
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลท�าแร� 

สมัยประชุมสมัยสามัญ  สมัยท่ี ๑ 
ครั้งท่ี  ๑/๒๕๖๐ 

เม่ือวันท่ี  ๑๗ กุมภาพันธ* ๒๕๖๐ 
ณ  ห-องประชุมสภาเทศบาลตําบลท�าแร� 

_________________________ 
 

ผู-มาประชุม 
๑.นายศิริพงษ�   เชียนพลแสน  ประธานสภาเทศบาล 
๒.นายไมตรี   อินธิเสน        รองประธานสภาเทศบาล 
๓.นายณรงค�  ศรีษาวรรณ   สมาชิกสภาเทศบาล 
๔.นายสมจิต   มังกาย   สมาชิกสภาเทศบาล 
๕.นายสุริยา    ศรีวรกุล   สมาชิกสภาเทศบาล 
๖.นายพิเชษฐ  ปานแสน   สมาชิกสภาเทศบาล 
๗.นายวัฒนา  วรรณพรม   สมาชิกสภาเทศบาล 
๘.นายปราโมทย�  อุปพงศ�   สมาชิกสภาเทศบาล 
๙.นายประจวบ  บรรจงศิลป0  สมาชิกสภาเทศบาล 
๑๐.นายสุรศักด์ิ  บุริพา   สมาชิกสภาเทศบาล 
๑๑.นายอดุลรัตน�  สกนธวัฒน�  สมาชิกสภาเทศบาล 

 
ผู-เข-าร�วมประชุม 

๑.นายไพรัช   ยงคําชา   นายกเทศมนตรี 
๒.นายโสมนัส  เสมอพิทักษ�  รองนายกเทศมนตรี 
๓.นายจเร   มรดก   รองนายกเทศมนตรี 
๔.นางสมัย  ศรีวรกุล    เลขานุการนายกเทศมนตรี 
๕.นายราชัญ  ศรีสุพันธ�   ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 
๖.นางบังอร   นาคทอง   ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาฯ   
๗.นางวนิดา  สมปู<   ผู>อํานวยการกองช?าง 
๘.นางวันเพ็ญ  ละทะโล   ผู>อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 
๙.นายสิทธิโชค  อินธิแสน ผู>อํานวยการกองสวัสดิการสังคม / รักษาราชการแทน

ผู>อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล>อม 
๑๐.นางสาวสุรารัตน�  มุลเมืองแสน  ผู>อํานวยการกองการศึกษา 
๑๑.ว?าท่ีร>อยเอกวัชรา  โพธิ์สาวัง  ผู>อํานวยการกองการประปา 
๑๒.พันจ?าเอกธนรัตน� ธนูศร  หัวหน>าสํานักปลัดเทศบาล 
๑๓.นางสาวนาถชนก  ยงคําชา  นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ 
๑๔.นายฐิตินันท�  พิลาทา   ผู>ช?วยเจ>าหน>าท่ีธุรการ 
  
  
 
 

เริ่มประชุมเวลา... 
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เริ่มประชุมเวลา   ๐๙.๐๐  น. 
เม่ือถึงเวลา ๐๙.๐๐ น. นางบังอร  นาคทอง   ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภา         

ได>เชิญท?านสมาชิกสภาเทศบาล, ท?านนายกเทศมนตรี, คณะผู>บริหาร, ผู>เข>ารับฟHงการ
ประชุม, ผู>อํานวยการกองทุกกองงาน และหัวหน>าสํานักปลัดเทศบาลเข>าห>องประชุม 
และได>เรียนเชิญประธานสภาเทศบาลตําบลท?าแร?ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
ต?อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานจะแจ-งให-ท่ีประชุมทราบ 

ประธานสภาเทศบาล  ก?อนอ่ืนขอกล?าวคําว?าสวัสดีท?านนายกเทศมนตรีและรองนายกฯ ท้ังสองท?าน             
ท?านสมาชิกสภาทุกท?าน  ผู>อํานวยการกองและหัวหน>ากองแต?ละกองครับ  วันนี้เปJนการ
ประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ สมัยท่ี ๑  ครั้งท่ี ๑/ ๒๕๖๐   ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่อง
ท่ีประธานจะแจ>งให>ท่ีประชุมทราบ   

เรื่องแรกแจ>งประกาศกองวิชาการและแผนงาน 

ประกาศเทศบาลตําบลท?าแร? 
 เรื่อง การใช>แผนพัฒนาท>องถ่ิน ๔ ปL (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ของเทศบาลตําบลท?าแร? 

_______________________ 
   
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว?าด>วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค�กร

ปกครองส?วนท>องถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๘ และฉบับท่ี  ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙ได>กําหนดให>องค�กร
ปกครองส?วนท>องถ่ินจัดทําแผนพัฒนาท>องถ่ิน ๔ ปL  เพ่ือใช>เปJนแนวทางในการจัดทํา
งบประมาณรายจ?ายประจําปL  เพ่ือให>กระบวนการจัดทํางบประมาณเปJนไปด>วยความ
รอบคอบ  และผ?านการมีส?วนร?วมของประชาชน  นั้น 

บัดนี้   เทศบาลตําบลท?าแร?  ได>ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาท>องถ่ิน ๔ ปL           
(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔)เสร็จเรียบร>อยแล>ว  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว?าด>วยการ
จัดทําแผนพัฒนาขององค�กรปกครองส?วนท>องถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๓ ข>อ ๑๗ (๑) 
ถึง (๔) 

ฉะนั้น  เพ่ือปฏิบัติให>เปJนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว?าด>วยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององค�กรปกครองส?วนท>องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘ และฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
เทศบาลตําบลท?าแร? จึงขอประกาศใช>แผนพัฒนาท>องถ่ิน ๔ ปL (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
โดยให>มีผลบังคับใช>ตั้งแต?วันท่ี ๑ ตุลาคม  ๒๕๖๐ เปJนต>นไป 

 จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยท่ัวกัน 

ประกาศ ณ  วันท่ี  ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙ 

   
                              ไพรัช  ยงคําชา 
  (นายไพรัช  ยงคําชา) 
                       นายกเทศมนตรีตําบลท?าแร? 
 

เรื่องสุดท>ายการ… 
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เรื่องสุดท>ายการใช>โทรศัพท�มือถือภายในห>องประชุมเพ่ือให>การประชุมเปJนไป
ด>วยความเรียบร>อย ขอความร?วมมือจากสมาชิกสภาเทศบาลและผู>เข>าร?วมประชุมทุก
ท?านปTดโทรศัพท�มือถือ หากมีความจําเปJนให>เปลี่ยนไปใช>ระบบสั่นแทนหรือปTดเสียง
โทรศัพท�ของท?าน ขอแจ>งให>ท่ีประชุมทราบโดยท่ัวกัน ขอบคุณครับ   

  

ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุม  

-ไม�มี-  

ระเบียบวาระท่ี ๓    กระทู-ถาม 

-ไม�มี-   

ระเบียบวาระท่ี ๔    เรื่องท่ีคณะกรรมการท่ีสภาท-องถ่ินตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแล-ว 

-ไม�มี-  
  
ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องท่ีเสนอใหม� 

ประธานสภาเทศบาล  ลําดับต?อไปเปJนระเบียบวาระท่ี ๕   เรื่องกําหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ 
ประจําปLพ.ศ. ๒๕๖๐  ขอเชิญเลขานุการสภาชี้แจงรายละเอียดครับ 

ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาฯ  ขออนุญาตนําเรียนชี้แจง  ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖  แก>ไข
เพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒  มาตรา ๒๔  ในปLหนึ่งให>มีสมัยประชุมสามัญสี่สมัย  
สมัยประชุมสามัญครั้งแรกและวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจําปLให>สภาเทศบาลกําหนด 
วรรคสี่ สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่งๆ  ให>มีกําหนดไม?เกินสามสิบวัน แต?ถ>าจะขยายเวลา
ออกไปอีก จะต>องได>รับอนุญาตจากผู>ว?าราชการจังหวัด  และระเบียบกระทรวง มหาดไทย
ว?าด>วยข>อบังคับการประชุมสภาท>องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ แก>ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๔  
หมวด ๒ ข>อ ๒๑ การกําหนดจํานวนสมัยประชุมสามัญประจําปL ระยะเวลาและ               
วันเริ่มต>นประชุมสมัยประชุมสามัญประจําปLของแต?ละสมัยในปLนั้น วันเริ่มสมัยประชุม
สามัญประจําปLของปLถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจําปLสมัยแรกของปL
ถัดไป ให>ประธานสภาท>องถ่ินนําปรึกษาในท่ีประชุมสามัญประจําปLสมัยแรกของแต?ละปL 
โดยให>นําความในข>อ ๑๑ มาใช>บังคับโดยอนุโลม วรรคสอง เม่ือสภาท>องถ่ินมีมติแล>วให>
ประธานสภาท>องถ่ินทําเปJนประกาศของสภาท>องถ่ิน  พร>อมท้ังปTดประกาศไว>ในท่ีเปTดเผย 
ณ  สํานักงานองค�กรปกครองส?วนท>องถ่ิน  

ประธานสภาเทศบาล   ลําดับต?อไปเปJนการพิจารณากําหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลว?าการประชุมสมัย
สามัญประจําปLแต?ละสมัยในปLนั้นจะเริ่มข้ึนเม่ือใด  แต?ละสมัยในปLนั้นมีกําหนดก่ีวัน และให>
กําหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจําปLสมัยแรกของปLถัดไปและมีกําหนดก่ีวัน   
ซ่ึงการกําหนดสมัยประชุมปL ๒๕๕๙ ท่ีผ?านมา กําหนดให>มีการประชุมสมัยสามัญประจําปL
สี่สมัย  สมัยละสามสิบวัน ประกอบด>วย สมัยสามัญ สมัยท่ี ๑ เดือนกุมภาพันธ�  สมัย
สามัญ สมัยท่ี ๒  เดือนพฤษภาคม   สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ เดือนสิงหาคม และสมัยสามัญ 
สมัยท่ี ๔  เดือนพฤศจิกายน   ผมขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลได>เสนอเพ่ือพิจารณาร?วมกัน   
เชิญครับ  

ส.ท.ไมตรี… 
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ส.ท.ไมตรี   ขออนุญาตครับท?านประธานสภาเทศบาล  ผมนายไมตรี อินธิเสน  ส.ท. เขต ๑ 
ผมขอเสนอ  

สมัยประชุมสมัยสามัญ ประจําปLพ.ศ. ๒๕๖๐  จํานวน ๔ สมัย มีกําหนดสมัยละ 
๓๐ วัน ดังนี้    

-  สมัยประชุมสามัญประจําปL ๒๕๖๐ สมัยแรก  
ต้ังแต?วันท่ี ๑ กุมภาพันธ� ๒๕๖๐  ถึง ๒  มีนาคม ๒๕๖๐  มีกําหนด 

