
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลท�าแร� 

สมัยประชุมสมัยสามัญ  สมัยท่ี ๒ 
ครั้งท่ี  ๑/๒๕๖๐ 

เม่ือวันท่ี  ๘ พฤษภาคม  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.ว?าท่ีร>อยเอกวัชรา  โพธิ์สาวัง  ผู>อํานวยการกองการประปา 
๑๐.พันจ?าเอกธนรัตน� ธนูศร  หัวหน>าสํานักปลัดเทศบาล 
๑๑.นางสาวสุภาวิน ีธีระนุกูล  ผู>อํานวยการกองคลัง 
๑๒.นายสุระพงษ�  ศลปB   นายช?างโยธาอาวุโส 
๑๓.นายฝDนดี อุปรี   นักสันทนาการปฏิบัติการ  แทนผู>อํานวยการกองการศึกษา 
๑๔.นางสาวนาถชนก  ยงคําชา  นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ 
๑๕.นายฐิตินันท�  พิลาทา   ผู>ช?วยเจ>าหน>าท่ีธุรการ 
  
  
 
 

เริ่มประชุมเวลา... 
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เริ่มประชุมเวลา   ๐๙.๓๐  น. 

เม่ือถึงเวลา ๐๙.๓๐ น. นางบังอร  นาคทอง   ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภา         
ได>เชิญท?านสมาชิกสภาเทศบาล, ท?านนายกเทศมนตรี, คณะผู>บริหาร, ผู>เข>ารับฟDงการ
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  วันนี้เปMนการ
ประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒  ครั้งท่ี ๑/ ๒๕๖๐   ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่อง
ท่ีประธานจะแจ>งให>ท่ีประชุมทราบ   

เรื่องแรก แจ>งประกาศกองวิชาการและแผนงาน  

 
ประกาศเทศบาลตําบลท�าแร� 

เรื่อง  การใช-แผนพัฒนาสามป: (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๑ 
ของเทศบาลตําบลท�าแร� 

 
   ตามระเ บียบกระทรวงมหาดไทย  ว? าด>วยการจัด ทําแผนพัฒนาของ              
องค�กรปกครองส?วนท>องถ่ิน  พ.ศ.๒๕๔๘  ได>กําหนดให>องค�กรปกครองส?วนท>องถ่ิน
จัดทําแผนพัฒนาสามปB  เพ่ือใช>เปMนแนวทางในการจัดทํางบประมาณรายจ?ายประจําปB  
เพ่ือให>กระบวนการจัดทํางบประมาณเปMนไปด>วยความรอบคอบ  และผ?านการมีส?วนร?วม
ของประชาชน  นั้น 

บัดนี้   เทศบาล ตําบลท? าแร?   ได> ดํ า เนินการจัด ทําแผนพัฒนาสามปB               
(พ.ศ .  ๒๕๖๐-๒๕๖๒)เ พ่ิมเ ติม ฉบับท่ี  ๑ เสร็จ เรียบร>อยแล>ว   ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว?าด>วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค�กรปกครองส?วนท>องถ่ิน             
พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๓ ข>อ ๑๗ (๑) ถึง (๔) 

ฉะนั้น  เพ่ือปฏิบัติให>เปMนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว?าด>วยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององค�กรปกครองส?วนท>องถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๕  การนําแผนไป
ปฏิบัติ ข>อ ๒๔  เทศบาลตําบลท?าแร? จึงขอประกาศใช>แผนพัฒนาสามปB (พ.ศ. ๒๕๖๐-
๒๕๖๒) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๑  โดยให>มีผลบังคับใช>ต้ังแต?วันท่ี  ๒๘  เมษายน  ๒๕๖๐          
เปMนต>นไป  

   จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยท่ัวกัน 

ประกาศ  ณ  วันท่ี   ๒๘   เมษายน   พ.ศ. ๒๕๖๐ 

  
                              ไพรัช  ยงคําชา 
  (นายไพรัช  ยงคําชา) 
                       นายกเทศมนตรีตําบลท?าแร? 

เรื่องท่ีสอง… 
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เรื่องท่ีสอง แจ>งประกาศกองวิชาการและแผนงาน  
 

ประกาศเทศบาลตําบลท�าแร� 
เรื่อง  การใช-แผนพัฒนาท-องถ่ิน ๔ ป: (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๑                 

ของเทศบาลตําบลท�าแร� 
 

   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว?าด>วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค�กร
ปกครองส?วนท>องถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๘ และฉบับท่ี  ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙  ได>กําหนดให>องค�กร
ปกครองส?วนท>องถ่ินจัดทําแผนพัฒนาท>องถ่ิน ๔ ปB  เพ่ือใช>เปMนแนวทางในการจัดทํา
งบประมาณรายจ?ายประจําปB  เพ่ือให>กระบวนการจัดทํางบประมาณเปMนไปด>วยความ
รอบคอบ  และผ?านการมีส?วนร?วมของประชาชน  นั้น 

บัดนี้   เทศบาลตําบลท?าแร?  ได>ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาท>องถ่ิน ๔ ปB           
(พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔) เ พ่ิมเ ติม ฉบับท่ี ๑ เสร็จเรียบร>อยแล>ว  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว?าด>วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค�กรปกครองส?วนท>องถ่ิน            
พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๓ ข>อ ๑๗ (๑) ถึง (๔) 

ฉะนั้น  เพ่ือปฏิบัติให>เปMนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว?าด>วยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององค�กรปกครองส?วนท>องถ่ิน  พ.ศ.๒๕๔๘  และฉบับท่ี ๒  พ.ศ.๒๕๕๙      
เทศบาลตําบลท?าแร?  จึงขอประกาศใช>แผนพัฒนาท>องถ่ิน ๔ ปB (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
เพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๑ โดยให>มีผลบังคับใช>ตั้งแต?วันท่ี  ๒๘  เมษายน  ๒๕๖๐ เปMนต>นไป  

  จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยท่ัวกัน 

ประกาศ  ณ  วันท่ี   ๒๘  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

                              ไพรัช  ยงคําชา 
  (นายไพรัช  ยงคําชา) 
                       นายกเทศมนตรีตําบลท?าแร? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เรื่องท่ีสาม… 
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เรื่องท่ีสาม แจ>งประกาศกองวิชาการและแผนงาน  
 

ประกาศเทศบาลตําบลท�าแร� 
เรื่อง  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลท�าแร� 

ประจําป:งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐ (ครั้งท่ี ๑) 
 

   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว?าด>วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค�กร
ปกครองส?วนท>องถ่ิน  (ฉบับท่ี ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๙  ข>อ ๑๓ ให>ยกเลิกความใน (๓) ของ       
ข>อ ๒๙ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว?าด>วย การจัดทําแผนพัฒนาขององค�กร
ปกครองส?วนท>องถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๘ และให>ใช>ความต?อไปนี้แทน (๓) รายงานผลและ
เสนอความเห็นซ่ึงได>จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต?อผู>บริหารท>องถ่ินเสนอ
ต?อสภาท>องถ่ิน  และคณะกรรมการพัฒนาท>องถ่ิน พร>อมท้ังประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให>ประชาชนในท>องถ่ินทราบในท่ีเปTดประกาศไว>เปMนระยะเวลาไม?
น>อยกว?าสามสิบวัน  โดยอย?างน>อยปBละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือน
ตุลาคมของทุกปB   ข>อ ๑๔ ให>ยกเลิกความใน (๕) ของข>อ ๓๐ ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว?าด>วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค�กรปกครองส?วนท>องถ่ิน             
พ.ศ. ๒๕๔๘ และให>ใช>ความต?อไปนี้แทน  (๕) ผู>บริหารท>องถ่ินเสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลต?อสภาท>องถ่ิน  และคณะกรรมการพัฒนาท>องถ่ิน  พร>อมท้ังประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให>ประชาชนในท>องถ่ินทราบในท่ีเปTดเผยภายใน          
สิบห>าวันนับแต?วันท่ีผู>บริหารท>องถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล?าวและ
ต>องปTดประกาศโดยเปTดเผยไม?น>อยกว?าสามสิบวัน โดยอย?างน>อยปBละสองครั้งภายใน
เดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป: 

บัดนี้  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลท?าแร?  
ได>ดําเนินการจัดทําการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ประจําปBงบประมาณ            
พ.ศ.๒๕๖๐ (ครั้งท่ี ๑)  เสร็จเรียบร>อยแล>ว   

  จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยท่ัวกัน 

ประกาศ  ณ  วันท่ี   ๒๘   เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 
                              ไพรัช  ยงคําชา 
  (นายไพรัช  ยงคําชา) 
                       นายกเทศมนตรีตําบลท?าแร? 

เรื่องท่ีสี่ ขอเชิญทุกท?านเข>าร?วมงานวันวิสาขบูชา ในวันพุธท่ี ๑๐ พฤษภาคม 
๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ ลานรัชกาลท่ี ๕ ทางข้ึนศาลากลางสกลนคร 

และเรื่องสุดท>าย การใช>โทรศัพท�มือถือภายในห>องประชุมเพ่ือให>การประชุม
เปMนไปด>วยความเรียบร>อย ขอความร?วมมือจากสมาชิกสภาเทศบาลและผู>เข>าร?วมประชุม
ทุกท?านปTดโทรศัพท�มือถือ หากมีความจําเปMนให>เปลี่ยนไปใช>ระบบสั่นแทนหรือปTดเสียง
โทรศัพท�ของท?าน ขอแจ>งให>ท่ีประชุมทราบโดยท่ัวกัน ขอบคุณครับ   

  
ระเบียบวาระท่ี ๒...   
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ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุม  

ประธานสภาเทศบาล  ลําดับต?อไปเปMนระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  ดังนี้     
๑. การรับรองรายงานการประชุม  สมัยสามัญ สมัยท่ี ๔ ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๙ 
๒. การรับรองรายงานการประชุม  สมัยสามัญ สมัยท่ี ๑ ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๐ 
มีท?านสมาชิกสภาเทศบาลท?านใดต>องการแก>ไขรายละเอียดรายงานการประชุมสภา 

ท่ีเสนอให>รับรองหรือไม?ประการใดเชิญครับ  หากไม?มีท?านใดจะแก>ไขผมจะขอมติท่ี
ประชุมสภาท?านสมาชิกสภาเทศบาลท?านใดเห็นว?าควรรับรองรายงานการประชุม กรุณา
ยกมือข้ึนเชิญครับ 

มติท่ีประชุม                          มีมติจํานวน ๑๐ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง เห็นชอบรับรองรายงานการ
ประชุม  

๑. สมัยสามัญ สมัยท่ี ๔ ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๙ 
๒. สมัยสามัญ สมัยท่ี ๑ ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๐ 

ระเบียบวาระท่ี ๓    กระทู-ถาม 

-ไม�มี-   

ระเบียบวาระท่ี ๔    เรื่องท่ีคณะกรรมการท่ีสภาท-องถ่ินตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแล-ว 

-ไม�มี-  
  
ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องท่ีเสนอใหม� 
ประธานสภาเทศบาล   ลําดับต?อไปเปMนระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องพิจารณาอนุมัติจ?ายขาดเงินสะสม

โครงการก?อสร>างปรับปรุงต?อเติมหลังคาอาคารตลาดสดเทศบาลตําบลท?าแร? ๒ ขอเชิญ
ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาฯ ได>แจ>งสถานะการคลังเชิญครับ 

ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาฯ ขออนุญาตรายงานสถานะการคลังของเทศบาลตําบลท?าแร? ดังนี้ 
  ยอดเงินสะสมจากงบแสดงฐานะการเงินยอดเงินสะสม ณ วันท่ี ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 

จํานวน  ๓๔,๗๕๒,๔๘๒.๒๖ บาท  ประกอบด>วย 
บวก รับคืนระหว?างปB ๒๕๖๐           ๑๓,๗๙๔.๐๓ บาท 

   หัก เงินทุนส?งเสริมกิจการเทศบาล(กสท.)                 ๕,๙๖๘,๐๘๑.๒๓ บาท 
        ผลจากการชําระหนี้เงินกู>              ๑๕,๒๔๙,๙๐๐.๗๓ บาท 
        จ?ายขาดเงินสะสมเพ่ือสมทบโครงการจ>างท่ีปรึกษา ๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท  
        เงินสะสมท่ีสามารถนําไปใช-ได-                    ๑๑,๐๔๘,๒๙๔.๓๓ บาท  

   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว?าด>วยการรับเงินการเบิกจ?ายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค�กรปกครองส?วนท>องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ และ
แก>ไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๘ เงินสะสม ข>อ ๘๙  องค�กรปกครองส?วน
ท>องถ่ินอาจใช>จ?ายเงินสะสมได> โดยได>รับอนุมัติจากสภาท>องถ่ินภายใต>เง่ือนไข ดังต?อไปนี้  
(๑) ให>กระทําได>เฉพาะกิจการซ่ึงอยู?ในอํานาจหน>าท่ีขององค�กรปกครองส?วนท>องถ่ิน           
ซ่ึงเก่ียวกับด>านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการท่ีเปMนการเพ่ิมพูนรายได>ของ 

 

องค�กรปกครอง… 
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องค�กรปกครองส?วนท>องถ่ินหรือกิจการท่ีจัดทําเพ่ือบําบัดความเดือดร>อนของประชาชน  
ท้ังนี้ ต>องเปMนไปตามแผนพัฒนาขององค�กรปกครองส?วนท>องถ่ิน หรือตามท่ีกฎหมาย
กําหนด  และวรรคท>าย ท้ังนี้ ให>องค�กรปกครองส?วนท>องถ่ินมียอดเงินสะสมคงเหลือ
เพียงพอท่ีจะจ?ายค?าใช>จ?ายประจําและกรณีฉุกเฉินท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึน โดยการ             
ใช>จ?ายเงินสะสมให>คํานึงถึงฐานะการคลัง และเสถียรภาพในระยะยาว  ลําดับต?อไปเชิญ
ผู>อํานวยการกองคลังได>ชี้แจงรายละเอียดค?ะ  

ผอ.กองคลัง   ขออนุญาตค?ะท?านประธานสภาเทศบาล ดิฉันนางสาวสุภาวินี ธีระนุกูล 
ผู>อํานวยการกองคลัง  ขออนุญาตนําเรียนชี้แจงดังนี้ค?ะ สืบเนื่องจากตลาดสดเทศบาล
ตําบลท?าแร? ๒ ยังไม?มีหลังคาบริเวณลานว?างด>านหน>าตลาดสดทําให>ประชาชนผู>มาใช>
บริการตลาดสดเทศบาลตําบลท?าแร? ๒ ไม?ได>รับความสะดวกเท?าท่ีควร ประกอบกับถ>า
หากเทศบาลตําบลท?าแร?ดําเนินการต?อเติมหลังคาอาคารตลาดสดเทศบาลตําบลท?าแร? ๒    
แล>วเสร็จ  เทศบาลตําบลท?าแร?จะมีรายได>เพ่ิมข้ึนโดยงานจัดเก็บรายได>จะมีการจัด
ระเบียบการวางแผงขายสินค>าใหม?  โดยจะมีการจัดระเบียบการวางแผงขายสินค>าจาก
ผู>ค>าขาจรให>เปลี่ยนเปMนผู>ค>าขาประจําเหมือนกับพ?อค>าแม?ค>าภายในตลาดสด ซ่ึงรายได>ท่ี
เพ่ิมข้ึนจะได>จากค?าเช?าพ้ืนท่ีลานว?างและค?าเก็บขยะมูลฝอยประจําปB  ซ่ึงจะทําเปMน
สัญญาเช?าปBต?อปBและค?าเช?ารายวันอีก  ดังนั้น เพ่ือให>เทศบาลตําบลท?าแร?มีรายได>เพ่ิมข้ึน
และเปMนการบรรเทาความเดือดร>อนของประชาชน  จึงได>เสนอให>มีการก?อสร>างปรับปรุง
ต?อเติมหลังคาอาคารตลาดสดเทศบาลตําบลท?าแร? ๒ ขนาดหรือเนื้อท่ีอาคาร ๕๕๐ 
ตารางเมตร โดยผ?านความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณาร?างแผนพัฒนา             
สามปBแล>ว  แต?เนื่องจากกองคลังเทศบาลตําบลท?าแร?ไม?ได>ต้ังงบประมาณไว>ในการ
ก?อสร>างปรับปรุงต?อเติมหลังคาตลาดสดเทศบาลตําบลท?าแร? ๒ จึงมีความจําเปMนต>องจ?าย
ขาดเงินสะสม  เพ่ือดําเนินการตามโครงการก?อสร>างปรับปรุงต?อเติมหลังคาอาคารตลาด
เทศบาลตําบลท?าแร? ๒ งบประมาณ ๘๖๙,๘๔๐.๘๑ บาท (แปดแสนหกหม่ืนเก>าพัน 
แปดร>อยสี่สิบบาทแปดสิบเอ็ดสตางค�)  (รายละเอียดตามโครงการท่ีแนบมาพร>อมนี้) 

