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สารจากสารจากสารจาก
นายกเทศมนตรีตําบลปลาโหลนายกเทศมนตรีตําบลปลาโหลนายกเทศมนตรีตําบลปลาโหลนายกเทศมนตรีตําบลปลาโหลนายกเทศมนตรีตําบลปลาโหลนายกเทศมนตรีตําบลปลาโหล

 กราบเรยีนพีน้่องชาวเทศบาลตำาบลปลาโหลและหน่วยงาน ราชการต่างๆ ท่ีเคารพ

ทุกท่าน กระผม นายคำาเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำาบลปลาโหลและคณะ

ผู้บริหารเทศบาลตำาบลปลาโหล พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลตำาบลปลาโหล ได้จัดทำา

รายงานผลการดำาเนินงานประจำา 2561 เทศบาลตำาบลปลาโหลข้ึน เพื่อให้เปนส่ือกลาง

ในการสร้างความเข้าใจและความสัมพันธอันดีระหว่างประชาชนกับเทศบาลตำาบลปลาโหล

เพื่อเปนช่องทางให้นำาเสนอข้อมูลข่าวสารการดำาเนินงานและกิจกรรมต่างๆ ของเทศบาล

ตำาบลปลาโหลมาแสดงให้ประชาชนทราบ และเพื่อประชาสัมพันธโครงการ กิจกรรมต่างๆ 

และรายงานการใช้งบประมาณของเทศบาลตำาบลปลาโหล ในช่วงระยะเวลาท่ีผ่านมาให้ได้

รับทราบ ซึ่งกิจกรรมต่างๆ ได้รวบรวมลงไว้ในวารสารเล่มนี้ครบทุกกอง ไม่ว่าจะเปน สำานัก

ปลัด กองคลัง กองการศึกษา กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองสวัสดิการสังคม กองช่าง 

และหน่วยตรวจสอบภายใน ซึง่ตลอดระยะเวลาทีผ่่านมา คณะผูบ้รหิาร สมาชกิสภาเทศบาลฯ 

หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลฯ ได้ร่วมกันดำาเนินงานพัฒนาต่างๆ ตามแผนงาน

และโครงการ เพือ่แปรเปลีย่นงบประมาณเปนผลงานให้มากทีส่ดุ โดยเน้นการมส่ีวนร่วมของ

ประชาชน และยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือเปนอย่างดี 

ทำาให้สามารถดำาเนินการพัฒนาทั้งด้านคุณภาพชีวิต โครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจและ

วัฒนธรรมได้ด้วยดี ผลจากการทำางานแบบช่วยกันคิด ช่วยกันทำาของทุกฝ่าย จึงให้งานออก

มามีประสิทธิภาพและประสบความสำาเร็จ

 ดงันัน้ จงึได้จดัทำารายงานผลการดำาเนนิงานประจำาป 2561 นีข้ึน้มาเพือ่จะได้รายงาน

ให้พี่น้องได้รับทราบ ทุกกิจกรรมที่จัดขึ้นก็ได้รับความร่วมมือ เปนอย่างดีจากทุกภาคส่วน ไม่

ว่าจะเปนส่วนราชการ ผู้นำาหมู่บ้าน ตลอดจนพี่น้องประชาชนเปนอย่างดี ผมต้องขอกราบ 

ขอบพระคุณเปนอย่างสูง กระผมกับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา เทศบาลตลอดจนเจ้าหน้าที่

ทุกๆ คน จะจริงใจ จริงจังทำางาน ด้วยความซื่อสัตยเพื่อจะให้พี่น้องในเขตเทศบาลปลาโหล 

มีความสุขอย่างทั่วหน้ากัน

นายคำาเขื่อง  ร่มเกษ

นายกเทศมนตรีตำาบลปลาโหล
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สารจากสารจากสารจาก
ประธานสภาเทศบาลตําบลปลาโหลประธานสภาเทศบาลตําบลปลาโหลประธานสภาเทศบาลตําบลปลาโหล

 

 สวัสดีพี่น้องชาวตำาบลปลาโหลและหน่วยงาน ราชการต่างๆ ที่เคารพ

ทุกท่าน กระผม นายยุทธสันต  เหมะธุลิน ประธานสภาเทศบาลตำาบล

ปลาโหล ในนามของสมาชิกสภาเทศบาลตำาบลปลาโหล ทำาหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติ 

เปนเกียรติอย่างยิ่งท่ีได้มีโอกาสเข้ามารับใช้พี่น้องและได้ปฏิบัติหน้าท่ีในตำาแหน่ง

ประธานสภาแห่งนี ้ สภาเทศบาลตำาบลปลาโหลเปนสภาท้องถ่ินท่ีมบีทบาทหน้าทีแ่ละ

ภารกิจที่มีความสำาคัญต่อการพัฒนาท้องถิ่นเปนอย่างยิ่ง ทั้งในด้านการพิจารณา

เทศบัญญัติเทศบาลตำาบลปลาโหล ซึ่งเปนกฎหมายของท้องถิ่น การพิจารณางบ

ประมาณรายจ่ายประจำาปของเทศบาลตำาบลปลาโหล ท่ีผ่านมาได้รับความร่วมมือ

จากสมาชิกสภาฯ เปนอย่างดีในการปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะเปนตัวแทนของประชาชน 

ได้นำาเสนอปญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในหมู่บ้านต่อฝ่ายบริหารทำาให้การแก้ปญหาต่างๆ

มีความรวดเร็ว ทันท่วงที เพื่อต้องการให้พี่น้องประชาชนได้รับประโยชนสูงสุดได้มี

คุณภาพชีวิตและความเปนอยู่ท่ีดีเกิดความผาสุกแก่พี่น้องประชาชน ภายใต้กรอบ

ความร่วมมือและการประสานงานกันของทุกฝ่าย

 ด้วยตระหนกัในหน้าท่ีท่ีได้รบัความไว้วางใจจากสภาแห่งนี ้ผมจะดำาเนนิกจิการ

ของสภาตามอำานาจหน้าท่ีอย่างเต็มกำาลังความสามารถเพื่อให้สมกับท่ีสมาชิกสภา

เทศบาลตำาบลปลาโหล ได้ให้ความไว้วางใจเลือกผมเปนตัวแทนของท่าน ทำาหน้าที่

ประธานสภาแห่งนี้ เพื่อประโยชนของประชาชนชาวตำาบลปลาโหลของเราตลอดไป

 ท้ายสุดนี้  กระผมในนามของสมาชิกสภาเทศบาลตำาบลปลาโหล ขอ

ขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้อง ที่สนับสนุนการดำาเนินงานของเทศบาล และผมหวังว่าคง

ได้รับความร่วมมือด้วยดีตลอดไป และในโอกาสนี้ผมขอให้พี่น้องชาวเทศบาลตำาบล

ปลาโหลทกุท่าน จงประสบแต่ความสขุ ความเจรญิ สมหวงัตามท่ีปรารถนาทุกประการ

ตลอดไป

นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน

ประธานสภาเทศบาลตำาบลปลาโหล

ประธานสภาเทศบาลตําบลปลาโหลประธานสภาเทศบาลตําบลปลาโหลประธานสภาเทศบาลตําบลปลาโหล

ส
ปลาโหล ในนามของสมาชิกสภาเทศบาลตำาบลปลาโหล ทำาหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติ 

เปนเกียรติอย่างยิ่งท่ีได้มีโอกาสเข้ามารับใช้พี่น้องและได้ปฏิบัติหน้าท่ีในตำาแหน่ง

ประธานสภาแห่งนี ้ สภาเทศบาลตำาบลปลาโหลเปนสภาท้องถ่ินท่ีมบีทบาทหน้าทีแ่ละ

ภารกิจที่มีความสำาคัญต่อการพัฒนาท้องถิ่นเปนอย่างยิ่ง ทั้งในด้านการพิจารณา

เทศบัญญัติเทศบาลตำาบลปลาโหล ซึ่งเปนกฎหมายของท้องถิ่น การพิจารณางบ

ประมาณรายจ่ายประจำาปของเทศบาลตำาบลปลาโหล ท่ีผ่านมาได้รับความร่วมมือ

จากสมาชิกสภาฯ เปนอย่างดีในการปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะเปนตัวแทนของประชาชน 

ได้นำาเสนอปญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในหมู่บ้านต่อฝ่ายบริหารทำาให้การแก้ปญหาต่างๆ

มีความรวดเร็ว ทันท่วงที เพื่อต้องการให้พี่น้องประชาชนได้รับประโยชนสูงสุดได้มี

คุณภาพชีวิตและความเปนอยู่ท่ีดีเกิดความผาสุกแก่พี่น้องประชาชน ภายใต้กรอบ

ความร่วมมือและการประสานงานกันของทุกฝ่าย

 ด้วยตระหนกัในหน้าท่ีท่ีได้รบัความไว้วางใจจากสภาแห่งนี ้ผมจะดำาเนนิกจิการ

ของสภาตามอำานาจหน้าท่ีอย่างเต็มกำาลังความสามารถเพื่อให้สมกับท่ีสมาชิกสภา

เทศบาลตำาบลปลาโหล ได้ให้ความไว้วางใจเลือกผมเปนตัวแทนของท่าน ทำาหน้าที่

ประธานสภาแห่งนี้ เพื่อประโยชนของประชาชนชาวตำาบลปลาโหลของเราตลอดไป

 ท้ายสุดนี้  กระผมในนามของสมาชิกสภาเทศบาลตำาบลปลาโหล ขอ

ขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้อง ที่สนับสนุนการดำาเนินงานของเทศบาล และผมหวังว่าคง

ได้รับความร่วมมือด้วยดีตลอดไป และในโอกาสนี้ผมขอให้พี่น้องชาวเทศบาลตำาบล

ปลาโหลทกุท่าน จงประสบแต่ความสขุ ความเจรญิ สมหวงัตามท่ีปรารถนาทุกประการ

ตลอดไป
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สารจากสารจากสารจาก
ปลัดเทศบาลตําบลปลาโหลปลัดเทศบาลตําบลปลาโหลปลัดเทศบาลตําบลปลาโหล

 สวัสดีครับพี่น้องชาวตำาบลปลาโหล และพี่น้องประชาชนทุกท่าน กระผม 

นายสรุพฒัน พฒุธรรม ในฐานะปลดัเทศบาลตำาบลปลาโหล มคีวามยนิดยีิง่

ที่ได้มีโอกาสเข้ามาทำางานรับใช้ประชาชนชาวตำาบลปลาโหล นับตั้งแต่วันแรกที่มา

ปฏิบัติราชการจนกระทั่งปจจุบันนี้ ที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจจากผู้นำา

ท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถ่ิน พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง รวมท้ังประชาชน

ตำาบลปลาโหลทุกๆ กลุ่มองคกรและหน่วยงานราชการในท้องท่ีจนทำาให้ตำาบลปลาโหล 

มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ทั้งความเปนอยู่ สุขภาพ การประกอบอาชีพของ

ประชาชน ตามขอบเขตอำานาจหน้าท่ีท่ีกฎหมายกำาหนด แต่การพัฒนานั้นจะหยุดนิ่ง

ไม่ได้ เพราะสังคมโลกได้เปลี่ยนแปลง ไปตามกาลเวลา ดังนั้นตัวของกระผมก็จะต้อง

ปรับตัว ให้กับสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงด้วยเช่นกัน  ความสำาเร็จและการอยู่ดีกินดีของ