๓๐ วัน  
-  สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี ๒  

 ต้ังแต?วันท่ี ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ถึง ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐              
มีกําหนด ๓๐ วัน  
-  สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี  ๓   

ต้ังแต?วันท่ี  ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐  ถึง ๓๐  สิงหาคม ๒๕๖๐                   
มีกําหนด ๓๐ วัน 
-  สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี ๔  

ต้ังแต?วันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  ถึง ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐              
มีกําหนด ๓๐ วัน  

ประธานสภาเทศบาล   ไม?ทราบว?าท?านสมาชิกสภาเทศบาลมีความเห็นท่ีแตกต?างจากท?าน ส.ท.ไมตรี 
อินธิเสน เชิญเสนอได>ครับ หากไม?มีผู>เสนอ  ผมจะขอมติท่ีประชุม  ท?านสมาชิกสภาเทศบาล 
ท?านใดเห็นด>วยกับท?าน ส.ท.ไมตรี อินธิเสน เสนอสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ
ประจําปL พ.ศ.๒๕๖๐  จํานวน ๔ สมัยๆ ละ ๓๐  วัน กรุณายกมือข้ึนเชิญครับ    

มติท่ีประชุม   ยกมือเห็นชอบจํานวน  ๑๐  เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง ตามท่ี ส.ท.ไมตรี 
อินธิเสน  ได-เสนอสมัยประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญประจําป? พ.ศ.๒๕๖๐  
จํานวน ๔  สมัยๆ ละ ๓๐ วัน 

ประธานสภาเทศบาล   ลําดับต?อไปเปJนการพิจารณากําหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยแรกของ          
ปLถัดไป (ปL พ.ศ.๒๕๖๑) ผมขอเชิญสมาชิกได>เสนอเพ่ือพิจารณาร?วมกัน  เชิญครับ 

ส.ท.ไมตรี    ขออนุญาตครับท?านประธานสภาเทศบาล  ผมขอเสนอสมัยประชุมสมัยสามัญ 
สมัยแรก ประจําปL พ.ศ. ๒๕๖๑         

-   สมัยประชุมสามัญประจําปL ๒๕๖๑  สมัยแรก  
ต้ังแต?วันท่ี ๑ กุมภาพันธ�  ๒๕๖๑  ถึง ๒ มีนาคม ๒๕๖๑ มีกําหนด ๓๐ วัน 

ประธานสภาเทศบาล   ไม?ทราบว?าท?านสมาชิกสภาเทศบาลมีความคิดเห็นท่ีแตกต?างจากท?าน ส.ท.
ไมตรี อินธิเสน เชิญเสนอได>ครับ หากไม?มีผู>เสนอแล>ว  ผมขอมติท่ีประชุม  ท?านสมาชิก
สภาท?านใดเห็นด>วยกับ ส.ท.ไมตรี อินธิเสน  เสนอประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ        
สมัยแรก ประจําปL พ.ศ. ๒๕๖๑ กรุณายกมือข้ึนเชิญครับ 

มติท่ีประชุม   ยกมือเห็นชอบจํานวน  ๑๐  เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง ตามท่ี ส.ท.ไมตรี
อินธิเสน  เสนอสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก  ประจําป? พ.ศ. ๒๕๖๑   

 

 

ประธานในท่ีประชุม... 
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ประธานสภาเทศบาล   ลําดับดับต?อไป  เรื่องการเลือกคณะกรรมการสภาเทศบาลตําบลท?าแร? ประจําปL 

พ.ศ.๒๕๖๐ ขอเชิญเลขานุการสภาชี้แจงรายละเอียดครับ 
ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาฯ ขออนุญาตนําเรียนชี้แจง   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว?าด>วยข>อบังคับ

การประชุมสภาท>องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ แก>ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๔  หมวด ๘ 
คณะกรรมการสภาท>องถ่ิน ข>อ ๑๐๖ กรรมการสภาท>องถ่ินพ>นจากหน>าท่ีเม่ือ (๔)             
เลือกคณะกรรมการสภาท>องถ่ินข้ึนใหม? หรืองานท่ีได>รับมอบหมายเสร็จสิ้นลง  

   คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม (ชุดปHจจุบัน) 
   ๑. นายประจวบ  บรรจงศิลป0  ประธานกรรมการ 
   ๒. นายไมตรี  อินธิเสน   กรรมการ 
   ๓. นายปราโมทย�  อุปพงศ�  กรรมการ 

คณะกรรมการแปรญัตติ (ชุดปHจจุบัน) 
๑. นายอดุลรัตน� สกนธวัฒน� ประธานกรรมการ 
๒. นายสุรศักด์ิ บุริพา  กรรมการ 
๓. นายณรงค� ศรีษาวรรณ  กรรมการ 
ดังนั้น  จึงขอเชิญท?านสมาชิกสภาเทศบาลเสนอรายชื่อคณะกรรมการตรวจ

รายงานการประชุมและคณะกรรมการแปรญัตติชุดใหม?หรือจะใช>ชุดเดิมค?ะ 
ส.ท.ไมตรี   ขออนุญาตครับท?านประธานสภาเทศบาล  ผมขอเสนอนายประจวบ               

บรรจงศิลป0 คณะกรรมการชุดเดิม เพราะได>ปฏิบัติหน>าท่ีเรียบร>อยดีครับ 
ผู-รับรอง  นายณรงค*  ศรีษาวรรณ ส.ท.เขต ๑  และ นายอดุลรัตน*  สกนธวัฒน* ส.ท.

เขต ๒ 
ส.ท.ณรงค�     ขออนุญาตครับท?านประธานสภาเทศบาล  ผมขอเสนอนายไมตรี อินธิเสน             

คณะกรรมการชุดเดิม เพราะได>ปฏิบัติหน>าท่ีเรียบร>อยดีครับ 
ผู-รับรอง  นายประจวบ บรรจงศิลปC  ส.ท. เขต ๒  และ นายปราโมทย* อุปพงศ* ส.ท. 

เขต ๒ 
ส.ท.อุลรัตน�  ขออนุญาตครับท?านประธานสภาเทศบาล  ผมขอเสนอนายปราโมทย�  อุปพงศ�    

คณะกรรมการชุดเดิม เพราะได>ปฏิบัติหน>าท่ีเรียบร>อยดีครับ 
ผู-รับรอง  นายพิเชษฐ  ปานแสน  ส.ท.เขต ๑ และ นายประจวบ บรรจงศิลปC ส.ท. 

เขต ๒  
ประธานสภาเทศบาล  มีท?านใดเห็นด>วยตามท่ีเสนอให>คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม         

ชุดเดิมปฏิบัติงานดังรายชื่อต?อไปนี้ กรุณายกมือข้ึนครับ 
๑. นายประจวบ  บรรจงศิลป0    

   ๒. นายไมตรี  อินธิเสน     
   ๓. นายปราโมทย�  อุปพงศ�  
มติท่ีประชุม   ยกมือเห็นชอบจํานวน ๑๐  เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง เสนอให-คณะกรรมการ

ตรวจรายงานการประชุมชุดเดิมปฏิบัติงาน  

ประธานสภาเทศบาล   ลํ า ดับ ดับต?อ ไป   เ รื่ อ งการ เลื อกคณะกรรมการแปรญัต ติ  ประจํ าปL                
พ.ศ.๒๕๖๐ เชิญทุกท?านได>พิจารณาเสนอร?วมกันครับ 

ส.ท.ณรงค�   ขออนุญาตครับท?านประธานสภาเทศบาล  ผมขอเสนอนายอุดลรัตน�  
สกนธวัฒน�  คณะกรรมการแปรญัตติ เพราะได>ปฏิบัติหน>าท่ีเรียบร>อยดีครับ 

ผู-รับรอง  นายประจวบ บรรจงศิลปC ส.ท.เขต ๒ และ นายไมตรี  อินธิเสน ส.ท. เขต ๑ 
ส.ท.ไมตรี... 
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ส.ท.ไมตรี  ขออนุญาตครับท?านประธานสภาเทศบาล  ผมขอเสนอนายสุรศักด์ิ บุริพา 

คณะกรรมการแปรญัตติ เพราะได>ปฏิบัติหน>าท่ีเรียบร>อยดีครับ 
ผู-รับรอง  นายประจวบ บรรจงศิลปC  ส.ท.เขต ๒ กับ นายสมจิต  มังกาย ส.ท. เขต ๑ 
ส.ท.ประจวบ  ขออนุญาตครับท?านประธานสภาเทศบาล  ผมขอเสนอนายณรงค� ศรีษาวรรณ 

คณะกรรมการแปรญัตติ เพราะได>ปฏิบัติหน>าท่ีเรียบร>อยดีครับ 
ผู-รับรอง  นายไมตรี อินธิเสน ส.ท. เขต ๑ และ นายอดุลรัตน*  สกนธวัฒน* ส.ท. เขต ๒ 
ประธานสภาเทศบาล  มีท?านใดเห็นด>วยตามท่ีเสนอให>คณะกรรมการแปรญัตติชุดเดิมปฏิบัติงาน             

ดังรายชื่อต?อไปนี้ กรุณายกมือข้ึนครับ 
๑. นายอดุลรัตน� สกนธวัฒน�   
๒. นายสุรศักด์ิ บุริพา    
๓. นายณรงค� ศรีษาวรรณ  

มติท่ีประชุม   ยกมือเห็นชอบจํานวน ๑๐  เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง เสนอให-คณะกรรมการ 
แปรญัตติชุดเดิมปฏิบัติงาน    

ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาฯ เม่ือท?านสมาชิกสภาท>องถ่ินได>เลือกคณะกรรรมการสภาท>องถ่ินท้ังสองคณะ
เรียบร>อยแล>ว เพ่ือปฏิบัติให>เปJนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว?าด>วยข>อบังคับการ
ประชุมสภาท>องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ แก>ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๔  หมวด ๘ 
คณะกรรมการสภาท>องถ่ิน ข>อ ๑๐๙ ให>คณะกรรมการสภาท>องถ่ินคณะหนึ่งๆ เลือก
ประธานกรรมการและเลขานุการจากกรรมการสภาท>องถ่ินคณะนั้นๆ ส?วนวันประชุม
จะแจ>งให>ท?านคณะกรรมการสภาท>องถ่ินทราบภายหลังค?ะ 

ประธานสภาเทศบาล   ลําดับต?อไปเรื่องพิจารณาอนุมัติจ?ายขาดเงินสะสมเพ่ือดําเนินการเพ่ือดําเนินการ
โครงการปรับปรุงซ?อมแซมระบบผลิตน้ําประปาเทศบาลตําบลท?าแร? (กองการประปา)            
ขอเชิญปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาฯ  ได>แจ>งสถานะการคลัง กองการประปา เชิญครับ 

ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาฯ ขออนุญาตรายงานสถานะการคลังของกองการประปา ดังนี้ 
  ยอดเงินสะสม ณ ปHจจุบัน วันท่ี ๖ กุมภาพันธ� ๒๕๕๙ เปJนเงิน ๕,๐๑๕,๘๙๔.๖๔ บาท 

