
 ๑ 

สำเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล   
สมัยประชุมวิสามัญ  ครั้งที่ ๑  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 

  วันที ่ ๒๓  กันยายน  ๒๕๖๓ (วันแรก)    
เวลา  ๐๙.๐๐  น. เป็นต้นไป  

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

 

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชือ่ หมายเหตุ 

๑ นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน ประธานสภาเทศบาล ยุทธสันต์  เหมะธุลิน  

๒ นายสุรชัย  พุทธรรม รองประธานสภาเทศบาล สุรชัย  พุทธรรม  

๓ นายสันติ  สุริยะโรจน์ สมาชิกสภาเทศบาล - ติดราชการ 

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 นางถาวร  อินทรพานิชย์ รองนายกเทศมนตรี ถาวร  อินทรพานิชย์  

๓ นายละยอม  ทัศมี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ละยอม  ทัศมี  

๔ นายสุรสิทธิ์  คำภูแสน เลขานุการนายกเทศมนตรี สุรสิทธิ์  คำภูแสน  

๕ นางกาญจนา  กวีพิชชาพัชร รองปลัดเทศบาล กาญจนา  กวีพิชชาพัชร  

๖ นายดุลยสิทธิ์  งามราชจักร์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ดุลยสิทธิ์  งามราชจักร ์  
๗ นายสะอาด  ภู่นารถ ผู้อำนวยการกองช่าง สะอาด  ภู่นารถ  
๘ นายสมิทธิ์  พุทธวงศ์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สมิทธิ์  พุทธวงศ์  



 ๒ 

 

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๙ นางสาวเปรมฤดี  ศิริขันธ์ ผู้อำนวยการกองคลัง เปรมฤดี  ศิริขันธ์  

๑๐ นายปรีดา  เจริญชัย ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ปรีดา  เจริญชัย  

๑๑ นางรุ่งทิวา  ไชยจันทร์ นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชก. รุ่งทิวา  ไชยจันทร์  

๑๒ นางสาวธัญพร  เหลือหลาย นักจัดการงานทะเบียนและบัตร ชก. ธัญพร  เหลือหลาย  

๑๓ นายธวัชชัย  นาเชียงใต้ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียน ธวัชชัย  นาเชียงใต้  

เริ่มประชุม  เวลา  ๐๙.๐๐  น. 

นายสุรพัฒน์  พุฒธรรม  เมื่อทีป่ระชุมพร้อมแล้ว  เรียนเชิญท่านประธานสภาเทศบาลตำบลปลาโหล 
เลขานุการสภาเทศบาล         จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และเปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล
    สมัยประชุมวิสามัญ  ครั้งที่ ๑  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓  ครับ 
    (นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน  ประธานสภาเทศบาลตำบลปลาโหล จุดธูปเทียน
    บูชาพระรัตนตรัย)  

นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว  ผมขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล 
ประธานสภาเทศบาล        สมัยประชุมวิสามัญ  ครั้งที่ ๑  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓  วันที ่๒๓ กันยายน 

๒๕๖๓  ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม วันนี้ ท่าน ส.ท.สันติ สุริยะโรจน ์
ติดราชการ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้  เข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมครับ 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งต่อที่ประชุม 
- ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
-    ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาเทศบาลตั้งขึน้พิจารณาเสร็จแล้ว 
-   ไม่มี  

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
๔.๑  ขออนุมัติโอนงบประมาณเงินเหลือจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน การขออนุมัติโอนงบประมาณเงินเหลือจา่ยไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
ประธานสภาเทศบาล        ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  เชิญท่านผู้บริหาร ครับ  

นายคำเขื่อง  ร่มเกษ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านรองนายกฯ ท่านปลัดฯ 
นายกเทศมนตรี  และเจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ก่อนสิ้นปีงบประมาณเทศบาลได้

ตรวจสอบงบประมาณพบว่ามีงบประมาณทีเ่หลือจ่ายจำนวนหนึ่ง จึงต้องการ
ที่จะนำงบประมาณท่ีเหลือจ่ายนั้นมาพัฒนา เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อพ่ีน้อง
ประชาชนมากทีสุ่ด ซ่ึงผมเห็นว่ายังมีความจำเป็นและเป็นความต้องการของพ่ี
น้องประชาชน ทุกคนทัง้ในและนอกพืน้ที่ได้ใช้ประโยขน์ร่วมกัน จึงขอเสนอ



 ๓ 

โครงการเพ่ือขออนุมัติโอนงบประมาณเงินเหลือจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ดังนี้ 
๑) โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านดอนยานาง หมู่ที่  ๓ 
ตำบลปลาโหล  งบประมาณ  ๔๕๐,๐๐๐  บาท 
๒) โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน  บ้านปลาโหล  หมู่ที่  ๔  
ตำบลปลาโหล  งบประมาณ  ๔๕๐,๐๐๐  บาท 
๓) โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน  บ้านไฮ่  หมู่ที่  ๕        
ตำบลปลาโหล  งบประมาณ  ๔๕๐,๐๐๐  บาท 
๔) โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านโคกศาลา  หมู่ที่  ๘ 
ตำบลปลาโหล  งบประมาณ  ๔๕๐,๐๐๐  บาท 
๕) โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านปลาโหลน้อย  หมู่ที่ ๑๐ 
ตำบลปลาโหล  งบประมาณ  ๔๕๐,๐๐๐  บาท 
๖) โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านดงคำโพธิ์  หมู่ที่ ๑๑ 
ตำบลปลาโหล  งบประมาณ  ๔๕๐,๐๐๐  บาท 
๗) โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองท่ม  หมู่ที่ ๑๒ 
ตำบลปลาโหล  งบประมาณ  ๓๔๖,๐๐๐  บาท 
๘) โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนอุดม  หมู่ที่ ๑๔ 
ตำบลปลาโหล  งบประมาณ  ๔๕๐,๐๐๐  บาท 
๙) โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านโค้งป่ากล้วย  หมู่ที่ ๑๕ 
ตำบลปลาโหล  งบประมาณ  ๔๕๐,๐๐๐  บาท 
๑๐) โครงการก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน บ้านพังฮอ  หมู่ที ่๑ 
ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร – บ้านตาลเนิ้ง ตำบลตาลเนิ้ง 
อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร  งบประมาณ  ๔๕๐,๐๐๐  บาท 
๑๑) โครงการก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน บ้านงิว้ หมู่ที่ ๒ 
ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภมูิ จังหวัดสกลนคร – บ้านหนองหวาย ตำบล
ตาลเนิ้ง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร  งบประมาณ ๔๕๐,๐๐๐ บาท 
๑๒) โครงการก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน บ้านนาบ่อ หมู่ที่ ๖ – 
บ้านพังฮอ  หมู่ที่ ๑ ตำบลปลาโหล  งบประมาณ  ๔๕๐,๐๐๐  บาท 
๑๓) โครงการก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน บ้านผักตบ หมู่ที ่๗ – 
บ้านพังฮอ  หมู่ที่ ๑ ตำบลปลาโหล  งบประมาณ  ๔๕๐,๐๐๐  บาท 
๑๔) โครงการก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน บ้านดงเชียงเครือ  
หมู่ที่ ๙ – บ้านไฮ่  หมู่ที่ ๕  สายข้างวัดป่าบ้านดงเชียงเครือ ตำบลปลาโหล  
งบประมาณ  ๔๕๐,๐๐๐  บาท 
๑๕) โครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติก สายเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน บ้านโคก
ศาลา หมู่ที่ ๘ – แยกดงเชียงเครือดงคำโพธิ์ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลปลาโหล  
งบประมาณ  ๕๐๐,๐๐๐  บาท 

รวมทัง้หมด ๑๕ โครงการ   งบประมาณ  ๖,๖๙๖,๐๐๐  บาท 
ส่วนในรายละเอียดของโครงการและการโอนงบประมาณจากส่วนไหนบ้าง  
ขออนุญาตให้ท่านปลัดเทศบาลได้นำเสนอต่อที่ประชุม  ขอบคุณครับ 



 ๔ 

นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน ขอบคุณท่านผู้บริหารครับ เชิญท่านเลขาฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดของแต่ละ 
ประธานสภาเทศบาล        โครงการครับ    

นายสุรพัฒน์  พุฒธรรม กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกฯ คณะผู้บริหาร 
เลขานุการสภาเทศบาล และผู้เขา้ร่วมประชุมที่เคารพครับ ในระเบียบวาระที่ ๔.๑ ขออนุมัตโิอน

งบประมาณเงินเหลือจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ตามที่ท่านนายกฯ ได้นำ
เรียนไปแล้ว ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีงบประมาณเหลือจ่ายจำนวน
หนึ่ง ท่านนายกฯ เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อพ่ีน้องประชาชน จึงไดน้ำเสนอ
โครงการต่อสภาฯ ได้พิจารณาอนุมัติให้โอนงบประมาณทีเ่หลือจ่ายไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม ่ ซ่ึงรายการหรือโครงการทีเ่สนออยู่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒ และ ๓) 
พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๒๗ “การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมตัิของสภาท้องถิ่น” จึงนำเสนอต่อสภาฯ 
ได้พิจารณาอนุมัติให้โอนงบประมาณที่เหลือจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
รายละเอียดดังนี้ 

๔.๑.๑  โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน  บ้านดอนยานาง   
หมู่ที่ ๓  ตำบลปลาโหล  งบประมาณ  ๔๕๐,๐๐๐  บาท 

ขออนุมัติโอนลดงบประมาณ    
     ๑. งบบุคลากร (สำนักปลัด) - ประเภท เงินเดือนพนักงาน 

ตั้งไว้        ๔,๘๐๔,๐๐๐.๐๐ บาท 
    โอนลดครั้งนี้      ๒๒๐,๓๖๐.๐๐ บาท 
    คงเหลือ            -        บาท 

         - ประเภท เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง 
ตั้งไว้           ๑๒๐,๕๐๐.๐๐ บาท 

    โอนลดครั้งนี้        ๘๓,๘๔๐.๐๐ บาท 
    คงเหลือ                -       บาท 
     ๒. งบดำเนินงาน (สำนักปลัด) - ประเภท ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก 

เวลาราชการ 
ตั้งไว้             ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

    โอนลดครั้งนี้        ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
    คงเหลือ                -       บาท 
                - ประเภท เงินช่วยเหลอืการศึกษาบุตร 

ตั้งไว้           ๒๒๕,๙๐๐.๐๐ บาท 
    โอนลดครั้งนี้      ๑๑๕,๒๐๐.๐๐ บาท 
    คงเหลือ                ๗๑.๗๕ บาท 
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                - ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
ตั้งไว้           ๔๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

    โอนลดครั้งนี้        ๒๐,๖๐๐.๐๐ บาท 
    คงเหลือ       ๓๓๕,๐๕๘.๐๐ บาท 

รวมโอนลดงบประมาณ       ๔๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

เพื่อโอนเพิม่งบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   
งบลงทุน (กองช่าง) หมวด  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง       
ประเภท   โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน  บ้านดอนยานาง   
หมู่ที่  ๓ ตำบลปลาโหล  งบประมาณ  ๔๕๐,๐๐๐  บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน  บ้านดอนยานาง หมู่ที่ ๓ 
ตำบลปลาโหล สายข้างบ้านนายพินิจ ทัศมี – ข้างบ้านนางประหยัด อินธิดา  
ถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๑.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร 
หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๘๘๔.๐๐ ตารางเมตร  ลงลูกรังไหล่ทางกว้างเฉลี่ย 
๐.๕๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ท1-01) ปรับปรุง
และแก้ไขบางรายการ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
๔๕๐,๘๒๖.๕๑ บาท  คิดเพียง ๔๕๐,๐๐๐ บาท 
       รวมโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   ๔๕๐,๐๐๐ บาท 

นำเรียนที่ประชุมเพ่ือพิจารณา ขอบคุณครับ 

นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน ขอบคุณท่านเลขาฯ ครับ ท่านสมาชิกมีความคิดเห็นอย่างไร ถ้าไม่มี ผมจะขอ 
ประธานสภาเทศบาล        มติที่ประชุมเพ่ือลงมติการขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม ่  

ขออนุมัติโอนลดงบประมาณ 
     ๑. งบบุคลากร (สำนักปลัด)   
        ประเภท   เงินเดือนพนักงาน      ๒๒๐,๓๖๐.๐๐ บาท 

เงนิเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง   ๘๓,๘๔๐.๐๐ บาท 
     ๒. งบดำเนินงาน (สำนักปลัด)  
        ประเภท  ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน 

นอกเวลาราชการ                ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
         เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ๑๑๕,๒๐๐.๐๐ บาท 
           รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ   ๒๐,๖๐๐.๐๐ บาท 

รวมโอนลดงบประมาณ        ๔๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

เพื่อโอนเพิม่งบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   
งบลงทุน (กองช่าง) หมวด  ที่ดินและสิ่งกอ่สร้าง       
ประเภท   โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน  บ้านดอนยานาง   
หมู่ที่  ๓ ตำบลปลาโหล  งบประมาณ  ๔๕๐,๐๐๐  บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน  บ้านดอนยานาง หมู่ที่ ๓ 
ตำบลปลาโหล สายข้างบ้านนายพินิจ ทัศมี – ข้างบา้นนางประหยัด อินธิดา  
ถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๑.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร 
หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๘๘๔.๐๐ ตารางเมตร  ลงลูกรงัไหล่ทางกว้างเฉลี่ย 
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๐.๕๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ท1-01)  ปรับปรุง
และแก้ไขบางรายการ พร้อมตดิตั้งป้ายโครงการ รวมเป็นเงินทัง้สิ้น 
๔๕๐,๘๒๖.๕๑ บาท  คิดเพียง ๔๕๐,๐๐๐ บาท 
       รวมโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   ๔๕๐,๐๐๐ บาท 

 ประเด็นที ่๑  สมาชิกท่านใดอนุมัติให้โอนงบประมาณไปต้ังจา่ย 
 เป็นรายการใหม่   

อนุมัติ   ๙ เสียง 

 ประเด็นที่ ๒  สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติให้โอนงบประมาณไปต้ังจา่ย 
 เป็นรายการใหม่   

ไมอ่นุมัติ   ไม่มี   

  มติที่ประชุม อนุมัติ     ๙  เสียง 
ไม่อนุมัติ    ไม่มี 
งดออกเสียง     ๒  เสียง 
อนุมัติให้โอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการก่อสร้าง  
ถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน  บ้านดอนยานาง  หมู่ที่ ๓  ตำบลปลาโหล  
งบประมาณ  ๔๕๐,๐๐๐  บาท 

๔.๑.๒  โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน  บ้านปลาโหล     
หมู่ที่ ๔  ตำบลปลาโหล  งบประมาณ  ๔๕๐,๐๐๐  บาท 

นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน เชิญท่านเลขาฯ ครบั 
ประธานสภาเทศบาล  

นายสุรพัฒน์  พุฒธรรม กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร และ 
เลขานุการสภาเทศบาล ผู้เข้าร่วมประชุมทีเ่คารพครับ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน 

บ้านปลาโหล หมู่ที่ ๔ ตำบลปลาโหล งบประมาณ ๔๕๐,๐๐๐ บาท  
รายละเอียดการโอนงบประมาณ ดังนี้ 
ขออนุมัติโอนลดงบประมาณ 
     ๑. งบดำเนินงาน (สำนักปลัด) - ประเภท รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 

ตั้งไว้           ๔๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
    โอนลดครั้งนี้      ๓๒๕,๕๐๐.๐๐ บาท 
    คงเหลือ            ๙,๕๕๘.๐๐ บาท 
                - ประเภท รายจ่ายเกีย่วกับการรับรองและพิธีการ 

ตั้งไว้           ๑๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท 
    โอนลดครั้งนี้      ๑๑๓,๑๐๐.๐๐ บาท 
    คงเหลือ           -  บาท 
                - ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกบัการปฏิบัติราชการ 
     ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
     โครงการจัดงานต่างๆ 
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ต้ังไว้           ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
    โอนลดครั้งนี้        ๑๑,๔๐๐.๐๐ บาท 
    คงเหลือ       ๑๕๑,๔๗๕.๐๐ บาท 

รวมโอนลดงบประมาณ       ๔๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

เพื่อโอนเพิม่งบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   
งบลงทุน (กองช่าง) หมวด  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง       
ประเภท   โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านปลาโหล หมู่ที่ ๔ 
ตำบลปลาโหล  งบประมาณ  ๔๕๐,๐๐๐  บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่ากอ่สรา้งถนน คสล.  ภายในหมู่บ้าน บ้านปลาโหล หมู่ที่ ๔ 
ตำบลปลาโหล สายทางเข้าสระน้ำ ถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร  ยาว 
๒๒๑.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๘๘๔.๐๐ 
ตารางเมตร  ลงลูกรังไหล่ทางกว้างเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก (ท1-01) ปรับปรุงและแก้ไขบางรายการ พร้อมติดตั้งปา้ย
โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๔๕๐,๘๒๖.๕๑ บาท คิดเพียง ๔๕๐,๐๐๐ บาท 
       รวมโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   ๔๕๐,๐๐๐ บาท 

นำเรียนที่ประชุมเพ่ือพิจารณา ขอบคุณครับ 

นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน ขอบคุณท่านเลขาฯ ครับ ท่านสมาชิกมีความคดิเห็นอย่างไร ถ้าไม่มี ผมจะขอ 
ประธานสภาเทศบาล        มติที่ประชุมเพ่ือลงมติการขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   

ขออนุมัติโอนลดงบประมาณ 
     ๑. งบดำเนินงาน (สำนักปลัด)   
        ประเภท  รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึง่บริการ ๓๒๕,๕๐๐.๐๐ บาท 
         รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 
                ๑๑๓,๑๐๐.๐๐ บาท 
         รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกบัการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ 
   รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ   ๑๑,๔๐๐.๐๐ บาท 

รวมโอนลดงบประมาณ           ๔๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

เพื่อโอนเพิม่งบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   
งบลงทุน (กองช่าง) หมวด  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง       
ประเภท   โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน  บ้านปลาโหล     
หมู่ที่ ๔  ตำบลปลาโหล  งบประมาณ  ๔๕๐,๐๐๐  บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.  ภายในหมู่บ้าน บ้านปลาโหล หมู่ที่ ๔ 
ตำบลปลาโหล สายทางเข้าสระน้ำ ถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร  ยาว 
๒๒๑.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๘๘๔.๐๐ 
ตารางเมตร  ลงลูกรังไหล่ทางกว้างเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก (ท1-01) ปรับปรุงและแก้ไขบางรายการ พร้อมตดิต้ังปา้ย
โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๔๕๐,๘๒๖.๕๑ บาท  คิดเพียง ๔๕๐,๐๐๐ บาท             
        รวมโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   ๔๕๐,๐๐๐  บาท 
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 ประเด็นที ่๑  สมาชิกท่านใดอนุมัติให้โอนงบประมาณไปต้ังจา่ย 
 เป็นรายการใหม่   

อนุมัติ   ๙ เสียง 

 ประเด็นที่ ๒  สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติให้โอนงบประมาณไปต้ังจา่ย 
 เป็นรายการใหม่   

ไมอ่นุมัต ิ  ไม่มี   

  มติที่ประชุม อนุมัติ     ๙  เสียง 
ไม่อนุมัติ    ไม่มี 
งดออกเสียง     ๒  เสียง 
อนุมัติให้โอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการก่อสร้าง  
ถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน  บ้านปลาโหล  หมู่ที่ ๔  ตำบลปลาโหล  
งบประมาณ  ๔๕๐,๐๐๐  บาท 

๔.๑.๓  โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน  บ้านไฮ่  หมู่ที ่๕ 
ตำบลปลาโหล  งบประมาณ  ๔๕๐,๐๐๐  บาท 

นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน เชิญท่านเลขาฯ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล  

นายสุรพัฒน์  พุฒธรรม กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร และ 
เลขานุการสภาเทศบาล ผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพครับ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน 

บ้านไฮ่ หมู่ที่ ๕ ตำบลปลาโหล งบประมาณ ๔๕๐,๐๐๐ บาท  รายละเอียด
การโอนงบประมาณ ดังนี้ 
ขออนุมัติโอนลดงบประมาณ 
      ๑. งบดำเนินงาน (สำนักปลัด) - ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกบัการปฏิบัติ 
     ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
     โครงการจัดงานต่างๆ 

ตั้งไว้           ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
    โอนลดครั้งนี้      ๑๕๑,๔๗๕.๐๐ บาท 
    คงเหลือ           -  บาท 
     ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตัง้ 

ตั้งไว้           ๗๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
    โอนลดครั้งนี้      ๒๙๘,๕๒๕.๐๐ บาท 
    คงเหลือ       ๔๐๑,๔๗๕.๐๐ บาท 

รวมโอนลดงบประมาณ       ๔๕๐,๐๐๐.๐๐   บาท 

เพื่อโอนเพิม่งบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   
งบลงทุน (กองช่าง) หมวด  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง       
ประเภท   โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านไฮ่  หมู่ที่ ๕ 
ตำบลปลาโหล  งบประมาณ  ๔๕๐,๐๐๐  บาท 



 ๙ 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านไฮ่ หมู่ที่ ๕ ตำบล
ปลาโหล  สายหน้าบ้านนางอรวรรณ ขันละ – หนองกว้าง  ถนน คสล. กว้าง 
๔.๐๐ เมตร  ยาว ๒๒๑.๐๐ เมตร  หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร  หรอืมพ้ืีนที่ไม่
น้อยกว่า ๘๘๔.๐๐ ตารางเมตร  ลงลูกรงัไหล่ทางกว้างเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร 
ตามแบบมาตรฐานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ท1-01) ปรับปรุงและแก้ไขบาง
รายการ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๔๕๐,๘๒๖.๕๑ บาท 
คิดเพียง ๔๕๐,๐๐๐ บาท 
       รวมโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   ๔๕๐,๐๐๐ บาท 

นำเรียนที่ประชุมเพ่ือพิจารณา ขอบคุณครบั 

นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน ขอบคุณท่านเลขาฯ ครับ ท่านสมาชิกมีความคิดเห็นอย่างไร ถ้าไม่มี ผมจะขอ 
ประธานสภาเทศบาล        มติที่ประชุมเพ่ือลงมติการขออนุมัติโอนงบประมาณไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม ่  

ขออนุมัติโอนลดงบประมาณ 
      ๑. งบดำเนินงาน (สำนักปลัด) -  
          ประเภท   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกบัการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ 
         รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ   
   โครงการจัดงานต่างๆ       ๑๕๑,๔๗๕.๐๐ บาท 
   ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง ๒๙๘,๕๒๕.๐๐ บาท 

รวมโอนลดงบประมาณ       ๔๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

เพื่อโอนเพิม่งบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   
งบลงทุน (กองช่าง) หมวด  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง       
ประเภท   โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน  บ้านไฮ่  หมู่ที่ ๕  
ตำบลปลาโหล  งบประมาณ  ๔๕๐,๐๐๐  บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน  บ้านไฮ่ หมู่ที ่๕  ตำบล
ปลาโหล  สายหน้าบ้านนางอรวรรณ ขันละ – หนองกว้าง  ถนน คสล. กว้าง 
๔.๐๐ เมตร  ยาว ๒๒๑.๐๐ เมตร  หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร  หรือมีพ้ืนที่ไม่
น้อยกว่า ๘๘๔.๐๐ ตารางเมตร  ลงลูกรังไหล่ทางกว้างเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร 
ตามแบบมาตรฐานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ท1-01) ปรับปรุงและแก้ไขบาง
รายการ พร้อมติดต้ังป้ายโครงการ  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๔๕๐,๘๒๖.๕๑ บาท  
คิดเพียง ๔๕๐,๐๐๐ บาท             
        รวมโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   ๔๕๐,๐๐๐  บาท 

 ประเด็นที ่๑  สมาชิกท่านใดอนุมัติให้โอนงบประมาณไปต้ังจา่ย 
 เป็นรายการใหม่   

อนุมัติ   ๙ เสียง 

 ประเด็นที่ ๒  สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติให้โอนงบประมาณไปต้ังจา่ย 
 เป็นรายการใหม่   

ไมอ่นุมัต ิ  ไม่มี   
 



 ๑๐ 

  มติที่ประชุม อนุมัติ     ๙  เสียง 
ไม่อนุมัติ    ไม่มี 
งดออกเสียง     ๒  เสียง 
อนุมัติให้โอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเปน็รายการใหม่ โครงการก่อสร้าง  
ถนน  คสล. ภายในหมู่บ้าน  บ้านไฮ่  หมู่ที่ ๕  ตำบลปลาโหล    
งบประมาณ  ๔๕๐,๐๐๐  บาท 

๔.๑.๔  โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน  บ้านโคกศาลา     
หมู่ที่ ๘  ตำบลปลาโหล  งบประมาณ  ๔๕๐,๐๐๐  บาท 

นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน เชิญท่านเลขาฯ ครบั 
ประธานสภาเทศบาล  

นายสุรพัฒน์  พุฒธรรม กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร และ 
เลขานุการสภาเทศบาล ผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพครับ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน  

บ้านโคกศาลา หมู่ที ่ ๘ ตำบลปลาโหล งบประมาณ ๔๕๐,๐๐๐ บาท  
รายละเอียดการโอนงบประมาณ ดังนี้ 
ขออนุมัติโอนลดงบประมาณ 
     ๑. งบดำเนินงาน (สำนักปลัด) - ประเภท รายจ่ายเกีย่วเนื่องกบัการปฏิบัติ 
     ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
     ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง 

ตั้งไว้           ๗๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
    โอนลดครั้งนี้      ๔๐๑,๔๗๕.๐๐ บาท 
    คงเหลือ          -   บาท 
     ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 

ตั้งไว้           ๓๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
    โอนลดครั้งนี้       ๔๘,๕๒๕.๐๐ บาท 
    คงเหลือ       ๒๒๗,๓๘๙.๕๕ บาท 

รวมโอนลดงบประมาณ       ๔๕๐,๐๐๐.๐๐   บาท 

เพื่อโอนเพิม่งบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   
งบลงทุน (กองช่าง) หมวด  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง       
ประเภท   โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน  บ้านโคกศาลา     
หมู่ที่ ๘  ตำบลปลาโหล  งบประมาณ  ๔๕๐,๐๐๐  บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านโคกศาลา หมู่ที ่ ๘ 
ตำบลปลาโหล สายข้างบ้านนางปัญญา พาเสน่ห์ – หน้าบ้านนายเดโช      
อินปากดี ถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๘.๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย 
๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๘๗๔.๐๐ ตารางเมตร  ลงลูกรังไหล่ทาง
กว้างเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร พร้อมวางทอ่ คสล. มอก. ชั้น 3 ขนาด ø ๐.๓๐ เมตร 
จำนวน ๙ ท่อน ตามแบบมาตรฐานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ท1-01) 
ปรับปรุงและแก้ไขบางรายการ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
๔๕๐,๗๗๙.๙๗ บาท  คิดเพียง ๔๕๐,๐๐๐ บาท 



 ๑๑ 

       รวมโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   ๔๕๐,๐๐๐ บาท 

นำเรียนที่ประชุมเพ่ือพิจารณา ขอบคุณครับ 

นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน ขอบคุณท่านเลขาฯ ครับ ท่านสมาชิกมีความคิดเห็นอย่างไร ถ้าไม่มี ผมจะขอ 
ประธานสภาเทศบาล        มติที่ประชุมเพ่ือลงมติการขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม ่  

ขออนุมัติโอนลดงบประมาณ 
      ๑. งบดำเนินงาน (สำนักปลัด)   
          ประเภท   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกบัการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ 
         รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ   
   ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตัง้ ๔๐๑,๔๗๕.๐๐ บาท 
   ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ   ๔๘,๕๒๕.๐๐  บาท 

