
๑ 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล   
สมัยสามัญ  สมัยทีส่าม  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

  วันที่  ๒๕  ตุลาคม  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 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  ขันละ  

๖ นางกาญจนา  กวีพิชชาพัชร รองปลัดเทศบาล กาญจนา  กวีพิชชาพัชร  

๗ นายดุลยสิทธิ์  งามราชจักร์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ดุลยสิทธิ์  งามราชจักร ์  

๘ นายสะอาด  ภู่นารถ ผู้อำนวยการกองช่าง สะอาด  ภู่นารถ  



๒ 

 

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๙ นางสาวสราพร  ปัจสา ผู้อำนวยการกองการศึกษา สราพร  ปัจสา  

๑๐ นางสาวเปรมฤดี  ศิริขันธ์ ผู้อำนวยการกองคลัง   เปรมฤดี  ศิรขัินธ์  

๑๑ นายสมิทธิ์  พุทธวงศ์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ สมิทธิ์  พุทธวงศ์  

๑๒ นายปรีดา  เจริญชัย ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ปรีดา  เจริญชัย  

๑๓ นางรุ่งทิวา  ไชยจันทร์ นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชก. รุ่งทิวา  ไชยจันทร์  

๑๔ นางสาวธัญพร  เหลือหลาย นักจัดการงานทะเบียนและบัตร ชก. ธัญพร  เหลือหลาย  

๑๕   นายธวัชชัย  นาเชียงใต้ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียน ธวัชชัย  นาเชียงใต ้  

เริ่มประชุม  เวลา  ๑๐.๐๐  น. 

นายสุรพัฒน์  พุฒธรรม เมื่อทีป่ระชุมพรอ้มแล้ว เชิญท่านประธานสภาเทศบาลตำบลปลาโหล จุด 
เลขานุการสภาเทศบาล         ธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และเปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล  

สมัยสามัญ  สมัยที่สาม  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔   
    (นายสุรชัย  พุทธรรม  ประธานสภาเทศบาลตำบลปลาโหล จุดธูปเทียน
    บูชาพระรัตนตรยั)  

นายสุรชัย  พุทธรรม เมือ่ครบองค์ประชุมแล้ว  ผมขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล 
ประธานสภาเทศบาล        สมัยสามัญ สมัยทีส่าม  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔  วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๔  

เขา้สู่ระเบียบวาระการประชุม  

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องทีป่ระธานแจ้งต่อที่ประชุม 
- ไม่มี  

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

- รบัรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล  สมัยสามญั 
สมัยที่สอง  ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔  เมื่อวันที ่ ๑๓  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔  

นายสุรชัย  พุทธรรม เชิญสมาชิกทุกท่านอ่านรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล  
ประธานสภาเทศบาล        สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔  เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔   

ใช้เวลาไม่เกิน  ๒๐  นาท ี

(สมาชิกอ่านรายงานการประชุมใช้เวลา ๒๐ นาที) 

เมื่อสมาชิกทุกท่านได้อ่านแล้วต้องการแก้ไขหรือไม่  ถ้าไม่มี  ผมจะขอมติ  
ทีป่ระชุมเพ่ือรบัรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล  สมัย
สามัญ  สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔  เมื่อวันที่  ๑๓  สิงหาคม  ๒๕๖๔   

ประเด็นที ่๑  สมาชิกท่านใดรบัรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล 
ตำบลปลาโหล  สมัยสามัญ  สมัยที่สอง  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔  เมื่อวันที่   
๑๓  สิงหาคม  ๒๕๖๔ 

รับรอง     ๑๐  เสียง 



๓ 

 

ประเด็นที ่๒  สมาชิกท่านใดไม่รบัรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล 
ตำบลปลาโหล  สมัยสามัญ  สมัยที่สอง  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔  เมือ่วันที่   
๑๓  สิงหาคม  ๒๕๖๔ 

ไม่รบัรอง    ไม่มี 

มติทีป่ระชุม รบัรอง     ๑๐  เสียง 
ไม่รบัรอง    ไม่มี 
งดออกเสียง    ๒  เสียง 
รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล  สมัยสามัญ     
สมัยที่สอง  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔  เมื่อวันที ่ ๑๓  สิงหาคม  ๒๕๖๔ 

ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องทีค่ณะกรรมการที่สภาเทศบาลตั้งขึน้พิจารณาเสร็จแล้ว 
- ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องที่เสนอใหม่ 

๔.๑  การพิจารณารับโอนทรัพย์สนิที่ได้มาจากงบประมาณรายจ่ายของ
จังหวัด  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