ประชาชนคือเปาหมายของผมที่จะพยายาม ใช้ความรู้ ความสามารถที่มีอยู่ ปฏิบัติตาม

นโยบายของผู้บริหาร ให้เกิดผลสำาเร็จอย่างสูงสุด

 กระผมมีความมุ่งมั่นและร่วมสานต่อนโยบายของคณะผู้บริหารเทศบาลตำาบล

ปลาโหล ให้เกดิเปนรปูธรรม ทัง้ในด้านโครงสร้างพืน้ฐาน ด้านเศรษฐกจิ สงัคม สิง่แวดล้อม 

ด้านศาสนา วัฒนธรรมและด้านการเมืองการบริหาร โดยการตอบสนองความต้องการ

ของประชาชนนั้น จะต้องให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการด้วยความ

โปร่งใส ถูกต้อง สามารถตรวจสอบได้ ทำางานโดยมุ่งประสิทธิภาพประสิทธิผลและการ

ให้บริการโดยเสมอภาค สมดังเจตนารมณในการปฏิบัติราชการเพื่อประโยชนสุขของ

ประชาชน มุ่งเน้นยึดมั่นตามหลักธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน

 สุดท้ายนี้ ขอขอบคุณทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเปนภาครัฐ ภาคเอกชน ทุกหน่วยงาน 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนทุกคน ในเขตเทศบาลตำาบลปลาโหล ในการมีส่วนร่วม

ดำาเนิน กจิกรรมต่างๆ ของเทศบาลตำาบลปลาโหล จงึทำาให้สำาเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค 

และหวังเปนอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือที่ดีจากท่านตลอดไป

นายสุรพัฒน์  พุฒธรรม 

ปลัดเทศบาลตำาบลปลาโหล

ปลัดเทศบาลตําบลปลาโหลปลัดเทศบาลตําบลปลาโหลปลัดเทศบาลตําบลปลาโหล

สวัสดีครับพี่น้องชาวตำาบลปลาโหล และพี่น้องประชาชนทุกท่าน กระผม 

นายสรุพฒัน พฒุธรรม ในฐานะปลดัเทศบาลตำาบลปลาโหล มคีวามยนิดยีิง่

ที่ได้มีโอกาสเข้ามาทำางานรับใช้ประชาชนชาวตำาบลปลาโหล นับตั้งแต่วันแรกที่มา

ปฏิบัติราชการจนกระทั่งปจจุบันนี้ ที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจจากผู้นำา

ท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถ่ิน พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง รวมท้ังประชาชน

ตำาบลปลาโหลทุกๆ กลุ่มองคกรและหน่วยงานราชการในท้องท่ีจนทำาให้ตำาบลปลาโหล 

มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ทั้งความเปนอยู่ สุขภาพ การประกอบอาชีพของ

ประชาชน ตามขอบเขตอำานาจหน้าท่ีท่ีกฎหมายกำาหนด แต่การพัฒนานั้นจะหยุดนิ่ง

ไม่ได้ เพราะสังคมโลกได้เปลี่ยนแปลง ไปตามกาลเวลา ดังนั้นตัวของกระผมก็จะต้อง

ปรับตัว ให้กับสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงด้วยเช่นกัน  ความสำาเร็จและการอยู่ดีกินดีของ

ประชาชนคือเปาหมายของผมที่จะพยายาม ใช้ความรู้ ความสามารถที่มีอยู่ ปฏิบัติตาม

นโยบายของผู้บริหาร ให้เกิดผลสำาเร็จอย่างสูงสุด

 กระผมมีความมุ่งมั่นและร่วมสานต่อนโยบายของคณะผู้บริหารเทศบาลตำาบล

ปลาโหล ให้เกดิเปนรปูธรรม ทัง้ในด้านโครงสร้างพืน้ฐาน ด้านเศรษฐกจิ สงัคม สิง่แวดล้อม 

ด้านศาสนา วัฒนธรรมและด้านการเมืองการบริหาร โดยการตอบสนองความต้องการ

ของประชาชนนั้น จะต้องให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการด้วยความ

โปร่งใส ถูกต้อง สามารถตรวจสอบได้ ทำางานโดยมุ่งประสิทธิภาพประสิทธิผลและการ

ให้บริการโดยเสมอภาค สมดังเจตนารมณในการปฏิบัติราชการเพื่อประโยชนสุขของ

ประชาชน มุ่งเน้นยึดมั่นตามหลักธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน

 สุดท้ายนี้ ขอขอบคุณทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเปนภาครัฐ ภาคเอกชน ทุกหน่วยงาน 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนทุกคน ในเขตเทศบาลตำาบลปลาโหล ในการมีส่วนร่วม

ดำาเนิน กจิกรรมต่างๆ ของเทศบาลตำาบลปลาโหล จงึทำาให้สำาเรจ็ลุล่วงตามวัตถุประสงค 

และหวังเปนอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือที่ดีจากท่านตลอดไป
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คณะผู้บริหาร เทศบาลต�าบลปลาโหล

นายคำาเขื่อง  ร่มเกษ

นายกเทศมนตรีตำาบลปลาโหล

นายศักดา  อินทรพานิชย์

รองนายกเทศมนตรีตำาบลปลาโหล

นายวิชัย  ศรีโคตร

รองนายกเทศมนตรีตำาบลปลาโหล

นายละยอม ทัศมี

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำาบลปลาโหล

นายสุรสิทธิ์  คำาภูแสน

เลขานุการนายกเทศมนตรีตำาบลปลาโหล
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สมาชิกสภา เทศบาลต�าบลปลาโหล

l สมาชิกสภา เทศบาลตำาบลปลาโหล เขต 1

l สมาชิกสภา เทศบาลตำาบลปลาโหล เขต 2

นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน
ประธานสภาเทศบาลตำาบลปลาโหล 

นายสุรชัย พุทธรรม
รองประธานสภาเทศบาลตำาบลปลาโหล 

นายจันทรา  พูลพล
สมาชิกสภาเทศบาลตำาบลปลาโหล 

นายโสภณ ภูเวียงแก้ว
สมาชิกสภาเทศบาลตำาบลปลาโหล 

นายสันติ  สุริยะโรจน์
สมาชิกสภาเทศบาลตำาบลปลาโหล 

นายดิเรก  นาคอินทร์
สมาชิกสภาเทศบาลตำาบลปลาโหล 

นางอุไรวรรณ  งามราชจักร์
สมาชิกสภาเทศบาลตำาบลปลาโหล 

นายคำาสอน พรหมอุดม
สมาชิกสภาเทศบาลตำาบลปลาโหล 

นายประยุทธ  สาลีศรี
สมาชิกสภาเทศบาลตำาบลปลาโหล 

นายประสพ  นาเชียงใต้
สมาชิกสภาเทศบาลตำาบลปลาโหล 

นายประทิน  ขันธ์ละ
สมาชิกสภาเทศบาลตำาบลปลาโหล 

นายธวัชวงศ์ ผิวบุญเรือง
สมาชิกสภาเทศบาลตำาบลปลาโหล 
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หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลต�าบลปลาโหล

นายสุรพัฒน์  พุฒธรรม
ปลัดเทศบาลตำาบลปลาโหล

นางกาญจนา  กวีพิชชาพัชร
รองปลัดเทศบาลตำาบลปลาโหล

นายดุลยสิทธิ์ งามราชจักร์
หัวหน้าสำานักปลัดเทศบาล

นายณรงค์ศักดิ์  มหาราต
ผู้อำานวยการกองช่าง

นายสมิทธิ์ พุทธวงศ์
ผู้อำานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นายวิทยา พันธุโคตร
ผู้อำานวยการกองการศึกษา

นายปรีดา  เจริญชัย
ผู้อำานวยการกองสวัสดิการสังคม

นางสาวรัตน์ธุวรรณ นำาสุย
หวัหนา้ฝา่ยพฒันารายได ้รกัษาการในตำาแหนง่

ผู้อำานวยการกองคลัง
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รายงานโครงการที่อนุมัติงบประมาณ ปี 2561 
เทศบาลตําบลปลาโหล  

โครงการ  หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

งบตามเทศ
บัญญัติ 

เบิกจ่ายจริง วัตถุประสงค ์ ผลผลิต 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเทีย่ว 
1. โครงการจัดงานต่างๆ สํานักปลัด  200,000.00 98,945.00 -เพ่ือจัดกิจกรรมต่างๆ ที่มี

ความสําคัญสําหรับพิธีการ
วันสําคัญต่างๆตามวาระ 

วันสําคัญของทางราชการ 

2. โครงการประเพณีลอยกระทง กองการศึกษา 120,000.00 - - เพ่ือให้เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนได้รับความรู้
ความสําคัญทางศาสนา
และสืบทอด อนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม และจารีต
ประเพณีอันดีงามของชาว
พุทธให้คงอยู่สืบไป 

- เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนในเขตพ้ืนที่
ตําบลปลาโหลและพ้ืนที่
ใกล้เคียง 

3. โครงการจัดงานสัปดาห์วันวิสาขบชูา กองการศึกษา 40,000.00 5,390.00 - เพ่ือส่งเสริมอนุรักษ์
วัฒนธรรมขนบธรรมเนียม
ประเพณีอันดีงาม 

- เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนในเขตพ้ืนที่
ตําบลปลาโหลและพ้ืนที่
ใกล้เคียง 

4. โครงการอบรมหล่อเทียนและถวายเทียน
พรรษา 

กองการศึกษา 60,000.00 64,645.00 - เพ่ือให้เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนได้รับความรู้
ความสําคัญทางศาสนา
และสืบทอด อนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม และจารีต
ประเพณีอันดีงามของชาว
พุทธให้คงอยู่สืบไป 

- เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนในเขตพ้ืนที่
ตําบลปลาโหลและพ้ืนที่
ใกล้เคียง 

5. โครงการภูไทรําลึก กองการศึกษา 80,000.00 - - เพ่ือเผยแพร่วัฒนธรรม
ท้องถิ่น เด็ก เยาวชน 
ประชาชน ได้เห็นถึง
ความสําคัญของวัฒนธรรม 
ประเพณีท้องถิ่น 

- เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนในเขตพ้ืน ที่
อําเภอวาริชภูมิและพ้ืนที่
ใกล้เคียง 

6. โครงการวันอาสาฬหบูชา กองการศึกษา 10,000.00 - - เพ่ืออนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของชาว
พุทธเด็ก เยาวชน 
ประชาชน เข้าใจหลักคํา
สอนในพุทธศาสนา 

- เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนในเขตพ้ืน ที่
ตําบลปลาโหลและพ้ืนที่
ใกล้เคียง 

7. โครงการแข่งขันสวดมนต์หมู่ทํานอง
สรภัญญะ 

กองการศึกษา 20,000.00 - - เพ่ือส่งเสริมและ
สนับสนุนให้เด็ก เยาวชน
และประชาชนได้ฝึกฝนการ
สวดมนต์ปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมและ
ขนบธรรมเนียมประเพณี
ของไทย 

- เด็ก เยาวชน และ
ประชาชน จํานวน 50 คน 

8. โครงการอบรมส่งเสริม สุขภาพผูสู้งอายุ กองสวัสดิการสังคม 65,000.00 64,645.00 - เพ่ือส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ 
ได้มีส่วนร่วมทางสังคม 
และ ส่งเสริมให้เห็นคุณค่า
ความ สําคัญของผู้สูงอายุ 

