
๑ 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล   
สมัยสามัญ  สมัยทีส่ี่  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

  วันที ่ ๒๔  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔    
เวลา  ๑๐.๐๐  น. เป็นต้นไป  

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

  

ลำดับที่ ชือ่ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายสุรชัย  พุทธรรม  ประธานสภาเทศบาล สุรชัย  พุทธรรม  

๒ นางถาวร  อินทรพานิชย์  รองประธานสภาเทศบาล ถาวร  อินทรพานิชย์  

๓ นายสุรชัย  อินทรพานิชย์   สมาชิกสภาเทศบาล สุรชัย  อินทรพานิชย์   

๔ นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน สมาชิกสภาเทศบาล ยุทธสันต์  เหมะธุลิน  

๕ นายปัญญา  โมราราช สมาชิกสภาเทศบาล ปัญญา  โมราราช  

๖ นายคำพันธ์  แก้วคำแสน   สมาชิกสภาเทศบาล คำพันธ์  แก้วคำแสน  

๗ นางศรีสวาท  หินอ่อน  สมาชิกสภาเทศบาล ศรีสวาท  หินอ่อน  

๘ นายประยุทธ  สาลีศรี สมาชิกสภาเทศบาล ประยุทธ  สาลีศรี   

๙ นายสำเริง  สัตถาผล สมาชิกสภาเทศบาล สำเริง  สัตถาผล  

๑๐ นายประสพ  นาเชียงใต้ สมาชิกสภาเทศบาล ประสพ  นาเชียงใต้  

๑๑ นางวิลัยวรรณ  ทัศมี สมาชิกสภาเทศบาล วิลัยวรรณ  ทัศมี  

๑๒ นายเชิดชัย  นาคะอินทร์ สมาชิกสภาเทศบาล เชิดชัย  นาคะอินทร์  

๑๓ นายสุรพัฒน์  พุฒธรรม เลขานุการสภาเทศบาล สุรพัฒน์  พุฒธรรม  

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายดำเนิน  สอนไชยา นายกเทศมนตรี ดำเนิน  สอนไชยา  

๒ นายสันติ  สุริยะโรจน์ รองนายกเทศมนตรี สันติ  สุริยะโรจน ์  

๓ นายวิชัย  ศรีโคตร รองนายกเทศมนตรี วิชัย  ศรีโคตร  

๔ นายเวศยัน  ไชยนนท์ เลขานุการนายกเทศมนตรี เวศยัน  ไชยนนท์  

๕ นายมนตรี  ขันละ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี มนตรี  ขันละ  

๖ นางกาญจนา  กวีพิชชาพัชร รองปลัดเทศบาล กาญจนา  กวีพิชชาพัชร  

๗ นายดุลยสิทธิ์  งามราชจักร์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ดุลยสิทธิ์  งามราชจักร ์  

๘ นายสะอาด  ภู่นารถ ผู้อำนวยการกองช่าง สะอาด  ภู่นารถ  



๒ 

 

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๙ นายสมิทธิ์  พุทธวงศ์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ สมิทธิ์  พุทธวงศ์  

๑๐ นายปรีดา  เจริญชัย ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ปรีดา  เจริญชัย  

๑๑ นางสาวเปรมฤดี  ศิริขันธ์ ผู้อำนวยการกองคลัง   เปรมฤดี  ศิริขันธ์  

๑๒ นางสาวสราพร  ปัจสา ผู้อำนวยการกองการศึกษา สราพร  ปัจสา  

๑๓ นางสาวธัญพร  เหลือหลาย นักจัดการงานทะเบียนและบัตร ชก. ธัญพร  เหลือหลาย  

๑๔   นายธวัชชัย  นาเชียงใต้ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียน ธวัชชัย  นาเชียงใต ้  

เริ่มประชุม  เวลา  ๑๐.๐๐  น. 

นายสุรพัฒน์  พุฒธรรม เมื่อทีป่ระชุมพรอ้มแล้ว เชิญท่านประธานสภาเทศบาลตำบลปลาโหล จุด 
เลขานุการสภาเทศบาล         ธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และเปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล  

สมัยสามัญ  สมัยทีส่ี่  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔   
    (นายสุรชัย  พุทธรรม  ประธานสภาเทศบาลตำบลปลาโหล จุดธูปเทียน
    บูชาพระรตันตรยั)  

นายสุรชัย  พุทธรรม เมือ่ครบองค์ประชุมแล้ว  ผมขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล 
ประธานสภาเทศบาล        สมัยสามัญ  สมัยทีส่ี่  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔  วันที่  ๒๔  ธนัวาคม  ๒๕๖๔  

เขา้สู่ระเบียบวาระการประชุม  

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องทีป่ระธานแจ้งต่อที่ประชุม 
- ไม่มี  

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

- รบัรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล  สมัยสามญั 
สมัยที่สาม  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔  เมือ่วันที ่ ๒๕  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔  

นายสุรชัย  พุทธรรม เชิญสมาชิกทุกท่านอ่านรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล  
ประธานสภาเทศบาล        สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๔   

ใช้เวลาไม่เกิน  ๒๐  นาท ี

(สมาชิกอ่านรายงานการประชุมใช้เวลา ๒๐ นาที) 

เมื่อสมาชิกทุกท่านได้อ่านแล้วต้องการแก้ไขหรือไม่  ถ้าไม่มีแก้ไข  ผมจะขอ  
มติทีป่ระชุมเพ่ือรบัรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล  
สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔  เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๔   

ประเด็นที ่๑  สมาชิกท่านใดรบัรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล 
ตำบลปลาโหล  สมัยสามัญ  สมัยที่สาม  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔  เมื่อวันที่   
๒๕  ตุลาคม  ๒๕๖๔ 

รบัรอง     ๑๐  เสียง 
 



๓ 

 

ประเด็นที ่๒  สมาชิกท่านใดไม่รบัรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล 
ตำบลปลาโหล  สมัยสามัญ  สมัยที่สาม  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔  เมือ่วันที่   
๒๕  ตุลาคม  ๒๕๖๔ 

ไม่รบัรอง    ไม่มี 

มติทีป่ระชุม รบัรอง     ๑๐  เสียง 
ไม่รบัรอง    ไม่มี 
งดออกเสียง    ๒  เสียง 
รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล  สมัยสามัญ     
สมัยที่สาม  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔  เมื่อวันที ่ ๒๕  ตุลาคม  ๒๕๖๔ 

ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องทีค่ณะกรรมการที่สภาเทศบาลตั้งขึน้พิจารณาเสร็จแล้ว 
- ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องเพื่อทราบ 

๔.๑  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาล
ตำบลปลาโหล  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

นายสุรชัย  พุทธรรม เชิญท่านเลขาฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดของระเบียบกฎหมายที่เกีย่วข้อง ครับ 
ประธานสภาเทศบาล         

นายสุรพัฒน์  พุฒธรรม กราบเรยีนท่านประธานสภาฯ  ท่านสมาชิก  ท่านนายกฯ  ท่านรองนายกฯ   
เลขานุการสภาเทศบาล        และผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพครับ ในระเบียบวาระรายงานผลการติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลปลาโหล ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  ซ่ึงตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิน่ พ.ศ ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  ข้อ ๒๙ กำหนดให้คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมิน 
ผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และรายงานผลการติดตามต่อผู้บริหารท้องถิน่ เพ่ือ 
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น นั้น  คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลปลาโหล ได้ดำเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลปลาโหล ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ ในการประชุมครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ แล้ว  
จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีโครงการตามแผนการ
ดำเนินงาน ๙๘ โครงการ งบประมาณ ๕๕,๒๙๙,๕๙๐ บาท  อนุมัติ
งบประมาณ ๙๓ โครงการ งบประมาณ ๓๘,๒๗๐,๗๒๐ บาท  ผลการ
พิจารณาติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นนำไปปฏิบัติเชิงปริมาณ  
คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๘๙   ซ่ึงอยู่ในเกณฑ์ ๙ คะแนน ท่านสมาชิกสามารถดู
รายละเอียดได้จากแฟ้มระเบียบวาระการประชุมทีน่ำเสนอ ขอสรุปภาพรวม
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  ที่ผ่านมา  
รายละเอียดดังนี้ 



๔ 

 

     รายงานสรปุผลการดำเนนิงาน ปี ๒๕๖๔ 
       เทศบาลตำบลปลาโหล อำเภอวารชิภูมิ จังหวัดสกลนคร 

     แผนการดำเนนิงาน         อนุมัติงบประมาณ  
  ยุทธศาสตร์         โครงการ  งบประมาณ   โครงการ  งบประมาณ 

