
๑ 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล   
สมัยสามัญ  สมัยทีส่อง  ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ 

  วันที ่ ๒๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๓    
เวลา  ๐๙.๐๐  น. เป็นต้นไป  

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล 
--------------------------------- 

 รายช่ือผู้เข้าประชุม 

ลำดับที่ ชือ่ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน ประธานสภาเทศบาล ยุทธสันต์  เหมะธุลิน  

๒ นายสุรชัย  พุทธรรม รองประธานสภาเทศบาล สุรชัย  พุทธรรม  

๓ นายสันติ  สุริยะโรจน์ สมาชิกสภาเทศบาล สันติ  สุริยะโรจน ์  

๔ นายประยุทธ  สาลีศรี สมาชิกสภาเทศบาล ประยุทธ  สาลีศรี  

๕ นางอุไรวรรณ  งามราชจักร์ สมาชิกสภาเทศบาล อุไรวรรณ  งามราชจักร์  

๖ นายประทิน  ขันธ์ละ สมาชิกสภาเทศบาล ประทิน  ขันธ์ละ  

๗ นายจันทรา  พูลพล สมาชิกสภาเทศบาล จันทรา  พูลพล  

๘ นายประสพ  นาเชียงใต้ สมาชิกสภาเทศบาล ประสพ  นาเชียงใต้   

๙ นายดิเรก  นาคอินทร์ สมาชิกสภาเทศบาล ดิเรก  นาคอินทร์  

๑๐ นายธวัชวงค์  ผวิบุญเรือง สมาชิกสภาเทศบาล ธวัชวงค์  ผวิบุญเรือง  

๑๑ นายคำสอน  พรหมอุดม สมาชิกสภาเทศบาล คำสอน  พรหมอุดม  

๑๒ นายโสภณ  ภูเวียงแก้ว สมาชิกสภาเทศบาล โสภณ  ภูเวียงแก้ว  

๑๓ นายสุรพัฒน์  พุฒธรรม เลขานุการสภาเทศบาล สุรพัฒน์  พุฒธรรม  

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายคำเขื่อง  ร่มเกษ นายกเทศมนตรี คำเข่ือง  ร่มเกษ  

๒ นายวิชัย  ศรีโคตร รองนายกเทศมนตรี วิชัย  ศรีโคตร  

๓ นางถาวร  อินทรพานิชย์ รองนายกเทศมนตรี ถาวร  อินทรพานิชย์  

๔ นายละยอม  ทัศมี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ละยอม  ทัศมี  

๕ นายสุรสิทธิ์  คำภูแสน เลขานุการนายกเทศมนตรี สุรสิทธิ์  คำภูแสน  

๖ นางกาญจนา  กวีพิชชาพัชร รองปลัดเทศบาล กาญจนา  กวีพิชชาพัชร  

๗ นายดุลยสิทธิ์  งามราชจักร์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ดุลยสิทธิ์  งามราชจักร์  

๘ นายสะอาด  ภู่นารถ ผู้อำนวยการกองช่าง สะอาด  ภู่นารถ  



๒ 

 

 

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๙ นายสมิทธิ์  พุทธวงศ์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สมิทธิ์  พุทธวงศ์  

๑๐ นายวิทยา  พันธุโคตร ผู้อำนวยการกองการศึกษา วิทยา  พันธุโคตร  

๑๑ นายปรีดา  เจริญชัย ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ปรีดา  เจริญชัย  

๑๒ นางสาวรัตน์ธุวรรณ  นำสุย หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ รัตน์ธุวรรณ  นำสุย  

๑๓ นายจักรวาฬ  จันทร์หล้า หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม จักรวาฬ  จันทร์หล้า  

๑๔ นางรุ่งทวิา  ไชยจันทร์ นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชก. รุ่งทิวา  ไชยจันทร์  

๑๕ นายนราธิป  นาคะอินทร์ เจ้าพนักงานพสัดุ ชง. นราธิป  นาคะอินทร์  

๑๖ นางสาวธัญพร  เหลือหลาย นักจัดการงานทะเบียนและบัตร ชก. ธัญพร  เหลือหลาย  

๑๗ นายธวัชชัย  นาเชียงใต้ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียน ธวัชชัย  นาเชียงใต้  

เริ่มประชุม  เวลา  ๐๙.๐๐  น. 

นายสุรพัฒน์  พุฒธรรม เมื่อทีป่ระชุมพร้อมแล้ว เรยีนเชิญท่านประธานสภาเทศบาลตำบลปลาโหล  
เลขานุการสภาเทศบาล         จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และเปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล  

สมัยสามัญ  สมัยทีส่อง  ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ 
    (นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน  ประธานสภาเทศบาลตำบลปลาโหล จุดธูปเทียน
    บูชาพระรัตนตรยั)  

นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว  ผมขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล 
ประธานสภาเทศบาล        สมัยสามัญ  สมัยทีส่อง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓  วันที ่๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓  

เข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม    

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งต่อที่ประชุม 

๑.๑ แนะนำพนักงานเทศบาลโอน(ย้าย) มาใหม่ 

นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน เชิญพนักงานเทศบาลแนะนำตัวต่อสภาฯ ครบั 
ประธานสภาเทศบาล         

นายนราธิป  นาคะอินทร ์ กราบเรยีนท่านประธานสภาฯ ท่านนายกเทศมนตร ีผู้บังคับบัญชา ตลอดจน 
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน    ท่านผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผม นายนราธิป นาคะอินทร ์ภูมิลำเนา บ้านผักตบ 

หมูท่ี ่๑๖  รบัราชการครั้งแรก วันที ่๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๐ ทีเ่ทศบาลเมือง
สระแก้ว ต่อมาขอโอนย้ายไปทีเ่ทศบาลตำบลปากน้ำ อำเภอบางคล้า จงัหวัด
ฉะเชิงเฉรา เพ่ือดูแลครอบครวั และขอโอนย้ายมาที่องค์การบรหิารส่วน
ตำบลวารชิภูมิ ปัจจุบันได้รบัความอนุเคราะหจ์ากผู้บังคับบัญชา ตลอดจน
คณะผู้บรหิาร ให้มารว่มงานในตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน สังกัด
กองคลัง ขอขอบพระคุณทุกท่านทีใ่หโ้อกาสได้เข้ามารว่มงาน หากมีอะไร
ขาดตกบกพร่องขอทุกท่านได้ชี้แนะ ขอบคุณครบั 



๓ 

 

นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน ยินดีต้อนรบัครบั เทศบาลเราอยู่แบบครอบครวัใหญ่ มีสัมพันธไมตรต่ีอกัน  
ประธานสภาเทศบาล        เหมือนพ่ีเหมือนน้อง อะไรที่ไม่รู้ไม่เข้าใจให้ถามพ่ีถามน้อง  เข้าสู่ระเบียบ

วาระต่อไป    

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล  สมัยสามัญ   
สมัยทีห่นึ่ง  ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓  ครั้งที ่๑/๒๕๖๓  เมื่อวันที่ ๑๔ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 

นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน เชิญทา่นสมาชิกอ่านรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล  สมัย  
ประธานสภาเทศบาล        สามัญ  สมัยที่หนึ่ง  ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓  ครั้งที ่๑/๒๕๖๓  เมื่อวันที่ ๑๔ 

กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓  ใช้เวลาไม่เกิน ๒๐ นาที 
(สมาชิกอ่านรายงานการประชุมใช้เวลา ๒๐ นาที) 
เมื่อท่านสมาชิกได้อ่านแล้วต้องการแก้ไขหรือไม่   ถ้าไมมี่  ผมขอมติที่ประชุม
เพ่ือรบัรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล   สมัยสามัญ    
สมัยที่หนึ่ง  ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓  ครั้งที ่๑/๒๕๖๓  เมือ่วันที่  ๑๔ 
กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓ 

ประเด็นที ่๑  สมาชิกท่านใดรบัรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล 
ตำบลปลาโหล สมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ครั้งที ่๑/๒๕๖๓  
เมือ่วันที่  ๑๔ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓ 

 รบัรอง     ๑๐  เสียง 

ประเด็นที ่๒  สมาชิกท่านใดไม่รบัรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล 
ตำบลปลาโหล สมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ครั้งที ่๑/๒๕๖๓  
เมือ่วันที่  ๑๔ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓ 

 ไม่รบัรอง    ไม่มี 

มติที่ประชุม รบัรอง     ๑๐  เสียง 
ไม่รบัรอง    ไม่มี 
งดออกเสียง    ๒  เสียง 

    รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล  สมัยสามัญ     
สมัยทีห่นึ่ง  ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓  ครั้งที ่๑/๒๕๖๓  เม่ือวันที่  ๑๔  
กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓ 

๒.๒ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล  สมัยสามัญ   
สมัยทีห่นึ่ง  ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓  ครั้งที ่๒/๒๕๖๓  เมื่อวันที่ ๒๘ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 

นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน เชิญท่านสมาชิกอ่านทบทวนรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล  
ประธานสภาเทศบาล        สมัยสามญั สมัยทีห่นึ่ง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓  ครั้งที ่๒/๒๕๖๓  เมื่อวันที่ ๒๘ 

กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓  ใช้เวลาไม่เกิน ๒๐ นาที 
(สมาชิกอ่านทบทวนรายงานการประชุมใช้เวลา ๒๐ นาที) 



๔ 

 

