
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลท�าแร� 

สมัยประชุมสมัยสามัญ  สมัยท่ี 4 
ครั้งท่ี  ๑/๒๕๖๐ 

เม่ือวันท่ี  ๒๒  พฤศจิกายน 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.นายวัฒนา  วรรณพรม   สมาชิกสภาเทศบาล 
๗.นายปราโมทย�  อุปพงศ�   สมาชิกสภาเทศบาล 
๘.นายประจวบ  บรรจงศิลป.  สมาชิกสภาเทศบาล 
๙.นายสุรศักด์ิ  บุริพา   สมาชิกสภาเทศบาล 
๑๐.นายอดุลรัตน�  สกนธวัฒน�  สมาชิกสภาเทศบาล 

ผู.เข.าร�วมประชุม 
๑.นางวนิดา  สมปู4   ผู6อํานวยการกองช8าง /รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล 

ปฏิบัติหน6าท่ีนายกเทศมนตรีตําบลท8าแร8/เลขานุการสภาฯ 
๒.นางวันเพ็ญ  ละทะโล   ผู6อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 
๓.นางสาวสุรารัตน�  มุลเมืองแสน  ผู6อํานวยการกองการศึกษา  
๔.นางสาวสุภาวินี  ธีระนุกูล  ผู6อํานวยการกองคลัง 
๕.พันจ8าเอกธนรัตน�  ธนูศร  หัวหน6าสํานักปลัดเทศบาล 
๖.นางเพ็ชรัตน�  เวทเตอร�เกรน  นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ  แทนผู6อํานวยการกองสาธารณสุขฯ  
๗.นายศุภวัฒน�  ไชยชนะ นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ  แทนผู6อํานวยการกองสวัสดิการฯ 
๘.นางชญาณิศา สุวรรณ นักวิชาการศึกษาชํานาญการ 
๙.นางสาวนาถชนก  ยงคําชา  นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ 
๑๐.นายฐิตินันท�  พิลาทา   ผู6ช8วยเจ6าหน6าท่ีธุรการ  
  

ผู.ไม�มาประชุม 
๑.นายพิเชษฐ  ปานแสน   สมาชิกสภาเทศบาล 
 

เริ่มประชุมเวลา   ๑๔.๐๐  น. 
เม่ือถึงเวลา ๑๔.๐๐ น. นางวนิดา สมปู4  ผู6อํานวยกองช8าง รักษาราชการแทน   

ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภา ได6เชิญท8านสมาชิกสภาเทศบาล, ผู6เข6ารับฟGงการประชุม, 
ผู6อํานวยการกอง  เข6าห6องประชุม และได6เรียนเชิญประธานสภาเทศบาลตําบลท8าแร8
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระต8อไป 

 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ … 
 



- ๒ - 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานจะแจ.งให.ท่ีประชุมทราบ 

ประธานสภาเทศบาล  ก8อนอ่ืนขอกล8าวคําว8าสวัสดีนางวนิดา สมปู4 ผู6อํานวยการกองช8าง รักษาราชการแทน  
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน6าท่ีนายกเทศมนตรีตําบลท8าแร8 ท8านสมาชิกสภาทุกท8าน  
ผู6อํานวยการกองและหัวหน6ากองแต8ละกองครับ  วันนี้เปKนการประชุมสภาเทศบาล            
สมัยสามัญ สมัยท่ี ๔  ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๐  

  เรื่องท่ีประธานจะแจ6งให6ท่ีประชุมทราบ เรื่องนายพิเชษฐ  ปานแสน ส.ท.เขต ๑  
ขอลาป4วย  และเรื่องการใช6โทรศัพท�มือถือภายในห6องประชุมเพ่ือให6การประชุมเปKนไป
ด6วยความเรียบร6อย ขอความร8วมมือจากสมาชิกสภาเทศบาลและผู6เข6าร8วมประชุม            
ทุกท8านปMดโทรศัพท�มือถือ หากมีความจําเปKนให6เปลี่ยนไปใช6ระบบสั่นแทนหรือปMดเสียง
โทรศัพท�ของท8านขอแจ6งให6ท่ีประชุมทราบโดยท่ัวกัน  ขอบคุณครับ    

  

ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุม  

ประธานสภาเทศบาล  ลําดับต8อไปเปKนระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  ดังนี้     
๑. การรับรองรายงานการประชุม  สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๐ 
๒. การรับรองรายงานการประชุม  สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๐  
๓. การรับรองรายงานการประชุม  สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๐ 
มีท8านสมาชิกสภาเทศบาลท8านใดต6องการแก6ไขรายละเอียดรายงานการประชุมสภา 

ท่ีเสนอให6รับรองหรือไม8ประการใดเชิญครับ  หากไม8มีท8านใดจะแก6ไขผมจะขอมติท่ี
ประชุมสภาท8านสมาชิกสภาเทศบาลท8านใดเห็นว8าควรรับรองรายงานการประชุม กรุณา
ยกมือข้ึนเชิญครับ 

มติท่ีประชุม                          มีมติจํานวน ๙ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง เห็นชอบรับรองรายงานการ
ประชุม  

๑. สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๐ 
๒. สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๐ 
๓. สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๐ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓    กระทู.ถาม 

- ไม�มี -    

ระเบียบวาระท่ี ๔    เรื่องท่ีคณะกรรมการท่ีสภาท.องถ่ินตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแล.ว 
 
- ไม�มี – 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องท่ีเสนอใหม� 
- ไม�มี – 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖... 



- ๓ - 

ระเบียบวาระท่ี ๖    เรื่องอ่ืนๆ 

ประธานสภาเทศบาล  ลําดับต8อไปเปKนการประชุมในระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืนๆ  มีสมาชิกสภา
เทศบาลท8านใดจะปรึกษาหารือเพ่ิมเติมอีกหรือไม8เชิญผู6อํานวยการกองการศึกษาชี้แจง
รายเอียดของการจัดงานแห8ดาวคริสต�มาสประจําปO ค.ศ.๒๐๑๗  ครับ    

ผอ.กองการศึกษา   ขออนุญาตค8ะท8านประธานสภาเทศบาล ดิฉันนางสาวสุรารัตน�  มุลเมืองแสน 
ผู6อํานวยการกองการศึกษา ขอชี้แจงรายละเอียดงบประมาณในการจัดงานประเพณีแห8
ดาวคริสต�มาสประจําปO ค.ศ.๒๐๑๗ เชิญทุกท8านดูเอกสารท่ีแจกให6โดยเริ่มจากเอกสาร
หมายเลข ๑ มีรายละเอียดดังนี้ ซ่ึงจะแบ8งการจัดกิจกรรมออกเปKนสามกิจกรรมคือ  
        ๑.กิจกรรมมอบรางวัลประกวดรถแห8ดาวคริสต�มาส โดยจะแบ8งออกเปKน        
๒ ประเภท คือ ประเภทความสวยความงาม และประเภทความคิดริเริ่มสร6างสรรค� แยก
ออกเปKนเงินรางวัลชนะเลิศ  รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี ๑ รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี ๒  
และรางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี ๓ 

๒.กิจกรรมมอบรางวัลประกวดการแข8งขันมิสแซนต้ี  แยกออกเปKนเงินรางวัล
ชนะเลิศ  รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี ๑   รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี ๒   และขวัญใจ
ประชาชน  

๓.กิจกรรมมอบรางวัลประกวดการแข8งขันหัวเราะ แยกออกเปKนเงินรางวัล
ชนะเลิศ  รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี ๑   รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี ๒   และขวัญใจ
ประชาชน 

ซ่ึงเงินรางวัลจะแบ8งลดหลั่นกันไปตามประเภทรางวัลตามเอกสารท่ีได6แจกให6
ทุกท8านแล6ว ไม8ทราบว8าทุกท8านมีความคิดเห็นอย8างไรบ6างค8ะ 

ส.ท.ณรงค�  ขออนุญาตสอบถามเพ่ิมเติมครับ  ตามเอกสารท่ีแจกให6นั้นไม8ทราบว8าได6แยก
คะแนนและหลักเกณฑ�การให6คะแนนประเภทความสวยงามและความคิดริเริ่ม         
สร6างสรรค�หรือไม8ครับ  และได6กําหนดจํานวนการรับสมัครรถดาวไว6ก่ีคัน  ผมคิดว8าใน
ปOนี้คงมีรถดาวเข6าร8วมไม8มาก  เพราะมีเงินรางวัลน6อยและบางท่ีไม8มีเงินทุนในการ
จัดทํา เพราะไม8มีรางวัลชมเชยครับ       

