
๑ 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล   
สมัยสามัญ  สมัยทีส่อง  ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ 

  วันที ่ ๑๓  สิงหาคม  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 นางสาวสราพร  ปัจสา ผู้อำนวยการกองการศึกษา สราพร  ปัจสา  

๑๐ นางสาวเปรมฤดี  ศิริขันธ์ ผู้อำนวยการกองคลัง   เปรมฤดี  ศิริขันธ์  

๑๑ นายสมิทธิ์  พุทธวงศ์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ สมิทธิ์  พุทธวงศ์  

๑๒ นายปรีดา  เจริญชัย ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ปรีดา  เจริญชัย  

๑๓ นางรุ่งทิวา  ไชยจันทร์ นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชก. รุ่งทิวา  ไชยจันทร์  

๑๔ นางบานเรือง  ร่มเกษ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชก. บานเรือง  ร่มเกษ  

๑๕   นางสาวธัญพร  เหลือหลาย นักจัดการงานทะเบียนและบัตร ชก. ธัญพร  เหลือหลาย  

๑๖ นายธวัชชัย  นาเชียงใต้ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียน ธวัชชัย  นาเชียงใต ้  

เริ่มประชุม  เวลา  ๑๐.๐๐  น. 

นายสุรพัฒน์  พุฒธรรม เมื่อทีป่ระชุมพรอ้มแล้ว เชิญท่านประธานสภาเทศบาลตำบลปลาโหล จุด 
เลขานุการสภาเทศบาล         ธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และเปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล  

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

นายสุรชัย  พุทธรรม เมือ่ครบองค์ประชุมแล้ว  ผมขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล 
ประธานสภาเทศบาล        สมัยสามัญ สมัยทีส่อง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ วันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔  

เขา้สู่ระเบียบวาระการประชุม  

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องทีป่ระธานแจ้งต่อที่ประชุม 
- ไม่มี  

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

๒.๑  รบัรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล  ครั้งแรก 
เมือ่วันที ่ ๖  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๖๔  

นายสุรชัย  พุทธรรม เชิญทา่นสมาชิกอ่านรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล  ครั้งแรก  
ประธานสภาเทศบาล        เมื่อวันที่  ๖  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๖๔   ใช้เวลาไม่เกิน  ๒๐  นาท ี

(สมาชิกอ่านรายงานการประชุมใช้เวลา ๒๐ นาที) 

เมื่อสมาชิกทุกท่านได้อ่านแล้วต้องการแก้ไขหรือไม่  ถ้าไม่มี  ผมขอมติ  
ทีป่ระชุมเพ่ือรบัรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล  ครัง้แรก 
เมือ่วันที่  ๖  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๖๔   

ประเด็นที ่๑  สมาชิกท่านใดรบัรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล 
ตำบลปลาโหล ครัง้แรก  เมือ่วันที่  ๖  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๖๔ 

รบัรอง     ๑๐  เสียง 



๓ 

 

ประเด็นที ่๒  สมาชิกท่านใดไม่รบัรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล 
ตำบลปลาโหล ครัง้แรก  เมือ่วันที่  ๖  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๖๔ 

ไม่รบัรอง    ไม่มี 

มติทีป่ระชุม รบัรอง     ๑๐  เสียง 
ไม่รบัรอง    ไม่มี 
งดออกเสียง    ๒  เสียง 
รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล ครั้งแรก  
เมือ่วันที ่ ๖  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๖๔ 

๒.๒  รบัรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล   
สมัยสามัญ  สมัยท่ีหนึ่ง  ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔  ครั้งที ่๑/๒๕๖๔   
เมือ่วันที ่ ๑๑  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๖๔  

นายสุรชัย  พุทธรรม เชิญทา่นสมาชิกอ่านรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล     
ประธานสภาเทศบาล        สมัยสามัญ  สมัยที่หนึ่ง  ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔  ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔   

เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๖๔  ใช้เวลาไมเ่กิน  ๒๐  นาท ี

(สมาชิกอ่านรายงานการประชุมใช้เวลา ๒๐ นาที) 

เมื่อสมาชิกทุกท่านได้อ่านแล้วต้องการแก้ไขหรือไม่  ถ้าไม่มี  ผมขอมติ  
ทีป่ระชุมเพ่ือรบัรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล   
สมัยสามัญ  สมัยที่หนึ่ง  ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔  ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔   
เมื่อวันที่  ๑๑  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๖๔   

ประเด็นที ่๑  สมาชิกท่านใดรบัรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล 
ตำบลปลาโหล  สมัยสามัญ  สมัยที่หนึ่ง  ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔   
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔  เมื่อวันที่  ๑๑  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๖๔ 

รบัรอง     ๑๐  เสียง 

ประเด็นที ่๒  สมาชิกท่านใดไม่รบัรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล 
ตำบลปลาโหล  สมัยสามัญ  สมัยที่หนึ่ง  ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔   
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔  เมื่อวันที่  ๑๑  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๖๔ 

ไม่รบัรอง    ไม่มี 

มติที่ประชุม รบัรอง     ๑๐  เสียง 
ไม่รบัรอง    ไม่มี 
งดออกเสียง    ๒  เสียง 
รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล สมัยสามัญ   
สมัยที่หนึ่ง  ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔  ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔   
เมื่อวันที ่๑๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔ 
 
 
 



๔ 

 

๒.๓  รบัรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล   
สมัยสามัญ  สมัยท่ีหนึ่ง  ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔  ครั้งที ่๒/๒๕๖๔   
เมือ่วันที ่ ๓๑  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๖๔  

นายสุรชัย  พุทธรรม เชิญทา่นสมาชิกอ่านรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล     
ประธานสภาเทศบาล        สมัยสามัญ  สมัยที่หนึ่ง  ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔  ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔   

เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔  ใช้เวลาไม่เกิน  ๒๐  นาท ี

(สมาชิกอ่านรายงานการประชุมใช้เวลา ๒๐ นาที) 

เมื่อสมาชิกทกุท่านได้อ่านแล้วต้องการแก้ไขหรือไม่  ถ้าไม่มี  ผมขอมติ  
ทีป่ระชุมเพ่ือรบัรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล   
สมัยสามัญ  สมัยที่หนึ่ง  ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔  ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔   
เมื่อวันที่  ๓๑  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๖๔   

ประเด็นที ่๑  สมาชิกท่านใดรบัรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล 
ตำบลปลาโหล  สมัยสามัญ  สมัยที่หนึ่ง  ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔   
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔  เมื่อวันที่  ๓๑  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๖๔ 

รบัรอง     ๑๐  เสียง 

ประเด็นที ่๒  สมาชิกท่านใดไม่รบัรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล 
ตำบลปลาโหล  สมัยสามัญ  สมัยที่หนึ่ง  ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔   
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔  เมื่อวันที่  ๓๑  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๖๔ 

ไม่รบัรอง    ไม่มี 

มติที่ประชุม รบัรอง     ๑๐  เสียง 
ไม่รบัรอง    ไม่มี 
งดออกเสียง    ๒  เสียง 
รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล  สมัยสามัญ   
สมัยที่หนึ่ง  ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔  ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔   
เมือ่วันที ่ ๓๑  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๖๔ 

ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องทีค่ณะกรรมการที่สภาเทศบาลตั้งขึน้พิจารณาเสร็จแล้ว 
- ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องที่เสนอใหม่ 

๔.๑  การพิจารณาร่างเทศบญัญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

นายสุรชัย  พุทธรรม เชิญเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดของระเบียบกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
ประธานสภาเทศบาล        ครับ 

นายสุรพัฒน์  พุฒธรรม กราบเรยีนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิก ท่านนายกฯ ท่านรองนายกฯ   
เลขานุการสภาเทศบาล        และผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพครับ ในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เริ่มใช้ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - 



๕ 

 

๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ซ่ึงจะต้องเสนอสภาฯ ก่อนวันที่ ๑๕ สิงหาคม ตาม
ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔  

ข้อ ๔๕  ญัตติร่างขอ้บัญญัติ ที่ประชุมสภาท้องถิน่ต้องพิจารณาเป็น
สามวาระ แต่ทีป่ระชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็
ได.้..  

ข้อ ๔๕ วรรคสาม ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสาม
วาระรวดเดียวไม่ได้ และในการพิจารณาวาระที่สองให้กำหนดระยะเวลา
เสนอคำแปรญัตติไว้ไม่นอ้ยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนบัแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับ
หลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น  
ซ่ึงการจดัทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีจะพิจารณาเป็นสามวาระ ได้แก่ 
วาระท่ีหนึ่งรับหลักการ วาระท่ีสองแปรญัตติ และวาระที่สามลงมติ โดย
หลักการแล้วเทศบัญญัติเกี่ยวกับการเงินจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ 
แต่ถ้าเป็นเทศบัญญัติทั่วไปสามารถพิจารณาสามวาระรวดเดียวได้ เช่นเดียว 
กับร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ฉบบันี้ที่จะต้องมี
ระยะเวลาให้สมาชิกหรือผู้บริหารยื่นเสนอคำแปรญัตติ  ก่อนที่จะเข้าระเบียบ
วาระรับหลักการ และท่านนายกฯ จะแถลงงบประมาณต่อสภาฯ นำเรียน
ท่านสมาชิกว่าในปีนี้ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๕ งบประมาณตั้งไว้ที่ ๗๐ ล้านบาท เป็นงบประมาณสมดุล  ลำดับ
ต่อไปเข้าสู่วาระรับหลักการ ขอบคุณครับ 

 วาระท่ีหนึ่ง   รับหลักการ 

นายสุรชัย  พุทธรรม เชิญท่านนายกเทศมนตรีได้แถลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
ประธานสภาเทศบาล        พ.ศ.๒๕๖๕  ต่อสภาฯ ครบั 

นายดำเนิน  สอนไชยา เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติ ตลอดจนผู้เข้าร่วม 
นายกเทศมนตรี        ประชุมที่เคารพรักทุกท่าน บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลตำบล

ปลาโหล  จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภา
เทศบาลตำบลปลาโหลอีกครั้งหนึ่ง   ฉะนั้น  ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่น
เทศบาลตำบลปลาโหล  จึงขอชี้แจงให้ประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึง
สถานะการคลัง  ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕   ดังต่อไปนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 



๖ 

 

๑. สถานะการคลัง        
๑.๑ งบประมาณรายจา่ยทั่วไป       

 ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓  เทศบาลตำบลปลาโหลมีสถานะการเงินดังนี ้

 ๑.๑.๑ เงินฝากธนาคาร จำนวน ๖๖,๑๕๖,๑๓๕.๕๕ บาท 

 ๑.๑.๒ เงินสะสม จำนวน ๒๙,๘๘๖,๒๖๖.๘๐ บาท 

 ๑.๑.๓ เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน ๓๒,๐๑๒,๑๗๕.๖๕ บาท 

 ๑.๑.๔ รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยงัไม่เบิกจ่าย    

                            จำนวน ๙ โครงการ   รวม ๘,๘๘๗,๐๐๐.๐๐ บาท 

๑.๒ เงินกู้คงค้าง จำนวน ๐.๐๐ บาท    
 
๒.  การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  ณ  วันที่  ๓๐  กันยายน  พ.ศ.๒๕๖๓   

๒.๑ รายรับจริง    จำนวน    ๖๗,๗๑๗,๑๙๘.๕๗   บาท         ประกอบด้วย 
  หมวดภาษีอากร    จำนวน ๕๑,๒๙๒.๔๙ บาท 

    หมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรับ  และใบอนุญาต จำนวน ๔๕๕,๔๘๓.๒๕ บาท 

  หมวดรายได้จากทรัพยส์ิน    จำนวน ๕๘๗,๕๓๗.๕๕ บาท 
    หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพานิชย ์ จำนวน ๐.๐๐ บาท 
  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด    จำนวน ๔,๐๕๐.๐๐ บาท 
  หมวดรายได้จากทนุ    จำนวน ๕๐๐.๐๐ บาท 
  หมวดภาษีจัดสรร    จำนวน ๒๖,๔๕๖,๔๙๘.๒๘ บาท 
  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป    จำนวน ๔๐,๑๖๑,๘๓๗.๐๐ บาท 

๒.๒ เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบวุัตถุประสงค์       จำนวน   ๑๓,๗๔๐,๓๘๑.๕๖   บาท 

๒.๓ รายจ่ายจริง                                              จำนวน  ๖๗,๑๗๐,๗๘๘.๐๒   บาท    ประกอบด้วย 
  งบกลาง จำนวน ๒๑,๓๗๙,๐๘๒.๗๑ บาท 
  งบบุคลากร จำนวน ๒๐,๒๑๘,๘๓๔.๖๗ บาท 
  งบดำเนนิงาน จำนวน ๘,๓๘๑,๔๖๐.๖๔ บาท 
  งบลงทุน จำนวน ๑๔,๓๓๑,๔๑๐.๐๐ บาท 
  งบเงินอุดหนุน จำนวน ๒,๘๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

  งบรายจา่ยอื่น จำนวน ๐.๐๐ บาท 

๒.๔ รายจ่ายที่จา่ยจากเงินอุดหนุนทีร่ัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  จำนวน ๑๓,๗๔๐,๓๘๑.๕๖    บาท  

๒.๕ มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนนิการตามอำนาจหนา้ที่              จำนวน ๐.๐๐    บาท  

๒.๖ รายจ่ายที่จา่ยจากเงินทนุสำรองเงินสะสม                           จำนวน ๐.๐๐    บาท  

๒.๗ รายจ่ายที่จา่ยจากเงินกู้                                                จำนวน ๐.๐๐    บาท  



๗ 

 

 
 
 

คำแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
เทศบาลตำบลปลาโหล 

อำเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร 

๑ รายรับ      
        

รายรับ 
รายรับจริง ประมาณการ ประมาณการ 

ปี  ๒๕๖๓ ปี  ๒๕๖๔ ปี  ๒๕๖๕ 

รายได้จัดเกบ็เอง          

  หมวดภาษีอากร     ๕๑,๒๙๒.๔๙ ๑๔๐,๐๐๐.๐๐  ๙๐,๐๐๐.๐๐  

  
หมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรับ และ
ใบอนุญาต 

๔๕๕,๔๘๓.๒๕  ๕๐๘,๐๐๐.๐๐  ๕๐๘,๐๐๐.๐๐ 

  หมวดรายได้จากทรัพยส์ิน   ๕๘๗,๕๓๗.๕๕  ๕๐๐,๐๐๐.๐๐  ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ 

  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด     ๔,๐๕๐.๐๐  ๖,๐๐๐.๐๐  ๖,๐๐๐.๐๐ 

  หมวดรายได้จากทนุ    ๕๐๐.๐๐  ๓,๐๐๐.๐๐  ๓,๐๐๐.๐๐ 

รวมรายได้จัดเก็บเอง ๑,๐๙๘,๘๖๓.๒๙  ๑,๑๕๗,๐๐๐.๐๐  ๑,๑๐๗,๐๐๐.๐๐ 

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น 

    
    

  หมวดภาษีจัดสรร     ๒๖,๔๕๖,๔๙๘.๒๘  ๒๗,๐๘๐,๐๐๐.๐๐  ๒๗,๘๙๓,๐๐๐.๐๐ 

  รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรร 
       ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๒๖,๔๕๖,๔๙๘.๒๘  ๒๗,๐๘๐,๐๐๐.๐๐  ๒๗,๘๙๓,๐๐๐.๐๐ 
  
