
๑ 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล   
สมัยสามัญ  สมัยที่หนึ่ง  ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ 

ครั้งที ่๒/๒๕๖๔ 
  วันที ่ ๓๑  พฤษภาคม พ.ศ.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 นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน  สมาชิกสภาเทศบาล ยุทธสันต์  เหมะธุลิน   

๔ นายสุรชัย  อินทรพานิชย์   สมาชิกสภาเทศบาล สุรชัย  อินทรพานิชย์   

๕ นายประยุทธ  สาลีศรี สมาชิกสภาเทศบาล ประยุทธ  สาลีศรี  

๖ นายคำพันธ์  แก้วคำแสน   สมาชิกสภาเทศบาล คำพันธ์  แก้วคำแสน  

๗ นางศรีสวาท  หินอ่อน  สมาชิกสภาเทศบาล ศรีสวาท  หินอ่อน  

๘ นายปัญญา  โมราราช สมาชิกสภาเทศบาล ปัญญา  โมราราช   

๙ นายสำเริง  สัตถาผล สมาชิกสภาเทศบาล สำเริง  สัตถาผล  

๑๐ นางวิลัยวรรณ  ทัศมี สมาชิกสภาเทศบาล วิลัยวรรณ  ทัศมี  

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 นายเวศยัน  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 นางสาวสราพร  ปัจสา ผู้อำนวยการกองการศึกษา สราพร  ปัจสา  

๙ นายสะอาด  ภู่นารถ ผู้อำนวยการกองช่าง สะอาด  ภู่นารถ  

๑๐ นางสาวเปรมฤดี  ศิริขันธ์ ผู้อำนวยการกองคลัง   เปรมฤดี  ศิริขันธ์  

๑๑ นายสมิทธิ์  พุทธวงศ์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ สมิทธิ์  พุทธวงศ์  

๑๒ นายปรีดา  เจริญชัย ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ปรีดา  เจริญชัย  

๑๓ นายจักรวาฬ  จันทร์หล้า หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการฯ จักรวาฬ  จันทร์หล้า  

๑๔ นางรุ่งทิวา  ไชยจันทร์ นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชก. รุ่งทิวา  ไชยจันทร์  

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  ครัง้ที่ ๒/๒๕๖๔ 
    (นายสุรชัย  พุทธรรม  ประธานสภาเทศบาลตำบลปลาโหล จุดธูปเทียน
    บูชาพระรตันตรยั)  

นายสุรชัย  พุทธรรม เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  ผมขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล 
ประธานสภาเทศบาล        สมัยสามัญ  สมัยทีห่นึ่ง  ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔  ครั้งที ่๒/๒๕๖๔  วันที่ ๓๑ 

พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔  เขา้สู่ระเบียบวาระการประชุม    

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งต่อทีป่ระชุม 
- ไม่มี   

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
- ไม่มี  เนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว คณะกรรมการตรวจรายงานการ
ประชุมยังไม่ได้ตรวจสอบ  ดังนั้น จึงขอยกการรับรองรายงานการประชุมสภา
เทศบาลตำบลปลาโหล คราวทีผ่่านมา ไปเป็นการประชุมฯ สมัยต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาเทศบาลตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
- ไม่มี   

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องที่เสนอใหม่ 
๔.๑  การพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลปลาโหล 

นายสุรชัย  พุทธรรม เชิญเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดของระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
ประธานสภาเทศบาล        ครับ 

นายสุรพัฒน์  พุฒธรรม กราบเรยีนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านคณะผู้บรหิาร และผู้ 
เลขานุการสภาเทศบาล        เข้ารว่มประชุมที่เคารพครับ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ 



๓ 

 

จัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑   

ข้อ ๘  ใหผู้้บรหิารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
ประกอบด้วย 

   (๑) ผู้บริหารท้องถิ่น    ประธานกรรมการ 
   (๒) รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นทุกคน  กรรมการ 
   (๓) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิน่คัดเลือกจำนวนสามคน กรรมการ 
   (๔) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน กรรมการ 
   (๕) ผู้แทนภาคราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจที่ผู้บริหารท้องถิ่น 
        คัดเลือกจำนวนไม่น้อยกว่าสามคน   กรรมการ 
   (๖) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวน 
        ไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินหกคน   กรรมการ 
   (๗) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    กรรมการและเลขานุการ 
   (๘) หัวหน้าส่วนการบริหารที่มีหน้าที่จัดทำแผน   ผู้ช่วยเลขานุการ 
       กรรมการตาม (๓) (๔) (๕) และ (๖) ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปี และ 

อาจได้รับการคัดเลือกอีกก็ได้  
ข้อ ๑๐  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ 

(๑) กำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น 
(๒) ร่วมจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น เสนอแนะแนวทางการพัฒนา และการ

แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิน่ 
(๓) พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นและร่างแผนการดำเนินงาน 
(๔) ให้ความเห็นชอบร่างข้อกำหนดขอบข่ายและรายละเอียดของงาน 
(๕) พิจารณาให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ท้องถิน่ 
(๖) แต่งตั้งท่ีปรึกษา คณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานอื่นเพ่ือช่วย

ปฏิบัติงานตามทีเ่ห็นสมควร 
สำหรับแนวทางการคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นกรณีที่ให้สภา
ท้องถิน่คัดเลือก ดำเนินการดังนี้  
(๑) คัดเลือกจากสมาชิกสภาท้องถิ่นจำนวนสามคน 
(๒) เสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นต่อที่ประชุม ต้องมีผู้รับรองจำนวนอย่างน้อย

สองคน และผู้ซึ่งได้รับการเสนอชื่อต้องอยู่ในทีป่ระชุมและต้องให้ความ
ยินยอม 

(๓) การเสนอชื่อหากมีการเสนอชื่อครบพอดีตามจำนวนให้ถือว่าบุคคลที่
ได้รับการเสนอชื่อได้รับการคัดเลือก หากมีการเสนอชื่อเกินจำนวนที่
กำหนด สมาชิกสภาท้องถิ่นคัดเลือกจากผู้ได้รับการเสนอชื่อโดยการ
ลงคะแนนลับ ใช้วิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลที่ได้รับการเสนอชื่อลงในบัตร
คะแนน ผู้ได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับได้รับคัดเลือกจนครบตามจำนวน 



๔ 

 

นำเรียนท่านสมาชิกเพ่ือพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบล
ปลาโหลตามระเบียบฯ ข้อ ๘ (๓)  ขอบคุณครับ 

นายสุรชัย  พุทธรรม ขอบคุณท่านเลขาฯ ครับ  คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลประกอบด้วยสมาชิก 
ประธานสภาเทศบาล        จำนวนสามคนตามท่ีท่านเลขาฯ ไดช้ี้แจงแล้ว เชิญท่านสมาชิกไดเ้สนอคณะ 

กรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลปลาโหล เชิญท่าน ส.ท.ประสพ  นาเชียงใต้  

นายประสพ  นาเชียงใต้ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล        ทุกท่าน ครับ  ผม นายประสพ  นาเชียงใต้  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต ๒ 

เสนอท่าน ส.ท.เชิดชัย  นาคะอินทร์  ครับ 

นายสุรชัย  พุทธรรม ผู้รับรอง ท่าน ส.ท.สำเริง สัตถาผล และท่าน ส.ท.ประยุทธ สาลีศร ีเชิญเสนอ 
ประธานสภาเทศบาล เสนอกรรมการฯ ลำดับต่อไป เชิญท่าน ส.ท.ปัญญา โมราราช ครับ 

นายปัญญา  โมราราช กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ 
สมาชิกสภาเทศบาล        ทรงเกียรติทุกท่าน ผม นายปัญญา โมราราช  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต ๑ 