๑. การพัฒนาการเกษตรและ         -              -                -              - 
    อุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญา 
๒. การพัฒนาการค้า การลงทุน      ๒๔      ๑,๓๕๕,๖๐๐  ๒๑    ๑,๕๑๙,๔๐๐ 
    และการท่องเที่ยว 
๓. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์       ๒๔    ๒๖,๙๒๗,๗๙๐  ๒๔  ๒๘,๓๘๕,๔๘๐    
    เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
๔. การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ    ๒            ๔๐,๐๐๐    ๒         ๔๐,๐๐๐    
   และสิ่งแวดล้อม และพลังงานแบบบูรณาการ 
   อย่างสมดุลและยั่งยืน 
๕. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี ๔๘     ๒๖,๙๗๖,๒๐๐   ๔๖    ๘,๓๒๕,๘๔๐ 
    ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 

          รวม             ๙๘     ๕๕,๒๙๙,๕๙๐  ๙๓  ๓๘,๒๗๐,๗๒๐ 

       ผลการพิจารณาและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติ 

             ยุทธศาสตร์         โครงการ       โครงการ    คิดเป็น 
             ทั้งหมด  ที่ได้รับอนุมัติ   ร้อยละ 

๑. การพัฒนาการเกษตรและ               -                 -        - 
    อุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญา 
๒. การพัฒนาการค้า การลงทุน           ๒๔                ๒๑            ๘๗.๕๐ 
    และการท่องเที่ยว 
๓. การพัฒนาทรพัยากรมนุษย์เพื่อ        ๒๔                ๒๔          ๑๐๐.๐๐ 
    สร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
๔. การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ     ๒           ๒          ๑๐๐.๐๐ 
    สิ่งแวดล้อม และพลังงานแบบบูรณาการ 
    อย่างสมดุลและยั่งยืน 
๕. การบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี่        ๔๘                ๔๖    ๘๕.๘๓ 
    ตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

   รวม                   ๙๘               ๙๓            ๙๔.๘๙ 
 

นำเรียนว่า บางยุทธศาสตร์ตั้งงบประมาณไว้สูง แต่นำไปปฏิบัติส่วนน้อย 
เช่น ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาล
และความมั่นคง ตามแผนการดำเนินงาน ๒๖,๙๗๖,๒๐๐ บาท นำไปปฏิบัติ    
๘,๓๒๕,๘๔๐ บาท ซึ่งเป็นการตั้งงบประมาณสำหรับถนนทั้งสาย แต่เมื่อ



๕ 

 

นำไปดำเนินการข้ึนอยู่กับงบประมาณในปีนั้นๆ ว่าสามารถดำเนินการได้
มากน้อยเพียงไร หรือมีงบประมาณเพียงพอสำหรับทำถนนสุดสายหรือไม่ 
และยังตั้งงบประมาณเพ่ือรองรับโครงการอุดหนุนเฉพาะกิจในการก่อสร้าง
ถนนหนทาง แหล่งน้ำ หรืออ่ืนๆ ที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานทั้งหมดจะตั้งไว้ใน
ยุทธศาสตร์นี้ แตถ่ือว่าบรรลุวัตถุประสงคต์ามโครงการทีต้ั่งไว้ ในภาพรวม
ประมาณการไว้ ๕๕,๒๙๙,๕๙๐ บาท ดำเนินการโดยใช้งบประมาณทัง้สิ้น 
๓๘,๒๗๐,๗๒๐ บาท  นำเรียนที่ประชุมเพ่ือรับทราบเกี่ยวกับกิจกรรมที่
ดำเนินการแล้วในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔   ขอบคุณครับ 

นายสุรชัย  พุทธรรม ขอบคุณท่านเลขาฯ ครบั  สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินการ  
ประธานสภาเทศบาล โครงการต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ผ่านมาครับ  ถ้าไมมี่ ถือว่า

ทีป่ระชุมรับทราบ  

ทีป่ระชมุ  ทราบ     

ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา 
- ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม 

นายสุรชัย  พุทธรรม ก่อนที่จะเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมเพ่ือพิจารณาการขออนุมัติจ่ายขาด 
ประธานสภาเทศบาล        เงินสะสม เชิญท่านเลขาฯ ได้ชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เกีย่วข้อง ครบั 

นายสุรพัฒน์  พุฒธรรม กราบเรยีนท่านประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกสภาฯ  ท่านนายกฯ  ท่านคณะ  
เลขานุการสภาเทศบาล        ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพครับ  ตามที่ท่านนายกฯ ได้เสนอต่อ

สภาเทศบาลตำบลปลาโหล เพ่ือขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม จำนวน ๖ 
โครงการ  ดังนี้ 
๑.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย กม.8 บ้านปลาโหล    
หมู่ที่ ๔ – แยกบ้านโคกศาลาดงเชียงเครือดงคำโพธิ์  หมู่ที่ ๘   
สภาพเดิม : ถนนดินลูกรัง  กว้างเฉลี่ย ๖.๐๐ เมตร  ยาว ๙๙๕.๐๐ เมตร 
ปริมาณงาน : ถนน คสล. กว้าง ๕.๐๐ เมตร  ยาว ๙๙๕.๐๐ เมตร  หนา
เฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร  หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๔,๙๗๕.๐๐ ตารางเมตร  ลง
ลูกรังไหล่ทางกว้างเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. มอก. 
ชั้น 3 ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๙ ท่อน    
งบประมาณ :  ๓,๐๓๒,๐๐๐  บาท 
๒.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านผักตบ  หมู่ที ่๗ – 
บ้านพังฮอ  หมู่ที่ ๑   
สภาพเดิม : ถนนดินลูกรัง กว้างเฉลี่ย ๓.๖๐ เมตร ยาว ๒,๓๒๕.๐๐ เมตร 
ปริมาณงาน : ถนน คสล. กว้าง ๓.๐๐ เมตร  ยาว ๒,๓๒๕.๐๐ เมตร  หนา
เฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร  หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๖,๙๗๕.๐๐ ตารางเมตร  ลง
ลูกรังไหล่ทางกว้างเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร  พรอ้มวางท่อระบายน้ำ คสล. มอก. 
ชั้น 3 ขนาด Ø ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๖ ท่อน   
งบประมาณ :  ๔,๑๓๘,๕๐๐  บาท 
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๓.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าบ้านนางละเอียด  
วงศ์จันทร์ – สวนยางพารานางพิสมัย สาขามุละ บ้านปลาโหลน้อย หมู่ที ่๑๐  
สภาพเดิม : ถนนดินลูกรงั กว้างเฉลี่ย ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐.๐๐ เมตร 
ปริมาณงาน : ถนน คสล. กว้าง ๕.๐๐ เมตร  ยาว ๓๒๙.๐๐ เมตร  หนา
เฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร  หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๑,๖๔๕.๐๐ ตารางเมตร  ลง
ลูกรังไหล่ทางกว้างเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร 
งบประมาณ :  ๑,๐๐๐,๐๐๐  บาท 
๔.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน สาย
บ้านดงคำโพธิ์ หมู่ที่ ๑๑ – บ้านไฮ่ หมู่ที่ ๕   
สภาพเดิม : ถนนดินลูกรัง  กว้างเฉลี่ย ๖.๐๐ เมตร  ยาว ๖๘.๐๐ เมตร 
ปริมาณงาน : ถนน คสล. กว้าง ๕.๐๐ เมตร  ยาว ๖๘.๐๐ เมตร  หนาเฉลี่ย 
๐.๑๕ เมตร  หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๓๔๐.๐๐ ตารางเมตร  ลงลูกรังไหล่
ทางกว้างเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร 
งบประมาณ :  ๒๐๖,๘๐๐  บาท 
๕. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน สายบ้าน
หนองท่ม  หมู่ที่ ๑๒  ตำบลปลาโหล  อำเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร - 
บ้านหนองหวาย  ตำบลตาลเนิ้ง  อำเภอสว่างแดนดิน  จงัหวัดสกลนคร    
สภาพเดมิ : ถนนดินลูกรงั กว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๗๐.๐๐ เมตร 
ปริมาณงาน : ถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร  ยาว ๒,๐๗๐.๐๐ เมตร  หนา
เฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร  หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๘,๒๘๐.๐๐ ตารางเมตร  ลง
ลูกรังไหล่ทางกว้างเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร 
งบประมาณ :  ๕,๑๑๗,๔๐๐  บาท 
๖. โครงการจัดซื้อและติดต้ังไฟกระพริบจราจรโซล่าเซลล์  จำนวน ๔ ชุด   
คุณลักษณะเฉพาะ : ไฟกระพริบจราจรโซล่าเซลล์ โคมไฟขนาด ๓๐๐ มม. 
๑๐ วัตต์ หลอด LED จำนวน ๒๓๐ ดวง ให้แสงสีเหลืองเสากลม ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง ๔ นิ้ว สูง ๓ เมตร ทาสีกันสนิม ขาว-ดำ ติดแถบสะท้อน
แสง 3M พร้อมตดิตั้ง จำนวน ๔ ชุดๆ ละ ๑๘,๕๐๐ บาท 
งบประมาณ  ๗๔,๐๐๐ บาท 

