
๑ 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล   
สมัยสามัญ  สมัยทีส่าม  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

  วันที ่ ๑๑  สิงหาคม  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 - ลากิจ 

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  ทัศม ี  

๑๒ นายเชิดชัย  นาคะอินทร์ สมาชิกสภาเทศบาล เชิดชัย  นาคะอินทร์  

๑๓ นายสุรพัฒน์  พุฒธรรม เลขานุการสภาเทศบาล สุรพัฒน์  พฒุธรรม  

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายดำเนิน  สอนไชยา นายกเทศมนตรี ดำเนิน  สอนไชยา  

๒ นายสันติ  สุริยะโรจน์ รองนายกเทศมนตรี สันติ  สุริยะโรจน ์  

๓ นายวิชัย  ศรีโคตร รองนายกเทศมนตรี วิชัย  ศรีโคตร  

๔ นายเวศยัน  ไชยนนท์ เลขานุการนายกเทศมนตรี เวศยัน  ไชยนนท์  

๕ นายมนตรี  ขันละ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี มนตรี  ขันละ  

๖ นางกาญจนา  กวีพิชชาพัชร รองปลัดเทศบาล กาญจนา  กวีพิชชาพัชร  

๗ นายดุลยสิทธิ์  งามราชจักร์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ดุลยสิทธิ์  งามราชจักร์  

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  ศิรขัินธ์  

๑๒ นางสาวสราพร  ปัจสา ผู้อำนวยการกองการศึกษา สราพร  ปัจสา  

๑๓ นายพีรเพชร  ดาวเศรษฐ์ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ พีรเพชร  ดาวเศรษฐ์  

๑๔ นางรุ่งทิวา  ไชยจันทร์ นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชก. รุ่งทิวา  ไชยจันทร์  

๑๕   นางบานเรือง  ร่มเกษ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชก. บานเรือง  ร่มเกษ  

๑๖ นางสาวธัญพร  เหลือหลาย นักจัดการงานทะเบียนและบัตร ชก. ธัญพร  เหลือหลาย  

๑๗ นายธวัชชัย  นาเชียงใต้ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียน ธวัชชัย  นาเชียงใต ้  

เริ่มประชุม  เวลา  ๑๐.๐๐  น. 

นายสุรพัฒน์  พุฒธรรม เมื่อทีป่ระชุมพรอ้มแล้ว เชิญท่านประธานสภาเทศบาลตำบลปลาโหล จุด 
เลขานุการสภาเทศบาล         ธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และเปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล  

สมัยสามัญ  สมัยที่สาม  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕   
    (นายสุรชัย  พุทธรรม  ประธานสภาเทศบาลตำบลปลาโหล จุดธูปเทียน
    บูชาพระรัตนตรยั)  

นายสุรชัย  พุทธรรม เมือ่ครบองค์ประชุมแล้ว  ผมขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล 
ประธานสภาเทศบาล        สมัยสามัญ  สมัยทีส่าม  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕  วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ท่าน ส.ท. ยุทธสันต์ เหมะธุลิน  มีกิจธุระ
จำเป็นเร่งด่วน ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้  เข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม  

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องทีป่ระธานแจ้งต่อทีป่ระชุม 

 - ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรบัรองรายงานการประชุม 

- รบัรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล  สมัยสามญั 
  สมัยทีส่อง  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕  เมือ่วันที ่ ๒๖  พฤษภาคม  ๒๕๖๕  

นายสุรชัย  พุทธรรม เชิญสมาชิกทุกท่านอ่านรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล สมัย 
ประธานสภาเทศบาล        สามัญ สมัยทีส่อง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕   

ใช้เวลาไมเ่กนิ ๒๐ นาที 
(สมาชิกอ่านรายงานการประชุมใช้เวลาไม่เกิน ๒๐ นาที) 

นายสุรชัย  พุทธรรม เมื่อทุกท่านได้อ่านรายงานการประชุมแล้วต้องการแก้ไขหรือไม่  ถ้าไม่มี  
ประธานสภาเทศบาล        ผมจะขอมติที่ประชุม เพ่ือรบัรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบล   

ปลาโหล  สมัยสามัญ  สมัยทีส่อง  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕  เมื่อวันที ่ 
๒๖  พฤษภาคม  ๒๕๖๕   



๓ 

 

ประเด็นที ่๑  สมาชิกท่านใดรบัรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล 
ตำบลปลาโหล  สมัยสามัญ  สมัยที่สอง  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕  เมือ่วันที ่  
๒๖  พฤษภาคม  ๒๕๖๕   

รับรอง     ๙  เสียง 

ประเด็นที ่๒  สมาชิกท่านใดไม่รบัรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล 
ตำบลปลาโหล  สมัยสามัญ  สมัยทีส่อง  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕  เมือ่วันที่   
๒๖  พฤษภาคม  ๒๕๖๕   

ไม่รบัรอง    ไม่มี 

มติทีป่ระชุม รบัรอง     ๙  เสียง 
ไม่รบัรอง    ไม่มี 
งดออกเสียง    ๒  เสียง 
รบัรองรายงานการประชมุสภาเทศบาลตำบลปลาโหล  สมัยสามัญ     
สมัยทีส่อง  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕  เมื่อวันที ่ ๒๖  พฤษภาคม  ๒๕๖๕ 

ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องทีค่ณะกรรมการที่สภาเทศบาลตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแล้ว 
- ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องที่เสนอใหม่ 

๔.๑  การพิจารณาร่างเทศบญัญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

นายสุรชัย  พุทธรรม เชิญท่านเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
ประธานสภาเทศบาล        ครับ 

นายสุรพัฒน์  พุฒธรรม กราบเรยีนท่านประธานสภาฯ  ท่านสมาชิก  ท่านนายกฯ  ท่านผู้บริหาร 
เลขานุการสภาเทศบาล        และผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพครับ ในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ซ่ึงท่านคณะผู้บริหารได้นำเสนอ
ต่อประธานสภาฯ เพ่ือให้นำเข้าระเบียบวาระการประชุมเพ่ือพิจารณา ซ่ึงการ
จดัทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้นจะพิจารณาเป็นสามวาระ ได้แก่ วาระ
ที่หนึ่งรับหลักการ วาระท่ีสองแปรญัตติ และวาระที่สามลงมติ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  

ข้อ ๔๕  ญัตติร่างขอ้บัญญัติ ที่ประชุมสภาท้องถิน่ต้องพิจารณาเป็น
สามวาระ แต่ทีป่ระชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็
ได.้..  

ข้อ ๔๕ วรรคสาม ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสาม
วาระรวดเดียวไม่ได้ และในการพิจารณาวาระที่สองให้กำหนดระยะเวลาเสนอ
คำแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่ง
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น  



๔ 

 

ข้อ ๔๗ ในการพิจารณาญตัติร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง  ให้ทีป่ระชุม
สภาท้องถิน่ปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ และลงมติว่าจะรับหลักการ
แห่งร่างข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ หากมสีมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย 
ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควร
แล้ว... 

ข้อ ๕๑ ในการพจิารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง ให้ปรึกษา
เรียงลำดับข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น 
เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิน่จะได้ลงมติเป็นอย่างอ่ืน... 

ข้อ ๕๒ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย 
เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิน่จะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร 

ในการพิจารณาวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิน่ลงมติว่าจะให้ตรา
เป็นข้อบัญญัติหรือไม่ 

ซึ่งในวาระนี้จะเป็นวาระรับหลักการ ซึ่งท่านนายกฯ จะได้แถลงงบประมาณ
รายจ่ายต่อสภาเทศบาลตำบลปลาโหล   ขอบคุณครับ 

 วาระท่ีหนึ่ง   รับหลักการ 

นายสุรชัย  พุทธรรม เชิญท่านนายกเทศมนตรีได้แถลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
ประธานสภาเทศบาล        พ.ศ. ๒๕๖๖  ต่อสภาเทศบาลตำบลปลาโหล  ครบั 

นายดำเนิน  สอนไชยา เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจนผู้เข้าร่วม 
นายกเทศมนตรี        ประชุมที่เคารพทุกท่าน บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารของเทศบาลตำบลปลาโหล

จะได้เสนอร่างเทศบัญญติังบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบล
ปลาโหลอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารเทศบาลตำบลปลาโหล จึง
ขอชี้แจงให้ประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง  ตลอดจน
หลักการและแนวนโยบายการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดัง 
ต่อไปนี้ 

 
 

๑. สถานะการคลัง        
๑.๑ งบประมาณรายจา่ยทั่วไป       

 ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔  เทศบาลตำบลปลาโหลมีสถานะการเงินดังนี ้

 ๑.๑.๑ เงินฝากธนาคาร จำนวน ๖๓,๙๐๑,๗๙๓.๙๒ บาท 

 ๑.๑.๒ เงินสะสม จำนวน ๑๒๙,๕๙๕,๕๖๑.๕๖ บาท 

 ๑.๑.๓ เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน ๔๒,๕๑๕,๓๒๐.๐๒ บาท 

 ๑.๑.๔ รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยงัไม่เบิกจ่าย จำนวน ๒,๓๑๕,๕๗๘.๐๖ บาท 

๑.๒ เงินกู้คงค้าง    จำนวน ๐.๐๐ บาท 
 
 



๕ 

 

 
 
 
๒.  การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  ณ  วันที่  ๓๐  กันยายน  พ.ศ.๒๕๖๔   

๒.๑ รายรับจริง    จำนวน    ๗๐,๙๘๗,๐๓๙.๑๒   บาท         ประกอบด้วย 
  หมวดภาษีอากร    จำนวน ๖๐,๐๒๑.๗๑ บาท 

    หมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรับ  และใบอนุญาต จำนวน ๕๑๐,๖๒๗.๓๐ บาท 

  หมวดรายได้จากทรัพยส์ิน    จำนวน ๕๐๕,๐๙๕.๗๗ บาท 
    หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพานิชย ์ จำนวน ๐.๐๐ บาท 
  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด    จำนวน ๕,๙๙๙.๐๕ บาท 
  หมวดรายได้จากทนุ    จำนวน ๔๐๐.๐๐ บาท 
  หมวดภาษีจัดสรร    จำนวน ๒๘,๕๔๓,๕๒๖.๒๘ บาท 
  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป    จำนวน ๔๑,๓๖๑,๓๖๙.๐๑ บาท 

๒.๒ เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบวุัตถปุระสงค์       จำนวน        ๔๖๘,๖๗๓.๕๖   บาท 

๒.๓ รายจ่ายจริง                                              จำนวน  ๖๑,๖๕๔,๕๐๗.๖๑   บาท    ประกอบด้วย 
  งบกลาง จำนวน ๒๒,๓๘๙,๙๓๘.๘๙ บาท 
  งบบุคลากร จำนวน ๒๓,๑๕๑,๗๗๗.๐๐ บาท 
  งบดำเนนิงาน จำนวน ๖,๖๙๒,๙๓๙.๗๒ บาท 
  งบลงทุน จำนวน  ๖,๙๑๒,๘๕๒.๐๐ บาท 
  งบเงินอุดหนุน จำนวน ๒,๕๐๗,๐๐๐.๐๐ บาท 

