
๑ 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล   
สมัยสามัญ  สมัยที่หนึ่ง  ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ 

ครั้งที ่๑/๒๕๖๔ 
  วันที ่ ๑๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๔    

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 นางศรีสวาท  หินอ่อน สมาชิกสภาเทศบาล ศรีสวาท  หินอ่อน  

๔ นายคำพันธ์  แก้วคำแสน  สมาชิกสภาเทศบาล คำพันธ์  แก้วคำแสน  

๕ นายสุรชัย  อินทรพานิชย์  สมาชิกสภาเทศบาล สุรชัย  อินทรพานิชย์  

๖ นางวิลัยวรรณ  ทัศมี  สมาชิกสภาเทศบาล วิลัยวรรณ  ทัศมี  

๗ นายปัญญา  โมราราช สมาชิกสภาเทศบาล ปัญญา  โมราราช  

๘ นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน สมาชิกสภาเทศบาล ยุทธสันต์  เหมะธุลิน   

๙ นายประยุทธ  สาลีศรี สมาชิกสภาเทศบาล ประยุทธ  สาลีศรี  

๑๐ นายสำเริง  สัตถาผล สมาชิกสภาเทศบาล สำเริง  สัตถาผล   

๑๑ นายประสพ  นาเชียงใต้ สมาชิกสภาเทศบาล ประสพ  นาเชียงใต้  

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 นาเวศยัน  ไชยนนท์ เลขานุการนายกเทศมนตรี เวศยัน  ไชยนนท์  

๕ นายมนตรี  ขันละ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี มนตรี  ขันละ  

๖ นางกาญจนา  กวีพิชชาพัชร รองปลัดเทศบาล กาญจนา  กวีพิชชาพัชร  

๗ นายดุลยสิทธิ์  งามราชจักร์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ดุลยสิทธิ์  งามราชจักร์  
 



๒ 

 
 

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๘ นางสาวเปรมฤดี  ศิริขันธ์ ผู้อำนวยการกองคลัง   เปรมฤดี  ศิริขันธ์  

๙ นายสะอาด  ภู่นารถ ผู้อำนวยการกองช่าง สะอาด  ภู่นารถ  

๑๐ นางสาวสราพร  ปัจสา ผู้อำนวยการกองการศึกษา สราพร  ปัจสา  

๑๑ นายปรีดา  เจริญชัย ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ปรีดา  เจริญชัย  

๑๒ นายสมิทธิ์  พุทธวงศ์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ สมิทธิ์  พุทธวงศ์  

๑๓ นางรุ่งทิวา  ไชยจันทร์ นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชก. รุ่งทิวา  ไชยจันทร์  

๑๔ นายจักรวาฬ  จันทร์หล้า หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการฯ จักรวาฬ  จันทร์หล้า  

๑๕   นางสาวธัญพร  เหลือหลาย นักจัดการงานทะเบียนและบัตร ชก. ธัญพร  เหลือหลาย  

๑๖ นายธวัชชัย  นาเชียงใต้ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียน ธวัชชัย  นาเชียงใต้  

เริ่มประชุม  เวลา  ๑๐.๐๐  น. 

นายสุรพัฒน์  พุฒธรรม เมื่อทีป่ระชุมพรอ้มแล้ว เรยีนเชิญท่านประธานสภาเทศบาลตำบลปลาโหล  
เลขานุการสภาเทศบาล         จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และเปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล  

สมัยสามัญ  สมัยทีห่นึ่ง  ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ 
    (นายสุรชัย  พุทธรรม  ประธานสภาเทศบาลตำบลปลาโหล จุดธูปเทียน
    บูชาพระรตันตรยั)  

นายสุรชัย  พุทธรรม เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว  ผมขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล 
ประธานสภาเทศบาล        สมัยสามัญ  สมัยทีห่นึ่ง  ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔  ครั้งที ่๑/๒๕๖๔  วันที่ ๑๑ 

พฤษภาคม ๒๕๖๔  เขา้สู่ระเบียบวาระการประชุม    

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งตอ่ทีป่ระชุม 

นายสุรชัย  พุทธรรม ในวันนี้ท่านนายกเทศมนตรีเชิญรับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน  เชิญท่าน 
ประธานสภาเทศบาล        สมาชิกสภาเทศบาล ท่านคณะผู้บริหาร และพนักงานเจ้าหน้าที่ทุกท่าน โดย

จะเป็นข้าวกล่อง เพราะอยู่ในช่วงของการเฝ้าระวังเชื้อไวรัสโควิด ให้เว้น
ระยะห่างด้วย   