รวมงบประมาณท้ังสิ้น  ๑๓,๕๖๘,๗๐๐  บาท 

นำเรียนว่าโครงการที่เสนอต่อที่ประชุมเพ่ือพิจารณาการขออนุมัติจ่ายขาด
เงินสะสมนี้ คณะผู้บริหารได้เล็งเห็นความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชน 
อำนวยความสะดวกในการสัญจรไป - มา ถนนบางสายยังสรา้งไม่สุดสาย 
ท่านผู้บริหารอยากสรา้งให้เสร็จสิ้นเป็นสายๆ ไป  สำหรับการติดตั้งไฟ
กระพริบจราจรโซล่าเซลล์ เป็นสัญญาณเตือนผู้ขับข่ีบริเวณสี่แยก เพ่ือความ
ปลอดภัย และปรับปรุงจุดเสี่ยงอันตราย จำนวน ๔ จุด  ได้แก่  
๑. แยกดงเชียงเครอื - ดงคำโพธิ์  
๒. แยกนาบ่อ - ดงเชียงเครือ (หน้าวัดก่อนถึงโรงเรียน) 
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๓. แยกศาลเจ้าปู่ – โค้งปลาโหล  
๔. แยกหน้าวัดดงเชียงเครือ    
นำเรียนที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  ขอบคุณครับ 

นายสุรชัย  พุทธรรม ขอบคุณท่านเลขาฯ ครับ เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนและอำนวยความ  
ประธานสภาเทศบาล        สะดวกให้กับพ่ีน้องประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนสัญจรไป-มา สมาชิกท่านใดมี

ข้อสงสัย เชิญทา่น ส.ท.ยุทธสันต์  เหมะธุลิน  ครับ 

นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน กราบเรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล        ผม นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑  ก่อนที่จะ

พิจารณาอนุมัติ ผมขอทราบยอดเงินสะสม  ขอบคุณครับ 

นายสุรชัย  พุทธรรม ขอบคุณท่าน ส.ท.ยุทธสันต์ ครับ สมาชิกท่านอ่ืนมีข้อสงสัยเพ่ิมเติมไหมครับ   
ประธานสภาเทศบาล        เชิญท่าน ส.ท.เชิดชัย นาคะอินทร์ ครับ 

นายเชิดชัย  นาคะอินทร์ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ  คณะผู้บริหาร  และสมาชิกสภาฯ  และ 
สมาชิกสภาเทศบาล        ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผม นายเชิดชัย นาคะอินทร์ สมาชิกสภาเทศบาล 

เขต ๒  ตามท่ีท่านเลขาฯ ได้แจ้งโครงการที่ขอจ่ายขาดเงินสะสมแล้ว ซ่ึง
เห็นว่าแต่ละโครงการมีความจำเป็นต่อพ่ีน้องประชาชน ตามที ่ ท่าน ส.ท.
ยุทธสันต์ ได้สอบถามข้างต้น ผมเองอยากทราบรายละเอียดยอดเงินสะสม 
รวมทั้งการกันเงินสำรองต่างๆ ด้วยเช่นกัน  ขอบคุณครบั 

นายสุรชัย  พุทธรรม ขอบคุณท่าน ส.ท.เชิดชัย ครับ สมาชิกท่านอ่ืนมีข้อสงสัยเพ่ิมเติมครบั  เชิญ 
ประธานสภาเทศบาล        ท่านเลขาฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดยอดเงนิสะสมและการใช้จ่ายเงินสะสมครับ 

นายสุรพัฒน์  พุฒธรรม กราบเรยีนท่านประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกสภาฯ  ท่านนายกฯ  ท่านคณะ  
เลขานุการสภาเทศบาล        ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทีเ่คารพครับ ตามที่ท่านสมาชิกได้สอบถาม 

นำเรยีนว่าจำนวนเงินทีจ่ะนำเสนอนีไ้ด้กันเงนิไว้ตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗  และแก้ไข
เพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑  กำหนดให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็น
ค่าใช้จา่ยด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือน และกันไว้อีกร้อยละสิบของ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้นเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและ
กรณีท่ีมีสาธารณะภัยเกิดขึ้นและเพ่ือสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว ขออนุญาตแจง้รายละเอียดเงนิสะสม ณ 
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔  ดงันี้ 
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รายงานพิสจูน์ยอดเงินสะสมทีส่ามารถนำไปใชไ้ด้ตามงบแสดงฐานะทางการเงิน 

เทศบาลตำบลปลาโหล  อำเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร 
ณ  วันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๔ 

ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง    ๖๒,๙๔๔,๙๘๐.๗๙  
หัก หนี้สิน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔     - 
 เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓         ๓๕,๕๕๖,๘๔๘.๓๐   ๓๕,๕๕๖,๘๔๘.๓๐ 
บวก เงินกู้ระยะยาว         - 
 คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔      ๒๗,๓๘๘,๑๓๒.๔๙ 
หัก รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจา่ยเงินที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ๑,๕๘๕,๐๐๐.๐๐ 
 และก่อหนี้ผูกพันแล้วแต่ยังไม่ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้**     ๔๙๗,๙๒๕.๐๐ 
 เงนิสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้  - 
 ผูกพันและที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ตรวจรบัเพือ่ตั้งหนี้  ๑,๐๗๖,๐๐๐.๐๐ 
 รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน   - 
            ๓,๑๕๘,๙๒๕.๐๐ 
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารทีน่ำไปใช้ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔  ๒๔,๒๒๙,๒๐๗.๔๙(๑)     

หมายเหต:  ๑. *บัญชีหนีส้ินทกุบัญชียกเว้นบญัชี ดังนี้ 
  ๑.๑ รายได้ตามสญัญาเชา่การเงนิรอการรับรู้ – ระยะสั้น   - 
  ๑.๒ รายได้รอการรับรู้ – ระยะสั้น      - 
  ๑.๓ รายได้รอการรับรู้ – ระยะยาว      - 
     ๒. **รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจา่ยเงิน ยกเว้น เงนิอุดหนุนที่รัฐบาลให้ อปท. โดย - 
                   ไม่ต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และแหล่งเงินอุดหนุนเฉพาะกิจทีย่ังไม่ได้รับเงนิ 
     ๓. (๑) และ (๒) หมายถึง เงนิสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 
 

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมทีส่ามารถนำไปใชไ้ด้ตามงบแสดงฐานะทางการเงิน (ระหว่างป)ี 
เทศบาลตำบลปลาโหล  อำเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร 

ณ  วันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๔ 

เงินสะสมตามบัญชีเงนิฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วนัที่ ๓๐ กนัยายน ๒๕๖๔  ๒๔,๒๒๙,๒๐๗.๔๙(๒) 
หัก สำรองตามระเบียบฯ       ๑๐,๓๐๐,๐๐๐.๐๐ 
 คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารทีน่ำไปใชไ้ด้หลังหกัสำรองตามระเบียบ ๑๓,๙๒๙,๒๐๗.๔๙ 
หัก เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมทีไ่ด้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน  

แต่ยังไม่ไดจ้่าย       - 
 จ่ายเงินสะสมและเงินทนุสำรองเงินสะสมในปี      

(ที่อนุมติในปงีบประมาณปัจจบุนั)     - 
 ถอนคืนเงินรายรับในป ี      -  - 
บวก เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจาก 
 ก่อหนี้ผูกพันแล้วรับคืนเงนิรายจา่ยข้ามปงีบประมาณตกเป็นเงนิสะสม - 
         -  - 
 คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารทีน่ำไปใชไ้ด ้   ๑๓,๙๒๙,๒๐๗.๔๙ 
 



๙ 

 

  คงเหลือเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ จำนวน ๑๓,๙๒๙,๒๐๗.๔๙  บาท  
นำเรียนที่ประชุมเพ่ือประกอบการพจิารณาขออนุมัติจ่ายขาดเงนิสะสม 
หากท่านสมาชิกมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้  ขอบคุณครับ 

นายสุรชัย  พุทธรรม ขอบคุณท่านเลขาฯ ครบั ก่อนที่ท่านสมาชิกจะพิจารณาขออนุมัติจ่ายขาด 
ประธานสภาเทศบาล เงินสะสมทัง้ ๖ โครงการ  เชิญท่านนายกฯ ครับ  