นายช?างโยธา   ขออนุญาตครับท?านประธานสภาทศบาล ผมนายสุระพงษ�  ศลปB นายช?างโยธา
อาวุโส  ผมขออนุญาตชี้แจงเพ่ิมเติมดังนี้ครับ  โครงการก?อสร>างปรับปรุงต?อเติมหลังคา
อาคารตลาดเทศบาลตําบลท?าแร? ๒ ขนาดพ้ืนท่ีไม?น>อยกว?า ๕๕๐ ตารางเมตร โดยโครง
หลังคาเปMนโครงสร>างเหล็กรูปพรรณ มุงหลังคาอลูซิงค� ขนาดหนา ๐.๓ มม. สีเขียวตองอ?อน 
ส?วนผนังเปMนผนังเมเทิลซีตแผ?นบานเกล็ดระบายอากาศ  ทางโครงสร>างหลังคาจะราบลง
ส?วนระยะชายคาจะสูงเท?ากับหลังคาเดิมเพ่ือให>เกิดความสมมาตรความกว>างด>านข>างกว>าง 
๗ เมตร  ส?วนตรงกลางกว>าง ๕ เมตรเท?ากับตัวอาคารเดิม  เม่ือดําเนินการก?อสร>างเสร็จจะ
มีปDญหาเรื่องการล>างตลาด เพราะไม?สามารถขับรถยนต�ดับเพลิงเข>าไปล>างตลาดได> จะต>อง
ต?อสายยางยาวกว?าเดิมในการล>างตลาดเพราะหลังคาท่ีต?อเติมจะตํ่ากว?าหลังคาเดิมจึงไม?
สามารถขับเข>าไปได>ครับ 

ส.ท.ไมตรี     ขออนุญาตครับท?านประธานสภาเทศบาล ผมนายไมตรี อินธิเสน ส.ท.เขต ๑           
ขออนุญาตสอบถามเรื่องสายยางดับเพลิงว?าจะต>องดําเนินการจัดซ้ือเพ่ิมเติมหรือไม?ในการ
ใช>ล>างตลาดสดเทศบาลครับ 

 

หัวหน>าสํานักปลัด… 
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หัวหน>าสํานักปลัด   ขออนุญาตครับท?านประธานสภาเทศบาล ผมพันจ?าเอกธนรัตน� ธนูศร หัวหน>า
สํานักปลัดเทศบาล  ในส?วนของสายยางดับเพลิงงานปWองกันและบรรเทาสาธารณภัย         
มีสายยางดับเพลิงยาวเพียงพอท่ีจะใช>ในการล>างตลาดสดเทศบาลตําบลท?าแร? ๒  ครับ 

ส.ท. ณรงค�  ขออนุญาตครับท?านประธานสภาเทศบาล ผมนายณรงค� ศรีษาวรรณ ส.ท.เขต๑ 
ผมเห็นด>วยกับการแก>ไขปDญหาความเดือดร>อนของประชาชนในการก?อสร>างปรับปรุงต?อ
เติมหลังคาอาคารตลาดสดเทศบาลตําบลท?าแร? ๒ และเปMนการสร>างรายได>ให>กับ
เทศบาลเพ่ิมข้ึนด>วยครับ 

ส.ท.ปราโมทย�  ขออนุญาตครับท?านประธานสภาเทศบาล ผมนายปราโมทย� อุปพงศ� ส.ท.            
เขต ๒  ผมเห็นด>วยกับการแก>ไขปDญหาโดยการต?อเติมหลังคาตลาดสดเทศบาล               
ตําบลท?าแร? ๒  ผมอยู?ในตลาดได>รับแจ>งจากพ?อค>าแม?ค>าว?าได>รับความเดือดร>อนในกรณี
ตอนกลางวันแดดแรงและฤดูฝน  จึงมีความจําเปMนต>องใช>ร?มกันแดดและฝนเวลามีลมพัด
มาแรงๆ ต>องได>จับร?มตลอดครับ 

ประธานสภาเทศบาล   มีสมาชิกสภาเทศบาลท?านใดไม?เข>าใจหรือสงสัย  และต>องการอภิปรายเพ่ิมเติม
เชิญครับ  หากไม?มีผมขอมติในท่ีประชุมสภาเทศบาลว?า  ท?านสมาชิกท?านใดเห็นชอบอนุมัติ
ให>จ?ายขาดเงินสะสมเพ่ือดําเนินการตามโครงการก?อสร>างปรับปรุงต?อเติมหลังคาอาคาร
ตลาดสดเทศบาลตําบลท?าแร? ๒ จํานวน ๘๖๙,๘๔๐.๘๑ บาท (แปดแสนหกหม่ืนเก>าพัน
แปดร>อยสี่สิบบาทแปดสิบเอ็ดสตางค�) กรุณายกมือข้ึนเชิญครับ   

มติท่ีประชุม   ยกมือเห็นชอบจํานวน ๑๐ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง อนุมัติให-จ�ายขาดเงิน
สะสมเพ่ือดําเนินการตามโครงการก�อสร-างปรับปรุงต�อเติมหลังคาอาคารตลาดสด
เทศบาลตําบลท�าแร� ๒  จํานวน ๘๖๙,๘๔๐.๘๑ บาท (แปดแสนหกหม่ืนเก-าพัน        
แปดร-อยส่ีสิบบาทแปดสิบเอ็ดสตางคG) 

ประธานสภาเทศบาล   ลําดับต?อไปเรื่องพิจารณาอนุมัติจ?ายขาดเงินสะสมโครงการก?อสร>างหลังคาลาน
ตากสิ่งปฏิกูล เทศบาลตําบลท?าแร? ขอเชิญปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาฯ ได>แจ>ง
สถานะการคลังเชิญครับ 

ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาฯ ขออนุญาตรายงานสถานะการคลังของเทศบาลตําบลท?าแร? ดังนี้ 
  ยอดเงินสะสมจากงบแสดงฐานะการเงินยอดเงินสะสม ณ วันท่ี ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 