ประกอบด>วย 
   หัก  ๑.รายจ?ายค>างจ?าย          ๘๓,๐๐๐.๐๐ บาท 
         ๒.เงินรับฝาก     ๒๘๔,๑๓๒.๓๘ บาท 
         ๓.เงินทุนสํารองเงินสะสม  ๑,๓๒๘,๘๘๓.๓๘ บาท 
   เงินสะสมท่ีสามารถนําไปใช-ได-     ๓,๓๑๙,๘๗๘.๖๗ บาท    
   ลําดับต?อไปเชิญผู>อํานวยการกองการประปาได>ชี้แจงรายละเอียดค?ะ  

ผ.อ.กองการประปา   เรียนท?านประธานสภาเทศบาลตําบลท?าแร? ผมว?าท่ีร>อยเอกวัชรา  โพธิ์สาวัง 
ผู> อํานวยการกองการประปา ขออนุญาตนําเรียนดังนี้   ตามท่ีกองการประปาได>รับ
มอบหมายให>ควบคุมการผลิตและการจําหน?ายน้ําประปา การติดต้ังประปาการควบคุมการ
ดําเนินการเก่ียวกับการงบประมาณรายได> รายจ?าย การบัญชี พัสดุ การวางแผนปรับปรุงใน
ข>อบกพร?องต?างๆ ของกองการประปา ซ่ึงปHจจุบันระบบผลิตน้ําประปาเริ่มเสื่อมสภาพ         
ทําให>ประสิทธิภาพในการผลิตน้ําประปาลดตํ่าลงกล?าวคือต>องใช>ปริมาณน้ําดิบในการผลิต
น้ําประปามากข้ึนเนื่องจากเกิดการสูญเสียในการล>างย>อนบ?อทรายกรองปริมาณมากข้ึน  

 

เปJนผลมาจากทรายกรอง... 



- ๗ - 

เปJนผลมาจากทรายกรองและหัวกรองทรายอุดตัน อีกท้ังจําเปJนต>องปรับปรุงบ?อตกตะกอน
และอาคารผลิตเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตน้ําประปา ดังนั้นจึงได>จัดทําโครงการ
ปรับปรุงซ?อมแซมระบบผลิตน้ําประปาเทศบาลตําบลท?าแร? ซ่ึงรายละเอียดของโครงการ
ดังนี้   

๑.ซ�อมแซมบ�อทรายกรอง  โดยดําเนินการจัดซ้ือ ทรายกรองน้ํา กรวดกรองน้ํา             
หัวกรองน้ํา ท?อนสั้นหน>าจานเหล็กเหนียวสองด>าน ขนาด ๑๐ นิ้ว ประตูน้ําก>านโยกขนาด 
๑๐ นิ้ว ชุดเฟXองประตูน้ํา และค?าขนส?ง(ราชบุรี-สกลนคร)    

๒. ปรับปรุงบ�อตกตะกอน  โดยการปรับปรุงบ?อตกตะกอน  และประตูก>านยก
ขนาด ๔ นิ้ว 

๓.ปรับปรุงซ�อมแซมอาคารผลิตน้ํา  โดยการปรับปรุงซ?อมแซมฝYาเพดาน 
ปรับปรุงซ?อมแซมหลังคา ปรับปรุงห>องน้ํา ประตู บานกระจก ปรับปรุงระบบไฟฟYา และ
ทาสีกันตก 

ซ่ึงรายละเอียดของราคาและปริมาณงานอยู?ในโครงการฯ ท่ีได>แจกไปแล>วครับ  
แต?เนื่องจากกองการประปา ไม?ได>ต้ังงบประมาณท่ีจะดําเนินการในส?วนนี้  จึงมีความ
จําเปJนต>องจ?ายขาดเงินสะสม  เพ่ือดําเนินการตามโครงการปรับปรุงซ?อมแซมระบบผลิต
น้ําประปาเทศบาลตําบลท?าแร? เปJนจํานวนเงินท้ังสิ้น ๔๙๗,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก>าหม่ืน         
เจ็ดพันบาทถ>วน) เพ่ือจ?ายเปJนค?าซ?อมแซมบ?อทรายกรอง ค?าปรับปรุงบ?อตกตะกอน และ
ปรับปรุงซ?อมแซมอาคารผลิตน้ํา   

ส.ท.ประจวบ   ขออนุญาตครับท?านประธานสภาเทศบาล ผมนายประจวบ บรรจงศิลป0 ส.ท.            
เขต ๒ ตามท่ีผู>อํานวยการกองการประปาได>ชี้แจงไปแล>วนั้น ผมเห็นด>วยกับโครงการ
ปรับปรุงซ?อมแซมระบบผลิตน้ําประปาเทศบาลตําบลท?าแร?  แต?ผมขออนุญาตสอบถามเรื่อง
หลักเกณฑ�การจ?ายขาดเงินสะสม ไม?ทราบว?ามีหลักเกณฑ�ในการเบิกจ?ายอย?างไรครับ  

ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาฯ ตามท่ีท?านประจวบ บรรจงศิลป0ได>สอบถามนั้น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว?าด>วยการรับเงิน การเบิกจ?ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องค�กรปกครองส?วนท>องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก>ไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ 
หมวด ๘ เงินสะสม ข>อ ๘๙  องค�กรปกครองส?วนท>องถ่ินอาจใช>จ?ายเงินสะสมได>                   
โดยได>รับอนุมัติจากสภาท>องถ่ินภายใต>เง่ือนไข ดังต?อไปนี้  (๑) ให>กระทําได>เฉพาะ
กิจการซ่ึงอยู?ในอํานาจหน>าท่ีขององค�กรปกครองส?วนท>องถ่ินซ่ึงเก่ียวกับด>านการบริการ
ชุมชนและสังคม หรือกิจการท่ีเปJนการเพ่ิมพูนรายได>ขององค�กรปกครองส?วนท>องถ่ินหรือ
กิจการท่ีจัดทําเพ่ือบําบัดความเดือดร>อนของประชาชน  ท้ังนี้ ต>องเปJนไปตามแผนพัฒนา
ขององค�กรปกครองส?วนท>องถ่ิน หรือตามท่ีกฎหมายกําหนด  และวรรคท>าย ท้ังนี้ ให>
องค�กรปกครองส?วนท>องถ่ินมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอท่ีจะจ?ายค?าใช>จ?ายประจํา
และกรณีฉุกเฉินท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึน โดยการใช>จ?ายเงินสะสมให>คํานึงถึงฐานะการคลัง 
และเสถียรภาพในระยะยาว 

 

 

 

ส.ท.สมจิต... 

 



- ๘ - 

ส.ท.สมจิต   ขออนุญาตครับท?านประธานสภาเทศบาล ผมนายสมจิต  มังกาย ส.ท.เขต ๑           
ผมเห็นด>วยกับการซ?อมแซมอาคารผลิตน้ํา เพราะเนื่องจากฝYาหลังคาบริเวณนั้นเก?าและ
ชํารุดมาก  แต?ผมคิดว?าควรท่ีจะเปลี่ยนหลังคาใหม?ดีกว?า เพราะถ>าซ?อมแซมฝYาหลังคา         
อีกไม?นานก็คงได>เปลี่ยนอีก  ถ>าเปลี่ยนหลังคาใหม?ก็จะมีความคงทนถาวรมากกว?าการ
ซ?อมแซมตามรายละเอียดในโครงการฯ ข>อ ๓  ซ่ึงปHจจุบันราคาในการเปลี่ยนหลังคาก็ไม?          
สูงมาก และทางกองการประปาต>องดําเนินการเปลี่ยนอยู?แล>ว  และเพ่ือเปJนการปYองกัน
ความเสียหายในส?วนอ่ืนๆ ด>วย  ประกอบกับถ>าถึงฤดูฝนพายุมาอาจก?อให>ความเสียหาย
มากกว?านี้ครับ  

ผอ.กองการประปา    ขออนุญาตครับท?านประธานสภาเทศบาล ขออนุญาตชี้แจงดังนี้ สาเหตุท่ีมีการ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแต?ละรายการนั้น เนื่องจากว?าถ>ากองการประปาดําเนินการเปลี่ยน
ใหม?หมดท้ังฝYาและหลังคาเกรงว?าจะกระทบสถานะการเงินของกองการประปาครับ 

ส.ท.ไมตรี   ขออนุญาตครับท?านประธานสภาเทศบาล ผมนายไมตรี อินธิเสน ส.ท. เขต ๑   
ผมคิดว?าส?วนไหนท่ีมีความจําเปJนในการแก>ไขก็ควรต>องดําเนินการแก>ไขเพ่ือปYองกันปHญหา
ท่ีอาจจะเกิดข้ึนได>ครับ 

ส.ท.ณรงค�   ขออนุญาตครับท?านประธานสภาเทศบาล ผมนายณรงค�  ศรีษาวรรณ ส.ท.เขต ๑  
ผมขอทราบว?าวันนี้กองการประปาจะขออนุมัติจ?ายขาดเงินสะสมเท?าไรครับ ในยอดเงิน
ตามแบบ ปร.๔ และแบบ ปร.๕  ครับ  

ผอ.กองการประปา    ขออนุญาตครับท?านประธานสภาเทศบาล รายละเอียดค?าใช>จ?ายของสองแบบนั้น
ต?างกันคือแบบ ปร.๔ จะเปJนค?าใช>จ?ายท่ียังไม?ร?วมค?า Factor F (ราคากลางงานก?อสร>าง)  
ส?วนแบบ ปร.๕ จะเปJนราคาท่ีรวมค?า  Factor F (ราคากลางงานก?อสร>าง) เรียบร>อยแล>ว 
ส?วนในการจ?ายขาดเงินสะสมในวันนี้จะขออนุมัติจ?ายขาดตามยอดเงินในแบบ ปร.๕             
คือ จํานวน ๔๙๗,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก>าหม่ืนเจ็ดพันบาทถ>วน)  ครับ 

ส.ท.ณรงค�   ขออนุญาตครับท?านประธานสภาเทศบาล จากรายละเอียดของโครงการ
ปรับปรุงซ?อมแซมระบบผลิตน้ําประปาเทศบาลตําบลท?าแร? ผมเห็นด>วยตามข>อ ๑ ข>อ ๒ 
ส?วนรายละเอียดในข>อ ๓ ปรับปรุงซ?อมแซมอาคารผลิตน้ํา ให>เปลี่ยนรายละเอียดเปJน 
เปลี่ยนหลังคาอลูซิงค� บริเวณอาคารผลิตน้ําเพ่ือให>เกิดความคงทนถาวร โดยให>              
ใช>งบประมาณ ๔๙๗,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก>าหม่ืนเจ็ดพันบาทถ>วน) เหมือนเดิม ครับ 

ผอ.กองการประปา   ตามท่ีท? านสมาชิกสภาเทศบาลได> ทักท>วงในข>อ ๓ ของโครงการนั้ น                
ผมจะดําเนินการแก>ไขโครงการในข>อ ๓ โดยเปลี่ยนเปJนเปลี่ยนหลังคาอลูซิงค� บริเวณ
อาคารผลิตน้ําครับ 

ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาฯ ดังนั้น  ในวันนี้ขอให>ทุกท?านได>พิจารณาอนุมัติจ?ายเงินสะสมในยอด ๔๙๗,๐๐๐ บาท 
(สี่แสนเก>าหม่ืนเจ็ดพันบาทถ>วน) ส?วนโครงการให>ทางผู> อํานวยการกองการประปา
ดําเนินการแก>ไขค?ะ 

ประธานสภาเทศบาล   มีสมาชิกสภาเทศบาลท?านใดไม?เข>าใจหรือสงสัย  และต>องการอภิปรายเพ่ิมเติม
เชิญครับ  หากไม?มีผมขอมติในท่ีประชุมสภาเทศบาลว?า  ท?านสมาชิกท?านใดเห็นชอบอนุมัติ
ให>จ?ายขาดเงินสะสมเพ่ือดําเนินการตามโครงการปรับปรุงซ?อมแซมระบบผลิตน้ําประปา
เทศบาลตําบลท?าแร? จํานวน ๔๙๗,๐๐๐ บาท  (สี่แสนเก>าหม่ืนเจ็ดพันบาทถ>วน)             
กรุณายกมือข้ึนเชิญครับ   

มติท่ีประชุม… 



- ๙ - 

มติท่ีประชุม   ยกมือเห็นชอบจํานวน ๑๐ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง อนุมัติให-จ�ายขาดเงิน
สะสมเพ่ือดําเนินการตามโครงการปรับปรุงซ�อมแซมระบบผลิตน้ําประปาเทศบาลตําบล
ท�าแร� จํานวน ๔๙๗,๐๐๐ บาท  (ส่ีแสนเก-าหม่ืนเจ็ดพันบาทถ-วน) 

ประธานสภาเทศบาล  ลําดับต?อไปเรื่องพิจารณาการจัดต้ังโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลท?าแร?             
ขอเชิญปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาฯ  เชิญครับ 

ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาฯ ขออนุญาตค?ะท?านประธานสภาเทศบาล ตามท่ีเทศบาลตําบลท?าแร?ได>จัดต้ัง
ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลท?าแร? เม่ือปL พ.ศ.๒๕๕๒ ได>รับผลตอบรับจาก
ผู>ปกครองเปJนอย?างดีและมีอัตราเด็กนักเรียนเพ่ิมข้ึนทุกปL เพราะเด็กนักเรียนท่ีผ?าน         
การเรียนการสอนจากศูนย�พัฒนาเด็กเทศบาลตําบลท?าแร?  ไปสอบเข>าเรียนในระดับ
ประถมศึกษาอยู?ในเกณฑ�ดีทุกคนค?ะ  ซ่ึงเทศบาลตําบลท?าแร? ได>มีนโยบายส?งเสริม
การศึกษาโดยจะดําเนินการจัดต้ังโรงเรียนอนุบาลฯ เพ่ือจัดการเรียนการสอนให>แก?เด็ก
ในพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลท?าแร? และหมู?บ>านใกล>เคียง ในปLการศึกษา ๒๕๖๐ เพ่ือท่ีจะเปTด
จัดการเรียนการสอนในปLการศึกษา ๒๕๖๐ ซ่ึงเปJนการจัดการศึกษาต?อจากศูนย�พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตําบลท?าแร?ในระดับก?อนประถมศึกษา ระดับชั้นอนุบาล ๑-๓ (อายุ ๓-๖ปL) 
ซ่ึงการจัดต้ังโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลท?าแร?  ได>ศึกษาระเบียบ กฎหมายและ
หนังสือสั่งการท่ีเก่ียวข>องดังนี้  

   ๑. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก>ไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี ๑๓ พ.ศ.๒๕๕๒ 
มาตรา ๕๐ (๖)  

   ๒. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให>แก?องค�กร
ปกครองส?วนท>องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ (๙) 

   ๓. พระราชบัญญัติการศึกษาแห?งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แก>ไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๓ 
พ.ศ.๒๕๕๓ มาตรา ๔๑   

   ๔. หนังสือกระทรวงมหาดไทยหนังสือ ท่ี มท ๐๓๑๒.๑/ว ๑๖๔๓ ลงวันท่ี ๓๑ 
พ.ค.๒๕๓๗ 

   ๕. หนังสือกรมส?งเสริมการปกครองท>องถ่ิน ท่ี มท ๐๘๙๓/ว ๒๑๑๙ ลงวันท่ี 
๒๑ ธันวาคม ๒๕๔๙ 

   ๖. หนังสือกรมส?งเสริมการปกครองท>องถ่ิน ท่ี มท ๐๘๙๓.๓/ว ๒๘๗๔ ลงวันท่ี 
๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๙ 

   ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห?งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แก>ไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๓ 
พ.ศ.๒๕๕๓ มาตรา ๔๑ องค�กรปกครองส?วนท>องถ่ินมีสิทธิจัดการศึกษาในระดับใดระดับหนึ่ง
หรือทุกระดับตามความพร>อม ความเหมาะสมและความต>องการภายในท>องถ่ิน           
ปHจจุบันศูนย�พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลท?าแร?ได>จัดการเรียนการสอนให>เด็กอายุต้ังแต? 
๓ - ๖ ปL ซ่ึงตามกฎกระทรวงว?าด>วยการแบ?งระดับและประเภทของการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พ.ศ.๒๕๔๖ ข>อ ๑  (๑) ระบุไว>ว?าการศึกษาระดับก?อนประถมศึกษา โดยปกติเปJนการจัด
การศึกษาให>แก?เด็กท่ีมีอายุ ๓-๖ ปL เพ่ือเปJนการวางรากฐานชีวิตและเตรียมความพร>อม
ของเด็กท้ังทางด>านร?างกายและจิตใจ สติปHญญา อารมณ� บุคลิกภาพและ การอยู?ร?วม         
ในสังคม และตามมาตรฐานการดําเนินงานของศูนย�พัฒนาเด็กเล็กสามารถรับเด็กได>อายุ 
๒-๔ ปL ดังนั้นเพ่ือให>การจัดการศึกษาของศูนย�พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลท?าแร?  
เปJนไปตามระเบียบของกฎกระทรวงและการบริหารงานของสํานักงานคณะกรรมการ 

 
 

  การศึกษาข้ัน... 



- ๑๐ - 
  การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน(สพฐ.)  เทศบาลตําบลท?าแร? จึงขออนุมัติจัดต้ังโรงเรียนอนุบาล

เทศบาลตําบลท?าแร?  โดยจะแบ?งช?วงอายุนักเรียน ดังนี้ ๑.อนุบาล ๑  (อายุ ๓-๔ ปL)            
๒.อนุบาล ๒ (อายุ ๔-๕ ปL) และ ๓.อนุบาล ๓ (อายุ ๕-๖ ปL) ส?วนศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลท?าแร?จะรับสมัครเด็กอายุระหว?าง ๒-๓ ปL  เพ่ือเปJนการพัฒนาเด็กท้ังด>าน
ร?างกาย จิตใจ อารมณ�  สังคมและสติปHญญาอย?างเหมาะสมตามวัยและเต็มตามศักยภาพ  
ตลอดจน  เพ่ือเปJนการแบ?งเบาภาระของผู>ปกครองและเปJนการวางพ้ืนฐานของ
การศึกษาในระดับท่ีสูงข้ึนต?อไป  และเพ่ือให>ชุมชนได>รับการบริการทางด>านการศึกษาใน
เขตพ้ืนท่ีอย?างท่ัวถึงและมีคุณภาพเด็กได>รับการเตรียมความพร>อมอย?างถูกต>องเหมาะสม
กับวัย สามารถศึกษาต?อในระดับสูงข้ึนได>อย?างมีประสิทธิภาพ  

   รายละเอียดข้ันตอนการจัดต้ังโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลท?าแร? การจัดต้ัง
โรงเรียนอนุบาล ของกรมส?งเสริมการปกครองท>องถ่ิน องค�กรปกครองส?วนท>องถ่ิน
สามารถจัดต้ังโรงเรียนในสังกัดได>   โดยไม?ต>องประเมินความพร>อม หากมีการ                  
จัดการศึกษาอยู?แล>ว เช?นศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก ตามหนังสือกรมส?งเสริมการปกครอง
ท>องถ่ินท่ี มท ๐๘๙๓/ว๒๑๑๙ ลงวันท่ี ๒๑ ธันวาคม ๒๕๔๙  และสําหรับข้ันตอนการ
จัดต้ังโรงเรียนตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยหนังสือท่ี มท ๐๓๑๒.๑/ว๑๖๔๒ ลงวันท่ี 
๓๑ พฤษภาคม ๒๕๓๗ และหนังสือกรมส?งเสริมการปกครองท>องถ่ิน ท่ี มท ๐๘๙๓.๓/            
ว๒๘๗๔ เรื่องการจัดต้ัง การรวม หรือเลิกสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานฯ และการขยาย             
ชั้นเรียน ลงวันท่ี ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ มีข้ันตอนดังนี้ 

๑. ขออนุมัติจากสภาท>องถ่ิน เพ่ือขอความเห็นชอบในการจัดต้ังโรงเรียน 
๒. จัดทําประกาศจัดต้ังโรงเรียน 
๓. ทําแบบรายงานการดําเนินงาน 
๔. จัดทําแผนท่ีต้ังโรงเรียน 
๕. สําเนาหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ในท่ีดินท่ีตั้งโรงเรียน 
๖. รวบ รวมเอกสารพร>อมรับรองสําเนา รายงานกระทรวงหมาดไทย ภายใน 

๓๐ วัน นับแต?วันจัดต้ัง ผ?านจังหวัดและส?งให>กรมส?งเสริมการปกครอง
ท>องถ่ิน ๑ ชุด เพ่ือตรวจสอบเอกสารระหว?างรอหนังสือจากจังหวัด 