นายดำเนิน  สอนไชยา เรียนทา่นประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกผู้ทรงเกยีรติ  และผู้เข้าร่วมประชุม 
นายกเทศมนตรี ทุกท่าน ตามทีท่่านเลขาฯ ได้นำเรียนแล้ว โครงการต่างๆ ที่นำเสนอนี้ เพ่ือ

การพัฒนาและอำนวยความสะดวกแก่พ่ีน้องประชาชน  ซ่ึงส่วนใหญจ่ะเป็น
ถนนเชื่อมระหว่างหมู่บา้นที่ใช้ประโยชน์ร่วมกัน อยากจะดำเนินการให้สุด
สาย ซ่ึงถ้าดำเนินการไม่แล้วเสร็จ การอนุมัตงิบประมาณหรือการขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณจะเป็นการยากที่จะได้รับการพิจารณา   นอกจากนี้ 
ยังมีโครงการติดตั้งไฟกระพริบบริเวณแยกต่างๆ ที่เสี่ยงอันตราย ซึ่งท่าน
สมาชิกได้สอบถามในที่ประชุมสภาฯ หลายๆ ครั้งทีเ่ป็นห่วงพ่ีน้องประชาชน
ทีส่ัญจรใช้รถใช้ถนน โดยเฉพาะช่วงเวลากลางคืนจะได้เป็นการแจ้งเตือนให้
ระมัดระวังในการขับข่ี นำเรียนท่านสมาชิกเพ่ือพิจารณา ขอบคุณครับ  

นายสุรชัย  พุทธรรม ขอบคุณท่านนายกฯ ครบั เมื่อทุกท่านได้รับทราบรายละเอียดเงินสะสมแล้ว 
ประธานสภาเทศบาล ผมจะขอมติที่ประชุมเพ่ือพิจารณาการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม  โดยจะ

พิจารณาตามลำดับโครงการ     

๕.๑  ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สาย กม.8 บ้านปลาโหล  หมู่ที่ ๔ – แยกบ้านโคกศาลา           
ดงเชียงเครือดงคำโพธิ์  หมู่ที่ ๘   งบประมาณ  ๓,๐๓๒,๐๐๐  บาท 

นายสุรชัย  พุทธรรม การขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ประธานสภาเทศบาล        สาย กม.8 บ้านปลาโหล หมู่ที่ ๔ – แยกบ้านโคกศาลาดงเชียงเครอื 

ดงคำโพธิ์ หมู่ที่ ๘ 
สภาพเดิม : ถนนดินลูกรัง  กว้างเฉลี่ย ๖.๐๐ เมตร  ยาว ๙๙๕.๐๐ เมตร 
ปรมิาณงาน : ถนน คสล. กว้าง ๕.๐๐ เมตร  ยาว ๙๙๕.๐๐ เมตร  หนา
เฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร  หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๔,๙๗๕.๐๐ ตารางเมตร  ลง
ลูกรังไหล่ทางกว้างเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร พร้อมวางทอ่ระบายน้ำ คสล. มอก. 
ชั้น 3 ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๙ ท่อน    
งบประมาณ :  ๓,๐๓๒,๐๐๐  บาท 
สมาชิกท่านใดมข้ีอสงสัยครับ ถ้าไม่ม ีผมจะขอมติที่ประชุมเพ่ือลงมตกิารขอ
อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย กม.
8 บ้านปลาโหล หมู่ที่ ๔ – แยกบ้านโคกศาลาดงเชียงเครือดงคำโพธิ์ หมู่ที่ ๘  
งบประมาณ  ๓,๐๓๒,๐๐๐  บาท 

ประเด็นที ่๑  สมาชิกท่านใดอนุมัตใิหจ้่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย กม.8 บ้านปลาโหล หมู่ที่ ๔ – แยกบ้าน      
โคกศาลาดงเชียงเครือดงคำโพธิ์ หมู่ที่ ๘  งบประมาณ ๓,๐๓๒,๐๐๐ บาท 



๑๐ 

 

   อนุมัต ิ        ๑๐  เสียง 

ประเด็นที ่๒  สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติใหจ้่ายขาดเงินสะสมโครงการกอ่สร้าง
ถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก สาย กม.8 บ้านปลาโหล หมู่ที่ ๔ – แยกบ้าน      
โคกศาลาดงเชียงเครือดงคำโพธิ์ หมู่ที่ ๘  งบประมาณ ๓,๐๓๒,๐๐๐ บาท 

   ไม่อนุมัต ิ  ไม่มี 
มติทีป่ระชมุ  อนุมัติ        ๑๐  เสียง 

 ไม่อนุมัติ    ไม่มี 
 งดออกเสียง    ๒  เสียง 

    อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย 
กม.8 บ้านปลาโหล หมู่ที่ ๔ – แยกบ้านโคกศาลาดงเชียงเครือดงคำโพธิ์ 
หมู่ที่ ๘  งบประมาณ ๓,๐๓๒,๐๐๐ บาท 

๕.๒  ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก สายบ้านผักตบ  หมู่ที่ ๗ – บ้านพังฮอ  หมู่ที่ ๑   
งบประมาณ  ๔,๑๓๘,๕๐๐  บาท 

นายสุรชยั  พุทธรรม การขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ประธานสภาเทศบาล        สายบ้านผักตบ หมู่ที ่๗–บ้านพังฮอ หมู่ที่ ๑ งบประมาณ ๔,๑๓๘,๕๐๐ บาท  

สภาพเดิม : ถนนดินลูกรัง กว้างเฉลี่ย ๓.๖๐ เมตร ยาว ๒,๓๒๕.๐๐ เมตร 
ปรมิาณงาน : ถนน คสล. กว้าง ๓.๐๐ เมตร  ยาว ๒,๓๒๕.๐๐ เมตร  หนา
เฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร  หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๖,๙๗๕.๐๐ ตารางเมตร  ลง
ลูกรังไหล่ทางกว้างเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร  พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. มอก. 
ชั้น 3 ขนาด Ø ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๖ ท่อน   
งบประมาณ :  ๔,๑๓๘,๕๐๐  บาท 
สมาชิกท่านใดมขี้อสงสัยครับ ถ้าไม่ม ีผมจะขอมติที่ประชุมเพ่ือลงมตกิารขอ
อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน
ผักตบ หมูท่ี่ ๗ – บ้านพังฮอ หมู่ที่ ๑    งบประมาณ  ๔,๑๓๘,๕๐๐  บาท 
ประเด็นที ่๑  สมาชิกท่านใดอนุมัตใิหจ้่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านผักตบ  หมู่ที่ ๗ – บ้านพังฮอ  หมู่ที่ ๑    
งบประมาณ  ๔,๑๓๘,๕๐๐  บาท 

   อนุมัต ิ        ๑๐  เสียง 
ประเด็นที ่๒  สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติใหจ้่ายขาดเงินสะสมโครงการกอ่สร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านผักตบ  หมู่ที่ ๗ – บ้านพังฮอ  หมู่ที่ ๑    
งบประมาณ  ๔,๑๓๘,๕๐๐  บาท 

   ไม่อนุมัต ิ  ไม่มี 
มติทีป่ระชมุ  อนุมัติ        ๑๐  เสียง 

 ไม่อนุมัติ    ไม่มี 
 งดออกเสียง    ๒  เสียง 
อนุมัติใหจ้่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย 
บ้านผักตบ หมู่ที่ ๗ – บ้านพังฮอ หมู่ที่ ๑ งบประมาณ ๔,๑๓๘,๕๐๐ บาท 



๑๑ 

 

๕.๓  ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายหน้าบ้านนางละเอียด วงศ์จันทร์ – สวนยางพารานางพิสมัย 
สาขามุละ บ้านปลาโหลน้อย หมู่ที่ ๑๐  งบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

นายสุรชยั  พุทธรรม การขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ประธานสภาเทศบาล        สายหน้าบ้านนางละเอียด วงศ์จันทร์ – สวนยางพารานางพิสมัย  สาขามุละ  

บ้านปลาโหลน้อย  หมู่ที่ ๑๐  งบประมาณ  ๑,๐๐๐,๐๐๐  บาท  
สภาพเดิม : ถนนดินลูกรัง กว้างเฉลี่ย ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐.๐๐ เมตร 
ปริมาณงาน : ถนน คสล. กว้าง ๕.๐๐ เมตร  ยาว ๓๒๙.๐๐ เมตร  หนา
เฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร  หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๑,๖๔๕.๐๐ ตารางเมตร  ลง
ลูกรังไหล่ทางกว้างเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร 
งบประมาณ :  ๑,๐๐๐,๐๐๐  บาท 
สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยครับ ถ้าไม่ม ีผมจะขอมติที่ประชุมเพ่ือลงมตกิารขอ
อนุมัตจิ่ายขาดเงนิสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้า
บ้านนางละเอียด วงศ์จันทร์ – สวนยางพารานางพิสมัย  สาขามุละ  บ้าน 
ปลาโหลน้อย  หมู่ที ่๑๐  งบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
ประเด็นที ่๑  สมาชิกท่านใดอนุมัตใิหจ้่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าบ้านนางละเอียด วงศ์จันทร์ – สวน
ยางพารานางพิสมัย สาขามุละ  บ้านปลาโหลน้อย  หมู่ที่ ๑๐  
งบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