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

- ไม่มี  เนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว คณะกรรมการตรวจรายงานการ
ประชุมยังไม่ได้ตรวจสอบ   ดังนั้น  จึงขอยกการรับรองรายงานการประชุม
สภาเทศบาลตำบลปลาโหล ครั้งแรก ในวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔  ไปเป็น
การประชุมฯ สมัยต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาเทศบาลตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 

- ไม่มี   

 



๓ 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องที่เสนอใหม่ 

๔.๑  การแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล 

นายสุรชัย  พุทธรรม เชิญเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดของระเบียบกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 
ประธานสภาเทศบาล        ครับ 

นายสุรพัฒน์  พุฒธรรม กราบเรยีนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านคณะผู้บรหิาร และผู้ 
เลขานุการสภาเทศบาล        เข้ารว่มประชุมที่เคารพทุกท่าน  ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ 

แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒   
มาตรา ๔๘ ทศ ก่อนนายกเทศมนตรีเข้ารับหน้าที่  ให้ประธานสภา

เทศบาลเรียกประชุมสภาเทศบาลเพื่อให้นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อ
สภาเทศบาล โดยไมม่ีการลงมติ  ทั้งนี้ ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผล
การเลือกตั้งนายกเทศมนตรี  

มาตรา ๔๘ ทศ วรรคสาม การประชุมเพ่ือแถลงนโยบายของ
นายกเทศมนตรีให้กระทำโดยเปิดเผย โดยนายกเทศมนตรีต้องจัดทำนโยบาย
เป็นลายลักษณ์อักษรแจกให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกคนที่มาประชุมด้วย 

มาตรา ๔๘ ทศ วรรคห้า ให้นายกเทศมนตรีจัดทำรายงานแสดงผล
การปฏิบัติราชการตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเป็นประจำทุกปี 

คำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีและรายงานแสดงผลการ
ปฏิบัติราชการให้ประกาศไว้โดยเปิดเผยที่สำนักงานเทศบาลด้วย 
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
  ข้อ ๑๒๓ วรรคสอง  เมื่อผู้บริหารได้แถลงนโยบายต่อสภาท้องถิ่น
แล้ว ให้ประธานสภาทอ้งถิ่นดำเนินการให้สมาชิกสภาท้องถิ่นซักถามและ
อภิปรายร่วมกัน เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นได้มีมติให้ซักถามและอภิปราย
เป็นประเด็นๆ ไป 
  ข้อ ๑๒๔ สมาชิกสภาท้องถิ่นมีสิทธิจะซักถามและอภิปรายทั้งในทาง 
สนับสนุนและคัดค้านในเรื่องความเหมาะสมของนโยบายและความสามารถ
ในการบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นให้สำเร็จผลตาม
นโยบาย ในการนี้ สมาชิกสภาท้องถิ่นอาจซักถามและอภิปรายถึงแผนการ
ปฏิบัติและวิธีการที่จะปฏิบัติตามนโยบายนั้นๆ ด้วยก็ได้ 
  ข้อ ๑๒๕ ผู้บริหารท้องถิ่นเท่านั้นมีสิทธิจะอภิปรายตอบข้อซักถาม
หรือข้อคัดค้านของสมาชิกสภาท้องถิ่น 
  เพ่ือความสะดวก ผู้บริหารท้องถิ่นจะตอบสมาชิกสภาท้องถิ่นที่
ซักถามหรือคัดค้านทีละคนเป็นลำดับไป หรือจะรอตอบครั้งละหลายคนก็ได้ 
ขอบคุณครับ 

นายสุรชัย  พุทธรรม เชิญท่านนายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล ได้แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล        ตำบลปลาโหล ครบั 

 



๔ 

 

นายดำเนิน  สอนไชยา เรยีนประธานสภาฯ ทีเ่คารพ  สมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมที่ 
นายกเทศมนตรี        เคารพรักทุกท่าน  กระผม  นายดำเนิน  สอนไชยา  นายกเทศมนตรีตำบล 

ปลาโหล  ขอแถลงนโยบายก่อนเข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการให้ทุกท่าน
ได้รับทราบเพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของเทศบาลตำบลปลาโหล 

  ตามท่ีเทศบาลตำบลปลาโหลได้จัดให้มีการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น
และสมาชิกสภาท้องถิน่ขึน้เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔ กระผม นาย
ดำเนิน สอนไชยา  ผู้สมัครรับเลือกตั้งตำแหน่งนายกเทศมนตรี หมายเลข
สมัครเลขท่ี ๑ ไดร้บัความไว้วางใจจากประชาชนตำบลปลาโหล ให้เข้ามาเป็น
ผู้บริหารเทศบาลตำบลปลาโหล กระผมจะทำหน้าที่บริหารงานภายใต้กรอบ
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ภายใต้กฎหมายระเบียบต่างๆ อย่าง
เคร่งครัด ดังวิสัยทัศน์ที่ว่า “ยึดมั่นหลักธรรมาภิบาล สืบสานวัฒนธรรม ทำ
ตำบลน่าอยู่ สู่คุณภาพชีวิตที่ดี” 
  ในการนี้ กระผมขออนุญาตสภาเทศบาลตำบลปลาโหล แนะนำ
ทีมงานบริหารที่จะเข้ามาช่วยเหลืองานของกระผม  ดังต่อไปนี้ 
๑. นายสันติ  สุริยะโรจน์      ตำแหน่ง รองนายกเทศมนตรี 
๒. นายวิชัย  ศรีโคตร      ตำแหน่ง รองนายกเทศมนตรี 
๓. นายมนตรี  ขันละ      ตำแหน่ง ทีป่รึกษานายกเทศมนตรี 
๔. นายเวศยัน  ไชยนนท์      ตำแหน่ง เลขานุการนายกเทศมนตรี 

กระผมและคณะผู้บริหารได้กำหนดนโยบายการบริหารงาน และได้
เสนอให้ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลปลาโหลได้รับรู้รับทราบเป็นการทั่วไป
อย่างครอบคลุมและทั่วถึงครบทั้ง ๑๖ หมู่บ้านแล้ว และเชื่อมั่นว่าจะสามารถ
ดำเนินนโยบายให้สำเร็จได้ภายในเวลา ๔ ป ี คือเริ่มตัง้แต่บัดนี้เป็นต้นไป 
จนกว่าจะครบวาระ ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงานเทศบาลตำบลปลาโหล 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามภารกิจ นายกเทศมนตรีตำบล  
ปลาโหลจึงได้กำหนดนโยบายการบริหารงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การ
พัฒนาและอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลปลาโหล ไว้ ๗ ด้าน  ดังต่อไปนี้ 
๑. นโยบายด้านการเมืองและการบริหาร 

๑.๑ พัฒนาเทศบาลตำบลปลาโหล ให้เป็นหน่วยงานที่ยึดหลักการ
บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีมีมาตรฐาน ส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษาให้แก่
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจา้งและพนักงานจ้าง เพ่ือเป็นการ
พัฒนาศักยภาพและยกระดับความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน ซึ่งบุคคล
เหล่านี้ถอืเป็นทรัพยากรบุคคลที่เป็นกำลังสำคัญของเทศบาลตำบลปลาโหล 
อีกท้ังจะพัฒนาระบบการบริการสาธารณะที่ดีมีมาตรฐาน ลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติให้มีความรวดเรว็ สามารถสนองต่อความต้องการของประชาชนได้
อย่างตรงเป้าหมาย เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและชุมชนให้มาก
ที่สุด 

๑.๒ ส่งแสริมสนับสนุนชุมชนเขา้สู่กระบวนการการมีส่วนร่วมทางการ
บริหารและการเมืองภายใต้ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง



๕ 

 

เป็นประมุข พัฒนาการทำงานฝ่ายนิติบัญญัติ ได้แก่ สภาเทศบาลตำบล   
ปลาโหล ประชาธิปไตยในระดับชุมชน 

๑.๓ ส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน สนับสนุนให้มีกิจกรรม
และโครงการต่างๆ ส่งเสริมการทำงานร่วมกันระหว่างชุมชนและเทศบาล
ทำงานอย่างสมานฉันท์ ไม่แตกแยกเพ่ือร่วมกันพัฒนาและยกระดับชุมชนให้มี
การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

๑.๔ ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการสร้างเครือข่ายต่างๆ ในชุมชน เพ่ือ
สนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน ส่งเสริมสนับสนุนหน่วยงาน 
อปพร. ชรบ. เป็นการสร้างเครือข่ายการเฝ้าระวังเกี่ยวกับยาเสพติดที่เป็นโทษ
กับเยาวชนและประชาชนในชุมชน รวมถึงการสร้างเครือข่ายอ่ืนๆ โดย
สนับสนุนให้มีการทำงานร่วมกับเทศบาลตำบลปลาโหล ภาครัฐ ส่วนราชการ
ที่เก่ียวข้อง ภาคเอกชน เปิดโอกาสใหมี้บทบาทในการทำงาน เช่น การ
ตรวจสอบการดำเนินงานและการบริหารงานของเทศบาล รวมไปถึงการ
ติดตามประเมินผลในทุกส่วนตามโครงสร้างการทำงานของพนักงานเทศบาล 