ผู้สูงอายุทั้งหมดที่อยู่
ภายใน เขตพ้ืนที่เทศบาล
ตําบล ปลาโหล 

9. โครงการส่งเสรมิการฝึกอาชีพระยะสั้น กองสวัสดิการสังคม 160,000.00 152,160.00 - เพ่ือจัดการฝึกอบรม
อาชีพ ที่เหมาะสมให้กับผู้ที่
สนใจ ให้เกิดขึ้นในท้องถิ่น 

ประชาชนที่มีความสนใจ 
อยากฝึกอาชีพ เพ่ือเลี้ยงดู 
ตัวเอง และเป็นอาชีพเสริม 
ที่อยู่ในเขตเทศบาลตําบล 
ปลาโหล 

10. โครงการส่งเสริม การดําเนินงานตาม 
นโยบายแก้ไขปัญหาความยากจน 

กองสวัสดิการสังคม 30,000.00 30,000.00 - เพ่ือสนับสนุนการดําเนิน 
งานตามนโยบายแก้ไข
ปัญหา ความยากจนของ
รัฐบาล  

ครัวเรือนยากจนที่อยู่ใน
เขต เทศบาลตําบลปลา
โหล 
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- เพ่ือพัฒนาด้านความรู้ 
ทักษะการประกอบอาชีพ 
ให้กับครัวเรือนยากจน 

11. โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม
ผู้สูงอาย ุ

กองสวัสดิการสังคม 30,000.00 29,851.00 - เพ่ือส่งเสริมพัฒนา
กิจกรรม ผู้สูงอายุให้มี
ความเข้มแข็ง 

-ประชาชนภายในเขต 
เทศบาลตําบลปลาโหล 

12. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการเสริม
ศักยภาพ บทบาทพ้ืนที่สร้างสรรค์ สาํหรับเด็ก 

กองสวัสดิการสังคม 30,000.00 30,000.00 - เพ่ือให้เด็กและเยาวชนมี
ส่วน ร่วมในชุมชน 

เด็กและเยาวชน ทั้ง 16 
หมู่บ้าน 

13. โครงการฝึกอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายทุี่บ้าน กองสวัสดิการสังคม 25,000.00 15,105.00 - เพ่ือดูแลผู้สูงอายุให้ได้รับ 
การดูและช่วยเหลือจาก
อาสา สมัครดูแลผู้สูงอายุที่
บ้าน และสามารถ
ดํารงชีวิตอยู่กับ ชุมชนและ
ครอบครัวได้ย่างมี 
ความสุข 

อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ ที่
บ้านทั้ง 16 หมู่บ้าน 

14. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ กองสวัสดิการสังคม 14,026,800.00 13,620,300.00 - เพ่ือการดํารงชีพของ
ผู้สูงอายุ 

ประชาชนในเขตเทศบาล
ตําบล 

15. เบี้ยยังชีพผู้พิการ กองสวัสดิการสังคม 4,305,600.00 4,172,800.00 - เพ่ือการดํารงชีพของผู้
พิการ 

ประชาชนในเขตเทศบาล
ตําบล 

16. เบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อเอดส ์ กองสวัสดิการสังคม 204,000.00 15,000.00 - เพ่ือการดํารงชีพของผู้ติด
เชื้อ 

ประชาชนในเขตเทศบาล
ตําบล 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
17. โครงการอาหารเสริม (นม) ศพด. กองการศึกษา 218,480.00 191,451.18 - เพ่ือให้เด็กได้รับอาหาร

เสริมที่เหมาะสมกับวัย 
- เด็ก ศพด.ทั้ง 3 ศูนย์ 

18. โครงการอาหารเสริม (นม)โรงเรียน กองการศึกษา 1,195,700.00 1,101,850.28 - เพ่ือให้เด็กได้รับอาหาร
เสริมที่เหมาะสมกับวัย 

- เด็กโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ 
7 แห่ง 

19. ค่าอาหารกลางวันเด็ก ศพด. กองการศึกษา 558,600.00 547,800.00 - เพ่ือให้เด็กได้รับ
โภชนาการที่เหมาะสมและ
ถูกต้องตามวัย 

- เด็ก ศพด. ทั้ง 3 ศูนย์ 

20. กิจกรรม ค่ายคุณธรรม จริยธรรม กองการศึกษา 30,000.00 13,705.00 - เพ่ือให้เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนมีภูมิคุ้มกันใน
การดําเนินชีวิต 

- เด็ก เยาวชน และ
ประชาชน จํานวน 50 คน 

21. โครงการกิจกรรมวันเด็ก กองการศึกษา 120,000.00 108,080.00 - เพ่ือให้เด็กได้ตระหนักถึง
บทบาทหน้าที่และ
ความสําคัญของตนเอง มี
ความสามัคคีในหมู่คณะ 

- โรงเรียน/ศูนย์พัฒนา เด็ก
เล็กในเขตเทศบาลตําบล 
ปลาโหล 

22. โครงการสานสมัพันธ์วันปัจฉิมนิเทศ กองการศึกษา 30,000.00 - - เพ่ือให้พ่อแม่ผู้ปกครอง
เด็กได้มีกิจกรรมร่วมกัน
และตระหนักถึงการศึกษา
มีความพร้อม ที่จะศึกษา
ต่อในช้ันที่สูง ขึ้นต่อไป 

- เด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ทั้ง 3 ศูนย์ 

23. โครงการเข้าคา่ยวิชาการ กองการศึกษา 50,000.00 29,920.00 - เพ่ือให้ผู้เรียนทุกคนได้รับ
โอกาสทางการศึกษาอย่าง
เต็มศักยภาพ 

- โรงเรียนในเขตพ้ืนที่ 

24. โครงการหน่ึงใจติวให้น้อง กองการศึกษา 30,000.00 25,000.00 - เพ่ือสร้างโอกาสให้กับ 
เด็กและเยาวชนได้รับ
ความรู้เพ่ือเตรียมความ
พร้อมก่อนสอบเข้า
มหาวิทยาลัย 

- นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 

25. โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬา 

กองการศึกษา 40,000.00 - - เพ่ือให้เด็ก เยาวชนได้
เรียนรู้เทคนิคใหม่ๆในการ
เล่นกีฬาฟุตบอลเพ่ือให้เกิด
ทักษะ 

- เด็ก เยาวชน ในเขต
เทศบาลตําบลปลาโหลและ
พ้ืนที่ใกล้เคียง 

26. โครงการแข่งขนักีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษา 20,000.00 - - เพ่ือให้เด็กได้รับการ
พัฒนาการทางด้านร่างกาย 
อารมณ์ สังคม และ

- เด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ทั้ง 3 ศูนย์ 
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สติปัญญาในการเข้าร่วม
กิจกรรมและเด็กมีมนุษย
สัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์กับ
ผู้อ่ืนได้ 

27. โครงการจัดซื้อเวชภัณฑ์และวัสดุทางการ
แพทย์ 

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม 

30,000.00 15,745.00 - เพ่ือให้ประชาชนได้รับ 
การรักษาพยาบาลได้อย่าง 
ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ  
- เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้
และ รักษาสุขภาพด้วย
ตนเอง 

ประชาชนในพื้นที่ตําบล
ปลาโหล 

28. โครงการอบรมสุขาภิบาลอาหารปลอด
โรคปลอดภัยในโรงเรียน 

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม 

20,000.00 - - เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้
ใน การดูแลสุขภาพอย่าง
ปลอดภัย ด้านสุขาภิบาล
อาหาร  
- เพ่ือให้ ประชาชนมี
ความรู้และ หลักหารเลือก
ซื้อและเลือกใช้ อาหารให้
ปลอดภัยจากสารปน เปื้อน 

-ประชาชน จํานวน 100
คน 

29. โครงการสาธารณสุขเคลื่อนที ่ กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม 

30,000.00 24,949.00 - เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
บริการ ทางด้าน
สาธารณสุขอย่างทั่ว ถึง
และมีประสิทธิภาพ  
-เพ่ือส่งเสริมและพัฒนา
งาน สาธารณสุขมูลฐานใน
ชุมชน  
-เพ่ือเสริมสร้างทัศนคติที่ดี 
ของประชาชนต่อเทศบาล 
ตําบลปลาโหล 

ประชาช ในพ้ืนที่ตําบล
ปลาโหล 

30. โครงการจัดซื้อเคมีภัณฑ์รณรงคพ่์นหมอก
ควัน 

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม 

100,000.00 99,800.00 - เพ่ือให้ประชาชนลดอัตรา
การ ป่วยและการระบาด
ของโรคไข้ เลือดออก -
เพ่ือให้มีเคมีภัณฑ์ใช้พ่น 

หมู่บ้าน จํานวน 16 
หมู่บ้าน 

31. โครงการใหค้วามรู้โรคเอดส์ และติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ ์

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม 

20,000.00 - - เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้
เร่ือง โรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ เช่น โรคเอดส์ 
โรคชิฟิลิส เป็นต้น  
- เพ่ือลดอัตราการติดเชื้อ
และผู้ป่วย ติดเชื้อHIV 

เยาวชน /นักเรียน บิดา-
มารดา 

32. โครงการสัตวป์ลอดโรคคนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า 

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม 

80,000.00 47,123.00 - เพ่ือให้สามารถวางแผน
ในการ ป้องกันโรคแพร่
ระบาดจากสัตว์ ได้
ทันท่วงที เช่น มือเท้าปาก 
โรคพิษสุนัขบ้า โรคไข้หวัด
นก  
- เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้
ในการ ป้องกันและเฝ้า
ระวังโรคติดต่อใน สัตว์สู่
คนได้ 

ประชาชน ในพ้ืนที่ตําบล
ปลาโหล 

33. โครงการเฝ้าระวังความปลอดภัยใส่ใจ
ผู้บริโภค 

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม 

20,000.00 - - เพ่ือป้องกันการระบาด 
โรคพิษสุนัขบ้าในชุมชน  
- เพ่ือให้สัตว์เล้ียง
ประชาชนได้ รับบริการ
วัคซีนป้องกันโรคพิษ สุนัข
บ้าได้ครอบคลุม 

สัตว์เล้ียงเช่น แมว สุนัข 
จํานวน 2,500 ตัว ในพ้ืนที่
ตําบลปลาโหล 

34. ค่าอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรยีน กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม 

2,547,000.00 2,498,400.00 - เพ่ือให้เด็กได้รับ
โภชนาการที่เหมาะสมและ
ถูกต้องตามวัย 

- เด็กโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ 
7 แห่ง 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มแบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน 
35. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

50,000.00 - - เพ่ือประชาชนมีความรู้
และ แก้ไขปัญหาของภาวะ
โลกร้อน - เพ่ือให้
ประชาชนมีส่วนร่วม ใน
การจัดกิจกรรมในการ
รณรงค์ และแก้ไขภาวะ
โลกร้อน  
- เพ่ือสร้างจิตสํานึก
ประชาชน ในการมีส่วน
ร่วมกิจกรรมลด ภาวะโลก
ร้อน 

จํานวน 1 หมู่บ้าน 

36. โครงการรักน้ํา รักป่า รักษาแผ่นดิน กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

30,000.00 14,930.00 
 

- เพ่ือสร้างจิตสํานึกและ
การมี ส่วนร่วมในการดูแล
น้ํา ป่าและ ส่ิงแวดล้อม ใน
ชุมชน  
- เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนที่
ตําบล ปลาโหลมีกิจกรรม
ในการดูแลและ อนุรักษ์ดิน
และน้ําในชุมชนอย่าง 
ยั่งยืน 