ลําดับต?อไปเชิญผู>อํานวยการศึกษาชี้แจงรายละเอียดเพ่ิมเติมค?ะ 

ผ.อ.กองการศึกษา   ขออนุญาตค?ะประธานสภาเทศบาล  ดิฉันนางสาวสุรารัตน� มุลเมืองแสน 
ผู>อํานวยการกองการศึกษา ขออนุญาตชี้แจงในด>านการจัดการศึกษาดังนี้ค?ะ ศูนย�พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตําบลท?าแร? ได>ดําเนินการสํารวจความคิดเห็นเรื่องการจัดต้ังโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตําบลท?าแร? จากผู>ปกครองจํานวน ๑๐๐ คน เห็นด>วย ๙๙ คน ไม?เห็นด>วย 
๑ คน เนื่องจากจะนําบุตรหลานไปเรียนต?อต?างประเทศ  ซ่ึงทางเทศบาลตําบลท?าแร?           
จะดําเนินการจัดต้ังโรงเรียนอนุบาล  โดยใช>อาคารศูนย�พัฒนาเด็กเล็กหลังเก?าจัดการเรียน
การสอนของโรงเรียนอนุบาลและศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก  และมีแผนจะก?อสร>างศูนย�พัฒนา 
เด็กเล็กหลังใหม? ในปLงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ นี้  เพ่ือให>การเรียนการสอนแบ?งออกเปJน
สัดส?วนจึงแยกศูนย�พัฒนาเด็กเล็กออกจากโรงเรียนอนุบาล  ระหว?างรอการก?อสร>างอาคาร
ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กหลังใหม?  จึงได>มีการแบ?งห>องเรียนใหม?เพ่ือให>รองรับการเปJนโรงเรียน
อนุบาลในปLการศึกษา ๒๕๖๐ ในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ โดยจะแบ?งห>องตามแผนผังการ
ใช>พ้ืนท่ีจัดต้ังโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลท?าแร? (ภายในบริเวณพ้ืนท่ีศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลท?าแร?) ดังนี้ 

 

๑.ห>องอนุบาล… 



- ๑๑ – 

 
๑.ห>องอนุบาล ๑ (อายุ ๓-๔ ปL)  
๒.ห>องอนุบาล ๒ (อายุ ๔-๕ ปL) 
๓.ห>องอนุบาล ๓ (อายุ ๕-๖ ปL) แบ?งออกเปJน ๒ ห>อง คือ อนุบาล ๓/๑ กับ 
    อนุบาล ๓/๒ 
๔.ศพด.ทต.ท?าแร? (เด็กเตรียมอนุบาล อายุ ๒-๓ ปL) 
รายละเอียดดูตามเอกสารแผนผังการใช>พ้ืนท่ีจัดต้ังโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบล

ท?าแร?ท่ีแจกให>แล>วนั้น 
ส?วนครูผู>ดูแลเด็ก จะให>ครูท่ีศูนย�พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลท?าแร?มาทําหน>าท่ี

ในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลท?าแร?  โดยจัดทําเปJนคําสั่งให>มาช?วยราชการในโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตําบลท?าแร?  ส?วนการเบิกจ?ายเงินเดือนของครูผู>ดูแลเด็กสามารถเบิกจ?ายได>
ตามเดิม โดยเบิกจ?ายจากเงินอุดหนุนของกรมส?งเสริมการปกครองท>องถ่ินค?ะ 

ข>อมูลนักเรียนท่ีจะเข>าศึกษาต?อท่ีโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลท?าแร?ท่ีจะทําการ
จัดต้ังในปLการศึกษา ๒๕๖๐ ดังนี้  

ระดับชั้นอนุบาล ๑ (อายุ ๓-๔ ปL)  จํานวน ๒๓ คน ๑ ห>อง 
ระดับชั้นอนุบาล ๒ (อายุ ๔-๕ ปL)  จํานวน ๓๑ คน ๑ ห>อง 
ระดับชั้นอนุบาล ๓ (อายุ ๕-๖ ปL)  จํานวน ๓๖ คน ๒ ห>อง 
รวมนักเรียนช้ันอนุบาล ๑ ถึง อนุบาล ๓  จํานวน ๙๐ คน 
*** ข-อมูล ณ วันท่ี ๗ กุมภาพันธ* ๒๕๖๐   

ซ่ึงถ>าจัดต้ังเปJนโรงเรียนอนุบาลจะได>รับการอุดหนุนมากกว?าศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก 
รายละเอียดดังนี้ 

เงินอุดหนุนสนับสนุนค?าใช>จ?ายในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยศูนย�พัฒนา  
เด็กเล็กฯ และระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีต้ังในเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ?าย ประจําปLงบประมาณ เพ่ือรองรับเงินอุดหนุนตามหนังสือกรมส?งเสริมการ
ปกครองท>องถ่ินด?วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๙๓.๓/ว๓๑๔๙ ลงวันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๕๘ 

 
ศูนย*พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนอนุบาล 

๑. อาหารเสริม(นม) ราคา ๗.๓๗บาท/คน 
จํานวน ๒๖๐ วัน 

๒. อาหารกลางวัน คนละ ๒๐บาท/คน 
จํานวน ๒๔๕ วัน 

๓. ค?าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)              
คนละ ๑,๗๐๐ บาท/คน/ปL 

๑. อาหารเสริม (นม) ราคา ๗.๓๗บาท/คน 
จํานวน ๒๖๐ วัน 

๒. อาหารกลางวัน คนละ ๒๐บาท/คน 
จํานวน ๒๐๐ วัน 

๓. ค?าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)              
คนละ ๑,๗๐๐ บาท/คน/ปL 

๔. ค?าหนังสือเรียน คนละ ๒๐๐บาท/คน/ปL 
๕. ค?าอุปกรณ�การเรียน ๑๐๐ บาท/คน/ปL 
๖. ค?าเครื่องแบบนักเรียน                              

คนละ ๓๐๐ บาท/คน/ปL 
๗. ค?ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู>เรียน               

คนละ ๒๑๕ บาท/คน/ปL 

ในระหว?างท่ีรอ... 



- ๑๒ - 

ในระหว?างท่ีรอเงินอุดหนุนจากกรมส?งเสริมการปกครองท>องถ่ิน เทศบาลตําบล
ท?าแร?ต>องต้ังงบประมาณไว>ในเทศบัญญัติเทศบาลตําบลท?าแร?ในปLงบประมาณ                
พ.ศ.๒๕๖๐ ก?อน  จนกว?าจะได>รับการอุดหนุนจากกรมส?งเสริมการปกครองท>องถ่ิน          
ในปLงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๑ และต>องต้ังงบประมาณไว>ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ?าย
ประจําปLด>วย 

ส.ท.สมจิต   ขออนุญาตครับท?านประธานสภาเทศบาล ผมนายสมจิต  มังกาย ส.ท.เขต ๑          
ผมเห็นด>วยกับการจัดต้ังโรงเรียนอนุบาล และการจัดแบ?งห>องเรียนได>เหมาะสมกับสภาพ
พ้ืนท่ีและการเรียนการสอน  เพ่ือให>ลูกหลานได>รับความรู>เพ่ิมในอนาคตต?อไปครับ   

ส.ท.ประจวบ   ขออนุญาตครับท?านประธานสภาเทศบาล ผมนายประจวบ บรรจงศิลป0 ส.ท.           
เขต ๒ ตามความเข>าใจของผมครั้งแรกคิดว?าเม่ือต้ังโรงเรียนอนุบาลแล>วศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก
จะหายไป  แต?ก็เห็นด>วยในการจัดต้ังโรงเรียนอนุบาลและแบ?งช?วงอายุของ ศูนย�พัฒนา          
เด็กเล็ก อายุ ๒-๓ ปL และโรงเรียนอนุบาล อายุ   ๓-๖ ปL  ก?อนท่ีเทศบาลตําบลท?าแร?           
จะได>รับการอุดหนุนจากกรมส?งเสริมการปกครองถ่ินในปLงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ นั้น  
เทศบาลตําบลท?าแร?จะนํางบประมาณส?วนไหนมาเบิกจ?ายก?อนเพราะในปLงบประมาณ            
พ.ศ.๒๕๖๐ ท่ีต้ังไว>มีรายจ?ายอยู?แล>ว จะมีงบเพียงพอหรือไม? ในการจ?ายตามประมาณการ
รายจ?ายท่ีผู>อํานวยกองการศึกษาได>แจ>งไว>แล>วนั้น ในส?วนนี้เทศบาลจะเบิกจ?ายจากส?วนไหน
นอกเหนือจากงบประมาณของศูนย�พัฒนาเด็กเล็กท่ีตั้งไว>เดิมอยู?แล>วครับ  

   ขออนุญาตสอบถามเพ่ิมเติม ดังนี้เม่ือเปJนโรงเรียนจะมีการเก็บค?าใช>จ?ายอีกหรือไม? 
เดือนละ ๒๐๐บาท/คน เพราะตามรัฐธรรมนูญแห?งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๕๔ รัฐต>อง
ดําเนินการให>เด็กทุกคนได>รับการศึกษาเปJนเวลาสิบสองปLต้ังแต?ก?อนวัยเรียนจนจบ
การศึกษาภาคบังคับอย?างมีคุณภาพโดยไม?เก็บค?าใช>จ?ายครับ    

ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาฯ ขออนุญาตชี้แจงค?ะหากจัดต้ังโรงเรียนอนุบาลแล>ว ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กจะเปJน
ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กเหมือนเดิมแต?จะมีการแบ?งช?วงอายุ ๒-๓ ปL เปJนศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก
และช?วงอายุ ๓-๖ ปL เปJนโรงเรียนอนุบาล โดยแยกชั้นเรียนเปJนอนุบาล ๑, อนุบาล ๒
และอนุบาล ๓ 

   ส?วนค?าใช>จ?ายในการอุดหนุนโรงเรียนอนุบาลนั้น จะเบิกจ?ายจากงบประมาณ
ท่ีตั้งไว>ในเทศบัญญัติเหมือนเดิมเพราะเด็กท่ีเรียนโรงเรียนอนุบาลเปJนกลุ?มเปYาหมายเดิม 
ส?วนงบเพ่ิมเติมตามหลักเกณฑ�ของโรงเรียนอนุบาลถ>างบท่ีมีเบิกจ?ายไม?เพียงพอก็จะต>อง
มีการโอนรายการท่ีไม?จําเปJนต>องใช>จ?ายมาเพ่ิม โดยการต้ังรายการใหม?เพ่ือรองรับเงิน
อุดหนุนท่ีกรมส?งเสริมการปกครองท>องถ่ินจะจัดสรรมาให>โรงเรียน  ส?วนของรายจ?าย              
ในปLงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๑ เทศบาลก็จะต้ังไว>ในเทศบัญญัติงบประมาณประจําปL           
พ.ศ.๒๕๖๑ ถึงเปJนเงินอุดหนุนของกรมส?งเสริมการปกครองท>องถ่ินก็ต>องต้ังไว>ในเทศ
บัญญัติงบประมาณประจําปLเหมือนกันค?ะ ส?วนในปLงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑  เทศบาล             
จะขออนุมัติก?อสร>างศูนย�พัฒนาเด็กเล็กใหม?และใช>ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กเดิมเปJนโรงเรียน
อนุบาลค?ะ 

   ตามรัฐธรรมนูญ นักเรียนท่ีเรียนในโรงเรียนอนุบาลจะไม?มีค?าใช>จ?ายใดๆ ท้ังสิ้นค?ะ
แต?เด็กท่ีเรียนศูนย�พัฒนาเด็กเล็กคือช?วงอายุ ๒-๓ ปL ต>องเสียค?าบํารุงการศึกษาเหมือนเดิม 
เพราะต>องมีค?าใช>จ?ายท่ีต>องบริหารจัดการในส?วนท่ีกรมส?งเสริมการปกครองท>องถ่ินไม?ได>
อุดหนุนให>ค?ะ 

