
 ๑ 

สำเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล   
สมัยวิสามัญ  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ครั้งที ่๑/๒๕๖๕ 
  วันที ่ ๑๒  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๕    

เวลา  ๑๐.๐๐  น.  เป็นต้นไป 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล 

--------------------------------- 
 

ลำดับที่ ชือ่ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชือ่ หมายเหตุ 

๑ นายสุรชัย  พุทธรรม  ประธานสภาเทศบาล สุรชัย  พุทธรรม  

๒ นางถาวร  อินทรพานิชย์  รองประธานสภาเทศบาล ถาวร  อินทรพานิชย์  

๓ นายสุรชัย  อินทรพานิชย์   สมาชิกสภาเทศบาล สุรชัย  อินทรพานิชย์   

๔ นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน สมาชิกสภาเทศบาล ยุทธสันต์  เหมะธุลิน  

๕ นายปัญญา  โมราราช สมาชิกสภาเทศบาล ปัญญา  โมราราช  

๖ นายคำพันธ์  แก้วคำแสน   สมาชิกสภาเทศบาล คำพันธ์  แก้วคำแสน  

๗ นางศรีสวาท  หินอ่อน  สมาชิกสภาเทศบาล ศรีสวาท  หินอ่อน  

๘ นายประยุทธ  สาลีศรี สมาชิกสภาเทศบาล ประยุทธ  สาลีศรี   

๙ นายสำเริง  สัตถาผล สมาชิกสภาเทศบาล สำเริง  สัตถาผล  

๑๐ นายประสพ  นาเชียงใต้ สมาชิกสภาเทศบาล ประสพ  นาเชียงใต้  

๑๑ นางวิลัยวรรณ  ทัศมี สมาชิกสภาเทศบาล วิลัยวรรณ  ทัศม ี  

๑๒ นายเชิดชัย  นาคะอินทร์ สมาชิกสภาเทศบาล เชิดชัย  นาคะอินทร์  

๑๓ นายสุรพัฒน์  พุฒธรรม เลขานุการสภาเทศบาล สุรพัฒน์  พฒุธรรม  

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายดำเนิน  สอนไชยา นายกเทศมนตรี ดำเนิน  สอนไชยา  

๒ นายสันติ  สุริยะโรจน์ รองนายกเทศมนตรี สันติ  สุริยะโรจน ์  

๓ นายวิชัย  ศรีโคตร รองนายกเทศมนตรี - ลากิจ 

๔ นายเวศยัน  ไชยนนท์ เลขานุการนายกเทศมนตรี เวศยัน  ไชยนนท์  

๕ นายมนตรี  ขันละ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี มนตรี  ขันละ  

๖ นางกาญจนา  กวีพิชชาพัชร รองปลัดเทศบาล กาญจนา  กวีพิชชาพัชร  

๗ นายดุลยสิทธิ์  งามราชจักร์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ดุลยสิทธิ์  งามราชจักร์  

๘ นายสะอาด  ภู่นารถ ผู้อำนวยการกองช่าง - ลาพักผ่อน 

 



 ๒ 

 
ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๙ นายสมิทธิ์  พุทธวงศ์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ สมิทธิ์  พุทธวงศ์  

๑๐ นายปรีดา  เจริญชัย ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ปรีดา  เจริญชัย  

๑๑ นางสาวเปรมฤด ี ศิริขันธ์ ผู้อำนวยการกองคลัง   เปรมฤดี  ศิรขัินธ์  

๑๒ นางสาวสราพร  ปัจสา ผู้อำนวยการกองการศึกษา สราพร  ปัจสา  

๑๓ นายมงคล  สาขามุละ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง มงคล  สาขามุละ  

๑๔   นางรุ่งทิวา  ไชยจันทร์ นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชก. รุ่งทิวา  ไชยจันทร์  

๑๕ นางบานเรือง  ร่มเกษ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชก. บานเรือง  ร่มเกษ  

๑๖ นางสาวธัญพร  เหลือหลาย นักจัดการงานทะเบียนและบัตร ชก. ธัญพร  เหลือหลาย  

๑๗ นายธวัชชัย  นาเชียงใต้ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียน ธวัชชัย  นาเชียงใต ้  

เริ่มประชุม  เวลา  ๑๐.๐๐  น. 

นายสุรพัฒน์  พุฒธรรม  เมื่อทีป่ระชุมพร้อมแล้ว  เรียนเชิญท่านประธานสภาเทศบาลตำบลปลาโหล 
เลขานุการสภาเทศบาล         จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และเปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล
    สมัยวิสามัญ  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕  ครั้งที ่๑/๒๕๖๕ 
    (นายสุรชัย  พุทธรรม  ประธานสภาเทศบาลตำบลปลาโหล จุดธูปเทียน
    บูชาพระรัตนตรัย)  

นายสุรชัย  พุทธรรม เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว  ผมขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล 
ประธานสภาเทศบาล        สมัยวิสามัญ  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕  ครั้งที ่๑/๒๕๖๕  วันที่ ๑๒ กันยายน 

๒๕๖๕    เข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมครับ 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งต่อที่ประชุม 

นายสุรชัย  พุทธรรม แจ้งสมาชิกทุกท่านได้รับทราบงานฌาปนกิจศพพ่อตาท่านปลัด โดยในวันนี้  
ประธานสภาเทศบาล เทศบาลร่วมเป็นเจ้าภาพการสวดพระอภิธรรม  เชิญทุกท่านขึ้นรถที่เทศบาล 

ออกเดินทางเวลา ๑๖.๐๐ น.  เชิญท่านเลขาฯ ครบั 

นายสุรพัฒน์  พุฒธรรม กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกฯ ท่านผู้บริหาร 
เลขานุการสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพครับ ตามท่ีท่านประธานสภาฯ ได้นำเรียน ต้อง

กราบขอบพระคุณท่ีจะไปร่วมงานศพพ่อตา ศพตั้งอยู่ที่บ้านโคกเจริญ ตำบล
บ้านถอ่น อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร พ้ืนเพท่านเป็นคนบ้านตาด
โพนไผ่ สกุลเดิมดาวเศรษฐ์ แม่เป็นคนบ้านธาตุ สกลุเดิมเจริญชัย ปัจจุบัน
เปลี่ยนเป็นองครักษ์ กราบเรียนเชิญทุกท่านที่สะดวก โดยจะทำการฌาปนกิจ
ที่วัดศรสีว่างในวันพุธที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕ ขอบคุณท่านประธานสภาฯ 
ท่านนายกฯ และทุกท่านที่ไปร่วมงานในเย็นนี้ ขอบคุณครับ  

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

-    ไม่มี 



 ๓ 

ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาเทศบาลตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 

- ไม่มี  

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

๔.๑  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

นายสุรชัย  พุทธรรม เชิญทา่นเลขฯ ได้ชี้แจงรายละเอียด ครับ 
ประธานสภาเทศบาล          

นายสุรพัฒน์  พุฒธรรม กราบเรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกสภาฯ  ท่านนายกฯ  ท่านคณะ 
เลขานุการสภาเทศบาล        ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพครับ ระเบียบวาระการขออนุมัติโอน

เงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
สืบเนื่องจากเทศบาลตำบลปลาโหล มีเงินเหลือจ่ายจากหน่วยงานและกอง
ต่างๆ  ทั้งสิ้น  ๒,๓๐๐,๐๐๐  บาท  รายละเอียดดังนี้ 
๑. สำนักปลัดเทศบาล   จำนวน  ๑,๐๗๐,๐๐๐  บาท   ประกอบด้วย 

๑.๑  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ 
       แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ๔๐๐,๐๐๐ บาท 
๑.๒  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร    ๕๐,๐๐๐ บาท 
๑.๓  ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง   ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
๑.๔  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ๑๕๐,๐๐๐ บาท 
๑.๕  โครงการจัดงานต่างๆ   ๑๔๐,๐๐๐ บาท 
๑.๖  ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
๑.๗  โครงการเทศบาลตำบลปลาโหลสัญจร   ๕๐,๐๐๐ บาท 
๑.๘  โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น    ๓๐,๐๐๐ บาท 
๑.๙  ค่าวัสดุงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   ๕๐,๐๐๐ บาท 