๑.๕ สนับสนุนและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความทนัสมัย
และตอบสนองต่อการให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๒. นโยบายด้านเศรษฐกิจ 
       ๒.๑ ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหาดสวนหินดงคำโพธิ์ ส่งเสริม
และพัฒนาอาชีพที่เหมาะสมกับสภาวะท้องถิน่ปัจจุบันตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
      ๒.๒ ส่งเสริมให้ประชาชนอยู่ในท้องถิน่ของตนเอง สนับสนุนให้มีการ
รวมกลุ่มของประชาชนเพ่ือสร้างอาชีพและรายได้ให้กับตนเองและชุมชน อีก
ทั้งยังเป็นการสร้างความอบอุ่นและสร้างรั้วเพ่ือป้องกันภัยให้กับครอบครัว
ของประชาชนในชุมชนอีกทางหนึ่ง  
๓. นโยบายการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
      ๓.๑ ปรับปรุงระบบโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐานและท่ัวถึง เช่น 
ถนน ทางระบายน้ำ ไฟฟ้าสาธารณะ 
      ๓.๒ กำหนดมาตรฐานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในเขต
บ้านปลาโหล หมู่ที่ ๔ ถือเป็นเรื่องสำคัญเร่งด่วนที่จะต้องแก้ไข ซึ่งเป็นปัญหา
ความเดือดร้อนให้แก่พ่ีน้องประชาชนบ้านปลาโหล หมู่ที่ ๔  
      ๓.๓ จะให้มีระบบและอุปกรณ์ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
อย่างเพียงพอและเหมาะสม 
๔. นโยบายด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
      ๔.๑ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การสร้างวินัย การเสียสละในการร่วม
คิดรว่มทำกิจกรรมของชุมชนทุกหมู่บ้าน สร้างความสามัคคีปรองดองของ
ประชาชนในหมู่บ้าน  
      ๔.๒ ส่งเสริมการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านให้เป็นมาตรฐานและต่อเนื่อง 
ส่งเสริมให้ประชาชนในหมู่บ้านร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมกำหนดแนวทางการ
พัฒนาหมูบ่้านของตน เพ่ือแก้ปญัหาให้ตรงประเด็น มีทิศทางในการพัฒนา



๖ 

 

หมู่บ้าน สร้างหมู่บ้านให้น่าอยู่ อีกท้ังเป็นการสร้างความร่วมมือร่วมใจ และ
สร้างความสามัคคีระหว่างประชาชนในหมู่บา้น 
๕. นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
      ๕.๑ ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาทางการศึกษา   เน้นการบริหารจัดการ
ทางการศึกษาศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปลาโหล   ส่งเสริมให้นักเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความพร้อมทางอารมณ์  และความพร้อมทางวิชาการที่
จะสามารถศึกษาในระดับต่อไปอย่างมีคุณภาพ   รวมถึงการสนับสนุน
งบประมาณทางการศึกษา  ทางการกีฬา  และการเรียนรู้นอกสถานศึกษา
ให้กับโรงเรียนที่อยู่ในเขตเทศบาล   จัดสวัสดิการทางการศึกษาให้กับผู้  
ปกครองของนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปลาโหลให้ไม่
เดือดร้อนและลำบากกับภาวะทางเศรษฐกิจของครอบครัว  ทุกคนสามารถส่ง
บุตรหลานเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปลาโหลได้เท่าเทียม
กัน  ให้มีการจัดสรรงบประมาณที่เพียงพอในด้านการสนับสนุนวัสดุ  สื่อการ
เรียนการสอนที่เพียงพอ  รวมถึงอาหารเสริม (นม) อาหารกลางวันให้เพียงพอ
ให้กับโรงเรียนที่อยู่ในเขตเทศบาล  และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล 
ปลาโหล 
      ๕.๒ สนับสนุนและส่งเสริมด้านศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมประเพณีตามวิถี
คนไทย  และภูมิใจความเป็นไทย  การอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณี
ท้องถิ่น งานรัฐพิธีต่างๆ เช่น งานวันที่ ๒๘ กรกฎาคม วันที่ ๑๒ สิงหาคม วัน
ประเพณีต่างๆ  เช่น  ประเพณีวันสงกรานต์และการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ
ประจำปี และงานประเพณีอ่ืนๆ ของท้องถิ่น 
      ๕.๓ สนับสนุนการแข่งขันกีฬาทั้งภายในและภายนอกชุมชน  เพ่ือแสดง
ถึงพลังความสามัคคีในชุมชน   อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างหมู่บ้าน  ผู้บริหาร  พนักงานเทศบาล  และพนักงานจ้าง  ศึกษาดูงาน
ร่วมกับผู้นำชุมชน อสม. และบุคลากรทางการศึกษา 
๖. นโยบายด้านสาธารณสุข 
      ๖.๑ ส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมด้านสุขภาพของประชาชน  และการ
บริการสาธารณสุขขั้นพ้ืนฐาน  เพ่ือเป็นการคัดกรองการเจ็บป่วยของ
ประชาชนเบื้องต้นเน้นการป้องกันโรคและการดูแลรักษาสุขภาพอนามัย โดย
กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) โดยมีกองทุนหลักประกันสุขภาพซึ่งมี
งบประมาณของเทศบาลสนับสนุนอีกส่วนหนึ่ง  เพ่ือเป็นทุนในการดำเนินงาน
ในการดูแลสุขภาพของชุมชนอย่างทั่วถึง ครอบคลุมทุกวัย  ควบคุมป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อที่เป็นอันตรายต่อประชาชน
และหมู่บ้าน เพ่ือสุขภาพอนามัยที่ดีของประชาชน 
๗. นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
      ๗.๑ รณรงคส์ร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนทางด้านการบริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้มีการจัดการขยะอย่างถูกวิธี และ
เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม เช่นการคัดแยกหรือนำขยะมาใช้ใหม่ 