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 

   

  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป     ๔๐,๑๖๑,๘๓๗.๐๐  ๔๑,๗๖๓,๐๐๐.๐๐  ๔๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 

             รวมรายได้ที่รัฐบาลอดุหนุนให ้
           องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๔๐,๑๖๑,๘๓๗.๐๐  ๔๑,๗๖๓,๐๐๐.๐๐  ๔๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 
  

 รวม ๖๗,๗๑๗,๑๙๘.๕๗  ๗๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐  ๗๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 

 
 
 



๘ 

 
คำแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
เทศบาลตำบลปลาโหล 

อำเภอวาริชภูมิ  จังหวดัสกลนคร 

๒. รายจ่าย      

รายการ 
รายจ่ายจริง 
ปี  ๒๕๖๓ 

ประมาณการ 
ปี  ๒๕๖๔ 

ประมาณการ 
ปี  ๒๕๖๕ 

     รายจ่ายจากงบประมาณ       

  งบกลาง ๒๑,๓๗๙,๐๘๒.๗๑ ๒๓,๐๑๑,๕๗๐.๐๐  ๒๔,๗๖๙,๑๒๐.๐๐ 

  งบบุคลากร ๒๐,๒๑๘,๘๓๔.๖๗ ๒๓,๒๔๗,๗๔๐.๐๐  ๒๕,๓๐๑,๙๒๐.๐๐ 

  งบดำเนนิงาน ๘,๓๘๑,๔๖๐.๖๔ ๑๓,๕๗๔,๙๙๐.๐๐ ๑๒,๐๔๕,๙๖๐.๐๐ 

  งบลงทุน    ๑๔,๓๓๑,๔๑๐.๐๐    ๗,๒๖๕,๗๐๐.๐๐  ๔,๔๔๘,๖๐๐.๐๐ 

  งบเงินอุดหนุน     ๒,๘๖๐,๐๐๐.๐๐ ๒,๙๐๐,๐๐๐.๐๐  ๓,๔๓๔,๔๐๐.๐๐ 

  รวมรายจ่ายจากงบประมาณ ๖๗,๑๗๐,๗๘๘.๐๒ ๗๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๗๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 

 
บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบร่างเทศบญัญัตงิบประมาณรายจ่าย 
ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  ของเทศบาลตำบลปลาโหล 

อำเภอวาริชภูมิ  จังหวดัสกลนคร 
 

ด้าน รวม 

ด้านบริหารงานทั่วไป           
  แผนงานบริหารงานทั่วไป       ๑๘,๑๐๙,๕๒๐.๐๐ 

  แผนงานการรักษาความสงบภายใน       ๒๘๐,๐๐๐.๐๐ 

ด้านบริการชุมชนและสังคม           

  แผนงานการศึกษา         ๑๑,๔๓๓,๑๖๐.๐๐ 

  แผนงานสาธารณสุข         ๔,๘๕๒,๙๐๐.๐๐ 

  แผนงานสงัคมสงเคราะห์       ๒,๕๒๖,๘๐๐.๐๐ 

  แผนงานเคหะและชุมชน       ๗,๔๕๓,๕๐๐.๐๐ 

  แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรม และนนัทนาการ  ๕๗๕,๐๐๐.๐๐ 

ด้านการดำเนินงานอื่น           

  แผนงานงบกลาง         ๒๔,๗๖๙,๒๑๐.๐๐ 

        งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น ๗๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 

 



๙ 

 

(รายละเอียดรา่งเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
     งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ตามเอกสารแนบท้าย)  

นายดำเนิน  สอนไชยา ตามท่ีได้นำเรียนท่านสมาชิกแล้ว หากมีข้อสงสัยประการใดสามารถสอบถาม 
นายกเทศมนตรี        ได ้ ซึ่งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  ต้ังไว้ ๗๐ ล้าน

บาท เป็นงบประมาณสมดุล รายจ่ายและรายรับเท่ากัน นำเรียนท่านสมาชิกผู้
ทรงเกียรติเพ่ือพิจารณา  ขอบคุณครับ 

นายสุรชัย  พุทธรรม ขอบคุณท่านนายกฯ ครับ  สมาชิกท่านใดประสงคจ์ะอภิปรายครบั  ในปี   
ประธานสภาเทศบาล        งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ต้ังงบประมาณ ๗๐ ล้านบาท เชิญท่านเลขาฯ ครบั 

นายสุรพัฒน์  พุฒธรรม กราบเรยีนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกฯ ท่านคณะ 
เลขานุการสภาเทศบาล        ผู้บรหิาร และผู้เข้ารว่มประชุมทีเ่คารพครบั  ตามท่ีทา่นนายกฯ ได้แถลง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ แลว้นั้น งบประมาณ
ต้ังไว้ที่ ๗๐ ล้านบาท ซึ่งเป็นงบประมาณแบบสมดุล ประมาณการรายรับ ๗๐ 
ล้านบาท และประมาณการรายจ่าย ๗๐ ล้านบาท ตามรา่งเทศบัญญัติทีท่่าน
สมาชิกได้รับทราบแล้ว แต่ละหน่วยงานตั้งงบประมาณเพ่ือใช้จา่ยรายการ
ใดบ้าง ขออนุญาตสรุปงบประมาณของแต่ละหน่วยงาน ดังนี้ 
สำนักปลัดเทศบาล   รวมทัง้สิ้น    ๑๔,๐๓๙,๓๒๐    บาท แยกเป็น 
  แผนงานบริหารงานทั่วไป  รวม ๑๓,๗๕๙,๓๒๐ บาท 
  แผนงานการรักษาความสงบภายใน    รวม      ๒๘๐,๐๐๐ บาท 
หน่วยตรวจสอบภายใน   รวมทัง้สิ้น    ๕๐๓,๒๐๐   บาท แยกเป็น 
  แผนงานบริหารงานทัว่ไป  รวม      ๕๐๓,๒๐๐ บาท 
กองคลัง   รวมทัง้สิ้น    ๓,๘๔๗,๐๐๐    บาท     แยกเป็น 
  แผนงานบริหารงานทั่วไป  รวม   ๓,๘๔๗,๐๐๐ บาท 
กองการศึกษา   รวมทัง้สิ้น    ๑๒,๐๐๘,๑๖๐    บาท     แยกเป็น 
  แผนงานการศึกษา  รวม ๑๑,๔๓๓,๑๖๐   บาท 
  แผนงานการศาสนา วัฒนาธรรมฯ รวม          ๕๗๕,๐๐๐   บาท 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  รวมทัง้สิ้น   ๔,๘๕๒,๙๐๐   บาท  แยกเป็น 
  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม    ๔,๒๖๒,๙๐๐   บาท 
  งานบริการสาธารณสุขฯ  รวม          ๕๙๐,๐๐๐   บาท 
กองสวัสดิการสังคม   รวมทัง้สิ้น    ๒,๕๒๖,๘๐๐    บาท แยกเป็น 
  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม ๒,๒๘๖,๘๐๐ บาท 
  งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์  รวม    ๒๔๐,๐๐๐ บาท 
กองช่าง   รวมทัง้สิ้น    ๗,๔๕๓,๕๐๐    บาท แยกเป็น 
  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม ๓,๗๕๘,๕๐๐ บาท 
  งานไฟฟ้าถนน   รวม        ๓,๐๙๕,๐๐๐  บาท 
  งานบำบัดน้ำเสีย   รวม           ๖๐๐,๐๐๐  บาท 
งบกลาง   รวมทัง้สิ้น    ๒๔,๗๖๙,๑๒๐    บาท   

รวมงบประมาณท้ังสิ้น   ๗๐,๐๐๐,๐๐๐   บาท 



๑๐ 

 

นำเรียนท่านสมาชิกเพ่ือพิจารณา  ขอบคุณครับ 

นายสุรชัย  พุทธรรม ขอบคุณท่านเลขาฯ ครบั สมาชิกท่านใดจะสอบถาม หรือประสงค์จะอภิปราย 
ประธานสภาเทศบาล ครับ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดสงสัย เข้าใจในหลักการร่างเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ แล้ว ผมจะขอมติที่ประชุมเพ่ือลง
มตวิ่าจะรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  หรือไม่ 

ประเด็นที ่๑  สมาชิกท่านใดรบัหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕   

   รับหลักการ      ๑๐  เสียง 

ประเด็นที ่๒  สมาชิกท่านใดไม่รบัหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  

   ไม่รับหลักการ    ไม่มี 

มติทีป่ระชมุ  รับหลักการ    ๑๐  เสียง 
 ไม่รับหลักการ    ไม่มี 
 งดออกเสียง    ๒  เสียง 

    รับหลักการแหง่ร่างเทศบญัญัติงบประมาณรายจา่ยประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๕ 

นายสุรชัย  พุทธรรม หลังจากรบัหลักการแล้ว ควรส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดย 
ประธานสภาเทศบาล ละเอียดอีกครั้ง เชิญท่านเลขาฯ ครับ  

นายสุรพัฒน์  พุฒธรรม กราบเรยีนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ  ท่านนายกฯ  ท่านคณะ 
เลขานุการสภาเทศบาล ผู้บรหิาร และผู้เข้ารว่มประชุมทีเ่คารพครับ   ต้องขอขอบคุณสมาชิกทุกท่าน

ที่รับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๕  ลำดับต่อไปจะเป็นการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ  ซ่ึงตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิน่ พ.ศ. 
๒๕๔๗  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔   

ข้อ ๑๐๓  คณะกรรมการสภาท้องถิน่มี ๒ ประเภท คือ 
(๑) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่นมีจำนวน

ไม่น้อยกว่า ๓ คน แต่ไม่เกิน ๗ คน 
(๒) คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ

บุคคลที่ไมไ่ด้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นจำนวนไม่น้อยกว่า ๓ คน แต่ไม่เกิน ๗ คน  
คณะกรรมการแปรญัตติเป็นคณะกรรมการสามัญเลือกจากสมาชิกจำนวนไม่
น้อยกว่า ๓ คน แต่ไม่เกนิ ๗ คน  ขึ้นอยู่กับท่ีประชุมว่าจะเลือกกรรมการก่ี
คน และในการเลือกคณะกรรมการแปรญัตตินั้น  ตามระเบียบฯ แล้ว สมาชิก   
แตล่ะคนมสีิทธิเสนอชื่อคนหนึ่งทีต่นเห็นว่าสมควร การเสนอต้องมีสมาชิก
สภาทอ้งถิน่รับรองไม่น้อยกว่าสองคน สมาชิกแต่ละคนมีสิทธิรับรองได้เพียง
ครัง้เดียว นำเรียนเพ่ือประกอบการพิจารณา ขอบคุณครับ 



๑๑ 

 

นายสุรชัย  พุทธรรม ขอบคุณท่านเลขาฯ ครบั ฉะนั้น เชิญท่านสมาชิกได้เสนอควรมีกรรมการกี่คน 
ประธานสภาเทศบาล เชิญท่าน ส.ท.ประยุทธ  สาลีศรี  ครับ 

นายประยุทธ  สาลีศรี กราบเรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านสมาชิก  ท่านผู้บริหาร  ผู้เข้าร่วมประชุม 
สมาชิกสภาเทศบาล        ที่เคารพทุกท่าน  ผม  นายประยุทธ  สาลีศร ี  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต ๑ 

ขอเสนอกรรมการ ๕ คน ครับ        

นายสุรชัย  พุทธรรม สมาชิกท่านอื่นจะเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม่  ถ้าไม่มีถือว่าทีป่ระชุมเห็นสมควร 
ประธานสภาเทศบาล ให้มีกรรมการ ๕ คน  

มติทีป่ระชุม เห็นสมควรมีคณะกรรมการแปรญัตต ิ ๕  คน 

นายสุรชัย  พุทธรรม เชิญท่านสมาชิกเสนอกรรมการคนที่ ๑  เชิญท่าน ส.ท. ประสพ  นาเชียงใต้  
ประธานสภาเทศบาล ครับ  

นายประสพ  นาเชียงใต้ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ 
สมาชิกสภาเทศบาล        ทุกทา่น  ผม นายประสพ  นาเชียงใต้  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต ๒ เสนอ

ท่าน ส.ท.เชิดชัย  นาคะอินทร์  ครับ 

นายสุรชัย  พุทธรรม ขอผู้รับรอง ท่าน ส.ท.ยุทธสันต์  เหมะธุลิน  และท่าน ส.ท.สำเริง  สัตถาผล   
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกท่านใดจะเสนอเพ่ิมหรือไม่ ถ้าไมมี่ ท่าน ส.ท.เชิดชัย นาคะอินทร์  

เป็นกรรมการแปรญัตติคนที ่๑  เชิญทา่นสมาชิกเสนอกรรมการคนที่ ๒  เชิญ
ท่าน ส.ท.ประยุทธ  สาลีศรี  ครับ 

นายประยุทธ  สาลีศรี กราบเรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านสมาชิก  ท่านผู้บริหาร  ผู้เข้าร่วมประชุม 
สมาชิกสภาเทศบาล        ทุกท่าน  ผมเสนอท่าน ส.ท.ประสพ  นาเชียงใต้  ครับ 

นายสุรชัย  พุทธรรม ผู้รับรอง ท่าน ส.ท.เชิดชัย  นาคะอินทร์  และท่าน ส.ท.คำพันธ์  แก้วคำแสน 
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกท่านใดจะเสนอเพ่ิมหรือไม ่ ถ้าไม่มี ท่าน ส.ท.ประสพ  นาเชียงใต้   

เป็นกรรมการแปรญัตติคนที ่๒  เชิญทา่นสมาชิกเสนอกรรมการคนที่ ๓  เชิญ
ท่าน ส.ท.สุรชัย  อินทรพานิชย์  ครับ 

นายสุรชัย  อินทรพานิชย์ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ 
สมาชิกสภาเทศบาล        ทรงเกียรติทุกท่าน ผม นายสุรชัย  อินทรพานิชย์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑  

เสนอท่าน ส.ท.วิลัยวรรณ  ทัศมี  ครับ  

นายสุรชัย  พุทธรรม ผู้รับรอง ท่าน ส.ท.ปัญญา  โมราราช   และท่าน ส.ท.ศรีสวาท  หินอ่อน 
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกท่านใดจะเสนอเพ่ิมหรือไม ่ ถ้าไม่มี ท่าน ส.ท.วิลัยวรรณ  ทัศมี  เป็น

กรรมการแปรญัตติคนที ่๓  เชิญทา่นสมาชิกเสนอกรรมการคนที่ ๔  เชิญ
ท่าน ส.ท.ปัญญา  โมราราช   ครับ 

นายปัญญา  โมราราช กราบเรียนทา่นประธานสภาฯ ที่เคารพ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และผู้ 
สมาชิกสภาเทศบาล        เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ผม นายปัญญา  โมราราช  สมาชิกสภาเทศบาล  

เขต ๑  เสนอท่าน ส.ท.สำเริง  สัตถาผล  ครับ  

นายสุรชัย  พุทธรรม ผู้รับรอง ท่าน ส.ท.สุรชัย  อินทรพานิชย์  และท่าน ส.ท.วิลัยวรรณ  ทัศม ี 
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกท่านใดจะเสนอเพ่ิมหรือไม ่ ถ้าไม่มี ท่าน ส.ท.สำเริง  สัตถาผล  เป็น 