๒. กองคลัง   จำนวน  ๑๑๐,๐๐๐  บาท   ประกอบด้วย 
๒.๑  ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน 
       นอกเวลาราชการ     ๑๐,๐๐๐ บาท 
๒.๒  โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี 
       และทะเบียนทรัพย์สิน   ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

๓. กองการศึกษา   จำนวน  ๖๔๕,๐๐๐  บาท   ประกอบด้วย 
๓.๑  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ    ๒๐,๐๐๐ บาท 
๓.๒  ค่าใช้จ่ายสำหรับพัฒนาผู้ประกอบอาชีพครู 
       ที่สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก    ๕๐,๐๐๐ บาท 
๓.๓  โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  ๑๒๐,๐๐๐ บาท 
๓.๔  โครงการเข้าค่ายวิชาการ     ๕๐,๐๐๐ บาท 
๓.๕  โครงการหนึ่งใจติวให้น้อง     ๓๐,๐๐๐ บาท 
๓.๖  โครงการเข้าค่ายฝึกเทคนิคการเล่นฟุตบอล   ๕๐,๐๐๐ บาท 
๓.๗  โครงการส่งนักกีฬาเขา้ร่วมการแข่งขันกีฬา   ๔๐,๐๐๐ บาท 
๓.๘  โครงการประเพณีลอยกระทง  ๑๐๐,๐๐๐ บาท 



 ๔ 

๓.๙  โครงการภูไทรำลึก     ๒๐,๐๐๐ บาท 
๓.๑๐ โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ๑๕๐,๐๐๐ บาท 
๓.๑๑ โครงการวันวิสาขบูชา     ๑๕,๐๐๐ บาท 

๔. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๔๕๕,๐๐๐ บาท  ประกอบด้วย 
๔.๑  วสัดุงานบ้านงานครัว     ๒๐,๐๐๐ บาท 
๔.๒  วสัดุโฆษณาและเผยแพร่     ๑๐,๐๐๐ บาท 
๔.๓  ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์   ๕๐,๐๐๐ บาท 
๔.๔  โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขฯ ๓๒๐,๐๐๐ บาท 
๔.๕  โครงการรณรงค์ทำหมันสัตว์เลี้ยงสุนัข-แมว  ๒๕,๐๐๐ บาท 
๔.๖  โครงการอนุรกัษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก 
       พระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ   ๓๐,๐๐๐ บาท 

๕. หนว่ยตรวจสอบภายใน   จำนวน  ๒๐,๐๐๐  บาท  ประกอบด้วย 
๕.๑  ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ   ๕,๐๐๐ บาท 
๕.๒  รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ       ๕,๐๐๐ บาท 
๕.๓  ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม     ๑๐,๐๐๐ บาท 

ถ้าไม่มีการโอนเงินงบประมาณเหลือจ่ายที่นำเรียนข้างต้นจะตกเป็นเงินสะสม
ต่อไป แต่เนื่องจากมีความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
พ่ีน้องประชาชน ท่านนายกฯ จงึเสนอโครงการต่อสภาฯ เพ่ือขออนุมัตโิอน
เงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ซ่ึงตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๗ 
“การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ทำให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็น
อำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” โครงการที่นำเสนอต่อสภาฯ เป็นโครงการใน
งบลงทุน จึงต้องได้รบัความเห็นชอบจากสภาฯ เมื่อสภาฯ ความเห็นชอบแล้ว
จึงจะสามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาได้ เนื่องจากไม่ได้อยู่ในห้วงสมัยประชุม
สามัญ ท่านประธานสภาฯ จึงขอเปิดประชุมสภาฯ สมัยประชุมวิสามัญ ต่อ
ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร และท่านนายอำเภอวาริชภูมิ ปฏิบัติราชการ
แทนผู้ว่าราชการจังหวัด ได้พิจารณาเรียกประชุมในวันนี้ สำหรับโครงการที่
เสนอต่อทีป่ระชุมสภาฯ เพ่ือขออนุมัติโอนเงินงบประมาณคงเหลือ จำนวน 
๒,๓๐๐,๐๐๐ บาท เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม ่ รวม ๔ โครงการ  
รายละเอียดดังนี้   
๑. โครงการปรับปรุงถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านผักตบ  หมู่ที ่๗  
ตำบลปลาโหล  งบประมาณ  ๑,๑๒๗,๓๐๐  บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านผักตบ หมู่ที ่ ๗ 
ตำบลปลาโหล สายหน้าศูนย์สาธิตร้านค้า – หนองปืน ถนน คสล. กว้าง 
๔.๐๐ เมตร  ยาว ๑๗๑.๐๐ เมตร  หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร  หรือมีพ้ืนที่ไม่
น้อยกว่า ๖๖๗.๐๐ ตารางเมตร  ลงลูกรังไหล่ทางกว้างเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร วาง
ท่อระบายน้ำ คสล. มอก.ชั้น ๓ ขนาด Ø ๐.๘๐ X ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๘๖ 
ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน ๑๐ บ่อ  ตามแบบมาตรฐานถนนคอนกรีต



 ๕ 

เสริมเหล็ก(ท๑-๐๑) ปรับปรุงและแก้ไขบางรายการ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๑๒๗,๓๕๒.๑๗ บาท   คิดเพียง ๑,๑๒๗,๓๐๐ บาท 

๒. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านดอนยานาง  หมู่ที ่๓ 
ตำบลปลาโหล   งบประมาณ  ๔๖๐,๓๐๐  บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านดอนยานาง หมู่ที่ ๓ 
ตำบลปลาโหล สายหลังโรงเรียนบ้านดอนยานาง ถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ 
เมตร ยาว ๑๗๑.๕๐ เมตร  หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร  หรอืมีพ้ืนที่ไมน่้อยกว่า 
๖๘๖.๐๐ ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางกว้างเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร พร้อมวางท่อ
ระบายน้ำ คสล. มอก.ชั้น ๓ ขนาด Ø ๐.๓๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๕ ท่อน 
ตามแบบมาตรฐานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ท๑-๐๑) ปรับปรุงและแก้ไขบาง
รายการ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ   รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๔๖๐,๓๔๐.๔๘ บาท 
คิดเพียง  ๔๖๐,๓๐๐  บาท  

๓. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านดงคำโพธิ์ หมู่ที ่ ๑๑  
ตำบลปลาโหล   งบประมาณ  ๔๖๐,๓๐๐  บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านดงคำโพธิ์  หมู่ที่ ๑๑ 
ตำบลปลาโหล สายหน้าสวนยางพารานายแสวง ยงพรหม–หน้าสวนยางพารา
นายบุญ เหล่าเจริญ  ถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร  ยาว ๑๗๕.๐๐ เมตร  
หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๗๐๐.๐๐ ตารางเมตร  ลง
ลูกรังไหล่ทางกว้างเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร  ตามแบบมาตรฐานถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (ท๑-๐๑) ปรับปรุงและแก้ไขบางรายการ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ  
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๔๖๐,๓๖๑.๒๐ บาท  คิดเพียง ๔๖๐,๓๐๐ บาท 

๔. โครงการติดตั้งเครื่องกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไร้สาย ภายในเขต
เทศบาลตำบลปลาโหล จำนวน ๔ จุด  งบประมาณ  ๒๕๒,๐๐๐   บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นคา่ติดตั้งเครื่องกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไรส้ายภายใน
เขตเทศบาลตำบลปลาโหล จำนวน ๔ จุด รวมเป็นเงินทัง้สิ้น ๒๕๒,๐๐๐ บาท 