รวมโอนลดงบประมาณ       ๔๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

เพื่อโอนเพิม่งบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   
งบลงทุน (กองช่าง) หมวด  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง       
ประเภท   โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน  บ้านโคกศาลา     
หมู่ที่ ๘  ตำบลปลาโหล  งบประมาณ  ๔๕๐,๐๐๐  บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านโคกศาลา หมู่ที ่ ๘ 
ตำบลปลาโหล สายข้างบ้านนางปัญญา พาเสน่ห์ – หน้าบ้านนายเดโช      
อินปากดี ถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๘.๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย 
๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๘๗๔.๐๐ ตารางเมตร  ลงลูกรังไหล่ทาง
กว้างเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร พร้อมวางทอ่ คสล. มอก. ชั้น 3 ขนาด ø ๐.๓๐ เมตร 
จำนวน ๙ ท่อน ตามแบบมาตรฐานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ท1-01) 
ปรับปรุงและแก้ไขบางรายการ พร้อมติดตั้งปา้ยโครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
๔๕๐,๗๗๙.๙๗ บาท  คิดเพียง ๔๕๐,๐๐๐ บาท 
        รวมโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเปน็รายการใหม่   ๔๕๐,๐๐๐  บาท 

 ประเด็นที ่๑  สมาชิกท่านใดอนุมัติให้โอนงบประมาณไปต้ังจา่ย 
 เป็นรายการใหม่   

อนุมัติ   ๙ เสียง 

 ประเด็นที่ ๒  สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติให้โอนงบประมาณไปต้ังจา่ย 
 เป็นรายการใหม่   

ไมอ่นุมัต ิ  ไม่มี   

  มติที่ประชุม อนุมัติ     ๙  เสียง 
ไม่อนุมัติ    ไม่มี 
งดออกเสียง     ๒  เสียง 
อนุมัติให้โอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการก่อสร้าง  
ถนน  คสล. ภายในหมู่บ้าน  บ้านโคกศาลา  หมู่ที่ ๘  ตำบลปลาโหล   
งบประมาณ  ๔๕๐,๐๐๐  บาท 



 ๑๒ 

๔.๑.๕  โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน  บ้านปลาโหลน้อย   
หมู่ที่ ๑๐  ตำบลปลาโหล  งบประมาณ  ๔๕๐,๐๐๐  บาท 

นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน เชิญทา่นเลขาฯ ครบั 
ประธานสภาเทศบาล  

นายสุรพัฒน์  พุฒธรรม กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร  และ 
เลขานุการสภาเทศบาล ผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพครับ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน 

บ้านปลาโหลน้อย หมู่ที ่๑๐ ตำบลปลาโหล งบประมาณ ๔๕๐,๐๐๐ บาท 
รายละเอียดการโอนงบประมาณ ดังนี้ 
ขออนุมัติโอนลดงบประมาณ 
      ๑. งบดำเนินงาน (สำนักปลัด) - ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ 
     ราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
     ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 

ตั้งไว้           ๓๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
    โอนลดครั้งนี้      ๒๒๗,๓๘๐.๐๐ บาท 
    คงเหลือ              ๙.๕๕ บาท 
     ค่ารับวรสาร 

ตั้งไว้               ๕,๐๐๐.๐๐ บาท 
    โอนลดครั้งนี้          ๕,๐๐๐.๐๐ บาท 
    คงเหลือ             -  บาท 
     โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้าง 

ความปรองดองฯ 
ต้ังไว้              ๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

    โอนลดครั้งนี้         ๑๐,๓๒๐.๐๐ บาท 
    คงเหลือ             -  บาท 
     โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน 

ตั้งไว้             ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
    โอนลดครั้งนี้         ๖๗,๙๔๕.๐๐ บาท 
    คงเหลือ             -  บาท 
     โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิน่ 

ตั้งไว้              ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
    โอนลดครั้งนี้         ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
    คงเหลือ             -  บาท 
     โครงการอบรมสร้างการรับรู้สู่ชุมชนฯ 

ตั้งไว้              ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
    โอนลดครั้งนี้         ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
    คงเหลือ             -  บาท 
 
 



 ๑๓ 

     โครงการเทศบาลตำบลปลาโหลสัญจรฯ 
ตั้งไว้              ๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

    โอนลดครั้งนี้         ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
    คงเหลือ             ๓๗.๕๐ บาท 
          - ประเภท ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม 

ตั้งไว้              ๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
    โอนลดครั้งนี้         ๑๖,๒๑๕.๐๐ บาท 
    คงเหลือ             -  บาท 
          - ประเภท ค่าวัสดุสำนักงาน 

ตั้งไว้             ๑๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
    โอนลดครั้งนี้         ๔๓,๑๔๐.๐๐ บาท 
    คงเหลือ        ๗,๙๑๕.๐๐ บาท 

รวมโอนลดงบประมาณ        ๔๕๐,๐๐๐.๐๐   บาท 

เพื่อโอนเพิม่งบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   
งบลงทุน (กองช่าง) หมวด  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง       
ประเภท   โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน  บ้านปลาโหลน้อย   
หมู่ที่ ๑๐  ตำบลปลาโหล  งบประมาณ  ๔๕๐,๐๐๐  บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านปลาโหลน้อย      
หมูท่ี่ ๑๐ ตำบลปลาโหล สายข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก – หอถังประปา ถนน 
คสล. กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๙.๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมี
พ้ืนทีไ่ม่น้อยกว่า ๘๙๗.๕๐ ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางกว้างเฉลี่ย ๐.๕๐ 
เมตร ตามแบบมาตรฐานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ท1-01) ปรับปรุงและแก้ไข
บางรายการพร้อมติดต้ังป้ายโครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๔๕๐,๓๗๒.๒๖ บาท  
คิดเพียง ๔๕๐,๐๐๐ บาท 
       รวมโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   ๔๕๐,๐๐๐ บาท 

นำเรียนที่ประชุมเพ่ือพิจารณา ขอบคุณครับ 

นายยทุธสันต์  เหมะธุลิน ขอบคุณท่านเลขาฯ ครับ  ท่านสมาชิกมีความคิดเห็นอย่างไร  ถ้าไม่มี  ผมจะ 
ประธานสภาเทศบาล        มตทิีป่ระชุมเพ่ือลงมติการขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม ่  

ขออนุมัติโอนลดงบประมาณ 
๑. งบดำเนินงาน (สำนักปลัด)   
     ประเภท   รายจ่ายเกีย่วเนื่องกบัการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ 
         รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ   
   ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ๒๒๗,๓๘๐.๐๐ บาท 
   ค่ารับวรสาร       ๕,๐๐๐.๐๐   บาท 
   โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้าง 

ความปรองดองฯ     ๑๐,๓๒๐.๐๐ บาท 
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน    ๖๗,๙๔๕.๐๐ บาท 

   โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น   ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท 



 ๑๔ 

   โครงการอบรมสร้างการรับรู้สู่ชุมชนฯ ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
   โครงการเทศบาลตำบลปลาโหลสัญจรฯ ๓๐,๐๐๐.๐๐  บาท 
                ค่าบำรุงรกัษาและซ่อมแซม    ๑๖,๒๑๕.๐๐ บาท 
                  ค่าวัสดุสำนักงาน     ๔๓,๑๔๐.๐๐ บาท  

     รวมโอนลดงบประมาณ       ๔๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

เพื่อโอนเพิม่งบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   
งบลงทุน (กองช่าง) หมวด  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง       
ประเภท   โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน  บ้านปลาโหลน้อย   
หมู่ที่ ๑๐  ตำบลปลาโหล  งบประมาณ  ๔๕๐,๐๐๐  บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน  บ้านปลาโหลน้อย  หมู่ที่ 
๑๐  ตำบลปลาโหล  สายข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก – หอถังประปา ถนน คสล. 
กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๙.๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่
น้อยกว่า ๘๙๗.๕๐ ตารางเมตร ลงลูกรงัไหล่ทางกว้างเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ตาม
แบบมาตรฐานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ท1-01) ปรับปรุงและแก้ไขบาง
รายการ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๔๕๐,๓๗๒.๒๖ บาท  
คิดเพียง ๔๕๐,๐๐๐ บาท             
        รวมโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเปน็รายการใหม่   ๔๕๐,๐๐๐  บาท 

 ประเด็นที ่๑  สมาชิกท่านใดอนุมัติให้โอนงบประมาณไปต้ังจา่ย 
 เป็นรายการใหม่   

อนุมัติ   ๙ เสียง 

 ประเด็นที่ ๒  สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติให้โอนงบประมาณไปต้ังจา่ย 
 เป็นรายการใหม่   

ไมอ่นุมัต ิ  ไม่มี   

  มติที่ประชุม อนุมัติ     ๙  เสียง 
ไม่อนุมัติ    ไม่มี 
งดออกเสียง     ๒  เสียง 
อนุมัติให้โอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเปน็รายการใหม่ โครงการก่อสร้าง  
ถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านปลาโหลน้อย หมู่ที่ ๑๐ ตำบลปลาโหล   
งบประมาณ  ๔๕๐,๐๐๐  บาท 

๔.๑.๖  โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน  บ้านดงคำโพธิ์     
หมู่ที่ ๑๑  ตำบลปลาโหล  งบประมาณ  ๔๕๐,๐๐๐  บาท 

นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน เชิญทา่นเลขาฯ ครบั 
ประธานสภาเทศบาล  

นายสุรพัฒน์  พุฒธรรม กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร  และ 
เลขานุการสภาเทศบาล ผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพครับ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน 

บ้านดงคำโพธิ์ หมู่ที ่ ๑๑ ตำบลปลาโหล งบประมาณ ๔๕๐,๐๐๐ บาท  
รายละเอียดการโอนงบประมาณ ดังนี้ 



 ๑๕ 

ขออนุมัติโอนลดงบประมาณ 
      ๑. งบบุคลากร (กองการศึกษา) - ประเภท เงินเดือนพนักงาน 

ต้ังไว้        ๓,๐๔๘,๕๖๐.๐๐ บาท 
    โอนลดครั้งนี้      ๒๗๐,๒๓๐.๐๐ บาท 
    คงเหลือ           -  บาท 
          - ประเภท เงินประจำตำแหน่ง 

ตั้งไว้              ๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
    โอนลดครั้งนี้         ๑๐,๕๐๐.๐๐ บาท 
    คงเหลือ             -  บาท 
          - ประเภท เงินวิทยฐานะ 

ตั้งไว้             ๑๓๔,๔๐๐.๐๐ บาท 
    โอนลดครั้งนี้         ๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
    คงเหลือ           ๑๔,๙๐๐.๐๐ บาท 
          - ประเภท ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 

ตั้งไว้             ๘๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
    โอนลดครั้งนี้         ๒๐,๗๒๐.๐๐ บาท 
    คงเหลือ             -  บาท 
      ๒. งบดำเนินการ (กองการศึกษา) - ประเภท ค่าเช่าบ้าน 

ตั้งไว้              ๓๖,๐๐๐.๐๐ บาท 
    โอนลดครั้งนี้         ๓๓,๗๐๐.๐๐ บาท 
    คงเหลือ             -  บาท 
          - ประเภท เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 

ตั้งไว้              ๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
    โอนลดครั้งนี้         ๓๔,๒๐๐.๐๐ บาท 
    คงเหลือ             -  บาท 
          - ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 

ตั้งไว้              ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
    โอนลดครั้งนี้         ๑๘,๗๑๖.๐๐ บาท 
    คงเหลือ             -  บาท 
          - ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ 

  ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
ต้ังไว้             ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

    โอนลดครั้งนี้            ๑,๙๓๔.๐๐ บาท 
    คงเหลือ          ๑๐๗,๕๔๖.๐๐ บาท 

รวมโอนลดงบประมาณ          ๔๕๐,๐๐๐.๐๐   บาท 

เพื่อโอนเพิม่งบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   
งบลงทุน (กองช่าง) หมวด  ที่ดินและสิ่งกอ่สร้าง       



 ๑๖ 

ประเภท   โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน  บ้านดงคำโพธิ์     
หมู่ที ่๑๑  ตำบลปลาโหล  งบประมาณ  ๔๕๐,๐๐๐  บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่ากอ่สร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านดงคำโพธิ์ หมู่ที่ ๑๑ 
ตำบลปลาโหล สายหน้าสวนยางพารา – หน้าบ้านนางเวิน ไพศาลธรรม ถนน 
คสล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๑.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไมน่้อยกว่า ๘๘๔.๐๐ ตารางเมตร ลงลูกรงัไหล่ทางกว้างเฉลี่ย ๐.๕๐ 
เมตร ตามแบบมาตรฐานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ท1-01) ปรับปรุงและแก้ไข
บางรายการพร้อมติดตั้งปา้ยโครงการ รวมเป็นเงินทัง้สิ้น ๔๕๐,๘๒๖.๕๑ บาท  
คิดเพียง ๔๕๐,๐๐๐ บาท 
       รวมโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   ๔๕๐,๐๐๐ บาท 

นำเรียนที่ประชุมเพ่ือพิจารณา ขอบคุณครับ 

นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน ขอบคุณท่านเลขาฯ ครับ ท่านสมาชิกมีความคิดเห็นอย่างไร ถ้าไม่มี ผมจะขอ 
ประธานสภาเทศบาล        มตทิี่ประชุมเพ่ือลงมติการขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   

ขออนุมัติโอนลดงบประมาณ 
      ๑. งบบุคลากร (กองการศึกษา)  
          ประเภท  เงินเดอืนพนักงาน           ๒๗๐,๒๓๐.๐๐ บาท 
           เงินประจำตำแหน่ง          ๑๐,๕๐๐.๐๐ บาท 
                 เงินวิทยฐานะ                 ๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
                 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง         ๒๐,๗๒๐.๐๐ บาท 
      ๒. งบดำเนินการ (กองการศึกษา)  
          ประเภท   ค่าเช่าบ้าน                   ๓๓,๗๐๐.๐๐ บาท 
                  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร         ๓๔,๒๐๐.๐๐ บาท 
                  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ        ๑๘,๗๑๖.๐๐ บาท 
                  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ 

       ทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
        ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ๑,๙๓๔.๐๐ บาท 

รวมโอนลดงบประมาณ         ๔๕๐,๐๐๐.๐๐   บาท 

เพื่อโอนเพิม่งบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   
งบลงทุน (กองช่าง) หมวด  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง       
ประเภท   โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมูบ่้าน  บ้านดงคำโพธิ์  
 หมู่ที่ ๑๑  ตำบลปลาโหล  งบประมาณ  ๔๕๐,๐๐๐  บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านดงคำโพธิ์ หมู่ที่ ๑๑  
ตำบลปลาโหล  สายหน้าสวนยางพารา – หน้าบ้านนางเวิน  ไพศาลธรรม 
ถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๑.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร  
หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๘๘๔.๐๐ ตารางเมตร  ลงลูกรังไหล่ทางกว้างเฉลี่ย 
๐.๕๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ท1-01) ปรับปรุง
และแก้ไขบางรายการ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
๔๕๐,๘๒๖.๕๑ บาท  คิดเพียง ๔๕๐,๐๐๐ บาท             



 ๑๗ 

        รวมโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเปน็รายการใหม่   ๔๕๐,๐๐๐  บาท 

 ประเด็นที ่๑  สมาชิกท่านใดอนุมัติให้โอนงบประมาณไปต้ังจา่ย 
 เป็นรายการใหม่   

อนุมัติ   ๙ เสียง 

 ประเด็นที่ ๒  สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติให้โอนงบประมาณไปต้ังจา่ย 
 เป็นรายการใหม่   

ไมอ่นุมัต ิ  ไม่มี   

  มติทีป่ระชุม อนุมัติ     ๙  เสียง 
ไม่อนุมัติ    ไม่มี 
งดออกเสียง     ๒  เสียง 
อนุมัติให้โอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเปน็รายการใหม่ โครงการก่อสร้าง  
ถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน  บ้านดงคำโพธิ์  หมู่ที่ ๑๑  ตำบลปลาโหล   
งบประมาณ  ๔๕๐,๐๐๐  บาท 

๔.๑.๗  โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน  บ้านหนองท่ม      
หมู่ที่ ๑๒  ตำบลปลาโหล  งบประมาณ  ๓๔๖,๐๐๐  บาท 

นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน เชิญท่านเลขาฯ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล  

นายสุรพัฒน์  พุฒธรรม กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร  และ 
เลขานุการสภาเทศบาล ผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพครับ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน 

บ้านหนองท่ม หมู่ที่ ๑๒ ตำบลปลาโหล งบประมาณ ๓๔๖,๐๐๐ บาท  
รายละเอียดการโอนงบประมาณ ดังนี้ 
ขออนุมัติโอนลดงบประมาณ 
      ๑. งบดำเนินงาน (สำนักปลัด) - ประเภท ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ 
     อันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง 
     ส่วนท้องถิน่ 
     ค่าป่วยการอาสาสมัครป้องกันฯ (อปพร.) 

ตั้งไว้             ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
    โอนลดครั้งนี้        ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
    คงเหลือ           -  บาท 
          - ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกบัการปฏิบัติราชการ 
     ที่ไมเ่ขา้ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
     โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาทางถนนฯ 

ตั้งไว้              ๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
    โอนลดครั้งนี้         ๔๖,๘๘๐.๐๐ บาท 
    คงเหลือ             -  บาท 
     โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

ตั้งไว้              ๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท 



 ๑๘ 

    โอนลดครั้งนี้         ๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
    คงเหลือ             -  บาท 
     โครงการขับขี่ปลอดภัยสร้างวินัยจราจร 

ตั้งไว้              ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
    โอนลดครั้งนี้         ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
    คงเหลือ             -  บาท 
     โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาฯ 

ต้ังไว้                  -  บาท 
    โอนลดครั้งนี้         ๑๙,๙๘๕.๐๐ บาท 
    คงเหลือ             -  บาท 
          - ประเภท วัสดุอื่น  
     วัสดุงานปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ตั้งไว้              ๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
    โอนลดครั้งนี้         ๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
    คงเหลือ             -  บาท 
          - ประเภท วัสดุเครื่องดับเพลิง 

ตั้งไว้             ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
    โอนลดครั้งนี้         ๙๙,๑๓๕.๐๐ บาท 
    คงเหลือ           ๘๖๕.๐๐ บาท 

 รวมโอนลดงบประมาณ       ๓๔๖,๐๐๐.๐๐   บาท 

เพื่อโอนเพิม่งบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   
งบลงทุน (กองช่าง) หมวด  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง       
ประเภท   โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน  บ้านหนองท่ม      
หมู่ที่ ๑๒  ตำบลปลาโหล  งบประมาณ  ๓๔๖,๐๐๐  บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่ากอ่สร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองท่ม หมู่ที่ ๑๒ 
ตำบลปลาโหล สายหน้าบ้านนายสมเดช ขำเขมร – หนา้หอถังประปา ถนน 
คสล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๙.๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๖๗๘.๐๐ ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางกว้างเฉลี่ย ๐.๕๐ 
เมตร ตามแบบมาตรฐานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ท1-01) ปรับปรุงและแก้ไข
บางรายการพร้อมติดตั้งป้ายโครงการ รวมเปน็เงินทัง้สิ้น ๓๔๖,๐๔๒.๖๗ บาท 
คิดเพียง ๓๔๖,๐๐๐ บาท 
       รวมโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   ๓๔๖,๐๐๐ บาท 

นำเรียนที่ประชุมเพ่ือพิจารณา ขอบคุณครับ 

นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน ขอบคุณท่านเลขาฯ ครับ ท่านสมาชิกมีความคิดเห็นอย่างไร ถ้าไม่มี ผมจะขอ 
ประธานสภาเทศบาล        มตทิี่ประชุมเพ่ือลงมติการขออนุมัติโอนงบประมาณไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม ่  

ขออนุมัติโอนลดงบประมาณ 
      ๑. งบดำเนินงาน (สำนักปลัด)  
          ประเภท   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกบัการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ 



 ๑๙ 

         รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ   
   ค่าป่วยการอาสาสมัครฯ (อปพร)     ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
   โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนฯ 
             ๔๖,๘๘๐.๐๐ บาท 
   โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
           ๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

โครงการขับขี่ปลอดภัยสร้างวินัยจราจร  
  ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาฯ  
  ๑๙,๙๘๕.๐๐ บาท 

          วัสดุอื่น 
   วัสดุงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  

  ๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
                วัสดุเครื่องดับเพลิง     ๙๙,๑๓๕.๐๐ บาท  

รวมโอนลดงบประมาณ            ๓๔๖,๐๐๐.๐๐ บาท 

เพื่อโอนเพิม่งบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   
งบลงทุน (กองช่าง) หมวด  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง       
ประเภท   โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน  บ้านหนองท่ม  
 หมู่ที่ ๑๒  ตำบลปลาโหล  งบประมาณ  ๓๔๖,๐๐๐  บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองทม หมู่ที่ ๑๒  
ตำบลปลาโหล  สายหน้าบ้านนายสมเดช ขำเขมร – หน้าหอถังประปา ถนน 
คสล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๙.๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๖๗๘.๐๐ ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางกว้างเฉลี่ย ๐.๕๐ 
เมตร ตามแบบมาตรฐานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ท1-01) ปรับปรุงและ
แก้ไขบางรายการพร้อมติดตั้งป้ายโครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๔๖,๐๔๒.๖๗ 
บาท  คิดเพียง ๓๔๖,๐๐๐ บาท             
        รวมโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเปน็รายการใหม่   ๓๔๖,๐๐๐  บาท 

 ประเด็นที ่๑  สมาชิกท่านใดอนุมัติให้โอนงบประมาณไปต้ังจา่ย 
 เป็นรายการใหม่   

อนุมัติ   ๙ เสียง 

 ประเด็นที่ ๒  สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติให้โอนงบประมาณไปต้ังจา่ย 
 เป็นรายการใหม่   

ไมอ่นุมัต ิ  ไม่มี   

  มติที่ประชุม อนุมัติ     ๙  เสียง 
ไม่อนุมัติ    ไม่มี 
งดออกเสียง     ๒  เสียง 



 ๒๐ 

อนุมัติให้โอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการก่อสร้าง  
ถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน  บ้านหนองท่ม  หมู่ที่ ๑๒  ตำบลปลาโหล   
งบประมาณ  ๓๔๖,๐๐๐  บาท 

๔.๑.๘  โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน  บ้านโนนอุดม      
หมู่ที่  ๑๔  ตำบลปลาโหล  งบประมาณ  ๔๕๐,๐๐๐  บาท 

นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน เชิญท่านเลขาฯ ครบั 
ประธานสภาเทศบาล  

นายสุรพัฒน์  พุฒธรรม กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร  และ 
เลขานุการสภาเทศบาล ผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพครับ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน 

บ้านโนนอุดม หมูท่ี ่ ๑๔ ตำบลปลาโหล งบประมาณ ๔๕๐,๐๐๐ บาท  
รายละเอียดการโอนงบประมาณ ดังนี้ 
ขออนุมัติโอนลดงบประมาณ 
     ๑. งบบุคลากร (กองคลัง) - ประเภท เงินเดือนพนักงาน 

ตั้งไว้        ๒,๔๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
    โอนลดครั้งนี้     ๔๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
    คงเหลือ      ๑๐๙,๗๕๙.๐๐ บาท 

รวมโอนลดงบประมาณ      ๔๕๐,๐๐๐.๐๐   บาท 

เพื่อโอนเพิม่งบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   
งบลงทุน (กองช่าง) หมวด  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง       
ประเภท   โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน  บ้านโนนอดุม  
 หมู่ที ่๑๔  ตำบลปลาโหล  งบประมาณ  ๔๕๐,๐๐๐  บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนอุดม หมู่ที ่๑๔ 
ตำบลปลาโหล สายหน้าบ้านนายสมัย อาษาสร้อย - หน้าหอถังประปา  ถนน 
คสล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๑.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรอืมี
พ้ืนทีไ่ม่น้อยกว่า ๘๘๔.๐๐ ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางกว้างเฉลี่ย ๐.๕๐ 
เมตร ตามแบบมาตรฐานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ท1-01) ปรับปรุงและแก้ไข
บางรายการพร้อมติดตั้งป้ายโครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๔๕๐,๘๒๖.๕๑ บาท 
คิดเพียง ๔๕๐,๐๐๐ บาท 
       รวมโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเปน็รายการใหม่   ๔๕๐,๐๐๐ บาท 

นำเรียนที่ประชุมเพ่ือพิจารณา ขอบคุณครับ 

นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน ขอบคุณท่านเลขาฯ ครับ ท่านสมาชิกมีความคิดเห็นอย่างไร ถ้าไม่มี ผมจะขอ 
ประธานสภาเทศบาล        มตทิี่ประชุมเพ่ือลงมติการขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม ่  

ขออนุมัติโอนลดงบประมาณ 
      ๑. งบบุคลากร (กองคลัง)  
          ประเภท   เงนิเดือนพนักงาน            ๔๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

รวมโอนลดงบประมาณ        ๔๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
 



 ๒๑ 

เพื่อโอนเพิม่งบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   
งบลงทุน (กองช่าง) หมวด  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง       
ประเภท   โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน  บ้านโนนอดุม  หมู่ที ่
๑๔  ตำบลปลาโหล  งบประมาณ  ๔๕๐,๐๐๐  บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนอุดม หมูท่ี่ ๑๔  
ตำบลปลาโหล  สายหน้าบ้านนายสมัย อาษาสร้อย - หน้าหอถังประปา  ถนน 
คสล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๑.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรอืมี
พ้ืนที่ไมน่้อยกว่า ๘๘๔.๐๐ ตารางเมตร  ลงลูกรังไหล่ทางกว้างเฉลี่ย ๐.๕๐ 
เมตร ตามแบบมาตรฐานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ท1-01) ปรับปรุงและแก้ไข
บางรายการพร้อมติดตั้งป้ายโครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๔๕๐,๘๒๖.๕๑ บาท   
คิดเพียง ๔๕๐,๐๐๐ บาท             
        รวมโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   ๔๕๐,๐๐๐  บาท 

 ประเด็นที ่๑  สมาชิกท่านใดอนุมัติให้โอนงบประมาณไปต้ังจา่ย 
 เป็นรายการใหม่   

อนุมัติ   ๙ เสียง 

 ประเด็นที่ ๒  สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติให้โอนงบประมาณไปต้ังจา่ย 
 เป็นรายการใหม่   

ไมอ่นุมัต ิ  ไม่มี   

  มติที่ประชุม อนุมัติ     ๙  เสียง 
ไม่อนุมัติ    ไม่มี 
งดออกเสียง     ๒  เสียง 
อนุมัติให้โอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการก่อสร้าง    
ถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน  บ้านโนนอุดม  หมู่ที่ ๑๔  ตำบลปลาโหล   
งบประมาณ  ๔๕๐,๐๐๐  บาท 

๔.๑.๙  โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน  บ้านโค้งป่ากล้วย      
หมู่ที่  ๑๕  ตำบลปลาโหล  งบประมาณ  ๔๕๐,๐๐๐  บาท 

นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน เชิญท่านเลขาฯ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล  

นายสุรพัฒน์  พุฒธรรม กราบเรียนทา่นประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร  และ 
เลขานุการสภาเทศบาล ผู้เข้าร่วมประชุมทีเ่คารพครับ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน 

บ้านโคง้ป่ากล้วย หมู่ที ่ ๑๕ ตำบลปลาโหล งบประมาณ ๔๕๐,๐๐๐ บาท  
รายละเอียดการโอนงบประมาณ ดังนี้ 
ขออนุมัติโอนลดงบประมาณ 
     ๑. งบบุคลากร (กองคลัง) - ประเภท เงินเดือนพนักงาน 

ตั้งไว้        ๒,๔๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
    โอนลดครั้งนี้     ๑๐๙,๗๕๙.๐๐ บาท 
    คงเหลือ       -  บาท 



 ๒๒ 

- ประเภท เงินประจำตำแหน่ง 
ตั้งไว้             ๗๘,๐๐๐.๐๐ บาท 

    โอนลดครั้งนี้       ๓๑,๕๐๐.๐๐ บาท 
    คงเหลือ       -  บาท 
     ๒. งบดำเนินการ (กองคลัง) - ประเภท ค่าตอบแทนการปฏิบัติราชการ 