จํานวน 2 หมู่บ้าน 

37. โครงการอบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะ
และกําจัดอย่างถูกวิธ ี

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

20,000.00 19,895.00 
 

- เพ่ือให้ชุมชนมีการบริหาร 
จัดการขยะแต่ละประเภท
ถูกวิธี เพ่ือชุมชนสามารถ
ลดสารตกค้าง สารพิษจาก
ขยะได้อย่างปลอดภัย 

จํานวน 1 หมู่บ้าน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
38. โครงการป้องกนัภัยและ แก้ไขปัญหาลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล เทศกาลปี
ใหม่ เทศกาลสงกรานต์ และ กรณีเหตุฉุกเฉิน
อื่น ๆ ประจําปี 2561 

สํานักปลัด  80,000.00 75,930.00 - เพ่ือให้ปัญหาเสพติดใน
พ้ืนที่ลดลง 

ป้องกันและแก้ไขปัญหา
เสพติดพ้ืนที่ตําบลปลาโหล 

39. โครงการป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด 

สํานักปลัด 30,000.00 26,710.00 - เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ความรู้แก่บุคลากรของ
เทศบาลตําบลปลาโหล 

ผู้บริหาร สมาชิกสภา 
ข้าราชการ พนักงาน 
ลูกจ้าง บุคลากรทางการ
ศึกษาในสังกัดเทศบาล
ตําบลปลาโหล 

40. อบรมสัมมนาทัศนศึกษาดูงาน สํานักปลัด 300,000.00 227,960.00 
 

- เพ่ือทราบประเด็นการ
พัฒนา ปัญหาความ
ต้องการ ปัญหาความ
ต้องการ และโครงการ
พัฒนาในการจัดทําแผน 

จํานวน 16 หมู่บ้าน 

41. โครงการจัดทําพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนา
สี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

สํานักปลัด  30,000.00 13,790.00 - เพ่ือสร้างความรู้ความ
เข้าใจถึงภารกิจ อํานาจ
หน้าที่ของเทศบาลตําบล
ปลาโหล 

จํานวน 16 หมู่บ้าน 

42. โครงการเทศบาลตําบลปลาโหลสัญจร 
ประจําปี 2561  

สํานักปลัด 60,000.00 59,924.00 - เพ่ือพัฒนาระบบ
สารสนเทศ และเว็บไซด์ที่
ใช้แจ้งข่าวสารหรือ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่างๆ  
- เพ่ือให้มีฐานข้อมูลการใช้
งานในการบริหารจัดการ
ภายในองค์กรและ
สนับสนุนงานตามภารกิจ 

เว๊บไซด์ของเทศบาลตําบล
ปลาโหล จํานงน 1 เว๊บไซด ์

43. โครงการพัฒนาระบบ สารสนเทศและ
เว็บไซด์ สํานักงานเทศบาลตําบลปลาโหล ปี 
2561 

สํานักปลัด 15,000.00 6,206.00 - เพ่ือเกิดความรักความ
สามัคคีของประชาชนใน
พ้ืนที่ 

ประชาชนในพื้นที่เขต
เทศบาลตําบลปลาโหล 
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44. โครงการส่งเสริมและสนับสนนุการสร้าง
ความปรอง สมานฉันท์ของคนในชาต ิ

สํานักปลัด 40,000.00 34,110.00 - เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ได้รับ
ข้อมูลข่าวสารทัน 

วารสารรายปี/รายเดือน 

45. ค่ารับวารสาร สํานักปลัด 5,000.00  - เพ่ือประชาสัมพันธ์
เทศบาลตําบลปลาโหลให้
หน่วยงานภายนอกและ
ประชาชนได้รู้จักเทศบาล
มากขึ้น 

การจัดทําเอกสารและส่ือ
ประชาสัมพันธ์จดหมาย
ข่าวเทศบาลตําบลปลาโหล 

46. โครงการจัดสื่อประชา สัมพันธ์จดหมาย
ข่าว เทศบาลตําบลปลาโหล 

สํานักปลัด 20,000.00 12,800.00 - เพ่ือเป็นการ
ประชาสัมพันธ์เทศบาล
ตําบลปลาโหลให้หน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ประชาชนทั่วไป ได้รู้จัก
เทศบาลมากขึ้น 

รายงานผลการดําเนินงาน
ประจําปี 

47. โครงการจัดทํารายงาน ผลการ
ดําเนินงาน ประจําปี 

สํานักปลัด 35,000.00 35,000.00 - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
เลือกต้ังกรณีครบกําหนด
วาระและกรณีแทน
ตําแหน่งที่ว่างลงของ
สมาชิกสภาเทศบาลตําบล
ปลาโหล 

การบริหารเลือกต้ังในเขต
เทศบาลตําบลปลาโหล 

48. ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งหรือเลอืกตั้งแทน
ตําแหน่งทีว่่างของสมาชิกสภาเทศบาลตําบล
ปลาโหล 

สํานักปลัด 600,000.00 - - เพ่ือให้บริเวณรอบศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก สวยงาม 
สะอาด ร่มร่ืนและมีพ้ืนที่
ในการจัดกิจกรรมให้กับ
เด็กได้เพียงพอ 

- ศพด. ทั้ง 3 แห่ง 

49. โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก  กองการศึกษา 60,000.00 59,000.00 - เพ่ือให้เด็กได้มีเคร่ืองเล่น
สนามที่เหมาะสมและ
มั่นคงแข็งแรง 

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 3 
แห่ง 

50. โครงการก่อสรา้งอาคารเอนกประสงค์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

กองการศึกษา 500,000.00 498,000.00 - เพ่ือใช้เป็นส่ือรับข้อมูล
ข่าวสารต่างๆ 

- จัดซื้อให้ ประจํา
สํานักงานเทศบาลตําบล
ปลาโหล 

51. โครงการจัดซื้อหนังสือพิมพ์/วารสาร  กองการศึกษา 12,000.00 10,920.00 - เพ่ือเป็นอุปกรณ์ในการ
ฝึกซ้อมกีฬาและออกกําลัง
กายภายในหมู่บ้านให้เด็ก 
เยาวชน ประชาชน ได้ใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
ห่างไกลยาเสพติด 

- ทั้ง 16 หมู่บ้าน ในเขต
เทศบาลตําบล ปลาโหล 

52. จัดซ้ือวัสดุกีฬาประจําศูนย์พลศึกษา กองการศึกษา 100,000.00 99,858.00 - เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชน
และเยาวชนได้ใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์และเป็น
แนวทางป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในชุมชน 

- ชุมชนในเขตเทศบาล
ตําบล ปลาโหล ทั้ง 16 หมู่ 

53. โครงการแข่งขนักีฬาต้านยาเสพติด กองการศึกษา 150,000.00 119,980.00 - เพ่ือให้ชุมชนน้ําไม่ท่วมขัง ก่อสร้างร่องระบายน้ํา 
คสล.ภายในหมู่บ้าน 

54. โครงการก่อสรา้งร่องระบายน้ํา คสล.
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 

กองช่าง 297,000.00 296,000.00 - เพ่ือให้ชุมชนน้ําไม่ท่วมขัง ก่อสร้างร่องระบายน้ํา ข้าง
บ้านนายวิเศษศรี วงศ์
จันทร์ 

55. โครงการก่อสรา้งร่องระบายน้ํา คสล.
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 

กองช่าง 200,000.00 199,000.00 
 

- เพ่ือพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ในสภาพท่ีดี
ขึ้น 

ก่อสร้างถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้าน 

56. โครงการก่อสรา้งร่องระบายน้ํา ภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 4 

กองช่าง 500,000.00 498,000.00 
 

- เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนที่
มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟ้าบริการ
ภายในหมู่บ้าน ในเขตพ้ืนที่
ตําบลปลาโหล 16 หมู่บ้าน 

57. โครงการขยายเขตไฟฟ้าบริการ ในเขต
พ้ืนที่ตําบลปลาโหล 

กองช่าง 610,000.00 596,733.75 
 

- เพ่ือพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ในสภาพท่ีดี
ขึ้น 

ซ่อมแซมถนน คสล.ใน
พ้ืนที่เขตเทศบาลตาํบล
ปลาโหล 

58. โครงการก่อสรา้งถนน คสล. เช่ือม
ระหว่างหมู่บ้าน บ้านโคกศาลา หมู่ที่ 8 -แยก

กองช่าง 400,000.00 249,000.00 
 

- เพ่ือให้ชุมชนน้ําไม่ท่วมขัง ก่อสร้างร่องระบายน้ํา จาก
ประปา-บ้านนางบัวสอน 
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ดงเชียงเครือดงคําโพธิ์ ตําบลปลาโหล  
59. โครงการก่อสรา้งร่องระบายน้ํา คสล.
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 16  

กองช่าง 200,000.00 199,000.00 
 

- เพ่ือพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ในสภาพท่ีดี
ขึ้น 

ก่อสร้างถนน คสล.สาย
บ้านนางไหล -หน้าบ้าน
นายบรรจง 

60. โครงการก่อสรา้งถนน คสล. ภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 7 

กองช่าง 203,000.00 202,000.00 
 

- เพ่ือพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ในสภาพท่ีดี
ขึ้น 

ก่อสร้างถนน คสล. (1) 
สายข้างศษลาประชาคม -
วัด (2)สายหน้าโรงเรียน -
เส้นตําวันตก (3) สายหน้า
บ้านนายครทัย-บ้านนาย
สมาน บุตรเพ็ญ (4) สาย
บ้านนายแคล้ว-ปากทางไร่
ตระกูลราช (5) สายส่ีแยก
บ้านนายก-ดอนล้ิม (6)สาย
นานายพุทธา - นานายคํา
ผุย 

61. โครงการก่อสรา้งถนน คสล. ภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 11 

กองช่าง 292,000.00 290,000.00 
 

- เพ่ือให้ชุมชนน้ําไม่ท่วมขัง ก่อสร้างร่องระบายน้ํา สาย
บ้านนางเวิน-หน้าบ้านนาง
เทวา 

62. โครงการก่อสรา้งถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 1  

กองช่าง 275,000.00 272,000.00 
 

- เพ่ือพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ในสภาพท่ีดี
ขึ้น 

ก่อสร้างถนน คสล.ภายใน
หมูบ้าน (1) สายหน้าบ้าน
นางเทวา-ข้างบ้านนายบุญ
โฮม (2) สายข้างวัดราม
วิทยาลัย (3) จากสะพาน-
ไปวัดป่า 

63. โครงการก่อสรา้งถนน คสล. ภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 4 

กองช่าง 270,000.00 269,000.00 
 

- เพ่ือพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ในสภาพท่ีดี
ขึ้น 

ก่อสร้างถนน คสล. (1) 
สายหน้าบ้านนายโพน-ป่า
ช้า (2) สายหน้าบ้านนาย
หวัน-หน้าบ้านนายโพน (3) 
สายบ้านนายมนทา-หบ้า
บ้าน สท.คําสอน (4) สาย
ไปทางคํานํ้าเย็น (5) สาย
บ้านนางเลียน-บ้านนายอ๊ีด 
(6) สายบ้านนางแสง-บ้าน
ผู้ช่วยประมง (7) สายข้าง
วัดศรีมณีวรรณ-ป่าช้า (8) 
สายบ้านนายวัน-บ้านนาย
ธงชัย 