ผอ.กองการศึกษา  ขออนุญาตชี้แจงดังนี้ค8ะ คะแนนกับหลักเกณฑ�จะแยกกันเลยและเวลามาสมัคร
ให6เลือกไปเลยว8าจะประกวดประเภทไหนค8ะ ส8วนจํานวนรถดาวกําหนดไว6ท่ี ๔๐ คัน 
จะเปMดรับสมัครท่ัวไปค8ะ  

ส.ท.ไมตรี  ขออนุญาตครับท8านประธานสภาเทศบาล  ในปOนี้ผมไม8ทราบว8าจะทํารถดาวเข6า
ประกวดในประเภทไหน เพราะเรื่องความสวยงามก็มาจากความคิดสร6างสรรค�ด6วยครับ 

ประธานสภาเทศบาล  ตามท่ีได6กล8าวมาข6างต6น การประกวดปOท่ีแล6วมีการให6รางวัลชมเชย ๗,๐๐๐บาท 
จึงมีรถดาวมาประกวดตรงตามท่ีกําหนด แต8ปOนี้ไม8มีรางวัลชมเชย ผมเกรงว8าจะมีผู6มา
สมัครประกวดรถดาวน6อย ไม8เปKนไปตามเปSาหมายท่ีกําหนดครับ 

ส.ท.ประจวบ  ขออนุญาตครับท8านประธานสภาเทศบาล ผมนายประจวบ  บรรจงศิลป. ส.ท.
เขต ๒  ตามท่ีนายณรงค� ศรีษาวรรณ, นายไมตรี  อินธิเสน และนายศิริพงษ� เชียนพลแสน 
ได6กล8าวไปแล6วนั้น ก็มีความหนักใจในการจัดทํารถดาวเข6าร8วมประกวด ไม8ทราบว8า
เทศบาลจะมีวิธีการอย8างไรในการช8วยชุมชนบ6าง  เนื่องจากได6ข8าวว8าสํานักงานตรวจ
เงินแผ8นดิน (สตง.) ได6ทักท6วงเรื่องการให6รางวัลชมเชย และมีการเรียกเงินคืนในเวลา
ต8อมา  แล6วมีแนวทางจะช8วยชุมชนอย8างไรบ6างครับ 

 
ส.ท.สุรศักด์ิ… 



- ๔ - 
ส.ท.สุรศักด์ิ  ขออนุญาตครับท8านประธานสภาเทศบาล  ยังไงผมก็ขอให6ช8วยชุมชนก8อนครับ 

ปOท่ีผ8านมามีชุมชนไทยเดิม ชุมชนป4าหว6าน ชุมชนท8าสะอาด ประดับตกแต8งรถดาวได6
สวยงามครับ 

ส.ท.ณรงค�  ขออนุญาตครับท8านประธานสภาเทศบาล  ไม8ทราบว8าค8าจ6างเวทีและไฟราคาสูง
ไปหรือไม8ครับ และสามารถจ6างได6ถูกกว8านี้หรือไม8 จะได6นําเงินท่ีเหลือไปเพ่ิมให6กับเงิน
รางวัล เพ่ือให6มีผู6สนใจนํารถดาวเข6าประกวดเพ่ิมมากข้ึนครับ ซ่ึงผู6จัดทํารถดาวมี
ค8าใช6จ8ายหลายอย8าง เช8น ค8าเช8ารถครั้งละ ๑,๐๐๐ บาท แล6วยังไม8รวมค8าจ6างคนขับอีกครับ 

  ผมคิดว8าวันท่ี ๒๑ – ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ ไม8น8าจะใช6เครื่องสํารองไฟในเวที 
เพ่ือเปKนการลดค8าใช6จ8ายครับ 