  งบรายจา่ยอื่น จำนวน ๐.๐๐ บาท 

๒.๔ รายจ่ายที่จา่ยจากเงินอุดหนุนทีร่ัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  จำนวน    ๔๖๘,๖๗๓.๕๖    บาท  

๒.๕ มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนนิการตามอำนาจหนา้ที่              จำนวน ๗,๒๑๐,๐๐๐.๐๐    บาท  

๒.๖ รายจ่ายที่จา่ยจากเงินทนุสำรองเงินสะสม                           จำนวน ๐.๐๐    บาท  

๒.๗ รายจ่ายที่จา่ยจากเงินกู้                                                จำนวน ๐.๐๐    บาท  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖ 

 

 
 

คำแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
เทศบาลตำบลปลาโหล 

อำเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร 

๑ รายรับ      
        

รายรับ 
รายรับจริง ประมาณการ ประมาณการ 

ปี  ๒๕๖๔ ปี  ๒๕๖๕ ปี  ๒๕๖๖ 

รายได้จัดเกบ็เอง          

  หมวดภาษีอากร     ๖๐,๐๒๑.๗๑ ๙๐,๐๐๐.๐๐  ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ 

  
หมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรับ และ
ใบอนุญาต 

๕๑๔,๒๖๗.๓๐  ๕๐๘,๐๐๐.๐๐ ๕๐๓,๐๐๐,๐๐ 

  หมวดรายได้จากทรัพยส์ิน   ๕๐๕,๐๙๕.๗๗  ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ 

  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด     ๕,๙๙๙.๐๕  ๖,๐๐๐.๐๐ ๑๕,๐๐๐.๐๐ 

  หมวดรายได้จากทนุ    ๔๐๐.๐๐  ๓,๐๐๐.๐๐ ๒,๐๐๐.๐๐ 

รวมรายได้จัดเกบ็เอง ๑,๐๘๕,๗๘๓.๘๓  ๑,๑๐๗,๐๐๐.๐๐ ๑,๒๒๐,๐๐๐.๐๐ 

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

    
    

  หมวดภาษีจัดสรร     ๒๘,๕๔๓,๕๒๖.๒๘  ๒๗,๘๙๓,๐๐๐.๐๐ ๒๙,๓๕๐,๐๐๐.๐๐ 

  รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรร 
       ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๒๘,๕๔๓,๕๒๖.๒๘  ๒๗,๘๙๓,๐๐๐.๐๐ ๒๙,๓๕๐,๐๐๐.๐๐ 
  
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 

   

  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป     ๔๑,๓๖๑,๓๖๙.๐๑  ๔๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๔๔,๔๓๐,๐๐๐.๐๐ 

             รวมรายได้ที่รัฐบาลอดุหนุนให ้
           องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๔๑,๓๖๑,๓๖๙.๐๑  ๔๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๔๔,๔๓๐,๐๐๐.๐๐ 
  

 รวม ๗๐,๙๙๐,๖๗๙.๑๒  ๗๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๗๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 

 
 
 
 



๗ 

 
คำแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
เทศบาลตำบลปลาโหล 

อำเภอวาริชภูมิ  จังหวดัสกลนคร 

๒. รายจ่าย      

รายการ 
รายจ่ายจริง 
ปี  ๒๕๖๔ 

ประมาณการ 
ปี  ๒๕๖๕ 

ประมาณการ 
ปี  ๒๕๖๖ 

     รายจ่ายจากงบประมาณ       

  งบกลาง ๒๒,๑๙๑,๙๓๘.๘๙ ๒๔,๙๖๔,๔๒๐.๐๐  ๒๕,๔๐๙,๔๐๒.๐๐ 

  งบบุคลากร ๒๑,๕๙๑,๗๗๗.๐๐ ๒๕,๑๐๖,๖๒๐.๐๐  ๒๖,๐๐๒,๖๐๐.๐๐ 
  งบดำเนนิงาน ๖,๓๖๘,๐๑๔.๗๒ ๑๒,๐๔๔,๙๖๐.๐๐ ๑๒,๔๒๒,๒๙๘.๐๐ 
  งบลงทุน    ๖,๙๑๒,๘๕๒.๐๐    ๔,๔๔๙,๖๐๐.๐๐  ๗,๙๙๑,๗๐๐.๐๐ 

  งบเงินอุดหนุน     ๒,๕๐๗,๐๐๐.๐๐ ๓,๔๓๔,๔๐๐.๐๐  ๓,๑๗๔,๐๐๐.๐๐ 

  รวมรายจ่ายจากงบประมาณ ๕๙,๕๗๑,๕๘๒.๖๑ ๗๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๗๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 

 
บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบร่างเทศบญัญัตงิบประมาณรายจ่าย 
ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  ของเทศบาลตำบลปลาโหล 

อำเภอวาริชภูมิ  จังหวดัสกลนคร 
 

ด้าน รวม 

ด้านบริหารงานทั่วไป           
  แผนงานบริหารงานทั่วไป       ๑๖,๙๔๘,๖๔๐.๐๐ 

  แผนงานการรักษาความสงบภายใน       ๑,๔๓๑,๐๐๐.๐๐ 

ด้านบริการชุมชนและสังคม           

  แผนงานการศึกษา         ๑๑,๐๕๙,๙๙๘.๐๐ 

  แผนงานสาธารณสุข         ๕,๒๕๕,๓๐๐.๐๐ 

  แผนงานสงัคมสงเคราะห์       ๒,๔๐๒,๔๐๐.๐๐ 

  แผนงานเคหะและชุมชน       ๕,๒๒๙,๖๖๐.๐๐ 

  แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรม และนนัทนาการ  ๕๘๕,๐๐๐.๐๐ 

ด้านการเศรษฐกิจ      
          แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา     ๖,๖๗๘,๖๐๐.๐๐ 
ด้านการดำเนินงานอื่น           

  แผนงานงบกลาง         ๒๕,๔๐๙,๔๐๒.๐๐ 

        งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น ๗๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 



๘ 

 

เทศบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

เทศบาลตำบลปลาโหล 
อำเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร 

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  อาศัยอำนาจ
ตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. ๒๔๙๖  มาตรา ๖๕   จึงตราเทศบัญญัติข้ึนไว้โดยความเห็นชอบ
ของสภาเทศบาลตำบลปลาโหล  และโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร 
        ข้อ ๑  เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
        ข้อ ๒  เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕  เป็นต้นไป 
        ข้อ ๓  งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น ๗๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
        ข้อ ๔  งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเกบ็เอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น ๗๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้ 

 

ด้าน รวม 

ด้านบริหารงานทั่วไป           
  แผนงานบริหารงานทั่วไป       ๑๖,๙๔๘,๖๔๐.๐๐ 

  แผนงานการรักษาความสงบภายใน       ๑,๔๓๑,๐๐๐.๐๐ 

ด้านบริการชุมชนและสังคม           

  แผนงานการศึกษา         ๑๑,๐๕๙,๙๙๘.๐๐ 

  แผนงานสาธารณสุข         ๕,๒๕๕,๓๐๐.๐๐ 

  แผนงานสงัคมสงเคราะห์       ๒,๔๐๒,๔๐๐.๐๐ 

  แผนงานเคหะและชุมชน       ๕,๒๒๙,๖๖๐.๐๐ 

  แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรม และนนัทนาการ  ๕๘๕,๐๐๐.๐๐ 

ด้านการเศรษฐกิจ      
          แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา     ๖,๖๗๘,๖๐๐.๐๐ 
ด้านการดำเนินงานอื่น           

  แผนงานงบกลาง         ๒๕,๔๐๙,๔๐๒.๐๐ 

        งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น ๗๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 

 
        ข้อ ๕  ให้นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนมุัติให้เป็นไปตาม
ระเบยีบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาล 
        ข้อ ๖  ให้ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้ 
      ประกาศ  ณ วันที่        กันยายน  ๒๕๖๕ 
       นายดำเนิน  สอนไชยา 
            นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล 



๙ 

 

(รายละเอียดร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  ตามเอกสารแนบท้าย) 

นายดำเนิน  สอนไชยา ในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ตั้งงบประมาณไว้ที่ ๗๕ ล้านบาท  เรียนท่านสมาชิก 
นายกเทศมนตรี        ทุกท่านได้พิจารณา  ขอบคุณครับ 

นายสุรชัย  พุทธรรม ขอบคุณท่านนายกฯ ครับ  สมาชิกท่านใดประสงคจ์ะอภิปรายครบั  ในป ี  
ประธานสภาเทศบาล        งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ต้ังงบประมาณ ๗๕ ล้านบาท เชิญท่านเลขาฯ ครบั 

นายสุรพัฒน์  พุฒธรรม กราบเรยีนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกฯ ท่านคณะ 
เลขานุการสภาเทศบาล        ผู้บรหิาร และผู้เข้ารว่มประชุมทีเ่คารพครบั ตามที่ท่านนายกฯ ได้แถลง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แล้วนั้น งบประมาณ
ต้ังไว้ที่ ๗๕ ล้านบาท ซึ่งเป็นงบประมาณแบบสมดุล ประมาณการรายรับ ๗๕ 
ล้านบาท และประมาณการรายจ่าย ๗๕ ล้านบาท ตามทีท่่านสมาชิกได้
รับทราบแล้ว ในวาระท่ีหนึ่งนี้ ให้ทีป่ระชุมสภาฯ ปรกึษาในหลักการแห่งร่าง
เทศบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัตินั้นหรือไม่ นำเรียน
ที่ประชุมฯ เพ่ือพิจารณา  ขอบคุณครับ 

นายสุรชัย  พุทธรรม ขอบคุณท่านเลขาฯ ครบั สมาชิกท่านใดจะสอบถาม หรือประสงคจ์ะอภิปราย 
ประธานสภาเทศบาล ครับ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปราย ผมจะขอมติที่ประชุมเพ่ือลงมติว่าจะรับ

หลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๖  หรือไม่ 

ประเด็นที ่๑  สมาชิกท่านใดรบัหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖   

   รับหลักการ      ๙  เสียง 

ประเด็นที ่๒  สมาชิกท่านใดไม่รบัหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  

   ไม่รับหลักการ    ไม่มี 

มติที่ประชมุ  รับหลักการ    ๙  เสียง 
 ไม่รับหลักการ    ไม่มี 
 งดออกเสียง    ๒  เสียง 

    รับหลักการแหง่ร่างเทศบญัญัติงบประมาณรายจา่ยประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๖ 

นายสุรชัย  พุทธรรม หลังจากรบัหลักการแล้ว ควรส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดย 
ประธานสภาเทศบาล ละเอียดอีกครั้ง เชิญท่านเลขาฯ ครับ  

นายสุรพัฒน์  พุฒธรรม กราบเรยีนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ  ท่านนายกฯ  ท่านคณะ 
เลขานุการสภาเทศบาล ผู้บรหิาร และผู้เข้ารว่มประชุมทีเ่คารพครับ   เมื่อที่ประชุมรับหลักการแห่ง

ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แล้ว  
ลำดับต่อไปจะเป็นการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ  ซ่ึงตามระเบียบ



๑๐ 

 

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาทอ้งถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๗  
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่๒) พ.ศ.๒๕๕๔   
  ข้อ ๔๙  ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นรับหลักการแล้ว ถ้า
จะต้องส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่าง
ข้อบัญญัตินั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด... 