เสนอท่าน ส.ท.ยุทธสันต์  เหมะธุลิน  ครับ  

นายสุรชัย  พุทธรรม ผู้รับรอง ท่าน ส.ท.สุรชัย  อินทรพานิชย์  และท่าน ส.ท.ศรีสวาท  หินอ่อน 
ประธานสภาเทศบาล เชิญเสนอกรรมการ  ลำดับต่อไป  เชิญท่าน ส.ท.สุรชัย  อินทรพานิชย์ ครับ 

นายสุรชัย อินทรพานิชย์ กราบเรียนทา่นประธานสภาฯ ทีเ่คารพ คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ 
สมาชิกสภาเทศบาล        ทรงเกียรติทุกท่าน ผม นายสุรชัย อินทรพานิชย์  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑  

เสนอท่าน ส.ท.ประสพ  นาเชียงใต้  ครับ  

นายสุรชัย  พุทธรรม ผู้รับรอง ท่าน ส.ท.วิลัยวรรณ  ทัศมี  และท่าน ส.ท.คำพันธ์  แก้วคำแสน 
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติม เชิญท่าน ส.ท.ศรีสวาท  หินอ่อน ครับ 

นางศรีสวาท  หินอ่อน กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ 
สมาชิกสภาเทศบาล        ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางศรีสวาท  หนิอ่อน  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต ๑ 

เสนอท่าน ส.ท.ประยุทธ  สาลีศรี  ค่ะ  

นายสุรชัย  พุทธรรม ผู้รับรอง ท่าน ส.ท.ประสพ  นาเชียงใต้  และท่าน ส.ท.ปัญญา  โมราราช 
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติม เชิญท่าน ส.ท.สำเริง  สัตถาผล  ครับ 

นายสำเริง  สัตถาผล กราบเรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน  
สมาชิกสภาเทศบาล        กระผม นายสำเริง สัตถาผล  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ เสนอท่าน ส.ท.

ปัญญา  โมราราช  ครับ 

นายสุรชัย  พุทธรรม ผู้รับรอง ท่าน ส.ท.เชิดชัย  นาคะอินทร ์ และท่าน ส.ท.ยุทธสันต์  เหมะธุลิน 
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติม  เชิญท่าน ส.ท.ยุทธสันต์  เหมะธุลิน ครับ  

นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุม  
สมาชิกสภาเทศบาล        ทุกท่าน ผม นายยุทธสันต์ เหมะธุลิน สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑  ผมเห็นว่า 

กรรมการที่เสนอเกินจำนวนสามคนแล้ว ผมขอถอนชื่อ  ขอบคุณครับ   

 



๕ 

 

นายสุรชัย  พุทธรรม ท่าน ส.ท.ยุทธสันต์ เหมะธุลิน  ขอถอนชื่อ  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติม 
ประธานสภาเทศบาล ครับ  ถ้าไม่ม ีผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพ่ือคัดเลือกเป็นคณะกรรมการพัฒนา 

เทศบาลตำบลปลาโหล ประกอบด้วย  ๑) นายเชิดชัย  นาคะอินทร์ 
๒) นายประสพ นาเชียงใต้ ๓) นายประยุทธ สาลีศร ี๔) นายปัญญา โมราราช 
เมื่อมีการเสนอชื่อเกินจำนวนที่ระเบียบฯ กำหนด เชิญท่านสมาชิกลงคะแนน
ลับโดยการเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลที่ได้รับการเสนอชื่อลงในบัตรคะแนน 

(สมาชิกลงคะแนนลับโดยการเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลทีไ่ด้รับการเสนอชื่อลง
ในบัตรคะแนน และนับคะแนน ผู้ได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับได้รับคัดเลือก
จนครบตามจำนวน) 

ผลการนับคะแนนเป็น ดังนี้ 
๑) นายเชิดชัย  นาคะอินทร์ ได้คะแนน ๑๑ คะแนน 
๒) นายประสพ นาเชียงใต้  ได้คะแนน ๗ คะแนน 
๓) นายประยุทธ สาลีศร ี  ได้คะแนน ๙ คะแนน 
๔) นายปัญญา โมราราช  ไดค้ะแนน ๙ คะแนน 

ที่ประชุม สมาชิกทีส่ภาเทศบาลตำบลปลาโหลคัดเลือกจำนวนสามคนเพ่ือเป็นกรรมการ
พัฒนาเทศบาลตำบลปลาโหล ดังนี้ 
๑) นายเชิดชัย  นาคะอินทร์     สมาชิกสภาเทศบาล 
๒) นายประยุทธ สาลีศร ี       สมาชิกสภาเทศบาล 
๓) นายปัญญา โมราราช       สมาชิกสภาเทศบาล 

๔.๒  การพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลปลาโหล   

นายสุรชัย  พุทธรรม เชิญเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดของระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
ประธานสภาเทศบาล          

นายสุรพัฒน์  พุฒธรรม กราบเรยีนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรี ท่าน 
เลขานุการสภาเทศบาล        คณะผู้บรหิาร และผู้เข้ารว่มประชุมทีเ่คารพครับ ตามระเบียบกระทรวง 

มหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ.
๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  
ข้อ ๒๘  ใหผู้้บรหิารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
แผนพฒันาท้องถิน่ ประกอบด้วย 

   (๑) สมาชิกสภาท้องถิน่ทีส่ภาท้องถิน่คัดเลือกจำนวนสามคน 
   (๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคดัเลือกจำนวนสองคน 
   (๓) ผู้แทนหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน 
   (๔) หวัหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน 
   (๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน 
   โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธาน 

คณะกรรมการ และกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการ 



๖ 

 

กรรมการตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปี 
และอาจได้รับการคัดเลือกอีกก็ได้  
ข้อ ๒๙  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจ
หน้าที่ ดังนี้ 
(๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิน่ 
(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผลพัฒนาท้องถิน่ 
(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมนิผล

แผนพฒันาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิน่ เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อ
สภาท้องถิน่ และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิน่ทราบ
ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแตว่ันรายงานผลและเสนอความเห็น
ดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดย
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่ 
      เห็นสมควร 
ส่วนแนวทางการคัดเลือกใช้แนวทางเดียวกันกับการคดัเลือกคณะกรรมการ
พัฒนาเทศบาลตำบลหลาโหล คือ คัดเลือกจากสมาชิกจำนวนสามคน โดย
การเสนอชื่อ มผีู้รับรองอย่างน้อยสองคน หากมีการเสนอชื่อครบพอดีตาม
จำนวนที่กำหนดให้ถือว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อได้รับการคัดเลือก หากมี
การเสนอชื่อเกินจำนวนที่กำหนดต้องคัดเลือกจากผูท้ี่ไดร้ับการเสนอชื่อโดย
การลงคะแนนลับเหมือนที่ท่านสมาชิกได้ดำเนินการแล้วในระเบียบวาระท่ี 
๔.๑  ขอบคุณครับ   

นายสุรชัย  พุทธรรม แนวทางการคัดเลือกเหมือนกับการคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล        ตำบลปลาโหล เชิญท่านสมาชิกได้เสนอชื่อคณะกรรมการ ยกเว้นสมาชิกสาม

ท่านทีเ่ป็นกรรมการพัฒนาเทศบาล เชิญท่าน ส.ท.ศรีสวาท หินอ่อน  ครับ 

นางศรีสวาท  หินอ่อน กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ 
สมาชิกสภาเทศบาล        ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันขอเสนอท่าน ส.ท.ยุทธสันต์ เหมะธุลิน ค่ะ  

นายสุรชัย  พุทธรรม ผู้รับรอง ท่าน ส.ท.สุรชัย  อินทรพานิชย์  และท่าน ส.ท.ประยุทธ  สาลีศร ี
ประธานสภาเทศบาล เชิญท่านสมาชิกเสนอกรรมการ ลำดับต่อไป   เชิญท่าน ส.ท.สุรชัย       