๑๒ 

 

กรรมการแปรญัตติคนที ่๔  เชิญทา่นสมาชิกเสนอกรรมการคนที ่๕  เชิญ
ท่าน ส.ท.ยุทธสันต์  เหมะธุลิน  ครับ 

นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิก  และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน  ผม  
สมาชิกสภาเทศบาล        นายยุทธสันต์ เหมะธุลิน  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ เสนอท่าน ส.ท.สุรชัย  

อินทรพานิชย์  ครับ 

นายสุรชยั  พุทธรรม ผู้รับรอง ท่าน ส.ท.ประยุทธ  สาลีศรี  และท่าน ส.ท.ประสพ  นาเชียงใต้ 
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกท่านใดจะเสนอเพ่ิมหรือไม ่ ถ้าไม่มี ท่าน ส.ท.สุรชัย  อินทรพานิชย์

เป็นกรรมการแปรญัตติคนที ่๕  ครบตามมติทีป่ระชุมแล้ว  

ทีป่ระชุม คณะกรรมการแปรญัตติ จำนวน ๕ คน  ได้แก่  
๑. นายเชิดชัย  นาคะอินทร์    สมาชิกสภาเทศบาล 

ผู้เสนอ นายประสพ  นาเชียงใต้ 
     ผู้รับรอง   ๑) นายยุทธสนัต์  เหมะธุลิน    ๒) นายสำเริง  สัตถาผล   
๒.  นายประสพ  นาเชียงใต้    สมาชิกสภาเทศบาล 
     ผู้เสนอ นายประยุทธ  สาลีศร ี  
     ผู้รับรอง   ๑) นายเชิดชัย  นาคะอินทร์    ๒) นายคำพันธ์  แก้วคำแสน  
๓.  นางวิลัยวรรณ  ทัศม ี   สมาชิกสภาเทศบาล 
     ผู้เสนอ   นายสุรชัย  อินทรพานิชย์  
     ผู้รับรอง   ๑) นายปัญญา  โมราราช    ๒) นางศรีสวาท  หินอ่อน 
๔.  นายสำเริง  สัตถาผล     สมาชิกสภาเทศบาล 
     ผู้เสนอ นายปัญญา  โมราราช 
     ผู้รับรอง   ๑) นายสุรชัย  อินทรพานิชย์    ๒) นางวิลัยวรรณ  ทัศมี 
๕.  นายสุรชัย  อินทรพานิชย์   สมาชิกสภาเทศบาล 
     ผู้เสนอ นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน 
     ผู้รับรอง   ๑) นายประยุทธ  สาลีศรี    ๒) นายประสพ  นาเชียงใต้   

นายสุรชยั  พุทธรรม เมื่อได้กรรมการแปรญัตติครบตามจำนวนแล้ว คงจะต้องมีการประชุมคณะ 
ประธานสภาเทศบาล กรรมการแปรญัตติเพ่ือเลือกประธานและเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ 

ก่อนที่จะมีการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ สภาฯ ต้องกำหนดระยะเวลา
ยื่นเสนอคำแปรญัตติ เชิญท่านเลขาฯ ได้ชี้แจงครับ 

นายสุรพัฒน์  พุฒธรรม กราบเรยีนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกเทศมนตร ีท่าน 
เลขานุการสภาเทศบาล        คณะผู้บรหิาร และผู้เข้ารว่มประชุมทีเ่คารพครับ  ตามระเบียบกระทรวง 

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่๒) พ.ศ.๒๕๕๔   

ข้อ ๔๕ วรรคสาม  ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสาม
วาระรวดเดียวไม่ได้ และในการพิจารณาวาระที่สองให้กำหนดระยะเวลา
เสนอคำแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาทอ้งถิ่นมีมติรับ
หลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น                



๑๓ 

 

ข้อ ๔๙  ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นรับหลักการแล้ว ถ้าจะต้อง
ส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่าง
ข้อบัญญัตินั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และที่
ประชุมสภาท้องถิน่จะต้องกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อ
คณะกรรมการแปรญัตติด้วย 
ตามร่างปฏิทินการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ กำหนดระยะเวลายื่นเสนอคำแปรญัตติระหว่างวันที่ 
๑๔-๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔  ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติวันที่ ๑๗ สิงหาคม 
๒๕๖๔ และประชุมสภาฯ เพื่อพิจารณาวาระท่ีสองวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๔  
นำเรียนท่านสมาชิกเพ่ือประกอบการพิจารณา ครับ  

นายสุรชัย  พุทธรรม ขอบคุณท่านเลขาฯ ครับ  ท่านสมาชิกเห็นสมควรกำหนดระยะเวลาเสนอคำ 
ประธานสภาเทศบาล แปรญัตติกี่วัน  ถ้ากำหนดวันที่ ๑๔ - ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ เหมาะสมหรือไม่ 

มีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืน  ถ้าไม่มีความเห็นเป็นอย่างอ่ืน ถือว่าท่าน
สมาชิกเห็นด้วย ฉะนั้น ท่านสมาชิก หรือผู้บริหารประสงค์จะยื่นเสนอขอแปร
ญัตติ สามารถยื่นไดจ้นถึงวันที ่๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔  สถานที่ยื่นกำหนดเป็น
ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล    

มติที่ประชุม  เห็นชอบกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ 
ตั้งแต่วันที ่๑๔ - ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบล
ปลาโหล 

นายสุรชยั  พุทธรรม สำหรับกำหนดการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ เชิญทา่นเลขาฯ ได้ชี้แจง 
ประธานสภาเทศบาล ครับ    

นายสุรพัฒน์  พุฒธรรม กราบเรยีนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกเทศมนตร ีท่าน 
เลขานุการสภาเทศบาล        คณะผู้บรหิาร และผู้เข้ารว่มประชุมทีเ่คารพครับ  เมื่อได้คณะกรรมการแปร

ญัตติแล้ว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิน่ พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบบัที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔  

ข้อ ๑๐๙ การนัดประชุมและการเปิดประชุมคณะกรรมการท้องถิน่
ครั้งแรก ให้เป็นหน้าที่ของเลขานุการสภาท้องถิน่   

ให้คณะกรรมการสภาทอ้งถิ่นคณะหนึ่งๆ เลือกประธานกรรมการ
และเลขานุการจากกรรมการสภาท้องถิ่นคณะนั้นๆ... 
ฉะนั้น ผมขอนัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติเพ่ือเลือกประธาน และ
เลขานุการคณะกรรมการในวันนี้ วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. 
ณ หอ้งประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล  นำเรียนท่านสมาชิกเก่ียวกับการ
เสนอคำแปรญัตติ เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบฯ การแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณจะกระทำได้เฉพาะการขอลดรายจ่าย หรือการขอลดจำนวนเงินที่
ขออนุญาตจ่าย และต้องมีจำนวนสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการ
เสนอญัตติ ห้ามไมใ่หแ้ปรญัตติรายจ่ายขึ้นใหม่ หรือเพ่ิมเติมรายจ่าย หรือ
เปลี่ยนแปลงความประสงค์ของจำนวนเงินที่ขออนุมัติจ่าย เว้นแต่จะไดร้ับคำ



๑๔ 

 

รับรองจากผู้บริหารท้องถิ่น หรือคำแปรญัตตินั้นผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้แปร
ญัตติ หา้มไม่ให้แปรญัตติในรายการและจำนวนเงินซึ่งมีข้อผูกพันอย่างใด
อย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ ดอกเบี้ยและเงินส่งใช้ต้นเงินกู ้ รายจ่ายซึ่งเป็นจำนวน
เงินทีต้่องจ่ายตามกฎหมาย  นำเรียนท่านสมาชิกเพ่ือเป็นแนวทางในการยื่น
เสนอขอแปรญัตติ ขอบคุณครับ 

นายสุรชัย  พุทธรรม ผู้บริหารหรือสมาชิกท่านใดประสงค์จะยื่นเสนอคำแปรญัตติสามารถยืน่ต่อ 
ประธานสภาเทศบาล   ประธานกรรมการแปรญัตติภายในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ แนวทางในการ

เสนอขอแปรญัตติ ท่านเลขาฯ ได้ชี้แจงแล้ว ในวันนี้เวลา ๑๔.๐๐ น. เชิญ
คณะกรรมการแปรญัตติทุกท่านประชุมเพ่ือเลือกประธานและเลขานุการ
กรรมการแปรญัตติ ส่วนการประชุมสภาฯ เพ่ือพิจารณาวาระท่ีสอง และวาระ
ที่สามนั้น ตามร่างปฏิทินการพิจารณาร่างเทศบัญญัติฯ กำหนดประชุมใน
วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ อย่างไรก็ตามหากคณะกรรมการแปรญัตติรายงาน
ผลการแปรญัตติแล้วจะได้แจ้งเชิญประชุมอีกครั้ง สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัย
ครับ ถ้าไม่มี วันนี้สภาฯ ได้ประชุมเป็นเวลาพอสมควรแล้ว ขอขอบคุณคณะ
ผู้บรหิาร สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าทีผู่้เขา้ร่วมประชุมทุกท่านที่ให้
ความร่วมมือในการประชุม ผมขอปิดการประชุมครับ 

เลิกประชุม  เวลา  ๑๓.๐๐  น. 

                                  (ลงชื่อ)     ธัญพร  เหลือหลาย     ผู้จดบันทึกการประชุม 
             (นางสาวธัญพร  เหลือหลาย)  

              นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ 

                                   (ลงชื่อ)    สุรพัฒน์  พุฒธรรม    ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
             (นายสุรพฒัน์  พุฒธรรม)  

                เลขานุการสภาเทศบาลตำบลปลาโหล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕ 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล   
สมัยสามัญ  สมัยทีส่อง  ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ 

  วันที ่ ๑๙  สิงหาคม  พ.ศ.๒๕๖๔     
เวลา  ๑๐.๐๐  น. เป็นต้นไป  

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

  

ลำดับท่ี 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 นายสำเรงิ  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 ลายมือชือ่ หมายเหตุ 

๑ นายดำเนิน  สอนไชยา นายกเทศมนตรี ดำเนิน  สอนไชยา  

๒ นายสันติ  สุริยะโรจน์ รองนายกเทศมนตรี สันติ  สุริยะโรจน ์  

๓ นายเวศยัน  ไชยนนท์ เลขานุการนายกเทศมนตรี เวศยัน  ไชยนนท์  

๔ นายมนตรี  ขันละ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี มนตรี  ขันละ  

๕ นางกาญจนา  กวีพิชชาพัชร รองปลัดเทศบาล กาญจนา  กวีพิชชาพัชร  

๖ นายดุลยสิทธิ์  งามราชจักร์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ดุลยสิทธิ์  งามราชจักร์  

๗ นายสะอาด  ภู่นารถ ผู้อำนวยการกองช่าง สะอาด  ภู่นารถ  
๘ นายสมิทธิ์  พุทธวงศ์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ สมิทธิ์  พุทธวงศ์  



๑๖ 

 

 
ลำดับท่ี ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๙ นายปรีดา  เจริญชัย ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ปรีดา  เจริญชัย  

๑๐ นางสาวสราพร  ปัจสา ผู้อำนวยการกองการศึกษา สราพร  ปัจสา  

๑๑   นางสาวเปรมฤดี  ศิริขันธ์ ผู้อำนวยการกองคลัง   เปรมฤดี  ศิริขันธ์  

๑๒ นางรุ่งทิวา  ไชยจันทร์ นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชก. รุ่งทิวา  ไชยจันทร์  

๑๔   นางบานเรอืง  ร่มเกษ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชก. บานเรือง  ร่มเกษ  

๑๕ นางสาวธัญพร  เหลือหลาย นักจดัการงานทะเบียนและบัตร ชก. ธัญพร  เหลือหลาย  

๑๖ นายธวัชชัย  นาเชียงใต้ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียน ธวัชชัย  นาเชียงใต ้  

เริ่มประชุม  เวลา  ๑๐.๐๐  น. 

นายสุรพัฒน์  พุฒธรรม เมื่อทีป่ระชุมพรอ้มแล้ว เชิญท่านประธานสภาเทศบาลตำบลปลาโหล เปิด 
เลขานุการสภาเทศบาล         การประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล  สมัยสามัญ  สมัยที่สอง  ประจำปี 

พ.ศ.๒๕๖๔  เป็นการประชุมวันที่สองครับ 

นายสุรชัย  พุทธรรม เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว  ผมขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล 
ประธานสภาเทศบาล        สมัยสามัญ สมัยทีส่อง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ วันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ 

เป็นการประชุมวันทีส่อง  ก่อนที่จะเริ่มเข้าสู่ระเบียบวาระ ขอแจ้งในวัน
พรุ่งนี้ขอเชิญคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ รว่มกันพฒันา  ตามทีท่่านนายกฯ 
มีนโยบายกำหนดไว้ว่าจะพัฒนาเทศบาลเดือนละหนึ่งครั้ง คงจะตัดหญ้าและ
ทาสีกำแพงที่ยังไมเ่รียบร้อย  ลำดับตอ่ไปจะเป็นการพิจารณาร่างเทศบญัญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๕   ในวาระท่ีสอง  
แปรญัตติ เชิญท่านประธานกรรมการแปรญัตติได้รายงานผลการพิจารณา
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  ต่อ
สภาเทศบาลตำบลปลาโหล  

 วาระท่ีสอง   แปรญัตติ 

นายเชิดชัย  นาคะอินทร์ เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านนายกฯ ท่านสมาชิก หัวหน้าส่วน และผู้เข้า 
ประธานกรรมการแปรญัตติ รว่มประชุมทุกท่าน  ผม นายเชิดชัย นาคะอินทร ์สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒

ในฐานะประธานกรรมการแปรญัตติ ขอรายงานการพิจารณาแปรญัตติร่าง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  ตามทีส่ภา
เทศบาลตำบลปลาโหล ในคราวประชุม สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ.
๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ ได้มีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ และกำหนดให้สมาชิก
หรือผู้บริหารยื่นแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจา่ยประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  ต่อประธานกรรมการแปรญัตติ ตั้งแต่วันที่ ๑๔ - 
๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ นั้น  นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหลได้ยื่นเสนอขอแปร
ญัตติ รายละเอียดดังนี้ 



๑๗ 

 

๑.  หน่วยงานกองสวัสดิการสังคม งบบุคลากร  ๑.เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)  
(๑) เงินเดือนพนักงาน  จำนวน  ๑,๘๗๘,๗๐๐  บาท     
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล และเงินเพ่ิมตามคุณวุฒิ
สำหรับข้าราชการส่วนท้องถิ่น เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่
ได้รับแต่งต้ัง จำนวน ๔ อัตรา ได้แก่ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม 
หัวหนา้ฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม นักพัฒนาชุมชน จำนวน ๒ อัตรา 
โดยคำนวณตัง้จ่ายไว้ ๑๒ เดือน  
ตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๖) ตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดสกลนคร (ก.ท.จ.) เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลเทศบาล พ.ศ.๒๕๔๕ (แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง
ปัจจุบัน) 

๒.  งบกลาง  ๑.๕ สำรองจ่าย  จำนวน  ๕๔๓,๒๒๐  บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทา
ปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม   หรือการใช้จ่าย
งบประมาณเพ่ือช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่   หรือการจ่าย
งบประมาณที่ไมไ่ด้ตัง้งบประมาณในหมวดอ่ืนไว้   
ตามระเบียบกฎหมายประกาศ หลักเกณฑ์ หรือหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง 

โดยย่ืนเสนอขอแปรญัตติ   รายละเอียดดังนี้ 
๑.  หน่วยงานกองสวัสดิการสังคม งบบุคลากร  ๑.เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)  

(๑) เงินเดือนพนักงาน  จำนวน  ๑,๖๘๓,๔๐๐  บาท     
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล และเงินเพ่ิมตามคุณวุฒิ
สำหรับข้าราชการส่วนท้องถิ่น เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่
ได้รับแต่งตั้ง จำนวน ๔ อัตรา ได้แก่ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม 
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม นักพัฒนาชุมชน จำนวน ๒ อัตรา 
โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ ๑๒ เดือน  
ตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๖) ตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดสกลนคร (ก.ท.จ.) เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลเทศบาล พ.ศ.๒๕๔๕ (แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง
ปัจจุบัน) 

๒.  งบกลาง  ๑.๕ สำรองจ่าย  จำนวน  ๗๓๘,๕๒๐  บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทา
ปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม   หรือการใช้จ่าย
งบประมาณเพ่ือช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่   หรือการจ่าย
งบประมาณท่ีไม่ได้ตั้งงบประมาณในหมวดอ่ืนไว้   
ตามระเบียบกฎหมายประกาศ หลักเกณฑ์ หรือหนังสือสั่งการทีเ่กีย่วข้อง 

คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า เพ่ือให้จำนวนเงินที่ขอ
อนุมัติจ่ายถูกต้องตามจำนวนบุคลากรและเพ่ือประโยชน์ของพ่ีน้องประชาชน 
จึงมีมตแิก้ไขร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.