 
เม่ือทางสภาเทศบาล… 



- ๑๓ - 
   เม่ือทางสภาเทศบาลอนุมัติให>จัดต้ังโรงเรียนอนุบาลแล>วลําดับต?อไปก็ให>ทางกอง

วิชาการและแผนงานจัดประชุมแผนพัฒนาท>องถ่ินสามปL(พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) และ
แผนพัฒนาท>องถ่ินสี่ปL (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพ่ิมเติมฉบับท่ี ๑  เพ่ือบรรจุเรื่องการจัดต้ัง
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลท?าแร? ไว>ในแผนประจําปL ๒๕๖๐  หากผ?านการประชาคม
เสร็จก็จะรวบรวมเอกสารส?งไปยังกรมส?งเสริมการปกครองท>องถ่ิน กระทรวงมหาดไทย เพ่ือ
ขออนุมัติจัดต้ังโรงเรียนอนุบาลภายใน ๓๐ วัน ค?ะ 

นายกเทศมนตรี   ตามท่ีได>ตรวจสอบรายละเอียดการจัดต้ังโรงเรียนอนุบาลและศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก
ท่ีได>แจ>งไปแล>วนั้นรายละเอียดชัดเจนครับ และในปLงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ จะได>ขอ
อนุมัติก?อสร>างศูนย�พัฒนาเด็กเล็กแห?งใหม? เพราะอาคารเดิมจะจัดต้ังเปJนโรงเรียนอนุบาล 
เพ่ือพัฒนาศักยภาพของเด็กภายในเขตเทศบาลตําบลท?าแร?และพ้ืนท่ีใกล>เคียงครับ 

ส.ท.ประจวบ   ไม?ทราบว?าทางเทศบาลตําบลท?าแร?มีแผนจะพัฒนาขยายระดับการศึกษาเปJนชั้น
ประถมศึกษาหรือไม? เพราะเห็นหลายหน?วยงานท่ีมีการจัดต้ังโรงเรียนอนุบาลแล>วจะขยาย
เปJนชั้นประถมศึกษาไปด>วยครับ 

ส.ท.สุริยา   ขออนุญาตครับท?านประธานสภาเทศบาล ผมนายสุริยา  ศรีวรกุล ส.ท.เขต ๒          
ขออนุญาตสอบถามเรื่องบุคลากรครู ไม?ทราบว?าจะเอางบตัวไหนมาจ?ายค?าบุคลากรครู            
ท่ีเพ่ิมข้ึนครับ  

ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาฯ ขออนุญาตชี้แจงเรื่องการจ>างบุคลากรครูถ>าจัดต้ังเปJนโรงเรียนอนุบาลแล>ว 
บุคลากรครูก็ใช>บุคลากรคนเดิม และในปLงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๑ จะขออนุมัติสภาฯ 
ก?อสร>างศูนย�พัฒนาเด็กเล็กบริเวณช?องว?างระหว?างศูนย�การเรียนรู>ชุมชนกับศูนย�พัฒนา 
เด็กเล็ก และจะปรับศูนย�พัฒนาเด็กเล็กเดิมเปJนโรงเรียนอนุบาลค?ะ ส?วนอนาคตจะพัฒนา
ขยายระดับการศึกษาเปJนชั้นประถมศึกษาหรือไม?คงต>องเอาไว>พิจารณาต?อไปค?ะ 

ส.ท.ปราโมทย�   ขออนุญาตครับท?านประธานสภาเทศบาล ผมนายปราโมทย�  อุปพงศ� ส.ท.เขต ๒ 
ผมเห็นด>วยตามท่ีเสนอครับ จากท่ีผมได>เห็นระบบการเรียนการสอนของศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลท?าแร?อยู?ในเกณฑ�ดีมากทําให>พัฒนาการเด็กดีตามไปด>วย  และผมคิดว?าควร
ก?อสร>างโรงเรียนอนุบาลใหม? ส?วนศูนย�พัฒนาเด็กเล็กให>คงอยู?เหมือนเดิมครับ 

ประธานสภาเทศบาล   ผมคิดว?าให>ดําเนินการก?อสร>างให>แล>วเสร็จก?อนค?อยมาบริหารจัดการอีกครั้งครับ 

ผอ.กองการศึกษา   สัปดาห�ท่ีผ?านมาศูนย�พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลท?าแร?ได> มีการสอบถาม
ผู>ปกครองเด็กในศูนย�พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลท?าแร? ท่ีมีอายุ ๓-๖ ปL  โดยให>กรอกแบบ
แสดงความประสงค�ท่ีจะศึกษาต?อในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลท?าแร?  และมีผู>ปกครอง
ท่ีประสงค�ให>บุตรหลานศึกษาในโรงเรียนอนุบาลจํานวนท้ังสิ้น ๙๙ คน  ซ่ึงเต็มตาม            
จํานวนห>องท่ีเปTดรับเรียบร>อยแล>วค?ะ 

ประธานสภาเทศบาล   มีสมาชิกสภาเทศบาลท?านใดไม?เข>าใจหรือสงสัย  และต>องการอภิปรายเพ่ิมเติม
เชิญครับ  หากไม?มีผมขอมติในท่ีประชุมสภาเทศบาลว?า  ท?านสมาชิกท?านใดเห็นชอบจัดต้ัง
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลท?าแร?  กรุณายกมือข้ึนเชิญครับ   

มติท่ีประชุม   ยกมือเห็นชอบจํานวน ๑๐ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง อนุมัติให-จัดตั้งโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตําบลท�าแร� 

 

 

ประธานสภาเทศบาล… 



- ๑๔ - 

ประธานสภาเทศบาล   ลําดับต?อไปเรื่องการพิจารณาอนุมัติโอนเงินงบประมาณเพ่ือต้ังเปJนรายการใหม?
ของกองการศึกษาเพ่ือจัดซ้ือเครื่องตัดหญ>า ขอเชิญผู>อํานวยการกองการศึกษาชี้แจง          
แต?ละรายการครับ 

ผอ.กองการศึกษา   ขออนุญาตค?ะท?านประธานสภาเทศบาล  ขออนุญาตชี้แจงเรื่องขออนุมัติโอน
เงินงบประมาณเพ่ือต้ังเปJนรายการใหม?เพื่อจัดซ้ือเครื่องตัดหญ>า  สืบเนื่องจากปHจจุบัน
ศูนย�พัฒนาเด็กเทศบาลตําบลท?าแร? ไม?มีเครื่องตัดหญ>าท่ีใช>ในศูนย�พัฒนาเด็กเล็กและ
ศูนย�ส?งเสริมอาชีพและสร>างรายได>ชุมชน  เพราะปHจจุบันในการตัดหญ>าบริเวณโดยรอบ
อาคารและสวนหย?อมบริเวณด>านหน>าอาคารได>ยืมเครื่องตัดหญ>าจากกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล>อม  และในช?วงท่ีต>องการใช>เครื่องตัดหญ>าทางกองสาธารณสุขก็ต>อง              
ใช>เช?นกันจึงทําให>ไม?สะดวกต?อการทํางานและส?งผลให>บริเวณโดยรอบอาคารมีหญ>าข้ึนรก  
ดังนั้นเพ่ือให>บริเวณโดยรอบอาคารและส?วนหย?อมของศูนย�พัฒนาเด็กเล็กและศูนย�
ส?งเสริมอาชีพและสร>างรายได>ชุมชนมีความสวยงาม สะอาดเรียบร>อย   จึงมีความ
จําเปJนต>องขออนุ มั ติ โอนลดงบประมาณเพ่ือต้ังเปJนรายการใหม? ในการจัด ซ้ือ               
เครื่องตัดหญ>า แบบข>อแข็ง แต?เนื่องจากในปLงบประมาณรายจ?ายประจําปL พ.ศ.๒๕๖๐
กองการศึกษาไม?ได>ต้ังรายการไว>   ดังนั้น จึงขอโอนลดงบประมาณเพ่ือต้ังเปJนรายการใหม? 
เพ่ือจัดซ้ือเครื่องตัดหญ>า ดังนี้  

ขอโอนลด 
กองการศึกษา แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนา

วัฒนธรรมท>องถิ่น หมวดค?าใช>สอย ประเภทรายจ?ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม?เข>าลักษณะรายจ?ายหมวดอื่นๆ(โครงการประเพณีลอยกระทง) 
งบประมาณอนุมัติ ๑๘๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือก?อนโอน๔๔,๐๐๐บาท  
ขอโอนลด ๑๑,๕๐๐ บาท (หนึ่งหม่ืนหนึ่งพันห>าร>อยบาทถ>วน) 

ต้ังเปJนรายการใหม? 
กองการศึกษา แผนงานการศึกษา งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา            

หมวดครุภัณฑ�งานบ>านงานครัว (เครื่องตัดหญ>าแบบข>อแข็ง) จํานวน ๑ เครื่อง 
งบประมาณอนุมัติ ๑๑,๕๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันห>าร>อยบาทถ>วน)  ซื้อตามราคา
ท>องตลาด รายละเอียดดังนี้ 

จัดซ้ือเครื่องตัดหญ>าแบบข>อแข็ง เปJนเครื่องตัดหญ>าแบบสะพาย เครื่องยนต�
ขนาดไม?น>อยกว?า ๑.๕ แรงม>า ปริมาตรกระบอกสูบไม?น>อยกว?า ๓๐ ซีซี พร>อมใบมีด 
เพ่ือใช>ในงานทําความสะอาดศูนย�พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลท?าแร?และศูนย�ส?งเสริม
อาชีพและสร>างรายได>ชุมชน 

เพ่ือให>เปJนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว?าด>วยวิธีการงบประมาณของ
องค�กรปกครองส?วนท>องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๑ หมวด ๔ การโอนและแก>ไขเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ ข>อ  ๒๗  การโอนเงินงบประมาณรายจ?ายในหมวด ค?าครุภัณฑ�  ท่ีดินและ
สิ่งก?อสร>าง ท่ีทําให>ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปต้ังจ?ายเปJนรายการใหม?         
ให>เปJนอํานาจอนุมัติของสภาท>องถ่ิน  

ประธานสภาเทศบาล   มีสมาชิกสภาเทศบาลท?านใดไม?เข>าใจหรือสงสัย  และต>องการอภิปรายเพ่ิมเติม
เชิญครับ  หากไม?มีผมขอมติในท่ีประชุมสภาเทศบาลว?า  ท?านสมาชิกท?านใดเห็นชอบให>           
กองการศึกษาโอนงบประมาณเพ่ือต้ังเปJนรายการใหม? ดังนี้    