๗ 

 

      ๗.๒ ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้รู้คุณค่าของพลังงาน ใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างถูกวิธี เพ่ือลดปัญหาสภาวะโลกร้อน สร้างจิตสำนึก
ที่ดใีห้กับชุมชนให้ตระหนักถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยการจัดทำ
โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้กับเด็กและเยาวชนรู้วิธีการช่วย
ประหยัดพลังงาน และใช้ประโยชน์จากพลังงานให้คุ้มค่ามากทีสุ่ด ขับเคลื่อน
การจัดทำโครงการและดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่มุ่งไปสู่การลดภาวะโลกร้อน 
  ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผมและคณะผู้บริหารขอยืนยันกับ
สภาเทศบาลตำบลปลาโหลว่าการกำหนดนโยบายดังกล่าววางอยู่บนพ้ืนฐาน
ของข้อมูลและการปฏิบัติได้จริงตามภารกจิของเทศบาลเพ่ือพัฒนาท้องถิน่ 
กระผมและคณะผู้บริหารมีความมั่นใจที่จะพัฒนาเทศบาลตำบลปลาโหลให้
เจริญก้าวหน้าบรรลุตามนโยบายและบังเกิดผลประโยชน์สุขอย่างแท้จริงต่อ
ประชาชนสืบไป   ขอบคุณครับ 

นายสุรชัย  พุทธรรม สมาชิกทา่นใดจะซักถามการแถลงนโยบายของนายกทศมนตรีตำบลปลาโหล 
ประธานสภาเทศบาล        เชิญท่าน ส.ท.เชิดชัย  นาคะอินทร์ ครับ 

นายเชิดชัย  นาคะอินทร์ เรียนท่านประธาน ท่านสมาชิก ท่านนายกฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผม  
สมาชิกสภาเทศบาล        นายเชิดชัย  นาคะอินทร์  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต ๒  ขออนุญาตเรียนถาม

คำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล  
ข้อ ๓ นโยบายโครงสร้างพื้นฐาน  
ข้อ ๓.๒ กำหนดมาตรฐานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในเขต
บ้านปลาโหล หมูท่ี่ ๔ ถือเป็นเรื่องสำคัญเร่งด่วนที่จะต้องแก้ไข ซึ่งเป็นปัญหา
ความเดือนร้อนให้แก่พ่ีน้องประชาชนบ้านปลาโหล หมู่ที่ ๔ 
ทำไมกำหนดบ้านปลาโหล หมู่ที่ ๔ ที่เดียว บ้านงิ้วทางท่ีจะเข้าบ้านนาแยงมี
ปัญหาเช่นกัน ขอท่านประธานได้ชี้แจง  ขอบคุณครับ 

นายสุรชัย  พุทธรรม ตามท่ีท่านนายกฯ ได้แถลงนโยบาย คิดว่าน่าจะเป็นปัญหาเร่งด่วนที่มีปัญหา  
ประธานสภาเทศบาล        เรื้อรังมาหลายปี  อย่างไรก็ตาม เชิญท่านนายกฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมครับ 

นายดำเนิน  สอนไชยา เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ  กระผม นายดำเนิน สอนไชยา  นายก 
นายกเทศมนตรี        เทศมนตรีตำบลปลาโหล  ขอชี้แจงนโยบายเร่งด่วนที่ต้องแก้ไขเนื่องจากเป็น