นำเรียนที่ประชุมเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป  ขอบคุณครับ 

นายสุรชัย  พุทธรรม ขอบคุณท่านเลขาฯ  เชิญท่านนายกฯ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล         

นายดำเนิน  สอนไชยา กราบเรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกผู้ทรงเกียรติ  พนักงานเจ้าหน้าที ่ และ 
นายกเทศมนตร ี       ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตามที่ท่านเลขาฯ ได้นำเรียน ทัง้ ๔ โครงการ มี

ความจำเป็นเร่งด่วน โดยเฉพาะบ้านผักตบที่ได้มีการพูดคุยในสภาฯ หลายครั้ง
ว่าต้องรองบประมาณในการดำเนินการ ส่วนโครงการบ้านดอนยานางและ
บ้านดงคำโพธิ์ พ่ีน้องประชาชนได้รับความเดือนร้อนในการสัญจรโดยเฉพาะ
การขนถ่ายสินค้าทางการเกษตรและลูกหลานเด็กนักเรียนที่ต้องเดินทางทุก
วัน เพ่ืออำนวยความสะดวกแกพ่ี่น้องประชาชนที่ต้องสัญจรไป-มา  ส่วนการ
ติดต้ังเครื่องกระจายข่าวไร้สายทางไกลอัตโนมัติได้รับแจ้งจากพ่ีน้องประชาชน
ว่าไม่ได้ยินเสียงประชาสัมพันธ์ หลายๆ จุดมปีัญหาไม่ได้รับทราบข่าวสารของ
ทางราชการ บางหมู่บ้านมีพ้ืนที่กว้าง เสียงกระจายไม่ทัว่ถึง จึงจำเป็นต้อง



 ๖ 

ติดตั้งเพ่ิมเติม โดยเฉพาะบ้านดงเชียงเครือจุดท่าประปาและบ้านโค้งป่ากล้วย 
นำเรียนว่าทัง้ ๔ โครงการ ได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองและปรึกษาหารือถึง
ความจำเป็นเร่งด่วนและแนวทางการแก้ไข จึงนำเสนอต่อสภาฯ เพ่ือพิจารณา  
ขอบคุณครับ  

นายสุรชัย  พุทธรรม ขอบคุณท่านนายกฯ ครับ  สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการขออนุมัติโอน 
ประธานสภาเทศบาล        เงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ทั้ง ๔ โครงการ เมื่อไม่มีสมาชิกท่าน

ใดสงสัย ผมจะถามมติที่ประชุมเพ่ือขออนุมัตโิอนเงินงบประมาณไปดั้งจ่าย
เป็นรายการใหม ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  ดังนี้ 
๑. โครงการปรับปรงุถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านผักตบ  หมู่ที ่๗  
ตำบลปลาโหล  งบประมาณ  ๑,๑๒๗,๓๐๐  บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านผักตบ หมู่ที่ ๗ 
ตำบลปลาโหล สายหน้าศูนย์สาธิตร้านค้า – หนองปืน ถนน คสล. กว้าง 
๔.๐๐ เมตร  ยาว ๑๗๑.๐๐ เมตร  หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร  หรือมีพ้ืนที่ไม่
น้อยกว่า ๖๖๗.๐๐ ตารางเมตร  ลงลูกรงัไหล่ทางกว้างเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร วาง
ท่อระบายน้ำ คสล. มอก.ชั้น ๓ ขนาด Ø ๐.๘๐X๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๘๖ 
ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน ๑๐ บ่อ  ตามแบบมาตรฐานถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก(ท๑-๐๑) ปรับปรุงและแก้ไขบางรายการ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๑๒๗,๓๕๒.๑๗ บาท   คิดเพียง ๑,๑๒๗,๓๐๐ บาท 

 ประเด็นที ่๑  สมาชิกท่านใดอนุมัติโอนเงินงบประมาณไปต้ังจ่าย 
 เป็นรายการใหม่   

อนุมัติ   ๑๐ เสียง 

 ประเด็นที่ ๒  สมาชิกท่านใดไม่อนุมัตโิอนเงินงบประมาณไปต้ังจา่ย 
 เป็นรายการใหม่   

ไมอ่นุมัติ   ไม่มี   

  มติทีป่ระชุม อนุมัติ     ๑๐  เสียง 
ไม่อนุมัติ    ไม่มี 
งดออกเสียง     ๒  เสียง 
อนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ โครงการปรบัปรงุ 
ถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน  บ้านผักตบ  หมู่ที่ ๗  ตำบลปลาโหล   
งบประมาณ  ๑,๑๒๗,๓๐๐  บาท 

๒. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านดอนยานาง  หมู่ที ่๓ 
ตำบลปลาโหล   งบประมาณ  ๔๖๐,๓๐๐  บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่ากอ่สร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านดอนยานาง หมู่ที่ ๓ 
ตำบลปลาโหล สายหลังโรงเรยีนบ้านดอนยานาง  ถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ 
เมตร ยาว ๑๗๑.๕๐ เมตร  หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร  หรอืมพ้ืีนที่ไม่น้อยกว่า 
๖๘๖.๐๐ ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางกว้างเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร พร้อมวางท่อ
ระบายน้ำ คสล. มอก.ชั้น ๓ ขนาด Ø ๐.๓๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๕ ท่อน 
ตามแบบมาตรฐานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ท๑-๐๑) ปรับปรุงและแก้ไขบาง



 ๗ 

รายการ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ   รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๔๖๐,๓๔๐.๔๘ บาท 
คิดเพียง  ๔๖๐,๓๐๐  บาท 

 ประเด็นที ่๑  สมาชิกท่านใดอนุมัติโอนเงินงบประมาณไปต้ังจ่าย 
 เป็นรายการใหม่   

อนุมัติ   ๑๐ เสียง 

 ประเด็นที่ ๒  สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติโอนเงินงบประมาณไปต้ังจา่ย 
 เป็นรายการใหม่   

ไมอ่นุมัต ิ  ไม่มี   

  มติทีป่ระชุม อนุมัติ     ๑๐  เสียง 
ไม่อนุมัติ    ไม่มี 
งดออกเสียง     ๒  เสียง 
อนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ โครงการก่อสร้าง  
ถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน  บ้านดอนยานาง  หมู่ที ่๓  ตำบลปลาโหล   
งบประมาณ  ๔๖๐,๓๐๐  บาท 

๓. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านดงคำโพธิ์  หมู่ที ่๑๑  
ตำบลปลาโหล   งบประมาณ  ๔๖๐,๓๐๐  บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านดงคำโพธิ์  หมู่ที่ ๑๑ 
ตำบลปลาโหล สายหน้าสวนยางพารานายแสวง ยงพรหม–หน้าสวนยางพารา
นายบุญ เหล่าเจริญ  ถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร  ยาว ๑๗๕.๐๐ เมตร  
หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๗๐๐.๐๐ ตารางเมตร  ลง
ลูกรังไหล่ทางกว้างเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร  ตามแบบมาตรฐานถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (ท๑-๐๑) ปรับปรุงและแก้ไขบางรายการ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ  
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๔๖๐,๓๖๑.๒๐ บาท  คิดเพียง ๔๖๐,๓๐๐ บาท 

 ประเด็นที ่๑  สมาชิกท่านใดอนุมัติโอนเงนิงบประมาณไปต้ังจ่าย 
 เป็นรายการใหม่   

อนุมัติ   ๑๐ เสียง 

 ประเด็นที่ ๒  สมาชิกท่านใดไม่อนุมัตโิอนเงินงบประมาณไปต้ังจา่ย 
 เป็นรายการใหม่   

ไมอ่นุมัต ิ  ไม่มี   

  มติทีป่ระชุม อนุมัติ     ๑๐  เสียง 
ไม่อนุมัติ    ไม่มี 
งดออกเสียง     ๒  เสียง 
อนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ โครงการก่อสร้าง  
ถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน  บ้านดงคำโพธิ์  หมู่ที ่๑๑  ตำบลปลาโหล   
งบประมาณ  ๔๖๐,๓๐๐  บาท 