ผอ.กองการศึกษา  ขออนุญาตชี้แจงดังนี้คะ ตามท่ีได6กําหนดค8าจ6างเหมาแสง สี เสียงและเวทีพร6อม
เครื่องสํารองไฟและเครื่องสํารองไฟใช6ในรถดาวตลอดเวลา ๓ วัน คือวันท่ี ๒๑ – ๒๓ 
ธันวาคม ๒๕๖๐  เด๋ียวจะให6เจ6าหน6าท่ีไปสอบถามกับผู6ท่ีรู6ก8อนว8าจําเปKนหรือไม8ในการใช6
เครื่องสํารองไฟในวันท่ี ๒๑ –๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐  เพ่ือมาคํานวณและปรับตารางการ
จ6างใหม8ค8ะ  ส8วนเงินรางวัลต6องต้ังตามท่ีระเบียบกระทรวงมหาดไทยว8าด6วยการเบิกจ8าย
ค8าใช6จ8ายในการจัดงาน การจัดการแข8งขันกีฬา และการส8งนักกีฬาเข6าร8วมการแข8งขัน
กีฬาขององค�กรปกครองส8วนท6องถ่ิน พ.ศ.๒๕๕๙  ซ่ึงได6กําหนดค8าใช6จ8ายการประกวด
หรือแข8งขัน ได6กําหนดให6เบิกจ8ายได6ไม8เกินร6อยละ ๓๐ ของประมาณการค8าใช6จ8ายตาม
โครงการ  และถ6าต้ังเกินจะถูกเรียกเงินคืนเหมือนปOท่ีผ8านมา ท่ีถูกเรียกเงินคืนจาก
สํานักงานตรวจเงินแผ8นดินในการกําหนดเงินรางวัลชมเชย และงานลอยกระทงในปOท่ี
ผ8านมาก็ถูกเรียกเงินคืนแสนกว8าบาท  ดังนั้นในปOนี้เทศบาลตําบลท8าแร8จึงได6แยกประเภท
การประกวดเพ่ือเปKนการกระจายเงินรางวัลให6กับทุกท8านท่ีเข6าร8วมประกวดค8ะ  

  ในส8วนของเงินรางวัลจะไปปรับเงินรางวัลประเภทรองชนะเลิศ อันดับท่ี ๓ จาก
เดิมมี ๕ รางวัลเปKน ๘ รางวัล และจะลดจํานวนเงินรางวัลลงจากเดิม ๑๕,๐๐๐ บาท 
เปKน ๑๐,๐๐๐ บาท เพ่ือเปKนการกระจายรางวัลให6กับผู6เข6าประกวดทุกท8านค8ะ 

  การจัดงานวันท่ี ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ ได6รับการประสานจากบาทหลวงวีระเดช 
ใจเสรี ว8าไม8ให6มีการวางขายของในบริเวณถนนคนเดิน และให6เหลือไว6แต8บริเวณ              
สวนเอเดน แต8ต6องปMดเสียงเพลงในระหว8างทําพิธีบูชามิสซาค8ะ   

  ในวันท่ี ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ ให6รถดาวท่ีได6รับรางวัลมาโชว�ด6วยค8ะ  
ส.ท.ณรงค�  ในเรื่องของการประกวดแข8งขันมิสแซนต้ี ไม8ทราบว8าได6ปรึกษาบาทหลวงหรือยังครับ 
ผอ.กองการศึกษา  ขอบคุณสําหรับคําแนะนํา เด๋ียวจะไปปรึกษาทางบาทหลวงค8ะ 
ส.ท.สมจิต  ขออนุญาตครับท8านประธานสภาเทศบาล  ฝากกองงานท่ีเก่ียวข6องในเรื่องของ

การเปลี่ยนสายไฟตรงดาวใหญ8ทางเข6าหมู8บ6านท้ังสองฝGZงเห็นควรเปลี่ยนเปKนสีล6วนให6เห็น
เด8นชัดมากข้ึนครับ 

ส.ท.ปราโมทย�  ขออนุญาตครับท8านประธานสภาเทศบาล  เนื่องจากทางบริษัทเจริญศรี 
อยากจะมาโชว�รถในบริเวณงานเหมือนปOท่ีผ8านมาครับ 