๑๘ 

 

๒๕๖๕ โดยลดจำนวนเงินเดือน(ฝ่ายประจำ) หนว่ยงานกองสวัสดิการสังคม 
เงินเดือนพนักงาน จำนวน ๑๙๕,๓๐๐ บาท คงเหลือ ๑,๖๘๓,๔๐๐ บาท  
และเพ่ิมจำนวนเงินงบกลาง ประเภทสำรองจ่าย จำนวน ๑๙๕,๓๐๐ บาท 
รวมทัง้สิ้น ๗๓๘,๕๒๐ บาท นอกนั้นให้คงไว้ตามร่างเดิมเนื่องจากเห็นว่า
เหมาะสมแล้ว ไม่มีกรรมการขอสงวนความเห็น และไม่มีสมาชิกขอสงวนคำ
แปรญัตติแต่อย่างใด ทัง้นี้ ได้เสนอร่างเดิมและตามที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมต่อ
ประธานสภาเทศบาลตำบลปลาโหลแล้ว  ขอบคุณครับ 

นายสุรชัย  พุทธรรม ขอบคุณท่านประธานกรรมการแปรญัตติ  เชิญท่านเลขาฯ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล         

นายสุรพัฒน์  พุฒธรรม กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิก ท่านนายกฯ ท่านรองนายกฯ 
เลขานุการสภาเทศบาล       และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ตามท่ีท่านประธานกรรมการแปรญัตติได้นำ

เรียนต่อสภาฯ แล้ว  นายกเทศมนตรีได้เสนอขอแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ที่พิจารณาแล้วพบว่า
งบประมาณท่ีขออนุมัติจ่ายของกองสวัสดิการสังคมในหมวดเงินเดือนตั้งใน
วงเงินทีเ่กินจำนวนบุคลากร ผู้บริหารจึงขอแปรญัตติลดจำนวนเงิน 
๑๙๕,๓๐๐ บาท คงเหลือ ๑,๖๘๓,๔๐๐ บาท   และนำไปเพ่ิมในงบกลาง 
ประเภทเงินสำรองจ่าย จำนวน ๑๙๕,๓๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๗๓๘,๕๒๐ 
บาท และทีป่ระชุมคณะกรรมการแปรญัตติไดเ้หน็ชอบให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง
จำนวนเงินดังกล่าว และในเมื่อมีการแก้ไขจำนวนเงินทำให้หน้าอื่นๆ ที่
เกีย่วข้องเปลี่ยนแปลงไปด้วย  ซ่ึงไดจ้ัดทำร่างฯ ที่แกไ้ขแจ้งท่านสมาชิกแล้ว 
เพ่ือใช้ประกอบการพจิารณาหรือนำไปใช้ต่อไป ขออนญุาตนำเสนอที่ประชุม
ในส่วนที่แก้ไข เพ่ือจะได้ชัดเจนมากขึ้น 

หน้า ๕ 
คำแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
เทศบาลตำบลปลาโหล 

อำเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร 
๒. รายจ่าย 

รายจ่าย 
รายจ่ายจริง 
ปี ๒๕๖๓ 

ประมาณการ 
ปี ๒๕๖๔ 

ประมาณการ 
ปี ๒๕๖๕ 

จ่ายจากงบประมาณ       
 งบกลาง ๒๑,๓๗๙,๐๘๒.๗๑ ๒๓,๐๑๑,๕๗๐.๐๐ ๒๔,๙๖๔,๔๒๐.๐๐ 
 งบบุคลากร ๒๐,๒๑๘,๘๓๔.๖๗ ๒๓,๒๔๗,๗๔๐.๐๐ ๒๕,๑๐๖,๖๒๐.๐๐ 
 งบดำเนนิงาน ๘,๓๘๑,๔๖๐.๖๔ ๑๓,๕๗๔,๙๙๐.๐๐ ๑๒,๐๔๕,๙๖๐.๐๐ 
 งบลงทุน ๑๔,๓๓๑,๔๑๐.๐๐ ๗,๒๖๕,๗๐๐.๐๐ ๔,๔๔๘,๖๐๐.๐๐ 
 งบเงินอุดหนุน ๒,๘๖๐,๐๐๐.๐๐ ๒,๙๐๐,๐๐๐.๐๐ ๓,๔๓๔,๔๐๐.๐๐ 

รวมจ่ายจากงบประมาณ ๖๗,๑๗๐,๗๘๘.๐๒ ๗๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๗๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 



๑๙ 

 

 
 
 

หน้า  ๗ 
บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบร่างเทศบญัญัติ  งบประมาณรายจ่าย 
ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ของเทศบาลตำบลปลาโหล 

อำเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร 
 

ด้าน รวม 

ด้านบริหารทั่วไป   

  แผนงานบริหารงานทั่วไป ๑๘,๑๐๙,๕๒๐.๐๐ 

  แผนงานการรักษาความสงบภายใน ๒๘๐,๐๐๐.๐๐ 

ด้านบริการชุมชนและสังคม   

  แผนงานการศึกษา ๑๑,๔๓๓,๑๖๐.๐๐ 

  แผนงานสาธารณสุข ๔,๘๕๒,๙๐๐.๐๐ 

  แผนงานสงัคมสงเคราะห์ ๒,๓๓๑,๕๐๐.๐๐ 

  แผนงานเคหะและชุมชน ๗,๔๕๓,๕๐๐.๐๐ 

  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ ๕๗๕,๐๐๐.๐๐ 

ด้านการดำเนินงานอื่น   

  แผนงานงบกลาง ๒๔,๙๖๔,๔๒๐.๐๐ 

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น ๗๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐ 

 
หน้า  ๘ 

 
รายจ่ายตามแผนงานและงบรายจ่าย 

เทศบาลตำบลปลาโหล 
อำเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร 

 
แผนงานงบกลาง   
   

           งาน งบกลาง รวม 
งบ   
งบกลาง ๒๔,๙๖๔,๔๒๐.๐๐ ๒๔,๙๖๔,๔๒๐.๐๐ 

     งบกลาง ๒๔,๙๖๔,๔๒๐.๐๐ ๒๔,๙๖๔,๔๒๐.๐๐ 
รวม ๒๔,๙๖๔,๔๒๐.๐๐ ๒๔,๙๖๔,๔๒๐.๐๐ 

 
 
 
 

หน้า  ๑๓ 
 

 

รายจ่ายตามแผนงานและงบรายจา่ย 
เทศบาลตำบลปลาโหล 

อำเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร 
  

แผนงานสังคมสงเคราะห์   
    

        งาน งานบริหารงานทั่วไป
เกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 

งานสวัสดิการสังคม
และสังมสงเคราะห ์ รวม 

งบ 
งบบุคลากร ๑,๙๓๘,๗๐๐ ๐ ๑,๙๓๘,๗๐๐ 

    เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ๑,๙๓๘,๗๐๐ ๐ ๑,๙๓๘,๗๐๐ 

งบดำเนินงาน ๑๓๕,๐๐๐ ๒๔๐,๐๐๐ ๓๗๕,๐๐๐ 

    ค่าตอบแทน ๒๕,๐๐๐ ๐ ๒๕,๐๐๐ 
    ค่าใช้สอย ๔๐,๐๐๐ ๒๔๐,๐๐๐ ๒๘๐,๐๐๐ 
    ค่าวัสด ุ ๗๐,๐๐๐ ๐ ๗๐,๐๐๐ 

งบลงทุน ๑๗,๘๐๐ ๐ ๑๗,๘๐๐ 

    ค่าครุภัณฑ์ ๑๗,๘๐๐ ๐ ๑๗,๘๐๐ 

รวม ๒,๐๙๑,๕๐๐ ๒๔๐,๐๐๐ ๒,๓๓๑,๕๐๐ 
 
 



๒๑ 

 

 
หน้า  ๑๖ 

 
เทศบัญญัต ิ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
เทศบาลตำบลปลาโหล 

อำเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร 

               โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  อาศัยอำนาจตาม
ความในพระราชบัญญตัิเทศบาล  พ.ศ.๒๔๙๖  มาตรา ๖๕ จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของ
สภาเทศบาลตำบลปลาโหล  และโดยอนุมัติของผู้วา่ราชการจังหวัดสกลนคร 

     ข้อ ๑ เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจา่ยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
     ข้อ ๒ เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วนัที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เป็นต้นไป 
     ข้อ ๓ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เป็นจำนวนรวมทัง้สิ้น ๗๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
     ข้อ ๔ งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จา่ยจากรายไดจ้ัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงนิอุดหนุน  
     ทั่วไป เปน็จำนวนรวมทั้งสิน้ ๗๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้ 

  

แผนงาน ยอดรวม 

ด้านบริหารทั่วไป   
  แผนงานบริหารงานทั่วไป ๑๘,๑๐๙,๕๒๐ 

  แผนงานการรักษาความสงบภายใน ๒๘๐,๐๐๐ 
ด้านบริการชุมชนและสังคม   
  แผนงานการศึกษา ๑๑,๔๓๓,๑๖๐ 

  แผนงานสาธารณสุข ๔,๘๕๒,๙๐๐ 

  แผนงานสงัคมสงเคราะห์ ๒,๓๓๑,๕๐๐ 

  แผนงานเคหะและชุมชน ๗,๔๕๓,๕๐๐ 

  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนนัทนาการ ๕๗๕,๐๐๐ 
ด้านการดำเนินงานอ่ืน   

  แผนงานงบกลาง ๒๔,๙๖๔,๔๒๐ 

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น ๗๐,๐๐๐,๐๐๐ 

 
 
 
 
 
 



๒๒ 

 

 
หน้า  ๖๓ 

 
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป                      

ประจำปงีบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๕ 
เทศบาลตำบลปลาโหล 

อำเภอวาริชภูมิ   จังหวัดสกลนคร 
รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน 

หน่วยงาน  กองสวัสดิการสังคม 
      ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น        ๒,๓๓๑,๕๐๐      บาท     แยกเป็น 
  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสงัคมสงเคราะห์     รวม     ๒,๐๙๑,๕๐๐    บาท 
  งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์       รวม       ๒๔๐,๐๐๐    บาท 

แผนงานสังคมสงเคราะห์   
     แผนงานสังคมสงเคราะห์                   รวม    ๒,๓๓๑,๕๐๐     บาท     แยกเป็น 
     ๑. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์   รวม   ๒,๐๙๑,๕๐๐  บาท  แยกเป็น   

                           งบบุคลากร                                      รวม   ๑,๙๓๘,๗๐๐  บาท  แยกเป็น  
          ๑. เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                    รวม  ๑,๙๓๘,๗๐๐  บาท   แยกเป็น  
       (๑)  เงินเดือนพนักงาน         จำนวน     ๑,๖๘๓,๔๐๐     บาท   

                             - เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลและเงนิเพิ่มตามคุณวุฒิสำหรับ 
          ข้าราชการส่วนท้องถิ่น เปน็คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งทีไ่ด้รับแต่งตั้ง จำนวน 
           ๔ อัตรา ได้แก ่ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม หัวหนา้ฝา่ยส่งเสริมและสวสัดิการ 
           สังคม  นักพัฒนาชุมชน จำนวน ๒ อัตรา โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้  ๑๒  เดือน    

                  ตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ( พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๖ ) ตามประกาศคณะกรรมการ 
    พนักงานเทศบาลจังหวัดสกลนคร (ก.ท.จ.) เร่ืองหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ 
    บริหารงานบุคคลเทศบาล พ.ศ.๒๕๔๕ (แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน)             
         (๒)  เงินประจำตำแหน่ง        จำนวน     ๖๐,๐๐๐      บาท 

                             - เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้อำนวยการกองสวสัดกิารสังคม และหัวหน้าฝ่าย 
       ส่งเสริมและสวสัดิการสงัคม ดังนี ้
                                 ๑. เงนิประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ในอัตราเดือนละ ๓,๕๐๐ บาท  
                                           คำนวณตั้งจ่ายไว้ ๑๒ เดือน เป็นเงิน ๔๒,๐๐๐ บาท 
                                  ๒. เงนิประจำตำแหน่งหัวหน้าฝา่ยสง่เสริมและสวสัดิการสงัคม ในอัตราเดือนละ 
          ๑,๕๐๐ บาท  คำนวณตัง้จ่ายไว้ ๑๒ เดือน เป็นเงิน ๑๘,๐๐๐ บาท      

                ตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ( พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๖ ) ตามประกาศคณะกรรมการพนกังาน 
         เทศบาลจังหวัดสกลนคร (ก.ท.จ.) เร่ืองหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกีย่วกับการบริหารงาน 
      บุคคลเทศบาล พ.ศ.๒๕๔๕  (แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบนั) 
          (๓)  ค่าจ้างพนักงานจ้าง        จำนวน     ๑๙๕,๓๐๐     บาท 

            - เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งพนักงานจ้าง จำนวน ๑ อัตรา ได้แก่ ตำแหน่ง ผู้ชว่ยเจ้าพนักงาน 
       ธุรการ  คำนวณตั้งจา่ยไว้ ๑๒ เดือน         

                ตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ( พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๖ ) ตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน 
         เทศบาลจังหวัดสกลนคร (ก.ท.จ.) เร่ืองหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน 
      บุคคลเทศบาล พ.ศ.๒๕๔๕  (แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบนั) 



๒๓ 

 
หน้า  ๗๙ 

 
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป                      

ประจำปงีบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๕ 
เทศบาลตำบลปลาโหล 