จํานวน  ๓๔,๗๕๒,๔๘๒.๒๖ บาท  ประกอบด>วย 
บวก รับคืนระหว?างปB ๒๕๖๐           ๑๓,๗๙๔.๐๓ บาท 

   หัก เงินทุนส?งเสริมกิจการเทศบาล(กสท.)                 ๕,๙๖๘,๐๘๑.๒๓ บาท 
        ผลจากการชําระหนี้เงินกู>              ๑๕,๒๔๙,๙๐๐.๗๓ บาท 
        จ?ายขาดเงินสะสมเพ่ือสมทบโครงการจ>างท่ีปรึกษา ๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท        
       เม่ือหักจากค?าใช>จ?ายท่ีขออนุมัติไปแล>วเบ้ืองต>นจํานวน ๘๖๙,๘๐๐.๐๐ บาท 
                                              คงเหลือเงินสะสมท่ีสามารถนําไปใช-ได-  จํานวน ๑๐,๑๗๘,๔๙๔.๓๓ บาท 
   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว?าด>วยการรับเงินการเบิกจ?ายเงิน การฝากเงิน 

การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค�กรปกครองส?วนท>องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ และ
แก>ไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๘ เงินสะสม ข>อ ๘๙  องค�กรปกครองส?วน
ท>องถ่ินอาจใช>จ?ายเงินสะสมได> โดยได>รับอนุมัติจากสภาท>องถ่ินภายใต>เง่ือนไข ดังต?อไปนี้  
(๑) ให>กระทําได>เฉพาะกิจการซ่ึงอยู?ในอํานาจหน>าท่ีขององค�กรปกครองส?วนท>องถ่ิน           
ซ่ึงเก่ียวกับด>านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการท่ีเปMนการเพ่ิมพูนรายได>ของ 

องค�กรปกครอง… 
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องค�กรปกครองส?วนท>องถ่ินหรือกิจการท่ีจัดทําเพ่ือบําบัดความเดือดร>อนของประชาชน  
ท้ังนี้ ต>องเปMนไปตามแผนพัฒนาขององค�กรปกครองส?วนท>องถ่ิน หรือตามท่ีกฎหมาย
กําหนด  และวรรคท>าย ท้ังนี้ ให>องค�กรปกครองส?วนท>องถ่ินมียอดเงินสะสมคงเหลือ
เพียงพอท่ีจะจ?ายค?าใช>จ?ายประจําและกรณีฉุกเฉินท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึน โดยการ             
ใช>จ?ายเงินสะสมให>คํานึงถึงฐานะการคลัง และเสถียรภาพในระยะยาว  ลําดับต?อไปเชิญ
ผู>อํานวยการกองการประปา ได>ชี้แจงรายละเอียดค?ะ  

ผอ.กองการประปา   ขออนุญาตครับท?านประธานสภาเทศบาล ผมว?าท่ีร>อยเอกวัชรา โพธิ์สาวัง 
ผู>อํานวยการกองการประปา ปฏิบัติหน>าท่ี ผู>จัดการขยะมูลฝอยรวมเทศบาลตําบลท?าแร?  
ขออนุญาตนําเรียนชี้แจงดังนี้ครับ สืบเนื่องจากเทศบาลตําบลท?าแร? ได>รับการจัดสรร
งบประมาณภายใต>แผนปฏิบัติการเพ่ือจัดการคุณภาพสิ่งแวดล>อมในระดับจังหวัด 
ประจําปBงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖  เพ่ือดําเนินโครงการก?อสร>างศูนย�จัดการขยะมูลฝอยรวม 
เทศบาลตําบลท?าแร? วงเงินงบประมาณจํานวนท้ังสิ้น ๕๙,๑๐๗,๐๐๐บาท(ห>าสิบเก>าล>าน
หนึ่งแสนเจ็ดพันบาทถ>วน) และได>ดําเนินการก?อสร>างโดย หจก.วารุณี แลนด� แอนด�เฮาส� 
เม่ือวันท่ี ๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๖ และกิจการร?วมค>าแรม เม่ือวันท่ี ๓ พฤศจิกายน 
พ.ศ.๒๕๕๗ ซ่ึงตามรายละเอียดโครงการฯ จะรวมถึงการก?อสร>างบ?อบําบัดสิ่งปฏิกูลและ
ลานตากสิ่งปฏิกูล จํานวน ๑ แห?ง แต?สืบเนื่องจากเทศบาลตําบลท?าแร? ได>เปTดให>
ผู>ประกอบการเก็บขนสิ่งปฏิกูล นําสิ่งปฏิกูลมากําจัด ณ บ?อหมักและลานตากสิ่งปฏิกูล 
ศูนย�จัดการขยะมูลฝอยรวมเทศบาลตําบลท?าแร?นั้น ทําให>พบปDญหาและอุปสรรคในการ
เดินระบบบ?อหมักและลานตากสิ่งปฏิกูล  เนื่องจากลานตากสิ่งปฏิกูลไม?สามารถใช>งานได>
ในช?วงฤดูฝน ทําให>ไม?สามารถเก็บกากตะกอนของอุจจาระได> รวมถึงเหตุรําคาญ           
อันเนื่องมาจากกลิ่น ส?งผลให>ชุมชนท่ีอยู?พ้ืนท่ีใกล>เคียงได>รับผลกระทบ  

ดังนั้น  จึงมีความจําเปMนต>องมีการสร>างหลังคาลานตากสิ่งปฏิกูล เพ่ือช?วยลด
ปDญหาอันเนื่องมาจากกลิ่นและเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการบําบัดสิ่งปฏิกูลและสามารถนํา
ผลพลอยได>จากโครงการเผยแพร?ให>เกษตรกรได>ใช>ประโยชน�ต?อไป แต?เนื่องจากกองช?าง
ไม?ได>ต้ังงบประมาณไว>ในการสร>างหลังคาลานตากสิ่งปฏิกูล จึงมีความจําเปMนต>องจ?าย
ขาดเงินสะสม เพ่ือดําเนินการตามโครงการก?อสร>างหลังคาลานตากสิ่งปฏิกูล เทศบาล
ตําบลท?าแร?  งบประมาณ ๑๖๑,๙๐๐ บาท (หนึ่งแสนหกหม่ืนหนึ่งพันเก>าร>อยบาทถ>วน)  
(รายละเอียดตามโครงการท่ีแนบมาพร>อมนี้) 