เชิญ ท่าน ส.ท.อุไรวรรณ งามราชจักร ์ครบั   

นางอุไรวรรณ  งามราชจกัร์ กราบเรยีนท่านประธานสภาฯ ท่านคณะผู้บรหิาร สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาทศบาล        และผู้เข้ารว่มประชุมทุกท่าน  ดิฉัน  นางอุไรวรรณ  งามราชจักร์  สมาชกิ

สภาเทศบาล  เขต ๑   ขอแก้ไขรายงานการประชุม  
หน้าที ่๓  บรรทัดที ่๑๕   “การประชุสภาท้องถิน่”    แก้ไขเป็น    

“การประชุมสภาท้องถิน่” 
หน้าที ่๑๑  บรรทัดที ่๒๕ “สมาชิกสภาเทศบาล  เขต ๒”    แก้ไขเป็น 
    “สมาชิกสภาเทศบาล  เขต ๑” 
ขอบคุณค่ะ 

นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน สมาชิกท่านอ่ืนมีแก้ไขไหมครับ  ถ้าไม่มี ผมขอมติทีป่ระชุมเพ่ือรบัรองรายงาน 
ประธานสภาเทศบาล        การประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล   สมัยสามญั   สมัยที่หนึ่ง  ประจำปี 

พ.ศ.๒๕๖๓  ครั้งที ่๒/๒๕๖๓  เมือ่วันที่  ๒๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓ 

ประเด็นที ่๑  สมาชิกท่านใดรบัรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล 
ตำบลปลาโหล สมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ครั้งที ่๒/๒๕๖๓  
เมือ่วันที ่ ๒๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓ 

 รบัรอง     ๑๐  เสียง 

ประเด็นที ่๒  สมาชิกท่านใดไม่รบัรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล 
ตำบลปลาโหล สมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ครั้งที ่๒/๒๕๖๓  
เมือ่วันที่  ๒๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓ 

 ไม่รบัรอง    ไม่มี 

มติที่ประชุม รบัรอง     ๑๐  เสียง 
ไม่รบัรอง    ไม่มี 
งดออกเสียง    ๒  เสียง 

    รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล  สมัยสามัญ     
สมัยทีห่นึ่ง  ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓  ครั้งที ่๒/๒๕๖๓  เมื่อวันที่  ๒๘  
กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓ 

ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาเทศบาลตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
- ไม่มี   

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

๔.๑  ขออนุมัติเปล่ียนแปลงคำชีแ้จงงบประมาณรายจ่ายหมวดค่าครุภณัฑ์
ทีด่ินและส่ิงก่อสรา้ง 

๔.๑.๑  โครงการก่อสรา้งถนน คสล. เชือ่มระหว่างหมู่บ้าน  บ้านพังฮอ 
หมู่ที่ ๑ - บ้านตาลเนิ้ง  จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท 

นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน เชิญเลขาฯ ได้ชี้แจงต่อทีป่ระชุม  
ประธานสภาเทศบาล          



๕ 

 

นายสุรพัฒน์  พุฒธรรม กราบเรยีนท่านประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกสภาฯ  ท่านคณะผู้บรหิาร  และผู้ 
เลขานุการสภาเทศบาล        เข้ารว่มประชุมที่เคารพครบั  การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ 

รายจา่ย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  งบลงทุน ค่าทีดิ่นและสิ่งก่อสรา้ง 
-  โครงการก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน บ้านพังฮอ หมู่ที่ ๑ - 
บ้านตาลเนิ้ง  จำนวน  ๕๐๐,๐๐๐  บาท  
      - เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน  บ้าน
พังฮอ หมู่ที่ ๑ - บ้านตาลเนิ้ง  ถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๓๖.๐๐ 
เมตร  หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร  หรือมีพ้ืนทีเ่ทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๙๔๔.๐๐ 
ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางกว้างเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก (ท1-01) ปรับปรุงและแก้ไขบางรายการพร้อมติดตั้งป้าย
โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๕๐๐,๐๑๐.๑๒ บาท  คิดเพียง ๕๐๐,๐๐๐ บาท 

ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง ดังนี้ 
-  โครงการก่อสรา้งถนน คสล. เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน บ้านพังฮอ หมู่ที ่๑ - 
บ้านตาลเนิ้ง   จำนวน  ๕๐๐,๐๐๐  บาท 

-  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน บ้าน
พังฮอ หมู่ที่ ๑ - บ้านตาลเนิ้ง  ถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร  ยาว ๒๒๐.๐๐ 
เมตร  หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร  หรือมีพ้ืนที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๘๐.๐๐ 
ตารางเมตร  ลงลูกรังไหล่ทางกว้างเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร  ตามแบบมาตรฐาน
งานทางสำหรับ อปท. กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม และปรับปรุง
แก้ไขบางรายการ (สนถ.25-004)  พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ  รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น ๕๐๐,๕๘๙.๙๙ บาท คิดเพียง ๕๐๐,๐๐๐ บาท 

เหตุผลทีข่ออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงเนื่องจากถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน 
บ้านพังฮอ หมู่ที่ ๑ – บ้านตาลเนิ้ง เป็นถนนทีไ่ด้ลงทะเบียนเป็นทางหลวง
ท้องถิน่ เมื่อลงทะเบียนเป็นทางหลวงท้องถิน่แล้วตามประกาศกรมทางหลวง
ชนบท เรื่อง มาตรฐานงานทางหลวงท้องถิน่ พ.ศ.๒๕๖๒ ใหอ้งค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ใช้มาตรฐานงานทางหลวงท้องถิน่ (มทถ.) เพ่ือการก่อสรา้งและ
บำรงุรกัษา เมือ่ต้องใช้แบบทางหลวงท้องถิน่ ทำใหข้นาดเหล็กและสเตรง
เปลี่ยน ปริมาณเปลี่ยน งบประมาณจึงเปลี่ยนแปลงไปด้วย ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่ ๒ และ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ ข้อ ๒๙ “การ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจา่ยในหมวดค่าครภุัณฑ์ ทีดิ่นและ
สิ่งก่อสรา้ง ที่ทำใหล้ักษณะ ปรมิาณ คุณภาพเปลี่ยน หรอืเปลี่ยนแปลง
สถานทีก่่อสรา้ง ใหเ้ป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิน่” จงึเสนอสภาฯ เพ่ือ
พิจารณาอนุมัติ  ครบั 

นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน ขอบคุณท่านเลขาฯ ครบั การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงโครงการก่อสร้าง 
ประธานสภาเทศบาล        ถนนเชื่อมระหว่างบ้านพังฮอ - บ้านตาลเนิ้ง งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท  

สมาชิกท่านใดสงสัย  เชิญท่าน ส.ท.ประทิน ขันธ์ละ ครบั 



๖ 

 

นายประทิน  ขันธ์ละ กราบเรยีนท่านประธานสภาฯ  คณะผู้บรหิาร  ท่านสมาชิก  และผู้เข้าร่วม 
สมาชิกสภาเทศบาล        ประชุมทุกท่าน ผม นายประทิน ขันธ์ละ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑  อยาก 

ทราบว่า แบบ ท1-01 ที่ใช้อยู่ปัจจุบัน กับแบบทางหลวงท้องถิน่มีความ
แตกต่างกันอย่างไร  ขอบคุณครบั 

นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน เชิญเลขาฯ ได้ชี้แจงอีกครั้งครับ   
ประธานสภาเทศบาล          

นายสุรพัฒน์  พุฒธรรม กราบเรยีนท่านประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกสภาฯ  ท่านคณะผู้บรหิาร  และผู้ 
เลขานุการสภาเทศบาล        เข้ารว่มประชุมที่เคารพครบั  นำเรยีนว่าทีผ่่านมาถ้าเป็นถนนภายในหมูบ่้าน

จะใช้แบบของกรมการปกครอง หรอื แบบ ท1-01 และเมือ่มีการลงทะเบียน
เป็นทางหลวงท้องถิน่แล้ว ตามประกาศกรมทางหลวงชนบทเรื่องมาตรฐาน
งานทางหลวงท้องถิน่ อาจจะมองว่าการสัญจรไป-มามากกว่า รถมากกว่า จึง
ต้องใช้แบบของทางหลวงท้องถิน่ หรอืถ้าเป็นถนนใหญ่ก็จะใช้อีกแบบ 
เนื่องจากเห็นว่ามีปรมิาณรถที่เพ่ิมขึน้หรือมีรถหนักวิ่งผ่าน หรอืถ้าเป็นถนน
ภายในหมูบ่้านอาจจะไม่มีรถหนักผ่านจงึต้องใช้อีกแบบ หรือถ้าเป็นทางเชื่อม
ระหว่างหมู่บ้านปรมิาณการสัญจรก็จะมากขึน้ก็จะใช้อีกแบบ ในการขึน้
ทะเบียนทางหลวงท้องถิน่นั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่เป็นผู้เสนอเรื่อง ถ้า
เหน็ว่าถนนเส้นไหนสมควรทีจ่ะลงทะเบียนทางหลวงท้องถิน่ เป็นถนนเชื่อม
ระหว่างหมูบ่้าน มีผู้คนสัญจรไปมามากสามารถส่งเรื่องเสนอจงัหวัดพิจารณา
เพ่ือประกาศเป็นทางหลวงท้องถิน่ได้  ส่วนรายละเอียดความแตกต่างระหว่าง
แบบของกรมการปกครอง(ท1-01) และแบบทางหลวงท้องถิน่(สนถ.25-004) 
นั้น ขออนุญาตให ้ผอ.กองช่าง ได้ใหร้ายละเอียดเพ่ิมเติม  ขอบคุณครบั 

นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน เชิญผู้อำนวยการกองช่าง ครับ   
ประธานสภาเทศบาล        

นายสะอาด  ภู่นารถ   กราบเรยีนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้ารว่มประชุม 
ผู้อำนวยการกองช่าง        ทีเ่คารพทุกท่าน  ผม นายสะอาด ภู่นารถ  ผู้อำนวยการกองช่าง  ขอนำเรยีน

เพ่ิมเติมเกีย่วกับความแตกต่างระหว่างทางหลวงท้องถิน่ กับแบบของกรมการ
ปกครอง (ท1-01) ดังนี้ 
๑. เหล็กไวรเ์มช  ขนาด ๖ มม. ระยะ ๒๐ x ๒๐ ซม.   
๒. เหล็กเสรมิ และจอ้ย มีขนาดใหญ่กว่า 
๓. ระหว่างแผ่นมีพลาสติกกันน้ำ 
๔. สเตรงปูน โดยทดสอบจากลูกสี่เหลี่ยมขนาด ๑๕ x ๑๕ ซม. ไม่ต่ำกว่า 
๓๔๐ กก./ตร.ซม. 
๕. รอยต่อกลางถนนเป็นแบบตัวหนอนตลอดแนว  
นอกนั้นใช้ขนาดและปริมาณเหมือนกัน หากท่านสมาชิกมีข้อสงสัยประการใด 
สามารถสอบถามเพ่ิมเติมได้ที่กองช่าง  ขอบคุณครบั 

นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน ขอบคุณ ผอ.กองช่าง ครบั  ท่านสมาชิกมีข้อสงสัยอีกไหมครับ  ถ้าไม่มี ผมจะ 
ประธานสภาเทศบาล        ขอมติทีป่ระชุมเพ่ืออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง 



๗ 

 

ประเด็นที ่๑  สมาชิกท่านใดอนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
งบลงทุน  ค่าทีดิ่นและสิ่งก่อสอรา้ง  

 อนุมัติ     ๑๐  เสียง 

ประเด็นที ่๒  สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ
รายจา่ย  งบลงทุน  ค่าทีดิ่นและสิ่งก่อสอรา้ง 
 ไม่อนุมัติ     ไม่มี 

มติที่ประชุม อนุมัติ     ๑๐  เสียง 
ไม่อนุมัติ        ไม่มี 
งดออกเสียง    ๒  เสียง 

    อนุมัติเปล่ียนแปลงคำชีแ้จงงบประมาณรายจ่าย  งบลงทุน ค่าทีด่นิและ
ส่ิงก่อสรา้ง  
-  โครงการก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน บ้านพังฮอ หมู่ที่ ๑ - 
บ้านตาลเนิ้ง  ตำบลปลาโหล  จำนวน  ๕๐๐,๐๐๐  บาท  
      - เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน  บ้าน
พังฮอ หมู่ที่ ๑ - บ้านตาลเนิ้ง ตำบลปลาโหล ถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ 
เมตร ยาว ๒๓๖.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นทีเ่ทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า ๙๔๔.๐๐ ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางกว้างเฉล่ีย ๐.๕๐ เมตร  
ตามแบบมาตรฐานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ท1-01) ปรับปรุงและแก้ไข
บางรายการพร้อมติดตั้งป้ายโครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๕๐๐,๐๑๐.๑๒ 
บาท  คิดเพียง ๕๐๐,๐๐๐ บาท 

ขออนุมัติเปล่ียนแปลงคำชีแ้จง ดังนี้ 
-  โครงการก่อสรา้งถนน คสล. เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน บ้านพังฮอ หมู่ที่ ๑ - 
บ้านตาลเนิ้ง ตำบลปลาโหล  จำนวน  ๕๐๐,๐๐๐  บาท 

-  เพื่อจา่ยเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน บ้าน
พังฮอ หมู่ที่ ๑ - บ้านตาลเนิ้ง  ตำบลปลาโหล  ถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ 
เมตร  ยาว ๒๒๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรอืมีพื้นทีเ่ทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า ๘๘๐.๐๐ ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางกว้างเฉลี่ย ๐.๕๐เมตร  
ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กรมทางหลวงชนบท  กระทรวง
คมนาคม และปรับปรุงแก้ไขบางรายการ (สนถ.25-004)  พร้อมติดตั้ง
ป้ายโครงการ  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  ๕๐๐,๕๘๙.๙๙  บาท   คิดเพียง 
๕๐๐,๐๐๐ บาท 

๔.๑.๒  โครงการก่อสรา้งถนน คสล. เชือ่มระหว่างหมู่บ้าน  บ้านโคกศาลา
หมู่ที่ ๘ – บ้านดงคำโพธิ์ หมู่ที ่๑๑  จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท 

นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน เชิญเลขาฯ ได้ชี้แจงต่อทีป่ระชุม  
ประธานสภาเทศบาล          

นายสุรพัฒน์  พุฒธรรม กราบเรยีนท่านประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกสภาฯ  ท่านคณะผู้บรหิาร  และผู้ 
เลขานุการสภาเทศบาล        เข้ารว่มประชุมที่เคารพครบั  การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ 



๘ 

 

รายจา่ย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  งบลงทุน ค่าทีดิ่นและสิ่งก่อสรา้ง   
- โครงการกอ่สร้างถนน คสล. เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน บ้านโคกศาลา หมู่ที่ ๘ –  
บ้านดงคำโพธิ์ หมู่ที ่๑๑  ตำบลปลาโหล  จำนวน  ๕๐๐,๐๐๐  บาท 
      - เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมระหว่างหมูบ่้าน บ้าน  
โคกศาลา หมู่ที่ ๘ – บ้านดงคำโพธิ์ หมู่ที่ ๑๑  ตำบลปลาโหล ถนน คสล. 
กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๒.๐๐ เมตร  หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร  หรือมีพ้ืนที่
เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๙๖๐.๐๐ ตารางเมตร  ลงลูกรังไหล่ทางกว้างเฉลี่ย 
๐.๕๐ เมตร  ตามแบบมาตรฐานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ท1-01) ปรับปรุง
และแก้ไขบางรายการ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
๕๐๐,๐๘๑.๗๕ บาท  คดิเพียง ๕๐๐,๐๐๐ บาท 
ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง ดังนี้ 
-  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกบ้านโคกศาลา 
ดงเชียงเครือ ดงคำโพธิ์ หมู่ที ่๘ – บ้านปลาโหล กม.8 หมู่ที่ ๔   
จำนวน  ๕๐๐,๐๐๐  บาท 

        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกบ้าน     
โคกศาลา ดงเชียงเครือ ดงคำโพธิ์ หมูท่ี่ ๘ - บ้านปลาโหล กม.8 หมู่ที ่๔  
ตำบลปลาโหล ถนน คสล. กวา้ง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๒.๐๐ เมตร  หนา
เฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร  หรือมีพ้ืนที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๙๖๐.๐๐ ตารางเมตร  
ลงลูกรังไหล่ทางกว้างเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร  ตามแบบมาตรฐานถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก (ท1-01) ปรับปรุงและแก้ไขบางรายการ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๕๐๐,๐๘๑.๗๕ บาท  คิดเพียง ๕๐๐,๐๐๐ บาท 

เหตุผลทีข่ออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง โดยขอเปลี่ยนแปลงสถานทีก่่อสร้าง
เนื่องจากเทศบาลได้รบัการจดัสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเพ่ือก่อสรา้งถนน 
คสล. เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน บ้านโคกศาลา หมู่ที่ ๘ – บ้านดงคำโพธิ์ หมูท่ี่ 
๑๑ งบประมาณเก้าล้านบาท จงึได้เปลี่ยนสถานที่ก่อสรา้งเป็นถนน คสล. 
แยกบ้านโคกศาลา ดงเชียงเครอื ดงคำโพธิ์ หมู่ที ่๘-บ้านปลาโหล กม.8 หมูท่ี ่
๔  ซ่ึงท่านผู้บรหิารเหน็ว่าควรอยู่ในพ้ืนทีเ่ดียวกัน เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
สถานทีก่่อสรา้ง อำนาจอนุมัติเป็นของสภาฯ  จึงนำเสนอเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
ขอบคุณครบั 

นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน ขอบคุณท่านเลขาฯ ครบั  ขอเปลี่ยนแปลงสถานทีก่่อสรา้ง มีสมาชิกท่านใด 
ประธานสภาเทศบาล        สงสัยครบั ถ้าไม่มี ผมจะขอมติทีป่ระชุมเพ่ืออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง 

ประเด็นที ่๑  สมาชิกท่านใดอนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
งบลงทุน  ค่าทีดิ่นและสิ่งก่อสอรา้ง  

 อนุมัติ     ๑๐  เสียง 

ประเด็นที ่๒  สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ
รายจา่ย  งบลงทุน  ค่าทีดิ่นและสิ่งก่อสอรา้ง 

 ไม่อนมัุติ     ไม่มี 



๙ 

 