อินทรพานิชย์  ครบั 

นายสุรชัย อินทรพานิชย์ กราบเรียนทา่นประธานสภาฯ ที่เคารพ คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ 
สมาชิกสภาเทศบาล        ทรงเกียรติทุกท่าน ครับ  ผมขอเสนอท่าน ส.ท.สำเริง  สัตถาผล  ครับ  

นายสุรชัย  พุทธรรม ผู้รับรอง ท่าน ส.ท.ประสพ  นาเชียงใต้  และท่าน ส.ท.ศรีสวาท  หินออ่น  
ประธานสภาเทศบาล เชิญท่านสมาชิกเสนอกรรมการ ลำดับต่อไป  เชิญท่าน ส.ท.วิลัยวรรณ ทัศมี  

นางวิลัยวรรณ  ทัศมี กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ 
สมาชิกสภาเทศบาล        ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางวิลัยวรรณ ทัศมี สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒  



๗ 

 

 ขอเสนอท่าน ส.ท.สุรชัย  อินทรพานิชย์  ค่ะ  

นายสุรชัย  พุทธรรม ผู้รับรอง ท่าน ส.ท.ปัญญา โมราราช  และท่าน ส.ท.สำเริง  สัตถาผล  
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติม เชิญท่าน ส.ท.ปัญญา  โมราราช ครับ 

นายปัญญา  โมราราช กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ทีเ่คารพ คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ 
สมาชิกสภาเทศบาล        ทรงเกียรติทุกท่าน ผมขอเสนอท่าน ส.ท.ประสพ  นาเชียงใต้  ครับ 

นายสุรชัย  พุทธรรม ผู้รับรอง ท่าน ส.ท.ยุทธสันต์  เหมะธุลิน  และท่าน ส.ท.วิลัยวรรณ  ทัศมี 
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติม เชิญท่าน ส.ท.ยุทธสันต์  เหมะธุลิน  ครับ 

นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุก   
สมาชิกสภาเทศบาล        ท่าน  ผมเห็นว่ากรรมการที่เสนอเกินจำนวนแล้ว  ผมขอถอนชื่อครับ   

นายสุรชัย  พุทธรรม ท่าน ส.ท.ยุทธสันต์ เหมะธุลิน  ขอถอนชื่อ  สมาชิกท่านใดจะเสนอเพ่ิม ครับ 
ประธานสภาเทศบาล ถ้าไม่ม ี สมาชิกที่ได้รับการเสนอชื่อเพ่ือคัดเลือกเป็นคณะกรรมการติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลปลาโหล ประกอบด้วย  ๑) นาย
สำเริง สัตถาผล  ๒) นายสุรชยั  อินทรพานิชย์  ๓) นายประสพ  นาเชียงใต้  
ครบพอดีตามจำนวน ฉะนั้น ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อทั้งสามท่านได้รับคัดเลือก
เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลปลาโหล  

ทีป่ระชุม สมาชิกทีส่ภาเทศบาลตำบลปลาโหลคัดเลือกจำนวนสามคนเพ่ือเป็นกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลปลาโหล ดังนี้ 
๑) นายสำเริง  สัตถาผล     สมาชิกสภาเทศบาล 
๒) นายสุรชัย  อินทรพานิชย์  สมาชิกสภาเทศบาล 
๓) นายประสพ  นาเชียงใต้ สมาชิกสภาเทศบาล 

๔.๓  ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

นายสุรชัย  พุทธรรม เชิญเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดครับ 
ประธานสภาเทศบาล          

นายสุรพัฒน์  พุฒธรรม กราบเรยีนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านคณะผู้บรหิาร และผู้ 
เลขานุการสภาเทศบาล        เข้ารว่มประชุมที่เคารพทุกท่าน ตามเทศบญัญัติเรื่องงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ หน่วยงานกองช่าง งบลงทุน หมวดที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง  

๒.๑.๒  โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน  บ้านนาบ่อ 
หมู่ที่ ๖  ตำบลปลาโหล  จำนวน  ๑๔๘,๐๐๐  บาท 
  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน  บ้านนาบ่อ  
หมู่ที่ ๖  ตำบลปลาโหล  
ช่วงที่ ๑ สายหน้าบ้านนายประเวท เจริญชัย - หน้าบ้านนางจำเนียร เจริญชัย 
ถนน คสล.กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๖๒.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือ



๘ 

 

มีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๑๕๕.๐๐ ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางกว้างเฉลี่ย ๐.๕๐ 
เมตร พร้อมวางท่อ คสล.มอก.ชั้น ๓ ขนาด Ø ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๕ ท่อน  
ช่วงที่ ๒ สายข้างบ้านนายประพาส เหมะธุลิน ถนน คสล. กว้าง ๒.๕๐ เมตร 
ยาว ๕๒.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๑๓๐.๐๐ 
ตารางเมตร ลงลูกรงัไหล่ทางกว้างเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร พร้อมวางท่อ คสล.มอก.
ชั้น ๓ ขนาด Ø ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๕ ท่อน 
ตามแบบมาตรฐานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ท๑-๐๑) ปรับปรุงและแก้ไขบาง
รายการ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔๘,๑๒๗.๙๓ บาท 
คิดเพียง  ๑๔๘,๐๐๐  บาท 

เนื่องจากคำชี้แจงในงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ไม่
ถูกต้องตรงตามสถานทีจ่ริงที่ได้สำรวจ  ดังนั้น เพ่ือให้การดำเนินงานโครงการ
เป็นไปตามเป้าหมายและถูกต้อง จึงต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง
งบประมาณ ซ่ึงตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ.๒๕๖๓ ข้อ ๒๙ “การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำ
ชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภา
ท้องถิน่”  โดยขออนมุัติแก้ไขคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  หน่วยงานกองช่าง งบลงทุน หมวดที่ดินและ
สิ่งก่อสรา้ง  ดังนี้ 

๒.๑.๒  โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน  บ้านนาบ่อ 
หมู่ที่ ๖  ตำบลปลาโหล  จำนวน  ๑๔๘,๐๐๐  บาท 
  - เพ่ือจ่ายเป็นจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้าน 
นาบ่อ หมู่ที่ ๖  ตำบลปลาโหล  
ช่วงที่ ๑ สายหน้าบ้านนายประเวท เจริญชัย - หน้าบ้านนางจำเนียร เจริญชัย 
ถนน คสล.กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๖๒.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือ
มีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๑๕๕.๐๐ ตารางเมตร ลงลูกรงัไหล่ทางกว้างเฉลี่ย ๐.๕๐ 
เมตร พรอ้มวางท่อ คสล.มอก.ชั้น ๓ ขนาด Ø ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๕ ทอ่น  
ช่วงที่ ๒ สายหน้าบ้านนายสด งึ้มชา - หน้าบ้านนายลินทอง ฝ่ายขันธ์  ถนน 
คสล. กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๕๒.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๑๓๐.๐๐ ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางกว้างเฉลี่ย ๐.๕๐ 
เมตร พร้อมวางท่อ คสล.มอก.ชั้น ๓ ขนาด Ø ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๕ ท่อน 
ตามแบบมาตรฐานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ท๑-๐๑) ปรับปรุงและแก้ไขบาง
รายการ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ รวมเป็นเงินทัง้สิ้น ๑๔๘,๑๒๗.๙๓ บาท 
คิดเพียง  ๑๔๘,๐๐๐  บาท 
นำเรียนท่านสมาชิกว่า สถานที่ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสริมเหล็กช่วงที่ ๒ ไม่
ถูกต้อง จึงขอแก้ไขข้อความจาก “สายข้างบ้านนายประพาส  เหมะธุลิน” 
เป็น “สายหน้าบ้านนายสด งึ้มชา – หน้าบ้านนายลินทอง ฝ่ายขันธ์” นำเรียน
ท่านสมาชิกได้พิจารณา ขอบคุณครับ  



๙ 

 