   อนุมัต ิ        ๑๐  เสียง 
ประเด็นที ่๒  สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติใหจ้่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าบ้านนางละเอียด  วงศ์จันทร ์– สวน
ยางพารานางพิสมัย สาขามุละ  บ้านปลาโหลน้อย  หมู่ที่ ๑๐  
งบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

   ไม่อนุมัต ิ  ไม่มี 

มติทีป่ระชมุ  อนุมัติ        ๑๐  เสียง 
 ไม่อนุมัติ    ไม่มี 
 งดออกเสียง    ๒  เสียง 
อนุมัติใหจ้่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายหน้าบ้านนางละเอียด วงศ์จันทร์ – สวนยางพารานางพิสมัย  
สาขามลุะ บ้านปลาโหลน้อย หมู่ที่ ๑๐  งบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

๕.๔  ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน สายบ้านดงคำโพธิ์ หมู่ที่ ๑๑ – บ้านไฮ ่หมู่ที ่๕   
งบประมาณ  ๒๐๖,๘๐๐  บาท 

นายสุรชยั  พุทธรรม การขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ประธานสภาเทศบาล        เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน สายบ้านดงคำโพธิ์ หมู่ที่ ๑๑ – บ้านไฮ่ หมู่ที่ ๕  

งบประมาณ  ๒๐๖,๘๐๐  บาท 



๑๒ 

 

สภาพเดิม : ถนนดินลูกรัง  กว้างเฉลี่ย ๖.๐๐ เมตร  ยาว ๖๘.๐๐ เมตร 
ปริมาณงาน : ถนน คสล. กว้าง ๕.๐๐ เมตร  ยาว ๖๘.๐๐ เมตร  หนาเฉลี่ย 
๐.๑๕ เมตร  หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๓๔๐.๐๐ ตารางเมตร  ลงลูกรังไหล่
ทางกว้างเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร 
งบประมาณ :  ๒๐๖,๘๐๐  บาท 
ถนนเส้นนี้เป็นการก่อสร้างต่อเนื่องจากเดิมทีย่ังไม่สุดสายเพ่ือให้แล้วเสร็จ 
สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยครับ ถ้าไม่ม ีผมจะขอมติที่ประชุมเพ่ือลงมตกิารขอ
อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อม
ระหว่างหมู่บ้าน สายบ้านดงคำโพธิ์ หมู่ที่ ๑๑ – บ้านไฮ่ หมู่ที่ ๕  
งบประมาณ  ๒๐๖,๘๐๐  บาท 
ประเด็นที ่๑  สมาชิกท่านใดอนุมติัใหจ้่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน สายบ้านดงคำโพธิ์ หมู่ที่ ๑๑ 
– บ้านไฮ่ หมู่ที่ ๕   งบประมาณ  ๒๐๖,๘๐๐  บาท 

   อนุมัต ิ        ๑๐  เสียง 
ประเด็นที ่๒  สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติใหจ้่ายขาดเงินสะสมโครงการกอ่สรา้ง
ถนนคอนกรตีเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน สายบ้านดงคำโพธิ์ หมูท่ี่ ๑๑ 
– บ้านไฮ่ หมู่ที่ ๕   งบประมาณ  ๒๐๖,๘๐๐  บาท 

   ไม่อนุมัต ิ  ไม่มี 

มติทีป่ระชมุ  อนุมัติ        ๑๐  เสียง 
 ไม่อนุมัติ    ไม่มี 
 งดออกเสียง    ๒  เสียง 
อนุมัติใหจ้่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน สายบ้านดงคำโพธิ์ หมู่ที่ ๑๑ – บ้านไฮ ่หมู่ที่ ๕   
งบประมาณ  ๒๐๖,๘๐๐  บาท 

๕.๕  ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน สายบ้านหนองท่ม  หมู่ที่ ๑๒  ตำบลปลาโหล  
อำเภอวารชิภูมิ  จังหวัดสกลนคร - บ้านหนองหวาย  ตำบลตาลเนิ้ง  
อำเภอสว่างแดนดิน  จังหวัดสกลนคร  งบประมาณ ๕,๑๑๗,๔๐๐ บาท 

นายสุรชยั  พุทธรรม การขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ประธานสภาเทศบาล        เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน สายบ้านหนองท่ม  หมู่ที ่๑๒  ตำบลปลาโหล  อำเภอ

วาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร - บ้านหนองหวาย  ตำบลตาลเนิ้ง  อำเภอ  
สว่างแดนดิน  จังหวัดสกลนคร  งบประมาณ ๕,๑๑๗,๔๐๐ บาท 
สภาพเดิม : ถนนดินลูกรัง กว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๗๐.๐๐ เมตร 
ปริมาณงาน : ถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร  ยาว ๒,๐๗๐.๐๐ เมตร  หนา
เฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร  หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๘,๒๘๐.๐๐ ตารางเมตร  ลง
ลูกรังไหล่ทางกว้างเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร 
งบประมาณ :  ๕,๑๑๗,๔๐๐  บาท 



๑๓ 

 

สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยครับ ถ้าไม่ม ีผมจะขอมติที่ประชุมเพ่ือลงมตกิารขอ
อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริมเหล็กเชื่อม
ระหว่างหมู่บ้าน สายบ้านหนองท่ม  หมู่ที ่๑๒  ตำบลปลาโหล  อำเภอ 
วาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร - บ้านหนองหวาย  ตำบลตาลเนิ้ง  อำเภอ  
สว่างแดนดิน  จังหวัดสกลนคร  งบประมาณ ๕,๑๑๗,๔๐๐ บาท 
ประเด็นที ่๑  สมาชิกท่านใดอนุมัตใิหจ้่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสรา้ง
ถนนคอนกรตีเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน สายบ้านหนองท่ม  หมู่ที่ ๑๒  
ตำบลปลาโหล  อำเภอวาริชภมูิ  จังหวัดสกลนคร - บ้านหนองหวาย  ตำบล
ตาลเนิ้ง  อำเภอสว่างแดนดิน  จังหวัดสกลนคร   
งบประมาณ ๕,๑๑๗,๔๐๐ บาท 

   อนุมัต ิ        ๑๐  เสียง 
ประเด็นที ่๒  สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติใหจ้่ายขาดเงนิสะสมโครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน สายบ้านหนองท่ม  หมู่ที่ ๑๒  
ตำบลปลาโหล  อำเภอวาริชภมูิ  จังหวัดสกลนคร - บ้านหนองหวาย  ตำบล
ตาลเนิ้ง  อำเภอสว่างแดนดิน  จังหวัดสกลนคร   
งบประมาณ ๕,๑๑๗,๔๐๐ บาท 

   ไม่อนุมัต ิ  ไม่มี 

มติทีป่ระชุม  อนุมัติ        ๑๐  เสียง 
 ไม่อนุมัติ    ไม่มี 
 งดออกเสียง    ๒  เสียง 
อนุมัติใหจ้่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน สายบ้านหนองท่ม  หมู่ที่ ๑๒  ตำบลปลาโหล  
อำเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร - บ้านหนองหวาย  ตำบลตาลเนิ้ง  
อำเภอสว่างแดนดิน  จังหวัดสกลนคร  งบประมาณ ๕,๑๑๗,๔๐๐ บาท 

๕.๖  ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการจัดซื้อและติดตั้งไฟกระพริบ
จราจรโซล่าเซลล์  จำนวน ๔ ชุด  งบประมาณ  ๗๔,๐๐๐ บาท 

นายสุรชยั  พุทธรรม การขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการจัดซื้อและติดต้ังไฟกระพริบจราจร 
ประธานสภาเทศบาล        โซล่าเซลล์  จำนวน ๔ ชุด  งบประมาณ  ๗๔,๐๐๐ บาท 