มติที่ประชุม อนุมัติ     ๑๐  เสียง 
ไม่อนุมัติ        ไม่มี 
งดออกเสียง    ๒  เสียง 
อนุมัติเปล่ียนแปลงคำชีแ้จงงบประมาณรายจ่าย  งบลงทุน ค่าทีด่ินและ
ส่ิงก่อสรา้ง 
- โครงการก่อสร้างถนน คสล. เชือ่มระหว่างหมู่บ้าน บ้านโคกศาลา หมู่ที่ 
๘ – บ้านดงคำโพธิ์ หมู่ที ่๑๑  ตำบลปลาโหล  จำนวน  ๕๐๐,๐๐๐  บาท 
      - เพื่อจา่ยเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน บ้าน
โคกศาลา หมู่ที่ ๘ – บ้านดงคำโพธิ์ หมู่ที่ ๑๑  ตำบลปลาโหล ถนน คสล. 
กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๒.๐๐ เมตร  หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร  หรอืมี
พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๙๖๐.๐๐ ตารางเมตร  ลงลูกรังไหล่ทางกว้าง
เฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร  ตามแบบมาตรฐานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ท1-01) 
ปรับปรุงและแก้ไขบางรายการพร้อมติดตั้งป้ายโครงการ รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น ๕๐๐,๐๘๑.๗๕ บาท  คิดเพยีง ๕๐๐,๐๐๐ บาท 

ขออนุมัติเปล่ียนแปลงคำชีแ้จง ดังนี้ 
-  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกบ้านโคกศาลา 
ดงเชียงเครือ ดงคำโพธิ์ หมู่ที ่๘ – บ้านปลาโหล กม.8 หมู่ที่ ๔   
จำนวน  ๕๐๐,๐๐๐  บาท 
      - เพื่อจา่ยเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกบ้าน     
โคกศาลา ดงเชียงเครือ ดงคำโพธิ์ หมู่ที ่๘ - บ้านปลาโหล กม.8 หมู่ที่ ๔  
ตำบลปลาโหล ถนน คสล. กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๒.๐๐ เมตร  หนา
เฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๙๖๐.๐๐ ตาราง
เมตร  ลงลูกรังไหล่ทางกว้างเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร  ตามแบบมาตรฐานถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก (ท1-01) ปรับปรุงและแก้ไขบางรายการ พร้อมติดตั้ง
ป้ายโครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๕๐๐,๐๘๑.๗๕ บาท  คิดเพียง 
๕๐๐,๐๐๐ บาท 

๔.๑.๓  โครงการก่อสรา้งถนน คสล. เชือ่มระหว่างหมู่บ้าน  บ้านพรสวรรค์ 
หมู่ที่ ๑๓ – บ้านโค้งป่ากล้วย หมู่ที ่๑๕  ตำบลปลาโหล  จำนวน  
๕๐๐,๐๐๐ บาท 

นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน เชิญเลขาฯ ได้ชี้แจงต่อทีป่ระชุม ครับ  
ประธานสภาเทศบาล          

นายสุรพัฒน์  พุฒธรรม กราบเรยีนท่านประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกสภาฯ  ท่านคณะผู้บรหิาร  และผู้ 
เลขานุการสภาเทศบาล        เข้ารว่มประชุมที่เคารพครบั  การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ

รายจา่ย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  งบลงทุน ค่าทีดิ่นและสิ่งก่อสรา้ง  
- โครงการก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน บ้านพรสวรรค์ หมู่ที่ ๑๓ 
– บ้านโค้งป่ากล้วย หมู่ที่ ๑๕  ตำบลปลาโหล  จำนวน  ๕๐๐,๐๐๐  บาท 
      - เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน บ้าน 



๑๐ 

 

พรสวรรค์ หมู่ที ่ ๑๓ – บ้านโค้งป่ากล้วย หมูท่ี่ ๑๕  ตำบลปลาโหล ถนน 
คสล. กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๒.๐๐ เมตร  หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร  หรือมี
พ้ืนทีเ่ทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๙๖๐.๐๐ ตารางเมตร  ลงลูกรังไหล่ทางกว้าง
เฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร  ตามแบบมาตรฐานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ท1-01) 
ปรับปรุงและแก้ไขบางรายการ พร้อมตดิตั้งป้ายโครงการ  รวมเปน็เงินทั้งสิ้น 
๕๐๐,๐๘๑.๗๕ บาท  คิดเพียง ๕๐๐,๐๐๐ บาท 

ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง ดังนี้ 
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านพรสวรรค์  
หมูท่ี่ ๑๓  สายข้างบ้านนายบุญทา แก้วทอง – หนา้บ้านนางอุไร วงคป์ระทุม  
จำนวน  ๕๐๐,๐๐๐  บาท 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน 
บ้านพรสวรรค์ หมู่ที่ ๑๓  สายข้างบ้านนายบุญทา แก้วทอง – หนา้บ้านนาง
อุไร วงค์ประทุม  ถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๔๓.๐๐ เมตร  หนา
เฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร  หรือมีพ้ืนที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๙๗๒.๐๐ ตารางเมตร  
ลงลูกรังไหล่ทางกว้างเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร พร้อมวางท่อ คสล. มอก.ชั้น 3 
ขนาด Ø ๐.๓๐ เมตร  จำนวน ๖ ท่อน  ตามแบบมาตรฐานถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก (ท1-01) ปรับปรุงและแก้ไขบางรายการ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ  
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๕๐๐,๙๗๑.๘๖ บาท  คิดเพียง ๕๐๐,๐๐๐ บาท 

เหตุผลทีข่ออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง โดยขอเปลี่ยนแปลงสถานทีเ่นื่องจาก
เทศบาลได้รบัการจดัสรรเงินอุดหนนุเฉพาะกิจเพ่ือก่อสร้างถนน คสล. เชื่อม
ระหว่างหมู่บ้าน บ้านพรสวรรค์ หมู่ที ่๑๓ – บ้านโค้งป่ากล้วย หมู่ที่ ๑๕  จึง
ได้เปลี่ยนสถานที่ก่อสรา้งเป็น ถนน คสล. ภายในหมูบ่้าน บ้านพรสวรรค์   
หมู่ที่ ๑๓ สายข้างบ้านนายบุญทา แก้วทอง – หนา้บ้านนางอุไร วงคป์ระทมุ 
จงึนำเสนอเพ่ือพิจารณาอนุมัติ  ขอบคุณครบั 

นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน ขอบคุณท่านเลขาฯ ครบั  ขอเปลี่ยนแปลงสถานทีก่่อสรา้ง มีสมาชิกท่านใด 
ประธานสภาเทศบาล        สงสัยครบั  ถ้าไม่มี ผมจะขอมติทีป่ระชุมเพ่ืออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง 

ประเด็นที ่๑  สมาชิกท่านใดอนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
งบลงทุน  ค่าทีดิ่นและสิ่งก่อสรา้ง  

 อนุมัติ     ๑๐  เสียง 

ประเด็นที ่๒  สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ
รายจา่ย  งบลงทุน  ค่าทีดิ่นและสิ่งก่อสรา้ง 

 ไม่อนมัุติ     ไม่มี 

มติที่ประชุม อนุมัติ     ๑๐  เสียง 
ไม่อนุมัติ        ไม่มี 
งดออกเสียง    ๒  เสียง 
อนุมัติเปล่ียนแปลงคำชีแ้จงงบประมาณรายจ่าย  งบลงทุน ค่าทีด่ินและ
ส่ิงก่อสรา้ง  



๑๑ 

 

- โครงการก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน บ้านพรสวรรค์ หมู่ที่ 
๑๓ – บ้านโค้งป่ากล้วย หมู่ที่ ๑๕ ตำบลปลาโหล จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท 
      - เพื่อจา่ยเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน บ้าน     
พรสวรรค์ หมู่ที ่๑๓ – บ้านโค้งป่ากล้วย หมู่ที ่๑๕  ตำบลปลาโหล ถนน 
คสล. กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๒.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร  
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๙๖๐.๐๐ ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทาง
กว้างเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก      
(ท1-01) ปรับปรุงและแก้ไขบางรายการ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ  รวม
เป็นเงินทั้งส้ิน ๕๐๐,๐๘๑.๗๕ บาท  คิดเพียง ๕๐๐,๐๐๐ บาท 

ขออนุมัติเปล่ียนแปลงคำชีแ้จง ดังนี้ 
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ภายในหมู่บ้าน บ้านพรสวรรค์  
หมู่ที่ ๑๓ สายขา้งบ้านนายบุญทา แก้วทอง–หน้าบ้านนางอุไร วงค์ประทุม  
จำนวน  ๕๐๐,๐๐๐  บาท 

- เพื่อจา่ยเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน 
บ้านพรสวรรค์ หมู่ที่ ๑๓  สายข้างบ้านนายบุญทา แก้วทอง – หน้าบ้าน
นางอุไร วงค์ประทุม  ถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๔๓.๐๐ เมตร  
หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร  หรือมีพื้นทีเ่ทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๙๗๒.๐๐ 
ตารางเมตร  ลงลูกรังไหล่ทางกว้างเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร พร้อมวางท่อ คสล. 
มอก.ชั้น 3 ขนาด Ø ๐.๓๐ เมตร  จำนวน ๖ ท่อน  ตามแบบมาตรฐาน
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ท1-01) ปรับปรงุและแก้ไขบางรายการ พร้อม
ติดตั้งป้ายโครงการ  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๕๐๐,๙๗๑.๘๖ บาท  คิดเพียง 
๕๐๐,๐๐๐ บาท 