นายสุรชัย  พุทธรรม เชิญท่านเลขาฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดของระเบียบกฎหมายที่เกีย่วข้อง ครับ 
ประธานสภาเทศบาล         

นายสุรพัฒน์  พุฒธรรม กราบเรยีนท่านประธานสภาฯ  ท่านสมาชิก  ท่านนายกฯ  ท่านรองนายกฯ   
เลขานุการสภาเทศบาล        และผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพครับ ด้วยเทศบาลตำบลปลาโหลได้รับหนังสือ

อำเภอวาริชภูม ิด่วนทีสุ่ด ที ่สน ๐๓๑๘/๑๘๕๒ ลงวันที ่๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ 
เรื่อง การติดตามการตรวจสอบทรัพย์สินที่ได้มาจากงบประมาณรายจ่ายของ
จังหวัด  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  โดยมีเนื้อหาดังนี้ 

ด้วยอำเภอวาริชภูมิ ได้รับแจ้งจากจังหวัดสกลนครว่าให้ดำเนินการ
ตรวจสอบทรัพย์สินที่ได้มาจากงบประมาณรายจ่ายของจังหวัด ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งอำเภอวาริชภูมิได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
โครงการค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วน
ของประชาชนให้ดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรม ก่อสร้างจุด
เช็คอิน จุดที่ ๑ หาดสวนหินบ้านดงคำโพธิ์ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลปลาโหล อำเภอ
วาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร งบประมาณ ๒๙๐,๐๐๐ บาท เพ่ือให้การ
ดำเนินการเกีย่วกับการโอนครุภัณฑ์ที่มีคุณภาพดี การบริหารทรัพย์สินทีไ่ด้มา
จากการใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชน์สูงสุด และเป็นไปด้วยความเรยีบร้อย อำเภอวาริชภูมิจึงขอให้
พิจารณาตกลงรับโอนทรัพย์สินฯ พร้อมรายงานให้อำเภอฯ ทราบภายในวันที่ 
๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔  โดยเก็บบันทึกข้อตกลงการโอนทรัพย์สินฯ ไว้ จำนวน 
๑ ฉบับ และนำส่งอำเภอฯ จำนวน ๒ ฉบับ (รวมคู่ฉบับ) 
ซึ่งในการก่อสร้างจุดเช็คอิน จุดที่ ๑ หาดสวนหินบ้านดงคำโพธิ์ ประกอบด้วย 
ก่อสร้างลานไม้ทางเดิน กว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๒๕.๐๐ เมตร หรือไม่น้อย



๔ 

 

กว่า ๕๐.๐๐ เมตร พร้อมป้ายตัวอักษร รายละเอียดตามแฟ้มระเบียบวาระ
การประชุม ซ่ึงการรับโอนทรัพย์สินต้องบันทึกข้อตกลงระหว่างนายอำเภอ
และนายกเทศมนตรี กรณีที่มีผู้อุทิศพัสดุใหเ้ป็นกรรมสิทธิ์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ มีกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
๑. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐  

ข้อ ๒๑๕(๓) “โอน ให้โอนแก่หน่วยงานของรัฐ หรือองค์การสถาน   
สาธารณกุศลตามมาตรา ๔๗(๗) แห่งประมวลรัษฎากร ทั้งนี้ ให้มีหลักฐาน
การส่งมอบไว้ต่อกันด้วย”   
๒. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐  

มาตรา ๔ “หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า ราชการส่วนกลาง 
ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธี
งบประมาณ องค์การมหาชน องค์กรอิสระ องค์กรตามรัฐธรรมนูญ หน่วย
ธุรการของศาล มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ หน่วยงานสังกัดรัฐสภาหรือใน
กำกับของรัฐสภา หน่วยงานอิสระของรัฐ และหน่วยงานอ่ืนตามที่กำหนดใน
กฎกระทรวง” 
๓. หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐที ่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/๐๒๐๑๔๗  ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 
เรื่อง ข้อหารือแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ฯลฯ 
๑. กรณีข้อหารือ ๑ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ

บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๓ บัญญัติว่า “ให้ยกเลิกบทบัญญัติ
เกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุในกฎหมาย ระเบยีบ 
ข้อบังคับ ประกาศ ข้อบัญญัติฯ และข้อกำหนดใดๆ ของหน่วยงานของรัฐที่
อยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัตินี้” ซ่ึงตามพระราชบัญญัติฯ มาตรา ๓ มี
เจตนารมณ์ให้ยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับพัสดุ สำหรับกรณีอ่ืนที่มิได้เกี่ยวกับ
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุก็ยังคงดำเนินนการตามระเบียบที่
เกี่ยวข้องต่อไป เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า กรณีท่ีมีผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบ
ให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น ถ้าการกระทำดังกล่าวมีเงื่อนไขหรือมีภาระติดพันหน่วย
การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นจะรับเอาพัสดุหรือสิทธินั้นๆ ได้ ต่อเมื่อได้รับ
ความเห็นชอบจากสภาหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และเป็นไปตาม
ระเบียบอื่นที่เก่ียวข้อง แต่อย่างไรก็ดี หลังจากที่ได้รับพัสดุมาแล้วจะต้อง
ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐ หมวด ๙ “การบริหารพัสดุ” ต่อไป 

ฯลฯ 



๕ 

 

นำเรียนท่านสมาชิกว่า ตำบลปลาโหลได้รับงบประมาณจากจังหวัดสกลนคร
เพ่ือพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมก่อสร้างจุดเช็คอิน จุดที่ ๑ หาดสวนหิน
บ้านดงคำโพธิ์ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร 
งบประมาณ ๒๙๐,๐๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบดำเนินการคือที่ทำการ
ปกครองอำเภอวาริชภูมิ ประสงคจ์ะโอนทรัพย์สินนี้เพ่ือนำไปใช้ประโยชน์ใน
ราชการการดูแลบำรุงรักษาทรัพย์สินดังกล่าว ซ่ึงตามระเบียบกระทรวงการ 
คลังว่าด้วยการบริหารพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐ และการวินิจฉัยของคณะกรรมการ
วินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐตอบข้อหารือของ
กระทรวงมหาดไทยเกีย่วกับแนวปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กรณีท่ีมีผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุ หรือมอบให้เป็น
ผู้ดูแลพัสดุนั้น ถ้าการกระทำดังกล่าวมีเงื่อนไขหรือมีภาระติดพัน หน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิน่จะรับเอาพัสดุหรือสิทธินั้นได้ต่อเมื่อได้รับความ 
เห็นขอบจากสภาท้องถิน่  จึงนำเรียนที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  ขอบคุณครับ 

นายสุรชัย  พุทธรรม ขอบคุณท่านเลขาฯ ครบั สมาชิกท่านใดจะสอบถามครับ ถ้าไม่มี ผมจะขอมติ 
ประธานสภาเทศบาล ทีป่ระชุมเพ่ือลงมตวิ่าเห็นชอบหรอืไม่เหน็ชอบให้รับโอนทรพัย์สินทีไ่ด้มาจาก

งบประมาณรายจ่ายของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ กิจกรรม 
ก่อสร้างจุดเช็คอิน  จุดที่ ๑  หาดสวนหินบ้านดงคำโพธิ์  หมู่ที่ ๑๑  ตำบล
ปลาโหล  อำเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร 

ประเด็นที ่๑  สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้รับโอนทรัพย์สินที่ได้มาจาก
งบประมาณรายจ่ายของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  กิจกรรม 
ก่อสร้างจุดเช็คอิน  จุดที่ ๑  หาดสวนหินบ้านดงคำโพธิ์  หมู่ที่ ๑๑  ตำบล
ปลาโหล  อำเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร   

   เห็นชอบ        ๑๐  เสียง 

ประเด็นที ่๒  สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบให้รับโอนทรัพย์สินที่ได้มาจาก
งบประมาณรายจ่ายของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  กิจกรรม 
ก่อสร้างจุดเช็คอิน  จุดที่ ๑  หาดสวนหินบ้านดงคำโพธิ์  หมู่ที่ ๑๑  ตำบล
ปลาโหล  อำเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร 

   ไม่เห็นขอบ      ไม่มี 

มติที่ประชมุ  เห็นขอบ    ๑๐  เสียง 
 ไม่เห็นชอบ    ไม่มี 
 งดออกเสียง    ๒  เสียง 

    เห็นชอบให้รับโอนทรัพย์สนิที่ได้มาจากงบประมาณรายจ่ายของจังหวัด 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  กิจกรรม ก่อสร้างจุดเช็คอิน จุดที่ ๑ 
หาดสวนหินบ้านดงคำโพธิ์  หมู่ที่ ๑๑  ตำบลปลาโหล  อำเภอวาริชภูมิ 
จังหวัดสกลนคร 

 



๖ 

 

๔.๒  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  

นายสุรชัย  พุทธรรม เชิญท่านเลขาฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดระเบียบกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง ครับ 
ประธานสภาเทศบาล         