ตั้งไว้             ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
    โอนลดครั้งนี้        ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
    คงเหลือ       -  บาท 

- ประเภท ค่าเช่าบ้าน 
ตั้งไว้                  -  บาท 

    โอนลดครั้งนี้       ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
    คงเหลือ           ๔,๐๐๐.๐๐ บาท 

- ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
ต้ังไว้             ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

    โอนลดครั้งนี้       ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
    คงเหลือ       -  บาท 

- ประเภท รายจ่ายเกีย่วเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน 
 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
ตั้งไว้           ๑๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

    โอนลดครั้งนี้       ๒๑,๗๔๓.๐๐ บาท 
    คงเหลือ       -  บาท 
     โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีฯ 

ตั้งไว้           ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
    โอนลดครั้งนี้      ๑๐๐,๖๐๐.๐๐ บาท 
    คงเหลือ       -  บาท 

- ประเภท ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม 
ตั้งไว้             ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

    โอนลดครั้งนี้       ๑๘,๙๕๐.๐๐ บาท 
    คงเหลือ       -  บาท 

- ประเภท วัสดุสำนักงาน 
ตั้งไว้             ๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

    โอนลดครั้งนี้       ๓๓,๗๐๐.๐๐ บาท 
    คงเหลือ            ๓.๑๐ บาท 

- ประเภท วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
ตั้งไว้             ๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

    โอนลดครั้งนี้       ๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
    คงเหลือ       -  บาท 
 



 ๒๓ 

- ประเภท วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 
ตั้งไว้             ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

    โอนลดครั้งนี้       ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
    คงเหลือ       -  บาท 

- ประเภท ค่าบริการไปรษณีย์ 
ตั้งไว้             ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

    โอนลดครั้งนี้       ๑๓,๗๔๘.๐๐ บาท 
    คงเหลือ         ๑๐,๐๐๘.๐๐ บาท 

รวมโอนลดงบประมาณ       ๔๕๐,๐๐๐.๐๐   บาท 

เพื่อโอนเพิม่งบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   
งบลงทุน (กองช่าง) หมวด  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง       
ประเภท   โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน  บ้านโค้งป่ากล้วย  
หมูท่ี่ ๑๕  ตำบลปลาโหล  งบประมาณ  ๔๕๐,๐๐๐  บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านโค้งป่ากล้วย       
หมู่ที่ ๑๕ ตำบลปลาโหล สายหน้าบ้านนายต้อย อินทรพานิช - หว้ยคำโพธิ ์
ถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๔.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร 
หรือมีพ้ืนทีไ่มน่้อยกว่า ๘๙๖.๐๐ ตารางเมตร ลงลูกรงัไหล่ทางกว้างเฉลี่ย 
๐.๒๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ท1-01) ปรับปรุง
และแก้ไขบางรายการ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
๔๕๐,๘๒๑.๘๖ บาท   คิดเพียง ๔๕๐,๐๐๐ บาท 
       รวมโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   ๔๕๐,๐๐๐ บาท 

นำเรียนที่ประชุมเพ่ือพิจารณา ขอบคุณครับ 

นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน ขอบคุณท่านเลขาฯ ครับ ท่านสมาชิกมีความคิดเห็นอย่างไร ถ้าไม่มี ผมจะขอ 
ประธานสภาเทศบาล        มตทิี่ประชุมเพ่ือลงมติการขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   

ขออนุมัติโอนลดงบประมาณ 
      ๑. งบบุคลากร (กองคลัง)  
          ประเภท  เงินเดือนพนักงาน            ๑๐๙,๗๕๙.๐๐ บาท 
                     เงินประจำตำแหน่ง         ๓๑,๕๐๐.๐๐ บาท 
      ๒. งบดำเนินการ (กองคลัง)  
         ประเภท   ค่าตอบแทนการปฏิบัติราชการ  ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
                 ค่าเช่าบ้าน            ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

                       รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ         ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
             รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ   
             รายจ่ายหมวดอ่ืน 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ๒๑,๗๔๓.๐๐ บาท 
   โครงการปรับปรุงแผนทีภ่าษฯี    ๑๐๐,๖๐๐.๐๐ บาท 
                 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม           ๑๘,๙๕๐.๐๐ บาท 
                 วัสดุสำนักงาน            ๓๓,๗๐๐.๐๐ บาท 



 ๒๔ 

                 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  ๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
                 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่  ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
                 ค่าบริการไปรษณีย์   ๑๓,๗๔๘.๐๐ บาท 

    รวมโอนลดงบประมาณ      ๔๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

เพื่อโอนเพิม่งบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   
งบลงทุน (กองช่าง) หมวด  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง       
ประเภท   โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน  บ้านโค้งป่ากล้วย  
 หมูท่ี ่๑๕  ตำบลปลาโหล  งบประมาณ  ๔๕๐,๐๐๐  บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน  บ้านโค้งป่ากล้วย หมู่ที่ 
๑๕ ตำบลปลาโหล สายหน้าบ้านนายต้อย อินทรพานิช - หว้ยคำโพธิ์ ถนน 
คสล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๔.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมี
พ้ืนทีไ่มน่้อยกว่า ๘๙๖.๐๐ ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางกว้างเฉลี่ย ๐.๒๐ 
เมตร ตามแบบมาตรฐานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ท1-01) ปรับปรุงและแก้ไข
บางรายการพร้อมติดตั้งป้ายโครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๔๕๐,๘๒๑.๘๖ บาท   
คิดเพียง ๔๕๐,๐๐๐ บาท             
        รวมโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเปน็รายการใหม่   ๔๕๐,๐๐๐  บาท 

 ประเด็นที ่๑  สมาชิกท่านใดอนุมัติให้โอนงบประมาณไปต้ังจา่ย 
 เป็นรายการใหม่   

อนุมัติ   ๙ เสียง 

 ประเด็นที่ ๒  สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติให้โอนงบประมาณไปต้ังจา่ย 
 เป็นรายการใหม่   

ไมอ่นุมัต ิ  ไม่มี   

  มติที่ประชุม อนุมัติ     ๙  เสียง 
ไม่อนุมัติ    ไม่มี 
งดออกเสียง     ๒  เสียง 
อนุมัติให้โอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  โครงการก่อสร้าง  
ถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน  บ้านโค้งป่ากล้วย  หมู่ที่ ๑๕  ตำบลปลาโหล   
งบประมาณ  ๔๕๐,๐๐๐  บาท 

๔.๑.๑๐  โครงการก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน  บ้านพังฮอ 
หมู่ที่ ๑  ตำบลปลาโหล  อำเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร - บ้านตาลเนิ้ง 
ตำบลตาลเนิ้ง  อำเภอสว่างแดนดิน  จังหวัดสกลนคร   
งบประมาณ  ๔๕๐,๐๐๐  บาท 

นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน เชิญท่านเลขาฯ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล  

นายสุรพัฒน์  พุฒธรรม กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร  และ 
เลขานุการสภาเทศบาล ผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพครับ โครงการก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมระหว่าง

หมู่บ้าน บ้านพังฮอ หมู่ที ่ ๑ ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภมูิ จังหวัดสกลนคร 



 ๒๕ 

– บ้านตาลเนิ้ง ตำบลตาลเนิ้ง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
งบประมาณ ๔๕๐,๐๐๐ บาท  รายละเอียดการโอนงบประมาณ ดังนี้ 
ขออนุมัติโอนลดงบประมาณ 
     ๑. งบบุคลากร (กองสาธารณสุขฯ) - ประเภท เงินเดือนพนักงาน 

ตั้งไว้        ๑,๖๙๖,๖๐๐.๐๐ บาท 
    โอนลดครั้งนี้     ๔๓๕,๐๔๐.๐๐ บาท 
    คงเหลือ       -  บาท 

- ประเภท เงินประจำตำแหน่ง 
ต้ังไว้           ๑๐๒,๐๐๐.๐๐ บาท 

    โอนลดครั้งนี้          ๙,๐๐๐.๐๐ บาท 
    คงเหลือ       -  บาท 

- ประเภท ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 
ต้ังไว้           ๒๘๔,๐๐๐.๐๐ บาท 

    โอนลดครั้งนี้          ๕,๙๖๐.๐๐ บาท 
    คงเหลือ         ๒๐,๕๒๐.๐๐ บาท 

รวมโอนลดงบประมาณ       ๔๕๐,๐๐๐.๐๐   บาท 

เพื่อโอนเพิม่งบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   
งบลงทุน (กองช่าง) หมวด  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง       
ประเภท   โครงการก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน บ้านพังฮอ   
หมู่ที ่๑  ตำบลปลาโหล  อำเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร – บ้านตาลเนิ้ง 
ตำบลตาลเนิ้ง  อำเภอสว่างแดนดิน  จังหวัดสกลนคร   
งบประมาณ ๔๕๐,๐๐๐ บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน บ้านพังฮอ       
หมู่ที่ ๑ ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร – บ้านตาลเนิ้ง 
ตำบลตาลเนิ้ง  อำเภอสว่างแดนดิน  จงัหวัดสกลนคร  ถนน คสล. กว้าง 
๔.๐๐ เมตร  ยาว ๑๙๒.๕๐ เมตร  หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร  หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อย
กว่า ๗๗๐.๐๐ ตารางเมตร  ลงลูกรังไหล่ทางกว้างเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร  ตาม
แบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กรมทางหลวงชนบท (ทถ.-2-202)  
ปรับปรงุและแก้ไขบางรายการ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
๔๕๐,๗๑๗.๒๓ บาท   คิดเพียง ๔๕๐,๐๐๐ บาท 
       รวมโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   ๔๕๐,๐๐๐ บาท 

นำเรียนที่ประชุมเพ่ือพิจารณา ขอบคุณครับ 

นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน ขอบคุณท่านเลขาฯ ครับ ท่านสมาชิกมีความคิดเห็นอย่างไร ถ้าไม่มี ผมจะขอ 
ประธานสภาเทศบาล        มตทิี่ประชุมเพ่ือลงมติการขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   

ขออนุมัติโอนลดงบประมาณ 
      ๑. งบบุคลากร (กองสาธารณสุขฯ) 
          ประเภท   เงินเดือนพนักงาน            ๔๓๕,๐๔๐.๐๐ บาท 
                  เงินประจำตำแหน่ง            ๙,๐๐๐.๐๐ บาท 



 ๒๖ 

                  ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง           ๕,๙๖๐.๐๐ บาท 
รวมโอนลดงบประมาณ        ๔๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

เพื่อโอนเพิม่งบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   
งบลงทุน (กองช่าง) หมวด  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง       
ประเภท   โครงการก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมระหว่างหมูบ่้าน บ้านพังฮอ   
หมู่ที ่๑  ตำบลปลาโหล  อำเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร – บ้านตาลเนิ้ง 
ตำบลตาลเนิ้ง  อำเภอสว่างแดนดิน  จังหวัดสกลนคร   
งบประมาณ ๔๕๐,๐๐๐ บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน บ้านพังฮอ       
หมู่ที่ ๑ ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร – บ้านตาลเนิ้ง 
ตำบลตาลเนิ้ง  อำเภอสว่างแดนดิน  จงัหวัดสกลนคร  ถนน คสล. กว้าง 
๔.๐๐ เมตร  ยาว ๑๙๒.๕๐ เมตร  หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร  หรือมีพ้ืนที่ไม่
น้อยกว่า ๗๗๐.๐๐ ตารางเมตร  ลงลูกรังไหล่ทางกว้างเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร  
ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรบั อปท. กรมทางหลวงชนบท  (ทถ.-2-202)    
ปรับปรุงและแก้ไขบางรายการ พร้อมติดตัง้ป้ายโครงการ  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
๔๕๐,๗๑๗.๒๓ บาท   คิดเพียง ๔๕๐,๐๐๐ บาท             
        รวมโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   ๔๕๐,๐๐๐  บาท 

 ประเด็นที ่๑  สมาชิกท่านใดอนุมัติให้โอนงบประมาณไปต้ังจา่ย 
 เป็นรายการใหม่   

อนุมัติ   ๙ เสียง 

 ประเด็นที่ ๒  สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติให้โอนงบประมาณไปต้ังจา่ย 
 เป็นรายการใหม่   

ไมอ่นุมัต ิ  ไม่มี   
  มติที่ประชุม อนุมัติ     ๙  เสียง 

ไม่อนุมัติ    ไม่มี 
งดออกเสียง     ๒  เสียง 
อนุมัติให้โอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเปน็รายการใหม่ โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน บ้านพังฮอ   หมู่ที ่๑  ตำบลปลาโหล  อำเภอ
วาริชภูม ิ จังหวัดสกลนคร – บ้านตาลเนิ้ง  ตำบลตาลเนิ้ง  อำเภอ     
สว่างแดนดิน  จังหวัดสกลนคร   งบประมาณ  ๔๕๐,๐๐๐  บาท 

๔.๑.๑๑  โครงการก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน บ้านงิว้     
หมู่ที่ ๒  ตำบลปลาโหล  อำเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร – บ้าน    
หนองหวาย  ตำบลตาลเนิ้ง  อำเภอสว่างแดนดิน  จังหวัดสกลนคร   
งบประมาณ  ๔๕๐,๐๐๐  บาท 

นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน เชิญท่านเลขาฯ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล  

 



 ๒๗ 

นายสุรพัฒน์  พุฒธรรม กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร  และ 
เลขานุการสภาเทศบาล ผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพครับ โครงการกอ่สร้างถนน คสล. เชื่อมระหว่าง

หมู่บ้าน บ้านงิว้ หมู่ที ่๒  ตำบลปลาโหล  อำเภอวารชิภูมิ  จงัหวัดสกลนคร – 
บ้านหนองหวาย ตำบลตาลเนิ้ง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
งบประมาณ ๔๕๐,๐๐๐ บาท  รายละเอียดการโอนงบประมาณ ดังนี้ 
ขออนุมัติโอนลดงบประมาณ 
     ๑. งบบุคลากร (กองสาธารณสุขฯ) - ประเภท ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 

ตั้งไว้          ๒๘๔,๐๐๐.๐๐ บาท 
    โอนลดครั้งนี้       ๒๐,๕๒๐.๐๐ บาท 
    คงเหลือ       -  บาท 

- ประเภท เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง 
ต้ังไว้            ๓๖,๐๐๐.๐๐ บาท 

    โอนลดครั้งนี้       ๑๔,๑๐๐.๐๐ บาท 
    คงเหลือ       -  บาท 
     ๒. งบดำเนินการ (กองสาธารณสุขฯ) - ประเภท เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 

ตั้งไว้            ๕๕,๐๐๐.๐๐ บาท 
    โอนลดครั้งนี้       ๒๗,๗๐๐.๐๐ บาท 
    คงเหลือ       -  บาท 

- ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
ตั้งไว้           ๗๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

    โอนลดครั้งนี้      ๑๓๒,๔๕๑.๐๐ บาท 
    คงเหลือ         ๖๖,๖๕๙.๐๐ บาท 
     ค่าสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว ์

ตั้งไว้            ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
    โอนลดครั้งนี้       ๑๓,๒๐๒.๐๐ บาท 
    คงเหลือ             -  บาท 

- ประเภท รายจ่ายเกีย่วเนื่องกับการปฏิบัติ 
        ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
ต้ังไว้             ๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

    โอนลดครั้งนี้       ๒๒,๗๗๗.๐๐ บาท 
    คงเหลือ            -  บาท 
     โครงการรณรงค์ทำหมันสุนัขและแมว 

ตั้งไว้             ๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท 
    โอนลดครั้งนี้       ๒๔,๘๐๐.๐๐ บาท 
    คงเหลือ           ๒๐๐.๐๐ บาท 

- ประเภท ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม 
ตั้งไว้            ๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

    โอนลดครั้งนี้       ๕๐,๖๐๐.๐๐ บาท 



 ๒๘ 

    คงเหลือ             -  บาท 
- ประเภท วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 
ตั้งไว้            ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

    โอนลดครั้งนี้       ๒๖,๗๐๐.๐๐ บาท 
    คงเหลือ             ๔๗.๒๐ บาท 

- ประเภท วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
ต้ังไว้           ๒๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

    โอนลดครั้งนี้       ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
    คงเหลือ        ๒๙,๗๓๗.๐๐ บาท 

- ประเภท วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 
ตั้งไว้            ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

    โอนลดครั้งนี้       ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
    คงเหลือ            -  บาท 

- ประเภท วัสดุอ่ืน 
วัสดุในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 

ตั้งไว้            ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
    โอนลดครั้งนี้       ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
    คงเหลือ      -  บาท 

- ประเภท วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 
ตั้งไว้           ๑๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

    โอนลดครั้งนี้       ๑๗,๑๕๐.๐๐ บาท 
    คงเหลือ      -  บาท 
     ๓. งบลงทุน (กองสาธารณสุขฯ) - ประเภท ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง 

ครภุัณฑ์ 
ตั้งไว้             ๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

    โอนลดครั้งนี้       ๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
    คงเหลือ       -  บาท 

รวมโอนลดงบประมาณ       ๔๕๐,๐๐๐.๐๐   บาท 

เพือ่โอนเพิม่งบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   
งบลงทุน (กองช่าง) หมวด  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง       
ประเภท   โครงการก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน บ้านงิ้ว หมู่ที ่๒  
ตำบลปลาโหล  อำเภอวาริชภมูิ  จังหวัดสกลนคร – บ้านหนองหวาย ตำบล
ตาลเนิ้ง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร งบประมาณ ๔๕๐,๐๐๐ บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่ากอ่สร้างถนน คสล. เชื่อมระหว่างหมูบ่้าน บ้านงิ้ว หมู่ที ่ ๒  
ตำบลปลาโหล  อำเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร – บ้านหนองหวาย ตำบล
ตาลเนิ้ง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร  
ยาว ๒๑๙.๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๘๗๘.๐๐ 
ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางกว้างเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร พร้อมวางทอ่ คสล.มอก.
ชั้น 3 ขนาด Ø ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๕ ท่อน ตามแบบมาตรฐานถนน



 ๒๙ 

คอนกรีตเสริมเหล็ก (ท1-01) ปรับปรุงและแก้ไขบางรายการ พร้อมติดตัง้ป้าย
โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๔๕๐,๖๓๕.๔๒ บาท   คิดเพียง ๔๕๐,๐๐๐ บาท 
       รวมโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   ๔๕๐,๐๐๐ บาท 

นำเรียนที่ประชุมเพ่ือพิจารณา ขอบคุณครับ 

นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน ขอบคุณท่านเลขาฯ ครับ ท่านสมาชิกมีความคิดเห็นอย่างไร ถ้าไม่มี ผมจะขอ 
ประธานสภาเทศบาล        มตทิี่ประชุมเพ่ือลงมติการขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   

ขออนุมัติโอนลดงบประมาณ 
      ๑. งบบุคลากร (กองสาธารณสุขฯ) 
          ประเภท   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง         ๒๐,๕๒๐.๐๐ บาท 
                 เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง       ๑๔,๑๐๐.๐๐ บาท 
      ๒. งบดำเนินการ (กองสาธารณสุขฯ)           
          ประเภท   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร      ๒๗,๗๐๐.๐๐ บาท 
                  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       ๑๓๒,๔๕๑.๐๐ บาท 
          ค่าสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ 
               ๑๓,๒๐๒.๐๐ บาท 

             รายจ่ายเกีย่วเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ 
             รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ๒๒,๗๗๗.๐๐ บาท 
   โครงการรณรงค์ทำหมันสุนัขและแมว ๒๔,๘๐๐.๐๐ บาท 
                  ค่าบำรงุรักษาและซ่อมแซม  ๕๐,๖๐๐.๐๐ บาท 
                  วัสดุยานพาหนะและขนส่ง  ๒๖,๗๐๐.๐๐ บาท 
                 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
                 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่  ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
                 วัสดุอ่ืน 

วัสดุในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
                 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ๑๗,๑๕๐.๐๐ บาท 
      ๓. งบลงทุน (กองสาธารณสุขฯ)  
          ประเภท   ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครภุัณฑ์ ๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

  รวมโอนลดงบประมาณ        ๔๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

เพื่อโอนเพิม่งบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   
งบลงทุน (กองช่าง) หมวด  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง       
ประเภท   โครงการก่อสรา้งถนน คสล. เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน บ้านงิว้ หมู่ที ่๒  
ตำบลปลาโหล  อำเภอวาริชภมูิ  จังหวัดสกลนคร – บ้านหนองหวาย ตำบล
ตาลเนิ้ง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร  งบประมาณ ๔๕๐,๐๐๐ บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสรา้งถนน คสล. เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน บ้านงิ้ว หมู่ที ่ ๒ 
ตำบลปลาโหล  อำเภอวาริชภูมิ  จงัหวัดสกลนคร – บ้านหนองหวาย ตำบล
ตาลเนิ้ง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร  
ยาว ๒๑๙.๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๘๗๘.๐๐ 



 ๓๐ 

ตารางเมตร  ลงลูกรังไหล่ทางกว้างเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร พร้อมวางท่อ คสล. 
มอก.ชั้น 3 ขนาด Ø ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๕ ท่อน ตามแบบมาตรฐานถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก (ท1-01) ปรับปรุงและแก้ไขบางรายการ พร้อมติดตั้งป้าย
โครงการ รวมเปน็เงินทั้งสิ้น ๔๕๐,๖๓๕.๔๒ บาท  คิดเพียง ๔๕๐,๐๐๐ บาท             
        รวมโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเปน็รายการใหม่   ๔๕๐,๐๐๐  บาท 

 ประเด็นที ่๑  สมาชิกท่านใดอนุมัติให้โอนงบประมาณไปต้ังจา่ย 
 เป็นรายการใหม่   

อนุมัติ   ๙ เสียง 

 ประเด็นที่ ๒  สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติให้โอนงบประมาณไปต้ังจา่ย 
 เป็นรายการใหม่   

ไมอ่นุมัต ิ  ไมมี่   

  มติที่ประชุม อนุมัติ     ๙  เสียง 
ไม่อนุมัติ    ไม่มี 
งดออกเสียง     ๒  เสียง 
อนุมัติให้โอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน บ้านงิว้ หมู่ที ่๒ ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ  
จังหวัดสกลนคร – บ้านหนองหวาย  ตำบลตาลเนิ้ง  อำเภอสว่างแดนดิน  
จังหวัดสกลนคร   งบประมาณ  ๔๕๐,๐๐๐  บาท 

๔.๑.๑๒  โครงการก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน บ้านนาบ่อ  
หมู่ที่ ๖–บ้านพังฮอ หมู่ที ่๑ ตำบลปลาโหล งบประมาณ ๔๕๐,๐๐๐ บาท 

นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน เชิญท่านเลขาฯ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล  

นายสุรพัฒน์  พุฒธรรม กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร  และ 
เลขานุการสภาเทศบาล ผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพครับ โครงการก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมระหว่าง

หมู่บ้าน  บ้านนาบ่อ  หมู่ที ่๖ – บ้านพังฮอ  หมู่ที่ ๑  ตำบลปลาโหล  
งบประมาณ  ๔๕๐,๐๐๐  บาท  รายละเอียดการโอนงบประมาณ ดังนี้ 
ขออนุมัติโอนลดงบประมาณ 
      ๑. งบบุคลากร (กองช่าง) - ประเภท เงินเดือนพนักงาน 

ตั้งไว้        ๑,๓๑๑,๒๔๐.๐๐ บาท 
    โอนลดครั้งนี้       ๒๕,๑๑๒.๐๐ บาท 
    คงเหลือ       -  บาท 

- ประเภท ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 
ตั้งไว้           ๕๗๒,๗๖๐.๐๐ บาท 

    โอนลดครั้งนี้      ๑๒๗,๙๔๐.๐๐ บาท 
    คงเหลือ       -  บาท 
 
 



 ๓๑ 

- ประเภท เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง 
ตั้งไว้            ๓๔,๙๒๐.๐๐ บาท 

    โอนลดครั้งนี้       ๑๔,๓๓๐.๐๐ บาท 
    คงเหลือ       -  บาท 
      ๒. งบดำเนินการ (กองช่าง) - ประเภท ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน 
                                     เป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ตั้งไว้           ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
    โอนลดครั้งนี้      ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
    คงเหลือ       -  บาท 

- ประเภท ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาฯ 
ตั้งไว้             ๕,๐๐๐.๐๐ บาท 

    โอนลดครั้งนี้        ๕,๐๐๐.๐๐ บาท 
    คงเหลือ       -  บาท 

- ประเภท เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 
ตั้งไว้            ๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

    โอนลดครั้งนี้       ๑๕,๒๐๐.๐๐ บาท 
    คงเหลือ        ๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท 

- ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
ต้ังไว้           ๒๐๕,๐๐๐.๐๐ บาท 

    โอนลดครั้งนี้       ๖๒,๔๑๘.๐๐ บาท 
    คงเหลือ        ๓๑,๓๘๒.๐๐ บาท 

รวมโอนลดงบประมาณ       ๔๕๐,๐๐๐.๐๐   บาท 

เพื่อโอนเพิม่งบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   
งบลงทุน (กองช่าง) หมวด  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง       
ประเภท   โครงการก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน  บ้านนาบ่อ  
หมูท่ี ่๖ – บ้านพังฮอ หมู่ที่ ๑  ตำบลปลาโหล  งบประมาณ ๔๕๐,๐๐๐ บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นคา่ก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน บ้านนาบ่อ หมู่ที่ ๖ 
- บ้านพงัฮอ หมู่ที่ ๑ ตำบลปลาโหล ถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร  ยาว 
๒๒๖.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๙๐๔.๐๐ 
ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ท1-01) ปรับปรุง
และแก้ไขบางรายการ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ  รวมเป็นเงินทัง้สิ้น 
๔๕๐,๙๙๘.๙๔ บาท   คิดเพียง ๔๕๐,๐๐๐ บาท 
       รวมโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   ๔๕๐,๐๐๐ บาท 

นำเรียนที่ประชุมเพ่ือพิจารณา ขอบคุณครับ 

นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน ขอบคุณท่านเลขาฯ ครับ ท่านสมาชิกมีความคิดเห็นอย่างไร ถ้าไม่มี ผมจะขอ 
ประธานสภาเทศบาล        มตทิี่ประชุมเพ่ือลงมติการขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม ่  
 
 



 ๓๒ 

ขออนุมัติโอนลดงบประมาณ 
      ๑. งบบุคลากร (กองช่าง) 
          ประเภท   เงินเดอืนพนักงาน         ๒๕,๑๑๒.๐๐ บาท 
                 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง       ๑๒๗,๙๔๐.๐๐ บาท 
                 เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง       ๑๔,๓๓๐.๐๐ บาท 
     ๒. งบดำเนินการ (กองช่าง)  
         ประเภท   ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน ์

       แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
                                                           ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

                  ๕,๐๐๐.๐๐ บาท 
                 เงินชว่ยเหลือการศึกษาบุตร          ๑๕,๒๐๐.๐๐ บาท 
                 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ         ๖๒,๔๑๘.๐๐ บาท 

รวมโอนลดงบประมาณ         ๔๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

เพื่อโอนเพิม่งบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   
งบลงทุน (กองช่าง) หมวด  ทีดิ่นและสิ่งก่อสร้าง       
ประเภท   โครงการก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน  บ้านนาบ่อ  
หมู่ที ่๖–บ้านพังฮอ  หมู่ที่ ๑  ตำบลปลาโหล  งบประมาณ ๔๕๐,๐๐๐ บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน บ้าน นาบ่อ หมู่ที่ 
๖ – บ้านพงัฮอ หมู่ที่ ๑  ตำบลปลาโหล  ถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร  ยาว 
๒๒๖.๐๐ เมตร  หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร  หรอืมพ้ืีนที่ไม่น้อยกว่า ๙๐๔.๐๐ 
ตารางเมตร  ตามแบบมาตรฐานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ท1-01) ปรับปรุง
และแก้ไขบางรายการ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
๔๕๐,๙๙๘.๙๔ บาท   คิดเพียง ๔๕๐,๐๐๐ บาท             
        รวมโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเปน็รายการใหม่   ๔๕๐,๐๐๐  บาท 