นายสุรชัย  พุทธรรม ขอบคุณท่านเลขาฯครับ  สมาชิกท่านใดมีขอ้สงสัยครับ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใด 
ประธานสภาเทศบาล        สงสัย ผมจะขอมติที่ประชุมเป็นสองประเด็นดังนี้  

ประเด็นที่ ๑  สมาชิกท่านใดอนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๔  

   อนุมัต ิ     ๑๐  เสียง 

ประเด็นที่ ๒  สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๔  
  ไม่อนุมัติ     ไม่มี 

มติที่ประชุม อนุมัติ     ๑๐  เสียง 
ไม่อนุมัติ        ไม่มี 
งดออกเสียง    ๒  เสียง 

    อนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ   
พ.ศ.๒๕๖๔  ดังนี้   

๒.๑.๒  โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน  บ้านนาบ่อ 
หมู่ที่ ๖  ตำบลปลาโหล  จำนวน  ๑๔๘,๐๐๐  บาท 
  - เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านนาบ่อ 
หมู่ที่ ๖  ตำบลปลาโหล  
ช่วงที่ ๑  สายหน้าบ้านนายประเวท เจริญชัย - หน้าบ้านนางจำเนียร 
เจริญชัย ถนน คสล. กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๖๒.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย 
๐.๑๕ เมตร  หรอืมีพืน้ที่ไม่น้อยกว่า ๑๕๕.๐๐ ตารางเมตร  ลงลูกรัง   
ไหล่ทางกว้างเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร พร้อมวางท่อ คสล.มอก.ชั้น ๓ ขนาด Ø 
๐.๓๐ เมตร จำนวน ๕ ท่อน  
ช่วงที่ ๒  สายข้างบ้านนายประพาส เหมะธุลิน ถนน คสล. กว้าง ๒.๕๐ 
เมตร ยาว ๕๒.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรอืมีพื้นทีไ่ม่น้อยกว่า 
๑๓๐.๐๐ ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางกว้างเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร พร้อมวาง
ท่อ คสล.มอก.ชั้น ๓ ขนาด Ø ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๕ ท่อน 
ตามแบบมาตรฐานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ท๑-๐๑) ปรับปรุงและแก้ไข
บางรายการ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔๘,๑๒๗.๙๓ 
บาท คิดเพียง  ๑๔๘,๐๐๐  บาท 

ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง ดงันี้ 
๒.๑.๒  โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน  บ้านนาบ่อ 

หมู่ที่ ๖  ตำบลปลาโหล  จำนวน  ๑๔๘,๐๐๐  บาท 
  - เพื่อจ่ายเป็นจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้าน 
นาบ่อ หมู่ที่ ๖  ตำบลปลาโหล  
ช่วงที ่๑  สายหน้าบ้านนายประเวท เจริญชยั-หน้าบ้านนางจำเนียร เจริญ
ชัย ถนน คสล.กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๖๒.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ 
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕๕.๐๐ ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางกว้าง



๑๐ 

 

เฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร พร้อมวางท่อ คสล.มอก.ชั้น ๓ ขนาด Ø ๐.๓๐ เมตร 
จำนวน ๕ ท่อน  
ช่วงที่ ๒  สายหน้าบ้านนายสด งึม้ชา - หน้าบ้านนายลินทอง ฝ่ายขันธ์  
ถนน คสล. กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๕๒.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร 
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๓๐.๐๐ ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางกว้างเฉลี่ย 
๐.๕๐ เมตร พร้อมวางท่อ คสล.มอก.ชั้น ๓ ขนาด Ø ๐.๓๐ เมตร จำนวน 
๕ ท่อน 
ตามแบบมาตรฐานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ท๑-๐๑) ปรับปรุงและแก้ไข
บางรายการ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔๘,๑๒๗.๙๓ 
บาท คิดเพียง  ๑๔๘,๐๐๐  บาท 

ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องอ่ืนๆ  

๕.๑ โครงการปฐมนิเทศผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น 
ประธานสภาท้องถิ่น เลขานุการสภาท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น ที่
ได้รับเลือกตั้งใหม่ จังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

นายสุรชัย  พุทธรรม เชิญท่านเลขาฯ ได้นำเรียนที่ประชุมครับ  
ประธานสภาเทศบาล         

นายสุรพัฒน์  พุฒธรรม กราบเรยีนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรี ท่าน 
เลขานุการสภาเทศบาล        คณะผู้บรหิาร และผู้เข้ารว่มประชุมทีเ่คารพครับ  สำหรับโครงการปฐมนิเทศ

ผู้บริหารท้องถิน่ ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น ประธานสภาท้องถิ่น เลขานุการสภา
ท้องถิน่และสมาชิกสภาท้องถิ่นที่ได้รับเลือกตั้งใหม่ จังหวัดสกลนคร ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  ด้วยอำเภอวาริชภูมิมีหนังสือที่ สน ๐๐๒๓.๒๑/ว 
๕๐๘ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ เรื่อง โครงการปฐมนิเทศผู้บริหารท้องถิ่น 
ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น ประธานสภาท้องถิน่ เลขานุการสภาท้องถิ่นและ
สมาชิกสภาท้องถิ่นที่ได้รับเลือกตั้งใหม่ จังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๔ เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมมีทักษะการบริหารงบประมาณ และการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิน่ มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบกฎหมายท้องถิ่น หนังสือ
สั่งการที่เก่ียวข้อง ในการประชุมสภาท้องถิ่นอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมทั้งแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการประชุมสภา
ท้องถิน่ กลุ่มเป้าหมายได้แก่ นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี เลขานุการ
นายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล เลขานุการ
สภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ซึ่งกำหนดไว้ ๓ รุ่นๆ ละ ๓๐๐ คน 
กำหนดจัดอบรม ๓ วัน  โดยจะจัดการอบรมระหว่างเดือนมิถุนายน - 
กันยายน ๒๕๖๔ ณ โรงแรมอิมพีเรียลสกลนคร ค่าลงทะเบียนคนละ ๓,๗๐๐ 
บาท เป็นค่าเช่าที่พัก ค่าอาหารกลางวัน อาหารเย็น อาหารว่างและเครื่องดื่ม 
ซึ่งหากท่านสมาชิก คณะผู้บริหารประสงค์จะเข้ารับการอบรม เทศบาลจะ
ดำเนินการโอนค่าลงทะเบียนให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
สกลนครต่อไป  ขอบคุณครับ 



๑๑ 

 

นายสุรชัย  พุทธรรม ผมขอทราบว่า สมาชิกและคณะผู้บริหารท่านใดประสงคเ์ข้ารับการอบรมครบั 
ประธานสภาเทศบาล        สรุป ท่านสมาชิกประสงค์เข้ารับการอบรมจำนวน ๑๑ คน ยกเว้นท่าน ส.ท.

ยุทธสันต์ เหมะธุลิน และคณะผู้บริหารเข้ารับการอบรมทุกท่าน หลังจากนี้ 
ฝ่ายการเงินจะได้ดำเนินการโอนค่าลงทะเบียนให้ฝ่ายจัดการอบรมต่อไป  
ส่วนวัน เวลา อบรมคงจะมีหนังสือแจ้งอีกครั้ง ครับ  

ระเบียบวาระที ่ ๖ กระทูถ้าม 

นายสุรชัย  พุทธรรม สมาชิกท่านใดจะสอบถามคณะผู้บริหารครับ  เชิญท่าน ส.ท.ประยุทธ สาลีศร ี
ประธานสภาเทศบาล        ครับ 

๖.๑ ขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าโรงเรียนบ้านดงคำโพธิ ์

นายประยุทธ  สาลีศรี กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ  ท่านผู้บริหาร  ท่านสมาชิก  หัวหน้า 
สมาชิกสภาเทศบาล        ส่วนที่เคารพครับ  ผม นายประยุทธ  สาลีศรี  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑  