อำเภอวาริชภูมิ   จังหวัดสกลนคร 
รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน 

งบกลาง 
   ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น      ๒๔,๙๖๔,๔๒๐  บาท     แยกเป็น  

แผนงานงบกลาง 
   แผนงานงบกลาง          รวม       ๒๔,๙๖๔,๔๒๐    บาท    แยกเป็น 
      งบกลาง                รวม       ๒๔,๙๖๔,๔๒๐     บาท    แยกเป็น   
      งบกลาง            รวม       ๒๔,๙๖๔,๔๒๐     บาท    แยกเป็น  
       ๑. งบกลาง      รวม       ๒๔,๙๖๔,๔๒๐     บาท    แยกเป็น 
                 ๑.๑ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม    จำนวน   ๒๒๐,๐๐๐    บาท   
          - เพื่อใช้สมทบกองทุนประกันสังคมให้กับพนักงานจา้งของเทศบาลตำบลปลาโหล     
                          ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัตปิระกันสังคม พ.ศ.๒๕๓๓ และหนังสือ ด่วนที่สุด  

   สำนักงาน ก.จ.ก.ท และ ก.อบต.ที่ มท ๐๘๐๙.๕/ว๙ ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๗ 
        ๑.๒ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ    จำนวน      ๑๗,๐๙๑,๖๐๐    บาท 

                      - เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผูสู้งอายุภายในเทศบาลตำบลโดยมีวธิีการคำนวณตัง้ 
              งบประมาณประเภทนี้จากฐานข้อมูลผู้สงูอายุ ดังนี ้

                           ๑) ผู้สูงอายุช่วงอายุ ๖๐–๖๙ ปี จำนวน ๑,๒๙๐ คนๆ ละ ๖๐๐ บาทต่อเดือน 
                               เป็นเงิน  ๗๗๔,๐๐๐ บาท   ตั้งไว้ ๑๒ เดือน รวม  ๙,๒๘๘,๐๐๐ บาท                      
                           ๒) ผู้สูงอายุช่วงอายุ ๗๐–๗๙ ปี จำนวน ๖๔๕ คนๆ ละ ๗๐๐ บาทต่อเดือน  
                               เป็นเงิน  ๔๕๑,๕๐๐ บาท  ตั้งไว้ ๑๒ เดือน รวม  ๕,๔๑๘,๐๐๐ บาท                
                           ๓) ผู้สูงอายุช่วงอายุ ๘๐–๘๙ ปี จำนวน ๒๑๑ คนๆ ละ ๘๐๐ บาทต่อเดือน 
                               เป็นเงิน  ๑๖๘,๘๐๐ บาท  ตั้งไว้ ๑๒ เดือน รวม  ๒,๐๒๕,๖๐๐ บาท                          
                           ๔) ผู้สูงอายุ ๙๐ ปีขึน้ไป จำนวน ๓๐ คนๆ ละ ๑,๐๐๐ บาทต่อเดือน 
                               เป็นเงิน  ๓๐,๐๐๐  บาท  ตั้งไว้ ๑๒ เดือน รวม  ๓๖๐,๐๐๐  บาท                            
                          รวมข้อ ๑) – ๔)  เป็นเงิน  ๑๗,๐๙๑,๖๐๐  บาท 

     คำชี้แจงเพิ่มเติม ในการเบิกจ่ายจริงในแต่ละเดือนผู้มีสทิธิได้รบัเบี้ยอาจจะ
เพิม่ขึน้หรือลดลง เพราะจำนวนผู้สูงอายุอาจมีการเปลีย่นแปลงได้ทุกวันหรือ
ทุกเดือน อันเกิดมาจากหลายสาเหตุ เช่น การเสียชีวิต มติคณะรัฐมนตรีให้
เพิม่หรือลดอัตราการจ่ายเงิน เป็นตน้ ดังนัน้ จำนวนเงินงบประมาณที่ตั้งไว้
ในข้อ ๑)–๔) จึงสามารถถั่วเฉลี่ยจ่ายกันได้ และหากมีการโอนเพิ่มหรือโอน
ลดงบประมาณไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงให้จ่ายได้ตามจำนวนผู้มี
สิทธิตามที่ระเบียบกำหนด         

                - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๑๐.๖/ว 
     ๑๑๔๓๐ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 

                - เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ) หน้าที่ ๕๙ ข้อ ๑๕ 
 



๒๔ 

 
หน้า  ๘๑ 

 
คำชี้แจงเพ่ิมเติม  จำนวนที่ระบุในคำช้ีแจงนี้เป็นเพียงคำช้ีแจงหลักการในการคำนวณตั้ง
งบประมาณ โดยหากมีการโอนเพิม่หรือโอนลดงบประมาณไมจ่ำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงคำ
ช้ีแจงจำนวนผู้มีสิทธิ ให้ดำเนินการเบิกจ่ายตามจำนวนงบประมาณที่ได้ตั้งไว้ ตามจำนวนผู้มี
สิทธิ ให้ดำเนินการเบิกจ่ายตามจำนวนงบประมาณที่ไดต้ั้งไว้ ตามจำนวนผู้มีสิทธิที่ระเบียบ
กฎหมายกำหนด เพราะจำนวนผู้มสีิทธิอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ทุกวัน อันเกิดมาจากหลาย
สาเหตุ เช่น การเสียชีวิต การลงทะเบียนเพิ่มเติม เป็นต้น 
-  เป็นไปตามหนังสือกรมสง่เสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ี มท ๐๘๑๐.๖/ว ๑๔๓๐  
   ลงวันท่ี ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้าท่ี ๕๙ ข้อ ๑๗ 
๑.๕ สำรองจ่าย                 จำนวน   ๗๓๘,๕๒๐  บาท  
-  เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินท่ีมสีาธารณภยัเกิดขึ้นหรือบรรเทาปัญหาความ  
   เดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมหรือการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อช่วยเหลือประชาชน 
   ตามอำนาจหน้าที่ หรือการจ่ายงบประมาณที่ไมไ่ดต้ั้งงบประมาณในหมวดอื่นไว้  
 - ตามระเบยีบกฎหมายประกาศ หลักเกณฑ์ หรือหนังสือสั่งการที่เกีย่วข้อง  
 ๑.๖ รายจ่ายตามข้อผูกพนั   จำนวน  ๑,๖๔๓,๖๐๐  บาท    แยกเป็น 
      ๑. สมทบกองทุนหลักประกนัสขุภาพ   จำนวน   ๒๕๐,๐๐๐   บาท            
          - เพื่อจา่ยสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลปลาโหล   
            ถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหง่ชาติ เรื่องการ  
            กำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและ 
            บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น หรือพ้ืนท่ี พ.ศ.๒๕๕๗ 
      ๒. ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย(ส.ท.ท.) จำนวน ๔๗,๐๐๐ บาท 
          - เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ตามระเบียบกระทรวง 
            มหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับค่าบำรุง 
            สมาคม พ.ศ.๒๕๕๕  
      ๓. เงินสมทบกองทุนบำเหนจ็บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)  
          จำนวน  ๘๔๘,๘๐๒  บาท   
          - เพื่อจ่ายเป็น 
        (๑) เพ่ือใช้สมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)   
               จำนวน  ๖๓๐,๐๔๔.๔๐  บาท       
               ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น     
               พ.ศ.๒๕๐๐  
               ตามหนังสือสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการท้องถิ่นที่  
               มท ๐๘๐๘.๕/๗๑๘๕ ลงวันท่ี ๒ เมษายน ๒๕๖๔ เรื่อง ส่งเงินสมทบ 
               กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๔ 
         (๒) เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเงินบำนาญปกติรายเดือนให้ผู้รับบำนาญปกต ิ
              รายเดือนพนักงานเทศบาล  จำนวน  ๒๑๘,๗๕๗.๖๐  บาท    
              ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  
              พ.ศ.๒๕๐๐ แก้ไขเพิม่เติมถึง (ฉบับท่ี ๘) พ.ศ.๒๕๕๖ 
      ๔. เงนิบำเหน็จบำนาญข้าราชการถ่ายโอน   จำนวน    ๒๑,๑๙๘    บาท 
          - เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จ่ายเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการถ่ายโอน         
           ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการสว่นท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๐๐  
 



๒๕ 

 

นำเรียนท่านสมาชิกว่า คณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาให้แก้ไขร่าง    
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยลด
จำนวนเงินเดือนพนักงานกองสวัสดิการสังคม และนำไปเพ่ิมเงินสำรองจ่าย 
ซึ่งในวาระแปรญัตตินี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิน่ พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔  

ข้อ ๕๑ ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง ให้ปรึกษาเรียง
ตามลำดับข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติ หรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไข
เท่านั้น เว้นแตท่ีป่ระชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอ่ืน 

ถ้าท่ีประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับคำแปรญัตติ หรือเห็นด้วย
กับการแก้ไขในข้อใดแล้ว ไมใ่ห้เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอ
เปลี่ยนแปลงมตนิั้นอีก...   
นำเรียนที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  ขอบคุณครับ   

นายสุรชัย  พุทธรรม ขอบคุณท่านเลขาฯ ครับ  สมาชิกท่านใดสงสัย เห็นด้วยหรือไม่ มีความ 
ประธานสภาเทศบาล        คิดเห็นอย่างไรในการเพ่ิมลดงบประมาณ  ท่านสมาชิกสามารถอภิปรายได้ 

สมาชิกท่านใดไม่เห็นด้วยกับการพิจารณาของคณะกรรมการแปรญัตติ เมือ่ที่
ประชุมไม่มีความเห็นเป็นอย่างอ่ืน ถือว่าที่ประชุมเห็นด้วยกับการพิจารณา
ของคณะกรรมการแปรญัตติ 

มติที่ประชุม เห็นด้วยกับการพิจารณาของคณะกรรมการแปรญัตติให้แก้ไขร่าง 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕   

วาระที่สาม  ลงมติ 

นายสุรชัย  พุทธรรม ก่อนที่สภาฯ จะลงมติ เชิญท่านเลขาฯ ได้ชี้แจงระเบียบข้อกฎหมายครับ 
ประธานสภาเทศบาล         

นายสุรพัฒน์  พุฒธรรม กราบเรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกสภาฯ  ท่านนายกฯ  ท่านคณะ    
เลขานุการสภาเทศบาล       ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทีเ่คารพครับ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิน่ พ.ศ.๒๕๔๗  แก้ไขเพ่ิมเติม  
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔  

ข้อ ๕๑ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม  ไม่มีการอภิปราย  
เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิน่จะได้ลงมติให้มีการอภิปราย  ถ้ามีเหตุผลอัน
สมควร 

ในการพิจารณาวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตรา
เป็นข้อบัญญัติหรือไม่ 
ในวาระนี้จะไมมี่การอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมจะลงมติให้มีการอภิปราย และ
ลงมติว่าจะใหต้ราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรือไม่  ถ้า
ท่านสมาชิกมีมติใหต้ราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ท่าน
นายกฯ จะเสนอร่างเทศบัญญัตินี้ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ปฏิบัติราชการ
แทนพิจารณาอนุมัติ เสร็จแล้วท่านนายกฯ จะได้ประกาศใช้เทศบัญญัติต่อไป 



๒๖ 

 

และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ 
ขอบคุณครับ 

นายสุรชัย  พุทธรรม ขอบคุณท่านเลขาฯ ครับ  ในการพิจารณาวาระที่สามจะไม่มีการอภิปราย  
ประธานสภาเทศบาล        เว้นแต่ที่ประชุมจะได้ลงมติให้มีการอภิปรายถ้ามีเหตุอันสมควร สมาชิกท่าน

ใดประสงคจ์ะอภิปรายครับ ถ้าไม่มสีมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปราย ลำดับ
ต่อไปจะเป็นการลงมติว่าเห็นชอบใหน้ำร่างเทศบญัญัติงบประมาณรายจ่าย
ฉบับนี้ ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๕  หรอืไม ่
ประเด็นที ่๑  สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้นำร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจา่ยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕   

   เห็นชอบ        ๑๐  เสียง 
ประเด็นที ่๒  สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบให้นำร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕   

   ไม่เห็นชอบ    ไม่มี 
มติทีป่ระชุม เห็นชอบ    ๑๐  เสียง 

ไม่เห็นชอบ    ไม่มี 
งดออกเสียง    ๒  เสียง 

                    เห็นชอบให้นำร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๖๕  ตราเป็นเทศบญัญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕   

๔.๒  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม     
ครั้งที่ ๒  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

นายสุรชัย  พุทธรรม เชิญท่านเลขาฯ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล         

นายสุรพัฒน์  พุฒธรรม กราบเรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกสภาฯ  ท่านนายกฯ  ท่านคณะ   
เลขานุการสภาเทศบาล       ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทีเ่คารพครับ  ตามท่ีเทศบาลตำบลปลาโหล ได้

อนุมัตปิระกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เมื่อวันที่ ๑๒ 
มิถุนายน ๒๕๖๒ ไปแล้วนั้น  เนื่องจากการจัดทำโครงการ/กิจกรรมยังไม่
ครอบคลุมและมีความจำเป็นเร่งด่วนในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน
ในพื้นทีต่ำบลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงมีความจำเป็นใน
การเพ่ิมเติมโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลปลาโหล เพ่ือ
เป็นการเชื่อมโยงโครงการ/กิจกรรมให้สอดคล้องกบัการจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี เพ่ือให้เหมาะสม สอดคล้องกับปัญหาความตอ้งการของ
ประชาชน  ทัง้นี้ เพ่ือใช้เป็นกรอบในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณจัดทำ
โครงการ/กิจกรรมต่างๆ ตามระเบียบกฎหมาย ดังนั้น เพ่ือให้การดำเนินงาน



๒๗ 

 

เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบฯ และเพ่ือเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในการปฏิบัติงาน  จึงเพิ่มเติมโครงการเพื่อบรรจุไว้ไนแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิน่ ประชาคมท้องถิ่นแล้ว ผู้บริหาร
ท้องถิน่จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 
๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  ซ่ึงตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙  และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๔ “ให้
ผู้บริหารท้องถิน่ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิน่ที่อนุมัติแล้ว  และนำไปปฏิบัติ 
รวมทั้งแจ้งสภาทอ้งถิ่น คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด อำเภอ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  และประกาศให้
ประชาชนในท้องถิน่ทราบโดยทั่วกันภายในสิบหา้วันนับแต่วันที่ประกาศใช้
และปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน” รายละเอียดโครงการ
พัฒนาต่างๆ ตามเอกสารที่ท่านสมาชิกได้รับแล้ว นำเรียนว่าโครงการต่างๆ ที่
บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิน่เพ่ิมเติมฉบับนี ้ จะดำเนินการในปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๕ และไดบ้รรจุไว้ในร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ แล้ว ซึ่งเป็นไปตามระเบียบฯ ก่อนที่จะบรรจุในร่าง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพือ่ที่จะสามารถดำเนินการได้ต้องบรรจุใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นกอ่น  นำเรียนที่ประชุมเพ่ือรับทราบ  ขอบคุณครับ 