 



 ๘ 

๔. โครงการติดตั้งเครื่องกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไร้สาย ภายใน
เขตเทศบาลตำบลปลาโหล  จำนวน ๔ จุด  งบประมาณ ๒๕๒,๐๐๐ บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นคา่ติดตั้งเครื่องกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไร้สายภายใน
เขตเทศบาลตำบลปลาโหล จำนวน ๔ จุด รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๕๒,๐๐๐ บาท 

 ประเด็นที ่๑  สมาชิกท่านใดอนุมัติโอนเงินงบประมาณไปต้ังจ่าย 
 เป็นรายการใหม่   

อนุมัติ   ๑๐ เสียง 

 ประเด็นที่ ๒  สมาชิกท่านใดไมอ่นุมัติโอนเงินงบประมาณไปต้ังจา่ย 
 เป็นรายการใหม่   

ไมอ่นุมัต ิ  ไมมี่   

  มติทีป่ระชุม อนุมัติ     ๑๐  เสียง 
ไม่อนุมัติ    ไม่มี 
งดออกเสียง     ๒  เสียง 
อนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ โครงการติดตั้ง   
เครื่องกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไร้สาย ภายในเขตเทศบาล  
ตำบลปลาโหล  จำนวน  ๔  จุด  งบประมาณ  ๒๕๒,๐๐๐  บาท 

๔.๒  ขออนุมัติกันเงินไว้ใช้จ่าย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

นายสุรชัย  พุทธรรม เชิญทา่นเลขาฯ ได้ชี้แจงรายละเอียด ครับ 
ประธานสภาเทศบาล         

นายสุรพัฒน์  พุฒธรรม กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร และ 
เลขานุการสภาเทศบาล ผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพครับ  ในระเบียบวาระการขออนุมัติกันเงินไว้ใช้จ่าย 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สืบเนื่องมาจากวาระท่ี ๔.๑ ขออนุมัติโอน
เงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
และท่านสมาชิกได้อนุมัตโิอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่แล้ว  
ในการดำเนินการทั้ง ๔ โครงการ มีกระบวนการสรรหาผู้รับจ้างจะมีขัน้ตอน
ห้วงระยะเวลาตามระเบียบ ข้อกฎหมาย แต่เนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๕ จะสิ้นสุดในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ นี้ ทำให้ไม่สามารถก่อหนี้
ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ จึงจำเป็นต้องกันเงินงบประมาณไว้ใช้
จา่ย ซ่ึงหากก่อหนี้ผูกพันภายในปีงบประมาณแล้ว การกันเงินเป็นอำนาจ
อนุมัติเป็นของผู้บริหาร แต่ถ้ายังไม่มีการก่อหนี้ผูกพัน การกันเงินเป็นอำนาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น ซ่ึงเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
รับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗  แก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ ๔ พ.ศ. 
๒๕๖๑ ข้อ ๕๙ วรรคหนึ่ง “ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินแสะ
สิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก 
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่
เกินระยะ เวลาหนึ่งปี” ซึ่งตามที่สภาฯ ได้พิจารณาอนุมัตโิอนเงินงบประมาณ



 ๙ 

ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ยังไม่ดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน ซึ่งเป็นอำนาจอนุมัติ
ของสภาฯ จึงนำเรียนเพ่ือพิจารณา  ขอบคุณครับ 

นายสุรชัย  พุทธรรม ขอบคุณท่านเลขาฯ ครบั  สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยเกีย่วกับการขออนุมัติกัน 
ประธานสภาเทศบาล        เงินไว้ใช้จ่ายทั้ง ๔ โครงการ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดสงสัย ผมจะถามมติที่

ประชุมเพ่ือขออนุมัติกันเงินไว้ใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  ดังนี ้

๑. โครงการปรับปรุงถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านผักตบ  หมู่ที ่๗  
ตำบลปลาโหล  งบประมาณ  ๑,๑๒๗,๓๐๐  บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านผักตบ หมู่ที่ ๗ 
ตำบลปลาโหล สายหน้าศูนย์สาธิตร้านคา้ – หนองปืน ถนน คสล. กว้าง 
๔.๐๐ เมตร  ยาว ๑๗๑.๐๐ เมตร  หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร  หรือมพ้ืีนที่ไม่
น้อยกว่า ๖๖๗.๐๐ ตารางเมตร  ลงลูกรังไหล่ทางกว้างเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร วาง
ท่อระบายน้ำ คสล. มอก.ชั้น ๓ ขนาด Ø ๐.๘๐ X ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๘๖ 
ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน ๑๐ บ่อ  ตามแบบมาตรฐานถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก(ท๑-๐๑) ปรับปรุงและแก้ไขบางรายการ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๑๒๗,๓๕๒.๑๗ บาท   คิดเพียง ๑,๑๒๗,๓๐๐ บาท 

 ประเด็นที ่๑  สมาชิกท่านใดอนุมัติกันเงนิไว้ใช้จ่าย    
อนุมัติ   ๑๐ เสียง 

 ประเด็นที่ ๒  สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติกันเงินไว้ใช้จ่าย      
ไม่อนุมัติ   ไม่มี   

  มติทีป่ระชุม อนุมัติ     ๑๐  เสียง 
ไม่อนุมัติ    ไม่มี 
งดออกเสียง     ๒  เสียง 
อนุมัติกันเงินไว้ใช้จ่าย  โครงการปรับปรงุถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน    
บ้านผักตบ  หมู่ที่ ๗  ตำบลปลาโหล   งบประมาณ  ๑,๑๒๗,๓๐๐  บาท 

๒. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านดอนยานาง  หมู่ที ่๓ 
ตำบลปลาโหล   งบประมาณ  ๔๖๐,๓๐๐  บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่ากอ่สร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านดอนยานาง หมู่ที่ ๓ 
ตำบลปลาโหล สายหลังโรงเรยีนบ้านดอนยานาง  ถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ 
เมตร ยาว ๑๗๑.๕๐ เมตร  หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร  หรอืมพ้ืีนที่ไม่น้อยกว่า 
๖๘๖.๐๐ ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางกว้างเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร พรอ้มวางท่อ
ระบายน้ำ คสล. มอก.ชั้น ๓ ขนาด Ø ๐.๓๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๕ ท่อน 
ตามแบบมาตรฐานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ท๑-๐๑) ปรับปรุงและแก้ไขบาง
รายการ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ   รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๔๖๐,๓๔๐.๔๘ บาท 
คิดเพียง  ๔๖๐,๓๐๐  บาท 

 ประเด็นที ่๑  สมาชิกท่านใดอนุมัติกันเงินไว้ใช้จ่าย   
อนุมติั   ๑๐ เสียง 
 



 ๑๐ 

 ประเด็นที่ ๒  สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติกันเงินไว้ใช้จ่าย   
ไม่อนุมัต ิ  ไม่มี   

  มติทีป่ระชุม อนุมัติ     ๑๐  เสียง 
ไม่อนุมัติ    ไม่มี 
งดออกเสียง     ๒  เสียง 
อนุมัติกันเงินไว้ใช้จ่าย โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน  บ้าน
ดอนยานาง  หมู่ที ่๓  ตำบลปลาโหล   งบประมาณ  ๔๖๐,๓๐๐  บาท 