ในปีงบประมาณต่อไปโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กควรมีความ
กว้างมากกว่าที่ผ่านมา  ยกตัวอย่างถนนหนา้โรงเรียนบ้านดงคำโพธิ์ ถนน
แคบ บ้านดงคำโพธิ์เป็นชุมชนใหญ ่มีการสัญจรไป-มาหนาแน่น โดยเฉพาะ
ช่วงเช้าและช่วงเย็น และยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวของตำบลปลาโหลด้วย ถ้า
เป็นไปได้อยากให้ขยายความกว้าง และดำเนินการเลยก็จะเป็นการดี  
ขอบคุณครับ  

นายสุรชัย  พุทธรรม สำหรับเรื่องถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ผ่านมาเคยมีการท้วงติงในสภาฯ ถนน 
ประธานสภาเทศบาล        กว้างแตท่ำคอนกรีตแคบ เหตุผลคืออยากได้ความยาว แต่จริงๆ แล้วทำกว้าง

ไว้กอ่นก็จะเป็นผลดีต่อชาวบ้าน อย่างไรก็ตาม อยากให้กองช่างได้ออกสำรวจ 
ว่าสามารถขยายออกได้หรือไม่ หลังจากนั้นค่อยนำมาพิจารณาร่วมกันอีกครั้ง 
และจัดหางบประมาณในการดำเนินการต่อไป  เชิญผู้อำนวยการกองช่างได้
ชี้แจงครับ 

นายสะอาด  ภู่นารถ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร   
ผู้อำนวยการกองช่าง        และผู้เข้ารว่มประชุมที่เคารพทุกท่าน  ผม นายสะอาด ภู่นารถ ผู้อำนวยการ

กองช่าง การขยายผิวจราจรสามารถทำได้ตามความกว้างของถนนเดิม  และ 
ต้องเผื่อรางระบายน้ำด้วย ขอบคุณครับ 

นายสุรชัย  พุทธรรม ถ้าสามารถดำเนินการได้คงจะต้องพิจารณางบประมาณอีกครั้ง ปีงบประมาณ 
ประธานสภาเทศบาล        ๒๕๖๔ ไม่สามารถดำเนินการได้แล้วเพราะประมาณการรายจ่ายต่างๆ เสร็จ

เรียบร้อยแล้ว แต่อย่างไรก็ตาม การที่จะดำเนินการได้หรือไม่อย่างไร ขึ้นอยู่
กับประชาคมด้วย สมาชิกท่านใดจะสอบถามคณะผู้บริหารอีกไหมครับ เชิญ
ท่าน ส.ท.คำพันธ์  แก้วคำแสน  ครับ 

๖.๒  ร่องระบายน้ำบ้านไฮ่ชำรุด  

นายคำพันธ์  แก้วคำแสน กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ผม นาย 
สมาชิกสภาเทศบาล        คำพันธ์  แก้วคำแสน  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต ๑  ขอเรียนถามเกีย่วกับร่อง 



๑๒ 

 

ระบายน้ำบ้านไฮ่ หน้าบ้านนายสาคร–หน้าบ้านนางบัวทอง รอ่งระบายน้ำ
ชำรุด ดินไหลลงร่องระบายน้ำทำให้ร่องระบายน้ำอุดตัน น้ำไมส่ามารถไหลลง
ร่องระบายได ้ ฝากท่านประธานผ่านไปยังท่านผู้บริหารหาแนวทางแก้ไขครับ 
และฝากเรื่องป้ายโครงการที่กำลังจะล้มด้วย  ขอบคุณครับ 

นายสุรชัย  พุทธรรม เชิญท่านนายกฯ ได้ตอบข้อซักถามครับ 
ประธานสภาเทศบาล         

นายดำเนิน  สอนไชยา เรียนทา่นประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาล ผอ.กองทุกกอง ครับ  
นายกเทศมนตรี        กระผม นายดำเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล ตามท่ีท่านผู้

ทรงเกียรติได้สอบถาม ผมยังไม่เห็นจุดที่มีปัญหา มอบหมายให้กองช่างได้
ออกไปตรวจสอบ จะได้พิจารณาดำเนินการ ขอบคณุครับ 

นายสุรชัย  พุทธรรม ขอบคุณท่านนายกฯ ครบั มีสมาชิกทา่นใดจะสอบถามอีกไหมครับ เชิญท่าน  
ประธานสภาเทศบาล ส.ท.สำเริง สัตถาผล ครับ 

๖.๓  ปัญหาการระบายน้ำบ้านนาบ่อ 

นายสำเริง  สัตถาผล กราบเรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านผู้บริหาร  และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ  
สมาชิกสภาเทศบาล        ทุกท่าน บ้านนาบ่อมปีัญหาน้ำไหลไม่ทัน น้ำทว่มขังภายในหมู่บ้าน เส้นถนน

หน้าบ้านผม-ทางลัดไปปลาโหล ฝากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ออกตรวจสอบเวลาที่
ฝนตกด้วย และจากท่ีผมสังเกตหน้าโรงเรียนบ้านนาบ่อจะมีท่อระบายน้ำถึง
สามแยกข้างบ้านนายมานิตย์ไหลออกสู่นาอาจารย์วีระยุทธ สัตถาผล มีการ
ถมทืแ่ละมีดินอุดตันร่องระบายน้ำ ฝากท่านประธานได้พิจารณา ขอบคุณครับ 

นายสุรชัย  พุทธรรม สำหรับปัญหาร่องระบายน้ำบ้านนาบ่อ ที่ผ่านๆ มามีการแก้ไขปัญหาหลาย 
ประธานสภาเทศบาล ครั้ง ปัญหาที่พบน่าจะเกิดจากร่องระบายน้ำปลายทางที่ระบายน้ำออกสูงกว่า

ระดับน้ำทำให้การระบายช้า ควรให้ช่างออกสำรวจช่วงที่ฝนตกหนักๆ ส่วน
หน้าโรงเรียนบ้านนาบ่อน่าจะแก้ปัญหายากเพราะเป็นถนนลาดยางถ้าจะวาง
ท่อระบายน้ำใหม่ และบางช่วงไม่มีร่องระบายน้ำ ฝากกองช่างออกตรวจสอบ
เพ่ือหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่อไป  เชิญท่าน ส.ท.สำเริง  สัตถาผล  ครับ 

นายสำเริง  สัตถาผล กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ครับ  ท่อระบายน้ำหน้าบ้านนายมานิตย์ ถ้าใช้ 
สมาชิกสภาเทศบาล        รถน้ำดันเศษขยะที่ไปอุดตันออก คงพอจะช่วยได้ในระดับหนึ่ง ขอบคุณครับ 

นายสุรชัย  พุทธรรม ฝากท่านผู้บริหารพิจารณาลงพ้ืนที่เพ่ือหาแนวทางแก้ไขตอ่ไป  มีสมาชิกท่าน 
ประธานสภาเทศบาล ใดจะสอบถามผู้บริหาร เชิญท่าน ส.ท.ประสพ  นาเชียงใต้  ครับ 

๖.๔  ขอลูกรังเพื่อเสริมคูดินหนองปึนที่ขุดลอกใหม่ 

นายประสพ  นาเชียงใต้ กราบเรียนทา่นประธานสภาฯ  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ  หัวหน้ากอง  
สมาชิกสภาเทศบาล       ทุกกอง ตามทีไ่ด้มกีารขุดลอกหนองปึนทำให้คูดนิเป็นโคลนตม เป็นหลุมเป็น

บ่อ รถสัญจรไปมาลำบาก อยากได้ลูกรังประมาณหนึ่งคันรถไปเสริมได้หรือไม่ 
ขอบคุณครับ 

 



๑๓ 

 

นายสุรชัย  พุทธรรม เชิญท่านนายกฯ ได้ตอบข้อซักถามครับ   
ประธานสภาเทศบาล  

นายดำเนิน  สอนไชยา เรียนทา่นประธานสภาฯ ที่เคารพ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ครบั ตามท่ี 
นายกเทศมนตรี        ท่านผู้ทรงเกียรติได้สอบถามเรื่องลูกรัง อยากให้ท่านได้เสนอผู้รับเหมาก่อน