 ประเด็นที ่๑  สมาชิกท่านใดอนุมัติให้โอนงบประมาณไปต้ังจา่ย 
 เป็นรายการใหม่   

อนุมัติ   ๙ เสียง 

 ประเด็นที่ ๒  สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติให้โอนงบประมาณไปต้ังจา่ย 
 เป็นรายการใหม่   

ไมอ่นุมัต ิ  ไม่มี   

  มติที่ประชุม อนุมัติ     ๙  เสียง 
ไม่อนุมัติ    ไม่มี 
งดออกเสียง     ๒  เสียง 
อนุมัติให้โอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน บ้านนาบ่อ หมู่ที ่ ๖ – บ้านพังฮอ หมู่ที่ ๑ 
ตำบลปลาโหล   งบประมาณ  ๔๕๐,๐๐๐  บาท 



 ๓๓ 

๔.๑.๑๓  โครงการก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน บ้านผักตบ 
หมู่ที่ ๗–บ้านพังฮอ หมู่ที ่๑ ตำบลปลาโหล งบประมาณ ๔๕๐,๐๐๐ บาท 

นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน เชิญท่านเลขาฯ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล  

นายสุรพัฒน์  พุฒธรรม กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร  และ 
เลขานุการสภาเทศบาล ผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพครับ โครงการก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมระหว่าง

หมู่บ้าน  บ้านผักตบ  หมู่ที ่๗ – บ้านพังฮอ  หมู่ที่ ๑  ตำบลปลาโหล  
งบประมาณ  ๔๕๐,๐๐๐  บาท  รายละเอียดการโอนงบประมาณ ดังนี้ 
ขออนุมัติโอนลดงบประมาณ 
      ๑. งบดำเนินการ (กองช่าง) - ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 

ต้ังไว้           ๒๐๕,๐๐๐.๐๐ บาท 
    โอนลดครั้งนี้       ๓๑,๓๘๒.๐๐ บาท 
    คงเหลือ         -  บาท 

- ประเภท ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม 
ต้ังไว้            ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

    โอนลดครั้งนี้       ๒๗,๘๐๐.๐๐ บาท 
    คงเหลือ          ๗๘.๑๐ บาท 

- ประเภท วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 
ต้ังไว้           ๑๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

    โอนลดครั้งนี้       ๖๔,๖๗๐.๐๐ บาท 
    คงเหลือ        -  บาท 

- ประเภท วัสดุเชื้อเพลงและหล่อลื่น 
ต้ังไว้           ๓๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

    โอนลดครั้งนี้      ๑๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
    คงเหลือ           ๒,๐๐๐.๐๐ บาท 

- ประเภท วัสดุก่อสร้าง 
ต้ังไว้            ๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

    โอนลดครั้งนี้       ๔๒,๑๗๐.๐๐ บาท 
    คงเหลือ        -  บาท 

- ประเภท วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 
ต้ังไว้             ๕,๐๐๐.๐๐ บาท 

    โอนลดครั้งนี้        ๕,๐๐๐.๐๐ บาท 
    คงเหลือ        -  บาท 

- ประเภท รายจ่ายเกีย่วเนื่องกบัการปฏิบัติราชการ 
   ทีไ่มเ่ขา้ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
ตั้งไว้            ๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

    โอนลดครั้งนี้       ๒๘,๐๒๒.๐๐ บาท 



 ๓๔ 

    คงเหลือ       -  บาท 
      ๒. งบลงทุน (กองช่าง) - ประเภท ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 

ต้ังไว้           ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
    โอนลดครั้งนี้       ๓๔,๙๖๐.๐๐ บาท 
    คงเหลือ         -  บาท 

- ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
  โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน  
  บ้านพังฮอ หมู่ที่ ๑ 
  ต้ังไว้           ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

      โอนลดครั้งนี้          ๘,๐๐๐.๐๐ บาท 
      คงเหลือ    -  บาท 
      โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน 
      บ้านดอนยานาง  หมู่ที ่๓ 

  ต้ังไว้           ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
      โอนลดครั้งนี้          ๘,๐๐๐.๐๐ บาท 
      คงเหลือ    -  บาท 
      โครงการกอ่สร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน 
      บ้านปลาโหล  หมู่ที่ ๔ 

  ต้ังไว้           ๓๑๑,๐๐๐.๐๐ บาท 
      โอนลดครั้งนี้         ๑๕,๐๐๐.๐๐ บาท 
      คงเหลือ   -  บาท 
      โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน 
      บ้านโคกศาลา  หมู่ที่ ๘ 

  ต้ังไว้           ๒๗๔,๐๐๐.๐๐ บาท 
      โอนลดครั้งนี้          ๔,๙๙๖.๐๐ บาท 
      คงเหลือ           ๗,๐๐๔.๐๐ บาท 

รวมโอนลดงบประมาณ        ๔๕๐,๐๐๐.๐๐   บาท 

เพื่อโอนเพิม่งบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   
งบลงทุน (กองช่าง) หมวด  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง       
ประเภท   โครงการก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน บ้านผักตบ  
หมู่ที ่๗ – บ้านพังฮอ หมู่ที่ ๑  ตำบลปลาโหล  งบประมาณ ๔๕๐,๐๐๐ บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน บ้านผักตบ      
หมู่ที่ ๗ - บ้านพงัฮอ หมู่ที่ ๑ ตำบลปลาโหล  
ช่วงที่ ๑  สายหน้าบ้านนายคม แก่แก้ว ถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร      
ยาว ๗.๕๐ เมตร  หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร  หรือมพ้ืีนที่ไม่น้อยกว่า  ๓๐.๐๐ 
ตารางเมตร  ลงลูกรงัไหล่ทางกว้างเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร 
ช่วงที่ ๒  สายบ้านผักตบ – บ้านพังฮอ  ถนน คสล. กว้าง ๓.๕๐ เมตร     
ยาว ๒๖๑.๐๐ เมตร  หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร  หรือมพ้ืีนที่ไม่น้อยกว่า 
๙๑๓.๕๐ ตารางเมตร 



 ๓๕ 

รวมทั้ง ๒ ช่วง  มีพ้ืนที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๙๔๓.๕๐ ตารางเมตร ตาม
แบบมาตรฐานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ท1-01) ปรับปรุงและแก้ไขบาง
รายการ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๔๕๐,๐๑๕.๐๙ บาท 
คิดเพียง ๔๕๐,๐๐๐ บาท 
       รวมโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   ๔๕๐,๐๐๐ บาท 

นำเรียนที่ประชุมเพ่ือพิจารณา ขอบคุณครับ 

นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน ขอบคุณท่านเลขาฯ ครับ ท่านสมาชิกมีความคิดเห็นอย่างไร ถ้าไม่มี ผมจะขอ 
ประธานสภาเทศบาล        มตทิี่ประชุมเพ่ือลงมติการขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   

ขออนุมัติโอนลดงบประมาณ 
      ๑. งบดำเนินการ (กองช่าง) 
          ประเภท   รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ  ๓๑,๓๘๒.๐๐ บาท 
                 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม         ๒๗,๘๐๐.๐๐ บาท 
                 วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ          ๖๔,๖๗๐.๐๐ บาท 
                 วัสดุเชื้อเพลงและหล่อลื่น       ๑๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
                 วัสดุก่อสร้าง          ๔๒,๑๗๐.๐๐ บาท 
                  วัสดุโฆษณาและเผยแพร่  ๕,๐๐๐.๐๐ บาท 
                 รายจ่ายเกี่ยวเนือ่งกับการปฏิบัติราชการ 

       ทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
        ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  ๒๘,๐๒๒.๐๐ บาท 

      ๒. งบลงทุน (กองช่าง)  
         ประเภท   ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  ๓๔,๙๖๐.๐๐ บาท 

       ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
  โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน  

บ้านพังฮอ หมู่ที ่๑    ๘,๐๐๐.๐๐ บาท 
   โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน 
   บ้านดอนยานาง  หมู่ที่ ๓     ๘,๐๐๐.๐๐ บาท 
   โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน 
   บ้านปลาโหล  หมู่ที ่๔   ๑๕,๐๐๐.๐๐ บาท 
   โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน 
   บ้านโคกศาลา  หมู่ที่ ๘     ๔,๙๙๖.๐๐ บาท 

รวมโอนลดงบประมาณ          ๔๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

เพื่อโอนเพิม่งบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   
งบลงทุน (กองช่าง) หมวด  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง       
ประเภท   โครงการก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน  บ้านผักตบ  
หมู่ที ่๗ – บ้านพังฮอ  หมู่ที่ ๑ ตำบลปลาโหล  งบประมาณ ๔๕๐,๐๐๐ บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน  บ้านผักตบ หมู่ที ่
๗ – บ้านพงัฮอ หมู่ที่ ๑  ตำบลปลาโหล   



 ๓๖ 

ช่วงที่ ๑  สายหน้าบ้านนายคม แก่แก้ว ถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร      
ยาว ๗.๕๐ เมตร  หนาเฉลีย่ ๐.๑๕ เมตร  หรือมพ้ืีนทีไ่ม่น้อยกว่า ๓๐.๐๐ 
ตารางเมตร  ลงลูกรงัไหล่ทางกว้างเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร  
ช่วงที่ ๒  สายบ้านผักตบ – บ้านพังฮอ  ถนน คสล. กว้าง ๓.๕๐ เมตร     
ยาว ๒๖๑.๐๐ เมตร  หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร  หรือมพ้ืีนที่ไมน่้อยกว่า 
๙๑๓.๕๐ ตารางเมตร 
รวมทัง้ ๒ ช่วง  มีพ้ืนที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๙๔๓.๕๐ ตารางเมตร ตาม
แบบมาตรฐานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ท1-01) ปรับปรุงและแก้ไขบาง
รายการ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ รวมเป็นเงินทัง้สิ้น ๔๕๐,๐๑๕.๐๙ บาท 
คิดเพียง ๔๕๐,๐๐๐ บาท 
        รวมโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   ๔๕๐,๐๐๐  บาท 

 ประเด็นที ่๑  สมาชิกท่านใดอนุมัติให้โอนงบประมาณไปต้ังจา่ย 
 เป็นรายการใหม่   

อนุมัติ   ๙ เสียง 

 ประเด็นที่ ๒  สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติให้โอนงบประมาณไปต้ังจา่ย 
 เป็นรายการใหม่   

ไมอ่นุมัต ิ  ไม่มี   

  มติทีป่ระชุม อนุมัติ     ๙  เสียง 
ไม่อนุมัติ    ไม่มี 
งดออกเสียง     ๒  เสียง 
อนุมัติให้โอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน บ้านผักตบ หมู่ที ่๗ – บ้านพังฮอ หมู่ที่ ๑ 
ตำบลปลาโหล   งบประมาณ  ๔๕๐,๐๐๐  บาท 

๔.๑.๑๔  โครงการก่อสร้างถนน คสล. เชือ่มระหว่างหมู่บ้าน  บ้าน       
ดงเชียงเครือ  หมู่ที ่๙ – บ้านไฮ่  หมู่ที่ ๕  สายข้างวัดป่าดงเชียงเครือ 
ตำบลปลาโหล  งบประมาณ  ๔๕๐,๐๐๐  บาท 

นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน เชิญท่านเลขาฯ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล  

นายสุรพัฒน์  พุฒธรรม กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร  และ 
เลขานุการสภาเทศบาล ผู้เข้ารว่มประชุมทีเ่คารพครับ โครงการก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมระหว่าง

หมู่บ้าน  บ้านดงเชียงเครือ  หมู่ที ่๙ – บ้านไฮ่  หมู่ที่ ๕   สายข้างวัดป่า    
ดงเชียงเครือ  ตำบลปลาโหล  งบประมาณ  ๔๕๐,๐๐๐  บาท  รายละเอียด
การโอนงบประมาณ ดังนี้ 
ขออนุมัติโอนลดงบประมาณ 
     ๑. งบดำเนินงาน (กองการศึกษา) ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ 

ปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
     ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 



 ๓๗ 

ต้ังไว้           ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
    โอนลดครั้งนี้     ๑๐๗,๕๔๖.๐๐ บาท 
    คงเหลือ            -  บาท 
         โครงการแข่งขนักีฬาต้านยาเสพติด 

ตั้งไว้             ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
    โอนลดครั้งนี้        ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
    คงเหลือ             -  บาท 
         โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ตั้งไว้              ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
    โอนลดครั้งนี้         ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
    คงเหลือ             -  บาท 
         โครงการเข้าค่ายฝึกเทคนิคการเล่นฟุตบอล 

ตั้งไว้              ๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
    โอนลดครั้งนี้         ๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
    คงเหลือ             -  บาท 
         โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา 

ตั้งไว้              ๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
    โอนลดครั้งนี้         ๓๙,๖๑๖.๐๐ บาท 
    คงเหลือ           ๓๘๔.๐๐ บาท 
          - ประเภท ค่าบำรุงรกัษาและซ่อมแซม 

ตั้งไว้              ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
    โอนลดครั้งนี้         ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
    คงเหลือ             -  บาท 
          - ประเภท วัสดุสำนักงาน         

ต้ังไว้             ๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
    โอนลดครั้งนี้        ๓๑,๗๐๐.๐๐ บาท 
    คงเหลือ                -    บาท 
          - ประเภท ค่าไฟฟ้า         

ตั้งไว้             ๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
    โอนลดครั้งนี้        ๔๑,๑๓๘.๐๐ บาท 
    คงเหลือ           ๗,๗๔๗.๗๙ บาท 

รวมโอนลดงบประมาณ       ๔๕๐,๐๐๐.๐๐   บาท 

เพื่อโอนเพิม่งบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   
งบลงทุน (กองช่าง) หมวด  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง       
ประเภท   โครงการก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมระหว่างหมูบ่้าน  บ้าน         
ดงเชียงเครือ  หมู่ที ่๙ – บ้านไฮ่  หมู่ที่ ๕   สายข้างวัดป่าดงเชียงเครือ  
ตำบลปลาโหล  งบประมาณ ๔๕๐,๐๐๐ บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน บ้านดงเชียงเครือ 
หมูท่ี่ ๙ - บ้านไฮ่ หมู่ที่ ๕ ตำบลปลาโหล ถนน คสล. กว้าง ๕.๐๐ เมตร  ยาว 



 ๓๘ 

๑๗๙.๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมพ้ืีนที่ไมน่้อยกว่า ๘๙๗.๕๐ 
ตารางเมตร  ลงลูกรังไหล่ทางกว้างเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก (ท1-01) ปรับปรุงและแกไ้ขบางรายการ พร้อมตดิตั้งป้าย
โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๔๕๐,๓๗๒.๒๖ บาท  คิดเพียง ๔๕๐,๐๐๐ บาท 
       รวมโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเปน็รายการใหม่   ๔๕๐,๐๐๐ บาท 

นำเรียนที่ประชุมเพ่ือพิจารณา ขอบคุณครับ 

นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน ขอบคุณท่านเลขาฯ ครับ ท่านสมาชิกมีความคิดเห็นอย่างไร ถ้าไมมี่ ผมจะขอ 
ประธานสภาเทศบาล        มตทิี่ประชุมเพ่ือลงมติการขออนุมติัโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   

ขออนุมัติโอนลดงบประมาณ 
     ๑. งบดำเนินงาน (กองการศึกษา)   
          ประเภท   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ 

       รายจ่ายหมวดอื่นๆ 
   ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ๑๐๗,๕๔๖.๐๐ บาท 
   โครงการแข่งขนักีฬาต้านยาเสพติด ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
   โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พฒันาเด็กเล็ก  

  ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
      โครงการเข้าค่ายฝึกเทคนิคการเล่นฟุตบอล 

                           ๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
                     โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา 

     ๓๙,๖๑๖.๐๐ บาท 
                  ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม  ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
                  วัสดุสำนักงาน          ๓๑,๗๐๐.๐๐ บาท 
                  ค่าไฟฟ้า           ๔๑,๑๓๘.๐๐ บาท 

    รวมโอนลดงบประมาณ       ๔๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

เพื่อโอนเพิม่งบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   
งบลงทุน (กองช่าง) หมวด  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง       
ประเภท   โครงการก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน  บ้าน         
ดงเชียงเครือ  หมู่ที ่๙ – บ้านไฮ่  หมู่ที่ ๕   สายข้างวัดป่าดงเชียงเครือ  
ตำบลปลาโหล  งบประมาณ ๔๕๐,๐๐๐ บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน บ้าน ดงเชียงเครือ  
หมู่ที ่๙ - บ้านไฮ่  หมู่ที่ ๕  ตำบลปลาโหล  ถนน คสล. กว้าง ๕.๐๐ เมตร  
ยาว ๑๗๙.๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๘๙๗.๕๐ 
ตารางเมตร  ลงลูกรังไหล่ทางกว้างเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก (ท1-01) ปรับปรุงและแกไ้ขบางรายการ พร้อมตดิตั้งป้าย
โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๔๕๐,๓๗๒.๒๖ บาท คิดเพียง ๔๕๐,๐๐๐ บาท 
        รวมโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเปน็รายการใหม่   ๔๕๐,๐๐๐  บาท 
 
 



 ๓๙ 

 ประเด็นที ่๑  สมาชิกท่านใดอนุมัติให้โอนงบประมาณไปต้ังจา่ย 
 เป็นรายการใหม่   

อนุมัติ   ๙ เสียง 

 ประเด็นที่ ๒  สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติให้โอนงบประมาณไปต้ังจา่ย 
 เป็นรายการใหม่   

ไมอ่นุมัต ิ  ไม่มี   

  มติที่ประชุม อนุมัติ     ๙  เสียง 
ไม่อนุมัติ    ไม่มี 
งดออกเสียง     ๒  เสียง 
อนุมัติให้โอนงบประมาณไปตัง้จ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการก่อสร้างถนน  
คสล. เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน บ้านดงเชียงเครือ  หมู่ที ่๙ – บ้านไฮ่  หมู่ที่ ๕  
สายข้างวัดป่าดงเชียงเครือ ตำบลปลาโหล  งบประมาณ ๔๕๐,๐๐๐ บาท 

๔.๑.๑๕  โครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติก  สายเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน 
บ้านโคกศาลา  หมู่ที ่๘ – แยกดงเชียงเครือดงคำโพธิ์  หมู่ที่ ๑๑  ตำบล
ปลาโหล  งบประมาณ  ๕๐๐,๐๐๐  บาท 

นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน เชิญท่านเลขาฯ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล  

นายสุรพัฒน์  พุฒธรรม กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร  และ 
เลขานุการสภาเทศบาล ผู้เข้าร่วมประชุมทีเ่คารพครับ โครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติก  สายเชื่อม 

ระหว่างหมู่บ้าน  บ้านโคกศาลา  หมู่ที ่๘  –  แยกดงเชียงเครือดงคำโพธิ์     
หมูท่ี ่๑๑  ตำบลปลาโหล  งบประมาณ  ๕๐๐,๐๐๐  บาท  รายละเอียดการ
โอนงบประมาณ ดังนี้ 
ขออนุมัติโอนลดงบประมาณ 
      ๑. งบดำเนินงาน (สำนักปลัด) - ประเภท วัสดุสำนักงาน 

ต้ังไว้           ๑๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
    โอนลดครั้งนี้          ๗,๙๑๕.๐๐ บาท 
    คงเหลือ            -  บาท 
          - ประเภท วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 

ตั้งไว้            ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
    โอนลดครั้งนี้         ๙๑,๙๑๑.๐๐ บาท 
    คงเหลือ             -  บาท 
          - ประเภท วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 

ต้ังไว้            ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
    โอนลดครั้งนี้       ๑๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
    คงเหลือ          ๒๕,๗๓๐.๐๐   บาท 
 
 



 ๔๐ 

          - ประเภท ค่าไฟฟ้า 
ตั้งไว้            ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

    โอนลดครั้งนี้       ๑๑๐,๑๗๔.๐๐ บาท 
    คงเหลือ          ๓๘,๐๐๙.๖๒   บาท 
     ๒. งบลงทุน (สำนักปลัด) - ประเภท ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 

ตั้งไว้            ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
    โอนลดครั้งนี้       ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
    คงเหลือ               -   บาท 

รวมโอนลดงบประมาณ         ๕๐๐,๐๐๐.๐๐   บาท 

เพื่อโอนเพิม่งบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   
งบลงทุน (กองช่าง) หมวด  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง       
ประเภท   โครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติก  สายเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน 
บ้านโคกศาลา  หมู่ที ่๘ – แยกดงเชียงเครือดงคำโพธิ์  หมู่ที่ ๑๑  ตำบล  
ปลาโหล  งบประมาณ  ๕๐๐,๐๐๐  บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติก สายเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน บ้าน
โคกศาลา หมู่ที ่ ๘ – แยกดงเชียงเครอืดงคำโพธิ์ หมู่ที ่ ๑๑ ตำบลปลาโหล 
เสริมผิวแอสฟัลท์ติก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๓๑.๕๐ เมตร หนา ๐.๐๔ 
เมตร หรือมีพ้ืนที่เสริมผิวแอสฟลัท์ติกไม่น้อยกว่า ๑,๖๕๗.๕๐ ตารางเมตร 
รวมเป็นเงินทัง้สิ้น ๕๐๐,๕๑๓.๐๘ บาท  คิดเพียง ๕๐๐,๐๐๐ บาท 
       รวมโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเปน็รายการใหม่   ๕๐๐,๐๐๐ บาท 

นำเรียนที่ประชุมเพ่ือพิจารณา ขอบคุณครับ 

นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน ขอบคุณท่านเลขาฯ ครับ ท่านสมาชิกมีความคิดเห็นอย่างไร ถ้าไม่มี ผมจะขอ 
ประธานสภาเทศบาล        มตทิี่ประชุมเพ่ือลงมติการขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   

ขออนุมัติโอนลดงบประมาณ 
      ๑. งบดำเนินงาน (สำนักปลัด)   
          ประเภท   ค่าวัสดุสำนักงาน      ๗,๙๑๕.๐๐ บาท 
            วัสดุยานพาหนะและขนส่ง    ๙๑,๙๑๑.๐๐ บาท 
         วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  ๑๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
         ค่าไฟฟ้า    ๑๑๐,๑๗๔.๐๐ บาท 
     ๒. งบลงทุน (สำนักปลัด) 
          ประเภท   ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์๑๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

     รวมโอนลดงบประมาณ       ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

เพื่อโอนเพิม่งบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   
งบลงทุน (กองช่าง) หมวด  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง       
ประเภท   โครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติก  สายเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน 
บ้านโคกศาลา  หมู่ที ่๘ – แยกดงเชียงเครือดงคำโพธิ์  หมู่ที่ ๑๑  ตำบล  
ปลาโหล  งบประมาณ  ๕๐๐,๐๐๐  บาท 



 ๔๑ 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติก  สายเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน บ้าน
โคกศาลา หมู่ที ่ ๘ – แยกดงเชียงเครอืดงคำโพธิ์ หมู่ที ่ ๑๑ ตำบลปลาโหล 
เสริมผิวแอสฟัลท์ติก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๓๑.๕๐ เมตร หนา ๐.๐๔ 
เมตร หรือมีพ้ืนที่เสริมผิวแอสฟัลท์ติกไม่น้อยกว่า ๑,๖๕๗.๕๐ ตารางเมตร 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๕๐๐,๕๑๓.๐๘ บาท คิดเพียง ๕๐๐,๐๐๐ บาท 
        รวมโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเปน็รายการใหม่   ๕๐๐,๐๐๐  บาท 

 ประเด็นที ่๑  สมาชิกท่านใดอนุมัติให้โอนงบประมาณไปต้ังจา่ย 
 เป็นรายการใหม่   

อนุมัติ   ๙ เสียง 

 ประเด็นที่ ๒  สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติให้โอนงบประมาณไปต้ังจา่ย 
 เป็นรายการใหม่   

ไมอ่นุมัต ิ  ไม่มี   

  มติที่ประชุม อนุมัติ     ๙  เสียง 
ไม่อนุมัติ    ไม่มี 
งดออกเสียง     ๒  เสียง 
อนุมัติให้โอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการซ่อมแซม 
ถนนแอสฟัลท์ติก  สายเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน  บ้านโคกศาลา  หมู่ที ่๘ – 
แยกดงเชียงเครือดงคำโพธิ์  หมู่ที่ ๑๑  ตำบลปลาโหล   
งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท 

๔.๒  ขออนุมัติกันเงินไว้ใช้จ่าย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน การขออนุมัติกันเงินไว้ใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  เหลือเวลา 
ประธานสภาเทศบาล อีกไมก่ี่วันจะสิ้นปีงบประมาณแล้ว แตย่ังมโีครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ซ่ึง

เป็นโครงการที่สภาฯ ได้พิจารณาอนุมัติให้โอนงบประมาณเหลือจ่ายไปตั้งจ่าย 
เป็นรายการใหม่ทั้ง ๑๕ โครงการ ก่อนทีท่่านผู้บรหิารจะเสนอขออนุมัติกัน
เงินไว้ใช้จา่ย เชิญท่านเลขาฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดครับ 

นายสุรพัฒน์  พุฒธรรม กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกฯ ผู้บริหาร และ 
เลขานุการสภาเทศบาล ผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพครับ  สืบเนือ่งจากระเบียบวาระ ๔.๑ การขออนุมัติ 

โอนงบประมาณเหลือจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม ่ที่ประชุมสภาฯ ได้อนุมัติ
ทั้ง ๑๕ โครงการแล้ว แต่ไม่สามารถจัดซื้อจัดจ้างได้ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ หรือภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
ข้อ ๕๙ “ในกรณีท่ีมีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินแสะสิ่งปลูกสร้าง ยังมิได้
ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลา
หนึ่งปี...” จึงนำเสนอท่ีประชุมสภาฯ เพ่ือพิจารณาอนุมัติกันเงินไว้ใช้จ่าย
เนื่องจากยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน  ขอบคุณครับ  



 ๔๒ 

นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน ขอบคุณท่านเลขาฯ ครับ  เชิญท่านนายกฯ ครับ   
ประธานสภาเทศบาล  

นายคำเขื่อง  ร่มเกษ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกทีเ่คารพทุกท่าน  ตามท่ีทา่นเลขาฯ 
นายกเทศมนตรี ได้นำเรียนต่อที่ประชุมสภาฯ แล้ว  เทศบาลมีความจำเป็นต้องขออนุมัติสภาฯ