นายสุรชัย  พุทธรรม ขอบคุณท่านเลขาฯ ครับ สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยเกี่ยวกับแผนพัฒนาท้องถิน่ 
ประธานสภาเทศบาล        เพ่ิมเติมครับ เป็นแผนพัฒนาที่จะต้องดำเนินการในปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดสงสัย ถือว่าสมาชิกทุกท่านรับทราบ 
ทีป่ระชุม ทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องอ่ืนๆ  
- ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี  ๖ กระทู้ถาม 

นายสุรชัย  พุทธรรม เชิญท่าน ส.ท.ประยุทธ  สาลีศรี  ครับ   
ประธานสภาเทศบาล          

๖.๑ การประชาคมจัดทำแผนพัฒนา และการแก้ไขปญัหาน้ำท่วมถนน
บ้านปลาโหล 

นายประยุทธ  สาลีศรี กราบเรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านสมาชิก  ท่านผู้บริหาร  และผู้เขา้ร่วม 
สมาชิกสภาเทศบาล        ประชุมที่เคารพทุกท่านครับ  ผม นายประยุทธ  สาลีศรี  สมาชิกสภาเทศบาล 

เขต ๑ ขอสอบถามเกี่ยวกับการประชาคมจัดทำแผนจะดำเนินการเมื่อไหร่
และปัญหาน้ำท่วมถนนบ้านปลาโหล ท่านนายกฯ ได้ดำเนินการแก้ไขอย่างไร  
ขอบคุณครับ 

 



๒๘ 

 

นายสุรชัย  พุทธรรม เชิญท่านนายกฯ ได้ตอบข้อซักถามครับ  
ประธานสภาเทศบาล         

นายดำเนิน  สอนไชยา เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกผู้ทรงเกียรติ  และผู้เข้าร่วมประชุมทีเ่คารพ 
นายกเทศมนตรี        ครับ  ตามที่ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติได้สอบถามเรื่องการประชาคมจัดทำแผน 

ซ่ึงผมได้พูดคุยกับท่านปลัดและผู้นำชุมชนทุกหมู่บ้านแล้ว ยืนยันว่าโครงการ
ต่างๆ ให้ยืดตามที่ได้ส่งให้เทศบาล ซ่ึงขณะนั้นอยู่ในช่วงเกิดโรคระบาด และมี
หนังสือสั่งการให้งดการจัดประชาคม จึงให้ผู้นำชุมชนส่งโครงการให้เทศบาล 
ดำเนินการในส่วนที่เกีย่วข้อง  ส่วนเรื่องน้ำท่วมขังถนน เทศบาลได้ทำหนังสือ
แจ้งไปยังทางหลวงได้ออกตรวจสอบแล้ว ทางหลวงได้ขอรถน้ำเทศบาลไปเป่า
ท่อระบายน้ำที่อุดตัน คาดว่าทางหลวงคงจะมีแนวทางแก้ไขต่อไป ซ่ึงเทศบาล
ไม่อาจดำเนินการได้คงต้องเป็นหน้าที่ของทางหลวงทีจ่ะดำเนินการต่อไป นำ
เรียนชี้แจงให้ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติได้รับทราบ  ขอบคุณครับ 

นายสุรชัย  พุทธรรม ขอบคุณท่านนายกฯ ครับ การจัดประชาคมเพ่ือจัดทำแผนพัฒนาท้องถิน่ 
ประธานสภาเทศบาล        เนื่องจากสถานการณ์โควิดจึงไม่สามารถดำเนินการเหมือนปีที่ผ่านๆ มา แต่ 
 ดำเนินการตามหนังสือสั่งการและนโยบายของทางราชการ ส่วนเรื่องน้ำท่วม

อยู่ระหว่างดำเนินการซึ่งเป็นความรับผิดชอบของทางหลวง มีสมาชิกท่านใด
จะสอบถามผู้บริหาร เชิญท่าน ส.ท.ประสพ  นาเชียงใต้  ครับ 

๖.๒ การซ่อมแซมไฟฟ้าบริการบ้านผักตบ การมอบถุงยังชีพให้กับผู้ติดเชือ้
โควิด และการติดตั้งไฟกระพริบหรือไฟส่องสว่างทางแยกดงเชียงเครือ - 
ดงคำโพธิ์ 

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

เขต ๒  ขอแจ้งเรื่องไฟฟ้าบริการชำรุด เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ที่ผ่านมา ผม
ไปร่วมกิจกรรมแห่เทียนพรรษาที่วัดบ้านพังฮอ และได้แจ้งไฟฟ้าชำรุดผ่าน
ท่านเลขาฯ อีกไม่ก่ีวันจะครบเดือนแล้วยังไม่ได้ไปซ่อม และเรื่องการมอบถุง
ยังชีพที่ออกมอบตามหมู่บ้าน แต่ละหมู่บ้านมากน้อยไม่เท่ากัน ยกตัวอย่าง
บ้านไฮ่-โนนอุดมที่ไปทำงานกรุงเทพปริมณฑลจำนวนมาก เกรงว่าจะเปน็
กรณีฝนตกไมท่ัว่ฟ้า งบประมาณก็เบิกจา่ยไป โรคนี้คงไม่หยุดง่ายๆ ถ้าจะ
ช่วยเหลือควรมอบใหโ้รงพยาบาลสนามและจุดพักคอยจะดีที่สุด และอีกเรื่อง
ทีเ่ป็นปญัหาของพ่ีน้องประชาชนการสัญจรใช้รถใช้ถนนทางแยกดงเชียงเครือ 
- ดงคำโพธิ์ ฝากท่านผู้บริหารไดห้ารือทางหลวง ควรมีไฟกระพริบแจ้งเตือน
หรือมีไฟส่องสว่างบริเวณทางแยกเข้าหมูบ่้าน ไม่อยากให้เกดิอุบัติเหตุและ
การสูญเสีย ขอบคุณครับ 

นายสุรชัย  พุทธรรม เรื่องไฟฟ้าขอให้คำปรึกษาว่าต่อไปอยากให้ท่านสมาชิกไดส้ำรวจว่ามีไฟฟ้า 
ประธานสภาเทศบาล        ชำรุดจุดไหนบ้าง ส่วนหมู่บ้านที่ไม่มีสมาชิกรบกวนให้ผู้นำชุมชนเป็นผู้สำรวจ 

เสร็จแล้วให้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือจะได้ออกซ่อมตามลำดับที่แจ้ง 



๒๙ 

 

อาจจะล่าช้าบ้างด้วยภารกิจหลายๆ อย่าง ประกอบกับอยู่ในช่วงที่ต้องดูแล
เกี่ยวกับโควิด  เชิญท่านนายกฯ ได้ชี้แจงครับ 

นายดำเนิน  สอนไชยา เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ  สมาชิกผู้ทรงเกยีรติ  และผู้เข้าร่วมประชุม 
นายกเทศมนตรี        ทุกท่าน ในส่วนของการซ่อมไฟฟ้าบริการบ้านผักตบ ผมเห็นในไลน์เป็นชื่อ

ผู้หญิงซึ่งไม่ได้แจ้งด้วยว่าเป็นจุดไหน จึงยังไมไ่ด้แจ้งช่างออกซ่อม ผมอยากให้
เป็นผู้นำหรือสมาชิกเป็นผู้แจ้งทางไลน์ประสานซึ่งผมเข้าอ่านทุกวัน ถ้ามี
รายชื่อเข้ามาแล้วจะดำเนินการให้ไม่เกินสองวัน อยากให้ตรวจสอบว่าใน
หมู่บ้านมีไฟเสียจุดไหนบ้าง เพราะเมื่อช่างออกไปจะได้ซ่อมให้เสร็จในคราว
เดียว ส่วนถุงยังชีพจะมอบเฉพาะผู้ป่วยทีอ่อกจากโรงพยาบาลสนามหรือจุด
พักคอยของเทศบาลแล้วเท่านั้น ผมไดม้อบหมายหวัหน้าสำนักปลัดตรวจสอบ
มีผู้ป่วยจำนวน ๓๑ ราย ซ่ึงผมได้ทำความเข้าใจกับผู้นำชุมชนแล้ว  ส่วนไฟ
กระพริบทางแยกดงเชียงเครือ-ดงคำโพธิ์ ต้องมีการพูดคุยก่อนเป็นเรื่องที่
ละเอียดอ่อนก่อนที่จะดำเนินการ ขอบคุณครับ 

นายสุรชัย  พุทธรรม ขอบคุณท่านนายกฯ ครับ สำหรับเรื่องไฟฟ้าชำรุดสามารถรับแบบฟอร์มได้ที่ 
ประธานสภาเทศบาล        กองช่าง  เชิญท่าน ส.ท.ประสพ  นาเชียงใต้  ครับ 

นายประสพ  นาเชียงใต้ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร ครบั   ตามทีผ่ม 
สมาชิกสภาเทศบาล        สอบถาม ผมมีหนังสือยื่นให้ท่านเลขาฯ แล้ว แตไ่ม่ทราบว่าท่านเลขาฯ ได้ส่ง

หนังสือให้กองช่างหรือไม ่ซ่ึงผมเห็นว่าล่วงเลยมานานมากแล้ว  ขอบคุณครับ 

นายสุรชัย  พุทธรรม ฝากท่านเลขาฯ ได้ติดตามที่กองช่างว่าได้ดำเนินการหรือยัง  เชิญท่านรองฯ 
ประธานสภาเทศบาล        สันติ  สุริยะโรจน์  ครับ 

นายสันติ  สุริยะโรจน์ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านนายกฯ ท่านสมาขิก และผู้เข้าร่วมประชุม 
รองนายกเทศมนตรี        ทุกท่าน ผม นายสันติ สุริยะโรจน์ รองนายกเทศมนตรี ตามทีท่่านสมาชิกได้

กล่าวถึงบ้านไฮ่-โนนอุดม จรงิๆ แล้วคนป่วยมีทุกหมู่บ้าน การมอบถุงยังชีพ
พิจารณาจากคนป่วยที่ออกจากจุดพักคอยและกลับไปอยู่บ้าน เพ่ือช่วยเหลือ
กรณีท่ีไม่ได้ไปทำงาน ไม่มีรายได้ ซึ่งเปน็นโยบายของท่านนายกฯ ที่อยากจะ
ช่วยเหลือผู้ป่วยที่กลับไปพักท่ีบ้าน  ขอบคุณครับ 

นายสุรชัย  พุทธรรม เชิญท่านหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ครับ  
ประธานสภาเทศบาล         

นายดุลยสทิธิ์  งานราชจักร์ กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลปลาโหลทีเ่คารพ เรียนท่านนายก 
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล        เทศมนตรี ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ท่านปลัด  และผู้เข้าร่วมประชุม

ทุกท่านครับ  ผม นายดุลยสิทธิ์ งามราชจักร์  หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล  ขอ
อนุญาตทำความเขา้ใจเกี่ยวกับการมอบถุงยังชีพเพ่ือการดำรงชีพสำหรับ
ผู้ป่วยโควิด โดยมีหนงัสือสั่งการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งศนูย์พักคอย 
รองรับผู้ป่วยจากโรงพยาบาลสนามหรือโรงพยาบาลวาริชภูมิเพ่ือเฝ้าดูอาการ
จนครบ ๑๔ วัน โดยนับรวมจากโรงพยาบาล ซ่ึงรวมแล้วพักอยู่ที่ศูนยพั์กคอย 
๖ วัน เมื่อโรงพยาบาลสั่งให้ออกไปกักตวัที่บ้าน ๑๔ วัน จึงจะสามารถออก



๓๐ 

 

จากศูนย์พักคอยได้ สำหรับศูนย์พักคอยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะเป็นผู้
จดัหาวัสดุอุปกรณเ์ฉพาะทีจ่ำเป็นโดยคำนึงถึงสถานะการคลัง เทศบาลจึงได้
จัดหาอาหารวันละสามมื้อๆ ละ ๕๐ บาทต่อคน กรณีที่ออกจากโรงพยาบาล
สนามแล้วไมป่ระสงค์พักท่ีศูนย์พักคอยของเทศบาลแต่มีที่พักคอยในหมู่บ้าน
หรือบา้นพักอาศัยจะมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขออกประเมินความเหมาะสม และ
เป็นหน้าที่ของเทศบาลที่จะต้องช่วยเหลือในการดำรงชีพ ซ่ึงเทศบาลได้จัดถุง
ยังชีพเพ่ือบรรเทาความเดือดรอ้นในเบื้องต้น โดยได้รับแจ้งรายชื่อผู้ป่วยจาก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ปัจจุบันเทศบาลได้มอบถุงยังชีพแล้ว ๒๙ ราย 
คงเหลือ ๑๙ ราย กรณีออกจากศูนย์พักคอยแล้วจะไม่ได้รับถุงยังชีพเนื่องจาก
เทศบาลได้ให้ความช่วยเหลือโดยจัดหาอาหารแล้ว ซ่ึงจะเป็นการซ้ำซ้อน หาก
ทุกท่านมโีอกาสอยากรว่มสนับสนุนให้ความช่วยเหลือศูนย์พักคอยก็เรียนเชิญ
ครับ นอกจากนี้ต้องขอขอบคุณท่าน ส.ท.เชิดชัย นาคะอินทร์ และครอบครัว 
ที่ได้สนับสนุนศูนย์พักคอยของเทศบาล ขออนุญาตนำเรียนเพ่ิมเติม ตามที่ผม
ไดร้บัมอบหมายใหเ้ข้ารว่มประชุมเกี่ยวกบัการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์
กรณสีัตว์ตาย จังหวัดฯ จะประชุมพิจารณาให้ความช่วยเหลือในวันที่ ๒๔ 
สิงหาคม ๒๕๖๔  และจะขยายความช่วยเหลือจนถึงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๔ 
ถ้ายังดำเนินการไม่แล้วเสร็จจะขยายเวลาออกไปอีกโดยมติของที่ประชุม นำ
เรียนทุกท่านเพ่ือรับทราบ  ขอบคุณครับ 

นายสุรชัย  พุทธรรม ขอบคุณท่านหัวหนา้สำนักปลัดเทศบาล ครับ ทุกท่านคงชัดเจนแล้ว การให ้ 
ประธานสภาเทศบาล        ความช่วยเหลือเป็นไปตามหลักเกณฑ์หนังสือสั่งการ เชิญท่าน ส.ท.วิลัยวรรณ 

ทัศมี ครับ   

นางวิลัยวรรณ  ทัศมี กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรี ท่านสมาชิกสภาฯ และ 
สมาชิกสภาเทศบาล        หัวหน้าส่วนทุกท่าน ดิฉัน นางวิลัยวรรณ ทัศมี  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒  

ขออนุญาตแจ้งให้ท่านสมาชิก หรือผู้นำหมู่บ้าน ในฐานะที่ดิฉันเป็นกรรมการ
กิ่งกาชาด ถ้าหมูบ่้านไหนมีผู้ป่วยที่กักตัวสามารถแจ้งได ้ เพ่ือกิ่งกาชาดจะได้
ออกมอบถุงยังชีพ ขอบคณุค่ะ 

นายสุรชัย  พุทธรรม ขอบคุณท่านสมาชิกครับ เป็นการร่วมด้วยช่วยกัน สามารถแจ้งรายชื่อผ่าน  
ประธานสภาเทศบาล        ท่าน ส.ท.วิลัยวรรณ ได้  สมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติม เชิญท่าน ส.ท.