เพราะในกรณีผู้รับจ้างทำให้เกิดความเสียหาย คิดว่าเป็นหน้าที่ของผู้รับเหมา 
ซึ่งในส่วนของเทศบาลต้องดูในปีงบประมาณต่อไป เพราะแต่ละหมู่บ้านต้อง
นำเสนอโครงการหรือความต้องการเพ่ือจัดทำงบประมาณในปี ๒๕๖๕ ต่อไป 
ขอบคุณครับ 

นายสุรชัย  พุทธรรม สำหรับเรื่องงบประมาณ เชิญท่านเลขาฯ ได้ชี้แจงเพ่ิมเติมครับ 
ประธานสภาเทศบาล  

นายสุรพัฒน์  พุฒธรรม กราบเรยีนท่านประธานสภาฯ ท่านนายกฯ ท่านสมาชิก ท่านคณะผู้บริหาร    
เลขานุการสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทีเ่คารพครับ สำหรับงบประมาณเกี่ยวเนื่องเรื่องที่ท่าน

สมาชิกได้สอบถาม การขยายผิวจราจรคงจะต้องบรรจุในแผนพัฒนาเทศบาล 
ถ้าเป็นความต้องการของหมู่บ้าน ดำเนินการสำรวจตรวจสอบ ประมาณการ 
และบรรจุเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ต่อไป  ส่วนร่องระบายน้ำอุดตันน้ำท่วมขังจากหน้าโรงเรียน-หน้าบ้านผู้ช่วย
มานิตย์-ถนนนาบ่อดงเชียงเครือ ท่านสมาชิกเสนอว่าใช้รถน้ำไปฉีดชะล้างสิ่ง
ปฏิกูลคงพอจะช่วยได ้ ถ้ารถน้ำสามารถช่วยได้จะรบีดำเนินการครับ ส่วนการ
ขุดลอกหนองปึนผู้รับจ้างได้ดำเนินการเสรจ็เรียบร้อยแล้ว ท่านสมาชิกเสนอ
ว่าอยากได้ลูกรังไปเสริมคูดิน คงต้องพิจารณาต่อไปว่ามีงบประมาณในการ
จัดหาลูกรังหรือไม ่ ในเดือนสิงหาคมจะมีการพิจารณาเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๕ ท่านอาจจะเสนอโครงการเพ่ือบรรจุในร่างเทศ
บัญญัติฯ ปี ๒๕๖๕ หรือช่วงเดือนสิงหาคมอาจจะมีเงินเหลือจ่ายเพื่อที่จะ
นำไปดำเนินการโครงการต่างๆ ท่านนายกฯ อาจจะนำเสนอท่ีประชุมสภาฯ 
เพ่ือพิจารณาโอนงบประมาณต่อไป ซึ่งจะพิจารณาเสนอท่านนายกฯ อีกครั้ง
หนึ่ง ส่วนโครงการต่างๆ ได้ดำเนินการเป็นส่วนมากแล้ว และกำลังดำเนินการ 
๑๗ โครงการ น่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในสิงหาคม นำเรียนที่ประชุม
ได้รับทราบ ส่วนปัญหาเร่งด่วนที่ท่านสมาชิกเสนอ จะเก็บเป็นข้อมูลและ
พิจารณาดำเนินการแก้ไขปัญหาต่อไป ขอบคณุครับ 

นายสุรชัย  พุทธรรม ขอบคุณท่านเลขาฯ ครับ มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามผู้บริหารอีกไหมครับ  
ประธานสภาเทศบาล เชิญท่าน ส.ท.ยุทธสันต์  เหมะธุลิน  ครับ 

๖.๕  การช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือกรณีโรคลัมปีสกินระบาด 

นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน เรียนทา่นประธานสภาฯ  ท่านคณะผู้บริหาร  สมาชิกทุกท่าน  และผู้เข้าร่วม 
สมาชิกสภาเทศบาล       ประชุมทกุท่าน  ช่วงนี้เกิดโรคลัมปีสกนิระบาด ในเบื้องต้นเทศบาลมีแนวทาง

ที่จะช่วยเกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบืออย่างไรบ้าง เห็นหลายๆ ที่ออกไปมอบยา
ให้กบัชาวบ้าน หลายหมู่บ้านได้สอบถาม บ้านดงคำโพธิ์บ้าง บ้านพรสวรรค์



๑๔ 

 

บ้าง บ้านโค้งปา่กล้วยบ้าง โดยเฉพาะบ้านพรสวรรค์วัวตายแล้วหนึ่งตัว ซ่ึงผม
เห็นว่าเป็นปัญหาเร่งด่วนที่ต้องแก้ไข  ขอบคุณครับ 

นายสุรชัย  พุทธรรม เชิญท่านนายกฯ ได้ตอบข้อซักถามท่านสมาชิก  ครับ  
ประธานสภาเทศบาล  

นายดำเนิน  สอนไชยา เรียนทา่นประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วม 
นายกเทศมนตรี        ประชุมทุกทา่น ครับ ตามทีท่่านผู้ทรงเกียรติได้สอบถามเกี่ยวกับโรคระบาด   

ในเบื้องต้นได้แจ้งให้แต่ละหมู่บ้านสำรวจว่ามีเกษตรกรได้รับผลกระทบจาก
โรคระบาดหรือไม่ ซึ่งได้รับการประสานงานจากปศุสัตว์เพ่ือขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณ จำนวน ๖,๔๐๐ บาท เพ่ือจัดซ้ือยาเวชภัณฑ์ต่างๆ ไป
รักษาโค-กระบือ ซึ่ง ผม ปลัดเทศบาล และหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง จะได้
พิจารณาสนับสนุนงบประมาณต่อไป ขออนุญาตให้ ผอ.กองสาธารณสุขฯ ได้
ชี้แจงเพ่ิมติม ขอบคุณครับ 

นายสุรชัย  พุทธรรม ขอบคุณท่านนายกฯ ครับ เรื่องโรคระบาดอยากให้มีการประชาสัมพันธ์ ถ้า  
ประธานสภาเทศบาล หมู่บ้านใดเกิดโรคระบาดให้แจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านก่อน เพ่ือจะได้แจ้งเทศบาล

ต่อไป เชิญท่าน ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ครับ 

นายสมิทธิ์  พุทธวงศ์ กราบเรียนทา่นประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ท่านคณะ 
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ ผู้บริหาร และผู้เข้ารว่มประชุมทุกท่าน ผม นายสมิทธิ์ พุทธวงศ์ ผู้อำนวยการ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เกี่ยวกับโรคลัมปีสกินที่กำลังระบาด ซึ่งท่าน
ผู้บริหาร และหน่วยงานผู้รับผิดชอบ สำนักปลัดโดยงานป้องกันได้เข้าควบคุม
โรค โดยไดร้ับการประสานจากปศุสัตว์อำเภอต้องการวัสดุอุปกรณ์ท่ีเป็นการ
ควบคุมโรคซึ่งได้แจ้งรายละเอียดกับสำนักปลัดแล้ว ขอบคุณครับ 

นายสุรชัย  พุทธรรม ขอบคุณท่าน ผอ. ครับ  ในเรื่องงบประมาณ เชิญท่านเลขาฯ ได้ชี้แจงเพ่ิมเติม 
ประธานสภาเทศบาล ครับ 

นายสุรพัฒน์  พุฒธรรม กราบเรยีนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิก ท่านนายกฯ ท่านคณะผู้บริหาร    
เลขานุการสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทีเ่คารพครับ สำหรับโรคลัมปีสกิน ผู้ว่าราชการจังหวัด 