ส.ท.สมจิต  ขออนุญาตครับท8านประธานสภาเทศบาล  ผมคิดว8าในปOนี้ควรจัดสถานท่ีให6ทาง
บริษัทเจริญศรีใกล6บริเวณงานกว8าปOท่ีผ8านมาเพ่ือให6เห็นเด8นชัด เพราะปOท่ีผ8านมาจัด
สถานท่ีให6บริษัทเจริญศรีไกลจากสถานท่ีจัดงานจึงทําให6มีคนเข6าไปเยี่ยมชมน6อย  และ
ทางบาทหลวงวัดอัครเทวดามีคาแอลท8าแร8ได6ขอความอนุเคราะห�รถกระเช6าให6ไปตัด
ตกแต8งต6นมะขามและประดับไฟตรงบริเวณวัดครับ 

ผอ.กองช8าง...  



- ๕ - 
ผอ.กองช8าง/เลขานุการฯ  รับทราบค8ะ ในส8วนของสถานท่ีจะหาท่ีจัดโชว�รถให6ใหม8ค8ะ 
ประธานสภาเทศบาล   บาทหลวงวีระเดช  ใจเสรี ได6ขอบริเวณสวนเอเดน และสนามฟุตซอลไม8ให6มี

การวางขายของและบริเวณนั้นจะมีการจัดทําอาหารเพ่ือต6อนรับรองนายกรัฐมนตรี และ
รัฐมนตรี ในวันท่ี ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ ครับ 

ส.ท.ณรงค�   ขออนุญาตครับท8านประธานสภาเทศบาล ผมนายณรงค� ศรีษาวรรณ ส.ท.เขต๑ 
ขอขอบคุณผู6อํานวยการกองช8างในเรื่องของการตัดก่ิงไม6บริเวณซอยแสงประเสริฐ          
และควรแก6ไขปรับปรุงถนนเลียบหนองหารซ่ึงมีหลายจุดชํารุดควรแก6ไขก8อนงานแห8ดาว  
ส8วนถนนราษฎร�เจริญก8อนท่ีจะมีการสร6างถนนแห8ดาวอยากให6แก6ไขในเรื่องของ              
ฝาท8อระบายน้ํา เพราะฝาท8อมีการนูนข้ึนสูงตลอดท้ังสายไม8ทราบว8าจะดําเนินการแก6ไข
อย8างไรก8อนจะถึงงานแห8ดาว และเรื่องถนนบริเวณโดยรอบบ8อบําบัดน้ําเสียโดยฝGZงทาง
ทิศตะวันตกอยากให6ตกแต8งก่ิงไม6 เพราะมีก่ิงไม6ทับบริเวณสายไฟซ่ึงอาจจะเกิดอันตราย
กับผู6ท่ีมาออกกําลังกายได6ครับ 

ประธานสภาเทศบาล   ฝากให6ผู6อํานวยการกองช8างแจ6งให6คนงานออกไปตัดตกแต8งก่ิงไม6บริเวณ
โดยรอบถนนท่ีขบวนรถดาวผ8านให6เรียบร6อยก8อนวันงานเปKนต6นบริเวณหน6าบ6านยายเสริฐ 
บริเวณตรงฝาท8อ และควรแก6ไขในจุดท่ีเสียหายมากก8อนเพราะคนงานมีน6อยครับ 

ส.ท.สมจิต   ขออนุญาตครับท8านประธานสภาเทศบาล ผมนายสมจิต  มังกาย ส.ท.เขต๑
ตามท่ีนายณรงค� ศรีษาวรรณ ได6กล8าวไปแล6วนั้น ผมคิดว8าควรให6เจ6าหน6าท่ีกองช8างออก
สํารวจเส6นทางแห8ดาวในเรื่องของก่ิงไม6 สายไฟ ตลอดเส6นทางขบวนแห8 ส8วนเรื่องฝาท8อ
ระบายน้ําท่ีไม8เท8ากันนั้นควรเอายางมะตอยท่ีเปKนถุงมาซ8อมแซมบริเวณท่ีชํารุดไปพลาง
ก8อนครับ 