ปัญหาน้ำท่วม เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ส่วนอื่นมีแนวทางท่ีจะแก้ไขปัญหา
ร่วมกันอยู่แล้ว แต่ปัญหาน้ำท่วมบ้านปลาโหล หมู่ ๔ ได้มีการพูดคุยกับ
คณะกรรมการหมู่บ้านแล้ว อยากให้มีการแก้ไขในส่วนนี้ ผมจึงได้กำหนดเป็น
นโยบายจะหารือกับคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล กองช่าง  เพ่ือแก้ไขปัญหา
น้ำท่วมในช่วงฤดฝูน นำเรียนสมาชิกทุกท่านได้รับทราบ  ขอบคุณครับ 

นายสุรชัย  พุทธรรม ปัญหาน้ำท่วมเป็นปัญหาที่มองเห็นชัดเจน  ส่วนปัญหาอ่ืนๆ นโยบายในการ 
ประธานสภาเทศบาล        พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเห็นว่าครอบคลุม เช่น ถนน ทางระบายน้ำ และ

ไฟฟ้าสาธารณะ  สมาชิกท่านใดจะซักถามหรืออภิปรายเพ่ิมเติม  ถ้าไม่ม ีเขา้
สู่ระเบียบวาระต่อไป  

 



๘ 

 

๔.๒  แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม   

นายสุรชัย  พุทธรรม เชิญเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดของระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
ประธานสภาเทศบาล        ครับ 

นายสุรพัฒน์  พุฒธรรม กราบเรยีนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรี ท่าน 
เลขานุการสภาเทศบาล        คณะผู้บรหิาร และผู้เข้ารว่มประชุมทีเ่คารพครับ ตามระเบียบกระทรวง 

มหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิน่ พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติม
(ฉบับที ่๒) พ.ศ.๒๕๕๔  

ข้อ ๑๐๓ คณะกรรมการสภาท้องถิ่นมี ๒ ประเภท คือ 
๑) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่นมีจำนวน

ไม่น้อยกว่าสามคนแตไ่มเ่กินเจ็ดคน 
๒) คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ

บุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นมีจำนวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ด
คน 

ข้อ ๑๐๕ ภายใต้บังคับข้อ ๑๐๓ และข้อ ๑๐๔ สมาชิกสภาท้องถิ่นมี
อำนาจเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็น
คณะกรรมการสภาท้องถิ่นชุดต่างๆ ตามความจำเป็นแก่กิจการในหน้าที่ของ
สภาท้องถิ่น ดังนี้ 

๑) คณะกรรมการสามัญประจำสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
๒) คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
๓) คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 
๔) คณะกรรมการอ่ืนๆ ตามท่ีสภาท้องถิ่นเห็นสมควร 

  ข้อ ๑๐๗ ภายใตบ้ังคับข้อ ๑๐๓ วิธีการเลือกคณะกรรมการสภา
ท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี ในกรณีที่
สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่า
สองคน ส่วนกรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง 

การเสนอชื่อให้เสนอได้โดยไม่จำกัดจำนวน เว้นแต่ที่ประชุมมีมติเป็น
อย่างอ่ืน และให้นำวิธีการเลือกตามข้อ ๑๒ มาใช้โดยอนุโลม 

ข้อ ๑๒ วิธีการเลือกรองประธานสภาท้องถิ่น ให้นำความในข้อ ๘ มา
ใช้บังคับโดยอนุโลม 

กรณีท่ีกฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดให้สมาชิก
สภาท้องถิน่ใดมรีองประธานสภาท้องถิ่นได้มากกว่าหนึ่งคน ให้เลือกรอง
ประธานสภาท้องถิน่คนที่หนึ่งก่อน แล้วจึงเลือกรองประธานสภาท้องถิ่นใน
ลำดับถัดไปทีละคนจนกว่าจะครบตามจำนวนที่พึงมี 

ข้อ ๘ วิธีเลือกประธานสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมี
สิทธิเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่งที่ตนเห็นว่าสมควรให้เป็นผู้ดำรง
ตำแหน่งประธานสภาท้องถิ่น การเสนอนั้นต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่
น้อยกว่าสองคน โดยให้สมาชิกสภาท้องถิน่แต่ละคนมสีิทธิรับรองไดเ้พียงครั้ง



๙ 

 