นายสุรพัฒน์  พุฒธรรม กราบเรยีนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิก ท่านนายกฯ ท่านรองนายกฯ   
เลขานุการสภาเทศบาล        และผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพครับ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  

ข้อ ๒๔ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่อนุมัติแล้ว 
และนำไปปฏิบัติ รวมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น คณะกรรมการบริหารงานจังหวัด
แบบบูรณาการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด อำเภอ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
และประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันภายในสิบห้าวันนับแต่
วันที่ประกาศใช้และปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
ท่านผู้บริหาร ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แล้ว 
เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยแจ้งให้เทศบาล
ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ให้สอดคล้องเชื่อมโยงกับ
แผนพัฒนาจังหวัด แผนกลุ่มจังหวัด รวมทั้งแผนปฏิบัติการประจำปีจังหวัด 
แผนปฏิบัติราชการประจำกลุ่มจังหวัด ตลอดจนสามารถบูรณาการแผนงาน
โครงการและงบประมาณในพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชน จึงได้ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) โดยให้
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการและ
รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพ่ือแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา
ความต้องการ ประเด็นการพัฒนา ซ่ึงคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิน่ได้จัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 
เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือพิจารณาเห็นชอบร่างแผนพัฒนา
ท้องถิน่ ซึ่งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นได้มีมติเห็นชอบในคราวประชุม ครัง้
ที่ ๑/๒๕๖๔ วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๔ นั้น  อาศัยอำนาจตามความในหมวดที่ 
๕ ข้อ ๒๔ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.
๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ต่อไป รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - 
๒๕๗๐) ตามแฟ้มระเบียบวาระท่ีนำเสนอ นอกจากนี้ หากมีโครงการหรือ
กิจกรรมทีจ่ำเป็นในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนสามารถเพ่ิมเติม
แผนพัฒนาท้องถิน่ได้เช่นกัน นำเรียนท่านสมาชิกเพ่ือทราบ ขอบคุณครับ 

นายสุรชัย  พุทธรรม ขอบคุณท่านเลขาฯ ครบั สมาชิกท่านใดจะสอบถามครับ  ถ้าไม่มีสมาชิกท่าน 
ประธานสภาเทศบาล ใดสงสัยถือว่าสมาชิกทุกท่านรับทราบ  

ทีป่ระชมุ  ทราบ 



๗ 

 

ระเบยีบวาระท่ี  ๕ เรื่องอ่ืนๆ  
- ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี  ๖ กระทู้ถาม 

นายสุรชัย  พุทธรรม เชิญท่าน ส.ท.เชิดชัย  นาคะอินทร์  ครับ   
ประธานสภาเทศบาล          

๖.๑ ติดตามการติดตั้งไฟกระพริบ  

นายเชิดชัย  นาคะอินทร์   เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านนายกฯ ท่านสมาชิก และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน  
สมาชิกสภาเทศบาล        ผม นายเชิดชัย นาคะอินทร์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒  ขอสอบถาม

เกี่ยวกับไฟกระพริบ เทศบาลได้ประสานไปยังทางหลวงแล้วหรือไม่ อย่างไร  
ขอบคุณครับ 

นายสุรชัย  พุทธรรม เชิญท่านนายกฯ ได้ตอบข้อซักถามครับ  
ประธานสภาเทศบาล         

นายดำเนิน  สอนไชยา เรียนท่านประธาน  สมาชิกผู้ทรงเกียรติ  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 
นายกเทศมนตรี        ตามที่ท่านผู้ทรงเกียรติได้สอบถามไฟกระพริบของแขวงการทาง เทศบาลได้

ดำเนินการประสานแล้วแต่ยังไมไ่ด้รับการตอบกลับ ก่อนหน้านี้เทศบาลเคย
ประสานสองครั้งและแขวงการทางได้มาดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขแล้ว ถ้า
แขวงการทางมีความพร้อมคงจะมาดำเนินการเหมือนครั้งที่ผ่านมา นำเรียน
ให้ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติได้รับทราบในเบื้องต้น  ขอบคุณครับ 

นายสุรชัย  พุทธรรม ขอบคุณท่านนายกฯ ครับ  เรื่องไฟกระพริบเป็นอำนาจของแขวงการทาง 
ประธานสภาเทศบาล        กุดบาก เรื่องไฟฟ้าบริการถ้าชำรุดฝากท่านสมาชิกหรือผู้นำหมู่บ้านแจ้งมายัง

เทศบาลครับ สมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมครับ ถ้าไม่มีท่านใดสอบถาม
แล้ว ท่านนายกฯ มีเรื่องอะไรที่จะแจ้งต่อสภาฯ เชิญครับ 