๓. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านดงคำโพธิ์  หมู่ที ่๑๑  
ตำบลปลาโหล   งบประมาณ  ๔๖๐,๓๐๐  บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านดงคำโพธิ์  หมู่ที่ ๑๑ 
ตำบลปลาโหล สายหน้าสวนยางพารานายแสวง ยงพรหม–หน้าสวนยางพารา
นายบุญ เหล่าเจริญ  ถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร  ยาว ๑๗๕.๐๐ เมตร  
หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๗๐๐.๐๐ ตารางเมตร  ลง
ลูกรังไหล่ทางกว้างเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร  ตามแบบมาตรฐานถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (ท๑-๐๑) ปรับปรุงและแก้ไขบางรายการ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ  
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๔๖๐,๓๖๑.๒๐ บาท  คิดเพียง ๔๖๐,๓๐๐ บาท 

 ประเด็นที ่๑  สมาชิกท่านใดอนุมัติกันเงินไว้ใช้จ่าย   
อนุมัติ   ๑๐ เสียง 

 ประเด็นที่ ๒  สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติกันเงินไว้ใช้จ่าย   
ไม่อนุมัต ิ  ไม่มี   

  มติทีป่ระชุม อนุมัติ     ๑๐  เสียง 
ไม่อนุมัติ    ไม่มี 
งดออกเสียง     ๒  เสียง 
อนุมัติกันเงินไว้ใช้จ่าย โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน  บ้าน
ดงคำโพธิ์  หมู่ที ่๑๑  ตำบลปลาโหล   งบประมาณ  ๔๖๐,๓๐๐  บาท 

๔. โครงการติดตั้งเครื่องกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไร้สาย ภายใน
เขตเทศบาลตำบลปลาโหล  จำนวน ๔ จุด  งบประมาณ ๒๕๒,๐๐๐ บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นคา่ติดตั้งเครื่องกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไร้สายภายใน
เขตเทศบาลตำบลปลาโหล จำนวน ๔ จุด รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๕๒,๐๐๐ บาท 

 ประเด็นที ่๑  สมาชิกท่านใดอนุมัติกันเงินไว้ใช้จ่าย   
อนุมัติ   ๑๐ เสียง 

 ประเด็นที่ ๒  สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติกันเงินไว้ใช้จ่าย   
ไม่อนุมัต ิ  ไม่มี   

  มติทีป่ระชุม อนุมัติ     ๑๐  เสียง 
ไม่อนุมัติ    ไม่มี 
งดออกเสียง     ๒  เสียง 



 ๑๑ 

อนุมัติกันเงินไว้ใช้จ่าย โครงการติดตั้งเครื่องกระจายเสียงทางไกล  
อัตโนมัติแบบไร้สาย ภายในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล จำนวน ๔ จุด  
งบประมาณ  ๒๕๒,๐๐๐  บาท 

ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องอ่ืนๆ  

- ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี  ๖ กระทูถ้าม 

นายสุรชัย  พุทธรรม สมาชิกท่านใดมีเรื่องจะสอบถามผู้บริหารครับ  เชิญท่าน ส.ท.ประสพ   
ประธานสภาเทศบาล        นาเชียงใต้  ครับ 

๖.๑ การสัญจรไป-มาไม่สะดวกเนื่องจากการก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ 

นายประสพ  นาเชียงใต้ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร ผอ.กอง  
สมาชิกสภาเทศบาล        เจ้าหน้าทีท่ี่เคารพทุกท่าน  ผม นายประสพ  นาเชียงใต้  สมาชิกสภาเทศบาล  

เขต ๒  ก่อนอ่ืนต้องขอขอบคุณท่านผู้บริหารที่ได้เล็งเห็นความสำคัญพิจารณา
งบประมาณทัง้ ๔ โครงการ โดยเฉพาะบ้านผักตบทีต้่องใช้งบประมาณจำนวน
มาก  และขอแจ้งปัญหาถนนสายบ้านผักตบเชื่อมตาลเนิ้ง - พังฮอ ผู้รับจ้างได้
เข้าดำเนินการแล้วแตเ่กดิปัญหาถนนบวมและทรุด รถปูนติดหล่มต้องจ้างรถ
ลาก ผู้รบัเหมาจึงขอหยุดก่อสร้างไว้ก่อนทำใหช้่วงทีย่ังไม่เทคอนกรีตเป็นที่ลุ่ม 
รอยต่อเป็นกองดินสูง การสัญจรไป-มาลำบากมาก ขนปุย๋ไปใส่ข้าวก็ลำบาก 
ซ่ึงใกล้ช่วงข้าวตั้งท้อง ชาวบ้านจึงเสนอว่าถ้ามีลูกรงัไปลงและเกรดให้สโลปรับ
กับคอนกรีตจะได้หรือไม่ ช่วงทีมี่ปัญหาจดุนานายสายคำ สุขสรอ้ย และนา
นางรำไพ สุขสรอ้ย ฝากท่านผู้บริหารได้พิจารณา ขอบคุณครับ  

นายสุรชัย  พุทธรรม เชิญท่านนายกฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุม ครับ     
ประธานสภาเทศบาล         

นายดำเนิน  สอนไชยา เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
นายกเทศมนตรี        ขอบคุณท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติที่ได้นำเรียนเกี่ยวกับถนนทรุดเนื่องจากการ

ก่อสร้างถนนคอนกรตีฯ เริ่มทำสัญญาจ้างตั้งแตเ่ดือนกรกฎาคม ผู้รับจ้างเริ่ม
ก่อสร้างช่วงหน้าฝนทำให้มีปัญหาหลายอย่าง ผมได้รับการประสานแล้ว ถนน
หน้าโรงเรยีนบ้านหนองท่มก็ประสพปัญหานี้เช่นกัน ส่วนมากงบประมาณจะ
ได้รบัโอนในช่วงหน้าฝน  ส่วนการลงลูกรังงบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท คง
จะเป็นปญัหาเช่นกัน จึงขอให้ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติได้รับรู้รับทราบร่วมกัน 
ช่วงนี้ฝนตกชุกบ่อหินไม่สามารถดำเนินการได้ ฝากท่านผู้ทรงเกียรติได้ชี้แจง
ให้พ่ีน้องประชาชนด้วย  ขอบคุณครับ 

นายสุรชัย  พุทธรรม ขอบคุณท่านนายกฯ ครับ ช่วงนี้ฝนตกเกือบทุกวันฝากท่านสมาชิกได้ทำความ 
ประธานสภาเทศบาล        เข้าใจกับพ่ีน้องประชาชนด้วย  เชิญท่าน ส.ท. ปัญญา  โมราราช  ครับ 

 



 ๑๒ 

๖.๒  ขอขยายผิวจราจรถนนหน้าโรงเรียนบ้านดงคำโพธิ ์- หน้ารา้นน้องทัศ
ยางพารา และการซ่อมแซมสกายวอล์ค หาดสวนหิน    

นายปัญญา  โมราราช กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล  
สมาชิกสภาเทศบาล        ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผม นายปัญญา  โมราราช  สมาชิกสภาเทศบาล  

เขต ๑  ถนน คสล. หน้าโรงเรยีนบ้านดงคำโพธิ์ – หน้ารา้นน้องทัศยางพารา 
ไหล่ทางยุบ ไม่มีไหล่ทางแล้ว ทำให้ถนนแคบลง รถสวนทางลำบาก ถ้ามีรถ 
หกล้อหรือรถใหญเ่ข้ามาจะเป็นอันตราย จึงอยากให้ขยายผิวจราจรข้างละ 
๕๐ ซม.  เรื่องท่ีสอง แหล่งท่องเที่ยวหาดสวนหิน สกายวอล์คชำรุดทรุดโทรม
มาก เป็นอันตรายสำหรับนักท่องเที่ยว มีงบประมาณจะซ่อมแซมเพ่ือต้อนรับ
นักท่องเที่ยวช่วงเทศกาลที่จะถึงหรือไม่  ขอบคุณครับ 

นายสุรชัย  พุทธรรม เชิญท่านนายกฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุม ครับ     
ประธานสภาเทศบาล         

นายดำเนิน  สอนไชยา เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
นายกเทศมนตรี        เรื่องถนนแคบช่างได้ออกสำรวจแล้ว ส่วนการซอ่มแซมแลนด์มาร์คใหช้่างออก