คุณลักษณะเฉพาะ : ไฟกระพริบจราจรโซล่าเซลล์ โคมไฟขนาด ๓๐๐ มม. 
๑๐ วัตต์ หลอด LED จำนวน ๒๓๐ ดวง ให้แสงสีเหลืองเสากลม ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง ๔ นิ้ว สูง ๓ เมตร ทาสีกันสนิม ขาว-ดำ ติดแถบสะท้อน
แสง 3M พร้อมติดตั้ง จำนวน ๔ ชุดๆ ละ ๑๘,๕๐๐ บาท 
งบประมาณ :  ๗๔,๐๐๐ บาท 
การติดตัง้ไฟกระพริบซ่ึงได้มีการสอบถามในสภาฯ หลายครั้ง ที่อยากให้มีไฟ
กระพริบบริเวณแยกที่เป็นจุดเสี่ยงอันตราย จำนวน ๔ จุด ได้แก่ แยก       
ดงเชียงเครอื – ดงคำโพธิ์, แยกนาบ่อ - ดงเชียงเครือ, แยกศาลเจ้าปู่ – โค้ง
ปลาโหล  และแยกหน้าวัดดงเชียงเครือ   สมาชิกท่านใดมขี้อสงสัยครับ   



๑๔ 

 

ถ้าไม่ม ี ผมจะขอมติที่ประชุมเพ่ือลงมตกิารขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม
โครงการจัดซื้อและติดต้ังไฟกระพริบจราจรโซล่าเซลล์  จำนวน ๔ ชุด   
งบประมาณ  ๗๔,๐๐๐ บาท   
ประเด็นที ่๑  สมาชิกท่านใดอนุมัตใิหจ้่ายขาดเงินสะสมโครงการจัดซื้อและ
ติดต้ังไฟกระพริบจราจรโซล่าเซลล์  จำนวน ๔ ชุด  
งบประมาณ ๗๔,๐๐๐ บาท  

   อนุมัต ิ        ๑๐  เสียง 
ประเด็นที ่๒  สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติใหจ้่ายขาดเงินสะสมโครงการจัดซื้อ
และติดต้ังไฟกระพริบจราจรโซล่าเซลล์ จำนวน ๔ ชุด  
งบประมาณ  ๗๔,๐๐๐  บาท 

   ไม่อนุมัต ิ  ไม่มี 

มติทีป่ระชมุ  อนุมัติ        ๑๐  เสียง 
 ไม่อนุมัติ    ไม่มี 
 งดออกเสียง    ๒  เสียง 
อนุมัติใหจ้่ายขาดเงินสะสมโครงการจัดซื้อและติดตั้งไฟกระพริบจราจร  
โซล่าเซลล ์จำนวน ๔ ชุด งบประมาณ ๗๔,๐๐๐ บาท 

ระเบียบวาระท่ี  ๖ เรื่องอ่ืนๆ  
- ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี  ๗ กระทู้ถาม 

นายสุรชัย  พุทธรรม เชิญท่าน ส.ท.ประสพ  นาเชียงใต้  ครับ   
ประธานสภาเทศบาล          

๗.๑ สถานทีป่ฏิบัติราชการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  

นายประสพ  นาเชียงใต้   กราบเรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ  คณะผู้บริหาร  หัวหน้ากอง  
สมาชิกสภาเทศบาล        และเจ้าหน้าที่ทุกท่านครับ ผม นายประสพ นาเชียงใต้ สมาชิกสภาเทศบาล 

เขต ๒ ผมต้องขอชมเชยคณะผู้บริหารทัง้ด้านการพัฒนา และการมีส่วนร่วม
ของประชาชนตำบลปลาโหลได้เป็นอย่างด ี แต่ผมขอท้วงติห้องทำงานของ
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทำไมจึงไปอยู่ด้านหลังครบั ผมเหน็ว่า
ด้านหน้ายังมีพ้ืนที ่ หอประชุมเก่าก็เหมาะสม และหัวหน้างาน เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ ต้องมเีบอร์โทรศัพท์ ชื่อ นามสกุล ติดไว้หน้าห้อง เพ่ืออำนวย
ความสะดวก หากเกิดเหตุหรือประชาชนมีความเดือดร้อน ไมว่่าจะเป็น
อุบัติเหตุ ไฟไหม้ หรอืภัยพิบัติอ่ืนๆ จะไดช้่วยเหลือทันท่วงที ฝากผู้บริหาร
ได้พิจารณา ขอบคุณครับ  

นายสุรชัย  พุทธรรม ขอบคุณท่าน ส.ท.ประสพ ครับ เชิญท่านนายกฯ ได้ตอบข้อซักถามครับ  
ประธานสภาเทศบาล         

นายดำเนิน  สอนไชยา เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี        ขอบคุณท่านผู้ทรงเกียรติที่สอบถาม  ตามท่ีท่านผู้ทรงเกียรติไดเ้สนอ ผมเอง 



๑๕ 

 

มีแนวคิดที่จะย้ายงานป้องกันฯ โดยให้ปรบัปรุงห้องประชุม อบต. เดิม 
ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ต่อสายโทรศัพท ์ เพ่ือใช้เป็นที่ปฏิบัติงาน ขอ
อนุญาตให้หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล นำเสนอเพ่ิมเติม ขอบคุณครับ 

นายสุรชัย  พุทธรรม เชิญหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลครับ  
ประธานสภาเทศบาล         

นายดุลยสิทธิ์  งามราชจักร์  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านนายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล ท่าน  
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล        สมาชิกสภาฯ คณะท่านผู้บริหาร ท่านหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่

ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ผม นายดุลยสิทธิ์ งามราชจักร์  หวัหน้าสำนัก
ปลัดเทศบาล ตามที่ท่านสมาชิกได้เสนอถึงความไม่เหมาะสมต่างๆ สืบเนื่อง
จากสถานที่ทำงานไม่เพียงพอจึงย้ายงานป้องกันฯ ไปอยู่ที่ห้องประชุมสภา
เทศบาลเดมิ ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนหลายครั้ง ท่านนายกฯ เห็นว่าพ้ืนที่
ดังกล่าวคับแคบและไม่เหมาะสม จึงใหป้รับปรุงห้องประชุมสภา อบต. เดิม 
กั้นห้องเป็นสถานที่ทำงานและเป็นที่พักของผู้อยู่เวรยามด้วย ให้มีเครื่องใช้
สำนักงาน เครื่องมือสื่อสาร เพ่ืออำนวยความสะดวกและแจ้งเหตุต่างๆ โดย
ได้ขอใช้เงนิรางวัลจากการส่งประกวดการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ด ี
จำนวน ๒๓๐,๐๐๐ บาท ส่วนเรื่องเบอร์โทรศัพท์ มีพร้อมสำหรบัการติดต่อ
ประสานงาน และคงได้รับความร่วมมือจากท่านสมาชิกในฐานะท่ีท่านอยู่ใน
พ้ืนทีใ่กล้ชิดชุมชน เมือ่เกดิเหตุขอท่านได้อยู่ในพ้ืนที่เพ่ือเป็นศนูย์กลางให้
ข้อมูลและที่ปรึกษาให้กับเจ้าหน้าที่ นอกจากนี ้ ขออนญุาตประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับแนวทางการป้องกันการจุดไฟเผาฟาง ซ่ึงมีระเบียบข้อกฎหมายใหม่
ทีค่วรรู้ ถ้ากรณีไฟลุกลามเข้าไปในพ้ืนที่แล้วทำให้ทรัพย์สินเสียหาย ให้
เจ้าของทรัพย์สินแจ้งผู้ใหญ่บ้านได้ทันทีเพราะไม่ถือเป็นภัยพิบัต ิ ส่วนการ
ระงับเหตุเทศบาลจะเข้าดำเนินการ ขอบคุณครับ 

นายสุรชัย  พุทธรรม ขอบคุณหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลครับ ที่ผ่านมาการติดต่อประสานงาน 
ประธานสภาเทศบาล        เป็นไปด้วยดี ไม่ว่าจะเป็นท่านปลัด หรือท่านหัวหน้าสำนักปลัด และฝาก

ท่านสมาชิกหากท่านได้แจ้งเหตุแล้วขอให้อยู่อำนวยความสะดวกให้กับ
เจ้าหน้าที่ท่ีออกระงับเหตุด้วย  เชิญท่าน ส.ท.วิลัยวรรณ  ทัศมี ครับ 

๗.๒  การตัดต้นไม้ตายยืนต้นใกล้บ้านผู้สูงอายุ บ้านผักตบ 

นางวิลัยวรรณ  ทัศมี   กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกฯ  ท่านหัวหน้า  
สมาชิกสภาเทศบาล        ส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน  ดิฉัน นางวิลัยวรรณ  ทัศมี  สมาชิก

สภาเทศบาล เขต ๒  ดิฉันได้มีโอกาสออกปฏิบัติการร่วมกับกิง่กาชาดที่บา้น
ผักตบ ซอยบ้านนางศรสีวรรค์ เห็นว่ามีต้นไมใ้หญต่ายยืนต้นซ่ึงอยู่ใกล้บ้าน
ของผู้สูงอายุ อยู่ด้วยกันสองคน อายุประมาณ ๙๐ ปี เกรงว่าถ้าต้นไม้ล้มทับ
บ้านเรือนหรอืผู้คน เรื่องเล็กจะกลายเป็นเรื่องใหญ่  ขอบคุณค่ะ  