นายดำเนิน  สอนไชยา เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกผู้ทรงเกียรติ  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี        ครบั เกี่ยวกับการพัฒนาประจำเดือน ฝากท่านสมาชิก คณะผู้บริหาร หัวหน้า

ส่วนราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง รว่มกันพัฒนา อยากให้ช่วยกัน
ทุกครั้งที่มีการพัฒนา ซึ่งทีผ่่านมาเป็นไปด้วยดี สำนักงานเปรียบเสมือนบ้านที่
เราต้องดูแลรักษาทำความสะอาดให้น่าอยู่ สวยงาม ฉะนั้น อยากให้ช่วยกัน 
เพ่ือแสดงออกถึงความรัก ความสามัคคี ความเป็นหนึ่งเดียว แม้ว่าจะไม่
มากมายแต่เป็นนโยบายที่อยากจะให้พวกเราทำกิจกรรมร่วมกันเดือนละครั้ง 
ถ้าตรงกับวันเสาร์อาทติย์ก็เลื่อนออกไป ซ่ึงใช้เวลาไม่นาน ส่วนโครงสร้าง
พ้ืนฐานทีก่ำลังดำเนินการ ได้แก่ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ๓ โครงการ เงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจเหลือจ่าย ๓ โครงการ เงินสะสมลงวัสดุลูกรังจะดำเนินการ
ในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน นี้ ซึ่งคาดว่าเก็บเกี่ยวเสร็จแล้ว เพ่ือไม่ใหน้าข้าว
เสียหาย ส่วนโครงการในแต่ละหมู่บ้านได้เริ่มดำเนินการแล้วไม่ว่าจะเป็นการ
วางท่อระบายน้ำบ้านนาบ่อ วางท่อประปาบ้านดงคำโพธิ์ ซ่อมแซมสะพาน
บ้านดอนยานาง ส่วนการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์จะดำเนินการเร็วๆ นี้ เรียนแจ้ง



๘ 

 

สมาชิกผู้ทรงเกียรติได้รับทราบถึงการดำเนินการต่างๆ เพ่ือพัฒนาเทศบาลให้
เจริญก้าวหน้าต่อไป หากท่านสมาชิกมีข้อสงสัยหรือต้องการให้คณะผู้บริหาร
ดำเนินการในส่วนไหนหรือดำเนินการได้หรือไม่อย่างไร สามารถปรึกษาหารือ
เพ่ือหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน  ขอบคุณครับ  

นายสุรชยั  พุทธรรม ขอบคุณท่านนายกฯ ครับ วันนี้สภาฯ ไดด้ำเนินการประชุมครบทุกวาระแล้ว  
ประธานสภาเทศบาล ต้ังแตร่ะเบียบวาระที่ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕ และ ๖ ขอขอบคุณท่านคณะผู้บริหาร 

ท่านสมาชิกทุกท่าน และเจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านทีใ่ห้ความร่วมมือ
ในการประชุม  ผมขอปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล  สมัยสามัญ 
สมัยที่สาม  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เลิกประชุม  เวลา  ๑๒.๓๐  น. 

                                  (ลงชื่อ)     ธัญพร  เหลือหลาย     ผู้จดบันทึกการประชุม 
            (นางสาวธัญพร  เหลือหลาย)  

                   นักจัดการงานทะเบียนและบตัร 

                                   (ลงชื่อ)    สุรพัฒน์  พุฒธรรม    ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
             (นายสุรพัฒน์  พุฒธรรม)  

                 เลขานุการสภาเทศบาลตำบลปลาโหล 
 

         (ลงชื่อ)    สุรชัย   อินทรพานิชย์    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
      (นายสุรชัย   อินทรพานิชย์) 

            สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปลาโหล 

       (ลงชื่อ)      วิลัยวรรณ  ทัศมี        กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
         (นางวิลัยวรรณ  ทัศม)ี 

            สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปลาโหล 

       (ลงชื่อ)  ปัญญา  โมราราช      กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                  (นายปัญญา  โมราราช)       
            สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปลาโหล 
 

          - ที่ประชุมฯ มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล สมัยสามัญ สมัยที่สาม 
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เมือ่วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๔  ในคราวประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล สมัยสามัญ 
สมัยที่สี่  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔  เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔  ประธานสภาฯ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน     

            (ลงชื่อ)    สุรชัย  พุทธรรม    ผู้รับรองรายงานการประชุม 
         (นายสุรชัย  พุทธรรม)  

              ประธานสภาเทศบาลตำบลปลาโหล 
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