เพ่ือกันเงนิไว้ใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึง่ไม่สามารถจัดซื้อ
จัดจ้างได้ทันปีงบประมาณ  จำนวน ๑๕ โครงการ  ดังนี้ 
๑. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน  บ้านดอนยานาง  หมู่ที่ ๓  
ตำบลปลาโหล  งบประมาณ  ๔๕๐,๐๐๐  บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน  บ้านดอนยานาง หมู่ที่ ๓ 
ตำบลปลาโหล สายข้างบ้านนายพินิจ ทัศมี – ข้างบ้านนางประหยัด อินธิดา  
ถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๑.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร 
หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๘๘๔.๐๐ ตารางเมตร  ลงลูกรังไหล่ทางกว้างเฉลี่ย 
๐.๕๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ท1-01) ปรับปรุง
และแก้ไขบางรายการ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ รวมเป็นเงินทัง้สิ้น 
๔๕๐,๘๒๖.๕๑ บาท  คิดเพียง ๔๕๐,๐๐๐ บาท 
๒. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน  บ้านปลาโหล  หมู่ที่ ๔  
ตำบลปลาโหล  งบประมาณ  ๔๕๐,๐๐๐  บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่ากอ่สร้างถนน คสล.  ภายในหมู่บ้าน บ้านปลาโหล หมู่ที่ ๔ 
ตำบลปลาโหล สายทางเข้าสระน้ำ ถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร  ยาว 
๒๒๑.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรอืมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๘๘๔.๐๐ 
ตารางเมตร  ลงลูกรังไหล่ทางกว้างเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก (ท1-01) ปรับปรุงและแก้ไขบางรายการ พร้อมติดตั้งปา้ย
โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๔๕๐,๘๒๖.๕๑ บาท คิดเพียง ๔๕๐,๐๐๐ บาท 
๓. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน  บ้านไฮ่  หมู่ที่ ๕ 
ตำบลปลาโหล  งบประมาณ  ๔๕๐,๐๐๐  บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านไฮ่ หมู่ที ่ ๕ ตำบล
ปลาโหล  สายหน้าบ้านนางอรวรรณ ขันละ – หนองกว้าง  ถนน คสล. กว้าง 
๔.๐๐ เมตร  ยาว ๒๒๑.๐๐ เมตร  หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร  หรอืมีพ้ืนที่ไม่
น้อยกว่า ๘๘๔.๐๐ ตารางเมตร  ลงลูกรังไหล่ทางกว้างเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร 
ตามแบบมาตรฐานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ท1-01) ปรับปรุงและแกไ้ขบาง
รายการ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๔๕๐,๘๒๖.๕๑ บาท 
คิดเพียง ๔๕๐,๐๐๐ บาท 
๔. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน  บ้านโคกศาลา     หมู่ที่ ๘  
ตำบลปลาโหล  งบประมาณ  ๔๕๐,๐๐๐  บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านโคกศาลา หมู่ที ่ ๘ 
ตำบลปลาโหล สายข้างบ้านนางปัญญา พาเสน่ห์ – หน้าบ้านนายเดโช      
อินปากดี ถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๘.๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย 
๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๘๗๔.๐๐ ตารางเมตร  ลงลูกรังไหล่ทาง
กว้างเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร พร้อมวางทอ่ คสล. มอก. ชั้น 3 ขนาด ø ๐.๓๐ เมตร 



 ๔๓ 

จำนวน ๙ ท่อน ตามแบบมาตรฐานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ท1-01) 
ปรับปรุงและแก้ไขบางรายการ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
๔๕๐,๗๗๙.๙๗ บาท  คิดเพียง ๔๕๐,๐๐๐ บาท 
๕. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน  บ้านปลาโหลน้อย       
หมู่ที่ ๑๐  ตำบลปลาโหล  งบประมาณ  ๔๕๐,๐๐๐  บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านปลาโหลน้อย      
หมู่ที่ ๑๐ ตำบลปลาโหล สายข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก – หอถังประปา ถนน 
คสล. กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๙.๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๘๙๗.๕๐ ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางกว้างเฉลี่ย ๐.๕๐ 
เมตร ตามแบบมาตรฐานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ท1-01) ปรับปรุงและแก้ไข
บางรายการพร้อมติดต้ังปา้ยโครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๔๕๐,๓๗๒.๒๖ บาท  
คิดเพียง ๔๕๐,๐๐๐ บาท 
๖. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน  บ้านดงคำโพธิ์  หมู่ที่ ๑๑  
ตำบลปลาโหล  งบประมาณ  ๔๕๐,๐๐๐  บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่ากอ่สร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านดงคำโพธิ์ หมู่ที่ ๑๑ 
ตำบลปลาโหล สายหน้าสวนยางพารา – หนา้บ้านนางเวิน ไพศาลธรรม ถนน 
คสล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๑.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไมน่้อยกว่า ๘๘๔.๐๐ ตารางเมตร ลงลูกรงัไหล่ทางกว้างเฉลี่ย ๐.๕๐ 
เมตร ตามแบบมาตรฐานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ท1-01) ปรับปรุงและแก้ไข
บางรายการพร้อมตดิตั้งป้ายโครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๔๕๐,๘๒๖.๕๑ บาท  
คิดเพียง ๔๕๐,๐๐๐ บาท 
๗. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน  บ้านหนองท่ม   หมู่ที่ ๑๒  
ตำบลปลาโหล  งบประมาณ  ๓๔๖,๐๐๐  บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่ากอ่สร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองท่ม หมู่ที่ ๑๒ 
ตำบลปลาโหล สายหน้าบ้านนายสมเดช ขำเขมร – หนา้หอถังประปา ถนน 
คสล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๙.๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมี
พ้ืนทีไ่ม่น้อยกว่า ๖๗๘.๐๐ ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางกว้างเฉลี่ย ๐.๕๐ 
เมตร ตามแบบมาตรฐานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ท1-01) ปรับปรุงและแก้ไข
บางรายการพร้อมติดตั้งป้ายโครงการ รวมเปน็เงินทัง้สิ้น ๓๔๖,๐๔๒.๖๗ บาท 
คิดเพียง ๓๔๖,๐๐๐ บาท 
๘. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน  บ้านโนนอุดม   หมู่ที ่ ๑๔  
ตำบลปลาโหล  งบประมาณ  ๔๕๐,๐๐๐  บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนอุดม หมู่ที่ ๑๔ 
ตำบลปลาโหล สายหน้าบ้านนายสมัย อาษาสร้อย - หน้าหอถังประปา  ถนน 
คสล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๑.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรอืมี
พ้ืนทีไ่มน่้อยกว่า ๘๘๔.๐๐ ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางกว้างเฉลี่ย ๐.๕๐ 
เมตร ตามแบบมาตรฐานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ท1-01) ปรับปรุงและแก้ไข
บางรายการพร้อมติดตั้งปา้ยโครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๔๕๐,๘๒๖.๕๑ บาท 
คิดเพียง ๔๕๐,๐๐๐ บาท 



 ๔๔ 

๙. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านโค้งป่ากล้วย หมู่ที ่๑๕  
ตำบลปลาโหล  งบประมาณ  ๔๕๐,๐๐๐  บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านโค้งป่ากล้วย       
หมู่ที่ ๑๕ ตำบลปลาโหล สายหน้าบ้านนายต้อย อินทรพานิช - หว้ยคำโพธิ ์
ถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๔.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร 
หรือมีพ้ืนทีไ่มน่้อยกว่า ๘๙๖.๐๐ ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางกว้างเฉลี่ย 
๐.๒๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ท1-01) ปรับปรุง
และแก้ไขบางรายการ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
๔๕๐,๘๒๑.๘๖ บาท   คิดเพียง ๔๕๐,๐๐๐ บาท 
๑๐. โครงการก่อสรา้งถนน คสล. เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน บ้านพังฮอ หมู่ที ่๑  
ตำบลปลาโหล  อำเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร - บ้านตาลเนิ้ง  ตำบล 
ตาลเนิ้ง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร  งบประมาณ ๔๕๐,๐๐๐ บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน บ้านพังฮอ หมู่ที่ ๑ 
ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร – บ้านตาลเนิ้ง ตำบลตาลเนิ้ง 
อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว 
๑๙๒.๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๗๗๐.๐๐ 
ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางกว้างเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานงาน
ทางสำหรบั อปท. กรมทางหลวงชนบท (ทถ.-2-202)  ปรับปรุงและแก้ไขบาง
รายการ  พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๔๕๐,๗๑๗.๒๓ บาท   
คิดเพียง ๔๕๐,๐๐๐ บาท 
๑๑. โครงการก่อสร้างถนน คสล. เชือ่มระหว่างหมู่บ้าน  บ้านงิ้ว  หมู่ที ่๒  
ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร – บ้านหนองหวาย  ตำบล
ตาลเนิ้ง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร งบประมาณ ๔๕๐,๐๐๐ บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่ากอ่สร้างถนน คสล. เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน บ้านงิว้ หมู่ที ่ ๒  
ตำบลปลาโหล  อำเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร – บ้านหนองหวาย ตำบล
ตาลเนิ้ง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร  
ยาว ๒๑๙.๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๘๗๘.๐๐ 
ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางกว้างเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร พรอ้มวางท่อ คสล.มอก.
ชั้น 3 ขนาด Ø ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๕ ท่อน ตามแบบมาตรฐานถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก (ท1-01) ปรับปรุงและแก้ไขบางรายการ พร้อมติดตั้งปา้ย
โครงการ รวมเปน็เงินทั้งสิ้น ๔๕๐,๖๓๕.๔๒ บาท   คิดเพียง ๔๕๐,๐๐๐ บาท 
๑๒. โครงการก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน  บ้านนาบ่อ   
หมู่ที่ ๖–บ้านพังฮอ หมู่ที่ ๑ ตำบลปลาโหล  งบประมาณ ๔๕๐,๐๐๐ บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน บ้านนาบ่อ หมู่ที่ ๖ 
- บ้านพงัฮอ หมู่ที่ ๑ ตำบลปลาโหล  ถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร  ยาว 
๒๒๖.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๙๐๔.๐๐ 
ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ท1-01) ปรับปรุง
และแก้ไขบางรายการ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ  รวมเปน็เงินทัง้สิ้น 
๔๕๐,๙๙๘.๙๔ บาท   คิดเพียง ๔๕๐,๐๐๐ บาท 



 ๔๕ 

๑๓. โครงการก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน  บ้านผักตบ     
หมู่ที่ ๗–บ้านพังฮอ หมู่ที ่๑ ตำบลปลาโหล งบประมาณ ๔๕๐,๐๐๐ บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน บ้านผักตบ      
หมู่ที่ ๗ - บ้านพงัฮอ หมู่ที่ ๑ ตำบลปลาโหล  
ช่วงที่ ๑  สายหน้าบ้านนายคม แก่แก้ว ถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร      
ยาว ๗.๕๐ เมตร  หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร  หรือมพ้ืีนที่ไม่น้อยกว่า  ๓๐.๐๐ 
ตารางเมตร  ลงลูกรงัไหล่ทางกว้างเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร 
ช่วงที่ ๒  สายบ้านผักตบ – บ้านพังฮอ  ถนน คสล. กว้าง ๓.๕๐ เมตร     
ยาว ๒๖๑.๐๐ เมตร  หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร  หรือมพ้ืีนที่ไม่น้อยกว่า 
๙๑๓.๕๐ ตารางเมตร 
รวมทั้ง ๒ ช่วง  มีพ้ืนที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๙๔๓.๕๐ ตารางเมตร ตาม
แบบมาตรฐานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ท1-01) ปรับปรุงและแก้ไขบาง
รายการ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๔๕๐,๐๑๕.๐๙ บาท 
คิดเพียง ๔๕๐,๐๐๐ บาท 
๑๔. โครงการก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน  บ้านดงเชียงเครือ  
หมู่ที่ ๙ – บ้านไฮ่  หมู่ที่ ๕  สายขา้งวัดป่าดงเชียงเครือ ตำบลปลาโหล  
งบประมาณ  ๔๕๐,๐๐๐  บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน บ้านดงเชียงเครอื 
หมู่ที่ ๙ - บ้านไฮ่ หมู่ที่ ๕ ตำบลปลาโหล ถนน คสล. กว้าง ๕.๐๐ เมตร  ยาว 
๑๗๙.๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๘๙๗.๕๐ 
ตารางเมตร  ลงลูกรังไหล่ทางกว้างเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก (ท1-01) ปรับปรุงและแกไ้ขบางรายการ พร้อมติดตั้งป้าย
โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๔๕๐,๓๗๒.๒๖ บาท  คิดเพียง ๔๕๐,๐๐๐ บาท 
๑๕. โครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติก  สายเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน บ้าน
โคกศาลา หมู่ที ่๘ – แยกดงเชียงเครือดงคำโพธิ์  หมู่ที ่๑๑  ตำบลปลาโหล  
งบประมาณ  ๕๐๐,๐๐๐  บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติก สายเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน บ้าน
โคกศาลา หมู่ที่ ๘ – แยกดงเชียงเครือดงคำโพธิ์ หมู่ที ่ ๑๑ ตำบลปลาโหล 
เสริมผิวแอสฟัลท์ติก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๓๑.๕๐ เมตร หนา ๐.๐๔ 
เมตร หรือมีพ้ืนที่เสริมผิวแอสฟัลท์ติกไม่น้อยกว่า ๑,๖๕๗.๕๐ ตารางเมตร 
รวมเป็นเงินทัง้สิ้น ๕๐๐,๕๑๓.๐๘ บาท  คิดเพียง ๕๐๐,๐๐๐ บาท 
   รวม  ๑๕  โครงการ   งบประมาณทั้งส้ิน  ๖,๖๙๖,๐๐๐.๐๐  บาท 

นำเรียนท่านสมาชิกเพ่ือพิจารณาการขออนุมัติกันเงินไว้ใช้จ่าย   ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  ขอบคุณครับ 

นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน ขอบคุณท่านนายกฯ ครับ การขออนุมตัิกันเงินไว้ใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ  
ประธานสภาเทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๓ มีทั้งหมด ๑๕ โครงการ งบประมาณ ๖,๖๙๖,๐๐๐ บาท  ท่าน

สมาชิกมีความคิดเห็นอย่างไร  เชิญท่านรองฯ สุรชัย พุทธรรม ครับ 

 



 ๔๖ 

นายสุรชัย  พุทธรรม กราบเรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านคณะผู้บริหาร  ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ  
รองประธานสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ก่อนที่จะลงมติผมขออนุญาตเสนอแนะในเรื่อง

การลงลูกรังไหล่ทาง ฝากคณะผู้บริหารได้ตรวจสอบในเรื่องปรมิาณลูกรงัด้วย 
ผมได้ยินเสียงสะท้อนจากชาวบ้าน  ฝากคณะผู้บริหารด้วย  ขอบคุณครับ  

นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน ขอบคุณท่านรองฯ ครับ เสนอแนะเรื่องไหล่ทาง ฝากท่านผู้บริหารได้ดูแลด้วย 
ประธานสภาเทศบาล เชินท่าน ส.ท. จันทรา  พูลพล  ครับ 

นายจันทรา  พูลพล กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกยีรติ และผู้เข้าร่วมประชุม 
สมาชิกสภาเทศบาล ทุกทา่นครบั ในแตล่ะโครงการที่มีไหล่ทาง  ผมคิดว่ายังไม่ได้มาตรฐานเหมือน

ที่ผ่านๆ มา ฝากกรรมการตรวจสอบด้วย ต้องช่วยกันดูแลงบประมาณท่ีใช้ไป
ให้เกดิประโยชน์คุ้มค่าในทุกๆ โครงการ ไม่ใช่เฉพาะโครงการ คสล. ไม่อยาก
ให้ทำไปแล้วต้องกลับมาแก้ไข ฝากทกุท่านที่มสี่วนเกี่ยวข้องด้วย ขอบคุณครับ 

นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน ขอบคุณท่าน ส.ท. จันทรา ครับ  ฝากท่านผู้รับผิดชอบต้องช่วยกันดูแลการ 
ประธานสภาเทศบาล ใช้จา่ยงบประมาณด้วย เชิญท่าน ส.ท. ธวัชวงค์  ผวิบุญเรือง  ครับ  

นายธวัชวงค์  ผิวบญุเรือง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน  และผู้เข้าร่วม 
สมาชิกสภาเทศบาล ประชุมทุกท่านครับ เรื่องการลงลูกรังไหล่ทาง ฝากกองช่างในเรื่องปริมาณ

ลูกรังให้เป็นไปตามมาตรฐาน แตคุ่ณภาพหินดีแล้วครับ  ขอบคุณครับ 

นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน ขอบคุณท่าน ส.ท.ธวัชวงค์ ครับ ฝากในเรื่องปริมาณลูกรงัด้วย สมาชิกท่านอื่น 
ประธานสภาเทศบาล ครับ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดสงสัย หรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม ผมจะขอมติ

ทีป่ระชุมเพ่ือลงมติ การขออนุมัติกันเงนิไว้ใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓  รวมงบประมาณ ๖,๖๙๖,๐๐๐ บาท จำนวน  ๑๕  โครงการ ดังนี้ 
๑. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน  บ้านดอนยานาง  หมู่ที่ ๓  
ตำบลปลาโหล  งบประมาณ  ๔๕๐,๐๐๐  บาท 
๒. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน  บ้านปลาโหล  หมู่ที ่๔  
ตำบลปลาโหล  งบประมาณ  ๔๕๐,๐๐๐  บาท 
๓. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บา้น  บ้านไฮ่  หมู่ที่ ๕ 
ตำบลปลาโหล  งบประมาณ  ๔๕๐,๐๐๐  บาท 
๔. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน  บ้านโคกศาลา     หมู่ที่ ๘  
ตำบลปลาโหล  งบประมาณ  ๔๕๐,๐๐๐  บาท 
๕. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน  บ้านปลาโหลน้อย       
หมู่ที่ ๑๐  ตำบลปลาโหล  งบประมาณ  ๔๕๐,๐๐๐  บาท 
๖. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน  บ้านดงคำโพธิ์  หมู่ที่ ๑๑  
ตำบลปลาโหล  งบประมาณ  ๔๕๐,๐๐๐  บาท 
๗. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน  บ้านหนองท่ม   หมู่ที่ ๑๒  
ตำบลปลาโหล  งบประมาณ  ๓๔๖,๐๐๐  บาท 
๘. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน  บ้านโนนอุดม   หมู่ที ่ ๑๔  
ตำบลปลาโหล  งบประมาณ  ๔๕๐,๐๐๐  บาท 



 ๔๗ 

๙. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านโค้งป่ากล้วย หมู่ที ่๑๕  
ตำบลปลาโหล  งบประมาณ  ๔๕๐,๐๐๐  บาท 
๑๐. โครงการก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน บ้านพังฮอ หมู่ที ่๑  
ตำบลปลาโหล  อำเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร - บ้านตาลเนิ้ง ตำบล
ตาลเนิ้ง  อำเภอสว่างแดนดิน  จังหวัดสกลนคร  
งบประมาณ  ๔๕๐,๐๐๐  บาท 
๑๑. โครงการก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน  บ้านงิว้  หมู่ที ่๒  
ตำบลปลาโหล  อำเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร – บ้านหนองหวาย  
ตำบลตาลเนิ้ง  อำเภอสว่างแดนดิน  จังหวัดสกลนคร   
งบประมาณ  ๔๕๐,๐๐๐  บาท 
๑๒. โครงการก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน  บ้านนาบ่อ   
หมู่ที่ ๖–บ้านพังฮอ หมู่ที่ ๑ ตำบลปลาโหล  งบประมาณ ๔๕๐,๐๐๐ บาท 
๑๓. โครงการก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน  บ้านผักตบ     
หมู่ที่ ๗–บ้านพังฮอ หมู่ที ่๑ ตำบลปลาโหล งบประมาณ ๔๕๐,๐๐๐ บาท 
๑๔. โครงการก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน  บ้านดงเชียงเครือ  
หมู่ที่ ๙ – บ้านไฮ่  หมู่ที่ ๕  สายข้างวัดป่าดงเชียงเครือ ตำบลปลาโหล  
งบประมาณ  ๔๕๐,๐๐๐  บาท 
๑๕. โครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติก  สายเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน บ้าน
โคกศาลา หมู่ที ่๘ – แยกดงเชียงเครือดงคำโพธิ์  หมู่ที่ ๑๑  ตำบลปลาโหล  
งบประมาณ  ๕๐๐,๐๐๐  บาท 

 ประเด็นที ่๑  สมาชิกท่านใดอนุมัติให้กันเงนิไว้ใช้จา่ย  ประจำปี  
                 งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

อนุมัติ   ๙ เสียง 

 ประเด็นที่ ๒  สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติให้กันเงินไว้ใช้จ่าย  ประจำปี           
                                                        งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ไมอ่นุมัติ   ไม่มี   

  มติทีป่ระชุม อนุมัติ     ๙  เสียง 
ไม่อนุมัติ    ไม่มี 
งดออกเสียง     ๒  เสียง 
อนุมัติให้กันเงินไว้ใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓               
รวม ๑๕ โครงการ  งบประมาณทั้งสิ้น  ๖,๖๙๖,๐๐๐  บาท  

๔.๓  การขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม 

นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน เชิญท่านเลขาฯ ครบั   
ประธานสภาเทศบาล   

นายสุรพัฒน์  พุฒธรรม กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกฯ ผู้บริหาร และ 
เลขานุการสภาเทศบาล ผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพครับ ในวาระนี้ ขออนุญาตนำเรียนที่ประชุมพิจารณา

การใช้จ่ายเงินสะสม โดยเทศบาลได้รับงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกจิตาม



 ๔๘ 

บัญชีรายการงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จะได้รับการจัดสรรตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
งบประมาณเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วน
ตำบล แผนงานยุทธศาสตรส์่งเสรมิการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ แนบท้ายหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ด่วนที่สุด ที่ 
มท ๐๘๑๐.๘/ว ๒๗๖๓  ลงงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓)   โดยเทศบาลตำบล
ปลาโหล ได้รับงบประมาณเงินอุดหนุนทั้งสิ้น ๙ รายการ  ได้แก่ 
๑. ชุดอุปกรณส์ำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กง้ิว – พังฮอ  เทศบาลตำบล
ปลาโหล  อำเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร  ๑ ชุด  งบประมาณเงินอุดหนุน 
๓๐,๗๐๐ บาท 
๒. กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านดอนยานาง   หมู่ที่  ๓   ตำบล
ปลาโหล - บ้านหนองหญ้าปล้อง ตำบลพังโคน ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว 
๙๖๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๓,๘๗๒ ตารางเมตร 
เทศบาลตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ๑ สายทาง  
งบประมาณเงินอุดหนุน  ๒,๐๐๐,๐๐๐  บาท 
๓. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านปลาโหล กม.8 หมู่ที่ ๔ - แยก
บ้านโคกศาลาดงเชียงเครือดงคำโพธิ์ ตำบลปลาโหล ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว 
๗๘๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๓,๙๓๐ ตารางเมตร 
เทศบาลตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ๑ สายทาง  
งบประมาณเงินอุดหนุน  ๒,๐๐๐,๐๐๐  บาท 
๔. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านปลาโหลน้อย หมู่ที่ ๑๐ ตำบล
ปลาโหล ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๖๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่
ไม่น้อยกว่า ๓,๘๗๒ ตารางเมตร เทศบาลตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ 
จังหวัดสกลนคร ๑ สายทาง  งบประมาณเงินอุดหนุน  ๒,๐๐๐,๐๐๐  บาท 
๕. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านพรสวรรค์  หมู่ที่  ๑๓  ตำบล
ปลาโหล - บ้านเจริญสุข ตำบลแร ่  ขนาดกว้าง ๕ เมตร  ยาว ๗๘๕ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร  หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๓,๙๓๐ ตารางเมตร  เทศบาล
ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ๑ สายทาง งบประมาณเงนิ
อุดหนุน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
๖. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสถานที่ท่องเที่ยวหาดสวนหิน สาย
ทางบ้านโคกศาลา หมู่ที ่ ๘ – แยกดงเชียงเครือดงคำโพธิ์ หมู่ที่ ๑๑ ขนาด
กว้าง  ๕  เมตร  ยาว  ๓,๐๐๐  เมตร  หรือมพ้ืีนที่ไม่น้อยกว่า  ๑๕,๐๐๐ 
ตารางเมตร  ลงลูกรังไหล่ทางกว้างเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร  เทศบาลตำบลปลาโหล 
อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ๑ แหง่  งบประมาณเงินอุดหนุน  
๗,๕๔๓,๐๐๐ บาท 
๗. ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างเข้าแหล่งท่องเที่ยวบริเวณหาดสวนหินสายบ้าน     
ดงเชียงเครือ หมู่ที ่ ๙ ถึงบ้านดงคำโพธิ์ หมู่ที่ ๑๑ เสาไฟกิ่งเดี่ยวสูง ๙ เมตร 
ระยะห่างเสา ๓๕ เมตร จำนวน ๑๕๒ ต้น เทศบาลตำบลปลาโหล อำเภอ



 ๔๙ 

วาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ๑ แห่ง งบประมาณเงินอุดหนุน ๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท  
รายได้ อปท. สมทบ  ๑,๐๐๐,๐๐๐  บาท 
๘. ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างเข้าแหล่งท่องเที่ยวบริเวณหาดสวนหิน สายบ้าน    
ดงคำโพธิ์  หมู่ที่ ๑๑  เสาไฟกิ่งเดี่ยวสูง ๙ เมตร  ระยะห่างเสา ๓๕ เมตร  
จำนวน ๑๕๒ ต้น เทศบาลตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภมูิ จังหวัดสกลนคร   
๑ แห่ง  งบประมาณเงนิอุดหนุน  ๙,๐๐๐,๐๐๐  บาท  รายได้ อปท. สมทบ  
๑,๐๐๐,๐๐๐  บาท 
๙. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสถานทีท่่องเที่ยวหาดสวนหิน สาย
ทางบ้านไฮ่  หมู่ที่ ๕ – บ้านดงคำโพธิ์ หมู่ที่ ๑๑ ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว 
๓,๙๕๐ เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๑๙,๗๕๐ ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทาง
กว้างเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร เทศบาลตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัด
สกลนคร ๑ แหง่  งบประมาณเงินอุดหนุน  ๙,๘๐๕,๐๐๐ บาท 
  รวมงบประมาณเงินอุดหนุนที่ได้รับจัดสรร  ๔๓,๓๗๘,๗๐๐  บาท 

สืบเนื่องจากโครงการในลำดับที่ ๗ และ ๘ งบประมาณโครงการละ 
๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท องคก์รปกครองส่วนท้องถิน่ต้องสมบท ๑๐ เปอร์เซ็นต์ 
คือ สมทบโครงการละ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท  รวมสมทบ  ๒,๐๐๐,๐๐๐  บาท  
ดังนั้น จึงนำเรียนท่านสมาชิกว่าเทศบาลมีความจำเป็นต้องสมทบงบประมาณ  
ซึ่งในการสมทบนั้น จะมีแนวทางหรือวิธีการใช้เงินงบประมาณในการสมทบ
อย่างไร ระเบียบฯ ระบุให้ใช้จ่ายเงินอย่างไร หรือจะมีหนังสือสั่งการหรือไม่ 
นำเรียนท่านสมาชิกว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้จัดตั้งงบประมาณ
เสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนสิงหาคมท่ีผ่านมา ถ้าไม่ขัดต่อระเบียบในการที่จะ
ใช้จ่ายเงินสะสมสมทบโครงการนี้ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม นอกจากนี ้ หากมี
ความต้องการของพ่ีน้องประชาชนที่จำเป็นต้องใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือแกไ้ข
ปัญหาความจำเป็นจะได้จัดทำโครงการเสนอต่อสภาฯ ร่วมด้วย  ถ้าได้ข้อสรุป
อย่างไรคงจะต้องนำเรียนท่านประธานสภาฯ นัดประชุมอีกครั้ง ซึ่งนายอำเภอ
ได้อนุมัติเปดิประชุมสภาฯ สมัยประชุมวิสามญั ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. 
๒๕๖๓ มีกำหนดไม่เกิน ๑๕ วัน  ฉะนั้น จงึนำเรียนปรึกษาที่ประชุมสภาฯ ขอ
ยกระเบียบวาระการประชุม ต้ังแต่ระเบียบวาระที่ ๔.๓ ถึง และระเบยีบวาระ
ที่ ๖ ไปประชุมในคราวถัดไป นำเรียนที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  ขอบคุณครับ 

นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน ขอบคุณท่านเลขาฯ ครบั  ท่านสมาชิกมีความเห็นอย่างไร หรือสมาชิกท่านใด   
ประธานสภาเทศบาล   มีความคิดเห็นเป็นอย่างอ่ืนครบั เห็นด้วยหรือไม่ทีจ่ะยกระเบียบวาระต้ังแต่

ระเบียบวาระที่ ๔.๓ ถึงระเบียบวาระท่ี ๖ ไปประชุมในคราวถัดไป เชิญท่าน
สมาชิกได้เสนอความคิดเห็น  ถ้าไม่มคีวามเห็นเป็นอย่างอ่ืน ถือว่าท่านสมาชิก
เห็นด้วยที่จะยกระเบียบวาระ ตั้งแต่ระเบียบวาระที่ ๔.๓ ถึงระเบียบวาระที่ ๖ 
ไปประชุมในคราวถดัไป และถือเป็นมติที่ประชุมครบั ก่อนที่จะปิดการประชุม
ในวันนี้ หัวหน้าส่วนราชการหรือท่านใดมีเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมเพ่ิมเติม
ครับ เชิญหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ครับ 

 



 ๕๐ 

นายดลุยสิทธิ์  งามราชจักร์ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ 
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ผม  นายดุลยสิทธิ์ งามราชจักร์  หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล  เนื่องจากในวันที่ 

๒๕ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป มีกำหนดจัดโครงการ
เทศบาลตำบลปลาโหลสัญจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  สถานที่
บ้านดงคำโพธิ์ บริเวณหาดสวนหิน กิจกรรมในงานประกอบด้วย การบริการ
ของหน่วยงานต่างๆ ท่านผู้บริหารเสนอผลการปฏิบัติงานทีผ่่านมาและที่จะ
ดำเนินงานต่อไป ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรม  และเนื่องจากในวันที่  
๒๕  กันยายน  ๒๕๖๓  เป็นวันพระ คิดว่าจะทำบุญตักบาตรในช่วงเช้า เรียน
เชิญทุกท่านทำบญุตักบาตรร่วมกัน  ขอบคณุครับ 

นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน ขอบคุณท่านหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลครับ  เชิญท่านสมาชิกร่วมกิจกรรม 
ประธานสภาเทศบาล   ช่วงเช้ามีกิจกรรมทำบุญตักบาตรที่วัดบ้านดงคำโพธิ์ ถ้าไม่มีเรื่องที่จะนำเสนอ 

สภาฯ แล้ว หากได้ข้อสรุปในแนวทาง วิธีการสมทบงบประมาณเงินอุดหนุน
ตามทีท่่านเลขาฯ ได้แจ้งที่ประชุมแล้ว จะได้นัดประชุมในระเบียบวาระที่
เหลืออีกครัง้ ในวันนี้ ผมขอปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล สมัย
ประชุมวิสามัญ  ครัง้ที่ ๑  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓      

เลิกประชุม  เวลา  ๑๕.๓๐  น. 