ประมาณการแล้ว และจะดำเนินการซ่อมแซมต่อไป  ขอบคุณครับ 

นายสุรชัย  พุทธรรม ขอบคุณท่านนายกฯ ครับ  เชิญท่าน ส.ท.คำพันธ์  แก้วคำแสน   ครับ 
ประธานสภาเทศบาล         

๖.๓ เสนอโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านไฮ่ 

นายคำพันธ์  แก้วคำแสน กราบเรียนท่านประธาน คณะผู้บริหาร สมาชิก และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
สมาชิกสภาเทศบาล        ผม นายคำพันธ์ แก้วคำแสน สมาชิกสภาเทศบาล  เขต ๑ บ้านไฮ่มีถนนหลาย

สายทีย่ังเป็นถนนลูกรัง ได้แก่ สายนานายณรงค์ พิลาวัลย์ – สามแยกหน้า
บ้านนายชัยงาม, สายหน้าบ้านนายประดิษฐ์ – แยกหน้าบ้านนายสว่าง – 
บ้านแกว - บ้านโนนอุดม - สวนพุทรา, สายข้างบ้านนายแป๊ะ และสายนา
ผู้ใหญ่สำเริง - บ้าน ผอ.ดีใหม่ การสัญจรไป - มาลำบาก ฝากท่านผู้บริหารได้
พิจารณาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขอบคุณครับ  

นายสุรชัย  พุทธรรม สายสวนพทุราบรรจใุนเทศบัญญัติฯ แล้ว ส่วนสายอ่ืนๆ ค่อยดำเนินการไป ทัง้  
ประธานสภาเทศบาล        ๔ โครงการ ทีพิ่จารณาในวันนี้ เป็นการแก้ไขปัญหาเร่งด่วน  ในปีงบประมาณ

ต่อปีคงจะได้พิจารณาดำเนินการ  เชิญท่าน ส.ท.สำเริง  สตัถาผล  ครับ 

๖.๔  ถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กชำรุด สายสามแยกหน้าบ้านอาจารยวิ์เชียร 
สัตถาผล – สามแยกหน้าบา้นนายคำไสย รม่เกษ 

นายสำเริง  สตัถาผล เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาฯ ที่เคารพทุกท่าน  
สมาชิกสภาเทศบาล        ผม  นายสำเริง  สัตถาผล  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต ๒  ถนน คสล. สาย 

สามแยกหน้าบ้านอาจารย์วิเชียร สัตถาผล – สามแยกหน้าบ้านนายคำไสย  
รม่เกษ ฝนตกน้ำท่วมกัดเซาะทำให้ถนนชำรุดเห็นเหล็กโผล่ ฝากท่านผู้บริหาร
ได้พิจารณางบประมาณในการซ่อมแซม  ขอบคุณครับ 

 



 ๑๓ 

นายสุรชัย  พุทธรรม เชิญท่านนายกฯ ได้ชี้แจง ครับ     
ประธานสภาเทศบาล         

นายดำเนิน  สอนไชยา เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
นายกเทศมนตรี        บ้านนาบ่อมีปัญหาพ้ืนทีต่่ำต้องขอความร่วมมือไม่ทิ้งเศษขยะลงร่องระบายน้ำ

สาเหตุทีท่ำให้เกิดการอุดตัน และทำใหน้้ำท่วมถนน ทุกหมู่บ้านมีปัญหามาก
น้อยแตกต่างกันต้องพิจารณาความจำเป็นเร่งด่วน งบพัฒนาแต่ละปมีีไม่มาก
ต้องอาศยังบประมาณจากหน่วยงานภายนอกหรือสำนักงบประมาณ ซ่ึงก็ไม่
ทราบว่าจะได้รับหรือไม่  และขอแจ้งปัญหาในบ้านนาบ่อ ผมได้รับโทรศัพท์
หลายครั้ง เรื่องชายคาไปลงบ้านคนอื่น แจ้งว่ากลัวคนแกล่ื่นได้รับอันตราย 
ฝากท่านสมาชิกได้ทำความเข้าใจกับเจ้าของบ้าน ควรใส่รางน้ำเพ่ือไม่ให้น้ำตก
ใส่บ้านคนอ่ืน และฝากแจ้งผู้ใหญ่บ้านได้ไกล่เกลี่ยด้วย  ขอบคุณครับ 

นายสุรชัย  พุทธรรม เรื่องน้ำท่วมถนนบ้านนาบ่อเกิดจากร่องระบายน้ำอุดตัน จากท่ีได้ออกไป 
ประธานสภาเทศบาล แก้ปัญหาในครั้งก่อน รอ่งระบายน้ำอุดตัน น้ำไหลไม่สะดวก ต้ังแต่บา้นท่าน

สมาชิกเรื่อยไป ลูกมะพร้าวบ้าง เศษไม้บ้าง มีทุกอย่างเต็มไปหมด แต่ละคนไม่
ช่วยกัน จริงๆ แล้วฝนหยุดตก ๓๐ นาที น้ำก็ลดแล้ว และจุดหน้าบ้านนาย
อานนท์ อัคนิจ และบ้านพี่รตี ไม่มีร่องระบายน้ำ ฝนตกหรือไม่ตกน้ำก็ท่วมขัง
อยู่ตรงนั้น ถ้าประชาสัมพันธ์ให้ช่วยกันทำร่องระบายน้ำ ไม่ทิง้เศษขยะลงร่อง
ระบายน้ำก็จะสามารถแก้ปัญหาได้ เชิญท่าน ส.ท.ศรีสวาท หินอ่อน  ครับ 

๖.๕ ถนนลูกรังชำรดุสายหน้าบ้านนายซุน - ส่ีแยกไปหาดสวนหิน   

นางศรีสวาท  หินอ่อน เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกทา่น  
สมาชิกสภาเทศบาล        ดิฉัน  นางศรีสวาท  หินออ่น  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต ๑  ถนนลูกรังสาย

หน้าบ้านนายซุน – สี่แยกไปหาดสวนหิน น้ำกัดเซาะทำให้เกิดเป็นร่องลึก  
ฝากท่านผู้บริหารได้พิจารณางบประมาณในการซ่อมแซม  ขอบคุณค่ะ 

นายสุรชัย  พุทธรรม ขอบคุณท่านสมาชิก ครับ ท่านนายกฯ แจง้ข้างต้นแล้วว่าจะลงลูกรังในเร็วๆ 
ประธานสภาเทศบาล  นี้ เชิญท่านนายกฯ ได้ชี้แจง ครับ 

นายดำเนิน  สอนไชยา เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกผู้ทรงเกียรติ  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
นายกเทศมนตร ี       ให้แต่ละหมู่บา้นรอก่อนเพราะช่วงนี้ฝนตกซุก ฝากทุกท่านช่วยกันตรวจสอบ

การทำงานของผู้รับเหมาด้วย ถ้าเห็นว่าทำไมดี่หรือมีปัญหา หรือไม่ถูกต้อง 
สามารถพูดคุยท้วงติงได้ ฝากท่านสมาชิก พ่ีน้องประชาชน กำนันผู้ใหญ่บ้าน
ได้ดูแลร่วมกัน งบประมาณต่างๆ ที่แต่ละหมูบ่้านได้รับเป็นภาษีของพ่ีน้อง
ประชาชน ช่วยเป็นหูเป็นตาร่วมกัน เพ่ือประโยชน์ของพ่ีน้องประชาชนชาว
ตำบลปลาโหล  ขอบคุณครับ 

นายสุรชัย  พุทธรรม ขอบคุณท่านนายกฯ ครบั  เชิญท่าน ส.ท.ประสพ  นาเชียงใต้  ครับ 
ประธานสภาเทศบาล   

๖.๖  การเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าบริการเป็นระบบหลอด LED 