ส.ท.ปราโมทย�   ขออนุญาตครับท8านประธานสภาเทศบาล ผมนายปราโมทย� อุปพงศ� ส.ท.เขต๒ 
ผมคิดว8าควรพิจารณาซ8อมแซมถนนสายท่ีขบวนรถดาวผ8าน และเรื่องการจัดขบวน         
รถดาว เม่ือปOท่ีแล6วขบวนรถดาวไม8ต8อเนื่องเพราะมีการจอดรถบริเวณริมถนนท่ีใช6แห8  
และฝากเรื่องสํารวจสายไฟตามเส6นทางขบวนแห8ควรสูงประมาณ ๔.๕ เมตร ถึง ๕ เมตร 
เพ่ือความสะดวกในการผ8านของรถแห8ดาวครับ 

ประธานสภาเทศบาล   เม่ือปOท่ีผ8านมาขบวนรถขาดช8วงเพราะติดรถตู6ของนักท8องเท่ียวท่ีมาชมดาว
บริเวณชุมชนไทยเดิม และตรงบ6านอาจารย�ศรีสว8างมีการประดับไฟเก่ียวกับเทศกาล
คริสต�มาส จึงมีนักท8องเท่ียวไปร8วมถ8ายรูปจํานวนมากจึงเปKนอีกสาเหตุท่ีทําให6ขบวนแห8
รถดาวท้ิงช8วงห8างของขบวนครับ 

ส.ท.สมจิต   ขออนุญาตครับท8านประธานสภาเทศบาล ผมคิดว8าในปOนี้ควรมีรถนําขบวน
สํารวจเส6นทางและประชาสัมพันธ�ขอความร8วมมือประชาชนไม8ให6เอารถเข6ามาจอดตลอด
ท้ังสายโดยให6ทางนายฝGนดี อุปรี ประชาสัมพันธ�ล8วงหน6าก8อนขบวนรถจะออกประมาณ 
๓๐ นาที  และในท่ีประชุมสรุปงานเม่ือปOท่ีแล6วได6กําหนดให6หาท่ีจอดรถบริเวณสนาม
กีฬาเซ็นต�รอแลนด�ครับ 

หัวหน6าสํานักปลัด   ในปOนี้ได6เตรียมการประชุมด6านการจราจรในวันงานแห8ดาวไว6แล6ว เพ่ือไม8ให6เกิด
เหตุการณ�เหมือนปOท่ีผ8านมา และสถานท่ีจอดรถได6กําหนดไว6สองจุดคือสนามกีฬาเซ็นต�
รอแลนด�และสนามโรงเรียนท8าแร8วิทยาครับ 

 
 
 

ส.ท.ประจวบ… 



- ๖ - 
ส.ท.ประจวบ   ขออนุญาตครับท8านประธานสภาเทศบาล ผมนายประจวบ  บรรจงศิลป. ส.ท.

เขต ๒  ผมขออนุญาตสอบถามเรื่องการขออนุ มัติ กันเงินประจําปOงบประมาณ               
พ.ศ.๒๕๖๐ ในสมัยประชุมสภาเทศบาลสมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี 
๒๗ กันยายน ๒๕๖๐ ได6กันเงินโครงการก8อสร6างอาคารเก็บพัสดุบริเวณโรงฆ8าสัตว�เก8า
เทศบาลตําบลท8าแร8จํานวนเงิน ๙๐๒,๐๐๐ บาท และโครงการเงินสมทบขยายเขตไฟฟSา 
จํานวนเงิน ๔๓,๗๐๐ บาท ไม8ทราบว8าจะดําเนินการได6ในช8วงไหน ในการก8อสร6างอยาก
ให6ดําเนินการก8อนฤดูฝนครับ  

ผอ.กองช8าง/เลขานุการฯ   ขออนุญาตชี้แจงดังนี้ค8ะ เรื่องการกันเงินสองโครงการนั้น ๑.โครงการก8อสร6าง
อาคารเก็บพัสดุบริเวณโรงฆ8าสัตว�เก8า ตอนนี้กองคลังให6กองช8างดําเนินการปรับแบบแปลน
ประมาณราคาเพ่ือจะได6กําหนดราคากลางและจะได6ดําเนินการจัดซ้ือจัดจ6าง คาดว8าประมาณ
เดือนธันวาคมคงได6ดําเนินการจัดซ้ือจัดจ6างค8ะ  ๒.โครงสมทบขยายเขตไฟฟSา อยู8ระหว8าง
ดําเนินการติดต8อการไฟฟSาและได6ชําระเงินเรียบร6อยแล6ว ตอนนี้ทราบว8าเรื่องดําเนินการ
ถึงฝ4ายก8อสร6างแล6ว หลังประชุมเสร็จจะให6เจ6าหน6าท่ีติดตามเรื่องอีกครั้งค8ะ  