ส.ท.สมจิต    ขออนุญาตครับท?านประธานสภาเทศบาล ผมนายสมจิต มังกาย ส.ท.เขต ๑           
ขออนุญาตสอบถามครับ ในการก?อสร>างหลังคาลานตากสิ่งปฏิกูลไม?ทราบว?ามีท่ีไหนได>ทํา
เหมือนเทศบาลตําบลท?าแร?หรือไม?ครับ 

ผอ.กองการประปา   ขออนุญาตชี้แจงดังนี้ครับ ในการก?อสร>างหลังคาลานตากสิ่งปฏิกูลนั้น ได>รับ
คําแนะนําจากสํานักงานสิ่งแวดล>อมภาค ๙ ท่ีได>ออกมาตรวจติดตามศูนย�จัดการขยะมูล
ฝอยรวม เทศบาลตําบลท?าแร? ซ่ึงแนะนําให>ทําหลังคาโปร?งแสงเพ่ือให>แสงแดดลอดผ?าน
ลงมายังสิ่งปฏิกูลได> เพราะในช?วงฤดูฝนไม?สามารถตากสิ่งปฏิกูลได> เนื่องจากตาม
กระบวนการทํางานต>องหมักสิ่งปฏิกูลท่ีอยู?ในถัง ๒๘วัน จนเชื้อโรคและเชื้อแบคทีเรียตาย 
และจะปล?อยออกมาตากตรงบริเวณลานตาก ในการตากสิ่งปฏิกูลจะได>กากของสิ่งปฏิกูล 

 

ส?วนของเหลวจะไหล… 



- ๙ - 

ส?วนของเหลวจะไหลผ?านชั้นทรายกรองแล>วสูบเข>าระบบบําบัดน้ําเสีย แต?ในช?วงฤดูฝนจะ
ไม?สามารถดําเนินการตากได>  โดยการก?อสร>างหลังคาจะจัดทําเปMนรางเลื่อนคลุม ๒ บ?อตาก 
ถ>าวันไหนมีฝนตกก็จะเลื่อนมาปTดคลุมไม?ให>น้ําฝนเข>าไปเพ่ิมในบ?อตากได>  ส?วนหลังคาเปMน
แบบโปร?งแสง เพ่ือให>แสงแดดลงได>ในกรณีท่ีมีฝนตกปรอยๆ  โดยจะใช>คนงานเปMนคนเลื่อน
หลักการใช>จะเปMนเหมือนประตูบานเลื่อนเพ่ือความสะดวกในการทํางานครับ  ซ่ึงทาง
เทศบาลตําบลตองโขบก็ได>ดําเนินการเช?นเดียวกันแต?จะทําแบบคลุมเต็มท้ังบ?อเปMนสังกะสี
วางทับบนบ?อเฉยๆ   แต?ผมเกรงว?าจะเกิดปDญหาสังกะสีปลิวเวลามีลมพัด จึงได>ทําเปMนแบบ
บานเลื่อน ส?วนแบบก?อสร>างได>เลือกแบบตามแบบมาตรฐานของสํานักอนามัยสิ่งแวดล>อม 
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ท่ีส?งมาให>ดูเปMนตัวอย?าง โดยมีพ้ืนท่ีใช>สอย ๑๔๗           
ตารางเมตร ครับ  

ส.ท.สุริยา   ขออนุญาตครับท?านประธานสภาเทศบาล ผมนายสุริยา  ศรีวรกุล ส.ท.เขต ๒           
ไม?ทราบว?ามีความจําเปMนหรือไม?ในการใช>แผ?นกรองแสง เพราะราคาจะสูงมากกว?าแผ?นทึบ
ถึง ๓-๔ เท?า ครับ  

ผอ.กองการประปา   ขออนุญาตชี้แจงดังนี้ครับ ถ>าใช>หลังคาแบบแผ?นกรองแสงในตอนท่ีฝนตกเราก็
เลื่อนปTดและเลื่อนเปTดเวลาฝนหยุด  แต?ในขณะเดียวกันเม่ือตอนเราเลื่อนปTดตอนฝนตก
ปรอยๆ ก็ยังมีแสงแดดลอดลงไปได>ครับ 

ส.ท.สมจิต   ขออนุญาตครับท?านประธานสภาเทศบาล  ผมขอเสนอให>ทําใช>แผ?นอลูซิงค�สลับ
กับแผ?นกรองแสง เพ่ือความทนทานของการใช>งานครับ  

 นายกเทศมนตรี   ขออนุญาตครับท?านประธานสภาเทศบาล ผมขอชี้แจงดังนี้ครับตามท่ีผู>อํานวยการ
กองการประปา ได>ชี้แจงไปแล>วนั้นผมคิดว?าเราควรท่ีจะดําเนินการตามท่ีสํานักงาน
สิ่งแวดล>อมภาค ๙ ให>คําแนะนําเพ่ือจะได>ไม?ต>องมาดําเนินการแก>ไขอีกครับ 

ประธานสภาเทศบาล   มีสมาชิกสภาเทศบาลท?านใดไม?เข>าใจหรือสงสัย  และต>องการอภิปรายเพ่ิมเติม
เชิญครับ  หากไม?มีผมขอมติในท่ีประชุมสภาเทศบาลว?า  ท?านสมาชิกท?านใดเห็นชอบอนุมัติ
ให>จ?ายขาดเงินสะสมเพ่ือดําเนินการตามโครงการก?อสร>างหลังคาลานตากสิ่งปฏิกูล 
เทศบาลตําบลท?าแร?  จํานวน ๑๖๑,๙๐๐ บาท (หนึ่งแสนหกหม่ืนหนึ่งพันเก>าร>อย            
บาทถ>วน)  กรุณายกมือข้ึนเชิญครับ   