นายประสพ  นาเชียงใต้ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร หัวหน้ากอง และ 
สมาชิกสภาเทศบาล        เจ้าหน้าที ่ที่เคารพทุกท่าน ผมมีแนวคิดเกี่ยวกับไฟฟ้าบริการ ผมเห็นเทศบาล 



 ๑๔ 

อ่ืนหรือหน่วยงานอ่ืนใช้ระบบหลอดไฟ LED หมดแล้ว จะไม่จุกจิกในเรื่อง
สตาร์ทเตอร ์ บัลลาสต์ การซ่อมบำรุงก็ง่าย ถ้าจุดไหนเสียก็เปลี่ยนเป็น LED 
ไมเ่กนิสองปีน่าจะเป็น LED ทั้งหมด บางจุดยังเป็นโคมไฟพลาสติกทีเ่ก่ามาก 
ควรเปลี่ยนได้แล้ว ต่อไปอยากให้เทศบาลของเราพัฒนาก้าวไกลเหมือนที่อ่ืน 
ขอบคุณครับ 

นายสุรชัย  พุทธรรม ขอบคุณท่านสมาชิกครับ เป็นข้อเสนอแนะ เชิญท่าน ส.ท.ประยุทธ  สาลีศรี 
ประธานสภาเทศบาล  ครับ 

๖.๗  ก่อสร้างรั้วรอบสระน้ำบ้านปลาโหล 

นายประยทุธ  สาลีศรี กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ ท่านผู้บริหาร เพื่อน   
สมาชิกสภาเทศบาล        สมาชิกผู้ทรงเกียรติ และหัวหน้ากองทุกท่าน กระผม นายประยุทธ สาลีศรี  

สมาชิกสภาเทศบาล  เขต ๑  สระน้ำบ้านปลาโหลเป็นสระขนาดใหญ่แต่ไม่มี
รั้วกั้น ฝนตกถนนลื่นลูกหลานอาจพลัดตกได้ ขับขีเ่วลากลางคืนหรือเมาแล้ว
ขับอาจทำให้ลื่นพลัดตกได ้ถ้ามีงบประมาณอยากให้ทำรั้วกั้น อย่างน้อยช่วงที่
ติดถนนทางไปบ้านปลาโหลน้อย ฝากท่านผู้บริหารได้พิจารณา  ขอบคุณครับ   

นายสุรชยั  พุทธรรม คงต้องรองบประมาณ ถ้าเร่งด่วนงบพัฒนาในหมู่บ้านน่าจะพอมี   อย่างไร 
ประธานสภาเทศบาล  ก็ตาม ฝากท่านผู้บริหารรับไว้พิจารณา  เชิญท่าน ส.ท.วิลัยวรรณ ทัศมี  ครับ  

๖.๘  ก่อสร้างราวสะพานข้ามลำห้วย 

นางวิลัยวรรณ  ทัศมี กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ และ   
สมาชิกสภาเทศบาล        หวัหน้าส่วนที่เคารพทุกท่าน  ดิฉัน นางวิลัยวรรณ ทัศมี  สมาชิกสภาเทศบาล 

เขต ๒  ตามท่ีได้เคยเสนอเรื่องราวสะพานข้ามห้วยงิ้ว และอีกหลายๆ จุดที่ยัง
ไม่มีราวสะพาน ไม่ทราบว่าท่านนายกฯ ได้พิจารณาอย่างไร และขอถือโอกาส
นี้ ขอบพระคุณท่านผู้บริหาร ท่านสมาชิกแทนชาวบ้านดอนยานางทีพิ่จารณา
อนุมัตโิครงการในวันนี้ ขอบคุณค่ะ     

นายสุรชัย  พุทธรรม เชิญท่านนายกฯ ได้ชี้แจง ครับ 
ประธานสภาเทศบาล    

นายดำเนิน  สอนไชยา เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกผู้ทรงเกียรติ  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
นายกเทศมนตร ี       เรื่องราวสะพานช่างได้ออกสำรวจแล้วมี ๕ แห่ง ทีเ่ป็นจุดเสี่ยงต้องดำเนินการ 

ได้แก่ ทางเข้าดอนเชียงสา ตาลเนิ้ง บ้านนาบ่อ โนนอุดม นอกนั้นยังไม่มี
ความจำเป็นมากนัก นำเรียนท่านสมาชิกได้รับทราบ ขอบคุณครับ 

นายสุรชยั  พุทธรรม ขอบคุณท่านนายกฯ ครับ สะพานบ้านงิ้ว – ปลาโหลน้อย เคยเกิดอุบัติเหตุ 
ประธานสภาเทศบาล  พลัดตกสะพานแล้ว ฝากผู้สัญจรไป - มาให้ระมดัระวังด้วย เชิญท่าน ส.ท.

สุรชัย อินทรพานิชย์  ครับ 

๖.๙  การเสริมท่อระบายน้ำลำห้วยบักหัก และดอนเชียงสา 

นายสุรชัย อินทรพานิชย์ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ  คณะผู้บริหาร  สมาชิกผู้ทรงเกียรต ิ 
สมาชิกสภาเทศบาล        และผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน  กระผม  นายสุรชัย  อินทรพานิชย์ 



 ๑๕ 

สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑  ขออนุญาตเสนอการวางท่อระบายน้ำเส้นทาง
บ้านปลาโหล – นาบ่อ มีการสัญจรไป - มามากพอสมควร และเป็นถนนที่
แคบเกรงว่าจะเกดิอุบัติเหตุ อยากให้เสริมท่อระบายน้ำจุดลำห้วยบักหัน ถ้า
เพ่ิมข้างละ ๖ ท่อน จะเหมาะสม และเส้นดอนเชียงสาเสริมท่อระบายน้ำข้าง
ละ ๖ ท่อน เช่นกัน ถ้าฝนตกน้ำกัดเซาะจะอันตรายมาก ซึ่งเคยเกิดอุบัติเหตุ
รถพลัดตกแล้ว ฝากท่านผู้บริหารได้พิจารณา ขอบคุณครับ 

นายสุรชัย  พุทธรรม เชิญท่านนายกฯ ได้ชี้แจง ครับ 
ประธานสภาเทศบาล    

นายดำเนิน  สอนไชยา ขอบคุณท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ  สำหรับการเสริมท่อระบายน้ำคงต้อง 
นายกเทศมนตรี        พิจารณาก่อน และจะให้ช่างออกสำรวจว่ามคีวามจำเป็นมากน้อยเพียงไร 

งบประมาณที่จะดำเนินการมีเพียงพอหรือไม่  ขอบคุณครับ 

นายสุรชัย  พุทธรรม ขอบคุณท่านนายกฯ ครับ  สมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติม  ถ้าไม่มแีล้ว  
ประธานสภาเทศบาล  เชิญท่านนายกฯ ครับ 

นายดำเนิน  สอนไชยา เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี        ก่อนอ่ืนขอนำเรียนโครงการที่ท่านสมาชิก พ่ีน้องประชาชนได้ฝากไว้ ผมจะ

พยายามทำให้รวดเร็วที่สุดและดีที่สุด ส่วนไฟฟ้าบริการช่วงนี้ฝนตกเสียบ่อย 
ซ่อมวันนี้พรุ่งนี้เสียอีกแล้ว บางหมู่บ้าน ๕ - ๑๐ หลอด อยากให้ทุกท่านได้
เข้าใจร่วมกันว่าบางครั้งฝนตก มีภารกิจอ่ืนบ้าง ส่วนการทำงานนั้นเร็วขึน้ 
และขอแจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบ ในวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๕ กำหนดจัด
มวยการกุศลเพ่ือเป็นกองทุนให้กับ อปพร. เทศบาลตำบลปลาโหล ท่านใด
ประสงค์จะขึ้นมอบบนเวทีสามารถแจ้งได้ และขอความร่วมมือจากทุกท่าน
เพ่ือให้งานผ่านไปด้วยความเรียบรอ้ย นอกจากนี้ ผมได้รับแจ้งจากเจ้าของนา
ที่อยู่ใกล้ไฟฟ้าบริการ ซ่ึงข้าวใกล้ตั้งท้องแล้ว ถ้ามีแสงไฟข้าวจะไม่ตั้งท้อง ฝาก
ช่างมงคลปิดไฟฟ้าบริการจดุที่มนีาข้าวตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นไป จดุทีไ่ด้ 
รบัแจ้ง ได้แก่ บ้านปลาโหลน้อย บ้านหนองท่ม บ้านดงเชียงเครือ  ส่วนเย็นนี้
ท่านทีจ่ะไปร่วมสวดพระอภิธรรมศพพ่อตาทา่นปลัดให้มาขึ้นรถที่เทศบาล
ออกเดินทางเวลา ๑๖.๐๐ น.  ขอบคุณครับ 