โอนลด… 



- ๑๕ - 

โอนลด 
กองการศึกษา แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนา

วัฒนธรรมท>องถิ่น หมวดค?าใช>สอย ประเภทรายจ?ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม?เข>าลักษณะรายจ?ายหมวดอื่นๆ(โครงการประเพณีลอยกระทง) 
งบประมาณอนุมัติ ๑๘๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือก?อนโอน๔๔,๐๐๐บาท  
ขอโอนลด ๑๑,๕๐๐ บาท (หนึ่งหม่ืนหนึ่งพันห>าร>อยบาทถ>วน) 

ต้ังเปJนรายการใหม? 
กองการศึกษา แผนงานการศึกษา งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา            

หมวดครุภัณฑ�งานบ>านงานครัว (เครื่องตัดหญ>าแบบข>อแข็ง) จํานวน ๑ เครื่อง 
งบประมาณอนุมัติ ๑๑,๕๐๐ บาท (หนึ่งหม่ืนหนึ่งพันห>าร>อยบาทถ>วน) กรุณายกมือข้ึน
เชิญครับ   

มติท่ีประชุม   ยกมือเห็นชอบจํานวน ๑๐ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง อนุมัติให-กอง
การศึกษาโอนงบประมาณตั้งเปMนรายการใหม�เพ่ือจัดซ้ือเครื่องตัดหญ-าเปMนเงิน
จํานวน ๑๑,๕๐๐ บาท (หนึ่งหม่ืนหนึ่งพันห-าร-อยบาทถ-วน)   

ประธานสภาเทศบาล   ลําดับต?อไปเปJนเรื่องการพิจารณาอนุมัติโอนเงินงบประมาณเพ่ือต้ังเปJนรายการ
ใหม?ของกองช?างเพ่ือจัดซ้ือเครื่องปรับอากาศ ขอเชิญผู>อํานวยการ กองช?างชี้แจง
รายละเอียดครับ 

ผอ.กองช?าง   ขออนุญาตค?ะท?านประธานสภาเทศบาล  ดิฉันนางวนิดา  สมปู< ผู>อํานวยการ
กองช?างขออนุญาตชี้แจง  สืบเนื่องจากครุภัณฑ�สํานักงาน(เครื่องปรับอากาศ)                   
ของกองช?างชํารุดไม?สามารถใช>งานได>  และกองช?างได>ดําเนินการแจ>งสํานักปลัดเทศบาล
ให>แจ>งช?างเข>ามาซ?อมแซมแล>ว  ผลปรากฏว?าหากซ?อมแซมจะมีค?าใช>จ?ายเปJนจํานวนมาก
และไม?คุ>มค?าต?อการซ?อมแซม  จึงมีความจําเปJนท่ีจะต>องจัดซ้ือครุภัณฑ�สํานักงาน  
(เครื่องปรับอากาศ)  แต?เนื่องจากในปLงบประมาณรายจ?ายประจําปL พ.ศ.๒๕๖๐              
กองช?างไม?ได>ต้ังรายการไว>   ดังนั้น จึงขอโอนลดงบประมาณเพ่ือต้ังเปJนรายการใหม?        
เพ่ือจัดซ้ือเครื่องปรับอากาศ ดังนี้   

ขอโอนลด 
กองช?าง  แผนงานเคหะและชุมชน  งานสวนสาธารณะ  หมวดค?าวัสดุ  ประเภท

ค?าวัสดุการเกษตร  งบประมาณอนุมัติ 103,000 บาท งบประมาณคงเหลือก?อนโอน  
96,823  บาท  ขอโอนลด  39,900  บาท  (สามหม่ืนเก>าพันเก>าร>อยบาทถ>วน)  

ต้ังเปJนรายการใหม? 
กองช?าง  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก?อสร>างโครงสร>างพ้ืนฐาน          

หมวดครุภัณฑ�  ประเภทครุภัณฑ�สํานักงาน (เครื่องปรับอากาศ)  งบประมาณอนุมัติ  
39,900บาท (สามหม่ืนเก>าพันเก>าร>อยบาทถ>วน) เพ่ือใช>สําหรับจัดซ้ือเครื่องปรับอากาศ     
ขนาดไม?เกิน  ๔0,000 BTU (จัดซ้ือนอกมาตรฐานครุภัณฑ�) รายละเอียดดังนี้ 

 
 
 

๑. ราคาท่ีกําหนด… 
 



- ๑๖ - 
๑. ราคาท่ีกําหนดเปJนราคาท่ีรวมค?าติดต้ัง  
๒. เครื่องปรับอากาศท่ีมีความสามารถในการทําความเย็นขนาดไม?เกิน 

๔๐,๐๐๐ BTU ต>องได>รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ�อุตสาหกรรม และฉลาก
ประหยัดไฟฟYาเบอร� ๕  

๓. ต>องเปJนเครื่องปรับอากาศท่ีประกอบสําเร็จรูปท้ังชุด ท้ังหน?วยส?งความเย็น
และหน?วยระบายความร>อนจากโรงงานเดียวกัน มีรีโมทควบคุม และมีจอ LCD แสดง
เวลาท่ีใช>งานจริง  

๔. มีระบบปYองกันคอมเพรสเซอร�ด>วยระบบหน?วงเวลาไม?น>อยกว?า 3 นาที              
เม่ือระบบไฟตกหรือดับ และมีอายุรับประกันคอมเพรสเซอร�ไม?น>อยกว?า 5 ปL  

๕. เครื่องปรับอากาศท่ีมีระบบฟอกอากาศ สามารถดับจับอนุภาคฝุ<นละออง 
และสามารถถอดล>างทําความสะอาดได> ชนิดต้ังพ้ืนหรือแขวน ชนิดติดผนัง สําหรับชนิดตู>
ต้ังพ้ืน เปJนเครื่องปรับอากาศท่ีไม?มีระบบฟอกอากาศ  

๖. มีความหน?วงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร�  
๗. มีระบบเปTดเครื่องอัตโนมัติหลังไฟฟYาดับ  
๘. เครื่องปรับอากาศท่ีมีประสิทธิภาพสูง(EER)นอกเหนือจากการพิจารณา           

ด>านราคา โดยใช>หลักการเปรียบเทียบคุณสมบัติ คือ ค?า EER ไม?น>อยกว?า 12 BTU/Hr/วัตต�  
๙. การติดต้ังเครื่องปรับอากาศ - แบบแยกส?วน ประกอบด>วยอุปกรณ� ดังนี้ 

สวิตช� ๑ ตัว ท?อทองแดงไปกลับหุ>มฉนวน สายไฟยาวไม?เกิน ๑๕ เมตร  

เพ่ือให>เปJนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว?าด>วยวิธีการงบประมาณของ
องค�กรปกครองส?วนท>องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๑ หมวด ๔ การโอนและแก>ไขเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ ข>อ  ๒๗  การโอนเงินงบประมาณรายจ?ายในหมวด ค?าครุภัณฑ�  ท่ีดินและ
สิ่งก?อสร>าง ท่ีทําให>ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปต้ังจ?ายเปJนรายการใหม?         
ให>เปJนอํานาจอนุมัติของสภาท>องถ่ิน  

ประธานสภาเทศบาล   มีสมาชิกสภาเทศบาลท?านใดไม?เข>าใจหรือสงสัย  และต>องการอภิปรายเพ่ิมเติม
เชิญครับ  หากไม?มีผมขอมติในท่ีประชุมสภาเทศบาลว?า  ท?านสมาชิกท?านใดเห็นชอบให>           
กองช?างโอนงบประมาณเพ่ือต้ังเปJนรายการใหม? ดังนี้    

โอนลด 
กองช?าง  แผนงานเคหะและชุมชน  งานสวนสาธารณะ  หมวดค?าวัสดุ  ประเภท

ค?าวัสดุการเกษตร  งบประมาณอนุมัติ 103,000 บาท งบประมาณคงเหลือก?อนโอน  
96,823  บาท  ขอโอนลด  39,900  บาท (สามหม่ืนเก>าพันเก>าร>อยบาทถ>วน)  

ต้ังเปJนรายการใหม? 
กองช?าง  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก?อสร>างโครงสร>างพ้ืนฐาน          

หมวดครุภัณฑ�  ประเภทครุภัณฑ�สํานักงาน (เครื่องปรับอากาศ)  งบประมาณอนุมัติ  
39,900บาท (สามหม่ืนเก>าพันเก>าร>อยบาทถ>วน) เพ่ือใช>สําหรับจัดซ้ือเครื่องปรับอากาศ     
ขนาดไม?เกิน  ๔0,000 BTU  (จัดซ้ือนอกมาตรฐานครุภัณฑ�) กรุณายกมือข้ึนเชิญครับ   

มติท่ีประชุม   ยกมือเห็นชอบจํานวน ๑๐ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง อนุมัติให-กองช�าง 
โอนงบประมาณตั้งเปMนรายการใหม�เพ่ือจัดซ้ือเครื่องปรับอากาศเปMนเงินจํานวน 
39,900  บาท (สามหม่ืนเก-าพันเก-าร-อยบาทถ-วน)     

ระเบียบวาระท่ี ๖...     



- ๑๗ - 

ระเบียบวาระท่ี ๖    เรื่องอ่ืนๆ 
ประธานสภาเทศบาล  ลําดับต?อไปเปJนการประชุมในระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืนๆ  มีสมาชิกสภา

เทศบาลท?านใดจะปรึกษาหารือเพ่ิมเติมอีกหรือไม?เชิญครับ  
ส.ท.ไมตรี  ขออนุญาตสอบถามเรื่องกีฬาต?อต>านยาเสพติดไม?ทราบว?าจะเริ่มดําเนินการ

แข?งขันกีฬาช?วงไหนครับ 
ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาฯ ตามท่ีเทศบาลตําบลท?าแร?ได>ต้ังงบประมาณตามโครงการแข?งขันกีฬาเยาวชน 

ประชาชน และชุมชนต>านยาเสพติด เ พ่ือเปJนเปJนค?าเ งินรางวัล ค?าถ>วยรางวัล 
ค?าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน/พิธีกร ค?าเบ้ียเลี้ยง ค?าพาหนะ ค?าสนับสนุนการแข?งขัน 
ค?าอุปกรณ�กีฬา ค?าใช>จ?ายในการประชาสัมพันธ� ค?าใช>จ?ายในพิธีเปTดปTด เปJนต>น ต้ังไว> 
๑๐๐,๐๐๐ บาท และจะจัดในช?วงเดือนเมษายนของทุกปL เม่ือปLท่ีแล>วไม?สามารถเบิกจ?าย
ได>หมด แต?ปLงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ และได>มีหนังสือแจ>งให>สามารถเบิกจ?ายในการจัด
กิจกรรมได>เพ่ิมข้ึน เช?นอาหารค?ะ  