ข้อ ๑๐๓  คณะกรรมการสภาท้องถิน่มี ๒ ประเภท คือ 
(๑) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่นมีจำนวน

ไม่น้อยกว่า ๓ คน แต่ไม่เกิน ๗ คน 
(๒) คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ

บุคคลที่ไมไ่ด้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นจำนวนไม่น้อยกว่า ๓ คน แต่ไม่เกิน ๗ คน  
  ข้อ ๑๐๔ คณะกรรมการสภาท้องถิ่น มีหน้าที่กระทำกิจการหรือ
พิจารณาสอบสวนเรื่องใดๆ อันอยู่ในกิจการของสภาท้องถิ่น แล้วรายงานต่อ
สภาท้องถิน่ 
  ข้อ ๑๐๕  ภายใต้บังคับข้อ ๑๐๓ และข้อ ๑๐๔ สภาท้องถิ่นมี
อำนาจเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิน่เป็น
คณะกรรมการสภาท้องถิน่ชุดต่างๆ ตามความจำเป็นแกก่ิจการในหน้าที่ของ
สภาท้องถิน่ ดังนี้ 

(๑) คณะกรรมการสามัญประจำสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(๒) คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
(๓) คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 
(๔) คณะกรรมการอ่ืนๆ ตามที่สภาท้องถิน่เห็นสมควร 
ข้อ ๑๐๗ ภายใต้บังคับข้อ ๑๐๓ วิธีเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น 

ให้สมาชิกสภาท้องถิน่หรือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
บุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี ในกรณีที่สมาชิกสภา
ท้องถิน่เป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิกสภาท้องถิน่รับรองไม่น้อยกว่าสองคน ส่วน
กรณีผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง 

การเสนอชื่อให้เสนอได้โดยไม่จำกัดจำนวน เว้นแต่ทีป่ระชุมมีมติเป็น
อย่างอ่ืน และให้นำวิธีการเลือกตามข้อ ๑๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ ๑๒ วิธีการเลือกรองประธานสภาท้องถิ่น ให้นำความในข้อ ๘ มา
ใช้บังคับโดยอนุโลม 

กรณีท่ีกฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่กำหนดให้สภา
ท้องถิน่ใดมีรองประธานสภาท้องถิน่ได้มากกว่าหนึ่งคน ให้เลือกรอง
ประธานสภาท้องถิ่นคนที่หนึ่งก่อน แล้วจึงเลือกรองประธานสภาท้องถิ่นใน
ลำดับถัดไปทีละคนจนกว่าจะครบตามจำนวนที่พึงมี 

ข้อ ๘  วิธีการเลือกประธานสภาท้องถิน่ ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละ
คนมสีิทธิเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่งที่ตนเห็นว่าสมควรให้เป็นผู้ดำรง
ตำแหน่งประธานสภาท้องถิน่ การเสนอนั้นต้องมีสมาชิกสภาทอ้งถิ่นรับรองไม่
น้อยกว่าสองคน โดยให้สมาชิกสภาท้องถิน่แต่ละคนมีสิทธิรับรองได้เพียงครั้ง
เดียว... 



๑๑ 

 

คณะกรรมการแปรญัตติเป็นคณะกรรมการสามัญเลือกจากสมาชิกจำนวนไม่
น้อยกว่า ๓ คน แต่ไม่เกนิ ๗ คน  ขึ้นอยู่กับที่ประชุมว่าจะเลือกกรรมการก่ี
คน และในการเลือกคณะกรรมการแปรญัตตินั้น  ตามระเบียบฯ แล้ว สมาชิก   
แตล่ะคนมีสิทธิเสนอชื่อคนหนึ่งทีต่นเห็นว่าสมควร การเสนอต้องมีสมาชิก
สภาทอ้งถิน่รับรองไม่น้อยกว่าสองคน สมาชิกแต่ละคนมสีิทธิรับรองได้เพียง
ครัง้เดียว นำเรียนเพ่ือประกอบการพิจารณา  ขอบคุณครับ 

นายสุรชัย  พุทธรรม ขอบคุณท่านเลขาฯ ครบั ฉะนั้น เชิญท่านสมาชิกได้เสนอควรมีกรรมการกี่คน 
ประธานสภาเทศบาล เชิญท่าน ส.ท.ประยุทธ  สาลีศรี  ครับ 

นายประยุทธ  สาลีศรี กราบเรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านสมาชิก  ท่านผู้บริหาร  ผู้เข้าร่วมประชุม 
สมาชิกสภาเทศบาล        ที่เคารพทุกท่าน  ผม  นายประยุทธ  สาลีศร ี  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต ๑ 

ขอเสนอกรรมการ ๕ คน ครับ        

นายสุรชัย  พุทธรรม สมาชิกท่านอื่นจะเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม่  ถ้าไม่มีถือว่าทีป่ระชุมเห็นสมควร 
ประธานสภาเทศบาล ให้มีกรรมการ ๕ คน  

มติทีป่ระชุม เห็นสมควรมีคณะกรรมการแปรญัตติ  ๕  คน 

นายสุรชัย  พุทธรรม เชิญท่านสมาชิกเสนอกรรมการคนที่ ๑  เชิญท่าน ส.ท.ประยุทธ  สาลีศรี  
ประธานสภาเทศบาล ครับ  

นายประยุทธ  สาลีศร ี กราบเรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ 
สมาชิกสภาเทศบาล        ทุกทา่น  ผมเสนอท่าน ส.ท.ประสพ  นาเชียงใต้  ครับ 

นายสุรชัย  พุทธรรม ขอผู้รับรอง ท่าน ส.ท.เชิดชัย  นาคะอินทร์  และท่าน ส.ท.สำเริง  สัตถาผล   
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกท่านใดจะเสนอเพ่ิมหรือไม่ ถ้าไม่มี ท่าน ส.ท.ประสพ  นาเชียงใต้ เป็น

กรรมการแปรญัตติคนที่ ๑  เชิญทา่นสมาชิกเสนอกรรมการคนที่ ๒  เชิญท่าน 
ส.ท.วิลัยวรรณ  ทัศมี  ครับ 

นางวิลัยวรรณ  ทัศมี   กราบเรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านสมาชิก  ท่านผู้บริหาร  ผู้เข้าร่วมประชุม 
สมาชิกสภาเทศบาล        ทุกท่าน  ดิฉัน นางวิลัยวรรณ  ทัศมี  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต ๒  ขอเสนอ

ท่าน ส.ท.สุรชัย  อินทรพานิชย์ ค่ะ 

นายสุรชัย  พุทธรรม ผู้รับรอง ท่าน ส.ท.ประสพ  นาเชียงใต้  และท่าน ส.ท.ประยุทธ  สาลีศรี 
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกท่านใดจะเสนอเพ่ิมหรือไม ่ ถ้าไม่มี ท่าน ส.ท.สุรชัย  อินทรพานิชย์ 

เป็นกรรมการแปรญัตติคนที ่๒  เชิญท่านสมาชิกเสนอกรรมการคนที ่๓  เชิญ
ท่าน ส.ท.สุรชัย  อินทรพานิชย์  ครับ 

นายสุรชัย  อินทรพานิชย์   กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ 
สมาชิกสภาเทศบาล        ทรงเกียรติทุกท่าน ผม นายสุรชัย อินทรพานิชย์  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑  

เสนอท่าน ส.ท.วิลัยวรรณ  ทัศมี  ครับ  

นายสุรชัย  พุทธรรม ผู้รับรอง ท่าน ส.ท.ปัญญา  โมราราช  และท่าน ส.ท.ศรีสวาท  หินอ่อน 
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกท่านใดจะเสนอเพ่ิมหรือไม ่ ถ้าไม่มี ท่าน ส.ท.วิลัยวรรณ  ทัศมี  เป็น

กรรมการแปรญัตติคนที ่๓  เชิญทา่นสมาชิกเสนอกรรมการคนที่ ๔  เชิญ 



๑๒ 

 

ท่าน ส.ท.สำเริง  สัตถาผล   ครับ 

นายสำเริง  สัตถาผล    กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ  และผู้ 
สมาชิกสภาเทศบาล        เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ผม นายสำเริง  สัตถาผล   สมาชิกสภาเทศบาล  

เขต ๒  เสนอท่าน ส.ท.เชิดชัย  นาคะอินทร์  ครับ  

นายสุรชัย  พุทธรรม ผู้รับรอง ท่าน ส.ท.วิลัยวรรณ  ทัศมี  และท่าน ส.ท.คำพันธ์  แก้วคำแสน 
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกท่านใดจะเสนอเพ่ิมหรือไม ่ ถ้าไม่มี ท่าน ส.ท.เชิดชัย  นาคะอินทร์  

เป็นกรรมการแปรญัตติคนที ่๔  เชิญท่านสมาชิกเสนอกรรมการคนที ่๕  เชิญ
ท่าน ส.ท.คำพันธ์  แก้วคำแสน  ครับ 

นายคำพันธ ์ แก้วคำแสน กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิก  และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน  ผม  
สมาชิกสภาเทศบาล        นายคำพันธ์  แก้วคำแสน  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ เสนอท่าน ส.ท.

ปัญญา  โมราราช  ครับ 

นายสุรชยั  พุทธรรม ผู้รับรอง ท่านรองฯ ถาวร อินทรพานิชย์  และท่าน ส.ท.สุรชัย อินทรพานิชย์ 
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกท่านใดจะเสนอเพ่ิมหรือไม ่ ถ้าไม่มี ท่าน ส.ท.ปัญญา  โมราราช  เป็น

กรรมการแปรญัตติคนที ่๕    ครบตามมติทีป่ระชุม  

ทีป่ระชุม คณะกรรมการแปรญัตต ิจำนวน ๕ คน  ได้แก่  
๑. นายประสพ  นาเชียงใต้ สมาชิกสภาเทศบาล 

ผู้เสนอ นายประยุทธ  สาลีศรี 
     ผู้รับรอง   ๑) นายเชิดชัย  นาคะอินทร์    ๒) นายสำเริง  สัตถาผล   
๒.  นายสุรชัย  อินทรพานิชย์    สมาชิกสภาเทศบาล 
     ผู้เสนอ นางวิลัยวรรณ  ทัศม ี  
     ผู้รับรอง   ๑) นายประสพ  นาเชียงใต้    ๒) นายประยุทธ  สาลีศร ี 
๓.  นางวิลัยวรรณ  ทัศม ี   สมาชิกสภาเทศบาล 
     ผู้เสนอ   นายสุรชัย  อินทรพานิชย์  
     ผู้รับรอง   ๑) นายปัญญา  โมราราช    ๒) นางศรีสวาท  หินอ่อน 
๔.  นายเชิดชัย  นาคะอินทร ์   สมาชิกสภาเทศบาล 
     ผู้เสนอ นายสำเริง  สัตถาผล   
     ผู้รับรอง   ๑) นางวิลัยวรรณ  ทัศม ี      ๒) นายคำพันธ์  แก้วคำแสน 
๕.  นายปัญญา  โมราราช   สมาชิกสภาเทศบาล 
     ผู้เสนอ นายคำพันธ์  แก้วคำแสน  
     ผู้รับรอง   ๑) นางถาวร  อินทรพานิชย์    ๒) นายสุรชัย  อินทรพานิชย์ 