นายสุรชัย  พุทธรรม ขอบคุณท่าน ส.ท.วิลัยวรรณ ครับ  ฝากให้ผู้นำชุมชนแจ้งเป็นหนังสือเพ่ือให้ 
ประธานสภาเทศบาล        เทศบาลพิจารณาหาแนวทางแก้ไขต่อไป เชิญท่าน ส.ท.สำเริง สัตถาผล ครับ  
 



๑๖ 

 

๗.๓  การแก้ไขปญัหาถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขยายตัว หรือโก่งงอ 

นายสำเริง  สัตถาผล   กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกฯ ที่เคารพครับ  
สมาชิกสภาเทศบาล        ผม นายสำเริง  สัตถาผล  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต ๒  ตามท่ีผมเคยเสนอ

ถนนทางเข้าหมู่บ้านนาบ่อที่เกดิการโก่งตัว เป็นคลื่น บางช่วงทำให้ถนน
แตกร้าว เป็นหลุ่มเป็นบ่อ จะดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างไร ขอบคุณครับ 

นายสุรชัย  พุทธรรม ขอบคุณท่าน ส.ท.สำเริง ครับ  ในเรื่องนี้ทุกหมู่บ้านมีปัญหาเช่นกัน เชิญ 
ประธานสภาเทศบาล        ท่านนายกฯ ได้ชี้แจง ครบั 

นายดำเนิน  สอนไชยา กราบเรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ  และผู้เข้าร่วม 
นายกเทศมนตรี        ประชุมที่เคารพทุกท่านครับ ตามที่ท่านผู้ทรงเกียรติได้สอบถามเกีย่วกับ

ถนนทีข่ยายตัว โก่งงอ แตกร้าว เป็นคลื่น ซ่ึงทำให้เกิดอุบัติเหตุได้  ตามที่
ผมไดล้งพ้ืนทีแ่ละพบปัญหาเช่นกนั ไม่ว่าจะเป็นบ้านนาบ่อ บ้านไฮ่ บ้าน
โนนอุดม บ้านหนองท่ม บ้านปลาโหล ขอมอบหมาย ผอ.กองช่าง ออก
สำรวจว่าหมู่บ้านไหนมีปัญหาดังกล่าวบ้าง เพ่ือจะได้หาแนวทางปรับปรุง
ซ่อมแซมต่อไป  ขอบคุณครับ 

นายสุรชยั  พุทธรรม ขอบคุณท่านนายกฯ ครับ  มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามผู้บริหารครับ  เชิญ 
ประธานสภาเทศบาล        ท่าน ส.ท.คำพันธ์  แก้วคำแสน  ครับ 

๗.๔  การต ิดตั้งไฟฟ้าบริการ บ้านไฮ่ - โนนอุดม 

นายคำพันธ์  แก้วคำแสน  กราบเรียนท่านประธาน คณะผู้บริหาร สมาชิกผู้ทรงเกยีรติ และเจา้หน้าที่ 
สมาชิกสภาเทศบาล        ทุกท่าน  กระผม นายคำพันธ์  แก้วคำแสน  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต ๑ 

ขอเสนอสภาฯ เกี่ยวกับไฟฟ้าบริการบ้านไฮ่ – โนนอุดม แสงสว่างไม่
เพียงพอ หมู่บ้านละ ๕ จุด อย่างเช่นถนนคอนกรีตรอบนอกที่ก่อสร้างใหม ่
หน้าบ้านนายสมัย – สวนครูอู๊ด, หนา้บ้านผู้พัน - โค้งน้ำคำ – หนองกอเตย  
ถ้ามีงบประมาณฝากสภาฯ ได้พิจารณา ขอบคุณครับ 

นายสุรชัย  พุทธรรม ขอบคุณท่าน ส.ท.คำพันธ์ ครับ สำหรับไฟฟ้าบริการคงจะต้องพิจารณาใน 
ประธานสภาเทศบาล        ปีงบประมาณต่อไป  เชิญท่าน ส.ท.ประสพ นาเชียงใต้ ครับ 

๗.๕ การดำเนินการโครงการที่พิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม 

นายประสพ  นาเชียงใต้   กราบเรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกสภาฯ  คณะผู้บริหาร  ผอ.กอง  
สมาชิกสภาเทศบาล        และเจ้าหน้าที่ทุกท่านครับ  สำหรับโครงการที่สภาฯ ได้อนุมัติให้จ่ายขาด

เงินสะสมแล้ว งบประมาณมีพร้อมแล้ว อยากให้รีบดำเนินการ ถนนบาง
สายแคบ ถ้าฤดฝูนหรือช่วงทำนาการสัญจรไป – มาจะลำบาก ควรรีบ
ดำเนินการภายในเดือนมีนาคม - เมษายน จะเป็นไปได้หรือไม่ ขอบคุณครับ 

นายสุรชัย  พุทธรรม ขอบคุณท่าน ส.ท.ประสพ ครับ คงจะต้องดำเนินการเร็วๆ นี้ เพราะไม่ต้อง 
ประธานสภาเทศบาล        รองบประมาณ  ถ้าเป็นไปได้อยากให้เสร็จก่อนฤดฝูนครับ  เชิญท่าน ส.ท.

ยุทธสันต์  เหมะธุลิน  ครับ 



๑๗ 

 

๗.๖ การแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน และการทำบุญของหน่วยงาน
ราชการ 

นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน   กราบเรียนท่านประธานสภาฯ  คณะผู้บริหาร  ท่านสมาชิกสภาฯ  และ 
สมาชิกสภาเทศบาล        เจ้าหน้าทีทุ่กทา่นครับ ขออนุญาตปรึกษาหารือเรื่องปัญหายาเสพติดใน

ชุมชน เทศบาลมีนโยบายอย่างไรที่จะไม่ให้ยาเสพติดมีอยู่ในพื้นที่ หมู่บ้าน
ไหนมียาเสพติดหมู่บ้านนั้นไม่มีความสุข  ครอบครัวไหนไปยุ่งกับยาเสพติด
ครอบครัวนั้นไม่มีความสุข เราจะทำอย่างไรจึงจะปราบปรามยาเสพติดได ้
ฝากคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ ไดพิ้จารณาหาแนวทางแก้ไขรว่มกัน 
ใช้งบประมาณอย่างไร อบรมอย่างไร เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
และเรื่องการทำบุญของหน่วยงานราชการ ผมเห็นว่าควรยกเลิกครับ ควร
หางบประมาณจากส่วนอ่ืนมาพัฒนามากกว่า เช่น บุญประทายข้าวเปลือก 
ทำทุกป ี ไดทุ้กปี พ่ีน้องประชาชนก็ทำทุกป ี แต่ควรเห็นใจพ่ีน้องชาวนาด้วย 
บางทยีังกู้หนี้ยืมสิน ฝากท่านผู้บริหารโอกาสเข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วน
ราชการระดับอำเภอหรือระดับจังหวัดไดเ้สนอที่ประชุมสองเรื่องนี้ด้วย 
ขอบคุณครับ 

นายสุรชัย  พุทธรรม ขอบคุณท่าน ส.ท.ยุทธสันต์ ครับ ปรึกษาหารือเรื่องปัญหายาเสพติด เปน็ 
ประธานสภาเทศบาล        ปัญหาทีมี่มานาน เทศบาลพร้อมให้ความร่วมมือและให้การสนับสนุน ฝาก

ท่านผู้บริหารได้นำเสนอต่อที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการด้วย เชิญท่าน ส.ท.
ประยทุธ สาลีศร ี ครบั 

๗.๗  การก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดป่ารัตนโสภณ - บ้าน 
โค้งป่ากล้วย 

นายประยุทธ  สาลีศร ี กราบเรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านผู้บริหาร  ท่านสมาชิก และผู้เข้าร่วม 
สมาชิกสภาเทศบาล        ประชุมที่เคารพทุกท่านครบั  กระผม  นายประยุทธ  สาลีศร ี สมาชิกสภา

เทศบาล เขต ๑ ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ที่ได้
พิจารณาโครงการเพ่ือประโยชน์ของพ่ีน้องประชาชน และขอสอบถามท่าน
นายกฯ ถนนสายวัดป่ารัตนโสภณ – บ้านโค้งป่ากล้วย เห็นว่าจะก่อสร้าง
นานแล้ว แต่ยังไม่เห็นดำเนินการ ไม่ทราบว่าปีนี้จะได้ดำเนินการหรือไม่ 
อย่างไร ฝากท่านผู้บริหารได้พิจารณา ขอบคุณครับ 