๔.๑.๔  โครงการก่อสรา้งถนน คสล. เชือ่มระหว่างหมู่บ้าน  บ้านพังฮอ 
หมู่ที่ ๑ ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร - บ้านตาลเนิ้ง  
ตำบลตาลเนิ้ง  อำเภอสว่างแดนดิน  จังหวัดสกลนคร                 
จำนวน  ๓๐๐,๐๐๐ บาท 

นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน เชิญเลขาฯ ได้ชี้แจงต่อทีป่ระชุม  
ประธานสภาเทศบาล          

นายสุรพัฒน์  พุฒธรรม กราบเรยีนท่านประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกสภาฯ  ท่านคณะผู้บรหิาร  และผู้ 
เลขานุการสภาเทศบาล        เข้ารว่มประชุมที่เคารพครบั  การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ

รายจา่ย  งบลงทุน ค่าทีดิ่นและสิ่งก่อสรา้ง 
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน  
บ้านพังฮอ หมู่ที ่๑  ตำบลปลาโหล  อำเภอวาริชภูมิ  จังหวดัสกลนคร –  
บ้านตาลเนิ้ง  ตำบลตาลเนิ้ง  อำเภอสว่างแดนดิน  จังหวัดสกลนคร    
จำนวน  ๓๐๐,๐๐๐  บาท 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน บ้านพงัฮอ    
หมู่ที่ ๑  ตำบลปลาโหล  อำเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร - บ้านตาลเนิ้ง 



๑๒ 

 

ตำบลตาลเนิ้ง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร  ถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ 
เมตร ยาว ๑๔๖.๐๐ เมตร  หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร  หรือมีพ้ืนทีเ่ทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า ๕๘๔.๐๐ ตารางเมตร ลงลูกรงัไหล่ทางกว้างเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร  
ตามแบบมาตรฐานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ท1-01) ปรับปรุงและแก้ไขบาง
รายการ พร้อมตดิต้ังปา้ยโครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๐๑,๐๒๖.๖๘ บาท  
คิดเพียง ๓๐๐,๐๐๐ บาท 

ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง ดังนี้ 
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน บ้านพังฮอ 
หมูท่ี่ ๑  ตำบลปลาโหล  อำเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร - บ้านตาลเนิ้ง  
ตำบลตาลเนิ้ง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน บ้าน
พังฮอ หมู่ที่ ๑  ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร-บ้านตาลเนิ้ง 
ตำบลตาลเนิ้ง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร  ถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ 
เมตร  ยาว ๑๓๒.๐๐ เมตร  หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร  หรือมีพ้ืนที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า ๕๒๘.๐๐ ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางกว้างเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร  
ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กรมทางหลวงชนบท กระทรวง
คมนาคม และปรับปรุงแก้ไขบางรายการ (สนถ.25-004)  พร้อมติดตัง้ป้าย
โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๐๐,๘๙๔.๒๐ บาท  คิดเพียง ๓๐๐,๐๐๐ บาท 

สำหรบัโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายพังฮอ–ตาลเนิ้ง เป็นโครงการทีส่ภาฯ 
ได้พิจารณาอนุมัติให้จา่ยขาดเงินสะสม และเป็นถนนทีล่งทะเบียนทางหลวง
ท้องถิน่ จงึขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง ขอบคุณครบั  

นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน ขอบคุณท่านเลขาฯ ครบั  มีสมาชิกท่านใดสงสัยอีกครบั  ถ้าไม่มี ผมจะขอมติ 
ประธานสภาเทศบาล        ทีป่ระชุมเพ่ืออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง 

ประเด็นที ่๑  สมาชิกท่านใดอนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
งบลงทุน  ค่าทีดิ่นและสิ่งก่อสรา้ง  

 อนุมัติ     ๑๐  เสียง 

ประเด็นที ่๒  สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ
รายจา่ย  งบลงทุน  ค่าทีดิ่นและสิ่งก่อสรา้ง 

 ไม่อนมัุติ     ไม่มี 

มติที่ประชุม อนุมัติ     ๑๐  เสียง 
ไม่อนุมัติ        ไม่มี 
งดออกเสียง    ๒  เสียง 
อนุมัติเปล่ียนแปลงคำชีแ้จงงบประมาณรายจ่าย  งบลงทุน ค่าทีด่ินและ
ส่ิงก่อสรา้ง  
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน  
บ้านพังฮอ หมู่ที ่๑  ตำบลปลาโหล  อำเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร –  



๑๓ 

 

บ้านตาลเนิ้ง  ตำบลตาลเนิ้ง  อำเภอสว่างแดนดิน  จังหวัดสกลนคร    
จำนวน  ๓๐๐,๐๐๐  บาท 

- เพื่อจา่ยเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน บ้าน
พังฮอ   หมู่ที่ ๑  ตำบลปลาโหล  อำเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร - บ้าน
ตาลเนิ้ง ตำบลตาลเนิ้ง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร  ถนน คสล. 
กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๖.๐๐ เมตร  หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร  หรือมี
พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๘๔.๐๐ ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางกว้าง
เฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร  ตามแบบมาตรฐานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ท1-01) 
ปรับปรุงและแก้ไขบางรายการพร้อมติดตั้งปา้ยโครงการ รวมเป็นเงิน
ทัง้สิ้น ๓๐๑,๐๒๖.๖๘ บาท  คิดเพียง ๓๐๐,๐๐๐ บาท 

ขออนุมัติเปล่ียนแปลงคำชีแ้จง ดังนี้ 
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน บ้าน
พังฮอ หมู่ที่ ๑  ตำบลปลาโหล  อำเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร - บ้าน
ตาลเนิ้ง  ตำบลตาลเนิ้ง  อำเภอสว่างแดนดิน  จังหวัดสกลนคร     
จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท 

- เพื่อจา่ยเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน บ้าน
พังฮอ หมู่ที่ ๑  ตำบลปลาโหล  อำเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร - บ้าน
ตาลเนิ้ง ตำบลตาลเนิ้ง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร  ถนน คสล. 
กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๒.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่
เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๒๘.๐๐ ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางกว้างเฉลี่ย 
๐.๕๐ เมตร  ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กรมทางหลวง
ชนบท กระทรวงคมนาคม และปรับปรงุแก้ไขบางรายการ (สนถ.25-004)  
พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๐๐,๘๙๔.๒๐ บาท        
คิดเพียง  ๓๐๐,๐๐๐  บาท 

๔.๒  การขอรบัการสนับสนุนเงินกองทุนเพือ่ส่งเสรมิการอนุรกัษ์พลังงาน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน เชิญท่านผู้บรหิาร ครบั  
ประธานสภาเทศบาล         

นายคำเขือ่ง  รม่เกษ  กราบเรยีนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิก และผู้เข้ารว่มประชุมทุกท่าน ผม 
นายกเทศมนตร ี       นายคำเขื่อง  รม่เกษ  นายกเทศมนตรตีำบลปลาโหล  สำหรบัการขอรับการ

สนับสนุนเงินกองทุนเพ่ือส่งเสรมิการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๓  โดยได้มีหนังสือจากพลังงานจงัหวัดสกลนครแจ้งว่า สำนักงาน
บรหิารกองทุนเพ่ือส่งเสรมิการอนุรกัษ์พลังงานประกาศเปิดรบัข้อเสนอ
โครงการเพ่ือขอรบัการสนับสนุนเงินกองทุนเพ่ือส่งเสรมิการอนุรกัษ์พลังงาน 
เพ่ือช่วยเหลือ อุดหนุน ส่วนราชการ รฐัวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา องค์กร
เอกชนที่ไม่มุ่งค้ากำไร ด้วยการจดัสรรเงินกองทุนฯ สำหรบันำไปใช้ใหเ้กิดการ
ประหยัด การผลิตและใช้พลังงานทดแทนในกิจกรรม ซ่ึงในพ้ืนทีข่องเทศบาล



๑๔ 

 

ตำบลปลาโหลมีกลุ่มข้าวฮางบ้านนาบ่อได้เสนอโครงการสถานีพลังงานชุมชน 
วิสาหกิจชุมชนข้าวหอมทองสกลทวาปีบ้านนาบ่อ เพ่ือขอรบัการสนับสนุน
เงินกองทุนฯ  จำนวน ๔๗๐,๗๐๐ บาท โดยจะใช้งบประมาณในการบรหิาร
จดัการและจดัหาเทคโนโลยีระบบอบแหง้พลังงานแสงอาทิตย์ และเตาชีวมวล
ประสิทธิภาพสูงพร้อมอุปกรณ์ใช้งานควบคู ่ เป็นเรื่องดีทีจ่ะนำเทคโนโลยีด้าน
การลดพลังงานมาใช้ ในจังหวัดสกลนครมีทัง้หมด ๓ กลุ่ม ทีไ่ด้รบัเงินกองทุน
การบรหิารจัดการหรือการเบิกจา่ยเงินโครงการแบ่งออกเป็นงวดๆ ตามแผน 
การเบิกจา่ยทีก่ำหนด  นำเรยีนใหส้ภาฯ ได้รับทราบ  ขอบคุณครบั 

นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน ขอบคุณท่านผู้บรหิาร ครบั  เชิญท่านเลขาฯ  ครบั 
ประธานสภาเทศบาล         