มติท่ีประชุม   ยกมือเห็นชอบจํานวน ๑๐ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง อนุมัติให-จ�ายขาดเงิน
สะสมเพ่ือดําเนินการตาม โครงการก�อสร-างหลังคาลานตากส่ิงปฏิกูล เทศบาลตําบล
ท�าแร�  จํานวน ๑๖๑,๙๐๐ บาท (หนึ่งแสนหกหม่ืนหนึ่งพันเก-าร-อยบาทถ-วน) 

 

ระเบียบวาระท่ี ๖    เรื่องอ่ืนๆ 
ประธานสภาเทศบาล  ลําดับต?อไปเปMนการประชุมในระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืนๆ  มีสมาชิกสภา

เทศบาลท?านใดจะปรึกษาหารือเพ่ิมเติมอีกหรือไม?เชิญครับ 
ส.ท.ณรงค�  ขออนุญาตแจ>งเรื่องหลังคาตลาดสดเทศบาล ๒ ตามท่ีเทศบาลตําบลท?าแร?จะ

ต?อเติมหลังคาหน>าตลาดสดเทศบาล ๒ นั้น ผมคิดว?าทางเทศบาลตําบลท?าแร?ควรจะ
เปลี่ยนหลังคาตลาดสดเทศบาล ๒ ไปในคราวเดียวกันเลย เพราะปDจจุบันหลังคาเริ่มผุพัง
ไปแล>วเปMนบางส?วนตามอายุการใช>งานมาหลายปB 

 
ส.ท.สมจิต… 



 
- ๑๐ - 

ส.ท.สมจิต  ขออนุญาตครับท?านประธานสภาเทศบาล ผมเห็นด>วย กับนายณรงค� 
ศรีษาวรรณ ส.ท.เขต ๑ ในเรื่องของการเปลี่ยนหลังคาตลาดสดเทศบาล ๒ เพราะ
ปDจจุบันมีปDญหาเรื่องหลังคารั่วเห็นควรดําเนินการเปลี่ยนหลังใหม?ครับ 

ส.ท.ปราโมทย�   ขออนุญาตครับท?านประธานสภาเทศบาล  ผมเห็นด>วยกับนายณรงค� 
ศรีษาวรรณ ส.ท.เขต ๑ ในเรื่องของการเปลี่ยนหลังคาตลาดสดเทศบาล ๒ เพราะได>รับ
ร>องเรียนจากพ?อค>าแม?ค>ามาตลอดว?าได>รับความเดือดร>อนในเรื่องหลังคารั่วครับ 

ส.ท.สุริยา   ขออนุญาตครับท?านประธานสภาเทศบาล ในส?วนของตลาดสดเทศบาล ๑           
ก็ประสบปDญหาเช?นเดียวกันครับ เพราะต้ังแต?ก?อสร>างตลาดสดมาประมาณ ๒๐ กว?าปBแล>ว 
จึงทําให>หลังคาตลาดสดบางส?วนผุพังไปตามกาลเวลา พ?อค>าแม?ค>าในตลาดสดได>รับ 
ความเดือดร>อนในเรื่องของหลังคารั่ว เห็นควรดําเนินการเปลี่ยนหลังคาตลาดสดเทศบาล ๑ 
เพ่ือบรรเทาความเดือดร>อนของพ?อค>าแม?ค>าครับ 

ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาฯ ขออนุญาตชี้แจงดังนี้ค?ะ ในเรื่องของการเปลี่ยนหลังคาตลาดสดเทศบาล           
ท้ังสองแห?ง ฝากให>ช?างคํานวณราคาและจะต้ังไว>ในปBงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ หรือ           
ถ>าปลายปBงบประมาณมีเงินคงเหลือก็จะดําเนินการแก>ไขค?ะ  

ส.ท.ปราโมทย�  ขออนุญาตสอบถามเรื่องหลังคาท่ีจอดรถดับเพลิง ตรงบริเวณโรงฆ?าสัตว�เก?า 
ข>างสํานักงานปWองกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตําบลท?าแร? เม่ือวันก?อนผมผ?านไป
สังเกตเห็นว?าหลังคาชํารุดมากแล>ว เห็นควรเปลี่ยนหลังคาโรงจอดรถใหม?ครับ 

นายกเทศมนตรี  ผมทราบเรื่องนี้มานานแล>วแต?อยากให>ทางสมาชิกสภาเทศบาลตําบลท?าแร?         
ได>นํามาแจ>งในท่ีประชุมสภาเทศบาลเพ่ือให>ทุกท?านได>รับทราบ และจะได>นําเรียน
ปรึกษาแก>ไขต?อไป 

ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาฯ ขออนุญาตชี้แจงดังนี้ค?ะ สืบเนื่องจากบริเวณท่ีจอดรถยนต�ดับเพลิงนั้นมีแผนจะ
ทําเปMนห>องพัสดุไว>เก็บทรัพย�สินของกองช?าง  จึงยังไม?ดําเนินก?อสร>างใดๆ เนื่องจากมีการ
ปรับราคากลางใหม? ทําให>ราคาท่ีต้ังไว>ในเทศบัญญัติประจําปBงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐            
มีราคาสูงข้ึนจึงไม?สามารถดําเนินการได>ในช?วงนี้  ถ>าในปลายปBงบประมาณมีเงินคงเหลือ
สามารถโอนได>ก็จะดําเนินการค?ะ   

ส.ท.สมจิต  ขออนุญาตครับท?านประธานสภาเทศบาล ผมมีเรื่องจะแจ>งสามเรื่องดังนี้ 
  ๑. เม่ือวันท่ี ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ท่ีผ?านมา เกิดพายุฤดูร>อนทําให>ตาข?าย

บริเวณสนามหญ>าเทียมหลุดฝากผู>รับผิดชอบดูแลแก>ไขด>วยครับ 
  ๒. เรื่องหลอดไฟบริเวณถนนข>างสุสานศักด์ิสิทธิ์วัดอัครเทวดามีคาแอลท?าแร?              