สำเริง  สัตถาผล  ครับ 

๖.๓ การแก้ไขปัญหาน้ำท่วมถนนและร่องระบายน้ำอุดตัน บ้านนาบ่อ  

นายสำเริง  สตัถาผล กราบเรียนท่านประธาน  ท่านนายกฯ  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ  และ 
สมาชิกสภาเทศบาล        เจ้าหน้าที่ทุกท่านครับ ผม นายสำเริง  สัตถาผล  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

เมื่อคราวประชุมครั้งทีแ่ล้ว ตามทีผ่มได้เสนอเรื่องร่องระบายน้ำอุดตันทีห่น้า
โรงเรียนและศาลากลางหมู่บ้าน เวลาทีฝ่นตกน้ำจะท่วมถนน อยากให้นำรถ
น้ำไปเป่าสิ่งปฏิกูล ฝากท่านผู้บริหารได้พิจารณา  ขอบคุณครับ 

นายสุรชัย  พุทธรรม เชิญท่านนายกฯ ได้ตอบข้อซักถามท่านสมาชิกครับ 
ประธานสภาเทศบาล         



๓๑ 

 

นายดำเนิน  สอนไชยา เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน  ในส่วนน้ำท่วมถนนบ้าน 
นายกเทศมนตรี        นาบ่อ อยากให้ท่านสมาชิกประชาคมและบรรจุในแผนฯ เพ่ือดำเนินการในปี

ต่อไป ซ่ึงน้ำท่วมตรงจุดนี้ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาไปแล้วบางส่วนโดยใช้
งบประมาณหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาท ส่วนที่ท่านได้เสนอเกีย่วกับร่องระบายน้ำ
อยากให้กรรมการหมู่บ้านได้ดำเนินการและเทศบาลจะนำรถน้ำออกไปร่วม
กิจกรรม  ขอบคุณครับ 

นายสุรชัย  พุทธรรม ขอบคุณท่านนายกฯ ครบั เนื่องจากมีสิ่งปฏิกูลไปอุดตันท่อ และมีบางช่วงเช่น 
ประธานสภาเทศบาล        หน้าบ้าน ผอ.ปรีดา ท่อระบายน้ำเล็กเกินไป ทำให้น้ำระบายไม่ทัน เชิญทา่น 

ส.ท.สำเริง สัตถาผล ครับ 

นายสำเริง  สัตถาผล กราบเรียนท่านประธาน ท่านนายกฯ สมาชิกสภาฯ ทุกท่านครับ ต้องขอบคุณ   
สมาชิกสภาเทศบาล        ท่านนายกฯ ที่ได้แก้ไขปัญหาน้ำท่วมที่ผ่านมา แต่ตามทีผ่มเสนอสภาฯ วันนี้ 

ชาวบ้านอยากให้วางท่อระบายน้ำหน้าบ้าน นายมานิตย์ แก้วอุ่นเรือน เพ่ือ
ระบายน้ำออก นำเรียนเพ่ือพิจารณา  ขอบคุณครับ 

นายสุรชัย  พุทธรรม การวางท่อระบายน้ำต้องใช้งบประมาณ   เชิญท่านเลขาฯ ได้ชี้แจงครบั 
ประธานสภาเทศบาล             

นายสุรพัฒน์  พุฒธรรม กราบเรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกสภาฯ  ท่านนายกฯ  ผู้เข้าร่วม 
เลขานุการสภาเทศบาล       ประชุมทีเ่คารพครับ ตามท่ีท่านสมาชิกได้เสนอจุดหน้าโรงเรียน จริงๆ แล้ว

เท่าท่ีดูไมใ่ช่ท่อหน้าบ้านผู้ช่วยมานิตย์ ผมเข้าใจว่าเป็นท่อที่จะลงมาจากถนน
นาบ่อ-วาริชภูมิแต่ไม่มีที่ลง เจ้าของทีอ่าจจะอนุญาตให้วางท่อผ่านที่เพ่ือ
ระบายน้ำจากหมูบ่้านไหลผ่านออกไปทุ่งนาอาจารย์วีระยุทธ คงจะต้องมีการ
ประสานงานพูดคุยกับเจ้าของที่ว่าจะอนุญาตหรือยินยอมหรือไม่ และบันทึก
เซนต์ยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ด้วย หลังจากนั้นจะได้เสนอท่านนายกฯ 
เพ่ือพิจารณาในเรื่องงบประมาณต่อไป ขอบคุณครับ 

นายสุรชัย  พุทธรรม ขอบคุณท่านเลขาฯ ครับ ถ้าท่าน ส.ท.สำเริง เห็นว่าเจ้าของที่ให้ความยนิยอม  
ประธานสภาเทศบาล        ให้มีหนังสือเซน็ต์ยินยอม มีขนาดกว้างยาวกี่เมตร ฝากท่านสมาชิกได้ประสาน

ด้วย  เชิญท่าน ส.ท.คำพันธ์  แก้วคำแสน ครับ 

๖.๔  การแก้ไขปัญหาระบบประปาหมู่บ้านชำรุด บ้านไฮ่-โนนอุดม     

นายคำพันธ์  แก้วคำแสน กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ  ท่านสมาชิก ท่านคณะผู้บริหารครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล        ผม  นายคำพันธ์  แก้วคำแสน  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต ๑  ขอนำเรียน

ปัญหาบ้านไฮ่-โนนอดุม น้ำประปาหมู่บ้านมี ๕ บ่อ สามารถใช้การได้ ๒ บ่อ
คือบ่อวัดโนนฤาษี และบ่อหนองกอเตย บ้านไฮ่-โนนอุดมเป็นหมู่บ้านใหญ่ ถ้า
บ่อหนึ่งบ่อใดมีปัญหาจะเดือนร้อนมาก ฝากท่านประธานผ่านไปยังหน่วยงาน
ที่รบัผิดชอบ ได้พิจารณาซ่อมแซมบ่อที่ใช้การไม่ได้  ขอบคุณครับ 

นายสุรชัย  พุทธรรม เรื่องน้ำเป็นเรื่องทีส่ำคัญ เชิญท่านนายกฯ ได้ชี้แจงครบั 
ประธานสภาเทศบาล         

 



๓๒ 

 

นายดำเนิน  สอนไชยา เรียนท่านประธานสภาฯ และผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ  ในส่วนของระบบ 
นายกเทศมนตรี        ประปามีปัญหาหลายแห่ง เช่น บ้านงิ้วเมื่อต้นปีได้สูบน้ำจากบ้านพังฮอไปเก็บ

กักไว้ บ้านพรสวรรค์น้ำที่ใช้ผลิตน้ำประปาไม่เพียงพอ ส่วนบ้านไฮ่-โนนอุดมที่
ชำรุดผมได้ไปดูแล้ว โดยได้รับการประสานจากท่านเลขาฯ รัฐมนตรี เกีย่วกับ
งบประมาณการแก้ไขระบบประปา ซึ่งผมจะนำไปแก้ไขปัญหาให้กับประปา
บ้านงิ้ว บ้านหนองท่ม โดยใช้น้ำจากหนองแวง และอีกบ่อระหว่างประปาบ้าน
โนนอดุมและบ้านโคกศาลาซ่ึงมีปัญหาเช่นกัน ต้องพิจารณาอีกครั้งว่าหมู่บ้าน
ไหนเดือดร้อนมากกว่า ขออนุญาตให้ท่านปลัดได้ชี้แจงเกี่ยวกับงบประมาณท่ี
ได้รับ ขอบคุณครับ 

นายสุรชัย  พุทธรรม ขอบคุณท่านนายกฯ ครับ  เชิญท่านเลขาฯ ครับ   
ประธานสภาเทศบาล          

นายสุรพัฒน์  พุฒธรรม กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิก ท่านนายกฯ คณะผู้บริหาร และ  
เลขานุการสภาเทศบาล       ผู้เข้าร่วมประชุมทีเ่คารพครับ โครงการประปาทีท่่านเลขาฯ รัฐมนตรีแจ้งเป็น

ระบบกรองน้ำสำหรับประปาที่มีปัญหาน้ำไม่สะอาด จำนวน ๓ แห่ง ท่าน
นายกฯ ได้พิจารณาประปาบ้านงิ้ว บ้านหนองท่ม และบ้านโคกศาลา ซ่ึงทั้ง ๓ 
แห่ง มีปัญหาน้ำไม่สะอาด สำหรับประปาบา้นไฮ่-โนนอุดมมีแผนที่จะก่อสร้าง
ประปาใต้ดินขนาดใหญ่บริเวณสนามกีฬาใกล้จุดเดิมที่ทอ่ตัน โดยจะเสนอขอ
งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ นำเรียนว่าประปาทั้ง ๓ แห่ง เป็นการ
ติดตั้งระบบกรองน้ำ นำเรียนที่ประชุมทราบ  ขอบคุณครับ 

นายสุรชัย  พุทธรรม ขอบคุณท่านเลขาฯ ครับ  เทศบาลจะเสนอของบประมาณอุดหนุนเฉพะกิจ 
ประธานสภาเทศบาล        เพ่ือก่อสร้างประปาใต้ดินขนาดใหญ่ อาจจะเป็นงบประมาณปีต่อๆ ไป บ้าน

งิ้วมีปัญหาเรื่องแหล่งน้ำ ค่าใช้จ่ายก็เพ่ิมขึ้น รายจ่ายมากกว่ารายรับต้องสูบ
น้ำมาเก็บกักไว้ อาจจะมีสิ่งปนเปือ้นต่างๆ เพราะเป็นน้ำผิวดินมาจากหลาย
แหล่งรวมกัน แตจ่ำเป็นต้องใช้ สมาชิกทา่นใดจะสอบถามคณะผู้บริหาร  เชิญ
ท่าน ส.ท.ยุทธสันต์ เหมะธุลิน  ครับ 

นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน กราบเรียนท่านประธาน  ท่านสมาชิก  ท่านคณะผู้บริหารที่เคารพครับ  ผม 
สมาชิกสภาเทศบาล        นายยุทธสันต์ เหมะธุลิน  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑  สำหรับเรื่องน้ำประปา

เป็นปัญหาทุกหมู่บา้น และส่วนใหญ่จะขาดทุน สำหรับประปาบ้านปลาโหล 
ตอนนี้มีเงินจากการบริหารจัดการสองแสนกว่าบาท มีกำไรทุกเดือน เหตุผลที่
มีกำไรน่าจะมาจากการแบ่งหน้าที่ จดหน่วย เก็บเงิน ฝากเงิน ทำบัญชี  อยาก
ให้พิจารณานำไปใช้  นอกจากนี้ ขอเสนอแนะเกีย่วกับงบประมาณในปนีี้งบ
พัฒนาน้อยกว่าปีที่ผ่านมา เข้าใจว่าอยู่ในช่วงโควิดด้วย ก็ไม่เป็นไรครับ ฝาก
คณะผู้บริหารพิจารณาในเรื่องการสรรหางบประมาณเพ่ือนำมาพัฒนาในพ้ืนที่
ด้วย มีงบประมาณช่วยเหลือจากหน่วยงานใดบ้าง ที่ผ่านมาท่านผู้บริหาร 
ท่านปลัด พยายามหาแหล่งงบประมาณต่างๆ มาพัฒนาเทศบาลได้มาก
พอสมควร ส่วนใหญ่งบพัฒนามาจากจังหวัด เมื่อปีที่ผ่านมาได้งบพัฒนาเจ็ด
สิบกว่าล้าน ต้องหมั่นเข้าจังหวัดสอบถามข้อมูลบ้าง  ฝากท่านประธานผ่านไป



๓๓ 

 

ยังผู้บริหารได้พิจารณา งบประมาณวัสดุลูกรังต้ังไว้ทีส่ามแสนค่อนข้างน้อย 
ยังดีทีป่ีนีฝ้นไม่ค่อยดี ถนนไม่เสียหาย ต่อไปอยากให้ต้ังงบประมาณมากกว่านี้ 
เนื่องจากต้องพัฒนาทั้งตำบลไม่ได้ระบุหมู่บ้านหนึ่งหมู่บ้านใด  ขอบคุณครับ 

นายสุรชัย  พุทธรรม ขอบคุณท่านสมาชิกทีช่ี้แนะครบั ฝากท่านผู้บรหิารได้พิจารณา  เชิญท่าน  
ประธานสภาเทศบาล        ที่ปรึกษานายกฯ ครบั 

นายมนตรี  ขันละ   กราบเรียนท่านประธาน ท่านนายกฯ ท่านสมาชิกทุกท่าน  ผม นายมนตรี 
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี        ขันละ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ขออนุญาตเพ่ิมเติมในความจำเป็นของระบบ

ประปาบ้านไฮ่-โนนอดุม ถ้ามีงบประมาณเพ่ือก่อสร้างระบบประปาผิวดิน
สามารถใช้หนองกอเตยผลิตน้ำประปาได้เช่นกัน แจ้งสภาฯ เพ่ือเป็นทางเลือก
ในการพิจารณา  ขอบคุณครับ 

นายสุรชัย  พุทธรรม การก่อสร้างต้องขึ้นอยู่กับวัตถุประสงคข์องงบประมาณท่ีได้รับ และไม่ทราบ 
ประธานสภาเทศบาล        ว่าจะได้รับงบประมาณเม่ือไหร่ ตามท่ีท่านเลขาฯ ได้ชี้แจงมีแผนที่จะก่อสร้าง

ระบบประปาใต้ดินขนาดใหญ่อยู่แล้ว แตต่้องเสนอขอเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
ครับ  เชิญท่าน ส.ท.ปัญญา  โมราราช  ครับ 

๖.๕ การเปลี่ยนท่อส่งน้ำประปาบ้านดงคำโพธิ์ และการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนเพื่อการเกษตรสายหนองกงุ - โรงพยาบาลแพทย์แผนไทย 

นายปัญญา  โมราราช กราบเรียนท่านประธานทีเ่คารพ  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  และ 
สมาชิกสภาเทศบาล        หัวหน้าส่วนผู้เข้าร่วมประชุมทุกทา่น ผม นายปัญญา โมราราช สมาชิกสภา

เทศบาล เขต ๑ บ้านดงคำโพธิ์มีปัญหาน้ำประปาเช่นกัน ท่อส่งน้ำประปา
หมู่บ้านแตกบ่อยทำให้ผู้ใช้น้ำเดือดร้อนมาก แต่ละครั้งใช้เวลาซ่อมทั้งวัน ขอ
สอบถามว่าสามารถเปลี่ยนท่อส่งน้ำที่มีความแข็งแรงมากกว่าได้หรือไม ่ และ
ผมได้รับแจ้งปัญหาความเดือดรอ้นในการสัญจรไป-มาของพ่ีน้องประชาชน
บ้านพรสวรรค์ ซึ่งเปน็ถนนเพ่ือการเกษตรสายหนองกุง - โรงพยาบาลแพทย์
แผนไทย ระยะทางยาวประมาณ ๒,๐๐๐ เมตร กว้าง ๘ เมตร ฝากคณะ
ผู้บริหารได้พิจารณา  ขอบคุณครับ 

นายสุรชยั  พุทธรรม ขอบคุณท่านสมาชิกครับ ท่อประปาบ้านดงคำโพธิ์ยังคงเป็นปัญหา และเรื่อง 
ประธานสภาเทศบาล ถนนเพ่ือการเกษตรมีอยู่ในแผนพัฒนาหรือไม ่เชิญท่านนายกฯ ครับ  