นายสุรพัฒน์  พุฒธรรม กราบเรยีนท่านประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกสภาฯ  ท่านคณะผู้บรหิาร  และผู้ 
เลขานุการสภาเทศบาล        เข้ารว่มประชุมที่เคารพครบั โดยเทศบาลได้รบัแจ้งจากสำนักงานพลังงาน

จงัหวัดสกลนครว่า สำนักงานบรหิารกองทุนเพ่ือส่งเสรมิการอนุรกัษ์พลังงาน
ประกาศเปิดรบัข้อเสนอโครงการเพ่ือขอรบัการสนับสนุนเงินกองทุนเพ่ือ
ส่งเสรมิการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ตามทีท่่านนายกฯ 
ได้นำเรยีนแล้ว  โดยมีรองนายกฯ สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ เป็นประธาน มีมติ
เหน็ชอบให้จงัหวัดดำเนินการ สำหรบัเทศบาลตำบลปลาโหลได้เสนอโครงการ
สถานีพลังงานชุมชน วิสาหกิจชุมชน ข้าวหอมทองสกลทวาปีบ้านนาบ่อ 
งบประมาณ ๔๗๐,๗๐๐ บาท โดยพลังงานจงัหวัดจะเป็นผู้ดำเนินการติดต้ัง 
และติดตาม ซ่ึงในระดับจังหวัดผ่านหลักเกณฑ์การคัดเลือกแล้ว ลำดับต่อไป
คงจะส่งโครงการเสนอกองทุนฯ ต่อไป ขอบคุณครบั 

นายยทุธสันต์  เหมะธุลิน ขอบคุณท่านเลขาฯ ครบั เป็นเรื่องทีดี่ในพ้ืนที่เทศบาลมีงบประมาณสนับสนุน 
ประธานสภาเทศบาล        ต่างๆ โอกาสต่อไปคงจะได้มีการขยายผลและได้รบัการสนับสนุนจากพลังงาน

จงัหวัด หรอืหน่วยงานอ่ืนๆ ด้วย สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัย หรอืจะแสดงความ
คิดเหน็ครบั  ถ้าไม่มีถือว่าสมาชิกทุกท่านเข้าใจและรบัทราบ 

มติที่ประชุม ทราบ 

ระเบยีบวาระท่ี  ๕ เรื่องอ่ืนๆ  

๕.๑  โครงการเจาะน้ำบาดาลเพือ่การเกษตรในพืน้ทีป่ระสบภัยแล้ง 
(ขนาด ๓๐-๕๐ ไร)่ 

นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน เชิญท่านเลขาฯ ครบั 
ประธานสภาเทศบาล         

นายสุรพัฒน์  พุฒธรรม กราบเรยีนท่านประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกสภาฯ  ท่านคณะผู้บรหิาร  และผู้ 
เลขานุการสภาเทศบาล        เข้ารว่มประชุมที่เคารพครบั สำนักงานทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จงัหวัดสกลนคร ส่วนแผนงานและทรัพยากรนำ้ มีโครงการขุดบ่อบาดาล
ใหกั้บเกษตรกรฟร ี โดยต้องอยู่ในเงือ่นไขคือ เกษตรกรไม่น้อยกว่า ๔ ราย มี
พ้ืนทีติ่ดต่อกันรวม ๓๐ - ๕๐ ไร ่และน้ำไม่เค็ม ทราบว่าในปีนี้บ้านไฮ่จะได้บอ่



๑๕ 

 

บาดาล ๘ บ่อ บ้านปลาโหลน้อย ๒ บ่อ ซ่ึงมีรายชื่อแล้ว ในปีทีแ่ล้วมีการขุด
บ่อ ลึก ๘๐ - ๑๐๐ เมตร พรอ้มเครื่องปัน่ไฟและซัมเมส ทัง้ชุดประมาณ 
๓๐๐,๐๐๐ บาท ในโอกาสต่อไปอาจจะเป็นโซลารเ์ซลล์ก็ได้ ฝากท่านสมาชิก
ประชาสัมพันธ์ครบั โดยจะมีเอกสารคำขอน้ำบาดาลเพ่ือการเกษตร พร้อม
แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาเอกสารสิทธิ์ 
เช่น โฉนด นส๓. สปก. อ่ืนๆ จะได้รวบรวมส่งจังหวัดต่อไป ส่วนทีว่่าจะได้รับ
การพิจารณาหรอืไม่ อย่างไร อาจจะไม่ใช่ในปีนี้ อาจจะเป็นปีต่อๆ ไปเมือ่มี
โครงการหรืองบประมาณ ซ่ึงเหน็ว่าเป็นประโยชน์กับชุมชน ขอบคุณครับ 

นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน ขอบคุณท่านเลขาฯ ครับ ท่านสมาชิกสนใจ หรอืพ่ีน้องในชุมชนสนใจ  ฝาก  
ประธานสภาเทศบาล        ท่านสมาชิกได้ประชาสัมพันธ์ แต่ต้องมีเกษตรกรใกล้เคียงรวมกลุ่มไม่น้อยกว่า 

๔ ราย มีพ้ืนทีติ่ดต่อกัน ๓๐ - ๕๐ ไร ่ และน้ำต้องไม่เค็ม ท่านใดสนใจให้
กรอกแบบคำขอและรวบรวมส่ง อย่าลืมแจง้ด้วยว่าอาจจะไม่ได้ในปีนี้ จะได้
หรอืไม่ได้อย่างไรขึน้อยู่กับการพิจารณาของจังหวัด สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัย
ครบั  ถ้าไม่มี เข้าสู่ระเบียบวาระต่อไป   

ระเบียบวาระท่ี  ๖ กระทู้ถาม 

นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน เชิญท่าน ส.ท.จนัทรา  พูลพล  ครับ 
ประธานสภาเทศบาล  

 ๖.๑  การดำเนินโครงการทีข่ออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม 

นายจนัทรา  พูลพล กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผม  
สมาชิกสภาเทศบาล        นายจนัทรา  พูลพล  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑  ขอสอบถามเกีย่วกับการใช้

จา่ยเงินสะสม ตามทีส่ภาฯ ได้อนุมัติไปแล้ว ไม่ทราบว่าดำเนินการถึงขัน้ตอน
ไหนแล้ว ได้ผู้รบัจ้างหรอืยัง ผมทราบว่าถ้าเป็นโครงการตามงบประมาณ
รายจา่ยบางครั้งต้องรองบประมาณ แต่สำหรบัเงินสะสมมีอยู่แล้ว น่าจะ
ดำเนินการได้เลย  ขอบคุณครับ  

นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน ขอบคุณท่าน ส.ท.จนัทรา ครับ  เชิญท่านผู้บรหิารครบั   
ประธานสภาเทศบาล         

นายคำเขือ่ง  รม่เกษ  กราบเรยีนท่านประธานสภาฯ  ท่านสมาชิก  และผู้เข้ารว่มประชุมทีเ่คารพ 
นายกเทศมนตร ี       ทุกท่าน สำหรบังบประมาณรายจา่ยประจำปีทีเ่ป็นโครงสรา้งพ้ืนฐานได้

ดำเนินการเสรจ็เรยีบรอ้ยแล้ว งบประมาณเงินสะสมอยู่ระหว่างดำเนินการ 
และใหเ้สรจ็เรยีบรอ้ยภายในปีงบประมาณ  ขอบคุณครบั 

นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน ขอบคุณท่านผู้บรหิารครบั  เชิญท่าน ส.ท.ประสพ  นาเชียงใต้  ครับ 
ประธานสภาเทศบาล  

 ๖.๒  โครงการก่อสรา้งถนนสายปลาโหลน้อย - ดอนเชียงสา 

นายประสพ  นาเชียงใต้ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ  และท่านผู้เข้าร่วมประชุม  
สมาชิกสภาเทศบาล        ทุกท่านครบั  ผม นายประสพ  นาเชียงใต้  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒  ขอ

เรยีนถามโครงการก่อสรา้งถนนสายปลาโหลน้อย - ดอนเชยีงสา  ระยะทาง



๑๖ 

 

ประมาณหนึ่งกิโลเมตร ไม่ทราบว่าใช้งบประมาณรายจา่ยประจำปี หรือเงิน
สะสม หรอืไม่ได้ดำเนนิการ และถ้ามีงบประมาณเหลือจ่ายฝากท่านผู้บรหิาร
ได้พิจารณาถนนเชื่อมระหว่างหมูบ่้านสายบ้านพังฮอ–ปลาโหล และสายบ้าน
ผักตบ–หนองลาด ซ่ึงทีผ่่านมาเทศบาลได้รบัสนับสนุนงบประมาณมาก
พอสมควร  จงึฝากถนนสองสายนี้ด้วย ขอบคุณครบั  

นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน ขอบคุณท่าน ส.ท.ประสพ ครับ สอบถามความคืบหน้าถนนสายปลาโหลน้อย-  
ประธานสภาเทศบาล        ดอนเชียงสา  เชิญท่านรองฯ สุรชัย พุทธรรม ครับ   

นายสุรชัย  พุทธรรม กราบเรยีนท่านประธาน คณะผู้บรหิาร และผู้เข้ารว่มประชุมทุกท่านครับ ผม  
รองประธานสภาเทศบาล     นายสุรชัย พุทธรรม รองประธานสภาเทศบาลตำบลปลาโหล  ขอเพ่ิมเติม