ส.ท.สุริยา   ขออนุญาตครับท8านประธานสภาเทศบาล ผมนายสุริยา  ศรีวรกุล ส.ท.เขต๒ 
ขออนุญาตสอบถามเรื่องการต8อเติมหลังคาตลาดสดเทศบาล ๒ ไม8ทราบว8าได6ดําเนินการ
ถึงไหนแล6วครับ 

ผอ.กองช8าง/เลขานุการฯ   ขออนุญาตชี้แจงดังนี้ค8ะ เรื่องของการต8อเติมหลังคาตลาดสดเทศบาล ๒                    
เทศบาลได6ทําหนังสือไปขออนุญาตกับกรมธนารักษ�แล6ว  แต8กรมธนารักษ�ไม8อนุญาตและ
ให6มาแก6ไขแบบแปลน  เนื่องจากแบบแปลนท่ีทางกองช8างออกแบบหลังคาเปKนแบบตรงไป
ล้ําพ้ืนท่ีถนน   จึงให6ปรับไปตามพ้ืนท่ีจริงและไม8ล้ําพ้ืนท่ีถนน ตอนนี้อยู8ในช8วงแก6ไขแบบแปลน  
เม่ือแก6ไขเสร็จให6ส8งแบบแปลนไปขออนุญาต ซ่ึงทางธนารักษ�ได6ส8งช8างมาตรวจเดือนละ 
๑ ครั้ง  ดังนั้นต6องรอให6ทางช8างของธนารักษ�อนุญาตก8อนถึงจะดําเนินการก8อสร6างได6  
เหตุท่ีล8าช6าเพราะต6องแก6ไขแบบแปลนให6ถูกต6องตามท่ีธนารักษ�กําหนดค8ะ 

ประธานสภาเทศบาล   ตามท่ีเทศบาลตําบลบัวสว8างได6ทําหนังสือมาขออนุญาตท้ิงขยะท่ีบ8อขยะของ
เทศบาลตําบลท8าแร8 เชิญผู6อํานวยการกองช8างชี้แจงรายละเอียดครับ 

ผอ.กองช8าง/เลขานุการฯ   ขออนุญาตชี้แจงดังนี้ค8ะ ตามท่ีเทศบาลตําบลบัวสว8างได6มาขออนุญาตท้ิงขยะนั้น 
สืบเนื่องจากบ8อขยะเดิมของเทศบาลตําบลบัวสว8างไม8สามารถท้ิงได6เนื่องจากมีประชาชน
ย6ายออกไปอยู8บริเวณรอบบ8อขยะเปKนจํานวนมาก จึงไม8สามารถดําเนินการท้ิงขยะใน
บริเวณดังกล8าวได6อีก จึงได6มาขออนุญาตมาท้ิงท่ีเทศบาลตําบลท8าแร8และปGจจุบันทาง
เทศบาลตําบลท8าแร8กับเทศบาลตําบลบัวสว8างยังไม8ได6ทํา MOU ร8วมกัน  ไม8ทราบว8าท8าน
สมาชิกสภาเทศบาลมีความคิดเห็นอย8างไรค8ะ 

ส.ท.ประจวบ   ขออนุญาตครับท8านประธานสภาเทศบาล ผมคิดว8าทางสมาชิกสภาเทศบาล
ตําบลท8าแร8คงไม8ขัดข6องเพราะเปKนการสร6างรายได6เพ่ิมให6กับเทศบาล แต8อยากให6
เจ6าหน6าท่ีผู6รับผิดชอบตรวจสอบก8อนว8าบ8อขยะของเทศบาลตําบลท8าแร8มีกําลังในการ
กําจัดขยะได6เพียงพอกับปริมาณขยะท่ีเพ่ิมข้ึนจากเทศบาลตําบลบัวสว8างหรือไม8  