                                                     (ลงชื่อ)     ธัญพร  เหลือหลาย     ผู้จดบนัทึกการประชุม 
           (นางสาวธัญพร  เหลือหลาย)  

               นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ 

                                            (ลงชื่อ)    สุรพัฒน์  พุฒธรรม    ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
            (นายสุรพัฒน์  พุฒธรรม)  

                        เลขานุการสภาเทศบาลตำบลปลาโหล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๕๑ 

สำเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล   
สมัยประชุมวิสามัญ  ครั้งท่ี ๑  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 

  วันที่  ๕  ตุลาคม  ๒๕๖๓ (วันที่สอง)    
เวลา  ๐๙.๐๐  น. เป็นต้นไป  

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

 

ลำดับที่ ชื่อ – 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 ประยทุธ  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  

รายช่ือผู้เข้ารว่มประชุม 

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายคำเขื่อง  ร่มเกษ นายกเทศมนตรี คำเขื่อง  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  งามราชจักร ์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ดุลยสิทธิ์  งามราชจักร์  
๘ นายสะอาด  ภู่นารถ ผู้อำนวยการกองช่าง สะอาด  ภู่นารถ  



 ๕๒ 

 

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๙ นายสมิทธิ์  พุทธวงศ์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สมิทธิ์  พุทธวงศ์  

๑๐ นางสาวเปรมฤด ี ศิริขันธ์ ผู้อำนวยการกองคลัง เปรมฤดี  ศิริขันธ์  

๑๑ นายปรีดา  เจริญชัย ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ปรีดา  เจริญชัย  

๑๒ นางสาวรัตน์ธุวรรณ  นำสุย หัวหน้าฝ่ายพฒันารายได้ รัตน์ธุวรรณ  นำสุย  

๑๓ นางรุ่งทิวา  ไชยจันทร์ นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชก. รุ่งทิวา  ไชยจันทร์  

๑๔ นางสาวธัญพร  เหลือหลาย นักจัดการงานทะเบียนและบัตร ชก. ธัญพร  เหลือหลาย  

๑๕ นายธวัชชัย  นาเชียงใต้ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียน ธวัชชัย  นาเชียงใต้  

เริ่มประชุม  เวลา  ๑๐.๐๐  น. 

นายสุรพัฒน์  พุฒธรรม  เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  เรียนเชิญท่านประธานสภาเทศบาลตำบลปลาโหล 
เลขานุการสภาเทศบาล         จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และเปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล
    สมัยประชุมวิสามัญ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓  

นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว  ผมขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล 
ประธานสภาเทศบาล        สมัยประชุมวิสามัญ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓  วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓  

ซึ่งเป็นการประชุมวันที่สอง ระเบียบวาระต่อเนื่องจากการประชุมวันแรก 

ระเบียบวาระที่  ๔ เรื่องที่เสนอใหม่ 

๔.๓  ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน การขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  เชิญท่าน 
ประธานสภาเทศบาล        นายกฯ ครับ 

นายคำเขื่อง  ร่มเกษ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านสมาชิก  ท่านรองนายกฯ  และผู้เข้าร่วม 
นายกเทศมนตรี ประชุมที่เคารพทุกท่านครับ ตามท่ีสภาฯ ได้ดำเนินการประชุมวันแรกเมื่อ

วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา และเนื่องจากมีระเบียบวาระท่ีสภาฯ 
พิจารณายังไม่แล้วเสร็จ  ด้วยเทศบาลได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
คือติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างเข้าแหล่งท่องเที่ยวบริเวณหาดสวนหิน ซึ่งเทศบาล
ต้องสมทบ ๑๐ เปอร์เซ็นต์ รวม ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท แต่เนื่องจากใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้จัดตั้งงบประมาณเรียบร้อยแล้ว จึงมีความ
จำเป็นต้องพิจารณาใช้จ่ายเงินสมทบจากเงินสะสม นอกจากนี้ ยังมีโครงการที่
มีความจำเป็น แก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของพ่ีน้องประชาชนในชุมชน ไม่ว่า
จะเป็นในเรื่องถนนหนทาง ไฟฟ้าหรือร่องระบายน้ำ จึงนำเรียนประธานสภาฯ 
นัดประชุมเป็นวันที่สอง ในโอกาสนี้ จึงขออนมุัติจ่ายขาดเงินสะสม  รวม  ๑๓  
รายการ   ดังนี้  



 ๕๓ 

๑.  สมทบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง
เข้าแหล่งท่องเที่ยวบริเวณหาดสวนหินสายบ้านดงเชียงเครือ  หมู่ที่ ๙  ถึง
บ้านดงคำโพธิ์ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลปลาโหล งบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
๒.  สมทบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง
เข้าแหล่งท่องเที่ยวบริเวณหาดสวนหิน  สายบ้านบ้านดงคำโพธิ์  หมู่ที่ ๑๑  
ตำบลปลาโหล   งบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 ๓.  โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน    
บ้านไฮ่  หมู่ที่ ๕  ตำบลปลาโหล   งบประมาณ  ๓๐๑,๐๐๐  บาท 
๔  โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำระบบโซล่าเซลล์      
บ้านหนองท่ม  หมู่ที่ ๑๒  ตำบลปลาโหล   งบประมาณ  ๑๐๔,๐๐๐  บาท 
๕.  โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังเพ่ือการเกษตร สายบ้านโนนอุดม        
หมู่ที่ ๑๔ - บ้านนาบ่อ หมู่ที่ ๖ ตำบลปลาโหล งบประมาณ ๓๗๓,๐๐๐ บาท 
๖.  โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านดงคำโพธิ์  หมู่ที่ ๑๑  
ตำบลปลาโหล  งบประมาณ ๓๗๖,๐๐๐ บาท 
๗.  โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านผักตบ หมู่ที ่ ๑๖ ตำบล
ปลาโหล  งบประมาณ ๔๕๐,๐๐๐ บาท 
๘.  โครงการก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน บ้านปลาโหลน้อย   
หมู่ที่ ๑๐ – บ้านงิ้ว หมู่ที่ ๒ ตำบลปลาโหล  งบประมาณ ๓๘๗,๐๐๐ บาท 
๙.  โครงการก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน บ้านพรสวรรค์       
คุม้เจริญสุข – บ้านพรสวรรค์ หมู่ที่ ๑๓  ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ 
จังหวัดสกลนคร  งบประมาณ ๔๕๐,๐๐๐ บาท 
๑๐.  โครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติก สายเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน       
บ้านพังฮอ  หมู่ที่ ๑ – บ้านปลาโหล  หมู่ที่ ๔  ตำบลปลาโหล      
งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท 
๑๑.  โครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติก สายเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน  บ้าน  
นาบ่อ หมู่ที่ ๖ – บ้านวาริชภูมิ ตำบลปลาโหล งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท 
๑๒.  โครงการก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน บ้านพรสวรรค์     
หมู่ที่ ๑๓ – บ้านโค้งป่ากล้วย หมู่ที่ ๑๕   ตำบลปลาโหล (ตอนปลาย)  
งบประมาณ ๑,๑๑๓,๐๐๐ บาท 
๑๓.  โครงการก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน  บ้านโคกศาลา     
หมู่ที ่๘ – แยกดงเชียงเครือ ดงคำโพธิ์ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลปลาโหล (ตอนปลาย) 
งบประมาณ ๖๕๖,๐๐๐ บาท 

ในส่วนรายละเอียดโครงการต่างๆ ขออนุญาตให้ท่านเลขาฯ เสนอต่อที่ประชุม  
ขอบคุณครับ 

นายสุรชัย  พุทธรรม ขอบคุณท่านนายกฯ  เชิญท่านเลขาฯ ครับ 
รองประธานสภาเทศบาล 



 ๕๔ 

นายสุรพัฒน์  พุฒธรรม กราบเรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกสภาฯ  ท่านคณะผู้บริหาร  และ 
เลขานุการสภาเทศบาล ผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพครับ ตามที่ท่านผู้บริหารได้นำเรียนความจำเป็นที่ 

ต้องใช้จ่ายเงินสะสมไปแล้วนั้น ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงนิ การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ ๘๙ 
ระบุว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติ
จากสภาท้องถิ่น  ดังนั้น จึงขอนำเรียนรายละเอียดแยกเป็นแต่ละโครงการ
เพ่ือให้สภาฯ ได้พิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม  ดังนี้ 

๔.๓.๑  สมทบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ติดตั้งไฟฟ้าส่อง
สว่างเข้าแหลง่ท่องเที่ยวบริเวณหาดสวนหินสายบ้านดงเชียงเครือ หมู่ที่ ๙ 
ถึงบ้านดงคำโพธิ์ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลปลาโหล งบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 - เสาไฟกิ่งเดี่ยวสูง ๙ เมตร ระยะห่างเสา ๓๕ เมตร จำนวน ๑๕๒ ต้น 
เทศบาลตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร จำนวน ๑ แห่ง  รวม
เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท   สมบท  ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
โดยเทศบาลได้รับจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายละเอียดตาม
บัญชีรายการงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จะได้รับการจัดสรรตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
งบประมาณเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วน
ตำบล แผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ แนบท้ายหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ด่วนที่สุด ที่ มท 
๐๘๑๐.๘/ว ๒๗๖๓  ลงงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ นำเรียนที่ประชุมเพ่ือ
พิจารณา ขอบคุณครับ 

นายสุรชัย  พุทธรรม ขอบคุณท่านเลขาฯ ครับ ท่านสมาชิกมีความคิดเห็นอย่างไร ถ้าไม่มี ผมจะขอ 
รองประธานสภาเทศบาล มติทีป่ระชุม เพ่ือลงมติการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม  ดังนี้   

สมทบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ได้รับจัดสรร ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างเข้าแหล่ง
ท่องเที่ยวบริเวณหาดสวนหิน สายบ้านดงเชียงเครอื หมู่ที่ ๙ ถึงบ้านดงคำ
โพธิ์ หมู่ที่ ๑๑  ตำบลปลาโหล  งบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
- เสาไฟกิ่งเดี่ยวสูง ๙ เมตร ระยะห่างเสา ๓๕ เมตร จำนวน ๑๕๒ ตน้ 
เทศบาลตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร จำนวน ๑ แห่ง  
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท   สมบท  ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท   

 ประเด็นที่ ๑  สมาชิกท่านใดอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม   
อนุมัติ   ๑๐ เสียง 

 ประเด็นที่ ๒  สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม   
ไม่อนุมัติ   ไม่มี   

  มติทีป่ระชุม อนุมัติ     ๑๐  เสียง 
ไม่อนุมัติ    ไม่มี 
งดออกเสียง     ๒  เสียง 



 ๕๕ 

อนุมัติให้จ่ายขาดเงนิสะสม สมทบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ได้รับจัดสรรตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างเข้าแหล่งท่องเที่ยวบริเวณหาดสวนหิน สายบ้าน   
ดงเชียงเครือ หมู่ที่ ๙  ถึงบ้านดงคำโพธิ์ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลปลาโหล 
งบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

๔.๓.๒  สมทบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ติดตั้งไฟฟ้าส่อง
สว่างเข้าแหล่งท่องเที่ยวบริเวณหาดสวนหิน สายบ้านบ้านดงคำโพธิ์  
หมู่ที่ ๑๑  ตำบลปลาโหล   งบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

นายสุรชัย  พุทธรรม เชิญทา่นเลขาฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดครับ 
รองประธานสภาเทศบาล  

นายสุรพัฒน์  พุฒธรรม กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร และ 
เลขานุการสภาเทศบาล ผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพครับ  สมทบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ได้รับจัดสรร 

ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างเข้าแหล่งท่องเที่ยวบริเวณหาดสวนหิน  สายบ้าน       
ดงคำโพธิ์ หมู่ที่ ๑๑  ตำบลปลาโหล   งบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท   
รายละเอียดดังนี้ 
 - เสาไฟกิ่งเดี่ยวสูง ๙ เมตร ระยะห่างเสา ๓๕ เมตร จำนวน ๑๕๒ ต้น 
เทศบาลตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร จำนวน ๑ แห่ง  รวม
เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท   สมบท  ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
โดยเทศบาลได้รับจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายละเอียดตาม
บัญชีรายการงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จะได้รับการจัดสรรตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
งบประมาณเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วน
ตำบล แผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น แนบท้ายหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ด่วนที่สุด ที่ มท 
๐๘๑๐.๘/ว ๒๗๖๓  ลงงวันที ่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ นำเรียนที่ประชุมเพ่ือ
พิจารณา ขอบคุณครับ 

นายสุรชัย  พุทธรรม ขอบคุณท่านเลขาฯ ครับ ท่านสมาชิกมีความคิดเห็นอย่างไร ถ้าไม่มี ผมจะขอ 
รองประธานสภาเทศบาล มติที่ประชุม เพ่ือลงมติการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม  ดังนี้  

สมทบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ได้รับจัดสรร ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างเข้าแหล่ง
ท่องเที่ยวบริเวณหาดสวนหิน สายบ้านดงคำโพธิ์ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลปลาโหล   
งบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
- เสาไฟกิ่งเดี่ยวสูง ๙ เมตร  ระยะห่างเสา ๓๕ เมตร  จำนวน ๑๕๒ ต้น 
เทศบาลตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร จำนวน ๑ แห่ง  
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท   สมบท  ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

 ประเด็นที่ ๑  สมาชิกท่านใดอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม   
อนุมัติ   ๑๐ เสียง 



 ๕๖ 

 ประเด็นที่ ๒  สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม   
ไม่อนุมัติ   ไม่มี   

  มติที่ประชุม อนุมัติ     ๑๐  เสียง 
ไม่อนุมัติ    ไม่มี 
งดออกเสียง     ๒  เสียง 
อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม สมทบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ได้รบัจัดสรรตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างเข้าแหล่งท่องเที่ยวบริเวณหาดสวนหิน สายบ้าน   
ดงคำโพธิ์ หมู่ที่ ๑๑  ตำบลปลาโหล   งบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

 ๔.๓.๓  โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน 
บ้านไฮ่ หมู่ที่ ๕  ตำบลปลาโหล   งบประมาณ  ๓๐๑,๐๐๐  บาท 

นายสุรชัย  พุทธรรม เชิญท่านเลขาฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดครับ 
รองประธานสภาเทศบาล  

นายสุรพัฒน์  พุฒธรรม กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร และ 
เลขานุการสภาเทศบาล ผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพครับ  โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำภายในหมู่บ้าน 

บ้านไฮ่ หมู่ที่ ๕ ตำบลปลาโหล งบประมาณ  ๓๐๑,๐๐๐ บาท  รายละเอียด
ดังนี้   
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างร่องระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านไฮ่ หมูที่ ๕ ตำบล
ปลาโหล สายหน้าบ้านนายสาคร โสมชัย – หน้าบ้านนางบัวทอง แก้วอุ่นเรือน  
รอ่งระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๒๓๐.๐๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ 
เมตร ตามแบบ ทต.ปลาโหล เลขที่ ๙/๒๕๖๓  พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ รวม
เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๐๑,๗๑๓.๐๖ บาท  คิดเพียง ๓๐๑,๐๐๐ บาท 
นำเรียนที่ประชุมเพ่ือพิจารณา ขอบคุณครับ 

นายสุรชัย  พุทธรรม ขอบคุณท่านเลขาฯ ครบั ท่านสมาชิกมีความคิดเห็นอย่างไร เชิญท่าน ส.ท.  
รองประธานสภาเทศบาล จันทรา  พูลพล  ครับ 

นายจันทรา  พูลพล กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ  ท่านสมาชิก และผู้เข้าร่วมประชุม 
สมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่านครับ ผม นายจันทรา พูลพล  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑  ตาม

เอกสารโครงการต่างๆ ที่ผู้บริหารเสนอ  เป็นเรื่องที่ดีในการที่จะนำเงินสะสม
มาพัฒนาถนนหนทาง ไฟฟ้า ประปา  แก้ไขปัญหาความเดือดร้อยของพี่น้อง
ประชาชน พ่ีน้องประชาชนก็ดีใจครับ ผมเห็นด้วยกับการจ่ายขาดเงินสะสม 
ขอบคุณครับ 

นายสุรชัย  พุทธรรม ขอบคุณท่านสมาชิกครับ สมาชิกท่านอ่ืนมีความคิดเห็นเพิ่มเติมไหมครับ  ถ้า  
รองประธานสภาเทศบาล ไม่มี ผมจะขอมติที่ประชุม เพ่ือลงมติการขออนุมัติจา่ยขาดเงินสะสม  ดังนี้ 

โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรตีเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านไฮ่  
หมู่ที่ ๕  ตำบลปลาโหล   งบประมาณ  ๓๐๑,๐๐๐  บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างร่องระบายน้ำภายในหมู่บ้าน  บ้านไฮ่  หมูที่ ๕ 
ตำบลปลาโหล  สายหน้าบ้านนายสาคร โสมชัย – หน้าบ้านนางบัวทอง 



 ๕๗ 

แก้วอุ่นเรือน  ร่องระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๒๓๐.๐๐ 
เมตร  ลึก ๐.๕๐ เมตร  ตามแบบ ทต.ปลาโหล เลขที่ ๙/๒๕๖๓  พร้อม
ติดตั้งป้ายโครงการ  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  ๓๐๑,๗๑๓.๐๖  บาท    
คิดเพียง  ๓๐๑,๐๐๐  บาท 

 ประเด็นที ่๑  สมาชิกท่านใดอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม   
อนุมัติ   ๑๐ เสียง 

 ประเด็นที่ ๒  สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม   
ไม่อนุมัติ   ไม่มี   

  มติที่ประชุม อนุมัติ     ๑๐  เสียง 
ไม่อนุมัติ    ไม่มี 
งดออกเสียง     ๒  เสียง 
อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีต  
เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านไฮ่  หมู่ที่ ๕  ตำบลปลาโหล    
งบประมาณ  ๓๐๑,๐๐๐  บาท 

๔.๓.๔  โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำระบบโซล่าเซลล์ 
บ้านหนองท่ม  หมู่ที่ ๑๒  ตำบลปลาโหล   งบประมาณ  ๑๐๔,๐๐๐  บาท 

นายสุรชัย  พุทธรรม เชิญทา่นเลขาฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดครับ 
รองประธานสภาเทศบาล  

นายสุรพัฒน์  พุฒธรรม กราบเรยีนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร และ 
เลขานุการสภาเทศบาล ผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพครับ  โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบ

น้ำระบบโซล่าเซลล์ บ้านหนองท่ม  หมู่ที่ ๑๒  ตำบลปลาโหล   งบประมาณ  
๑๐๔,๐๐๐  บาท  รายละเอียดดังนี้ 
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำระบบโซล่าเซลล์ 
บ้านหนองท่ม หมู่ที่ ๑๒  ตำบลปลาโหล ปริมาณงาน  
๑. เจาะบ่อบาดาล ขนาด Ø ๖ นิ้ว ลึก ๓๐.๐๐ เมตร จำนวน ๑ บ่อ 
๒. ติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิด จมน้ำ (Submerse) AC. ขนาด ๗๐๐ วัตต์  
    จำนวน ๑ เครื่อง 
๓. ติดตั้งระบบไฟฟ้าโซล่าเซลล์ ๑ ชุด จำนวน ๔ แผง 
๔. วางท่อส่งน้ำดิบ PVC ปลายบาน ชั้น ๘.๕ ขนาด ๒ นิว้ จำนวน ๗ ทอ่น 
พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ  รวมเปน็เงินทั้งสิ้น ๑๐๔,๔๐๒.๓๐ บาท          
คิดเพียง ๑๐๔,๐๐๐ บาท 
นำเรียนที่ประชุมเพ่ือพิจารณา ขอบคุณครับ 

นายสุรชัย  พุทธรรม ขอบคุณท่านเลขาฯ ครับ ท่านสมาชิกมีความคิดเห็นอย่างไร ถ้าไม่มี ผมจะขอ 
รองประธานสภาเทศบาล มติที่ประชุม เพ่ือลงมติการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม  ดังนี้ 

โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำระบบโซล่าเซลล์  บ้าน
หนองท่ม  หมู่ที่ ๑๒  ตำบลปลาโหล   งบประมาณ  ๑๐๔,๐๐๐  บาท 



 ๕๘ 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำระบบโซล่าเซลล์ 
บ้านหนองท่ม หมู่ที่ ๑๒  ตำบลปลาโหล ปริมาณงาน  
๑. เจาะบ่อบาดาล ขนาด Ø ๖ นิ้ว ลึก ๓๐.๐๐ เมตร จำนวน ๑ บ่อ 
๒. ติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิด จมน้ำ (Submerse) AC. ขนาด ๗๐๐ วัตต์  
    จำนวน ๑ เครื่อง 
๓. ติดตั้งระบบไฟฟ้าโซล่าเซลล์ ๑ ชุด จำนวน ๔ แผง 
๔. วางท่อส่งน้ำดิบ PVC ปลายบาน ชั้น ๘.๕ ขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๗ ท่อน 
ตามแบบ ทต.ปลาโหล เลขที่ ... /๒๕๖๓ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ  
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐๔,๔๐๒.๓๐ บาท   คิดเพียง ๑๐๔,๐๐๐ บาท 

 ประเด็นที ่๑  สมาชิกท่านใดอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม   
อนุมัติ   ๑๐ เสียง 

 ประเด็นที ่๒  สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม   
ไม่อนุมัติ   ไม่มี   

  มติทีป่ระชุม อนุมัติ     ๑๐  เสียง 
ไม่อนุมัติ    ไม่มี 
งดออกเสียง     ๒  เสียง 
อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม โครงการเจาะบอ่บาดาลพร้อมติดตั้งเครื่อง 
สูบน้ำระบบโซล่าเซลล์  บ้านหนองท่ม  หมู่ที่ ๑๒  ตำบลปลาโหล  
 งบประมาณ  ๑๐๔,๐๐๐  บาท 

๔.๓.๕  โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังเพื่อการเกษตร สายบ้านโนนอุดม   
หมู่ที่ ๑๔-บ้านนาบ่อ หมู่ที่ 6 ตำบลปลาโหล งบประมาณ ๓๗๓,๐๐๐ บาท 

นายสุรชัย  พุทธรรม เชิญท่านเลขาฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดครับ 
รองประธานสภาเทศบาล  

นายสุรพัฒน์  พุฒธรรม กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร และ 
เลขานุการสภาเทศบาล ผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพครับ  โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังเพ่ือการเกษตร 

สายบ้านโนนอุดม หมู่ที ่๑๔ - บ้านนาบ่อ หมู่ที่ ๖ ตำบลปลาโหล  
งบประมาณ ๓๗๓,๐๐๐ บาท  รายละเอียดดังนี้ 
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรังเพ่ือการเกษตร สายบ้านโนนอุดม หมู่ที่ 
๑๔ - บ้านนาบ่อ หมู่ที่ ๖ ตำบลปลาโหล ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร 
ยาว ๒,๐๐๐.๐๐ เมตร ลงดินลูกรัง จำนวน ๑,๒๘๐.๐๐ ลบ.ม.พร้อมเกลี่ย,บด 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๗๓,๖๘๗.๗๘ บาท   คิดเพียง ๓๗๓,๐๐๐ บาท 
นำเรียนที่ประชุมเพ่ือพิจารณา ขอบคุณครับ 

นายสุรชัย  พุทธรรม ขอบคุณท่านเลขาฯ ครับ ท่านสมาชิกมีความคิดเห็นอย่างไร เชิญท่าน ส.ท. 
รองประธานสภาเทศบาล สันติ  สุริยะโรจน์  ครับ 

นายสันติ  สุริยะโรจน์ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ เพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผม นายสันติ  
สมาชิกสภาเทศบาล สุริยะโรจน์  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต ๑  ตามทีผ่มดูจากทุกโครงการที่ท่าน 



 ๕๙ 

ผู้บริหารเสนอเป็นเรื่องที่ดี เป็นการอำนวยความสะดวกแก่พ่ีน้องประชาชน 
เหมือนกับนโยบายของทา่นที่ว่า “น้ำไหล ไฟสว่าง หนทางดี มีอาชีพ”  สภาฯ 
ต้องขอขอบคุณคณะผู้บริหารด้วย  ขอบคุณครับ 

นายสุรชัย  พุทธรรม ขอบคุณท่านสมาชิกครับ ท่านสมาชิกมีความคิดเหน็เพ่ิมเติมอีกไหมครับ  ถ้า 
รองประธานสภาเทศบาล ไม่มี  ผมจะขอมติที่ประชุมเพ่ือลงมติการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม  ดังนี้ 

โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังเพื่อการเกษตร  สายบ้านโนนอุดม  หมู่ที่ 
๑๔ - บ้านนาบ่อ  หมู่ที่ ๖  ตำบลปลาโหล  งบประมาณ ๓๗๓,๐๐๐ บาท   
- เพื่อจ่ายเปน็ค่าปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร  สายบ้านโนนอุดม  
หมู่ที่ ๑๔ - บ้านนาบ่อ  หมู่ที่ ๖  ตำบลปลาโหล  ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 
๔.๐๐ เมตร  ยาว ๒,๐๐๐.๐๐ เมตร  ลงดินลูกรัง  จำนวน ๑,๒๘๐.๐๐ 
ลบ.ม. พร้อมเกลี่ย,บด  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  ๓๗๓,๖๘๗.๗๘  บาท    
คิดเพียง ๓๗๓,๐๐๐ บาท  

 ประเด็นที่ ๑  สมาชิกท่านใดอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม   
อนุมัติ   ๑๐ เสียง 

 ประเด็นที่ ๒  สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม   
ไม่อนุมัติ   ไม่มี   

  มติที่ประชุม อนุมัติ     ๑๐  เสียง 
ไม่อนุมัติ    ไม่มี 
งดออกเสียง     ๒  เสียง 
อนุมัติใหจ้่ายขาดเงินสะสม โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังเพื่อการเกษตร 
สายบ้านโนนอุดม  หมู่ที่ ๑๔ - บ้านนาบ่อ  หมู่ที่ ๖  ตำบลปลาโหล 
งบประมาณ  ๓๗๓,๐๐๐  บาท 