เดียว ชื่อที่เสนอไม่จำกัดจำนวน และให้สมาชิกสภาท้องถิ่นลงคะแนนเลือก
จากชื่อเหล่านั้น โดยวิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของผู้ที่ถูกเสนอชื่อคนละหนึ่ง
ชื่อ เมื่อตรวจนับแล้วให้ประธานที่ประชุมประกาศคะแนนต่อที่ประชุมสภา
ท้องถิน่ผู้ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือก ถ้ามีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันหลาย
คนให้เลือกใหม่เฉพาะผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดนั้นโดยวิธีเดิม ถ้าผลการเลือกใหม่
ปรากฏว่ายังมีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันอีก ให้ใช้วิธีจับสลากเฉพาะผู้ได้คะแนน
สูงสุดเท่ากัน ฯลฯ 

ข้อ ๑๐๖ กรรมการสภาท้องถิ่นพน้จากหน้าที่เมื่อ 
๑) ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกต่อประธานสภาท้องถิ่น 
๒) ตาย 
๓) สมาชิกภาพของสมาชิกสภาท้องถิ่นของผู้นั้นสิ้นสุดลง 
๔) เลือกคณะกรรมการสภาท้องถิน่ขึ้นใหม่ หรืองานที่ได้รับ

มอบหมายเสร็จสิ้นลง 
๕) สภาทอ้งถิน่มีมติให้พ้นจากหน้าที ่

นำเรียนท่านสมาชิกได้พิจารณาเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
เพ่ือตรวจรายงานการประชุมในแต่ละสมัย คณะกรรมการตรวจรายงานการ
ประชุมเป็นคณะกรรมการสามัญ จึงต้องเลือกสมาชิกสภาเทศบาลจำนวนสาม
คนแต่ไม่เกินเจ็ดคน วิธีการเลือกโดยการเสนอชื่อและให้มีผู้รับรองไม่น้อยกว่า
สองคน  ขอบคุณครับ 

นายสุรชัย  พุทธรรม คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมจำนวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกิน 
ประธานสภาเทศบาล        เจ็ดคน นำปรึกษาท่ีประชุมว่าควรมีคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

จำนวนกีค่น เชิญท่าน ส.ท.ยุทธสันต์  เหมะธุลิน  ครับ 

นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกฯ และผู้เข้ารว่มประชุมทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล        ผมเสนอสามคนครับ 

นายสุรชัย  พุทธรรม สมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนครับ ถ้าไม่มี คณะกรรมการตรวจรายงาน 
ประธานสภาเทศบาล        การประชุมมีจำนวนสามคน 

ที่ประชุม คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมมีจำนวนสามคน   

นายสุรชัย  พุทธรรม เชิญท่านสมาชิกได้เสนอชื่อกรรมการตรวจรายงานการประชุม เชิญทา่น ส.ท. 
ประธานสภาเทศบาล ยุทธสันต์  เหมะธุลิน  ครับ 

นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล        ผมเสนอท่าน ส.ท.สุรชัย  อินทรพานิชย์ ครับ  

นายสุรชัย  พุทธรรม ขอผู้รับรองไม่น้อยกว่าสองคน  ได้แก่ ท่าน ส.ท.ประยุทธ  สาลีศรี  และ 
ประธานสภาเทศบาล ท่าน ส.ท.ประสพ  นาเชียงใต้  สมาชิกท่านใดจะเสนอเพ่ิม ถ้าไม่มี เชิญท่าน

สมาชิกได้เสนอชื่อคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมคนต่อไป  เชิญท่าน 
ส.ท.ประสพ  นาเชียงใต้  ครับ 

 



๑๐ 

 

นายประสพ  นาเชียงใต้ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ 
สมาชิกสภาเทศบาล        ที่เคารพครับ  ผมขอเสนอท่าน ส.ท.วิลัยวรรณ  ทัศมี  ครับ  

นายสุรชัย  พุทธรรม ผู้รับรอง ท่าน ส.ท.ยุทธสันต์  เหมะธุลิน  และท่าน ส.ท. ศรีสวาท  หินอ่อน   
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกท่านใดจะเสนอเพ่ิม ถ้าไม่มี เชิญท่านสมาชิกได้เสนอชื่อกรรมการคน

ต่อไป  เชิญท่าน ส.ท.คำพันธ์  แก้วคำแสน  ครับ 

นายคำพันธ์  แก้วคำแสน กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกฯ และท่านนายกฯ ที่เคารพครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล        กระผม นายคำพันธ์ แก้วคำแสน สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ผมเสนอท่าน 