64. โครงการก่อสรา้งถนน คสล. ภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 3 

กองช่าง 258,000.00 255,000.00 
 

- เพ่ือพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ในสภาพท่ีดี
ขึ้น 

สายตรงข้างบ้านนายประ
ไม-ทางวัดไปป่าช้า 

65. โครงการปรับปรุงถนนลูกรงัเพ่ือ
การเกษตร บ้านหนองท่ม หมู่ที่ 12 

กองช่าง 250,000.00 248,000.00 
 

- เพ่ือพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ในสภาพท่ีดี
ขึ้น 

ก่อสร้างถนน คสล. (1) 
สายบ้านนายจันทร์ยา -
บ้านนายวัฒนา (2) หน้า
บ้านนายวิรัญ-ไปบอ่ขยะ 
(3) สายจากบ้านนายจักรี-
หน้าบ้านนายวัฒนา 

66. โครงการก่อสรา้งถนน คสล. ภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 5 

กองช่าง 230,000.00 226,000.00 
 

- เพ่ือพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ในสภาพท่ีดี
ขึ้น 

ก่อสร้างถนน คสล. ภายใน
หมู่บ้าน (1) สายหน้าบ้าน
นายสุวรรณ-บ้านนาย
ประวัติ (2) สายข้าง
โรงเรียน (3) จากถนนใหญ่
ข้างบ้านนางสมบัติ-บ้าน
หมอสมิทธิ์ 

67. โครงการก่อสรา้งถนน คสล. ภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 8 

กองช่าง 298,000.00 296,000.00 
 

- เพ่ือให้ประชาชนได้มี
สถานที่ผักผ่อนใช้เป็น
สถานที่จัดกิจกรรม 

ปรับปรุงภูมิทัศน์หนอง
กว้างน้อย 
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68. โครงการก่อสรา้งถนน คสล.รอบคหูนอง
กว้างน้อย หมู่ที่ 13 

กองช่าง 200,000.00 198,000.00 
 

- เพ่ือให้ชุมชนน้ําไม่ท่วมขัง วางท่อระบายน้ําภายใน
หมู่บ้าน 

69. โครงการก่อสรา้งร่องระบายน้ําเชือ่ม
ระหว่างหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 –บ้านโค้งป่ากล้วย 

กองช่าง 500,000.00 499,000.00 
 

- เพ่ือพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ในสภาพท่ีดี
ขึ้น 

ก่อสร้างถนน คสล. ภายใน
หมู่บ้าน (1) สายหน้าบ้าน
นายชูการ์-วัดบ้านโค้งป่า
กล้วย 

70. โครงการก่อสรา้งถนน คสล. ภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 15 

กองช่าง 200,000.00 198,000.00 
 

- เพ่ือพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ในสภาพท่ีดี
ขึ้น 

ก่อสร้างถนน คสล. ภายใน
หมู่บ้าน (1)หน้าบ้าน อ.
ชัชวาล-หนองแม๊ก (2) สาย
นาบ่อ-พังฮอ (3) สายข้าง
บ้านนางลบ-สุดสายข้างวัด 
(4) สายหน้าบ้านนาย
ถาวร-หน้าบ้านนายวิมล 

71. โครงการก่อสรา้งถนน คสล. ภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 6 

กองช่าง 280,000.00 278,000.00 - เพ่ือให้ประชาชนมีความ
ปลอดภัย 

ถนน คสล.กว้าง 5 เมตร 
ยาว 147 เมตร 

72. โครงการก่อสรา้งถนน คสล.เช่ือมระหว่าง
หมู่บ้านบ้านพรสวรรค์ หมู่ 13 - บ้านโค้งป่า
กล้วย หมู่ที่ 15 

กองช่าง 400,000.00 398,000.00 - เพ่ือพัฒนาระบบ
คมนาคมให้อยู่ในสภาพท่ีดี
ขึ้น 

เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคม
ให้อยู่ในสภาพที่ดีขึ้น 

73. โครงการก่อสรา้งถนน คสล. ภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 9 

กองช่าง 302,000.00 300,000.00 - เพ่ือให้ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการสัญจร 

ถนน คสล.กว้าง 4.00 
เมตร ยาว 183.00 เมตร 

74. โครงการก่อสรา้งถนน คสล.เช่ือมระหว่าง
หมู่บ้าน บ้านปลาโหลน้อย หมู่ที่ 10-บ้านงิ้ว 
หมู่ที่ 2 ตําบลปลาโหล 

กองช่าง 403,000.00 401,000.00 - เพ่ือให้ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการสัญจร 

ถนน คสล.กว้าง 4.00 
เมตร ยาว 181.00 เมตร 

75. โครงการก่อสรา้งถนน คสล.เช่ือมระหว่าง
หมู่บ้าน บ้านผักตบ หมู่ที่ 16-บ้านหนองลาด 
ตําบลปลาโหล 

กองช่าง 400,000.00 395,000.00 - เพ่ือให้ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการสัญจร 

ถนน คสล.กว้าง 4.00 
เมตร ยาว 181.00 เมตร 

76. โครงการก่อสรา้งถนน คสล.เช่ือมระหว่าง
หมู่บ้าน บ้านโค้งปา่กล้วย หมู่ที่ 15-บ้าน
พรสวรรค์ หมู่ที่ 13 ตําบลปลาโหล 

กองช่าง 400,000.00 395,000.00 - เพ่ือให้ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการสัญจร 

ถนน คสล.กว้าง 4.00 
เมตร ยาว 181.00 เมตร 

77. โครงการก่อสรา้งถนน คสล.เช่ือมระหว่าง
หมู่บ้าน บ้านไฮ่ หมู่ที่ 5-บ้านดงคําโพธิ์ หมู่ที่ 
11 ตําบลปลาโหล 

กองช่าง 400,000.00 395,000.00 - เพ่ือให้ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการสัญจร 

ถนน คสล.กว้าง 5.00 
เมตร ยาว 147.00 เมตร 

78. โครงการก่อสรา้งถนน คสล.เช่ือมระหว่าง
หมู่บ้าน แยกโคกศาลาดงเชียงเครือ-หมู่ที่ 4 
(กม8) ตําบลปลาโหล  

กองช่าง 400,000.00 395,000.00 - เพ่ือให้ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการสัญจร 

ถนน คสล.กว้าง 4.00 
เมตร ยาว 181.00 เมตร 

79. โครงการก่อสรา้งถนน คสล.เช่ือมระหว่าง
หมู่บ้าน บ้านพังฮอ หมู่ 1-บ้านตาลเนิง้ 

กองช่าง 400,000.00 260,000.00 - เพ่ือให้ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการสัญจร 

ถนน คสล.กว้าง 4.00 
เมตร ยาว 181.00 เมตร 

80. โครงการก่อสรา้งถนน คสล.เช่ือมระหว่าง
หมู่บ้าน งิ้ว หมูที่ 2-บ้านปลาโหลน้อย หมู่ที่ 
10 

กองช่าง 400,000.00 260,000.00 - เพ่ือประชาชนมีความรู้
และ แก้ไขปัญหาของภาวะ
โลกร้อน  
- เพ่ือให้ประชาชนมีส่วน
ร่วม ในการจัดกิจกรรมใน
การรณรงค์ และแก้ไข
ภาวะโลกร้อน  
- เพ่ือสร้างจิตสํานึก
ประชาชน ในการมีส่วน
ร่วมกิจกรรมลด ภาวะโลก
ร้อน 

จํานวน 1 หมู่บ้าน 

 35,651,180.00 32,944,881.21  
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เทศบาลตําบลปลาโหล  อําเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร 
งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ  วันที ่ 30  กันยายน  2561 

 ปี  2561 ปี  2560 
ทรัพยส์ินตามงบทรัพย์สนิ    45,822,262.00 46,072,369.00 
สินทรัพย ์  

สินทรัพย์หมุนเวียน 

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 58,229,965.71 52,675,880.16 
เงินฝาก ก.ส.ท. 5,774,555.96 5,358,922.18 
ลูกหน้ีเงินยืม - 26,000.00 
รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 64,004,521.67 58,060,802.34 

รวมสินทรัพย ์ 64,004,521.67 58,060,802.34 
  

 

เทศบาลตําบลปลาโหล  อําเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร 
งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ  วันที ่ 30  กันยายน  2561 
 

 ปี  2561 ปี  2560 
ทุนทรพัย์สนิตามงบทรพัย์สนิ 45,822,262.00 46,072,369.00 
หนี้สนิ  

หนี้สนิหมุนเวียน  

รายจ่ายค้างจ่าย 2,709,670.00 3,154,995.00 
รายจ่ายผัดส่งใบสําคัญ - 26,000.00 
เงินรับฝาก 1,049,592.81 933,366.52 
รวมหนี้สนิหมุนเวียน 3,759,262.81 4,114,361.52 

รวมหนี้สนิ  3,759,262.81 4,114,361.52 
เงินสะสม  

เงินสะสม 28,976,142.91 24,243,323.63 
เงินทุนสํารองเงินสะสม 31,269,115.95 29,703,117.19 
รวมเงินสะสม 60,245,258.86 53,946,440.82 

รวมหนี้สนิและเงนิสะสม 64,004,521.67 58,060,802.34 
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»ÃÐÁÇÅÀÒ¾¡Ô¨¡ÃÃÁ/â¤Ã§¡ÒÃ
ยุทธศาสตรการพัฒนาการคา การลงทุนและการทองเที่ยว

โครงการสงเสริมกิจกรรมผูสูงอายุ (โรงเรียนผูสูงอายุ)
 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตําบลปลาโหล ไดจัดโครงการสงเสริมกิจกรรม

ผูสูงอายุ เทศบาลตําบลปลาโหล จังหวัดสกลนคร (โรงเรียนผูสูงอายุ) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมการพัฒนา

คุณภาพชีวิตและการจัดการเรียนรูตลอดชีวิตของผูสูงอายุ และเพื่อเสริมสรางสุขภาพที่ดีของผูสูงอายุทั้งดานรางกาย

และจิตใจ
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วันปยมหาราช
 วันที่ 23 ตุลาคม 2560 คณะผูบริหาร สมาชิกสภา ขาราชการ พนักงานและลูกจางเทศบาลตําบลปลาโหล 

เขารวมงานรัฐพิธีวันปยมหาราช ถวายพวงมาลาเพื่อถวายเปนราชสักการะและแสดงออกถึงความกตัญูกตเวที 

แดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 5 เนื่องในโอกาสวันคลาย

วันเสด็จสวรรคต ณ บริเวณหนาที่วาการอําเภอวาริชภูมิ 

โครงการจัดงานตางๆ เพี่อจัดกิจกรรมตางๆ ที่มีความสําคัญสําหรับพิธีการ 

วันสําคัญตางๆ ตามวาระ ไดแก

วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ
 วันที่ 6 เมษายน 2561 คณะผูบริหาร สมาชิกสภา ขาราชการ พนักงานและลูกจางเทศบาลตําบลปลาโหล 