๔.๓.๖  โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านดงคำโพธิ์      
หมู่ที่ ๑๑  ตำบลปลาโหล  งบประมาณ ๓๗๖,๐๐๐ บาท 

นายสุรชัย  พุทธรรม เชิญท่านเลขาฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดครับ 
รองประธานสภาเทศบาล  

นายสุรพัฒน์  พุฒธรรม กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร และ 
เลขานุการสภาเทศบาล ผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพครับ  โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน  

บ้านดงคำโพธิ์ หมู่ที่ ๑๑  ตำบลปลาโหล  งบประมาณ ๓๗๖,๐๐๐ บาท  
รายละเอียดดังนี้ 
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านดงคำโพธิ์ หมู่ที ่๑๑ 
ตำบลปลาโหล สายหน้าบ้านนายบรรจง สายพา – หน้าบ้านนางเวิน ควนการ 
ถนน คสล. กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร 
หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๗๕๐.๐๐ ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางกว้างเฉลี่ย 
๐.๕๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ท1-01) ปรับปรุง
และแก้ไขบางรายการ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  
๓๗๖,๓๓๒.๖๒ บาท   คิดเพียง ๓๗๖,๐๐๐ บาท 



 ๖๐ 

นำเรียนที่ประชุมเพ่ือพิจารณา ขอบคุณครับ 

นายสุรชัย  พุทธรรม ขอบคุณท่านเลขาฯ ครับ ท่านสมาชิกมีความคิดเห็นอย่างไร ถ้าไม่มี ผมจะขอ 
รองประธานสภาเทศบาล มติที่ประชุม เพ่ือลงมติการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม  ดังนี้ 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บา้น  บ้านดงคำโพธิ์  หมู่ที่ ๑๑  
ตำบลปลาโหล  งบประมาณ ๓๗๖,๐๐๐ บาท   
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านดงคำโพธิ์ หมู่ที่ 
๑๑ ตำบลปลาโหล สายหน้าบ้านนายบรรจง สายพา – หน้าบ้านนางเวิน 
ควนการ ถนน คสล. กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย 
๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๕๐.๐๐ ตารางเมตร  ลงลูกรังไหล่
ทางกว้างเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(ท1-01) ปรับปรงุและแก้ไขบางรายการ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ รวม
เป็นเงินทั้งสิ้น  ๓๗๖,๓๓๒.๖๒ บาท   คิดเพียง ๓๗๖,๐๐๐ บาท 

 ประเด็นที่ ๑  สมาชิกท่านใดอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม   
อนุมัติ   ๑๐ เสียง 

 ประเด็นที่ ๒  สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม   
ไม่อนุมัติ   ไม่มี   

  มติที่ประชุม อนุมัติ     ๑๐  เสียง 
ไม่อนุมัติ    ไม่มี 
งดออกเสียง     ๒  เสียง 
อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน 
บ้านดงคำโพธิ์  หมู่ที่ ๑๑  ตำบลปลาโหล  งบประมาณ ๓๗๖,๐๐๐ บาท 

๔.๓.๗  โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านผักตบ หมู่ที่  ๑๖ 
ตำบลปลาโหล  งบประมาณ ๔๕๐,๐๐๐ บาท 

นายสุรชัย  พุทธรรม เชิญท่านเลขาฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดครับ 
รองประธานสภาเทศบาล  

นายสุรพัฒน์  พุฒธรรม กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร และ 
เลขานุการสภาเทศบาล ผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพครับ  โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน 

บ้านผักตบ หมู่ที่ ๑๖  ตำบลปลาโหล  งบประมาณ ๔๕๐,๐๐๐ บาท  
รายละเอียดดังนี้ 
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านผักตบ หมู่ที่ ๑๖ 
ตำบลปลาโหล  
ช่วงที่ ๑ สายหน้าบ้านนายไหม ศรีดา ถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว
๒๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๑๐๐.๐๐ 
ตารางเมตร 
ช่วงที่ ๒ สายหน้าบ้านนางเทพ สัตถาผล - โรงเรียนบ้านผักตบ ถนน คสล. 
กว้าง ๔.๐๐เมตร  ยาว ๑๙๖.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่
น้อยกว่า ๗๘๔.๐๐ ตารางเมตร 



 ๖๑ 

รวมทั้ง ๒ ช่วงมีพ้ืนที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๘๕๔.๐๐ ตารางเมตร ลงลูกรัง
ไหล่ทางกว้างเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(ท1-01) ปรับปรุงและแก้ไขบางรายการ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ รวมเป็น
เงินทั้งสิ้น ๔๕๐,๘๒๑.๘๖ บาท   คิดเพียง ๔๕๐.๐๐๐  บาท 
นำเรียนที่ประชุมเพ่ือพิจารณา ขอบคุณครับ 

นายสุรชัย  พุทธรรม ขอบคุณท่านเลขาฯ ครับ ท่านสมาชิกมีความคิดเห็นอย่างไร ถ้าไม่มี ผมจะขอ 
รองประธานสภาเทศบาล มตทิี่ประชุม เพ่ือลงมติการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม  ดังนี้  

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน  บ้านผักตบ  หมู่ที ่๑๖  ตำบล
ปลาโหล  งบประมาณ ๔๕๐,๐๐๐ บาท  
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านผักตบ หมู่ที่ ๑๖ 
ตำบลปลาโหล  
ช่วงที่ ๑ สายหน้าบ้านนายไหม ศรีดา ถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว
๒๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐๐.๐๐ 
ตารางเมตร 
ช่วงที่ ๒ สายหน้าบ้านนางเทพ สัตถาผล - โรงเรียนบ้านผักตบ ถนน คสล. 
กว้าง ๔.๐๐เมตร  ยาว ๑๙๖.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกว่า ๗๘๔.๐๐ ตารางเมตร 
รวมทั้ง ๒ ช่วง มีพืน้ที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๘๔.๐๐ ตารางเมตร ลง
ลูกรังไหล่ทางกว้างเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก (ท1-01) ปรับปรุงและแก้ไขบางรายการ พร้อมติดตั้งป้าย
โครงการ รวมเป็นเงินทั้งส้ิน ๔๕๐,๘๒๑.๘๖ บาท คิดเพียง ๔๕๐.๐๐๐ บาท 

 ประเด็นที่ ๑  สมาชิกท่านใดอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม   
อนุมัติ   ๑๐ เสียง 

 ประเด็นที่ ๒  สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม   
ไม่อนุมัติ   ไม่มี   

  มติที่ประชุม อนุมัติ     ๑๐  เสียง 
ไม่อนุมัติ    ไม่มี 
งดออกเสียง     ๒  เสียง 
อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน 
บ้านผักตบ หมู่ที่  ๑๖ ตำบลปลาโหล  งบประมาณ ๔๕๐,๐๐๐ บาท 

๔.๓.๘  โครงการก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน  
บ้านปลาโหลน้อย หมู่ที่ ๑๐ – บ้านงิ้ว หมู่ที่ ๒ ตำบลปลาโหล  
งบประมาณ ๓๘๗,๐๐๐ บาท 

นายสุรชัย  พุทธรรม เชิญท่านเลขาฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดครับ 
รองประธานสภาเทศบาล  

นายสุรพัฒน์  พุฒธรรม กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร และ 
เลขานุการสภาเทศบาล ผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพครับ  โครงการก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมระหว่าง 



 ๖๒ 

หมู่บ้าน บ้านปลาโหลน้อย หมู่ที่ ๑๐ - บ้านงิ้ว  หมู่ที่ ๒  ตำบลปลาโหล 
 งบประมาณ ๓๗๘,๐๐๐ บาท  รายละเอียดดังนี้ 
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน บ้านปลาโหลน้อย 
หมู่ที่ ๑๐ - บ้านงิ้ว  หมู่ที่ ๒ ตำบลปลาโหล ถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร  
ยาว ๑๙๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๗๖๐.๐๐ 
ตารางเมตร  ลงลูกรังไหล่ทางกว้างเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก (ท1-01) ปรับปรุงและแก้ไขบางรายการ พร้อมติดตั้งป้าย
โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๘๗,๗๖๒.๑๑ บาท คดิเพียง ๓๘๗,๐๐๐ บาท 
นำเรียนที่ประชุมเพ่ือพิจารณา ขอบคุณครับ 

นายสุรชัย  พุทธรรม ขอบคุณท่านเลขาฯ ครับ ท่านสมาชิกมีความคิดเห็นอย่างไร ถ้าไม่มี ผมจะขอ 
รองประธานสภาเทศบาล มติที่ประชุม เพ่ือลงมติการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม  ดังนี้ 

โครงการก่อสร้างถนน เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน บ้านปลาโหลน้อย หมู่ที่ ๑๐ - 
บ้านงิ้ว  หมู่ที่ ๒  ตำบลปลาโหล  งบประมาณ ๓๘๗,๐๐๐ บาท   
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน บ้าน         
ปลาโหลน้อย หมู่ที่ ๑๐ - บ้านงิ้ว  หมู่ที่ ๒  ตำบลปลาโหล  ถนน คสล. 
กว้าง ๔.๐๐ เมตร  ยาว ๑๙๐.๐๐ เมตร  หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร  หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๖๐.๐๐ ตารางเมตร ลงลูกรงัไหล่ทางกว้างเฉลี่ย ๐.๕๐ 
เมตร ตามแบบมาตรฐานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ท1-01) ปรับปรุง   
และแก้ไขบางรายการ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
๓๘๗,๗๖๒.๑๑ บาท   คิดเพียง ๓๘๗,๐๐๐ บาท 

 ประเด็นที่ ๑  สมาชิกท่านใดอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม   
อนุมัติ   ๑๐ เสียง 

 ประเด็นที่ ๒  สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม   
ไม่อนุมัติ   ไม่มี   

  มติที่ประชุม อนุมัติ     ๑๐  เสียง 
ไม่อนุมัติ    ไม่มี 
งดออกเสียง     ๒  เสียง 
อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม โครงการก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมระหว่าง
หมู่บ้าน บ้านปลาโหลน้อย หมู่ที ่๑๐ – บ้านงิ้ว หมู่ที่ ๒ ตำบลปลาโหล  
งบประมาณ ๓๘๗,๐๐๐ บาท 

๔.๓.๙  โครงการก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน บ้านพรสวรรค์ 
คุ้มเจริญสุข – บ้านพรสวรรค์ หมู่ที่ ๑๓  ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูม ิ
จังหวัดสกลนคร  งบประมาณ ๔๕๐,๐๐๐ บาท 

นายสุรชัย  พุทธรรม เชิญทา่นเลขาฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดครับ 
รองประธานสภาเทศบาล  

นายสุรพัฒน์  พุฒธรรม กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร และ 
เลขานุการสภาเทศบาล ผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพครับ  โครงการก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมระหว่าง 



 ๖๓ 

หมู่บ้าน  บ้านพรสวรรค์ คุ้มเจริญสุข – บ้านพรสวรรค์  หมู่ที่ ๑๓  ตำบล 
ปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร  งบประมาณ ๔๕๐,๐๐๐ บาท 
รายละเอียดดังนี้ 
 - เพ่ือจา่ยเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน บ้านพรสวรรค์ 
คุ้มเจริญสุข – บ้านพรสวรรค์ หมู่ที ่ ๑๓ ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูม ิ
จังหวัดสกลนคร ถนน คสล. กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๙.๕๐ เมตร หนา
เฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร  หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๘๙๗.๕๐ ตารางเมตร ลงลูกรัง
ไหล่ทางกว้างเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร  ตามแบบมาตรฐานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(ท1-01) ปรับปรุงและแก้ไขบางรายการ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ รวมเป็น
เงินทั้งสิ้น ๔๕๐,๓๗๒.๒๖ บาท คิดเพียง ๔๕๐,๐๐๐ บาท 
นำเรียนที่ประชุมเพ่ือพิจารณา ขอบคุณครับ 

นายสุรชัย  พุทธรรม ขอบคุณท่านเลขาฯ ครบั ท่านสมาชิกมีความคิดเห็นอย่างไร ถ้าไม่มี ผมจะขอ 
รองประธานสภาเทศบาล มตทิี่ประชุม เพ่ือลงมตกิารขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ดังนี้ 

โครงการก่อสร้างถนน เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน บ้านพรสวรรค์ คุ้มเจริญสุข – 
บ้านพรสวรรค์  หมู่ที่ ๑๓  ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัด
สกลนคร งบประมาณ ๔๕๐,๐๐๐ บาท 
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน บ้านพรสวรรค ์
คุ้มเจริญสุข – บ้านพรสวรรค์ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ 
จังหวัดสกลนคร ถนน คสล. กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๙.๕๐ เมตร หนา
เฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร  หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๙๗.๕๐ ตารางเมตร  ลงลูกรัง
ไหล่ทางกว้างเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร  ตามแบบมาตรฐานถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (ท1-01) ปรับปรงุและแก้ไขบางรายการ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๔๕๐,๓๗๒.๒๖ บาท คิดเพียง ๔๕๐,๐๐๐ บาท   

ประเด็นที่ ๑  สมาชิกท่านใดอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม   
อนุมัติ   ๑๐ เสียง 

 ประเด็นที่ ๒  สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม   
ไม่อนุมัต ิ  ไม่มี   

  มติที่ประชุม อนุมัติ     ๑๐  เสียง 
ไม่อนุมัติ    ไม่มี 
งดออกเสียง     ๒  เสียง 
อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม โครงการก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมระหว่าง
หมู่บา้น บ้านพรสวรรค์ คุ้มเจริญสุข – บ้านพรสวรรค์ หมู่ที่ ๑๓  ตำบล
ปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร  งบประมาณ ๔๕๐,๐๐๐ บาท 

๔.๓.๑๐  โครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติก สายเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน 
บ้านพังฮอ  หมู่ที่ ๑ – บ้านปลาโหล  หมู่ที่ ๔  ตำบลปลาโหล     
งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท 

 



 ๖๔ 

นายสุรชัย  พุทธรรม เชิญท่านเลขาฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดครับ 
รองประธานสภาเทศบาล  

นายสรุพัฒน์  พุฒธรรม กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร และ 
เลขานุการสภาเทศบาล ผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพครับ  โครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติก สายเชื่อม

ระหว่างหมู่บ้าน  บ้านพังฮอ หมู่ที่ ๑ – บ้านปลาโหล หมู่ที่ ๔ ตำบลปลาโหล  
งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท รายละเอียดดังนี้ 
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติก สายเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน บ้าน
พังฮอ หมู่ที ่๑ – บ้านปลาโหล หมู่ที่ ๔ ตำบลปลาโหล เสริมผิวแอสฟัลท์ติก 
กว้าง ๔.๐๐ เมตร  ยาว ๔๐๙.๐๐ เมตร  หนา ๐.๐๔ เมตร  หรือมีพ้ืนที่เสริม
ผิวแอสฟัลท์ติกไม่น้อยกว่า ๑,๖๓๖.๐๐ ตารางเมตร รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
๕๐๐,๗๑๕.๐๒ บาท คิดเพียง ๕๐๐,๐๐๐ บาท 
นำเรียนที่ประชุมเพ่ือพิจารณา ขอบคุณครับ 

นายสุรชัย  พุทธรรม ขอบคุณท่านเลขาฯ ครับ ท่านสมาชิกมีความคิดเห็นอย่างไร ถ้าไม่มี ผมจะขอ 
รองประธานสภาเทศบาล มติที่ประชุม เพ่ือลงมติการขออนุมตัิจ่ายขาดเงินสะสม  ดังนี้  

โครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติก สายเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน  บ้านพังฮอ 
หมู่ที่ ๑ – บ้านปลาโหล  หมู่ที่ ๔  ตำบลปลาโหล  
งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติก สายเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน 
บ้านพังฮอ หมู่ที ่๑ – บ้านปลาโหล หมู่ที่ ๔ ตำบลปลาโหล เสริมผิวแอส
ฟัลท์ติก กว้าง ๔.๐๐ เมตร  ยาว ๔๐๙.๐๐ เมตร  หนา ๐.๐๔ เมตร  หรือ
มีพื้นที่เสริมผิวแอสฟัลท์ติกไม่น้อยกว่า ๑,๖๓๖.๐๐ ตารางเมตร รวมเป็น
เงินทั้งสิ้น ๕๐๐,๗๑๕.๐๒ บาท คิดเพียง ๕๐๐,๐๐๐ บาท 

 ประเด็นที่ ๑  สมาชิกท่านใดอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม   
อนุมัติ   ๑๐ เสียง 

 ประเด็นที่ ๒  สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม   
ไม่อนุมัติ   ไม่มี   

  มติที่ประชุม อนุมัติ     ๑๐  เสียง 
ไม่อนุมัติ    ไม่มี 
งดออกเสียง     ๒  เสียง 
อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม โครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติก สายเชื่อม
ระหว่างหมู่บ้าน บ้านพังฮอ หมู่ที่ ๑–บ้านปลาโหล หมู่ที่ ๔ ตำบลปลาโหล     
งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท 

๔.๓.๑๑  โครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติก สายเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน 
บ้านนาบ่อ หมู่ที่ ๖ – บ้านวาริชภูมิ  ตำบลปลาโหล              
งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท 

นายสุรชัย  พุทธรรม เชิญทา่นเลขาฯ ไดช้ี้แจงรายละเอียดครับ 
รองประธานสภาเทศบาล  



 ๖๕ 

นายสุรพัฒน์  พุฒธรรม กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร และ 
เลขานุการสภาเทศบาล ผู้เข้าร่วมประชุมทีเ่คารพครับ  โครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติก สายเชื่อม 

ระหว่างหมู่บ้าน  บ้านนาบ่อ หมู่ที ่๖ – บ้านวาริชภูมิ  ตำบลปลาโหล 
งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท รายละเอียดดังนี้ 
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติก สายเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน บ้าน
บ้านนาบ่อ หมู่ที ่ ๖ – บ้านวาริชภูมิ ตำบลปลาโหล เสริมผิวแอสฟัลท์ติก 
กว้าง ๖.๐๐ เมตร  ยาว ๒๗๙.๐๐ เมตร  หนา ๐.๐๔ เมตร  หรือมีพ้ืนทีเ่สริม
ผิวแอสฟัลท์ติกไม่น้อยกว่า ๑,๖๗๔.๐๐ ตารางเมตร  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
๕๐๐,๗๔๙.๒๘ บาท   คิดเพียง ๕๐๐,๐๐๐ บาท 
นำเรียนที่ประชุมเพ่ือพิจารณา ขอบคุณครับ 

นายสุรชัย  พุทธรรม ขอบคุณท่านเลขาฯ ครับ ท่านสมาชิกมีความคิดเห็นอย่างไร ถ้าไม่มี ผมจะขอ 
รองประธานสภาเทศบาล มติที่ประชุม เพ่ือลงมติการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม  ดังนี้ 

โครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติก สายเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน บ้านนาบ่อ   
หมู่ที่ ๖ – บ้านวาริชภูมิ ตำบลปลาโหล  งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติก สายเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน 
บ้านบา้นนาบ่อ  หมู่ที่ ๖ – บ้านวาริชภูมิ  ตำบลปลาโหล  เสริมผิวแอส
ฟัลท์ติก กว้าง ๖.๐๐ เมตร  ยาว ๒๗๙.๐๐ เมตร  หนา ๐.๐๔ เมตร  หรือ
มีพืน้ที่เสริมผิวแอสฟัลท์ติกไม่น้อยกว่า ๑,๖๗๔.๐๐ ตารางเมตร  รวมเป็น
เงินทั้งสิ้น ๕๐๐,๗๔๙.๒๘ บาท   คิดเพียง ๕๐๐,๐๐๐ บาท   

 ประเด็นที่ ๑  สมาชิกท่านใดอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม   
อนุมัติ   ๑๐ เสียง 

 ประเด็นที่ ๒  สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม   
ไม่อนุมัต ิ  ไม่มี   

  มติที่ประชุม อนุมัติ     ๑๐  เสียง 
ไม่อนุมัติ    ไม่มี 
งดออกเสียง     ๒  เสียง 
อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม โครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติก สายเชื่อม
ระหว่างหมู่บ้าน บ้านนาบ่อ หมู่ที่ ๖ – บ้านวาริชภูมิ  ตำบลปลาโหล              
งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท 

๔.๓.๑๒  โครงการก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน บ้าน
พรสวรรค์ หมู่ที่ ๑๓ – บ้านโค้งป่ากล้วย หมู่ที ่๑๕ ตำบลปลาโหล     
(ตอนปลาย)  งบประมาณ ๑,๑๑๓,๐๐๐ บาท 

นายสุรชัย  พุทธรรม เชิญท่านเลขาฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดครับ 
รองประธานสภาเทศบาล  

นายสุรพัฒน์  พุฒธรรม กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร และ 
เลขานุการสภาเทศบาล ผู้เข้าร่วมประชุมทีเ่คารพครับ  โครงการกอ่สร้างถนน คสล. เชื่อมระหว่าง 



 ๖๖ 

หมู่บ้าน  บ้านพรสวรรค์  หมู่ที่ ๑๓ – บ้านโค้งป่ากล้วย  หมู่ที่ ๑๕  ตำบล
ปลาโหล (ตอนปลาย)  งบประมาณ ๑,๑๑๓,๐๐๐ บาท  รายละเอียดดังนี้ 
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน บ้านพรสวรรค์ 
หมู่ที ่๑๓ – บ้านโค้งป่ากล้วย หมู่ที่ ๑๕  ตำบลปลาโหล  ถนน คสล. กว้าง 
๕.๐๐ เมตร  ยาว ๓๗๙.๐๐ เมตร  หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร  หรือมีพ้ืนที่ไม่
น้อยกว่า ๑,๘๙๕.๐๐ ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางกว้างเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร 
ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรบั อปท. กรมทางหลวงชนบท (ทถ.-2-202)   
ปรับปรุงและแก้ไขบางรายการ พร้อมติดตัง้ป้ายโครงการ   รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  
๑,๑๑๓,๘๕๓.๕๒  บาท   คิดเพียง  ๑,๑๑๓,๐๐๐  บาท 
นำเรียนที่ประชุมเพ่ือพิจารณา ขอบคุณครับ 

นายสุรชัย  พุทธรรม ขอบคุณท่านเลขาฯ ครบั ท่านสมาชิกมีความคิดเห็นอย่างไร ถ้าไม่มี ผมจะขอ 
รองประธานสภาเทศบาล มติที่ประชุม เพ่ือลงมตกิารขออนุมัตจิ่ายขาดเงินสะสม  ดังนี้ 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน บ้านพรสวรรค์ หมู่ที่ 
๑๓–บ้านโค้งป่ากล้วย หมู่ที่ ๑๕ ตำบลปลาโหล (ตอนปลาย)  งบประมาณ 
๑,๑๑๓,๐๐๐ บาท 
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมระหว่างหมู่บา้น บ้านพรสวรรค ์
หมู่ที ่๑๓ – บ้านโค้งป่ากล้วย หมู่ที่ ๑๕  ตำบลปลาโหล  ถนน คสล. กว้าง 
๕.๐๐ เมตร  ยาว ๓๗๙.๐๐ เมตร  หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร  หรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า ๑,๘๙๕.๐๐ ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางกว้างเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร 
ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรบั อปท. กรมทางหลวงชนบท(ทถ.-2-202) 
ปรับปรุงและแก้ไขบางรายการ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น  ๑,๑๑๓,๘๕๓.๕๒  บาท   คิดเพียง  ๑,๑๑๓,๐๐๐  บาท   

 ประเด็นที่ ๑  สมาชิกท่านใดอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม   
อนุมัติ   ๑๐ เสียง 

 ประเด็นที ่๒  สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม   
ไมอ่นุมัติ   ไม่มี   

  มติที่ประชุม อนุมัติ     ๑๐  เสียง 
ไม่อนุมัติ    ไม่มี 
งดออกเสียง     ๒  เสียง 
อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม โครงการก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมระหว่าง
หมู่บ้าน บ้านพรสวรรค์ หมู่ที่ ๑๓ – บ้านโค้งป่ากล้วย หมู่ที่ ๑๕ ตำบล 
ปลาโหล (ตอนปลาย)  งบประมาณ ๑,๑๑๓,๐๐๐ บาท 

๔.๓.๑๓  โครงการก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน  บ้าน           
โคกศาลา หมู่ที่ ๘ – แยกดงเชียงเครือ ดงคำโพธิ์ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลปลาโหล 
(ตอนปลาย) งบประมาณ ๖๕๖,๐๐๐ บาท 

นายสุรชัย  พุทธรรม เชิญท่านเลขาฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดครับ 
รองประธานสภาเทศบาล  



 ๖๗ 

นายสุรพัฒน์  พุฒธรรม กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร และ 
เลขานุการสภาเทศบาล ผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพครับ  โครงการก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมระหว่าง

หมูบ่้าน บ้านโคกศาลา หมู่ที่ ๘ – แยกดงเชียงเครือ ดงคำโพธิ์ หมู่ที่ ๑๑ 
ตำบลปลาโหล (ตอนปลาย) งบประมาณ ๖๕๖,๐๐๐ บาท  รายละเอียดดังนี้ 
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน บ้านโคกศาลา  
หมู่ที่ ๘ – แยกดงเชียงเครือ ดงคำโพธิ์ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลปลาโหล  ถนน คสล. 
กว้าง ๖.๐๐ เมตร  ยาว ๑๘๕.๐๐ เมตร  หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร  หรือมีพ้ืนที่
ไม่น้อยกว่า ๑,๑๑๐.๐๐ ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางกว้างเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร 
ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรบั อปท. กรมทางหลวงชนบท (ทถ.-2-202)   
ปรับปรุงและแก้ไขบางรายการ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  
๖๕๖,๓๘๘.๘๗  บาท   คิดเพียง  ๖๕๖,๐๐๐  บาท 
นำเรียนที่ประชุมเพ่ือพิจารณา ขอบคุณครับ 

นายสุรชัย  พุทธรรม ขอบคุณท่านเลขาฯ ครับ ท่านสมาชิกมีความคิดเห็นอย่างไร ถ้าไม่มี ผมจะขอ 
รองประธานสภาเทศบาล มติที่ประชุม เพ่ือลงมติการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ดังนี้ 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน  บ้านโคกศาลา  หมู่ที่ 
๘ – แยกดงเชียงเครือ ดงคำโพธิ์ หมู่ที่ ๑๑  ตำบลปลาโหล (ตอนปลาย) 
งบประมาณ ๖๕๖,๐๐๐ บาท 
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมระหว่างหมู่บา้น บ้านโคกศาลา  
หมู่ที่ ๘–แยกดงเชียงเครือ ดงคำโพธิ์ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลปลาโหล ถนน คสล. 
กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพืน้ที่
ไม่น้อยกว่า ๑,๑๑๐.๐๐ ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางกว้างเฉลี่ย ๐.๕๐ 
เมตร ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรบั อปท. กรมทางหลวงชนบท 
(ทถ.-2-202) ปรับปรุงและแก้ไขบางรายการ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ  
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  ๖๕๖,๓๘๘.๘๗  บาท   คิดเพียง  ๖๕๖,๐๐๐  บาท   

 ประเด็นที ่๑  สมาชิกท่านใดอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม   
อนุมัติ   ๑๐ เสียง 

 ประเด็นที่ ๒  สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม   
ไม่อนุมัต ิ  ไมม่ี  

  มติทีป่ระชุม อนุมัติ     ๑๐  เสียง 
ไม่อนุมัติ    ไม่มี 
งดออกเสียง     ๒  เสียง 
อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม โครงการก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมระหว่าง
หมู่บ้าน  บา้นโคกศาลา หมู่ที่ ๘ – แยกดงเชียงเครือ ดงคำโพธิ์ หมู่ที่ ๑๑ 
ตำบลปลาโหล (ตอนปลาย) งบประมาณ ๖๕๖,๐๐๐ บาท 