ส.ท.ณรงค�   ถ6าเจ6าหน6าท่ีประเมินว8าบ8อขยะสามารถรองรับขยะท่ีจะเพ่ิมข้ึนได6คงไม8มีปGญหา
เพราะเปKนการเพ่ิมรายได6ให6กับเทศบาลครับ  

 
 
 

ส.ท.ปราโมทย�… 



- ๗ - 
ส.ท.ปราโมทย�   ตามท่ีมีหน8วยงานมาทํา MOU ในการท้ิงขยะท่ีบ8อขยะเทศบาลตําบลท8าแร8แล6ว 

แต8ยังมีอีกหลายแห8งท่ียังไม8มาท้ิง หากหน8วยงานท่ีทํา MOU เขามาท้ิงแล6วบ8อขยะ
เทศบาลจะรองรับปริมาณขยะได6หรือไม8 แต8ถ6าสามารถรองรับขยะท่ีจะเกิดข้ึนได6ผมเห็นด6วยครับ 

ผอ.กองช8าง/เลขานุการฯ   ปGจจุบันมีหน8วยงานมาทํา MOU จํานวนท้ังสิ้น ๒๓ แห8ง แต8มีหน8วยงานท่ีมาท้ิง
เพียงแค8  ทต.เชียงเครือ/ทต.ฮางโฮง/ ทต.เมืองทองท8าแร8  

นางเพ็ชรัตน�   ขออนุญาตชี้แจงเพ่ิมเติมตามท่ีมีหน8วยงานบริเวณใกล6เคียงมาทํา MOU นั้น 
เพ่ือให6สามารถดําเนินการสร6างบ8อขยะได6 แต8หน8วยงานบางแห8งท่ีมาทํา MOU บางพ้ืนท่ี
มีปริมาณขยะน6อยจึงไม8นําขยะมาท้ิงท่ีบ8อขยะซ่ึงจะดําเนินการกําจัดเอง  หน8วยงานท่ีทํา 
MOU กับเทศบาลตําบลท8าแร8 คงไม8มาท้ิงขยะท่ีบ8อท้ังหมดตามท่ีมาทํา MOU และได6มี
การรณรงค�ให6ผู6มาท้ิงขยะต6องคัดแยกขยะก8อน ซ่ึงการคิดค8ากําจัดขยะจะแยกดังนี้ ถ6ามี
การคัดแยกขยะต6นทางราคา ๐.๕ บาท/กิโลกรัม  แต8ถ6าไม8มีการคัดแยกขยะราคา             
๑ บาท/กิโลกรัม แต8จะมีปGญหาในช8วงหน6าฝนเท8านั้น เพราะจะมีน้ําท8วมขังในบ8อขยะค8ะ 

ประธานสภาเทศบาล   มีท8านสมาชิกสภาเทศบาลท8านใดมีข6อซักถามเพ่ิมเติมหรือไม8ครับ หากไม8มีผม
ขอขอบคุณทุกท8านท่ีมาร8วมประชุมสภาเทศบาล สําหรับการประชุมในวันนี้ ได6ประชุม
เสร็จเรียบร6อยแล6วผมขอปMดประชุม                                       

เลิกประชุมเวลา  ๑๑.๕๐ น.   

 

 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
(ลงชื่อ)                                 ประธานกรรมการ    (ลงชื่อ)                                  ผู6จดรายงานการประชุม       
        ( นายประจวบ  บรรจงศิลป. )               (นางสาวนาถชนก   ยงคําชา)   

               นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ 
 
(ลงชื่อ)                        กรรมการ    (ลงชื่อ)                               ผู6ตรวจรายงานการประชุม 
           ( นายไมตรี  อินธิเสน )                    (นางวนิดา  สมปู4) 
          ผู6อํานวยการกองช8าง  รักษาราชการแทน 

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

สภาเทศบาลตําบลท�าแร�   ได.รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ                   
สมัยท่ี ๑  ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๑   เม่ือวัน ๑๙  เดือน กุมภาพันธA  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
(ลงช่ือ)                        ประธานสภาเทศบาล 

                        (นายศิริพงษA  เชียนพลแสน)  
  
  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