ไดรวมเขางานรัฐพิธี “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรี

บรมราชวงศ” ประจําปพุทธศักราช 2561 ณ หอประชุมอําเภอวาริชภูมิ 
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วันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชีนีนาถ ในรัชกาลที่ 9
 วันที่ 12 สิงหาคม 2561 นายคําเขื่อง รมเกษ นายกเทศมนตรีตําบลปลาโหล พรอมคณะผูบริหาร สมาชิกสภา 
พนักงาน และลูกจางเทศบาลตําบลปลาโหล เขารวมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชีนีนาถ 
ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุมอําเภอวาริชภูมิ เพื่อใหประชาชนทุก
หมูเหลา ทุกสาขาอาชีพ ไดแสดงออกถึงความรัก ความสามัคคี และถวายความจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริย 
ในการนี้นายบรรลือ สัมฤทธิ์จินตนา นายอําเภอวาริชภูมิ ไดเปนประธานในพิธี

งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 
  วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 นายคําเขื่อง รมเกษ นายกเทศมนตรีตําบลปลาโหล พรอมคณะผูบริหาร สมาชิก
สภา พนักงาน และลูกจางเทศบาลตําบลปลาโหล เขารวมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพรสมเด็จ
พระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา วันที่ 28 
กรกฏาคม 2561
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โครงการสงเสริมการฝกอาชีพระยะสั้น (ฝกอบรมการเลี้ยงไกพันธุไข)
 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตําบลปลาโหล ไดจัดโครงการสงเสริมการฝกอาชีพระยะสั้น (ฝกอบรมการเลี้ยงไก

พันธุไข) เทศบาลตําบลปลาโหล อําเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร  ในวันที่ 22 มกราคม 2561 ณ ศาลาประชาคมบาน

งิ้ว หมูที่ 2 และวันที่ 23 มกราคม 2561 ณ ศาลาประชาคมบานดอนยานาง หมูที่ 3  เพื่อพัฒนาความรูและทักษะใน

การเลี้ยงไกพันธใหแกประชาชน และเพื่อใหผูเขารวมฝกอบรมสามารถนําไปเปนอาชีพเสริมกอใหเกิดรายไดตอ

ครอบครัวตอไป 

โครงการสงเสริมการฝกอาชีพระยะสั้น (ฝกอบรมทอเสื่อ)
 ในวันที่ 24 - 26 มกราคม 2561 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตําบลปลาโหล ไดจัดโครงการสงเสริมการฝก

อาชีพระยะสั้น (ฝกอบรมทอเสื่อ) ณ ศาลาประชาคมบานปลาโหลนอย หมูที่ 10 เพื่อพัฒนาความรูและทักษะอาชีพ

ตางๆ ใหแกประชาชน และผูที่สนใจ เพื่อใหสามารถนําเปนอาชีพเสริมกอใหเกิดรายไดตอครอบครัวตอไป และเพื่อให

ผูเขาฝกรับการฝกอบรมมีความรูสามารถเผยแพรใหกับผูสนใจตอไปได 
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โครงการสงเสริมการฝกอาชีพระยะสั้น (ฝกอบรมทําเฟอรนิเจอรไมไผ)
 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตําบลปลาโหล ไดจัดโครงการสงเสริมการฝกอาชีพระยะสั้น (ฝกอบรมทํา

เฟอรนิเจอรไมไผ) โดยไดจัดฝกอบรม ระหวางวันที่ 12 - 16 มีนาคม 2561 ณ ศาลาประชาคมบานพรสวรรค หมูที่ 13 

เพือ่พฒันาความรูและทกัษะอาชพีตางๆ ใหแกประชาชนและผูทีส่นใจ เพือ่ใหสามารถนาํเปนอาชพีเสรมิกอใหเกดิราย

ไดตอครอบครัวตอไป

โครงการสงเสริมการฝกอาชีพระยะสั้น (การทําปุยอินทรียชีวภาพ)
 ในวนัที ่22 มนีาคม 2561 กองสวสัดกิารสงัคม เทศบาลตาํบลปลาโหล ไดจดัโครงการสงเสรมิการฝกอาชพีระยะ

สั้น (การทําปุยอินทรียชีวภาพ) ณ ศาลาอเนกประสงคบานหนองทม หมูที่ 12 เพื่อพัฒนาความรูและทักษะอาชีพตางๆ 

ใหแกประชาชน และผูที่สนใจ เพื่อใหสามารถนําเปนอาชีพเสริมกอใหเกิดรายไดตอครอบครัว

โครงการสงเสริมการฝกอาชีพระยะสั้น (ฝกอบรมการทําไมกวาด)
 ในวันที่ 21-23 กุมภาพันธ 2561 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตําบลปลาโหล อําเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร 

ไดจัดโครงการสงเสริมการฝกอาชีพระยะสั้น (ฝกอบรมการทําไมกวาด) ณ ศาลาประชาคมบานผักตบ หมูที่ 16  

โดยมวีตัถปุระสงคเพือ่พฒันาความรูและทกัษะอาชพีตางๆ ใหแกประชาชน และผูทีส่นใจ เพือ่ใหสามารถนาํเปนอาชีพ

เสริมกอใหเกิดรายไดตอครอบครัว โดยมีกลุมเปาหมาย คือ ประชาชน หมูที่ 7 บานผักตบ จํานวน  19  คน และ

หมูที่ 16 บานผักตบ จํานวน 19  คน รวมจํานวน  38  คน
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โครงการสงเสริมการฝกอาชีพระยะสั้น (โครงการฝกอบรมการเพาะพันธุปลา)
 กองสวสัดกิารสงัคม เทศบาลตาํบลปลาโหล ไดจัดทาํโครงการสงเสริมการฝกอาชพีระยะส้ัน (โครงการฝกอบรม
การเพาะพันธุปลา) ในระหวางวันที่ 17 – 18 พฤษภาคม 2561 ณ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพ ยกระดับรายไดใหกับ
ประชาชน และเพื่อสนับสนุนนโยบายแกไขปญหาความยากจน อีกทั้งการนอมนําแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ขององคพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาใชใหคนในชุมชนไดปฏิบัติตาม โดยการรูจักการใช
ทรัพยากรภายในชุมชนไดอยางคุมคา ในการนี้นายคําเขื่อง รมเกษ นายกเทศมนตรีตําบลปลาโหล เปนประธานในพิธี
เปดโครงการ และนายสุรพัฒน พุฒธรรม ปลัดเทศบาลตําบลปลาโหล เปนผูกลาวรายงาน

โครงการอบรมสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ
 วันที่ 10 เมษายน 2561 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตําบลปลาโหล ไดจัดโครงการอบรมสงเสริมสุขภาพผูสูง
อาย ุโดยมวีตัถปุระสงคของโครงการเพือ่ใหความรูดานสุขภาพแกผูสูงอาย ุและผูสูงอายสุามารถดูแลสุขภาพและแกไข
ปญหาสุขภาพเบื้องตนดวยตนเอง อีกทั้งเพื่อสงเสริมกิจกรรมการตรวจสุขภาพประจําปใหกับผูสูงอายุ ณ อาคาร
เอนกประสงคเทศบาลตําบลปลาโหล ในการนี้ นายบรรลือ สัมฤทธิ์จิตนา นายอําเภอวาริชภูมิ เปนประธานในการเปด
โครงการ และนายคําเขื่อง รมเกษ เปนผูกลาวรายงาน
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โครงการสงเสริมการดําเนินงานตามนโยบายแกไขปญหาความยากจน 

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ฝกอบรมอาชีพตัดผมชาย)
 วันที่ 14 - 16 สิงหาคม 2561 กองสวัสดิการ เทศบาลตําบลปลาโหล จัดโครงการสงเสริมการดําเนินงานตาม

นโยบายแกไขปญหาความยากจน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ฝกอบรมอาชีพตัดผมชาย) ณ หองประชุม

เทศบาลตาํบลปลาโหล โดยมวีตัถปุระสงคเพือ่พฒันาความรูและทกัษะในอาชพีตางๆ ใหแกประชาชน ผูทีส่นใจ สามารถ

นําไปเปนอาชีพเสริมกอใหเกิดรายไดตอครอบครัวตอไป และเพื่อใหผูที่เขารวมโครงการใชเวลาวางใหเกิดประโยชน 

เปนการรวมกันคิดรวมกันทําและพัฒนากอใหเกิดความรักความสามัคคีในชุมชน อีกทั้งผูเขารับการอบรมไดรับความรู

และสามารถเผยแพรใหกับผูสนใจตอไป 

โครงการสงเสริมสนับสนุนการเสริมศักยภาพบทบาท พื้นที่สรางสรรคสําหรับเด็กและเยาวชน
 วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตําบลปลาโหล ไดจัดโครงการสงเสริมสนับสนุนการ

เสรมิศกัยภาพบทบาท พืน้ทีส่รางสรรคสาํหรบัเดก็และเยาวชน (เดก็เยาวชนไทย รวมใจ สบืสาน อนรุกัษ ศลิปวฒันธรรม

ทองถิ่น) ณ หองประชุมโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ อําเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร เพื่อปลูกจิตสํานึกใหเด็กเยาวชนใน

ทองถิน่เกดิความตระหนัก และเขามามสีวนรวมในการอนรุกัษ ฟนฟ ูและสบืสานภมูปิญญาและคณุคาความหลากหลาย

ทางวัฒนธรรม ทั้งที่เปนชีวิต คานิยมที่ดีงาม และความเปนไทย
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โครงการจัดงานเทศกาลวิสาขบูชาประจําป 2561
 วันที่ 29 พฤษภาคม 2561 กองการศึกษา เทศบาลตําบลปลาโหล ไดจัดทําโครงการจัดงานเทศกาลวิสาขบูชา

ประจําป 2561 เพื่อเขารวมโครงการจัดงานเทศกาลวิสาขบูชา  ประจําป  2561  และนํามวลชนเขารวมกิจกรรมแห

โคมบัวบูชา ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร และบริเวณลานพระบรมรูป รัชกาลที่ 5 อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร โดย

วัตถุประสงคเพื่อสงเสริมกิจกรรมในวันวิสาขบูชาและสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดสกลนคร

โครงการอบรมหลอเทียนและถวายเทียนพรรษา ประจําป 2561
 เทศบาลตาํบลปลาโหล โดยกองการศกึษา ไดจัดโครงการอบรมหลอเทียนและถวายเทียนพรรษา ประจําป 2561 

ในวนัที ่24-25 กรกฏาคม 2561 ณ วดัราษฎรนยิม บานนาบอ ในการจัดโครงการในคร้ังนีม้วีตัถปุระสงคเพ่ือใหประชาชน

และเยาวชนที่สนใจไดรับความรูในการหลอเทียนพรรษา และเพื่อเปนการสืบทอด  อนุรักษศิลปวัฒนธรรม  และจารีต

ประเพณีอันดีงามของชาวพุทธ  ใหคงอยูสืบไป ในการทานนายกคําเขื่อง รมเกษ นายกเทศมนตรีตําบลปลาโหล เปน

ประธานในการเปดโครงการ และนายสุรพัฒน พุฒธรรม ปลัดเทศบาลตําบลปลาโหล เปนผูกลาวรายงาน
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ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสรางศักยภาพในการแขงขัน

โครงการวันเด็กแหงชาติ ประจําป 2561
 วันที่ 13 มกราคม 2561 กองการศึกษา เทศบาลตําบลปลาโหล ไดจัดโครงการวันเด็กแหงชาติ ประจําป 2561 

ณ เทศบาลตาํบลปลาโหล โดยมวีตัถปุระสงคเพือ่ใหเดก็ไดตระหนกัถงึความสาํคญัของตนเอง และเพือ่ใหเดก็มรีะเบียบ