 

 

 



 ๖๘ 

๔.๔  ขอความเห็นชอบสร้างวัดป่าศรัทธาธรรม  บ้านโคกศาลา  
ตำบลปลาโหล  อำเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร 

นายสุรชัย  พุทธรรม เรื่องขอความเห็นชอบสร้างวัดป่าศรัทธาธรรม  บ้านโคกศาลา  ตำบลปลาโหล  
รองประธานสภาเทศบาล        เชิญท่านผู้บริหารได้ชี้แจงต่อที่ประชุมครับ 

นายคำเขือ่ง  ร่มเกษ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกสภาฯ  ท่านนายกฯ  ท่านคณะ 
นายกเทศมนตรี ผู้บริหาร  และผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพครับ  โดยผู้ใหญ่บ้านโคกศาลาเสนอ

เรื่องเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม เพ่ือให้สภาฯ พิจารณาการสร้างวัดป่า
ศรทัธาธรรม ซึ่งยังคงเป็นสำนักสงฆ์แต่เรียกวัด ทางวัดป่าศรัทธาธรรมโดย
หลวงปู่สูญ เตชะวโร มีความต้องการที่จะจัดตั้งเปน็วัด ทีส่ำนักสงฆห์รือวัดป่า
ศรัทธาธรรมนั้น มีศาลาการเปรียญ ที่พักสงฆ์ และฌาปณสถานแล้ว และได้
เสนอโครงการสร้างวัดป่าศรัทธาธรรม บ้านโคกศาลา ตำบลปลาโหล โดยมี
หลักการและเหตุผลขอจัดตั้งวัดขึ้นเพ่ือเป็นที่พักของพระภิกษุสงฆ์ สามเณร 
และเป็นทีย่ึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนทั้ง ๓ หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านโคกศาลา 
บ้านพรสวรรค์ และบ้านคำน้ำเย็น  ในส่วนการขอใช้ที่ดินในเขตพ้ืนทีป่่าสงวน
แห่งชาติเพ่ือสร้างวัด/ ที่ ส.ป.ก. นั้น ตามหนังสือสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดสกลนคร ด่วนที่สุด ที่ สน ๐๐๓๔/๗๖๘ ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๓ 
ได้มีหนังสือนมัสการเจ้าคณะจังหวัดสกลนคร ทั้ง ๒ นิกาย  เรื่อง การขอใช้
ที่ดินในเขตพ้ืนที่ป่าไม้เพ่ือประโยชน์แก่พระพุทธศาสนา ขอนำเรียนเนื้อหาให้
ที่ประชุมได้รับทราบ ดังนี้  
ด้วยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและกรมป่าไม้ได้ร่วมกันหารือแนวทาง 
การขอใช้ที่ดินในเขตพ้ืนทีป่่าไม้เพ่ือประโยชน์แก่พระพุทธศาสนา ในวันที่ ๒๕ 
สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารหลวงพ่อวัด
ปากนำ้ หลังที่ ๒ สำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มีข้อสรุปดังนี้ 

 ๑. การขอใช้พ้ืนทีป่่าไม้เพ่ือสร้างวัดให้ดำเนินการยื่นคำขอใช้ภายในวันที่ ๑๘ 
ธันวาคม ๒๕๖๓  โดยยื่นแบบคำขอพร้อมเอกสารแนบพิกัดพ้ืนที่ตั้งของที่พัก
สงฆ์ (Google Earth) และกำหนดแนวเขตให้ชัดเจนในที่ตั้งของทีพั่กสงฆ์นั้น 

 ๒. เมื่อยื่นแบบคำขอแล้วให้รวบรวมส่งสำเนาแบบคำขอใช้พื้นที่ป่าไม้เพ่ือ
สร้างวัดไปยังสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เพ่ือดำเนินการแจ้งกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ต่อไป 

 ๓. การร่วมหารือแนวทางดำเนินการขอใช้ที่ดินในเขตพ้ืนที่ป่าไม้เพ่ือประโยชน์
แก่พระพุทธศาสนามีข้อกำหนดตามแนวทางการดำเนินการตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ 

 ในการนี้ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร จึงขอความกรุณาเมตตา
พระคุณท่านได้โปรดแจ้งพระสังฆาธิการทุกระดับสำรวจข้อมูลที่พักสงฆ์ในเขต
พ้ืนที่ป่าไม้ พร้อมทั้งดำเนินการยื่นแบบคำขอและเอกสารที่เกี่ยวข้องมายัง
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร ภายในวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ 
เพ่ือดำเนินการขอใช้ที่ดินในเขตพ้ืนที ่ต่อไป  



 ๖๙ 

 นำเรียนทีป่ระชุมว่า พ้ืนที่ตั้งวัดป่าศรัทธาธรรม เป็นพื้นที่ ส.ป.ก. จึงขอ
ดำเนินการตามหนังสือนี้ และชาวบ้านมีมตต้ิองการใหส้ร้างและจัดตั้งเป็นวัด
ให้ถูกต้อง ในระดับหมู่บ้านได้มีมติเห็นชอบแล้ว โดยได้แนบแผนผังโดยสังเขป 
บัญชีรายชื่อราษฎรที่ต้องการสร้างวัด  จึงนำเรื่องเสนอสภาเทศบาลตำบล
ปลาโหล เพ่ือพิจารณาขอความเห็นชอบในการสร้างวัด เอกสารในการยื่นขอ
อนุญาตใช้ที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติเพ่ือสร้างวัด/ที่ ส.ป.ก. นั้น มีทั้งหมด 
๑๒ รายการ ในจำนวน ๑๒ รายการนี้ ต้องมีมติความเห็นชอบจากสภาองคก์ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ที่พักสงฆ์นั้นอยู่ในเขตดูแลรับผิดชอบที่ต้อง
ประกอบการขออนุญาต ฉะนั้น เมื่อสภาเทศบาลตำบลปลาโหลไดม้ีมติให้
ความเห็นชอบแล้วจะได้แนบรายงานการประชุมเพ่ือนำเสนอสำนักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป ขอบคุณครับ 

นายสุรชยั  พุทธรรม ขอบคุณท่านนายกฯ ครับ  ท่านสมาชิกมีความคิดเห็นอย่างไร  เชิญท่าน ส.ท.  
รองประธานสภาเทศบาล        สันติ  สุริยะโรจน์  ครับ 

นายสันติ  สุริยะโรจน์ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ทีเ่คารพ  ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผม 
สมาชิกสภาเทศบาล        ขอสอบถามตามแบบขอใช้ฯ ได้ระบจุำนวนพ้ืนทีใ่นการสร้างวัดหรือไม่ พ้ืนที่

ของวัดป่าศรัทธาธรรมมีจำนวนเท่าไหร่ ขอบคุณครับ 

นายสุรชัย  พุทธรรม ขอบคุณท่าน ส.ท. สันติ ครับ  เห็นว่าในแผนผังระบุมาตราส่วนไว้แล้ว และที ่
รองประธานสภาเทศบาล        ท่านสมาชิกสอบถาม จากการคำนวณแผนผังที่ตัง้ครา่วๆ อยู่ที่ประมาณ ๒๙ 

ไร่ เชิญท่านเลขาฯ ได้ชี้แจง ครับ 

นายสุรพัฒน์  พุฒธรรม กราบเรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกสภาฯ  ท่านนายกฯ  ท่านคณะ 
เลขานุการสภาเทศบาล ผู้บริหาร  และผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพครับ  ในเอกสารที่ต้องแนบหวัข้อที่ ๖  

แผนผังแสดงสิ่งก่อสร้างในปัจจุบัน และแผนผังสิ่งก่อสร้างที่จะสร้างในอนาคต 
และมีมาตราส่วนกำกับ ดังนี้   
- เนื้อทีจ่ำนวน ๖ - ๑๐ ไร่ ใช้มาตราส่วน ๑ : ๕๐๐    
- เนื้อที่จำนวน ๑๐ - ๒๐ ไร่ ใช้มาตราส่วน ๑ : ๗๕๐  
- เนื้อที่จำนวน ๒๐ ไร่ขึ้นไป ใช้มาตราส่วน ๑ : ๗๕๐ หรือ ๑ : ๑๐๐๐ 
และในข้อกำหนดพิเศษหัวข้อที่ ๔  ที่ดินที่จะขอสร้างวัด ต้องมีจำนวนไม่น้อย
กว่า ๖ ไร่ ในเอกสารแผนผังแสดงบริเวณวัดระบุมาตราส่วนอยู่ที ่ ๑ : ๗๕๐  
ฉะนั้น ตามที่ท่านสมาชิกได้สอบถาม เนื้อทีใ่นการสร้างวัดอยู่ที่ ๒๐ ไร่ หรือ
มากกว่า และข้อกำหนดพิเศษระบุท่ีดินที่จะสร้างวัดต้องมีจำนวนไม่นอ้ยกว่า 
๖ ไร่  ขอบคุณครับ 

นายสุรชัย  พุทธรรม ขอบคุณท่านเลขาฯ ครับ  มีสมาชิกท่านใดจะแสดงความคิดเห็น หรือมีข้อ 
รองประธานสภาเทศบาล        สงสัยจะสอบถามเกี่ยวกับการสร้างวัดป่าศรัทธาธรรมครับ ถ้าไม่มีสมาชิกท่าน

ใดสอบถาม หรอืแสดงความคิดเห็นแล้ว ผมจะขอมติที่ประชุม เพ่ือลงมติขอ
ความเห็นชอบการสร้างวัดป่าศรัทธาธรรม บ้านโคกศาลา ตำบลปลาโหล 
อำเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร 

  



 ๗๐ 

 ประเด็นที ่๑  สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้สร้างวัดป่าศรัทธาธรรม 
เห็นชอบ   ๑๐ เสียง 

 ประเด็นที่ ๒  สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบให้สร้างวัดป่าศรัทธาธรรม 
ไมเ่ห็นชอบ   ไม่มี   

  มติที่ประชุม เห็นชอบ    ๑๐  เสียง 
ไม่เห็นชอบ    ไม่มี 
งดออกเสียง     ๒  เสียง 
เห็นชอบให้สร้างวัดป่าศรัทธาธรรม 

ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องอ่ืนๆ  
- ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี  ๖ กระทู้ถาม 

นายสุรชัย  พุทธรรม สมาชิกท่านใดมีเรื่องที่จะสอบถามคณะผู้บริหารครับ  เชิญท่าน ส.ท. สนติ 
รองประธานสภาเทศบาล        สุริยะโรจน์  ครับ   

๖.๑  แนวทางแก้ไขปัญหาน้ำท่วมหรือไหลผ่านถนนทางหลวง 

นายสันติ  สุริยะโรจน์ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ  เพ่ือนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกทา่น  
สมาชิกสภาเทศบาล        ขอนำเรียนปรึกษาสภาฯ เวลาที่ฝนตกน้ำจะไหลจากหมู่บ้านออกสู่ถนนใหญ่

ช่วงบ้านโนนอดุม และตรงบริเวณหน้าโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ บางช่วงไหลกัด
เซาะผ่านถนน รถมอเตอร์ไชด์หรือรถยนต์ที่ขับมาด้วยความเร็วจะเสียการทรง
ตัว เกิดอุบัติเหตุสูญเสียชีวิตและทรพัย์สิน จะมีแนวทางแก้ไขปัญหานี้อย่างไร 
อาจจะไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของเทศบาล แต่อาจจะอยู่ในความรับผิดชอบของ
กรมทางหลวง  หน่วยงานที่รับผิดชอบควรทำร่องระบายน้ำเหมือนกับบ้าน
ปลาโหลหรือไม่  ขอฝากท่านคณะผู้บริหาร หรือท่านเลขาฯ ถ้ามีโอกาสได้เข้า
ร่วมประชุม หรือมีโอกาสพบปะกับหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ฝากท่านได้
เสนอปัญหานี้ด้วย ขอบคุณครับ   

นายสุรชัย  พุทธรรม ขอบคุณท่าน ส.ท.สันติ ครับ  เชิญท่าน ส.ท.จันทรา พูลพล ครับ   
รองประธานสภาเทศบาล   

นายจันทรา  พูลพล กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกทา่น และ 
สมาชิกสภาเทศบาล        เจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เกี่ยวกบัเรื่องน้ำไหลหลาก บ้านดงคำโพธิ์มี 

ปัญหาเวลาที่ฝนตกน้ำจะไหลบ่าลงสู่แหล่งท่องเที่ยวทำให้เกิดร่องน้ำจากการ
กัดเซาะ โดยน้ำจะไหลจากรั้วข้างโรงเรียนและข้างบ้านนายวีระ ฝากท่าน
ผู้บริหารมีแนวทางอย่างไรไม่ให้น้ำไหลลงแหล่งท่องเที่ยว ควรมีท่อระบายน้ำ
หรือไม่อย่างไร ถ้ามีงบประมาณฝากท่านผู้บริหารหาทางแก้ไขปัญหาต่อไป 
ขอบคุณครับ 

นายสุรชัย  พุทธรรม ขอบคุณท่าน ส.ท.จันทรา ครับ ถือว่าเป็นเรื่องเสนอแนะ ถ้ามีงบประมาณฝาก   
รองประธานสภาเทศบาล   ท่านผู้บริหารพิจารณาด้วย  เชิญทา่นเลขาฯ ได้ชี้แจง ครับ   

 



 ๗๑ 

นายสุรพัฒน์  พุฒธรรม กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิก ทา่นคณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วม 
เลขานุการสภาเทศบาล ประชุมที่เคารพครับ สำหรับเรื่องที่ท่านสมาชิกเสนอ ถ้ามีโอกาสจะนำเรียนให้

หมวดการทางได้พิจารณา ซึ่งตำบลปลาโหลขึ้นอยูก่ับหมวดการทางกุดบาก 
ส่วนการดำเนินการคงจะเป็นของกรมทางหลวง ขอบคุณครับ 

นายสุรชัย  พุทธรรม ขอบคุณท่านเลขาฯ ครับ  เชิญท่าน ส.ท. จันทรา  พูลพล 
รองประธานสภาเทศบาล    

๖.๒  กรณีต้นไม้โค่นทับสายไฟอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานใด 

นายจันทรา  พูลพล กราบเรียนท่านประธานสภาฯ  ทา่นสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  เมื่อคืนวัน 
สมาชิกสภาเทศบาล เสาร์ที่ผ่านมา มีต้นไม้โค่นทับสายไฟน้ำประปาขาดที่บ้านดงคำโพธิ์ ผมได้แจ้ง 

ไปยังไฟฟ้า ไฟฟ้าได้ออกมาดูแล้วบอกว่าไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของการ
ไฟฟ้า ผมจึงได้แจ้งเจ้าหน้าที่งานป้องกันของเทศบาลต้องขอบคุณเจ้าพนักงาน
ป้องกันฯ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ และผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า ที่ได้ออกไป
ช่วยแก้ปัญหาและต่อไฟฟ้าให้ด้วย และผมได้ประสานท่านปลัดเทศบาลไม่
ทราบว่าท่านได้ประสานไปยังการไฟฟ้าหรือไม่ ได้รายละเอียดอย่างไร ขอ
อนุญาตท่านประธานสภาฯ ให้ท่านปลัดได้ชี้แจง เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติถ้า
เกิดเหตุกรณีดังกล่าวอีก นอกจากนี้ เกี่ยวกับการซ่อมแซมไฟฟ้าบริการภายใน
หมู่บ้าน ผมได้รับทราบข่าวสารและนำมาเล่าให้ที่ประชุมรับทราบ ชาวบ้าน
บอกว่าเราไปซ่อมไฟช้ามาก บางครั้งก็ซ่อมแซมไม่ทั่วถึง จริงเท็จอย่างไรผมก็
ไม่ทราบ จึงขอฝากคณะผู้บริหาร ผู้รบัผิดชอบฝากดูแลเรื่องนี้ปรับปรุงแก้ไข
ด้วย และขออนุญาตเล่าปัญหาน้ำประปาหมู่บ้านที่ใช้ท่อเหล็กใช้ไม่ได้เลย ผม
ไม่ทราบว่าได้มาตรฐานหรือเปล่า ผมเข้าใจว่าต้องใช้แรงดันมากแล้วท่อแตก
ท่อขาดไป ฝากในเรื่องความเป็นมาตรฐานด้วย ไม่อยากให้เสียงบประมาณไป
โดยเปล่าประโยชน์  ขอบคุณครับ 

นายสุรชัย  พุทธรรม ขอบคุณท่าน ส.ท. จันทรา  เชิญท่าน ส.ท. ประทิน  ขันธ์ละ ครับ 
รองประธานสภาเทศบาล    

นายประทิน  ขันธ์ละ   กราบเรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านสมาชิก  คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วม 
สมาชิกสภาเทศบาล   ประชุมทุกท่าน ผม นายประทิน ขันธ์ละ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ เรื่อง

ของต้นไม้ล้มทับเสาไฟฟ้าแรงต่ำ ผมเคยประสบปัญหานี้เช่นกัน ประสานไป
ไฟฟ้าสองเดือนแล้วยังไม่ออกมาแก้ไข อาจจะไม่ใช่บทบาทหน้าที่หรือไม่ 
อย่างไร ชาวบ้านไม่ทราบว่าหน่วยงานใดรับผิดชอบรู้แต่ว่าอยู่เขตเทศบาลต้อง
เป็นเทศบาลที่ออกไปดูแลซ่อมแซม ซึ่งถา้ไฟฟ้าดับชุมชนจะเดือนร้อนมาก ผม
อยากให้ทางเทศบาลเป็นตัวกลางประสานในเรื่องนี้จะได้หรือไม่ ถ้ามีโอกาส
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการที่อำเภอฯ ฝากท่านนายกฯ เสนอในที่ประชุมด้วย 
ขอบคุณครับ 

นายสุรชัย  พุทธรรม ขอบคุณท่าน ส.ท. ประทิน ครับ  เชิญท่านที่ปรึกษาฯ ครบั 
รองประธานสภาเทศบาล    

 



 ๗๒ 

นายละยอม  ทัศมี กราบเรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ผม นายละยอม 
ที่ปรึกษานากยเทศมนตรี   ทัศมี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เกีย่วกับเรื่องไฟฟ้า ผมเคยไปประสานที่การ

ไฟฟ้าได้รับการชี้แจงว่า สำหรับไฟฟ้าแรงต่ำ การไฟฟ้าไม่มีงบประมาณจ้าง
คนงานออกตัดต้นไม้ มีงบประมาณเฉพาะกรณีไฟฟ้าแรงสูง ถ้าจะรณรงค์ทำ
ความสะอาด หรือตัดต้นไม้พัฒนาหมู่บ้าน ให้ผู้นำแจ้งการไฟฟ้าได้เพ่ือจะได้
ออกมาร่วมกิจกรรมในตรงนั้นด้วย ขอบคุณครับ 

นายสุรชัย  พุทธรรม ขอบคุณท่านที่ปรึกษาฯ ครับ  เชิญท่านเลขาฯ ได้ชี้แจง ครับ 
รองประธานสภาเทศบาล    

นายสุรพัฒน์  พุฒธรรม กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิก ท่านคณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วม 
เลขานุการสภาเทศบาล ประชุมที่เคารพครับ กรณีเหตุการณ์เม่ือวันเสาร์ที่บ้านดงคำโพธิ์ ผมเองได้ 

รับทราบปัญหาเมื่อประมาณเกือบหกโมงเย็น แต่ทราบว่าไฟฟ้าออกไปดูต้ังแต่
สี่โมงเย็น เหตุเกิดเมื่อประมาณบ่ายสองโมง ผมเข้าใจว่าต้นไม้ที่ล้มทับเสา
ไฟฟ้าก่อนที่จะถงึประปาเป็นเสาของการไฟฟ้า พอตอนเย็นช่างไฟในหมู่บ้าน
ได้ไปถอดมิเตอร์ของการไฟฟ้า และมิเตอร์ของชาวบ้านด้วย น่าจะ ๒ - ๓ 
หลังคาเรือน พอค่ำมืดไม่มีไฟเริ่มเป็นปัญหา ทีจ่รงิควรมีการประสานตั้งแต่
กลางวัน กว่าจะแก้ไขเสร็จเกือบสองทุ่ม ผมเองได้โทรประสานการไฟฟ้าแล้ว 
แต่ไดร้ับคำตอบว่าไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของการไฟฟ้า แต่ในมุมมองแม้
จะไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบก็ควรที่จะให้การแนะนำซึ่งกันและกัน ซึ่งทาง
เราไม่กล้าที่จะตัดต้นไม้อยู่แล้ว  แตก็่ไม่เป็นไรทุกอย่างผ่านไปด้วยดี  ส่วน
กรณีการแจ้งปัญหาเกี่ยวกับไฟฟ้าในเบื้องต้น ที่จริงแล้วมีไลน์กลุ่ม ซึ่งจะได้
เชิญท่านเข้าร่วมกลุ่มด้วย ในกลุ่มมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และอีกหลายๆ ท่านใน
พ้ืนที่อยู่ในกลุ่มด้วย ซึ่งสามารถที่จะแจ้งไลน์กลุ่มได้เลย เพ่ือจะได้มีคำแนะนำ
หรือแสดงความคิดเห็นแก้ไขปัญหาร่วมกัน  และตามที่ท่านสมาชิกได้แจ้งเรื่อง
การซอ่มแซมไฟฟ้าบริการภายในหมู่บ้าน ขออนุญาตนำเรียนชี้แจงเพ่ิมเติม ซ่ึง
ผมเองได้กำชับในเรื่องการออกไปซ่อม จริงๆ แล้ว เจ้าหน้าที่จะมีใบแจ้งซ่อม
ระบุจุดที่ต้องออกซ่อม อาจจะมีอีกหลายจุดที่ต้องซ่อมแต่เจ้าหน้าที่ไม่ทราบ
ว่ามีตรงจุดไหนบ้าง อย่างไรก็ตามผมต้องขออภัยไว้ ณ ทีน่ี้ด้วย จะดำเนินการ 
บูรณาการ นำไปปรับปรุงแก้ไขต่อไป และในเรื่องท่อประปาซึ่งพยายามที่จะ
ปรับปรุงแก้ไขตลอด และท่อเหล็กเป็นความต้องการของชุมชนเองและเป็นท่อ
คาดน้ำเงินซึง่เป็นท่อที่หนาที่สุดแล้ว แต่เนื่องจากว่าเกลียวสั้นทำให้เกิดปัญหา 
ต้องใช้แรงดันมากเพราะอยู่ในพ้ืนทีสู่งมากและต้องผลิตน้ำประปาสำหรับบ้าน
โค้งป่ากล้วยด้วยทำให้ท่อแตก และเหตุผลร่วมที่ทำให้ท่อแตกคือรถน้ำแข็งที่
เหยียบแตกแล้วไม่บอก หรือบอกไม่ตรงประเด็นแล้วแก้ไขปัญหาไม่ทัน ก่อน
หน้านี้ใช้ท่อ PVC ขนาด 8.5 เมื่อแรงดันมากทำให้ท่อหลุด พอเปลี่ยนเป็นท่อ
เหล็ก นานไปทำใหเ้กิดสนิม ซึ่งยังไม่ประสบความสำเร็จในการแก้ไขปัญหา ณ 
ปัจจุบันโซลดอนลิ่มได้ขุดบ่อประปาเพ่ิม สามารถแก้ปัญหาได้มากพอสมควร 
ซึ่งสภาฯ หรือท่านสมาชิกเองได้พิจารณาอนุมัตงิบประมาณ  ขอบคุณครับ 

 



 ๗๓ 

นายสุรชัย  พุทธรรม ขอบคุณท่านเลขาฯ ครับ  มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามคณะผู้บริหารอีกไหม 
รองประธานสภาเทศบาล   ครับ  เชิญท่าน ส.ท.คำสอน  พรหมอุดม  ครับ 

นายคำสอน  พรหมอุดม   กราบเรียนท่านประธานสภาฯ  คณะผู้บริหาร  ท่านสมาชิก และผู้เข้าร่วม 
สมาชิกสภาเทศบาล   ประชุมทุกท่าน  ผม นายคำสอน พรหมอุดม  สมาชิกสภาเทศบาล  เมื่อช่วง

เช้าที่ผ่านมา บ้านดอนยานางได้มีกิจกรรมต้อนรับท่านเจ้าอาวาสใหม่ ผมใน
นามตวัแทนผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านดอนยานาง ต้องขอขอบคุณคณะผู้บริหาร 
ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ท่านหัวหน้าส่วนราชการทุกทา่น ทีไ่ด้ไปรว่มขบวน
แห่ต้อนรับเจ้าอาวาสใหม่ ยังเสียดายที่การต้อนรับอาจจะขาดตกบกพร่อง ยัง
ไม่เป็นที่น่าพอใจเท่าไหร่ การต้อนรับอาจจะไม่ทั่วถึง ผมต้องขอขอบคุณเป็น
อย่างยิ่ง  ขอบคุณครับ 

นายสุรชัย  พุทธรรม ขอบคุณท่านสมาชิกเช่นกันครับ  วันนี้ สภาฯ มีภารกิจต้องประชุม การร่วม   
รองประธานสภาเทศบาล   กิจกรรมอาจจะเร่งรีบไปบ้าง  เชิญท่านผู้บริหารครับ 

นายคำเขื่อง  ร่มเกษ     กราบเรียนท่านประธานสภาฯ  คณะผู้บริหาร  ท่านสมาชิก  และผู้เข้าร่วม 
นายกเทศมนตรี   ประชุมทุกท่าน ต้องขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ได้พิจารณาอนุมัติงบประมาณ 

เพ่ือจะไดน้ำมาพัฒนา แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ทุก
โครงการมีประโยชน์ต่อพ่ีน้องประชาชน ขอบคุณพนักงานเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่
มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทำงบประมาณต่างๆ เพ่ือให้สภาฯ พิจารณาอนุมัติใน
ครัง้นี้  ขอบคุณครับ  

นายสุรชัย  พุทธรรม ขอบคุณท่านผู้บริหารครบั  วันนี้  สภาเทศบาลตำบลปลาโหลได้ดำเนินการ 
รองประธานสภาเทศบาล   ประชุมครบทุกวาระแล้ว ตั้งแต่ระเบียบวาระที่ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕ และ ๖ 

ขอขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่าน ท่านคณะผู้บริหาร และพนักงานเจ้าหน้าที่ 
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ที่ทำให้การประชุมผ่านไปด้วยความเรยีบร้อย ผมขอ
ปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล สมัยประชุมวิสามัญ ครั้งที่ ๑  
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓    

เลิกประชุม  เวลา  ๑๕.๐๐  น. 

                                                     (ลงชื่อ)     ธัญพร  เหลือหลาย     ผู้จดบนัทึกการประชุม 
           (นางสาวธัญพร  เหลือหลาย)  

               นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ 

                                            (ลงชื่อ)    สุรพัฒน์  พุฒธรรม    ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
            (นายสุรพัฒน์  พุฒธรรม)  

                        เลขานุการสภาเทศบาลตำบลปลาโหล 

       (ลงชื่อ)   ประสพ  นาเชียงใต้ กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
        (นายประสพ  นาเชียงใต้) 

            สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปลาโหล 



 ๗๔ 

       (ลงชื่อ)    อุไรวรรณ  งามราชจักร์ กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
      (นางอุไรวรรณ  งามราชจักร์) 

            สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปลาโหล 

       (ลงชื่อ)   โสภณ  ภูเวียงแก้ว กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                  (นายโสภณ  ภูเวียงแก้ว)        
            สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปลาโหล 

          - ที่ประชุมฯ มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล สมัยประชุมวิสามัญ ครั้งที ่ ๑ 
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓ และวนัที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓  ในคราวประชุมสภาเทศบาล
ตำบลปลาโหล  สมัยสามัญ  สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓  เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  ประธานสภาฯ 
จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน     

            (ลงชื่อ)    ยุทธสันต์  เหมะธุลิน    ผู้รับรองรายงานการประชุม 
        (นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน)  

                 ประธานสภาเทศบาลตำบลปลาโหล 
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