นายสุรชัย  พุทธรรม ขอบคุณท่านนายกฯ ครับ เรื่องไฟฟ้าบริการฝากท่านสมาชิกได้พูดคุยทำความ 
ประธานสภาเทศบาล  เข้าใจกับพ่ีน้องประชาชนด้วย และขอความร่วมมือท่านสมาชิกถ้ามีการซ่อม

ไฟฟ้าในหมู่บ้านฝากท่านได้ออกร่วมชี้จุดด้วย เพ่ือไม่ใหเ้กิดปัญหาซ่อมไม่ครบ 
ทำงานล่าช้า หรือไมไ่ด้ไปซ่อม  เชิญท่าน ส.ท.ประสพ นาเชียงใต้  ครับ 

นายประสพ  นาเชียงใต้ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ  ถ้าจะออกซ่อมไฟฟ้าบริการขอให้ 
สมาชิกสภาเทศบาล        แจ้งล่วงหน้าหนึ่งวัน เพราะบางทก็ีมีธุระไม่ได้อยู่บ้าน  ขอบคณุครับ 

นายสุรชัย  พุทธรรม ถ้าวันไหนออกซ่อมให้ประสานท่านสมาชิกในพ้ืนที่ล่วงหน้าหนึ่งวันด้วย ฝาก  
ประธานสภาเทศบาล  แจ้งช่างที่ออกซ่อมด้วย  เชิญท่านหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ครับ 

นายดุลยสิทธิ์  งามราชจักร์ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ ท่านสมาชิกผู้ทรง- 
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล        เกียรต ิท่านนายกฯ ท่านคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนที่เคารพทุกท่าน สิบห้าปี 



 ๑๖ 

ทีท่ำงานร่วมกันมา ขออนุญาตเสนอแนะบทบาทการทำงานในสภาฯ ทุกท่าน
มาจากพ่ีน้องประชาชน ทุกกิจกรรมทุกโครงการเกิดจากสภาฯ ฉะนั้น ในการ
นำเสนอโครงการต่าง ๆ ฝากท่านได้พิจารณา วิเคราะห์ เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหา
ภายหลัง ถ้าเสนอโครงการร่องระบายน้ำภายในหมู่บ้านถ้าพ้ืนที่ไม่เหมาะสมก็
เหมือนกับการสร้างหนองน้ำกลางหมู่บ้าน ความเข้าใจและการวางแผนเปน็สิ่ง
สำคัญ งบประมาณมาจากภาษีของพ่ีน้องประชาชนต้องช่วยกันดูแลรักษา 
และขอฝากเรื่องสถานที่ท่องเที่ยว ซ่ึงตามท่ีเคยไปศึกษาดูงานและได้สอบถาม
เรื่องการบริหารจัดการ ในเมื่อเทศบาลเข้าไปดูแลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของขยะ 
หรือร้านค้าต่าง ๆ จะมีภาษีเข้ามาเป็นรายได้ของท้องถิ่น สิ่งสร้างต่าง ๆ เริ่ม
ชำรุดก็ต้องใช้งบประมาณพัฒนาของเทศบาลด้วยเช่นกัน หรือเรื่องของขยะ
พอถึงฤดูกาลท่องเที่ยวก็จะเกิดปัญหาเหมือนทีผ่่านมา แม้แต่ในหมู่บ้านจะ
เหน็ว่ามถีุงดำเยอะมาก ซ่ึงยังเป็นปัญหาที่ต้องหาแนวทางแก้ไข งบประมาณ
ในการบริหารจัดการขยะเริ่มจะเพ่ิมขึน้เรื่อย ๆ ฝากท่านสมาชิกสภาฯ ช่วยกัน
พิจารณาว่าจะเข้าสู่ระบบกระบวนการในการแกไ้ขปัญหาอย่างไร ผมเชื่อว่า
เทศบาลตำบลปลาโหลมีศักยภาพอยู่แล้ว ขอบพระคุณสำหรับสิบห้าปีทีอ่ยู่
ร่วมกันมา  ขอฝากเป็นแง่คิด ขอบคุณครับ 

นายสุรชัย  พุทธรรม ขอบคุณท่านหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลครบั  เชิญท่านนายกฯ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล        

นายดำเนิน  สอนไชยา เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี        ขอบคุณหัวหน้าสำนักปลัดที่ได้ให้ข้อเสนอแนะ สำหรับงานมุทิตาจิตจะจัดขึ้น

ในวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕ โอกาสเกษียณอายุราชการท่านหัวหน้าสำนัก
ปลัดเทศบาล  คร ู๒ คน  และพนักงานเทศบาลย้าย ๑ คน แจ้งทุกท่านได้
รับทราบล่วงหน้าไว้ก่อน ขอบคุณครับ 

นายสุรชัย  พุทธรรม ขอบคุณท่านนายกฯ ครบั  วันนี้สภาฯ ได้ประชุมครบทุกวาระ ตั้งแตร่ะเบียบ 
ประธานสภาเทศบาล        วาระที่ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕ และ ๖ ขอขอบคุณท่านสมาชิก คณะผู้บริหาร ท่าน

เลขาฯ พนักงานเจ้าหน้าที่ทุกท่านทีใ่ห้ความร่วมมือในการประชุมครั้งนี้ผ่านไป
ด้วยความเรียบร้อย ผมขอปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล สมัย
วิสามัญ  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕  ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕    

เลิกประชุม  เวลา  ๑๔.๐๐  น. 

                                                     (ลงชื่อ)     ธัญพร  เหลือหลาย     ผู้จดบนัทึกการประชุม 
           (นางสาวธัญพร  เหลือหลาย)  

              นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ 

                                            (ลงชื่อ)    สุรพัฒน์  พุฒธรรม    ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
            (นายสุรพัฒน์  พุฒธรรม)  

                        เลขานุการสภาเทศบาลตำบลปลาโหล 
 
 



 ๑๗ 

         (ลงชื่อ)    สุรชัย   อินทรพานิชย์    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
      (นายสุรชัย   อินทรพานิชย์) 

            สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปลาโหล 

       (ลงชื่อ)      วิลัยวรรณ  ทัศมี        กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
         (นางวิลัยวรรณ  ทัศมี) 

            สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปลาโหล 

       (ลงชื่อ)  ปัญญา  โมราราช      กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                  (นายปัญญา  โมราราช)       
            สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปลาโหล 

          - ที่ประชุมฯ มีมตริับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล สมัยวิสามัญ ประจำปี พ.ศ. 
๒๕๖๕  เมือ่วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๕  ในคราวประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล สมัยสามัญ สมัยที่สี่  
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕  เมื่อวันที่  ๒๘  ธันวาคม  ๒๕๖๕  ประธานสภาฯ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน     

            (ลงชื่อ)    สุรชัย  พุทธรรม    ผู้รับรองรายงานการประชุม 
         (นายสุรชัย  พุทธรรม)  

              ประธานสภาเทศบาลตำบลปลาโหล 
 


	ประธานสภาเทศบาลตำบลปลาโหล