ไดป้ระกาศเป็นพ้ืนที่โรคระบาดทั้งจังหวัดแล้ว ตามที่ท่านนายกฯ ได้นำเรียน
แล้วว่าปศุสัตว์อำเภอได้ทำเรื่องของบประมาณ จำนวน ๖,๔๐๐ บาท  คงจะ
พิจารณาในงบกลางว่ามีงบประมาณเพียงพอที่จะจัดซื้อเวชภัณฑ์หรือไม่ ตาม
ข้อมูลที่ปศุสัตว์เสนอในพ้ืนที่ตำบลปลาโหลจะมีโค-กระบือประมาณ  ๑,๕๐๐ 
ตัว และเกิดโรคระบาดประมาณ ๔๐๐ ตัว พาหะนำโรคคือแมลง ในเบื้องต้น
จงึได้ดำเนินการพ่นหมอกควันแหล่งเพาะพันธ์ ส่วนเวชภณัฑ์อ่ืนจะดำเนินการ
โดยเร่งด่วน ขอบคุณครับ 

นายสุรชัย  พุทธรรม ขอบคุณท่านเลขาฯ ครับ มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมครบั เชิญท่าน 
ประธานสภาเทศบาล ส.ท.วิลัยวรรณ ทัศมี ครับ 

นางวิลัยวรรณ  ทัศมี กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ทีเ่คารพ คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ 
สมาชิกสภาเทศบาล        ทรงเกียรติทุกท่าน ไมใ่ช่เฉพาะโค-กระบือ ค่ะ ยังมีสุนัขและแมวสัตว์เลี้ยงใน 



๑๕ 

 

บ้านที่กำลังระบาดในขณะนี้ ที่วัดบ้านงิ้วแมวตายหลายตัว มีน้ำลายฟูมปาก
ด้วย ขอบคุณค่ะ 

นายสุรชัย  พุทธรรม กรณีสนุัขและแมวคงต้องตรวจสอบว่าตายด้วยสาเหตุอะไร ควรมีหนังสือแจ้ง 
ประธานสภาเทศบาล เทศบาลเพื่อจะได้ลงพ้ืนที่ตรวจสอบ มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติม 

เชิญท่าน ส.ท.ศรีสวาท หินอ่อน ครับ 

นางศรีสวาท  หินอ่อน กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ 
สมาชิกสภาเทศบาล        ทรงเกียรติทุกท่าน กรณสีัตว์เลี้ยงเป็นโรคจำเป็นหรือไม่ที่ต้องปล่อยสัตว์ออก

จากคอกไปเลี้ยงร่วมกับฝูงอ่ืน ตามท่ีเห็นบ้านดงคำโพธิ์คอกที่เป็นโรคระบาด
ทำไมถึงปล่อยสัตว์ออกมาเลี้ยงปะปนกับฝูง ถ้าเป็นไปได้อยากให้เจ้าหน้าที่ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปดูแลให้คำแนะนำ  ขอบคุณค่ะ 

นายสุรชัย  พุทธรรม ขอบคุณท่านสมาชิกครับ ปกติก็ควรจะเป็นเช่นนั้น ทัง้นี้ทัง้นั้น เชิญ ผอ.กอง  
ประธานสภาเทศบาล สาธารณสุขฯ ไดช้ี้แจงอีกครั้งครบั 

นายสมิทธิ์  พุทธวงศ์ กราบเรียนทา่นประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ท่านคณะ 
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ ผู้บริหาร และผู้เข้ารว่มประชุมทุกท่าน โรคระบาดเกิดจากเชื้อไวรัส การรักษา

โรคไวรัสเป็นการรักษาตามอาการ โรคระบาดทีเ่กิดข้ึนในขณะนี้ พาหะนำโรค
คือแมลง การแพร่กระจายหรือการระบาดของเชื้อโรคอยู่ในรัศมปีระมาณ ๕๐ 
กิโลเมตร ฉะนั้น ในพ้ืนที่ที่เกิดโรคระบาดแล้วจึงครอบคลุมทุกหมู่บ้าน ซ่ึง
รวมถึงตำบลปลาโหลด้วย จึงใช้น้ำยาพ่นยุงในการช่วยเหลือในเบื้องต้น ส่วน
ยาทีใ่ช้ในการระบาดของโรคลัมปีสกินคือไซโตรเนสซิล ๒๕% ซ่ึงปศุสัตว์
อำเภอแจ้งว่าต้องการใช้ยานี้ในการรักษาโรค ส่วนโรคที่เกิดขึ้นกับสุนัขและ
แมวต้องประสานปศุสัตว์ก่อนเพราะเทศบาลไมม่ีสัตวแพทย์ อาจจะเป็นโรค
ระบาดของแมวก็ได้ การแยกฝูงก็เป็นการดีซึ่งเป็นมาตรการควบคุมโรคใน
เบื้องต้น ขอบคุณครับ 

นายสุรชัย  พุทธรรม ขอบคุณ ผอ.กองสาธารณสุขฯ ครับ  เชิญหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลครับ 
ประธานสภาเทศบาล  

นายดุลยสิทธิ์  งามราชจักร์ กราบเรยีนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลปลาโหล ท่านรองประธานสภาฯ  
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ท่านนายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล และท่าน

ผู้อำนวยการกอง ตลอดจนหัวหน้าส่วนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ  ผม 
นายดุลยสิทธิ์ งามราชจักร ์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล  ขออนุญาตนำเรียน
หลักการปฏิบัติทัว่ไปเมื่อเกดิเหตุการณ์ต่างๆ อย่างเช่น กรณีการป้องกันและ
ควบคุมโรคระบาดในโค-กระบือ  ขออนุญาตนำเรียนท่านสมาชิกว่า ณ ตอนนี้
เทศบาลยังไมม่ียารักษา ข้อมูลต่างๆ ในการเตรียมการ เทศบาลได้รบัแจ้งจาก
ปศุสัตว์อำเภอ  ฉะนั้น ฝากท่านสมาชิกได้ประสานผู้นำชุมชนเพื่อให้ได้ข้อมูล
ที่ชัดเจน ซึ่งเก่ียวเนื่องกับงบประมาณที่ต้องใช้ เมื่อได้ข้อมลูที่ชัดเจนแล้วจะ
ไดแ้จ้งไปยังปศุสัตว์อีกครั้ง  ขอบคุณครับ 

 



๑๖ 

 

นายสุรชัย  พุทธรรม ขอบคุณหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลครับ  มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามอีกไหม  
ประธานสภาเทศบาล เชิญท่าน ส.ท.ปัญญา  โมราราช  ครับ 

๖.๖  การสนับสนุนเจลแอลกอฮอล์และแมสให้กับโรงเรียนในพื้นที่ 

นายปัญญา  โมราราช เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ  ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ  ท่านคณะ 
สมาชิกสภาเทศบาล ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เดือนมถิุนายนโรงเรียนจะเปิดการ

เรียนการสอนแล้ว ซึ่งอยู่ในช่วงเฝ้าระวังและป้องกันโควิด แต่ละโรงเรียนต้อง
ใช้เจลล้างมือและแมส  เทศบาลพอจะมีงบประมาณในการสนับสนุนหรือไม ่
ฝากทา่นประธานสภาฯ ได้พิจารณา  ขอบคุณครับ 

นายสุรชัย  พุทธรรม เรื่องงบประมาณในการจัดหา เชิญท่านเลขาฯ ได้ชี้แจง ครับ  
ประธานสภาเทศบาล  

นายสุรพัฒน์  พุฒธรรม กราบเรยีนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิก ท่านนายกฯ ท่านคณะผู้บริหาร    
เลขานุการสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทีเ่คารพครับ ตามที่ท่านสมาชิกได้นำเรียน เจลล้างมือมี

พอสำหรับทุกโรงเรียน สำหรับแมสนักเรียนทุกคนต้องใช้หนึ่งวันต่อหนึ่งชิ้นซ่ึง
ต้องใช้ปริมาณมาก คงต้องพิจารณางบประมาณอีกครั้ง ขอบคุณครับ 