นายสุรชยั  พุทธรรม เมื่อได้กรรมการแปรญัตติครบตามจำนวนแล้ว คณะกรรมการแปรญัตติต้อง 
ประธานสภาเทศบาล ดำเนินการอย่างไรบ้าง   เชิญท่านเลขาฯ ได้ชี้แจงครับ 

นายสุรพัฒน์  พุฒธรรม กราบเรยีนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกเทศมนตร ีท่าน 
เลขานุการสภาเทศบาล        คณะผู้บรหิาร และผู้เข้ารว่มประชุมที่เคารพครับ เมื่อได้คณะกรรมการครบ

ตามจำนวนแล้ว คงจะต้องมีการประชุมเพ่ือเลือกประธานและเลขานุการ
คณะกรรมการแปรญัตติต่อไป ในส่วนการเสนอคำแปรญัตติของผู้ที่ต้องการ



๑๓ 

 

แก้ไขร่างเทศบัญญัตินั้น สภาฯ ต้องกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติไม่
น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแตส่ภาฯ มีมติรับหลัก  ตามระเบียบกระทรวง 
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔   

ข้อ ๔๕ วรรคสาม  ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสาม
วาระรวดเดียวไมไ่ด้ และในการพิจารณาวาระทีส่องให้กำหนดระยะเวลา
เสนอคำแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาทอ้งถิ่นมีมติรับ
หลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น                

ข้อ ๔๙  ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นรับหลักการแล้ว ถ้าจะต้อง
ส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่าง
ข้อบัญญัตินั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และที่
ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อ
คณะกรรมการแปรญัตติด้วย 
ฉะนั้น สภาฯ จะกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติเพ่ือให้ผู้ที่ต้องการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงร่างเทศบัญญัติด้วย  นำเรียนสภาฯ เพ่ือพิจารณา ครับ  

นายสุรชัย  พุทธรรม ขอบคุณท่านเลขาฯ ครับ  เพ่ือให้กระชับเวลา และเปน็ไปตามห้วงระยะเวลา 
ประธานสภาเทศบาล ตามกฎหมาย ถ้ากำหนดระยะเวลายื่นเสนอคำแปรญัตติ ต้ังแต่รับหลักการ

จนถึงวันที ่๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ เหมาะสมหรือไม ่ มีสมาชิกท่านใดเสนอเป็น
อย่างอ่ืน  ถ้าไม่มีความเห็นเป็นอย่างอ่ืน ถือว่าท่านสมาชิกเห็นด้วย ฉะนั้น 
ท่านสมาชิก หรือผู้บริหารประสงค์จะยื่นเสนอขอแปรญัตติ สามารถยื่นได้
จนถึงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๕  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล    

มติที่ประชุม  เห็นชอบกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ 
ตั้งแต่รับหลักการจนถึงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๕  ณ หอ้งประชุมสภา
เทศบาลตำบลปลาโหล 

นายสุรชยั  พุทธรรม สำหรับการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ เชิญท่านเลขาฯ ได้ชี้แจงครับ 
ประธานสภาเทศบาล    

นายสุรพัฒน์  พุฒธรรม กราบเรยีนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกเทศมนตร ีท่าน 
เลขานุการสภาเทศบาล        คณะผู้บรหิาร และผู้เข้ารว่มประชุมทีเ่คารพครับ ตามระเบียบกระทรวง 

มหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  

ข้อ ๑๐๙ การนัดประชุมและการเปิดประชุมคณะกรรมการท้องถิน่
ครัง้แรก ให้เป็นหน้าที่ของเลขานุการสภาท้องถิน่   

ให้คณะกรรมการสภาทอ้งถิ่นคณะหนึ่งๆ เลือกประธานกรรมการ
และเลขานุการจากกรรมการสภาท้องถิ่นคณะนั้นๆ... 
ฉะนั้น ผมขอนัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติเพ่ือเลือกประธาน และ
เลขานุการคณะกรรมการในวันนี้ วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. 
ณ หอ้งประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล  นำเรียนท่านสมาชิกเก่ียวกับการ



๑๔ 

 

เสนอคำแปรญัตติ เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบฯ การแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณจะกระทำได้เฉพาะการขอลดรายจ่าย หรือการขอลดจำนวนเงินที่
ขออนุญาตจ่าย และต้องมีจำนวนสมาชิกสภาท้องถิน่รับรองเช่นเดียวกับการ
เสนอญัตติ ห้ามไมใ่ห้แปรญัตติรายจ่ายขึ้นใหม่ หรือเพ่ิมเติมรายจ่าย หรือ
เปลี่ยนแปลงความประสงค์ของจำนวนเงินที่ขออนุมัติจ่าย เว้นแต่จะไดร้ับคำ
รับรองจากผู้บริหารท้องถิ่น หรือคำแปรญัตตินั้นผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้แปร
ญัตติ หา้มไม่ให้แปรญัตติในรายการและจำนวนเงินซ่ึงมีข้อผูกพันอย่างใด
อย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ ดอกเบี้ยและเงินส่งใช้ต้นเงินกู ้ รายจ่ายซึ่งเป็นจำนวน
เงินทีต้่องจ่ายตามกฎหมาย  นำเรียนท่านสมาชิกเพ่ือรับทราบ  ขอบคุณครับ 

นายสุรชัย  พุทธรรม ผู้บริหารหรือสมาชิกท่านใดประสงค์จะยื่นเสนอคำแปรญัตติสามารถยืน่ต่อ 
ประธานสภาเทศบาล   ประธานกรรมการแปรญตัติภายในวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ และในวันนี้

เวลา ๑๔.๐๐ น. เชิญคณะกรรมการแปรญัตติทุกท่านประชุมเพ่ือเลือก
ประธานและเลขานุการกรรมการแปรญัตติ ส่วนการประชุมสภาฯ เพ่ือ
พิจารณาวาระที่สอง และวาระท่ีสามนั้น คาดว่าจะจัดประชุมในวันที่ ๑๗ 
สิงหาคม ๒๕๖๕ อย่างไรก็ตามหากคณะกรรมการแปรญัตติรายงานผลการ
แปรญัตติแล้วจะได้แจ้งเชิญประชุมอีกครั้ง สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยครับ ถ้า
ไม่มี วันนี้สภาฯ ไดป้ระชุมเป็นเวลาพอสมควรแล้ว ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าทีผู่้เขา้ร่วมประชุมทุกท่านทีใ่ห้ความร่วมมือ
ในการประชุม ผมขอปิดการประชุมครับ 

เลิกประชุม  เวลา  ๑๓.๐๐  น. 

                                  (ลงชื่อ)     ธัญพร  เหลือหลาย     ผู้จดบันทึกการประชุม 
             (นางสาวธัญพร  เหลือหลาย)  

              นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ 

                                   (ลงชื่อ)    สุรพัฒน์  พุฒธรรม    ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
             (นายสุรพฒัน์  พุฒธรรม)  

                เลขานุการสภาเทศบาลตำบลปลาโหล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๕ 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล   
สมัยสามัญ  สมัยทีส่าม  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ครั้งที ่๒/๒๕๖๕ 
  วันที ่ ๑๗  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕     

เวลา  ๑๐.๐๐  น. เป็นต้นไป  
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล 

--------------------------------- 
  

ลำดับท่ี 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  ทัศม ี  

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  ศรีโคตร  

๔ นายเวศยัน  ไชยนนท์ เลขานุการนายกเทศมนตรี เวศยัน  ไชยนนท์  

๕ นายมนตรี  ขันละ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี มนตรี  ขนัละ  

๖ นางกาญจนา  กวีพิชชาพัชร รองปลัดเทศบาล กาญจนา  กวีพิชชาพัชร  

๗ นายดุลยสิทธิ์  งามราชจักร์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ดุลยสิทธิ์  งามราชจักร์  
 



๑๖ 

 

ลำดับท่ี ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๘ นายสะอาด  ภู่นารถ ผู้อำนวยการกองช่าง สะอาด  ภู่นารถ  

๙ นายปรีดา  เจริญชัย ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ปรีดา  เจริญชัย  

๑๐  นางสาวเปรมฤดี  ศิริขันธ์ ผู้อำนวยการกองคลัง   เปรมฤดี  ศิรขัินธ์  

๑๑ นางสาวสราพร  ปัจสา ผู้อำนวยการกองการศกึษา สราพร  ปัจสา  

๑๒ นายพรีเพชร  ดาวเศรษฐ์ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ พีรเพชร  ดาวเศรษฐ์  

๑๓ นางรุ่งทิวา  ไชยจันทร์ นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชก. รุ่งทิวา  ไชยจันทร์  

๑๔   นางบานเรอืง  ร่มเกษ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชก. บานเรือง  ร่มเกษ  

๑๕ นางสาวธัญพร  เหลือหลาย นักจัดการงานทะเบียนและบัตร ชก. ธัญพร  เหลือหลาย  

๑๖ นายธวัชชัย  นาเชียงใต้ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียน ธวัชชัย  นาเชียงใต ้  

เริ่มประชุม  เวลา  ๑๐.๐๐  น. 

นายสุรชัย  พุทธรรม เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว  ผมขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล 
ประธานสภาเทศบาล        สมัยสามัญ สมัยทีส่าม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕  วันที่ ๑๗ สงิหาคม ๒๕๖๕ 

เป็นการประชุมวันทีส่อง  วันนี้เป็นการประชุมเพ่ือพิจารณาร่างเทศบญัญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  ในวาระท่ีสอง แปร
ญัตติ  เชิญท่านประธานกรรมการแปรญัตติได้รายงานผลการพิจารณาร่าง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  ต่อสภา
เทศบาลตำบลปลาโหล  

 วาระท่ีสอง   แปรญัตติ 

นายเชิดชัย  นาคะอินทร์ เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านนายกฯ ท่านสมาชิก หัวหน้าส่วน และผู้เข้า 
ประธานกรรมการแปรญัตติ รว่มประชุมทุกท่าน  ผม นายเชิดชัย นาคะอินทร ์สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒

ในฐานะประธานกรรมการแปรญัตติ ขอรายงานการพิจารณาร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  ตามท่ีสภาเทศบาล
ตำบลปลาโหล ในคราวประชุมสมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 
เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ได้มีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แล้ว และได้ส่งร่าง
เทศบัญญัติฯ นั้นให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาอย่างละเอียด พร้อมทั้ง
กำหนดระยะเวลาให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ เสนอคำแปรญัตติ ต่อประธาน
กรรมการแปรญัตติตั้งแต่รับหลักการจนถึงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ นั้น 

ปรากฏว่าไมมี่สมาชิกหรอืผู้บริหารยื่นเสนอแปรญัตติ คณะกรรมการแปร
ญัตติ ได้มีการประชุมพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ พบว่ามีการพิมพ์
ตัวอักษรผิด และพิมพ์ตกหล่นคลาดเคลื่อนบางจุด จึงเห็นสมควรแก้ไขให้
ถูกต้อง  นอกนั้น ไม่มีการแก้ไข ไม่มีกรรมการขอสงวนความเห็น และไม่มี
สมาชิกขอสงวนคำแปรญัตติแต่อย่างใด  จึงมีความเห็นว่า ร่างเทศบัญญัติ



๑๗ 

 

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  มีความเหมาะสมแล้ว  
และให้คงไว้ตามร่างเดิม  ขอบคุณครับ 