ส.ท.ปัญญา  โมราราช  ครับ  

นายสุรชัย  พุทธรรม ผู้รับรอง  ท่าน ส.ท.สำเริง  สตัถาผล  และ ท่าน ส.ท.สุรชัย  อินทรพานิชย์   
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกท่านใดจะเสนอเพ่ิมครับ  ถ้าไม่มี กรรมการตรวจรายงานการประชุม

ครบตามจำนวนแล้ว 

ที่ประชุม คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  ได้แก่ 
๑. นายสุรชัย   อินทรพานิชย์    สมาชิกสภาเทศบาล 
๒. นางวิลัยวรรณ  ทัศม ี  สมาชิกสภาเทศบาล 
๓. นายปัญญา  โมราราช  สมาชิกสภาเทศบาล 

นายสุรชัย  พุทธรรม เมื่อไดก้รรมการครบตามจำนวนแล้ว  ท่านมีหนา้ที่ในการตรวจรายงานการ 
ประธานสภาเทศบาล ประชุมทีฝ่่ายเลขาฯ ได้จัดทำขึ้น ว่าถูกต้องเป็นไปตามที่ได้ประชุมหรือไม่ 

เชิญท่าน ส.ท.ยุทธสันต์  เหมะธุลิน  ครับ 

นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน เมื่อได้คณะกรรมการสามัญแล้ว ต้องเลือกคณะกรรมการวิสามัญหรือไม่ ครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล  

นายสุรชยั  พุทธรรม เชิญท่านเลขาฯ ได้ชี้แจง ครับ  
ประธานสภาเทศบาล  

นายสุรพัฒน์  พุฒธรรม กราบเรยีนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกฯ ท่านผู้บริหาร 
เลขานุการสภาเทศบาล        และผู้เข้ารว่มประชุมทีเ่คารพครับ  ตามที่ท่านสมาชิกได้นำเรียนว่าต้องเลือก

คณะกรรมการวิสามัญหรือไม่นั้น  หากสภาเทศบาลมีความจำเป็นที่จะต้อง
พิจารณาเรื่องใดเรื่องหนึ่ง สามารถตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาในเรื่อง
นั้นๆ ได ้เช่นในเรื่องการแก้ไขปัญหาต่างๆ หรือเรื่องการติดตามนโยบาย ที่
จะต้องพิจารณาในเรื่องนั้นๆ เป็นครั้งๆ ไป ซ่ึงสภาฯ ยังไม่มีเรื่องท่ีต้อง
พิจารณาเป็นการเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่ง จึงยังไม่ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการ
วิสามัญ ครับ 

นายสุรชัย  พุทธรรม ท่านสมาชิกคงเข้าใจตามท่ีท่านเลขาฯ ได้ชี้แจงแล้ว  สมาชิกท่านอ่ืนจะ 
ประธานสภาเทศบาล เสนอแนะเพ่ิมเติมหรือไม ่หรือมีเรื่องอ่ืนๆ ที่จะแจ้งสภาฯ หรือไม่ครับ   

ระเบยีบวาระท่ี  ๕ เรื่องอ่ืนๆ  
- ไม่มี 

 



๑๑ 

 

ระเบียบวาระที ่ ๖ กระทู้ถาม 
- ไม่มี 

นายสุรชัย  พุทธรรม เมื่อท่านสมาชิกไม่มีเรื่องที่อ่ืนๆ หรือกระทู้ถามแล้ว ในวันนี้ต้องขอขอบคุณ 
ประธานสภาเทศบาล   คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ สมาชิก ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือ

ในการประชุม สภาฯ ได้ประชุมครบทุกระเบียบวาระแล้ว ตั้งแต่ระเบียบวาระ
ที ่๑, ๒, ๓, ๔, ๕ และ ๖  ผมขอปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล 
สมัยสามัญ สมัยทีห่นึ่ง ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔  

เลิกประชุม  เวลา  ๑๓.๐๐  น. 

                                  (ลงชื่อ)     ธัญพร  เหลือหลาย     ผู้จดบันทึกการประชุม 
             (นางสาวธัญพร  เหลือหลาย)  

              นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ 

                                   (ลงชื่อ)    สุรพัฒน์  พุฒธรรม    ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
             (นายสุรพฒัน์  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 สมัยที่หนึ่ง 
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔  ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔  เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔  ในคราวประชุมสภาเทศบาลตำบล
ปลาโหล  สมัยสามัญ  สมัยที่สอง  ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔  เมื่อวันที่  ๑๓  สิงหาคม  ๒๕๖๔  ประธานสภาฯ จึง
ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน     

            (ลงชื่อ)    สุรชัย  พุทธรรม    ผู้รับรองรายงานการประชุม 
         (นายสุรชัย  พุทธรรม)  

              ประธานสภาเทศบาลตำบลปลาโหล 
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