นายสุรชัย  พุทธรรม ขอบคุณท่าน ส.ท.ประยุทธ ครับ การก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย 
ประธานสภาเทศบาล        วัดป่ารัตนโสภณ – บ้านโค้งป่ากล้วย  เชิญท่านนายกฯ ได้ชี้แจงครับ 

นายดำเนิน  สอนไชยา เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกผู้ทรงเกียรติ  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
นายกเทศมนตรี        ตามท่ีท่านผู้ทรงเกียรติได้สอบถาม การก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายวัดป่ารัตนโสภณ – โคกศาลาดงเชียงเครือ อยู่ในขัน้ตอนการคัดเลือก
ผู้รับจ้าง และสายโคกศาลา - ดงเชียงเครือโคง้ป่ากล้วย กำลังดำเนินการ
เช่นกัน  คงจะเสร็จเรียบร้อยในปี ๒๕๖๕  ขอบคุณครบั 

 



๑๘ 

 

นายสุรชยั  พุทธรรม ขอบคุณท่านนายกฯ ครบั สมาชิกท่านใดจะสอบถามครับ  เชิญท่าน ส.ท. 
ประธานสภาเทศบาล เชิดชัย  นาคะอินทร์  ครับ 

๗.๘  ขอขยายเขตประปา  

นายเชิดชัย  นาคะอินทร์ กราบเรยีนท่านประธาน สมาชิกทุกท่าน คณะผู้บริหาร และหัวหน้าฝ่าย 
สมาชิกสภาเทศบาล        ทุกท่าน ผมมีเรื่องนำเรียนเกี่ยวกับการขอขยายเขตประปา โดยมีชาวบ้าน

ประมาณ ๑๕ ครัวเรือน ต้องการใช้น้ำประปา ที่ใช้อยู่ปัจจุบันเป็นน้ำเคม็ 
จึงขอขยายเขตน้ำประปาจากบ้านนาบ่อ – ทางโค้งนาลุงนิตย์ตรงกับบา้นที่
หล่อเสา  จึงขอแจ้งผ่านไปยังท่านผู้บริหารได้พิจารณา  ขอบคุณครับ   

นายสุรชยั  พุทธรรม ขอบคุณท่าน ส.ท.เชิดชัย ครับ เรื่องขอขยายเขตประปา ซึ่งอยู่ในความดูแล 
ประธานสภาเทศบาล ของประปาส่วนภูมิภาค ขัน้ตอน วิธีการต่างๆ เชิญท่านเลขาฯ ได้ชี้แจงครบั 

นายสุรพัฒน์  พุฒธรรม กราบเรยีนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิก ท่านนายกฯ ท่านคณะผู้บริหาร   
เลขานุการสภาเทศบาล        และผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพครับ เรื่องการขยายเขตประปา เทศบาลจะรับ

เรื่องประสานไปยังประปาส่วนภูมิภาคว่ามีพ่ีน้องประชาชนเดือนร้อน
ต้องการใช้น้ำ ขออนุญาตท่านสมาชิกในพืน้ทีป่ระสานขอรายชื่อ บ้านเลขท่ี 
จำนวนครัวเรือนที่ต้องการใช้น้ำประปา เพ่ือแนบเป็นเอกสารยืนยันข้อมูล
ให้กับประปาส่วนภูมิภาคต่อไป ขอบคุณครับ  

นายสุรชยั  พุทธรรม ขอบคุณท่านเลขาฯ ครบั สมาชิกท่านใดมีเรื่องจะสอบถามครับ ถ้าไม่มี   
ประธานสภาเทศบาล ท่านนายกฯ มีเรื่องที่จะแจ้งให้สภาฯ ได้รับทราบ เชิญครับ 

นายดำเนิน  สอนไชยา เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกผู้ทรงเกียรติ  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
นายกเทศมนตรี        ขอแจ้งเรื่องรถกระเซ้าเสียอยู่ระหว่างซ่อม จึงไมไ่ด้ออกซ่อมไฟฟ้าบริการ ถ้า

ซ่อมเสร็จแล้วจะรบีออกดำเนินการ เรื่องงานเลี้ยงส่งทา้ยปีเก่าตอ้นรับปีใหม่
จะจัดขึ้นในวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ วันนั้นจะมีการมอบโชคให้กับทุก
ท่านทีโ่ชคดี โดยมีของขวัญจับสลากจากคณะผู้บริหาร ท่านประธานสภาฯ 
ท่านรองประธานสภาฯ ท่านปลัด รองปลัด หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการ
กอง หัวหน้าฝ่าย และหน่วยตรวจสอบภายใน นอกจากนี้ หากท่านสมาชิก
จะร่วมมอบโชคสามารถแจ้งประธานสภาฯ ได้ สำหรับการพัฒนาในเดือนนี้
งดไปก่อนเนื่องจากผ่านหน้าฝนแล้วหญ้ายาวช้า กิจกรรมเจ็ดวันอันตรายให้
ช่วยกันจัดสถานที่ ถ้ามีคำสั่งออกตรวจเวรจุดตรวจ เชิญทุกท่านร่วมออก
ตรวจด้วย นำเรียนที่ประชุมรับทราบร่วมกัน  ขอบคุณครับ 

นายสุรชยั  พุทธรรม ขอบคุณท่านนายกฯ ครบั หากสมาชิกท่านใดอยากร่วมมอบโชคสามารถ  
ประธานสภาเทศบาล แจ้งได้ และผมขอฝากท่านสมาชิกในการเข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมโครงการ

ต่างๆ ที่เทศบาลจัดขึน้ อยากให้ทุกท่านได้ให้ความสำคัญด้วย ซ่ึงแต่ละกอง
ได้มีหนังสือเรียนเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมและแจ้งวัน เวลา สถานทีแ่ล้ว ถ้า
ติดภารกิจเร่งด่วนไม่เป็นไร แต่ถ้าไม่เร่งด่วนขอความร่วมมือร่วมพิธีเปิดด้วย 
และเรื่องการมอบเบี้ยยังชีพเช่นกัน ถ้าไม่ติดภารกิจขอความร่วมมือสมาชิก
ทุกท่านได้ออกร่วมมอบด้วย ซ่ึงเป็นการแสดงออกถึงความเข้มแข็ง ความ



๑๙ 

 

เป็นหนึ่งเดียวของสภาฯ และของเทศบาลด้วย เรื่องการแต่งกายโอกาส
ต่างๆ ให้ดูหมายเหตุท้ายหนังสือด้วย บางครั้งถ้าเป็นงานเร่งด่วนจริงๆ ผม
จะแจ้งทางไลน์ ถ้าได้อ่านแล้วให้ตอบรับทราบด้วย ขอความร่วมมือจากทุก
ท่านและขอขอบคุณทุกท่านครับ มีสมาชิกทา่นใดจะเพ่ิมเติมครบั ถ้าไม่มี 
ผมขอขอบคณุท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิก ท่านเลขาฯ และเจ้าหน้าที่ทุก
ท่าน ทีใ่ห้ความร่วมมือในการประชุม สภาฯ ไดด้ำเนินการประชุมครบทุก
ระเบียบวาระแล้ว ต้ังแต่ระเบียบวาระที ่๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖ และ ๗  ผมขอ
ปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล  สมัยสามัญ  สมัยทีส่ี่  ประจำปี 
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เลิกประชุม  เวลา  ๑๒.๓๐  น. 

                                  (ลงชื่อ)     ธัญพร  เหลือหลาย     ผู้จดบันทึกการประชุม 
            (นางสาวธัญพร  เหลือหลาย)  

                   นักจัดการงานทะเบียนและบตัร 

                                   (ลงชื่อ)    สุรพัฒน์  พุฒธรรม    ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
             (นายสุรพัฒน์  พฒุธรรม)  

                 เลขานุการสภาเทศบาลตำบลปลาโหล 
 

         (ลงชื่อ)    สุรชัย   อินทรพานิชย์    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
      (นายสุรชัย   อินทรพานิชย์) 

            สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปลาโหล 

       (ลงชื่อ)      วิลัยวรรณ  ทัศมี        กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
         (นางวิลัยวรรณ  ทัศมี) 

            สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปลาโหล 

       (ลงชื่อ)  ปัญญา  โมราราช      กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                  (นายปัญญา  โมราราช)       
            สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปลาโหล 
 

          - ทีป่ระชุมฯ มีมตริับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล สมัยสามญั สมัยทีส่ี่ ประจำปี 
พ.ศ. ๒๕๖๔ ในวันที ่๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔  ในคราวประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล สมัยสามัญ สมัยทีห่นึ่ง  
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕  เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕  ประธานสภาฯ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน     

            (ลงชื่อ)    สุรชัย  พุทธรรม    ผู้รบัรองรายงานการประชุม 
         (นายสุรชัย  พุทธรรม)  

              ประธานสภาเทศบาลตำบลปลาโหล 
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