รองฯ จเร   ขออนุญาตครับท?านประธานสภาเทศบาล ผมนายจเร มรดก รองนายกเทศมนตรี
ตําบลท?าแร? เรื่องการแข?งขันกีฬาต?อต>านยาเสพติดผมเปJนผู>รับผิดชอบในโครงการนี้          
ในการจัดการแข?งขันกีฬาในปLท่ีผ?านมาได>มีกําหนดการจัดงาน ๗ วัน  ผมคิดว?าการ
กําหนดวันแข?งขันมีหลายวันมากเกินทําให>เสียค?าใช>จ?ายในการจ>างกรรมการตัดสินกีฬา 
เราควรจะจัดให>เหลือเพียง ๒ วันเพ่ือให>การจัดงานได>กระชับข้ึนเหมือนกับท่ีเทศบาล
ตําบลเมืองทองท?าแร?จัด เพราะทุกปLต>องมีการใช> เ งินส?วนตัวในการสนับสนุน             
ไม?ทราบมีแนวทางช?วยกันแก>ไขอย?างไร ขอเชิญทุกท?านได>พิจารณาร?วมกันครับ 

ส.ท.สุริยา   ขออนุญาตครับท?านประธานสภาเทศบาล ผมนายสุริยา  ศรีวรกุล ส.ท.เขต ๒ 
เรื่องของการจัดการแข?งขันกีฬา ควรตัดกีฬาสากลออกให>เหลือแต?กีฬาพ้ืนบ>านจะได>จัด
งานวันเดียวเพ่ือความกระชับของการจัดการแข?งขันครับ 

ส.ท.สมจิต  ผมขอเสนอให>จัดแข?งกีฬาสากลคือฟุตบอล ๗ คน วอลเล?ย�บอล ตะกร>อ และ
กีฬาพ้ืนบ>าน โดยจัดให>แล>วเสร็จภายใน ๒ วัน  เพ่ือเปJนการกระชับเวลาในการจัดการ
แข?งขัน  ในส?วนของการสนับสนุนเสื้อกีฬาให>กับหมู?บ>านท้ัง ๘ หมู?บ>าน ท่ีทุกท?านได>
ร?วมกันสนับสนุนไปเม่ือปLท่ีแล>วนั้นได>รับเสียงวิพากษ�วิจารณ�ในเรื่องของการจัดซ้ือเสื้อกีฬา  
ผมคิดว?าในปLนี้เราเห็นควรให>การสนับสนุนเปJนงบประมาณให>แต?ละหมู?บ>านไปจัดการหา
ซ้ือเองดีกว?าครับ 

ส.ท.ณรงค�  ขออนุญาตครับท?านประธานสภาเทศบาล  เรื่องการสนับสนุนงบประมาณให>           
แต?ละหมู?บ>านจัดซ้ือเสื้อกีฬาไม?ทราบว?าทุกท?านจะสนับสนุนคนละเท?าไรครับ เม่ือปLท่ีผ?าน
มาทุกท?านได>สนับสนุนคนละ ๒,๐๐๐ บาทครับ 

ส.ท.ไมตรี  ผมขอเสนอให>สนับสนุนคนละ ๒,๐๐๐ บาท เหมือนเดิมครับ 
ส.ท.สมจิต  ถ>าสนับสนุนคนละ ๒,๐๐๐ บาท รวม ๑๖ คน เปJนเงิน ๓๒,๐๐๐ บาท            

แต?ละหมู?บ>านจะได>รับการสนับสนุนหมู?บ>านละ ๔,๐๐๐ บาท ครับ 
ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาฯ เรื่องการสนับสนุนเสื้อกีฬาทางงบประมาณท่ีเทศบาลได>ต้ังไว>ไม?สามารถจัดซ้ือ

ให>แต?ละหมู?บ>านได> เพราะไม?ถูกต>องตามระเบียบ จะจัดซ้ือให>ได>เฉพาะนักกีฬาของ
เทศบาลตําบลท?าแร?เท?านั้นค?ะ 

 
 

ส.ท.ประจวบ… 
 



- ๑๘ - 
ส.ท.ประจวบ  ขออนุญาตครับท?านประธานสภาเทศบาล เรื่องการจัดการแข?งขันกีฬาถ>าเราจัด

ให>แต?เสร็จๆ ไปคงจะไม?ได>ประโยชน�อะไรในการจัดงาน  ควรจัดงานกีฬาสากลแบบ          
แพ>แล>วคัดออก  จึงจะสามารถจัดงานกีฬาได> ๒ วัน  ซ่ึงการจัดงานระยะสั้นเพียง ๒ วัน
อาจได>รับเสียงสะท>อนจากผู>เข>าร?วมแข?งขันกีฬาท่ีฝtกซ>อมมานาน  ส?วนกีฬาพ้ืนบ>านเปJน
การสานสัมพันธ�ของชาวบ>านท่ีมาร?วมงานครับ 

ผอ.กองสวัสดิการและสังคม จากประสบการณ�ในการเปJนกรรมการตัดสินการแข?งขันแอโรบิค ผมขอเสนอ
การแข?งแอโรบิค ขอให>กําหนดจํานวนผู>เข>าร?วมแข?งขันให>ชัดเจนเพ่ือให>เกิดความสวยงาม
ในการร?วมแข?งขันเพราะในปLท่ีผ?านมา แต?ละหมู?บ>านมีผู>เข>าร?วมแข?งขันไม?เท?ากันคือ           
บางหมู?บ>านก็มากเกิน  บางหมู?บ>านก็เท?ากับจํานวนท่ีกําหนดข้ันตํ่า  จึงทําให>ดูรวมๆ 
แล>วไม?สวยงาม ในปLนี้เห็นควรกําหนดจํานวนผู>เข>าร?วมคือ ๑๐คน /๑๕ คน และ ๒๐ คน  
ไม?ต>องกําหนดเหมือนปLท่ีผ?านมาครับ 

ส.ท.สมจิต  ผมขอเสนอให>การแข?งเต>นแอโรบิค หมู?บ>านละ ๑๕ คน  ส?วนฟุตบอลให>กําหนด
เปJนฟุตบอล ๗ คน เพ่ือจะได>ลดตัวจํานวนนักกีฬาลงได>ครับ 

รองฯจเร  ส?วนเรื่องของการจัดการแข?งขันกีฬา ผมจะประชุมอีกครั้งหนึ่งเพ่ือให>ได>ข>อยุติ
แล>วจะแจ>งให>ทุกท?านได>รับทราบครับ  และขอเชิญทุกท?านไปดูการก?อสร>างถนนหลัง
สุสานวัดอัครเทวดามีคาแอล ท?าแร? หลังจากประชุมเสร็จครับ 

ส.ท.ประจวบ   ขออนุญาตเสนอในเรื่องของกองการประปา ปHจจุบันไฟฟYาดับบ?อยทําให>
น้ําประปาไม?ไหลส?งผลกระทบกับประชาชนผู>ใช>น้ําเปJนอย?างมาก  ผมคิดว?ากองการ
ประปาเห็นควรจัดซ้ือเครื่องสํารองไฟไว>ใช>กรณีท่ีไฟฟYาดับ เพ่ือลดผลกระทบของผู>ใช>น้ําครับ   

ส.ท.ณรงค�  ขออนุญาตครับ ถ>าทางกองการประปาจะจัดซ้ือเครื่องสํารองไฟต>องใช>
งบประมาณมากพอสมควร เพราะต>องสํารองไฟจํานวนมากในการผลิตน้ําประปาครับ 

ส.ท.สุริยา  ขออนุญาตครับท?านประธานสภาเทศบาล ผมคิดว?าถ>าเครื่องสํารองไฟมีราคาสูง 
ทําไมไม?เปลี่ยนมาเปJนเครื่องสูบน้ําท่ีมีราคาถูกกว?าครับ 

ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาฯ   ขออนุญาตชี้แจงดังนี้ค?ะ เรื่องการซ้ือเครื่องสํารองไฟ ซ่ึงมีความจําเปJนแต?ต>อง
มองว?าไฟฟYาดับบ?อยครั้งหรือไม? เพราะต>องใช>งบประมาณจํานวนมากในการจัดซ้ือเพราะ
กองการประปามีเงินสะสมไม?มากและกว?าจะสะสมมาได>จํานวนเท?าไรใช>เวลาหลายปLถือ
ว?ายอดท่ีสะสมมีจํานวนน>อยมาก  เราควรท่ีจะรณรงค�ให>ประชาชนสํารองน้ําไว>ใช>กรณี
น้ําไม?ไหลดีกว?าไหมค?ะ หรืออีกทางให>ทางเทศบาลตําบลท?าแร?ต้ังเปJนเงินอุดหนุนให>กอง
การประปาในการจัดซ้ือเครื่องสํารองไฟ ค?ะ 

ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี  ขออนุญาตครับท?านประธานสภาเทศบาล ผมนายราชัญ  ศรีสุพันธ� ท่ีปรึกษา
นายกเทศมนตรีตําบลท?าแร? เนื่องจากได>รับเรื่องร>องเรียนจากชาวบ>านว?าตรงบ?อขยะเก?า
มีชาวบ>านนําเศษก่ิงไม>ไปท้ิง เห็นควรจัดทํารั้วรอบบริเวณบ?อขยะเก?าครับ    

ผอ.กองสวัสดิการสังคม  ขออนุญาตครับท?านประธานสภาเทศบาล ผมนายสิทธิ โชค อินธิแสน 
ผู>อํานวยการกองสวัสดิการสังคม รักษาราชการแทน ผู>อํานวยการกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล>อม ทางเทศบาลได>ดําเนินการปรับสภาพพ้ืนท่ีทําเปJนคันคูไปพลางก?อนและจะ
ต้ังงบประมาณจัดทํารั้วครับ 

ประธานสภาเทศบาล   มีท?านสมาชิกสภาเทศบาลท?านใดมีข>อซักถามเพ่ิมเติมหรือไม?ครับ หากไม?มีผม
ขอขอบคุณทุกท?านท่ีมาร?วมประชุมสภาเทศบาล สําหรับการประชุมในวันนี้ ได>ประชุม
เสร็จเรียบร>อยแล>วผมขอปTดประชุม   

เลิกประชุมเวลา  ๑๒.๒๐ น.  
คณะกรรมการ… 



- ๑๙ - 
 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

 
(ลงชื่อ)    ประจวบ  บรรจงศิลป0   ประธานกรรมการ    (ลงชื่อ)       นาถชนก  ยงคําชา      ผู>จดรายงานการประชุม       
        ( นายประจวบ  บรรจงศิลป0 )               (นางสาวนาถชนก   ยงคําชา)   

                นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ  
 
(ลงชื่อ)      ไมตรี  อินธิเสน   กรรมการ    (ลงชื่อ)      บังอร   นาคทอง       ผู>ตรวจรายงานการประชุม 
           ( นายไมตรี  อินธิเสน )                  (นางบังอร   นาคทอง) 

ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภา   
(ลงชื่อ)      ปราโมทย�  อุปพงศ�  กรรมการ 
           (นายปราโมทย�  อุปพงศ�)   
 

 

สภาเทศบาลตําบลท�าแร�   ได�รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ                   
สมัยท่ี ๒  ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๐   เม่ือวัน  ๘ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 
(ลงช่ือ)       ศิริพงษ2 เชียนพลแสน            ประธานสภาเทศบาล 

                          (นายศิริพงษ2  เชียนพลแสน)  
 