ฝD[งไปรษณีย�ชํารุดครับ 
  ๓. เรื่องเสียงตามสายตรงสี่แยกบ>านยายมุด เสียงไม?ดังมาประมาณ ๑ สัปดาห�

แล>วครับ 
ประธานสภาเทศบาล  ในส?วนของหลอดไฟข>างสุสานศักด์ิสิทธิ์วัดอัครเทวดามีคาแอลท?าแร? ฝD[ง

ไปรษณีย�ผมได>ดําเนินการแจ>งเจ>าหน>าท่ีออกไปแก>ไขแล>วครับ 
ส.ท.ไมตรี  ผมขอแจ>งเรื่องเสียงตามสายบริเวณเขต ๑ ชํารุดครับ 
ส.ท.อดุลรัตน�  ในเรื่องของเสียงตามสายบริเวณเขต ๒ ฝากผู>ท่ีเก่ียวข>องด>วยครับ เพราะเสียง

ไม?ดังหลายจุดครับ 
 
 

นายกเทศมนตรี… 



- ๑๑ - 
นายกเทศมนตรี  ขอบคุณท?านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท?านท่ีได>ช?วยการสอดส?องดูแลประชาชน

และเปMนกระบอกเสียงให>กับประชาชน เพราะทุกท?านได>รับเลือกมาเปMนตัวแทนของ
ประชาชนในการพัฒนาท>องถ่ิน พรุ?งนี้หลังจากท่ีผมกลับจากร?วมประชุมท่ีจังหวัด
สกลนครแล>วจะมาดําเนินการเปTดเสียงตามสายออกตรวจสอบแต?ละพ้ืนท่ีท่ัวท้ังเขต
เทศบาลด>วยตนเอง และขอให>ท?านสมาชิกสภาและเจ>าหน>าท่ีออกตรวจสอบแต?ละจุด 
เวลา ๑๔.๐๐ น. โดยพร>อมเพรียงกัน  เพ่ือแก>ปDญหาเสียงตามสายในแต?ละเขตครับ 

ส.ท.สมจิต  ขออนุญาตครับท?านประธานสภาเทศบาล ผมขอฝากอีกเรื่องครับสืบเนื่องจาก
ผมได>โทรศัพท�ประสานกับท?านรองนายกเทศมนตรี (นายโสมนัส เสมอพิทักษ�)                 
ในเบ้ืองต>นแล>ว ว?าบริเวณหน>าบ>านลุงไบ?มีก่ิงไม>ไปพาดสายไฟและตรงบริเวณหลังบ>าน
เณรฟาติมามีต>นไม>ไปพาดสายไฟก็จะส?งผลให>ไฟดับได>ฝากผู>ท่ีเก่ียวข>องดําเนินการ           
ด>วยครับ 

ประธานสภาเทศบาล  เพ่ือความปลอดภัยของประชาชนและทรัพย�สินฝากท?านรองนายกเทศมนตรี
(นายโสมนัส  เสมอพิทักษ�) ดําเนินการด>วยครับ 

นายกเทศมนตรี    ขอเพ่ิมเติมเรื่องการจัดเก็บรายได> ฝากผู>อํานวยการกองคลัง แจ>งเจ>าหน>าท่ีท่ี
รับผิดชอบงานจัดเก็บรายได>ออกตรวจตลาดสดด>วย  เพราะได>ข?าวมาว?ามีการจะขายแผง
ขายสินค>าให>กันซ่ึงแผงขายสินค>านั้นเปMนของเทศบาลตําบลท?าแร? ผู>เช?าแผงขายสินค>า           
ไม?มีสิทธิ์จะนําแผงขายสินค>าไปขายต?อให>คนอ่ืนครับ  

  และเรื่องท่ีมีผู>ลักลอบเอาเนื้อสัตว�ท่ีดําเนินการฆ?านอกโรงฆ?าสัตว�(ลักลอบ           
ฆ?าสัตว�)  มาวางขายในตลาดสดเทศบาลตําบลท?าแร? ฝากท?านรองนายกเทศมนตรี           
ท้ังสองไปเตือนผู>ท่ีลักลอบฆ?าสัตว�ด>วย ให>มาดําเนินการขออนุญาตให>ถูกต>องโดยการ           
นําสัตว�มาฆ?าท่ีโรงฆ?าสัตว�ของเทศบาลตําบลท?าแร?ครับ  

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

 

เลิกประชุมเวลา  ๑๑.๓๐ น.  
  
 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 

(ลงชื่อ)                                 ประธานกรรมการ    (ลงชื่อ)                                  ผู�จดรายงานการประชุม       
        ( นายประจวบ  บรรจงศิลป� )               (นางสาวนาถชนก   ยงคําชา)   

               นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ 
 
(ลงชื่อ)                        กรรมการ    (ลงชื่อ)                               ผู�ตรวจรายงานการประชุม 
           ( นายไมตรี  อินธิเสน )                  (นางบังอร   นาคทอง) 

ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภา  
(ลงชื่อ)                              กรรมการ 
           (นายปราโมทย-  อุปพงศ-)      

สภาเทศบาล... 
- ๑๒ - 



 
สภาเทศบาลตําบลท�าแร�   ได�รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ                   

สมัยท่ี ๓  ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๐   เม่ือวัน  ๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

(ลงช่ือ)                        ประธานสภาเทศบาล 
                        (นายศิริพงษ3  เชียนพลแสน)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
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�)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

- ๑๙ - 
 