นายสุรชัย  พุทธรรม ขอบคุณท่านประธานกรรมการแปรญัตติ  เชิญท่านเลขาฯ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล         

นายสุรพัฒน์  พุฒธรรม กราบเรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกสภาฯ  ท่านนายกฯ  ท่านคณะ 
เลขานุการสภาเทศบาล       ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพครับ  ตามที่ท่านประธานกรรมการ

แปรญัตติ ไดเ้สนอต่อที่ประชุม  นำเรียนว่าไม่มีผู้ยื่นเสนอคำแปรญัตติ และ
เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาแล้ว ได้แก้ไขเล็กๆ น้อยๆ บางส่วนที่ส่ง
ให้ท่านสมาชิกได้ตรวจสอบ ขออนุญาตนำเรียนให้ทีป่ระชุมได้รับทราบ ดังนี้   
๑) ร่างเทศบัญญัติฯ  หน้า ๑๑๙  (๑)  
ช่วงที่ ๑ สายหน้าบ้านนายธนภูมิ “แก้วคำแสน”  แก้ไขเป็น “แก้วคำสอน” 
ช่วงที่ ๒ “สายหน้าบ้าน” นางบรรใด  เหมะธุลิน  แก้ไขเป็น “สายสวนยาง” 
๒) ร่างเทศบัญญัติฯ หน้า ๑๒๑ (๘)  
– เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมูบ่้าน บ้านหนองท่ม หมู่ที่ ๑๒ 
ตำบลปลาโหล “สายข้างโรงเรียนบ้านหนองท่ม” แก้ไขเป็น “สายข้าง
โรงเรียนบ้านงิ้วพังฮอหนองท่ม” 
๓) รา่งเทศบัญญัติฯ  หน้า ๑๒๑  (๑๒) 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านผักตบ หมู่ที่ ๑๖ 
ตำบลปลาโหล สายหน้าหอถังประปาเก่า ถึง “คูหนองเม็ก”  แก้ไขเป็น  
“คูหนองผักตบ” 
๔)  รา่งเทศบัญญัติฯ หน้า ๑๒๒  (๑๔) 
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สามแยก กม.8 บ้านปลาโหล หมู่ที่ ๔ ถึง หน้า
สวนยางพารา “นางรุงนภา ภูอ่าง” ตำบลปลาโหล จำนวน ๔๐๑,๑๐๐ บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. สามแยก กม.8 บ้านปลาโหล หมู่ที่ ๔ ถึง 
หน้าสวนยางพารา “นางรุงนภา ภูอ่าง” แก้ไขเป็น “นางรุ่งนภา ภูอ่าง”    
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคบัการประชุมสภาท้องถิน่ พ.ศ.
๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔  
ข้อ ๕๑  ในการพิจารณารา่งข้อบัญญัติวาระที่สอง ให้ปรึกษาเรียงตามลำดับ
ข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติ หรือท่ีคณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้น
แตท่ีป่ระชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอ่ืน 

ถ้าทีป่ระชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับคำแปรญัตติ หรือเห็นด้วย
กับการแก้ไขในข้อใดแล้ว ไมใ่ห้เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอ
เปลี่ยนแปลงมตนิั้นอีก...   
นำเรียนทีป่ระชุมเพ่ือพิจารณา  ขอบคุณครับ   

นายสุรชัย  พุทธรรม ขอบคุณท่านเลขาฯ ครับ  สมาชิกท่านใดสงสัย  มีความคิดเห็นอย่างไร  
ประธานสภาเทศบาล        เห็นด้วยกับการพิจารณาของคณะกรรมการแปรญัตติหรือไม่  เมือ่ที่ประชุม 

ไมมี่ความเห็นเป็นอย่างอ่ืน ถือว่าที่ประชุมเห็นด้วยกับการพิจารณาของ 
คณะกรรมการแปรญัตติ 



๑๘ 

 

มติที่ประชุม เห็นด้วยกับการพิจารณาของคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖   

วาระที่สาม  ลงมติ 

นายสุรชัย  พุทธรรม ในการพิจารณาวาระที่สามจะไมมี่การอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมจะได้ลงมติให้ 
ประธานสภาเทศบาล        มีการอภิปรายถ้ามีเหตุอันสมควร สมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายครับ ถ้า

ไม่มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปราย ต่อไปจะเป็นการลงมตวิ่าเห็นชอบให้
นำร่างเทศบญัญัติงบประมาณรายจ่ายฉบับนี้ ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  หรอืไม ่
ประเด็นที ่๑  สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้นำร่างเทศบญัญัติงบประมาณ
รายจา่ยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖   

   เห็นชอบ        ๙  เสียง 
ประเด็นที ่๒  สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบให้นำร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจา่ยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖   

   ไม่เห็นชอบ    ไม่มี 
มติทีป่ระชุม เห็นชอบ    ๙  เสียง 

ไม่เห็นชอบ    ไม่มี 
งดออกเสียง    ๓  เสียง 

                    เห็นชอบให้นำร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๖  ตราเป็นเทศบญัญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖   

๔.๒  ขอความเห็นชอบบันทึกขอ้ตกลงการกำจัดขยะมูลฝอยชุมชน 

นายสุรชัย  พุทธรรม เชิญท่านเลขาฯ ครับ   
ประธานสภาเทศบาล         

นายสุรพัฒน์  พุฒธรรม กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกฯ ท่านคณะผู้ 
เลขานุการสภาเทศบาล บริหาร และท่านผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพครับ ด้วยเทศบาลได้รับหนังสือจาก

เทศบาลตำบลพังโคน ที่ สน ๕๒๗๐๕/ว ๘๖๕  ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ 
เรื่อง บันทึกข้อตกลงการกำจัดขยะมูลฝอยชุมชน  รายละเอียด ดังนี้  
  ด้วยเทศบาลตำบลพังโคน ได้รับมอบหมายจากจังหวัดสกลนคร 
ตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มีนโยบายที่จะให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ที่มีพ้ืนที่ใกล้เคียงมีการรวมกลุ่มของท้องถิ่น 
(Cluster) เพ่ือสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยและเน้นการนำขยะมูลฝอยกลับมา
ใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ จังหวัดสกลนครร่วมกับองค์การบริหารส่วน
จังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบลในพ้ืนที่ ไดเ้ห็นความสำคัญ
ของการจัดตั้งศูนย์จัดการขยะมูลฝอยอำเภอ จังหวัดสกลนคร จำนวน ๕ ศูนย์ 



๑๙ 

 

เพ่ือจะได้ร่วมมือในการจัดการขยะมูลฝอยร่วมกันเป็นระยะเวลาตั้งแต่ ๑๕ ปี
ขึ้นไป โดยเทศบาลตำบลพังโคนเป็นเจ้าภาพดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอย ณ 
ศูนยจ์ัดการขยะมูลฝอยที่ ๓ จังหวัดสกลนคร โดยหน่วยงานของท่านได้นำ
ขยะมูลฝอยมาทิ้งและกำจัด ณ ศูนย์จัดการขยะมูลฝอยที่ ๓ เทศบาลตำบล
พังโคน จังหวัดสกลนคร นั้น  
  ปัจจุบันมีขยะมูลฝอยเข้าสู่ระบบกำจัด ประมาณ ๒๕.๓๑ ตัน/วัน 
ซึ่งมีแนวโน้มจะเพ่ิมปริมาณมากขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี ในระบบกำจัดขยะ  
มูลฝอยมีพ้ืนที่บ่อที่ใช้ฝังกลบขยะมูลฝอยทั้งหมดจำนวน ๒ บ่อ มีขยะมูลฝอย
ใกล้เต็มแล้วทุกบ่อ เทศบาลตำบลพังโคนจึงได้จัดส่งเอกสารเพ่ือของบจาก
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการจัดทำ
โครงการก่อสร้างเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพศูนย์จัดการขยะมูลฝอย เทศบาล
ตำบลพังโคน ระยะที่ ๒ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร เพ่ือรองรับขยะมูล
ฝอยจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ ที่นำขยะมูลฝอยมาทิ้งและกำจัด 
ทางสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ขอ
เอกสารเพ่ิมเติม คือ บันทึกข้อตกลงการกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนที่เป็นปัจจุบัน 
โดยให้นำเข้าที่ประชุมสภาฯ เพือ่ให้สภาฯ อนุมัติบันทึกข้อตกลงดังกล่าว หาก
หน่วยงานของท่านจัดประชุมสภาฯ ไม่เสร็จก่อนวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 
ขอให้ท่านส่งหนังสือมายังเทศบาลตำบลพังโคนว่าจะนำบันทึกข้อตกลงฯ เข้า
ประชุมสภาฯ เพ่ือขออนุมัติเห็นชอบจากสภาฯ ในการประชุมสภาคราวใด 
พร้อมแนบระเบียบวาระการประชุมมายังเทศบาลตำบลพังโคน ภายในวันที่ 
๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เพ่ือจะได้รวบรวมส่งสำนักงานนโยบายและแผน
ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่อไป และเมื่อภายหลังไดด้ำเนินการ
ประชุมสภาฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอความอนุเคราะห์ในการส่งสำเนารายงาน
การประชุมสภาฯ พร้อมบันทึกข้อตกลงมายังเทศบาลตำบลพังโคน 
ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้    

๑) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีนโยบายให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนที่ใกล้เคียงมกีารรวมกลุ่มของท้องถิน่ 
(Cluster) เพ่ือสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยและเน้นการนำขยะมูลฝอยกลับมา
ใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ  

๒) จังหวัดสกลนครรว่มกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล 
และองค์การบริหารส่วนตำบลในพ้ืนที่ จัดตั้งศูนย์จัดการขยะมูลฝอยอำเภอ 
จังหวัดสกลนคร จำนวน ๕ ศูนย์ เพ่ือจัดการขยะมูลฝอยร่วมกันเป็น
ระยะเวลา ๑๕ ปีขึ้นไป  

๓) เทศบาลตำบลพังโคนเป็นเจ้าภาพดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอย 
ณ ศูนย์จัดการขยะมูลฝอยที่ ๓ จังหวัดสกลนคร  โดยเทศบาลนำขยะมูลฝอย
ไปทิ้งและกำจัด ณ ศูนย์จัดการขยะมูลฝอยที่ ๓ เทศบาลตำบลพังโคน 
จงัหวัดสกลนคร 

๔) เทศบาลตำบลพังโคนของบประมาณจากสำนักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัดทำโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ



๒๐ 

 

ศูนยจ์ัดการขยะมูลฝอย เพ่ือรองรับขยะมูลฝอยจากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ที่นำขยะมูลฝอยไปทิ้งและกำจัด 

๕) สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ขอเอกสารบันทึกข้อตกลงการกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนโดยให้สภาฯ อนุมัติ
บันทึกข้อตกลงการกำจัดขยะมูลฝอย  