วินัยตระหนักถึงสิทธิ และหนาที่ของตนเอง ในการนี้ทานบรรลือ สัมฤทธิ์จินตนา นายอําเภอวาริชภูมิ ไดเปนประธาน

ในการเปดงาน และคาํเข่ือง รมเกษ นายกเทศมนตรตีาํบลปลาโหล เปนผูกลาวรายงาน ในการจดังานในครัง้นี ้มกีจิกรรม 

เครื่องเลนสไลเดอร , สปริงบอรด , จับสลากรางวัล,การมอบทุนการศึกษา, การแจกขนมใหกับเด็กที่มารวมงาน, ซุม

อาหาร,ซุมขนม, ซุมเครื่องดื่ม, ซุมเกมตาง ๆ และมีการสนับสนับกิจกรรมจากหนวยงานภายนอก และมีการแสดงบน

เวทีของเด็กนักเรียนในเขตตําบลปลาโหล 
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โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา ตามพระปณิธาน 

ศาสตราจารย ดร. สมเด็จพระเจาลูกยาเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครรากุมารี
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ไดจัดทําโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา ตามพระ

ปณิธาน ศาสตราจารย ดร. สมเด็จพระเจาลูกยาเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครรากุมารี เพื่อใหประชาชนมีความ

รูในการปองกันการติดเชื้อโรคพิษสุนัขบา เพื่อใหการดําเนินการเฝาระวัง  ควบคุมและปองกันโรคพิษสุนัขบา ใหเปน

ไปอยางมีประสทิธภิาพ และเพือ่ใหสนุขั – แมวไดรบัวคัซนีปองกนัโรคพษิสนุขับาได ณ พืน้ทีต่าํบลปลาโหล 16 หมูบาน 

ระหวางวันที่  1 – 30  เมษายน 2561 โดยการฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาในสุนัขและแมวในเขตพื้นที่ตําบลปลา

โหล จํานวน 16 หมูบาน 1,494 ตัว

โครงการเขาคายฝกเทคนิคการเลนฟุตบอล เทศบาลตําบลปลาโหล ประจําป 2561
 กองการศึกษา เทศบาลตําบลปลาโหล ไดจัดทําโครงการเขาคายฝกเทคนิคการเลนฟุตบอล เทศบาลตําบลปลา

โหล ประจาํป 2561 ระหวางวนัที ่4 - 10 พฤษภาคม 2561 ณ สนามกฬีากลาง เทศบาลตําบลปลาโหล โดยมวีตัถปุระสงค

เพื่อสงเสริมใหเด็กและเยาวชน รูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชน และเพื่อใหเด็กและเยาวชนมีการพัฒนาดานสุขภาพ 

พลานามัย  โดยใชกิจกรรมการฝกเทคนิคการเลนกีฬาฟุตบอล
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โครงการเขาคาย  คุณธรรม จริยธรรม ประจําป พ.ศ. 2561
 ในวันที่ 9 กันยายน 2561 กองการศึกษา เทศบาลตําบลปลาโหล ไดจัดโครงการเขาคาย คุณธรรม จริยธรรม 

ประจําป 2561 ณ วัดศรีวรารมณ บานพังฮอ หมูที่ 1 ตําบลปลาโหล อําเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร เพื่อใหคณะ

ผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลตําบลปลาโหล ประชาชนและนักเรียนในเขตบริการของเทศบาล

ตําบลปลาโหลมีความเขาใจในหลักธรรมคําสั่งสอนของพุทธศาสนา และเพ่ือเปนการสรางทรัพยากรบุคคลของชาติ

ใหมีคุณธรรม จริยธรรม อันเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนาชาติตอไป

โครงการคายวิชาการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน NT และ O NET ประจําป 2561
 ในวันที่ 13-14 กันยายน 2561 กองการศึกษาเทศบาลตําบลปลาโหล ไดจัดโครงการคายวิชาการยกระดับผล

สมัฤทธิท์างการเรยีน NT และ O NET ประจาํป 2561 ณ อาคารเอนกประสงคโรงเรยีนบานไฮปลาโหล โดยมวีตัถปุระสงค

เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกคนในทุกกลุมสาระการเรียน เพ่ือยกระดับผลการประเมิน N T 

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ 3  และเพื่อยกระดับผลการประเมิน O NET ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6
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โครงการสาธารณสุขเคลื่อนที่  ปงบประมาณ 2561
   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลตําบลปลาโหล ไดจัดโครงการสาธารณสุขเคลื่อนที่ ปงบประมาณ 

2561 โดยไดออกบริการดานสาธารณสุขเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อใหประชาชนในเขตเทศบาลไดรับการบริการทางดาน

สาธารณสุขอยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ในการสงเสริมบริการสาธารณสุขมูลฐานและสนับสนุนหนวยงานบริการ

สาธารณสุขในพื้นที่ ซึ่งเปาหมายการใหบริการในชุมชนมีดังนี้

 - การตรวจรักษาพยาบาลเบื้องตน/ตรวจคัดกรองประชาชนตามอายุกลุมเสี่ยงตางๆ

 - สงเสริมสุขภาพและปองกันโรคในชุมชน

 - การควบคุมและปองกันโรคติดตอ

 - ใหความรูเรื่องโรคและการปฏิบัติตัวเกี่ยวกับโรคตางๆ
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ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบบูรณาการอยางสมดุลและยั่งยืน

โครงการ “รักนํ้า รักปา รักษาแผนดิน”
 วันที่ 13 มิถุนายน 2561 เทศบาลตําบลปลาโหล โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ไดจัดทําโครงการ “รักนํ้า 

รกัปา รกัษาแผนดนิ” ณ หนองนํา้สาธารณะบานผักตบ หมูท่ี 16 โดยมจุีดมุงหมายเพ่ือนอมรําลึกในพระมหากรุณาธคิณุ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ 9 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 

ทรงเจริญพระชนพรรษา 86 พรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2561 และสนองพระราชปณิธานของพระองคทานในการ

อนุรักษทรัพยากรปาไมและแหลงตนนํ้าลําธารของประเทศใหคงอยูอยางยั่งยืน และนอมนําหลักการทรงงานดานการ

อนุรักษปามาปฏิบัติใหเกิดสัมฤทธิ์ผลที่เปนรูปธรรมโดยการปลูกตนไมและดูแลพื้นที่ปา ในการนี้ นายคําเขื่อง รมเกษ 

นายกเทศมนตรีตําบลปลาโหล เปนประธานในการเปดโครงการ และนายสุรพัฒน พุฒธรรม ปลัดเทศบาลตําบลปลา

โหล เปนผูกลาวรายงาน
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โครงการอบรมใหความรูการคัดแยกขยะและกําจัดอยางถูกวิธี ประจําปงบประมาณ 2561
  กองสาธารณสขุและสิง่แวดลอม เทศบาลตาํบลปลาโหล ไดจัดทาํโครงการอบรมใหความรูการคัดแยกขยะและ
กําจัดอยางถูกวิธี ประจําปงบประมาณ 2561 ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ณ ศาลาเอนกประสงคบานหนองทม หมู
ที่ 12 ตําบลปลาโหล เพื่อใหผูนําชุมชน สมาชิกธนาคารขยะ มีความรูและมีสวนรวมในกิจกรรมการลดขยะและกําจัด
ขยะเหลือใชกอนนําไปกําจัดปลายทางไดอยางถูกวิธี และเพื่อใหครัวเรือนหมูบานหนองทมไดมีสวนรวมทําถังขยะ
อินทรีย/ขยะเปยกไวใชในการจัดการขยะอินทรีย เทศบาลตําบลปลาโหลจึงไดรวมกับผูนําชุมชนหมูบานหนองทม 
ในการทํากิจกรรมสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนทุกครัวเรือนในหมูบานในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมและการ
สรางจิตสํานึกดวยการ ลด ละ เลิก สราง ขยะในชุมชนใหเปนไปอยางยั่งยืนและเปนตนแบบในการขับเคลื่อนกิจกรรม
ไปสูหมูบานอื่นๆในพื้นที่ตําบลปลาโหลตอไป

โครงการหมูบานปลอดขยะอยางยั่งยืน ประจําปงบประมาณ 2561
 ในวันที่ 31 มกราคม 2561 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลตําบลปลาโหล ไดจัดทําโครงการหมูบาน

ปลอดขยะอยางยั่งยืน ณ ศาลาเอนกประสงคบานงิ้ว หมูที่ 2  เพื่อใหความรูแกผูนําชุมชน สมาชิกธนาคารขยะ ในการ

ทาํกจิกรรมการลดขยะและกาํจดัขยะเหลอืใชกอนนาํไปกาํจดัปลายทางไดอยางถกูวธิ ีและเพือ่ใหหมูบานงิว้เปนหมูบาน

ปลอดขยะตนแบบในการ ลด ละ เลิก สรางขยะในชุมชน 
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ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

โครงการปองกันภัยและแกไขปญหาอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลปใหม ประจําป 2561
 ในวันที่ 28 ธันวาคม 2560 - 3 มกราคม 2561 เทศบาลตําบลปลาโหล ไดจัดโครงการปองกันและแกไขปญหา

อุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลปใหม ประจําป 2561 และไดมีตั้งจุดตรวจรอง/จุดบริการประชาชน ณ บริเวณหนา

สาํนกังานเทศบาลตาํบลปลาโหล โดยมวีตัถปุระสงคเพ่ือปองกนัการเกดิและลดอบุติัเหตุทางถนนในชวงเทศกาลปใหม 

2561 และเพือ่ใหประชาชนผูใชรถใชถนนเกดิความตระหนกัในการใชรถใชถนนตามกฎจราจร และเปนการบริการ และ

การอํานวยความสะดวกในดานตางๆ ใหกับประชาชนที่ใชรถใชถนนในเขตเทศบาลตําบลปลาโหล 
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โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลสงกรานต ป 2561
 เทศบาลตาํบลปลาโหล ไดจดัโครงการปองกนัและลดอบุตัเิหตทุางถนนชวงเทศกาลสงกรานต ป 2561 ระหวาง

วันที่ 11- 17 เมษายน 2561 ในการนี้งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย สํานักปลัด ไดตั้งจุดตรวจรองเทศบาลตําบล

ปลาโหล รวมกับเจาหนาทีต่าํรวจ เจาหนาทีป่ระจาํจดุตรวจ/อปพร. และดาํเนนิการรณรงคขบัขบัขีป่ลอดภยักบัผูใชรถ

ใชถนนใหเกิดความปลอดภัย ตักเตือนผูขับขี่ใหปฏิบัติตามกฎหมาย แจกใบปลิวรณรงคบริเวณจุดตรวจ ตามนโยบาย

ผูวาราชการจังหวัดสกลนครดวย
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โครงการเทศบาลตําบลปลาโหลสัญจร ประจําป 2561
 สํานักปลัด เทศบาลตําบลปลาโหล ไดจัดโครงการเทศบาลตําบลปลาโหลสัญจร ประจําป 2561 ( ครั้งที่ 1) ใน

วันที่ 28 มีนาคม 2561 ณ ศาลาประชาคมบานพังฮอ หมูที่ 1 และโครงการเทศบาลตําบลปลาโหลสัญจร ประจําป 

2561 (ครั้งที่ 2) ในวันที่ 14 กันยาน 2561 ณ วัดโนนฤาษี บานไฮ หมูที่ 5 เพื่อบริการประชาชนในกรณีไมสามารถ