เกี่ยวกับถนนสายปลาโหลน้อย – ดอนเชียงสา ทีผ่่านมาเคยได้ยินว่าท้องทีจ่ะ
เป็นผู้ดำเนินการ ภายหลังบอกว่าต้องเป็นท้องถิน่ทีต้่องดำเนินการ  สงสัยว่า
งบประมาณจะทับซ้อนหรอืไม่  ขอบคุณครบั 

นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน ขอบคุณท่านรองฯ ครับ   เชิญท่านผู้บรหิารครบั    
ประธานสภาเทศบาล           

นายคำเขือ่ง  รม่เกษ  กราบเรยีนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิก และผู้เข้ารว่มประชุมทุกท่านครับ 
นายกเทศมนตร ี       สำหรบัเงินเหลือจา่ยถ้าผ่านขั้นตอนต่างๆ แล้วให้ได้งบประมาณทีช่ัดเจนก่อน  
  จะพิจารณาต่อไป  ขอบคุณครบั  

นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน ขอบคุณท่านผู้บรหิารครบั  เชิญท่านเลขาฯ  ครับ 
ประธานสภาเทศบาล  

นายสุรพัฒน์  พุฒธรรม กราบเรยีนท่านประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกสภาฯ  ท่านคณะผู้บรหิาร  และผู้ 
เลขานุการสภาเทศบาล        เข้ารว่มประชุมที่เคารพครบั  สำหรบัถนนสายปลาโหลน้อย – ดอนเชียงสา 

ผมเข้าใจว่าไม่ได้แล้ว เพราะปกครองอำเภอฯ เป็นผู้เสนอของบประมาณและ
เข้าใจว่าจะได้ หรือถนนปูแอสฟัลท์จากทางเข้าทางบ้านโคกศาลา–ดงคำโพธิ์ 
ยังไม่มีความคืบหน้า ซ่ึงการเสนอของบประมาณอาจจะไม่ได้ตามทีเ่สนอไป 
สัปดาห์ทีแ่ล้วมีหนังสือจากอำเภอฯ แจง้งบประมาณทีจ่ะได้รับ ทัง้อำเภอฯ 
มีมที่เดียวคือบ้านไฮ่ งบประมาณ ๑,๐๒๐,๐๐๐ บาท ได้มีการทำ MOU แล้ว
ว่าถ้าก่อสรา้งเสรจ็เทศบาลเป็นผู้รบัผิดชอบ แต่การดำเนินการต่างๆ เป็นของ
อำเภอ ส่วนทีเ่ทศบาลได้เสนอของบประมาณปี ๒๕๖๔ มีหลายสาย รวมทัง้
แหล่งน้ำด้วย ไม่ทราบว่าจะได้รบัอนุมัติหรือไม่ แต่เหน็ว่าเรื่องผ่านไปยังสำนัก
งบประมาณแล้ว เทศบาลได้พยายามเต็มที่ในการเสนอโครงการต่างๆ แต่จะ
ได้รบัพิจารณาหรอืไม่นั้นเป็นอีกกรณี  นำเรยีนท่านสมาชิกได้รบัทราบครบั 

นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน ขอบคุณท่านเลขาฯ ครบั  เชิญท่าน ส.ท.ประยุทธ  สาลีศร ี ครับ 
ประธานสภาเทศบาล    

 ๖.๓  โครงการก่อสรา้งถนนสายพรสวรรค์(สวนมะม่วงรีสรอ์ท) - หนองกุง 

นายประยุทธ  สาลีศร ี กราบเรียนท่านประธานสภาฯ  ทีเ่คารพ  ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล ผม นายประยุทธ  สาลีศร ี สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ครับ  ถนนสายบา้น 



๑๗ 

 

พรสวรรค์ (สวนมะม่วงรสีอรท์) – หนองกุง พอจะมีงบประมาณในการ
ดำเนินการหรอืไม่ อย่างน้อยอยากให้ทำเป็นรปูรา่งถนนก่อน ซ่ึงเป็นถนนที่
สามารถสัญจรไป-มาใกล้กว่า  ฝากท่านผู้บรหิารพิจารณาด้วย  ขอบคุณครับ 

นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน ขอบคุณท่าน ส.ท.ประยุทธ ครับ งบประมาณก่อสรา้งถนนสายพรสวรรค์ -  
ประธานสภาเทศบาล        (สวนมะม่วงรสีรอ์ท) – หนองกุง พอจะมีหรือไม่   เชิญท่านผู้บรหิารครบั   

นายคำเขือ่ง  รม่เกษ  กราบเรยีนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิก และผู้เข้ารว่มประชุมทุกท่าน ตาม 
นายกเทศมนตร ี       ทีท่่านสมาชิกได้สอบถาม เป็นถนนทีต่้องสรา้งใหม่ อยากใหมี้การสำรวจว่า

เชื่อมต่อกันจรงิหรอืไม่ กว้างยาวเท่าไหร ่ มีการคัดค้านหรอืไม่ และใหมี้
หนังสือเซ็นยินยอม เพ่ือจะได้ไม่มีปัญหาภายหลัง สำหรบังบประมาณในการ
ก่อสรา้งต้องเป็นปีต่อไป ถ้าผ่านการสำรวจ มีหนังสือยินยอมแล้ว จึงบรรจุใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น และงบประมาณรายจ่ายตามลำดับต่อไป ขอบคุณครบั 

นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน ขอบคุณท่านผู้บรหิารครบั  เชิญท่านรองฯ สุรชัย พุทธรรม  ครับ 
ประธานสภาเทศบาล    

นายสุรชัย  พุทธรรม กราบเรยีนท่านประธาน คณะผู้บรหิาร สมาชิกสภาฯ และผู้เข้ารว่มประชุม  
รองประธานสภาเทศบาล     ทุกท่านครบั ขออนุญาตเพ่ิมเติมเรื่องการก่อสรา้งถนนใหม่ อยากใหเ้จ้าของ

พ้ืนทีใ่กล้เคียงเซ็นยินยอมใหด้ำเนินการ ทีผ่่านมาถนนบ้านงิ้ว - ปลาโหลน้อย 
มีปัญหาตอนแรกยินยอม ถนนกว้าง ๖ เมตร แต่ปัจจุบันเหลือ ๔ เมตร 
เพราะทำถนนเสรจ็แล้วขยับรั้วออกมาทัง้สองด้าน  และอีกสายช่วงถนนไป
ดอนลิ่มเจ้าของทีอี่กฝั่งยินยอม แต่อีกฝั่งไม่ยินยอม ฉะนั้น ควรมีหนังสือเซ็น
ยินยอมเป็นหลักฐานไว้  ขอบคุณครบั 

นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน ขอบคุณท่านรองฯ ครบั  เชิญท่าน ส.ท.จันทรา  พูลพล ครับ 
ประธานสภาเทศบาล    

นายจนัทรา  พูลพล กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ใน  
สมาชิกสภาเทศบาล        การเสนอโครงการต่างๆ การทีจ่ะดำเนินการได้นั้นต้องผ่านการประชาคมและ

ต้องปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน่ ถ้าไม่มีในแผนก็ต้องเพ่ิมในแผนก่อน ฉะนั้น 
ต้องอยู่ในแผนแล้วจงึนำเสนอในสภาฯ และการดำเนินการต่างๆ ต้องเป็นไป
ตามเทศบัญญัติ และตามที่ผู้บรหิารได้เสนอในสภาฯ แล้วสามารถแจ้งให้
ชาวบ้านทราบได้ด้วยเช่นกัน ฝากทุกท่านด้วย ขอบคุณครบั 

นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน ขอบคุณท่าน ส.ท.จนัทรา  ครับ  เชิญท่านทีป่รกึษาฯ  ครบั 
ประธานสภาเทศบาล    

นายละยอม  ทัศมี กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกผูท้รงเกียรติทุกท่าน ครบั  ผม  
ทีป่รกึษานายกเทศมนตร ี       นายละยอม ทัศมี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ตามท่ีท่านสมาชิกแจ้งว่าถนน

สายพรสวรรค์–หนองกุง ไม่น่าจะใช่เส้นหนองกุง แต่เป็นเส้นทีอ่อกไปพีแลนด์ 
มีในแผนพัฒนาอยู่แล้ว เป็นถนนสาธารณะมีภาพถ่ายทางอากาศยืนยัน ผมขอ
หนังสือรบัรองจากกองช่างจะได้ใหท้ีดิ่นใกล้เคียงเซ็นรบัรอง ฝากกองช่างด้วย 
ขอบคุณครบั    



๑๘ 

 

นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน ขอบคุณท่านทีป่รกึษา ครับ  เชิญท่าน ส.ท.สันติ  สุรยิะโรจน์  ครบั 
ประธานสภาเทศบาล 
 ๖.๔  การขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรสายบ้านไฮ่ - ดงคำโพธิ ์

นายสันต ิ สุรยิะโรจน์ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ  ทีเ่คารพ  เพ่ือนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  ครบั  ผม  นายสันติ  สุรยิะโรจน์  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑  การขยายเขต 

ไฟฟ้าเพ่ือการเกษตรสายบ้านไฮ่ – ดงคำโพธิ์ ดำเนินการได้หรอืไม่ เพราะ
บรเิวณนั้นมีไฟฟ้าแรงต่ำแล้ว จากสี่แยกนาตาปุย๋ - นาคุณพ่อนิตย์ ขันธ์ละ  
และจากบ้านไฮ่ - นานายสนั่น สาขามุละ ผมเหน็ว่าบรเิวณนั้นมีเกษตรกรที่
ขุดสระเลี้ยงปลา เลี้ยงวัว ครูศรก็ีเดินสายไฟเองประมาณ ๔๐๐ เมตร และ
ส่วนใหญ่ก็ออกไปอยู่ตามไร่นา  ผมได้เขียนโครงการ มีในประชาคมหมู่บ้าน
ฝากท่านผู้บรหิารถ้ามีงบประมาณพิจารณาดำเนินการใหด้้วย  ขอบคุณครบั 

นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน ขอบคุณท่าน ส.ท.สันติ  ครับ  เชิญท่าน ส.ท.ประทิน  ขันธ์ละ  ครบั 
ประธานสภาเทศบาล    

นายประทิน  ขันธ์ละ กราบเรียนท่านประธาน  คณะผู้บรหิาร  ท่านสมาชิก  และผู้เข้ารว่มประชุม   
สมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่านครบั  ขอเพ่ิมเติม ตามทีท่่าน ส.ท.สันติ ได้เสนอ  ผมได้ออกไปดูพ้ืนที่

และปรกึษาท่านปลัด คือหม้อแปลงสามารถจา่ยไฟได้แค่นั้น หม้อแปลง ๓๐ 
แอมป์ จ่ายได้ไม่เกินหนึ่งกิโลเมตร ถ้ามากกว่านั้นไฟจะตก  ถ้าจะใหดี้ต้องเป็น
ไฟฟ้าแรงสูง งบประมาณน่าจะไม่เกินล้าน ฝากท่านผู้บรหิารพิจารณาในเรื่อง
งบประมาณ  ขอบคุณครบั 

นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน เชิญท่านเลขาฯ ได้เพ่ิมเติมในเรื่องไฟฟ้าครบั 
ประธานสภาเทศบาล         

นายสุรพัฒน์  พุฒธรรม กราบเรยีนท่านประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกสภาฯ  ท่านคณะผู้บรหิาร  และผู้ 
เลขานุการสภาเทศบาล        เข้ารว่มประชุมที่เคารพครบั ตามทีท่่านสมาชิกได้นำเสนอขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือ

การเกษตร ผมได้ลงพ้ืนที่ร่วมกับท่านสมาชิก ระยะทางจากหม้อแปลงบ้านไฮ่ 
ระยะประมาณ ๑.๒ ก.ม. และจากหม้อแปลงดงคำโพธิ์ - โคกศาลา ระยะ
ประมาณ ๑ ก.ม. ทำให้มีช่วงทีไ่ฟฟ้าไม่จรดกัน คงจะต้องใช้ไฟฟ้าแรงสูง
เท่านั้น ซ่ึงต้องใช้งบประมาณมากพอสมควร แต่ปัจจุบันผมเหน็ว่ามีการขยาย
เขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตรหลายที ่ ผมจึงคิดว่าถ้าเป็นไปได้ให้รวบรวมรายชื่อผู้
ต้องการใช้ไฟฟ้า และส่งรายชื่อใหไ้ฟฟ้าพิจารณา ซ่ึงเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่
สามารถทำได้  นำเรยีนท่านสมาชิกได้รบัทราบ  ขอบคุณครับ 

นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน ขอบคุณท่านเลขาฯ ครบั  เชิญท่านรองฯ สุรชัย พุทธรรม  ครับ 
ประธานสภาเทศบาล    

นายสุรชัย  พุทธรรม กราบเรยีนท่านประธาน คณะผู้บรหิาร และผู้เข้ารว่มประชุมทุกท่านครับ ขอ  
รองประธานสภาเทศบาล     อนุญาตเพ่ิมเติมเรื่องไฟฟ้า ปีนี้บ้านงิว้ได้ไฟฟ้าเพ่ือการเกษตรสองจดุ คือจาก

บ้านงิว้ - นานางวิลัย คำภูแสน ประมาณ ๑ ก.ม. และบ้านงิว้ - ดอนผึ้ง 
ประมาณ ๑ ก.ม. โดยได้รวบรวมเอกสารสำเนาทะเบียนบ้าน บัตรประจำตัว
ประชาชน เอกสารสิทธิ์ และใหก้องช่างออกหนังสือ เสร็จแล้วผมได้ไปยื่นที่



๑๙ 

 

ไฟฟ้า ประมาณปี ๒๕๖๒ ต้นปี ๒๕๖๓ ก็ได้แล้ว จึงขอฝากท่านสมาชิกได้
รวบรวมเอกสารผู้ทีต้่องการใช้ไฟฟ้า เมื่อเทศบาลออกหนังสือแล้วให้ไปยื่นที่
ไฟฟ้า แต่ผมก็ยังแปลกใจกรณีขอไฟฟ้าเพ่ือที่อยู่อาศัย ๔ - ๕ ครวัเรอืน ยัง
ไม่ได้ แต่ถ้าเป็นไฟฟ้าเพ่ือการเกษตรจะเร็วกว่า  ขอบคุณครับ 

นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน ขอบคุณท่านรองประธานสภาฯ  ครับ เป็นข้อเสนอแนะทีดี่ครับ  เชิญท่าน  
ประธานสภาเทศบาล   ส.ท.ประยุทธ  สาลีศร ี ครับ 

นายประยุทธ  สาลีศร ี กราบเรียนท่านประธานสภาฯ  ทีเ่คารพ  เพ่ือนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  เรื่องของไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร ผู้ใหญ่บ้านประชาสัมพันธ์ว่าไดง้บประมาณ

ขยายเขตไฟฟ้าจากบ้านปลาโหลน้อย - ดอนยานาง  จงึอยากสอบถามว่าเป็น
งบประมาณจากส่วนไหน  ขอบคุณครบั  

นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน ขอบคุณท่าน ส.ท.ประยุทธ ครับ เชิญท่านผู้บรหิารครบั    
ประธานสภาเทศบาล          

นายคำเขือ่ง  รม่เกษ  กราบเรยีนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิก และผู้เข้ารว่มประชุมทุกท่านครับ 
นายกเทศมนตร ี        เทศบาลเคยส่งเรื่องขอขยายเขตไฟฟ้าปลาโหลน้อย - ดอนยานาง ประมาณ

สองปีทีแ่ล้ว แต่ตามทีผู่้ใหญ่บ้านประชาสัมพันธ์ไม่ทราบว่าเป็นงบประมาณ
จากส่วนไหน แต่น่าจะไม่เกินหนึ่งกิโลเมตร เป็นการดีครับ เพ่ือเทศบาลจะได้
ดำเนินการต่อเนื่องจากไฟฟ้าคงจะบรรจใุนเทศบัญญัติปีต่อไป ไฟฟ้าเองก็มี
แผนการดำเนินงาน ซ่ึงเขตรับผิดชอบมากกว่าเทศบาล อาจจะต้องใช้เวลา 
เราทราบอยู่แล้วว่าการขยายเขตไฟฟ้าต้องใช้งบประมาณมาก ฉะนั้น การที่
จะได้งบประมาณต้องขึน้อยู่กับหลายๆ ส่วนด้วย ขอบคุณครับ 

นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน ขอบคุณท่านผู้บรหิารครบั เรื่องของไฟฟ้า ตามทีท่่านรองฯ เสนอแนะ  ผมคิด   
ประธานสภาเทศบาล        ว่าเป็นแนวทางทีดี่ กองช่างออกหนังสือเสร็จแล้วนำไปยื่นไฟฟ้า สมาชิกท่าน

ใดจะสอบถามเพ่ิมเติมครบั ถ้าไม่มี วันนี้สภาฯ ได้ประชุมครบทุกวาระแล้ว 
ขอขอบคุณท่านสมาชิก ท่านคณะผู้บรหิาร พนักงานเจ้าหน้าทีทุ่กท่าน ผมขอ
ปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล สมัยสามัญ  สมัยทีส่อง  ประจำปี 
พ.ศ.๒๕๖๓  ครบั 

เลิกประชุม  เวลา  ๑๕.๐๐  น. 

                                  (ลงชื่อ)     ธัญพร  เหลือหลาย     ผู้จดบันทึกการประชุม 
             (นางสาวธัญพร  เหลือหลาย)  

              นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ 

                                   (ลงชื่อ)    สุรพัฒน์  พฒุธรรม    ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
             (นายสุรพัฒน์  พุฒธรรม)  

                 เลขานุการสภาเทศบาลตำบลปลาโหล 

  



๒๐ 

 

 

 

  (ลงชื่อ)   ประสพ  นาเชียงใต้ กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
        (นายประสพ  นาเชียงใต้) 

             สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปลาโหล 

        (ลงชื่อ)   อุไรวรรณ  งามราชจักร ์ กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
      (นางอุไรวรรณ  งามราชจกัร์) 

            สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปลาโหล 

        (ลงชื่อ)   โสภณ  ภูเวียงแก้ว กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                  (นายโสภณ  ภูเวียงแก้ว)        
            สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปลาโหล 

          - ทีป่ระชุมฯ มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล สมัยสามัญ สมัยทีส่อง 
ประจำป ีพ.ศ. ๒๕๖๓ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓  ในคราวประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล  สมัยสามญั  
สมัยทีส่าม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ ประธานสภาฯ จงึลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน     

            (ลงชื่อ)    ยุทธสันต์  เหมะธุลิน    ผู้รับรองรายงานการประชุม 
        (นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน)  

                 ประธานสภาเทศบาลตำบลปลาโหล 
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