๖) บันทึกข้อตกลงการกำจัดขยะมูลฝอยชุมชน ระหว่าง เทศบาล
ตำบลพังโคน กับ เทศบาลตำบลปลาโหล  มีวัตถุประสงคเ์พ่ือ  
               ๖.๑) กำจัดขยะมูลฝอยอย่างถูกหลักสุขาภิบาลและไม่ก่อให้เกดิ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  
               ๖.๒) เพ่ิมศักยภาพในการรองรับขยะมูลฝอยของจังหวัดสกลนคร
ในรูปแบบศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวม (Clustering) 
               ๖.๓) ลดปัญหาขยะตกค้างและการกำจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้อง
ตามหลักสุขาภิบาล 
เทศบาลตำบลพังโคนขอบันทึกข้อตกลงร่วมกันในการกำจัดขยะมูลฝอยชุมชน
ระหว่างเทศบาลตำบลพังโคนกับเทศบาลตำบลปลาโหล นำเรียนว่า Cluster 
ในจังหวัดสกลนคร มี ๕ แห่ง ได้แก่ เทศบาลนครสกลนคร เทศบาลตำบล  
ท่าแร่ เทศบาลตำบลพังโคน เทศบาลตำบลวานรนิวาส และเทศบาลตำบล
สว่างแดนดิน ซึ่งเทศบาลตำบลปลาโหลนำขยะไปกำจัด ณ ศูนย์จัดการขยะ
มูลฝอยที่ ๓ เทศบาลตำบลพังโคน จังหวัดสกลนคร โดยเทศบาลตำบลพังโคน
ได้ของบประมาณจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เพ่ือปรับปรุงสถานที่กำจัดขยะที่ใช้มานานหลายปี ซ่ึงท้องถิ่น
ใกล้เคียงนำขยะไปกำจัดไม่ว่าจะเป็นพรรณานิคม วาริชภูมิ พังโคน และการที่
จะบันทึกข้อตกลงนั้นต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น จงึต้องนำเข้า
วาระการประชุมเพ่ือให้สภาฯ พิจารณา ขอบคุณครับ 

นายสุรชยั  พุทธรรม ขอบคุณท่านเลขาฯ ครับ สมาชิกท่านใดมีความคิดเห็นเรื่องขยะครับ ถ้าไม่มี 
ประธานสภาเทศบาล ผมจะขอมติที่ประชุมเพ่ือให้ความเห็นชอบการบันทึกข้อตกลงการกำจัดขยะ

มูลฝอยชุมชน 

ประเด็นที ่๑ สมาชิกท่านใดเห็นชอบบันทึกข้อตกลงการกำจัดขยะมูลฝอย 
     ชุมชน 

เห็นชอบ  ๑๐  เสียง 

ประเด็นที ่๒ สมาชิกท่านใดไมเ่ห็นชอบบันทึกข้อตกลงการกำจัดขยะมูลฝอย 
      ชุมชน 

ไม่เห็นชอบ    ไม่มี 

มติทีป่ระชุม เห็นชอบ     ๑๐  เสียง 
ไม่เห็นชอบ  ไม่มี 
งดออกเสียง    ๒  เสียง 
เห็นชอบบันทึกข้อตกลงการกำจัดขยะมูลฝอยชุมชน  



๒๑ 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องอ่ืน ๆ  

๕.๑ การจัดมวยการกุศลเพื่อเป็นสวัสดิการให้กับ อปพร. 

นายสุรชัย  พุทธรรม เชิญท่านนายกฯ ได้เสนอต่อสภาฯ ครับ  
ประธานสภาเทศบาล  

นายดำเนิน  สอนไชยา เรียนท่านประธานที่เคารพ ตลอดจนท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วม  
นายกเทศมนตรี   ประชุมทุกท่าน ในวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๕ ผม และคณะผู้บริหาร จะจัด

มวยการกุศลปลาโหลซุปเปอร์ไฟล์ขึน้ เพ่ือหาเงินสวัสดิการให้กับ อปพร. จึง
ขอพดูคุยกับฝ่ายสภาฯ ในวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ หวัหน้าสำนักปลัดจะมี
การประชุม อปพร. และผู้นำชุมชน ที่ผ่านมาเคยมี อปพร. ร้อยกว่าคน ตอนนี้
เหลือประมาณสามสิบกว่าคนเพราะไม่มีสวัสดิการรองรับ ผมจึงมีแนวคิดหา
รายไดเ้พ่ือเป็นสวัสดิการให้กับ อปพร. โดยการจัดมวยและจำหน่ายบัตร ๆ 
ละ ๒๐๐ บาท ให้กับส่วนราชการต่าง ๆ อปท. ต่าง ๆ ห้างร้าน กำนนั/
ผู้ใหญ่บ้าน กองทนุหมู่บ้าน ส่วนหน้าประตูบัตรละ ๑๐๐ บาท สำหรับพี่น้อง
ประชาชนที่อยากเข้าไปดู ขอความร่วมมือพวกเราได้รว่มสนับสนุน อาจจะ
รวบรวมเป็นกองสำหรบัเจ้าหน้าที่ หรือสมาชิกท่านใดต้องการสนับสนุนแบบ
บัตร VIP และมอบบนเวทีในวันงานก็ได้ ขอความร่วมมือทุกท่านได้ช่วยกัน
เพ่ือให้งานลุล่วงไปด้วยดี ขอบคุณครับ 

นายสุรชัย  พุทธรรม ขอบคุณท่านนายกฯ ครับ  ขอถือโอกาสนี้ปรึกษาหารือท่านสมาชิกเราจะมี 
ประธานสภาเทศบาล ส่วนร่วมอย่างไร จะรวบรวมหรือเป็นส่วนตัว หรือท่านจะจอง VIP ก็ได้เช่นกัน 

ท่านสมาชิกมีความคิดเห็นอย่างไร เชิญท่าน ส.ท.ยุทธสันต์ เหมะธุลิน  ครับ 

นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ  คณะท่านผู้บริหาร  และเจ้าหน้าที่ 
สมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน  ผม นายยุทธสันต์ เหมะธุลิน  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑  ในเรื่อง

การจัดมวยการกุศล ไม่ทราบว่าใช้งบประมาณในส่วนไหน  ขอบคุณครับ  

นายสุรชยั  พุทธรรม เชิญท่านนายกฯ ได้ชี้แจงครับ   
ประธานสภาเทศบาล  

นายดำเนิน  สอนไชยา เรียนท่านประธานที่เคารพ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ขอนำเรียน   
นายกเทศมนตรี   แจ้งสมาชิกทุกท่านได้รับทราบ งบประมาณท่ีท่านสมาชิกได้สอบถามเป็นทุน

ส่วนตัวของผมออกไปก่อน เพราะผมมีความต้ังใจทีจ่ะจัดงานนี้ขึ้นนานแล้ว มี
บัตร ๑,๒๐๐ บัตร และบตัร VIP ๕๐ บัตร ค่าป้ายและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ไดใ้ห้
หัวหน้าสำนักปลัดเป็นผู้รวบรวมใบเสร็จทั้งหมดว่ามีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง นำ
เรียนว่าผมเคยจัดกิจกรรมในลักษณะนี้ให้กับชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเคย
ลงชกด้วย ทำให้เข้าใจระบบและช่องทางการติดต่อประสานงานโปรโมเตอร์ 
หรือนักมวยจากสุรินทร์ บุรีรัมย์ ศรีษะเกษ ผมเคยจัดมวย ๒ ครั้ง จัดหมอลำ 
๑ ครั้ง และได้เงินในบัญชีชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านประมาณสามแสนกว่าบาท 
และอีกบัญชีหนึ่งล้านกว่าบาท  ขอบคุณครับ   

 



๒๒ 

 

นายสุรชยั  พุทธรรม ขอบคุณท่านนายกฯ ครับ  เชิญหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ครับ 
ประธานสภาเทศบาล  

นายดุลยสิทธิ์  งามราชจักร์ กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลปลาโหลทีเ่คารพ  ท่านสมาชิกผู้  
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล   ทรงเกียรติ และท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผม นายดุลยสิทธิ์ งามราชจักร์ 

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ขออนุญาตชี้แจงเพ่ิมเตมิในส่วนของการจัดมวย
การกุศลขึ้นเพ่ือจัดตั้งกองทุนเป็นสวัสดิการให้กับสมาชิกอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน หรือ อปพร. ซึ่งนอกเหนือจากค่าป่วยการตามคำสั่งในการ
ปฏิบัติงานตามระเบียบที่กำหนดไว้  จึงคิดว่าถ้ามีกิจกรรมเพ่ือหาสวัสดิการ
ให้กับอาสาสมัครฯ ที่ทุม่เทเสียสละในการทำงาน ซ่ึงแม้ในยามเจ็บป่วยหรอื
เสียชีวิตยังไมเ่คยได้รับสวัสดิการ เมื่อท่านนายกฯ ได้เข้ามาบริหารงานผมจึง
ได้นำเรียนเสนอพิจารณา ท่านนายกฯ จึงเสนอให้จัดมวยการกุศลขึ้นและท่าน
จะเป็นผู้จัดหาทุนดำเนินการ ซึ่งค่าใช้จ่ายต่าง ๆ จะให้ประหยัดที่สุด ในวันที่ 
๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ จะจัดประชุม อปพร. ทั้งหมด เพ่ือฟ้ืนฟู ทบทวน และ
เตรียมการในการจัดตั้งกองทุน ซึ่งผมได้จัดทำร่างข้อบัญญัติขึ้น ซึ่งจะได้เสนอ
ท่านปลัด ท่านนายกฯ และนำเขา้ที่ประชุม อปพร. ต่อไป  ในวันนั้นจะมีการ
คัดเลือกกรรมการเพ่ือเปิดสมุดบัญชีเงินฝาก รวมถึงการกำกับควบคุมในการ
เบิกจ่าย หากท่านสมาชิกประสงค์เข้าร่วมประชุมเรียนเชิญทุกท่าน การจัดตั้ง
กองทุนสวัสดิการ อปพร. นั้น ท่านนายกฯ ได้ประเดิมสมทบแล้ว ๑๐,๐๐๐ 
บาท  นำเรียนท่านสมาชิกและผู้ร่วมประชุมได้รับทราบ  ขอบคุณครับ  

นายสุรชยั  พุทธรรม ขอบคุณท่านหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลครับ กองทุน อปพร. ไม่มี บ่อยครั้งที่ 
ประธานสภาเทศบาล ต้องขอความร่วมมือจาก อปพร. ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมของเทศบาล หรือใน 

ชุมชน ไม่มีค่าตอบแทน  เชิญท่าน ส.ท.ยุทธสันต์ เหมะธุลิน  ครับ 

นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ  คณะท่านผู้บริหาร  และเจ้าหน้าที่ 
สมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน  ตามที่ผมได้สอบถาม ผมเป็นห่วงเพราะไม่มีในเทศบัญญัติ ถ้าเป็นงบ

ส่วนตัวกไ็ม่เป็นไร เป็นเรื่องที่ดี ในช่วงนี้การจับจ่ายใช้สอยในชีวิตประจำวันก็
ลำบาก แต่เมื่อได้ตัดสินใจแล้วก็ต้องดำเนินการให้บรรลุผลสำเร็จ ในปีต่อไป
ถ้าเทศบาลมีงบประมาณ และสามารถสนับสนุนได้ตามระเบียบ เพ่ือเป็น
กองทุนของ อปพร. จะพิจารณาได้หรือไม่ ผมเห็นการปฏิบัติงานของ อปพร.
ไม่ว่ากลางวันหรือกลางคนื ฝากท่านประธานผ่านไปยังทา่นนายกฯ พิจารณา
ด้วย และอีกเรื่องท่านเจ้าอาวาสวัดบ้านปลาโหล ฝากขอบคุณท่านนายกฯ 
ท่านสมาชิกสภาฯ และเจ้าหน้าที่ทุกท่านทีใ่ห้ความร่วมมือในโครงการธรรมะ
สัญจรที่ผ่านมา ทำให้งานผ่านพ้นไปด้วยดี การต้อนรับต่าง ๆ อาจจะไม่ทั่วถึง 
ถ้าผิดพลาดประการใดท่านขอรับไว้แต่เพียงผู้เดียว ขอบคุณครับ 