ขอรับบริการของเทศบาลได และทราบถึงเปนการประชาสัมพันธนโยบายหรือโครงการเรงดวนของทางราชการเพื่อ

ตอบสนองนโยบายทางราชการที่เนนการใหบริการแกประชาชนอยางทั่วถึงและเปนธรรม โดยเทศบาลตําบลปลาโหล 

รวมกบัหนวยงานของอําเภอภูม ิอาทิเชน สาํนักพฒันาชมุชนอาํเภอวารชิภมู ิสาํนกังานเกษตรอาํเภอวารชิภมู ิสาํนกังาน

ปศุสัตวอําเภอวาริชภูมิ ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) และสถานีตํารวจภูธรวาริชภูมิ 

เพื่อรับฟงปญหาของประชาชนและดําเนินการแกไขปญหาของประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

โครงการเทศบาลตําบลปลาโหลสัญจร ประจําป 2561 (ครั้งที่ 1)

โครงการเทศบาลตําบลปลาโหลสัญจร ประจําป 2561 (ครั้งที่ 2)
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โครงการแขงขันกีฬาเทศบาลตําบลปลาโหลตานยาเสพติด ประจําปงบประมาณ 2561
  กองการศกึษา เทศบาลตาํบลปลาโหล ไดจัดโครงการแขงขนักฬีาเทศบาลตําบลปลาโหลตานยาเสพติด ประจาํ

ปงบประมาณ 2561 ในระหวางวันที่ 30 มีนาคม 2561 - 1 เมษายน 2561 เพื่อสงเสริมใหประชาชน เยาวชน ไดรูจัก

ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน เพื่อเปนแนวทางปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในชุมชน โดยมีกลุมเปาหมายคือ 

ประชาชน เยาวชน ในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลปลาโหล ทั้ง 16 หมูบาน และไดมีการแขงกีฬาจํานวน 2 ประเภทคือ

 1 ประเภทกีฬาหลัก ไดแก  - กีฬาฟุตบอลชาย  - กีฬาวอลเลยบอลหญิง  - กีฬาเชปกตะกรอชาย

  - กีฬาเปตอง (ชายคู - หญิงคู)

 2. ประเภทกีฬาพื้นบาน  - วิ่งสามัคคีสามขา  - กินวิบาก  - พายเรือบก
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โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงาน ประจําปงบประมาณ 2561 
 เทศบาลตําบลปลาโหล โดยสํานักปลัดเทศบาล ไดจัดโครงการอบรมและศึกษาดูงาน “กิจกรรมสัมมนาสงเสริม
และพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ เทศบาลตําบลปลาโหล ประจําปงบประมาณ 
2561” ในวันที่ 1, 4-5 มิถุนายน 2561 ณ หองประชุมเทศบาลตําบลปลาโหล อําเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร 
และศึกษาดูงานนอกสถานที่ระหวางวันที่ 5-9 มิถุนายน 2561 ณ ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ จังหวัดเพชรบุรี, เทศบาลทาไมรวก อําเภอทาไมยาง จังหวัดเพชรบุรี และเทศบาลตําบลทามะขาม 
อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากร ใหเกิดองคความรู อันจะนํามา
ซึ่งประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจัดการ ตอบสนองความตองการ และประโยชนสูงสุดของประชาชน
ในทองถิ่น เปนการพัฒนาตอยอดผลผลิตทางการเกษตรในชุมชนโดยใชหลักโมเดลเศรษฐกิจใหม “ประเทศไทย 4.0” 
ซึ่งจะสงผลใหประชาชนในพื้นท่ีไดรับความรู ประโยชน และแนวทางการพัฒนารายไดของเกษตรกรในพื้นที่ใหได
ประโยชนสูงสุดตลอดจนสรางจิตสํานึกใหมีความรับผิดชอบตอสังคม และเพ่ือนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาเผยแพรและเปนแนวทางในการดํารงชีวิตตอไปกรรมอบ 

โครงการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
 ในวันที่ 26 มิถุนายน 2561 สํานักปลัด เทศบาลตําบลปลาโหล ไดจัดโครงการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป 
(พ.ศ. 2561-2564) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 กิจกรรม จัดประชาคมระดับตําบลเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติมแผน
พฒันาทองถิน่สีป่ (พ.ศ. 2561-2564) ณ หอประชมุเทศบาลตําบลปลาโหล ในการนี ้นายคาํเขือ่ง รมเกษ นายกเทศมนตรี
ตําบลปลาโหล เปนประธานในการเปดโครงการ และนางกาญจนา กวีพิชชาพัชร รองปลัดเทศบาลตําบลปลาโหล 
เปนผูกลาวรายงาน
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โครงการสงเสริมและสนับสนุนการสรางความปรองดองและสมานฉันทของคนในชาติ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
 วันที่ 30 เมษายน 2561 สํานักปลัดเทศบาลตําบลปลาโหล ไดจัดโครงการสงเสริมและสนับสนุนการสรางความ

ปรองดองและสมานฉันทของคนในชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ หอประชุมเทศบาลตําบลปลาโหล โดยมี

วัตถุประสงคเพื่อสงเสริมใหประชาชนในชุมชนมีความปรองดองสมานฉันท มีความรักสมัครสมานสามัคคีเปนอันหนึ่ง

อันเดียวกัน 

จัดโครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ประจําป 2561
 สํานักปลัด เทศบาลตําบลปลาโหล ไดจัดโครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ประจําป 2561 “กิจกรรม 
อบรมเยาวชนตนกลา ตานภัยยาเสพติด” ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 ณ หองประชุม โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ อําเภอ
วาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร โดยมีกลุมเปาหมาย คือ นักเรียนโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ซึ่งเปนโรงเรียนที่อยูในเขตพื้นที่
เทศบาลตําบลปลาโหล โดยมีจํานวนผูเขาอบรม 100 คน เพื่อใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการกระทําอันเปนความ
ผิดและโทษตามกฎหมาย ไดรูอันตราย ผลเสียและภัยที่เกิดจากการเสพสารเสพติด ตลอดจนใหทราบแนวทางการ
ปฏบิตัตินใหพนจากอนัตรายทีเ่กดิจากการเสพตดิ อนัเปนการเสรมิสรางภมูคิุมกนัการตดิยาเสพตดิใหแกเดก็และเยาวชน
ในโรงเรียน ในเขตตําบลปลาโหล 
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โครงการกอสรางถนน คสล.เชื่อมระหวาง บานโคงปากลวย 

หมูที่ 15 –บานพรสวรรค หมูที่ 13 ตําบลปลาโหล  
 สถานที่ บานโคงปากลวย หมูที่ 15 ตําบลปลาโหล งบประมาณ 395,000.00  บาท ระยะเวลา เริ่มงาน 11 

สิงหาคม 2561 แลวเสร็จภายในวันที่ 9 ตุลาคม 2561 รายละเอียดโครงการถนน คสล.ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 

181.00 เมตร หนาเฉลี่ย  0.15 เมตร พื้นที่ไมนอยกวา 724.00 ตารางเมตร ลงลูกรังไหลทางกวางเฉลี่ย 0.50 เมตร 

พรอมติดตั้งปายโครงการ 1 ปาย ตามแบบเทศบาลตําบลปลาโหล แบบมาตรฐานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ท1-01

โครงการกอสรางถนน คสล.เชื่อมระหวาง บานผักตบ หมูที่ 16 –บานหนองลาด 
 สถานที่ บานผักตบ หมูที่ 16 ตําบลปลาโหล งบประมาณ 395,000.00  บาท ระยะเวลา เริ่มงาน 25 กรกฎาคม 

2561 แลวเสร็จภายในวันที่ 22 กันยายน 2561 รายละเอียดโครงการถนน คสล.ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 181.00 

เมตร หนาเฉลี่ย  0.15 เมตร พื้นที่ไมนอยกวา 724.00 ตารางเมตร ลงลูกรังไหลทางกวางเฉลี่ย 0.50 เมตร พรอมติด

ตั้งปายโครงการ 1 ปาย  ตามแบบเทศบาลตําบลปลาโหล  แบบมาตรฐานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ท1-01  
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โครงการกอสรางรองระบายนํ้าหลอสําเร็จรูประบบแรงดึงแบบไมมีฝาปด ถนนเชื่อมระหวางหมูบาน

บานพรสวรรค หมูที่ 13 – บานโคงปากลวย หมูที่ 15 ตําบลปลาโหล    
 สถานทีบ่านพรสวรรค หมูที ่13 ตาํบลปลาโหล อาํเภอวาริชภมู ิจังหวดัสกลนคร งบประมาณ 499,000.00 บาท  

ระยะเวลา เริ่มงานวันที่ 9 มีนาคม 2561 แลวเสร็จภายในวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 รายละเอียดโครงการ รองระบาย

นํ้าคอนกรีตเสรมิเหล็กขนาดกวาง 0.40 เมตร ยาว 296.00 เมตร ลึก 0.60 เมตร  ตามแบบ ทต.ปลาโหล เลขที่ 1/2561 

พรอมติดตั้งปายโครงการ 1 

โครงการกอสรางถนน คสล.ภายในหมูบาน บานดอนยานาง หมูที่ 3 ตําบลปลาโหล
 สถานทีบ่านดอนยานาง หมูที ่3 ตาํบลปลาโหล อาํเภอวาริชภมู ิจังหวดัสกลนคร งบประมาณ 255,000.00 บาท

ระยะเวลาเริ่มงานวันท่ี 9 มีนาคม 2561 แลวเสร็จภายในวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 รายละเอียดโครงการ

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 117.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร  พื้นที่ไมนอยกวา 468.00 

ตารางเมตร ลงลูกรังไหลทางกวางเฉลี่ย 0.50 เมตร พรอมติดต้ังปายโครงการ 1 ปาย แบบมาตรฐานถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก ท1-01 
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โครงการกอสรางระบบปาผิวดินขนาดใหญ บานโคกศาลา  หมูที่ 8 ตําบลปลาโหล 
 สถานที่ บานโคกศาลา หมูที่ 8 ตําบลปลาโหล  อําเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร งบประมาณ 2,680,000 บาท 

ใชงบประมาณ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  2561 ระยะเวลา

เริ่มเริ่มงาน 30 ธันวาคม 2560  แลวเสร็จภายในวันที่  30 กรกฎาคม 2561  รายละเอียดโครงการ

 1.  โรงสูบนํ้าดิบ                  4. หอถังสูง ขนาด 30 ลบ.ม.

 2. ระบบกรองนํ้าผิวดินขนาด 10 ลบ.ม./ชม.   5. ทอจายนํ้าประปา

 3. ถังนํ้าใส ขนาด 100 ลบ.ม.      6. เครื่องสูบนํ้าดี

โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังเพื่อการเกษตร บานหนองทม  หมูที่ 12 ตําบลปลาโหล
 สถานที่ บานหนองทม  หมูที่ 12   ตําบลปลาโหล  อําเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร งบประมาณ 248,000 

บาท (สองสี่หมื่นแปดพันบาทถวน) ระยะเวลา เริ่มเริ่มงาน 12 มกราคม 2561  แลวเสร็จภายในวันที่  12 มีนาคม 

2561 รายละเอียดโครงการ ลงดินลูกรังจํานวน 1,651.00 ลบ.ม. สายขางวัดปามุจรินทร – นานายวีระพันธ ศาลารักษ 

ผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว 2,580.00 เมตร พรอมติดตั้งปายโครงการ 1 ปาย
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