นายดำเนิน  สอนไชยา เรียนทา่นประธานสภาฯ และท่านผู้ทรงเกียรติ  ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุม 
นายกเทศมนตรี        ทุกท่าน  ในส่วนของประปาบ้านดงคำโพธิ์ผมได้ออกไปดูแล้ว และมอบหมาย

กองช่างออกสำรวจต้องใช้ท่อ พี.วี.ซี. ประมาน ๖๕๐ ท่อน ขนาด Ø ๒ นิว้ 
ชั้น ๑๓.๕๐ เดิมเป็นท่อเหล็ก กรรมการหมูบ่้านขอเปลี่ยนเป็นท่อ พี.วี.ซี.
เพราะเวลาที่ปล่อยน้ำมีความดันสูงทำใหท้่อแตกและยุ่งยากในการซ่อมและ
เป็นสนิมด้วย ซึ่งจะได้ดำเนินการเปลี่ยนท่อต่อไป ส่วนถนนเพ่ือการเกษตร
สายหนองกุง-โรงพยาบาลแพทย์แผนไทย ถ้าบรรจุในแผนฯ แล้วจะพิจารณา
ดำเนินการในลำดับต่อไป  ขอบคุณครับ 

 



๓๔ 

 

นายสุรชยั  พุทธรรม ขอบคุณท่านนายกฯ ครับ  มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติม  เชิญท่าน  
ประธานสภาเทศบาล ส.ท.เชิดชัย นาคะอินทร์  ครับ 

๖.๖  การแก้ไขปัญหากรณีทรพัย์สินอยู่ในความรับผิดชอบของ 
หน่วยงานอ่ืน 

นายเชิดชัย  นาคะอินทร์ เรยีนท่านประธาน ท่านคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน ครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล        ผม นายเชิดชัย นาคะอินทร์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒  ตามท่ีผมได้เคยแจ้ง

ฝาท่อระบายน้ำแตกจุดหน้าบ้านผู้ใหญ่ฯ และตามนโยบายที่ทา่นได้แถลงไว้ 
ถนนสายพังโคน-วาริชภูมิ ช่วงบ้านปลาโหล หมูท่ี่ ๔ ผมขอทราบความ
คืบหน้าได้ดำเนินการประสานหน่วยงานทีร่ับผิดชอบแล้วได้ดำเนินการแก้ไข
ปัญหาอย่างไร มีความขัดข้องอะไรบ้าง หรือมอบให้เทศบาลเป็นผู้ดำเนินการ  
ฝากท่านประธานสภาฯ ผ่านไปยังท่านนายกฯ อยากให้ประสานและตอบหรือ
แจ้งสภาฯ ทราบ ไม่ใช่เฉพาะเรื่องที่ผมได้สอบถาม สมาชิกท่านอ่ืนที่สอบถาม
ข้างต้นก็เช่นกัน เพ่ือสภาฯ จะได้แจ้งชาวบ้านด้วย   ขอบคุณครับ 

นายสุรชยั  พุทธรรม เชิญท่านนายกฯ ได้ชี้แจงต่อสภาฯ ครับ  
ประธานสภาเทศบาล  

นายดำเนิน  สอนไชยา เรียนท่านประธานสภาฯ และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ในส่วนนี้ให้ ผอ.กองช่างได้ 
นายกเทศมนตรี        ประสานทางหลวง ถ้าชำรุดเล็กน้อยเทศบาลสามารถดำเนินการได้หรือไม่ 

เพ่ืออำนวยความสะดวกให้กับพ่ีน้องประชาชน ฝากกองช่างด้วยครบั 

นายสุรชยั  พุทธรรม ขอบคุณท่านนายกฯ ครบั  ท่าน ผอ.กองช่าง  ตามระเบียบ ข้อกฎหมาย  
ประธานสภาเทศบาล เทศบาลสามารถดำเนินการได้หรือไม่ครับ 

นายสะอาด  ภู่นารถ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านนายกฯ  ท่านสมาชิก  ท่านปลัด  และผู้ 
ผู้อำนวยการกองช่าง เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เท่าที่เคยปฏิบัติเทศบาลไม่สามารถดำเนินการได้ ผม

เคยเสนอขอเชื่อมถนนระหว่างเขตทางหลวง แต่ทางหลวงไม่ไดต้อบรับอาจจะ
มีปัญหาในเรื่องงบประมาณหรือการจัดทำโครงการ ขอบคุณครับ  

นายสุรชัย  พุทธรรม ถ้าในลักษณะนี้ เชิญท่านนายกฯ ได้ชี้แจงอีกครั้งครับ  
ประธานสภาเทศบาล  

นายดำเนิน  สอนไชยา เรียนท่านประธานสภาฯ และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ในเบื้องต้นฝากกองช่าง 
นายกเทศมนตรี        ประสานทางหลวงก่อน ถ้าได้คำตอบอย่างไรจะได้หาแนวทางแก้ไขต่อไป  

ขอบคุณครับ 

นายสุรชยั  พุทธรรม ขอบคุณท่านนายกฯ ครบั  ตามท่ีท่าน ผอ.กองช่างชี้แจง น่าจะข้ึนอยู่กับการ 
ประธานสภาเทศบาล ขับเคลื่อนงบประมาณ ผมขอฝากท่านสมาชิกว่าเรื่องเล็กๆ น้อยๆ พยายาม

สร้างความเข้าใจกับชาวบ้านเพ่ือไมใ่ห้เกิดผลเสียต่อเทศบาล เป็นสิ่งทีดี่ครับมี
ปัญหาอะไรก็ปรึกษาหารือกัน หาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน เชิญทา่น ส.ท.
ประยุทธ สาลีศร ีครับ 



๓๕ 

 

๖.๗ งบประมาณในการซ่อมแซมถนนลูกรัง และการก่อสร้างหอกระจาย
ข่าวไร้สายทางไกลอัตโนมัติ 

นายประยทุธ  สาลีศร ี กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ ท่านสมาชิก ท่านคณะผู้บริหาร หัวหนา้กอง 
สมาชิกสภาเทศบาล        ทุกทา่น ขอสอบถามเกี่ยวกับงบประมาณซ่อมแซมถนนลูกรัง ปีงบประมาณ 

๒๕๖๔ คงเหลือเท่าไหร่ และการก่อสร้างหอกระจายข่าวสามารถดำเนินการ
ไดห้รือไม่ เพราะบ้านดอนยานางกับบ้านปลาโหลน้อยที่ออกไปอยู่ไร่นาไม่ได้
ยินเสียงประชาสัมพันธ์ ขอบคุณครับ  

นายสุรชยั  พุทธรรม ในเรื่องงบประมาณ  เชิญท่านเลขาฯ ได้ชี้แจงครับ 
ประธานสภาเทศบาล  

นายสุรพัฒน์  พุฒธรรม กราบเรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านสมาชิก  ท่านนายกฯ  และผู้เข้าร่วม 
เลขานุการสภาเทศบาล       ประชุมทีเ่คารพครับ ตามท่ีท่านสมาชิกได้สอบถามเกี่ยวกับงบประมาณลูกรัง

ของปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ได้ดำเนินการไปแล้วบางส่วน และยังคงเหลือ
งบประมาณสำหรบัซ่อมแซมแต่ไม่ชัดเจนว่าคงเหลือจำนวนเท่าไหร่ ส่วนการ
ก่อสร้างหอกระจายข่าวไร้สายฯ ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ ส่วนในงบประมาณปี
ต่อๆ ไป หรือถ้ามีงบประมาณเพ่ิมเติมอย่างไร ทางหมู่บ้านทำโครงการเสนอ
ไว้ก่อนสามารถดำเนินการได้  ขอบคุณครับ  

นายสุรชยั  พุทธรรม ขอบคุณท่านเลขาฯ ครบั  ปีต่อๆ ไป ให้จัดทำโครงการบรรจุไว้ในแผนฯ และ 
ประธานสภาเทศบาล จดัทำงบประมาณต่อไป  เชิญท่าน ส.ท.วิลัยวรรณ  ทัศมี  ครับ 

๖.๘ การแก้ไขระบบประปาห้องน้ำหอประชุมเทศบาล  

นางวิลัยวรรณ  ทัศมี กราบเรียนทา่นประธานสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรี และสมาชิกทุกท่าน  
สมาชิกสภาเทศบาล        ขอเรียนถามเรื่องน้ำประปาห้องน้ำด้านทิศตะวันออก ได้ดำเนินการแก้ไขแล้ว

หรืออย่างไร เพ่ืออำนวยความสะดวกแกพ่ี่น้องประชาชนที่มาใช้หอประชุม
หรอืติดต่อราชการ  ขอบคุณค่ะ 

นายสุรชยั  พุทธรรม ตามท่ีท่านสมาชิกได้สอบถาม ห้องน้ำมีปัญหาในเรื่องก๊อกน้ำ วัสดุอุปกรณ์ 
ประธานสภาเทศบาล ชำรุด ฝากท่านนายกฯ ได้พิจารณาครบั สมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติม

ครับ ถ้าไม่ม ี เชิญท่านนายกฯ ได้สรุปครับ 

นายดำเนิน  สอนไชยา เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี        ในส่วนของคณะผู้บริหารได้นำเรียนชี้แจงงบประมาณในทุกโครงการที่หมูบ่้าน

ไดเ้สนอปัญหาความเดือดร้อนแล้ว ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านและผู้มีส่วนใน
การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ซึ่งเป็นไปด้วยดี 
ได้รับความร่วมมือจากทุกท่านที่เล็งเหน็ความสำคัญในการที่จะพัฒนา
เทศบาลตำบลปลาโหลให้เจริญก้าวหน้า ซึ่งงบประมาณทุกโครงการที่ท่าน
สมาชิกเสนอหรอืหมู่บ้านเสนอล้วนเป็นประโยชน์ต่อพ่ีน้องประชาชน ส่วน
งบประมาณในส่วนอื่น ผมและท่านปลัดไดเ้สนอโครงการต่างๆ ต่อหน่วยงาน
ภายนอกและได้งบประมาณมาหลายโครงการซ่ึงจะดำเนินการในงบประมาณ
ปี ๒๕๖๕ ฝากสมาชิกทุกท่านได้ช่วยกันดูแลไม่ว่าจะเปน็งบอุดหนุนเฉพาะกิจ 



๓๖ 

 

เงินเหลือจ่าย หรืองบประมาณปี ๒๕๖๕ เพ่ือประโยชน์ของพ่ีน้องประชาชน 
ส่วนจุดพักคอยจะดำเนินการต่อไปจนกว่าภารกิจจะสิ้นสุดเพราะญาติพ่ีน้อง
ยังทยอยกลับมารักษาตัวเรื่อยๆ ซ่ึงไม่มีใครอยากให้เกิดแต่เมื่อเกิดข้ึนแล้วก็
ต้องช่วยกัน ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลสนาม จุดพักคอยหรือกลับไปพักท่ีบ้าน 
หลายๆ ท่านมีส่วนช่วยเหลือให้ความร่วมมือ ไม่ว่าจะเป็นผู้นำหมู่บ้าน อสม. 
รพ.สต. ทุกแห่ง ซ่ึงเห็นใจทุกท่าน แต่ละคนช่วยเหลือเต็มที่หามรุ่งหามค่ำ 
เป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ฝากทุกท่านได้ดูแลช่วยเหลือในหมู่บ้าน
ตนเองด้วย หากมีอะไรที่ต้องช่วยเหลือเพ่ิมเติมท่านประธานสภาฯ คงจะได้
แจ้งท่านสมาชิกและเจ้าหน้าที่ทุกท่านในการช่วยกันดูแล จุดพักคอยมีการ
ทยอยเข้า-ออกทุกวัน บางครั้งใช้รถเทศบาลแต่แอร์ไม่เย็นฝากหัวหน้าสำนัก
ปลัดดูแลด้วยเพราะการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยต้องมิดชิดระหว่างผู้ป่วยกบั
เจ้าหน้าที ่ ส่วนอื่นๆ ผมในฐานะผูบ้ริหารพยายามทำให้ดีที่สุดตามนโยบายที่
ได้วางไว้ ส่วนมากปัญหาต่างๆ ได้คลี่คลายบ้างแล้ว ไม่ว่าจะเป็นน้ำ ไฟ หรือ
อ่ืนๆ เพ่ือให้พ่ีน้องประชาชนได้รับความสะดวกและประโยชน์ร่วมกัน ส่วน
บ้านผักตบอยากให้สำรวจถนนเส้นวัดไปบ้านตาลเนิ้ง ถ้ามีการจัดสรร
งบประมาณจะได้ดำเนินการเสนอได้เลย ซึ่งผมได้ลงพื้นที่มีหลายท่านเสนอ
ถนนเส้นนี้ ส่วนถนนข้างโรงเรียนบ้านผักตบได้เสนอโครงการแล้วไม่ทราบว่า
จะได้รับพิจารณาหรือไม่ ปัญหาต่างๆ เหล่านี้ ถ้าพวกเราช่วยกันก็คงจะลุล่วง
ไปด้วยดี ต้องขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่ง เรื่องสุดท้ายในวันพรุ่งนี้จะมีการ
พัฒนา ทาสีกำแพง ตัดหญ้า เชิญทุกทา่นร่วมพัฒนา นำเรียนท่านสมาชิกผู้
ทรงเกียรติได้รับทราบ  ขอบคุณครับ 

นายสุรชยั  พุทธรรม ขอบคุณท่านนายกฯ ครับ ในวันนี้สภาฯ ไดป้ระชุมมาเป็นเวลาพอสมควรแล้ว 
ประธานสภาเทศบาล ตั้งแต่วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่ 

๑, ๒, ๓, ๔, ๕ และ ๖ ครบทุกวาระแล้ว  ขอขอบคุณท่านคณะผู้บริหาร ท่าน
สมาชิก ท่านเลขานุการสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน ตลอดจนผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกทา่นที่ให้ความร่วมมือในการประชุมครั้งนี้ ผมขอปิดการประชุม
สภาเทศบาลตำบลปลาโหล สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ 

เลิกประชุม  เวลา  ๑๓.๐๐  น. 

                                  (ลงชื่อ)     ธัญพร  เหลือหลาย     ผู้จดบันทึกการประชุม 
            (นางสาวธัญพร  เหลือหลาย)  

                   นักจัดการงานทะเบียนและบตัร 

                                   (ลงชื่อ)    สุรพัฒน์  พุฒธรรม    ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
             (นายสุรพัฒน์  พุฒธรรม)  

                 เลขานุการสภาเทศบาลตำบลปลาโหล 

 



๓๗ 

 

 

         (ลงชื่อ)    สุรชัย   อินทรพานิชย์    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
      (นายสุรชัย   อินทรพานิชย์) 

            สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปลาโหล 

       (ลงชื่อ)      วิลัยวรรณ  ทัศมี        กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
         (นางวิลัยวรรณ  ทัศมี) 

            สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปลาโหล 

       (ลงชื่อ)  ปัญญา  โมราราช      กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                  (นายปัญญา  โมราราช)       
            สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปลาโหล 

          - ที่ประชุมฯ มีมตริับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 
พ.ศ.๒๕๖๔ เมือ่วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔  ในคราวประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล สมัยสามัญ สมัยที่สาม  
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔  เมื่อวันที่  ๒๕ ตุลาคม  ๒๕๖๔  ประธานสภาฯ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน     
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