นายสุรชัย  พุทธรรม ขอบคุณท่านเลขาฯ ครบั มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมครับ เชิญท่าน 
ประธานสภาเทศบาล ส.ท.เชิดชัย  นาคะอินทร์  ครับ 

๖.๗  สำเนาเทศบญัญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๔  สำหรับสมาชิกที่ได้รับเลือกใหม่ 

นายเชดิชยั  นาคะอินทร์ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ และ ผอ.กอง ผู้ 
สมาชิกสภาเทศบาล        เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ผม นายเชิดชัย นาคะอินทร์ สมาชิกสภาเทศบาล 

เขต ๒  ขอเรียนถามว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๔ สมาชิกใหมย่ังไม่ทราบว่าในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ มีอะไรบ้าง สิ่ง
ทีย่ังไม่ดำเนินการมีอะไรบ้าง เพ่ือจะได้ดูว่างบประมาณของแต่ละกอง/หน่วย
เพียงพอหรือไม่ อย่างไร จะได้พิจารณาวิเคราะห์ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
ฝากท่านประธานสภาฯ ไปยังท่านนายกฯ ขอสำเนาเทศบัญญัติงบประมาณ
ร่ายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔ เพ่ือนำไปศึกษาจะได้มีข้อเสนอแนะต่อสภาฯ ต่อไป
ขอบคุณครับ 

นายสุรชัย  พุทธรรม สำหรับการสำเนาเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาร พ.ศ.   
ประธานสภาเทศบาล ๒๕๖๔  เชิญท่านเลขฯ ไดช้ี้แจง ครับ 

นายสุรพัฒน์  พุฒธรรม กราบเรยีนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิก ท่านคณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วม   
เลขานุการสภาเทศบาล ประชุมทีเ่คารพครับ ที่ผ่านมาในการจัดทำเทศบัญญัตินั้น จะสำเนาให้กับ

สมาชิกทุกท่าน สำหรับเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๔ บางท่านที่เปน็สมาชิกเก่าได้รับแล้ว ส่วนที่ท่านสมาชิกที่ได้รับการ
เลือกใหม่จะดำเนินการสำเนาให้ท่านต่อไป  ขอบคุณครับ 

 



๑๗ 

 

นายสุรชัย  พุทธรรม ขอบคุณท่านเลขาฯ ครับ สมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมครับ ถ้าไม่มี 
ประธานสภาเทศบาล ผมขอแจ้งเพ่ิมเติม ท่านนายกฯ ได้เกริ่นกบัผมว่าอยากจะพัฒนาสำนักงาน

เทศบาลของเราทุกวันที ่๑๕ ของเดือน ดังนั้น จึงขอเชิญชวนทุกท่านพัฒนา
ร่วมกัน ตรงไหนที่ยังไม่สะอาด หรือส่วนไหนที่ต้องปรับปรุงให้สวยงามข้ึน  
เชิญท่านนายกฯ ได้เสนอต่อสภาฯ ครบั 

นายดำเนิน  สอนไชยา เรียนทา่นประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติที่เคารพทุกท่าน  
นายกเทศมนตรี        ในส่วนของการพัฒนาผมและเจ้าหน้าที่ทุกทา่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้ดำเนินการ

ทำความสะอาดบริเวณรอบสำนักงานเทศบาล และปลูกต้นไม้เม่ือสัปดาห์ที่
ผ่านมาเป็นไปด้วยดี ส่วนในเดือนมถิุนายนนี้ จะมีการพัฒนาเหมือนเดิม ตัด
หญ้าบ้าง ปรับปรุงพ้ืนทีบ่ริเวณสนามเล่นเปตอง เก็บเศษกระเบื้อง ใช้รถไถ
ปรับพ้ืนที่ ลงลูกรังสองรถ จะได้มีพ้ืนที่ใช้สอยเพ่ิมขึน้ ซึ่งทั้งหมดเป็นแนว 
นโยบายที่ได้แถลงต่อสภาฯ ที่จะปรับปรุงภูมิทัศนต่์างๆ ของเทศบาลให้
สวยงามน่าอยู ่แขกไปใครมาก็ดูดี เจริญหูเจริญตา แสดงออกถึงความรักความ
สามัคคีในองค์กรด้วย นำเรียนชี้แจงให้สมาชิกผู้ทรงเกยีรติ ตลอดจนผู้บริหาร
ทุกท่าน ผู้อำนวยการกองทุกท่านได้รับทราบ ขอบคุณครับ 

นายสุรชัย  พุทธรรม ขอบคุณท่านนายกฯ ครับ ตามที่ได้มีการพูดคุยกับท่านนายกฯ จะกำหนด 
ประธานสภาเทศบาล พัฒนาในวันที่ ๑๕ ของเดือน แต่ถา้ตรงกับวันหยุดเลื่อนเป็นวันศุกร์ถ้าตรงกับ

วันจันทร์การแต่งกายอาจจะไม่สะดวกให้เลื่อนเป็นวันศุกร์ เป็นการช่วยกัน
พัฒนาเทศบาลของเรา หลักๆ คือตัดหญ้า เก็บเศษขยะต่างๆ หากท่านใดมี
ภารกิจกป็ฏิบัติหน้าที่ของท่านไป ถือเป็นการพบปะพูดคุยและรับประทาน
อาหารร่วมกัน ท่านสมาชิกมีความคิดเห็นอย่างไร  เชิญท่าน ส.ท.ประสพ   
นาเชียงใต ้ ครับ 

นายประสพ  นาเชียงใต้ กราบเรียนทา่นประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ท่ีเคารพ 
สมาชิกสภาเทศบาล       ทุกท่าน ครับ  นโยบายท่านนายกฯ เป็นนโยบายที่ดีที่จะพัฒนาทำสิ่งดีๆ ให้

สำนักงาน ผมเหน็ดีด้วย และเพ่ือความเหมาะสมอยากให้ซ่อมโครงเหล็กรั้ว
ด้านหน้าเทศบาลโดยเปลี่ยนจากเหล็กเป็นสแตนเลส คิดว่าคงใช้งบประมาณ
ไม่มาก เพราะสำนักงานเราก็ดูดีดูสวยแล้ว เพ่ือความเหมาะสม ขอบคุณครับ 

นายสุรชัย  พุทธรรม ขอบคุณท่านสมาชิกครับ  เชิญท่านนายกฯ ได้ตอบข้อเสนอแนะของท่าน 
ประธานสภาเทศบาล   สมาชิก ครับ       

นายดำเนิน  สอนไชยา เรียนทา่นประธานสภาฯ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรต ิและผู้เข้าร่วมประชุม  
นายกเทศมนตรี        ทุกท่าน  ตามทีท่่านสมาชิกได้เสนอแนะเป็นสิ่งที่ดีครับ ซึ่งในปีนี้จะขอการ

สนับสนุนจากสภาฯ ในการทาสีบริเวณรั้วสำนักงานเทศบาลตำบลปลาโหล
ด้วย เพราะสเีริ่มลอกไม่สดใส  และตามท่ีท่านสมาชิกได้เสนอผมเห็นด้วยครับ 
จะดำเนินการในโอกาสต่อไป ขอบคุณครับ 

นายสุรชัย  พุทธรรม เมื่อทา่นสมาชิกไม่มีเรื่องที่จะเสนอสภาฯ แล้ว   ในวันนี้ต้องขอขอบคุณ 
ประธานสภาเทศบาล   คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที ่สมาชิก ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือ 



๑๘ 

 

ในการประชุม สภาฯ ได้ดำเนินการประชุมครบทุกระเบียบวาระแล้ว ตั้งแต่
ระเบียบวาระท่ี ๑, ๒, ๓, ๔, ๕ และ ๖  ผมขอปิดการประชุมสภาเทศบาล
ตำบลปลาโหล สมัยสามัญ สมัยทีห่นึ่ง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ครัง้ที่ ๒/๒๕๖๔ 

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 ๒/๒๕๖๔  เมื่อวันที่ ๓๑ 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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