นายสุรชยั  พุทธรรม ขอบคุณท่าน ส.ท.ยุทธสันต์ ครับ  โครงการธรรมะสัญจรจัดขึน้ได้ดีพอสมควร 
ประธานสภาเทศบาล ท่านพระอาจารย์ก็บอกว่าดีใจที่สุดที่งานลุล่วงไปด้วยดี  วกกลับมาเรื่องมวย

การกุศลยังไม่ได้ข้อสรุป ท่านนายกฯ สมทบ ๑๐,๐๐๐ บาท  ฝ่ายสภาฯ จะมี



๒๓ 

 

ส่วนร่วมอย่างไร จะรวบรวมหรือทำเป็นส่วนตัว หรือท่านจะจอง VIP  ท่าน
สมาชิกมีความคิดเห็นอย่างไร  เชิญท่าน ส.ท.วิลัยวรรณ ทัศมี  ครับ  

นางวิลัยวรรณ  ทัศมี กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านนายกฯ ท่านสมาชิกสภาฯ  และเจ้าหน้าที่ 
สมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน  ดิฉัน  นางวิลัยวรรณ  ทัศมี  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต ๒  ถ้าจะให้

เป็นอนัหนึ่งอันเดียวกันควรที่จะรวบรวม ถ้าคนละ ๕๐๐ บาท จะเหมาะสม
หรือไม ่ขอบคุณค่ะ 

นายสุรชยั  พุทธรรม ท่าน ส.ท.วิลัยวรรณ เสนอคนละ ๕๐๐ บาท สมาชิกท่านอื่นเห็นควรอย่างไร 
ประธานสภาเทศบาล เชิญท่าน ส.ท.ประสพ  นาเชียงใต้  ครับ 

นายประสพ  นาเชียงใต้ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ที่ 
สมาชิกสภาเทศบาล เคารพทุกท่าน กระผม นายประสพ  นาเชียงใต้  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต ๒  

ผมคิดว่าควรกำหนดตามลำดับ ประธาน, รองประธาน ๕๐๐ บาท สมาชิก 
๒๐๐ บาท  ขอบคุณครับ  

นายสุรชัย  พุทธรรม ผมตั้งใจจะสนับสนุน ๑,๐๐๐ บาท ท่านรองฯ แจ้งว่าจะสนับสนุน ๕๐๐ บาท   
ประธานสภาเทศบาล ท่าน ส.ท.ประสพ เสนอคนละ ๒๐๐ บาท  เชิญท่าน ส.ท.คำพันธ์ แก้วคำแสน   

นายคำพันธ์  แก้วคำแสน กราบเรียนท่านประธานสภาฯ คณะท่านผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และผู้เขา้ร่วม 
สมาชิกสภาเทศบาล ประชุมทีเ่คารพทุกท่าน  ผม นายคำพันธ์ แก้วคำแสน  สมาชิกสภาเทศบาล 

เขต ๑  ผมเสนอ ๓๐๐ บาท ครับ 

นายสุรชยั  พุทธรรม ท่านสมาชิกเสนอ ๕๐๐, ๓๐๐ และ ๒๐๐ บาท  ผมจะขอมติที่ประชุม 
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกท่านใดเห็นสมควรสมทบ  ๕๐๐  บาท ๒ เสียง 
 สมาชิกท่านใดเห็นสมควรสมทบ  ๓๐๐  บาท ๔ เสียง 
 สมาชิกท่านใดเห็นสมควรสมทบ  ๒๐๐  บาท ๑ เสียง 
 สรุป สมาชิกสนับสนุนสมทบกองทุนสวัสดิการ อปพร. คนละ ๓๐๐ บาท  

มอบ ส.ท.วิลัยวรรณ ทัศมี เป็นผู้รวบรวม  ในวันงานจะได้ขึ้นมอบบนเวที
ต่อไป   และในวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เชิญสมาชิกทุกท่านเข้าร่วมประชุม
ด้วย สมาชิกท่านใดมีเรื่องจะแจ้งต่อที่ประชุมครับ เชิญท่าน ส.ท.วิลัยวรรณ 
ทัศมี  ครบั 

 ๕.๒  กิ่งกาชาดมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียบบ้านไฮ่ปลาโหล 

นางวิลัยวรรณ  ทัศมี กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านนายกฯ ท่านสมาชิกสภาฯ  และเจ้าหน้าที่ 
สมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน  เมื่อวานดิฉันได้เข้าร่วมประชุมกับนายกฯ และสมาชิกกิง่กาชาด  

โดยในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ ในช่วงเช้า จะมีการมอบทุนการศึกษาให้กับ
เดก็นักเรียนโรงเรียนบ้านไฮ่ปลาโหล คงจะมีหนังสือเรียนเชิญทุกท่านร่วมเป็น
เกียรติด้วย นำเรียนเบื้องต้นให้ทุกท่านได้รับทราบ ขอบคุณค่ะ 

นายสุรชยั  พุทธรรม  เชิญทุกท่านร่วมเป็นเกียรติด้วย  เมื่อพูดถึงเรื่องการได้รับเชิญไปร่วมงาน 
ประธานสภาเทศบาล กิจกรรมต่าง ๆ อยากให้ทกุท่านให้ความร่วมมือ แต่ละหน่วยงาน แต่ละกอง

เชิญไปเป็นเกียรติ เราควรให้เกยีรติหน่วยงานที่เชิญเช่นกัน เป็นหน้าเป็นตา
ให้กับเทศบาลด้วย ไม่ใช่แนะนำตัวมีสองสามคน อยากขอความร่วมมือจาก



๒๔ 

 

ทุกท่านด้วย  เรื่องการแต่งกายเข้าประชุมสภาฯ เช่นกัน ตามท่ีได้มีการตกลง
ในคราวประชุมสภาฯ ครั้งแรก บางท่านอาจจะลืมจึงขอแจ้งอีกครั้ง การแต่ง
กายในวันประชุมสภาฯ ให้แต่งกายตามวันปกติปฏิบัติทัว่ไป เช่น ถ้าเป็นวัน
จันทร์ให้แต่งกายชุดปฏิบัติราชการสีกากี วันแรก และวันสุดท้ายของการ
ประชุมให้แต่งกายชุดปฏิบัติราชการสีกาก ี เว้นแต่มีการประชุมต่อเนื่องขึ้นอยู่
กับสภาฯ กำหนด อาจจะเป็นชุดสุภาพหรือชุดสีกากีก็ได้ แจ้งท่านสมาชิกจะ
ได้ไม่สับสนและถือเป็นแนวทางปฏิบัติ  ท่านใดมีเรื่องอ่ืน ๆ จะเพ่ิมเติม ถ้าไม่
มีเข้าสู่ระเบียบวาระกระทู้ถาม 

ระเบียบวาระท่ี  ๖ กระทูถ้าม  

นายสุรชยั  พุทธรรม เชิญท่าน ส.ท.ปัญญา  โมราราช  ครับ   
ประธานสภาเทศบาล  

๖.๑ การซ่อมแซมถนนลูกรัง   

นายปัญญา  โมราราช เรียนท่านประธานที่เคารพ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุม 
สมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน  ผม นายปัญญา โมราราช  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑  เรื่องถนน

ลูกรังรู้สึกจะมีปัญหาทุกหมู่บ้าน บ้านดงคำโพธิ์ยังไม่ได้รับการซ่อมแซม หน้า
บ้านนายซุน ผิวบุญเรือง – หน้าบ้านนางละไม้ พิลาวัลย์  และข้างบ้านนายบุญ 
เหล่าเจรญิ ซ่ึงบ้านดงคำโพธิ์เป็นหมู่บ้านขนาดใหญ ่ มีถนนเพื่อการเกษตร
หลายสายที่ต้องซ่อมแซม งบประมาณห้าแสนไม่น่าจะเพียงพอ ขอขอบคุณ
คณะผู้บริหารที่ในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ตั้งงบประมาณไว้ห้าแสนบาท ซึ่ง
มากกว่าปีที่แล้ว ฝากเรื่องการใช้จ่ายงบประมาณอยากให้แบ่งออกเป็น ๒ ช่วง 
ก่อนฤดูฝนและกลางฤดฝูนหรือหลังฤดฝูน เพ่ือแก้ปัญหาได้ทันท่วงที ชาวบ้าน
ขอมาสามารถดำเนินการได้ทันที ปัญหานี้เคยเกิดข้ึนแล้ว ชาวบ้านแจ้งถนน
ชำรุดเสียหาย ได้รับคำตอบว่างบประมาณหมดแล้ว ไม่มีงบประมาณ  ฝาก
คณะผู้บริหารได้พิจารณา  ขอบคุณครับ    

นายสุรชยั  พุทธรรม ขอบคุณท่าน ส.ท.ปัญญา ครับ  มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเรื่องถนนลูกรัง 
ประธานสภาเทศบาล เพ่ิมเติม  เชิญท่าน ส.ท.คำพันธ์ แก้วคำแสน  ครับ 

นายคำพันธ์  แก้วคำแสน กราบเรียนท่านประธานสภาฯ คณะท่านผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วม 
สมาชิกสภาเทศบาล ประชุมทีเ่คารพทุกท่าน  ถนนสายบ้านไฮ่ – สำนักสงฆว์ัดตาดไฮ, ถนน คสล. 

เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน บ้านไฮ่ – ถนนดงเชียงเครือ ดงคำโพธิ์ และสายนาท่าน
ที่ปรึกษา ถนนสายดังกล่าวชำรุดช่วงฝนตกท่ีผ่านนา ผมได้ไปดูแล้วพบว่ามี
การเปลี่ยนสายน้ำจากห้วย เดิมที่เคยไหลไปทางทิศเหนือของบ้านครูศรี ผม
เห็นว่ามีการขุดสระทำให้น้ำไหลไปทางทิศใต้ ฝนตกหนักน้ำไหลทะลักทำให้
หัวกระโถนพังเสียหาย ผมได้ส่งรูปเข้าไลน์กลุ่มแล้ว  สว่นถนนลูกรังสายบา้น
ไฮ่ – สำนักสงฆว์ัดตาดไฮ ถ้าฝนตกน้ำท่วมทุกครั้ง ไม่มีลูกรัง ถนนต่ำกว่า
พ้ืนที่ชาวบ้าน ถ้ามีลูกรังไปเสริมใหสู้งกว่าน่าจะแก้ปัญหาได้ ฝากสภาฯ ผ่าน
ไปยังคณะผู้บริหารได้พิจารณาด้วย ขอบคุณครับ 



๒๕ 

 

นายสุรชยั  พุทธรรม ขอบคุณท่าน ส.ท.คำพันธ์ ครับ  เชิญท่านนายกฯ ได้ชี้แจง ครับ 
ประธานสภาเทศบาล   

นายดำเนิน  สอนไชยา เรียนท่านประธาน สมาชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
นายกเทศมนตรี   ต้องขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ได้เสนอความเห็นในการใช้งบประมาณใน

ส่วนของถนนลูกรัง ซึ่งงบประมาณในปีนีส้ามแสนบาทยังไม่ดำเนินการ และ
ปีงบประมาณต่อไปอีกห้าแสนบาท คงจะบูรณาการร่วมกัน ซึ่งต้องเฉลี่ยทั้ง 
๑๖ หมู่บ้าน ต่อไปคงต้องดูขนาดพ้ืนที่แต่ละหมู่บ้าน หมู่บ้านใหญ่อาจจะต้อง
เพ่ิมเปน็ ๓๐ - ๔๐ รถ ส่วนหมู่บ้านเล็กอาจจะ ๗ - ๑๐ รถ ตามงบประมาณ 
คงจะได้พูดคุยกับท่านปลัดอีกครั้งในเรื่องวัสดุลูกรัง นำเรียนที่ประชุมได้รับ
ทราบในเบื้องต้น ขอบคุณครับ 

นายสุรชยั  พุทธรรม ขอบคุณท่านนายกฯ ถนนลูกรังภายในพ้ืนทีเ่ทศบาลยังมหีลายสาย ช่วงที่เป็น 
ประธานสภาเทศบาล อบต. ประมาณ ๗๐ ก.ม. ปจัจุบันน่าจะประมาณ ๕๐ ก.ม. เพราะได้มกีาร

ก่อสร้างเป็นถนน คสล. แล้วบางส่วน ตัดถนนใหม่ก็มี คงจะต้องมีการพัฒนา
ไปเรื่อย ๆ ช่วงหน้าฝนถนนลูกรังจะมีปัญหา ต้องรอช่วงเวลาที่เหมาะสมใน
การลงลูกรัง เรื่องของไฟฟ้าบริการคงจะเรียบร้อยดีถ้าไม่มีเสียเพิ่ม ช่วงหน้า
ฝนอาจจะเสียบ่อย การซ่อมแซมก็จะลำบาก สมาชิกท่านใดจะสอบถาม
เพ่ิมเติมครับ  ถ้าไมมี่ เชิญท่านนายกฯ ได้สรุปครับ 

นายดำเนิน  สอนไชยา เรยีนท่านประธานที่เคารพ ตลอดจนท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วม  
นายกเทศมนตรี   ประชุมทุกท่าน ในส่วนของเทศบัญญัติประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่ท่านสมาชิกได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว ต้องรอผู้ว่าฯ 
อนุมัติต่อไป ส่วนอื่น ๆ ผู้บริหาร ท่านปลัด หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการ
กอง และผู้เกี่ยวข้องได้ดำเนินการในส่วนของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ซ่ึง
ใกล้สิ้นปีงบประมาณแลว้ ส่วนที่หลาย ๆ ท่านได้สอบถามเกี่ยวกับป้ายเครื่อง
ออกกำลังกายทีบ่้านไฮ่ คงจะได้ปรึกษาท่านปลัด อย่างน้อยควรมีป้ายบอก
วิธีการใช้ที่ถูกต้อง  และฝากเรื่องการจัดมวยการกุศล ขอความร่วมมือจากทุก
ท่านเพ่ือให้งานผ่านไปด้วยความเรียบร้อย  ขอบคุณครับ 

นายสุรชยั  พุทธรรม ขอบคุณท่านนายกฯ  เชิญหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ครับ  
ประธานสภาเทศบาล  

นายดุลยสิทธิ์  งามราชจักร์ เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลปลาโหล  ท่านรองประธานสภาฯ  และ  
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล   ท่านสมาชิก ท่านเลขานุการสภาฯ คณะท่านผู้บริหาร และเพ่ือนพนักงาน 

หัวหน้าส่วนที่เข้าร่วมประชุมครับ การประชุมครั้งนี้คงจะเป็นครั้งสุดท้ายที่ได้
เข้าร่วมประชุมในตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ผมทำงานที่เทศบาล
ตำบลปลาโหล ๑๔ ปี ตั้งแต่วนัที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๑  และจะเกษียณในวันที่ 
๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ในสิ่งไหนที่ทำไม่ถูกต้องไม่ควร หรอืการปฏิบัติหน้าที่
บกพร่อง ต้องกราบขออภัยฝ่ายสภาฯ หลาย ๆ ท่านที่ได้ทำงานร่วมกันมา
นาน ไม่ว่าจะเป็นท่านสมาชิก ท่านประธานสภาฯ  ถ้ามีโอกาสคงจะได้กลบัมา
รับใช้ในเส้นทางใหม่ สุดทา้ยนี้ กราบขอบพระคุณท่านประธานสภาฯ รอง



๒๖ 

 

ประธานสภาฯ สมาชิก คณะท่านผู้บริหาร และท่านเลขานุการสภาฯ และ
หัวหน้าส่วนทุกท่าน ต้องกราบขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่ง  ขอบคุณครับ 

นายสุรชยั  พุทธรรม ท่านหวัหน้าสำนักปลัด ต้องยอมรับว่าท่านเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ  
ประธานสภาเทศบาล ผมเองได้ร่วมงานตั้งแต่ท่านเข้ามาทำงานแรก ๆ ได้รับคำแนะนำหลายอย่าง 

ไดน้ำแนวคิดไปปรับใช้ ท่านเป็นต้นแบบที่ดีให้กับพ่ี ๆ น้อง ๆ เทศบาลต้อง
ขาดบุคลากรอีกท่านหนึ่ง รู้สึกใจหาย แต่คงจะได้พบปะกันเรื่อย ๆ และ
อาจจะได้ร่วมงานกนัอีกก็ได้  เชิญท่านนายกฯ ครับ 

นายดำเนิน  สอนไชยา เรียนท่านประธานที่เคารพ ตลอดจนท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วม  
นายกเทศมนตรี   ประชุมทุกท่าน ผมได้เข้ามาทำงานในฐานะผู้บริหารเมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม 

๒๕๖๔ รวมเวลา ๑ ปี ๕ เดือน ท่านหัวหน้าสำนักปลัดได้ให้คำแนะนำหลายๆ 
อย่างที่ผมต้องศึกษาเรียนรู้ระบบต่างๆ ผมเองคุน้เคยกนัดีตั้งแต่เป็นพัฒนากร 
เป็นการทำงานแบบพ่ีแบบน้อง ถ้ามีโอกาสคงจะได้ทำงานร่วมกันอีก เสียดาย
ที่ต้องขาดบุคลากรอีกท่านหนึ่ง หลังจากงานมวยการกุศลแล้วจะได้ปรึกษา
กับทา่นปลัด ผอ.กอง เพ่ือจัดงานแสดงมุทิตาจิตในโอกาสเกษียณอายุราชการ 
และแสดงความขอบคุณท่ีท่านได้ทำงานรวมกันตลอดที่ผ่านมา  ขอบคุณครับ 

นายสุรชยั  พุทธรรม ขอบคุณท่านนายกฯ ครับ  เชิญท่านเลขาฯ ครับ    
ประธานสภาเทศบาล  

นายสุรพัฒน์  พุฒธรรม กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกทุกท่าน ท่านคณะผู้บริหาร และ 
เลขานุการสภาเทศบาล ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมคิดว่าจะมีการประชุมอีกครั้งในเดือนกนัยายน 

เพ่ือพิจารณาเงินเหลือจ่าย จึงจะนำเสนอเข้าระเบียบวาระการประชุม การ
ประชุมคราวนี้จึงยังไม่ได้นำเสนอต่อที่ประชุม ในปีนี้มีพนักงานเทศบาลที่จะ
เกษียณอายุราชการ ๓ ท่าน ได้แก่ ท่านหัวหน้าสำนักปลัด คุณครูประพรรณี 
และคุณครูประเพศ และในเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี ้อายุครบ ๖๐ ปี ของพ่ี
ทัศนีย์ คงจะหารือในครั้งนั้น ส่วนตัวการทำงานกับท่านหัวหน้าสำนักปลัด 
ทำงานด้วยกันมาด้วยดี รู้จักต้ังแต่ท่านทำงานทีส่ำนักงานพัฒนาชุมชน ย้าย
มาจากอำเภอเจริญศิลป์ และย้ายมาเป็นพัฒนากรรับผิดชอบตำบลค้อเขียว 
และผมเป็นปลัดเทศบาลตำบลคำบ่อ ประมาณปี ๒๕๓๙ – ๒๕๔๒ ในความ
ผูกพันไม่ว่าจะในหน้าที่การงาน หรือในฐานะความเป็นพ่ีเป็นน้อง  นำเรียน
ท่านสมาชิกว่าจะมีการประชุมอีกครั้งในเดือนกันยายนที่จะถึงนี้ เพ่ือพิจารณา
เงินเหลือจ่าย  ขอบคุณครับ  

นายสุรชยั  พุทธรรม ในวันนี้สภาฯ ไดป้ระชุมมาเป็นเวลาพอสมควรแล้ว ต้ังแต่ระเบียบวาระท่ี ๑, 
ประธานสภาเทศบาล ๒, ๓, ๔, ๕ และ ๖ ครบทุกวาระแล้ว  ขอขอบคุณท่านคณะผู้บริหาร ท่าน

สมาชิกสภาฯ ท่านเลขานุการสภาฯ ท่าน ผอ. กองทุกท่าน ที่ใหค้วามร่วมมือ
ในการประชุมเรียบร้อยไปด้วยดี  ผมขอปิดการประชุมครบั 

 
 
 



๒๗ 

 

 

เลิกประชุม  เวลา  ๑๓.๐๐  น. 

                                  (ลงชื่อ)     ธัญพร  เหลือหลาย     ผู้จดบันทึกการประชุม 
            (นางสาวธัญพร  เหลือหลาย)  

             นักจดัการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ 

                                   (ลงชื่อ)    สุรพัฒน์  พุฒธรรม    ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
             (นายสุรพัฒน์  พุฒธรรม)  

                 เลขานุการสภาเทศบาลตำบลปลาโหล 
 

         (ลงชื่อ)    สุรชัย   อินทรพานิชย์    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
      (นายสุรชัย   อินทรพานิชย์) 

            สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปลาโหล 

       (ลงชื่อ)      วิลัยวรรณ  ทัศมี        กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
         (นางวิลัยวรรณ  ทัศมี) 

            สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปลาโหล 

       (ลงชื่อ)  ปัญญา  โมราราช      กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                  (นายปัญญา  โมราราช)       
            สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปลาโหล 

          - ที่ประชุมฯ มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล สมัยสามัญ สมัยที่สาม 
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕  เมือ่วันที่ ๑๑ - ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕  ในคราวประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล สมัย
สามัญ  สมัยที่สี่  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕  เมื่อวันที่  ๒๘  ธันวาคม  ๒๕๖๕  ประธานสภาฯ จึงลงลายมือชื่อไว้
เป็นหลักฐาน     

            (ลงชื่อ)    สุรชัย  พุทธรรม    ผู้รับรองรายงานการประชุม 
         (นายสุรชัย  พุทธรรม)  

              ประธานสภาเทศบาลตำบลปลาโหล 

 

 

 



๒๘ 

 

 

 

เอกสารแนบท้าย 

 

            - รา่งเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
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