
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลท�าแร� 

สมัยประชุมสมัยวิสามัญ  สมัยท่ี ๒  
ครั้งท่ี  ๑/๒๕๖๐ 

เม่ือวันท่ี  ๒๗ กันยายน ๒๕๖๐ 
ณ  ห+องประชุมสภาเทศบาลตําบลท�าแร� 

_________________________ 
 

ผู+มาประชุม 
๑.นายศิริพงษ�   เชียนพลแสน  ประธานสภาเทศบาล 
๒.นายไมตรี   อินธิเสน        รองประธานสภาเทศบาล 
๓.นายณรงค�  ศรีษาวรรณ   สมาชิกสภาเทศบาล 
๔.นายสมจิต   มังกาย   สมาชิกสภาเทศบาล  
๕.นายพิเชษฐ  ปานแสน   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  สมปู5   ผู7อํานวยการกองช9าง /รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล 

ปฏิบัติหน7าท่ีนายกเทศมนตรีตําบลท9าแร9/เลขานุการสภาฯ 
๒.นางวันเพ็ญ  ละทะโล   ผู7อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 
๓.นางสาวสุรารัตน�  มุลเมืองแสน  ผู7อํานวยการกองการศึกษา  
๔.นางสาวสุภาวินี  ธีระนุกูล  ผู7อํานวยการกองคลัง 
๕.นายศุภวัฒน�  ไชยชนะ นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 
๖.นางชญาณิศา สุวรรณ นักวิชาการศึกษาชํานาญการ 
๗.นางสาวนาถชนก  ยงคําชา  นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ 
๘.นายฐิตินันท�  พิลาทา   ผู7ช9วยเจ7าหน7าท่ีธุรการ  
  

ผู+ไม�มาประชุม 
๑.นายสุริยา  ศรีวรกุล   สมาชิกสภาเทศบาล 
 

เริ่มประชุมเวลา   ๐๙.๐๐  น. 
เม่ือถึงเวลา ๐๙.๐๐ น. นางวนิดา สมปู5  ผู7อํานวยกองช9าง รักษาราชการแทน   

ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภา ได7เชิญท9านสมาชิกสภาเทศบาล, ผู7เข7ารับฟGงการประชุม, 
ผู7อํานวยการกอง  เข7าห7องประชุม และได7เรียนเชิญประธานสภาเทศบาลตําบลท9าแร9
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระต9อไป 

 
 
 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ … 
 



- ๒ - 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานจะแจ+งให+ท่ีประชุมทราบ 

ประธานสภาเทศบาล  ก9อนอ่ืนขอกล9าวคําว9าสวัสดีนางวนิดา สมปู5 ผู7อํานวยการกองช9าง รักษาราชการแทน  
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน7าท่ีนายกเทศมนตรีตําบลท9าแร9 ท9านสมาชิกสภาทุกท9าน  
ผู7อํานวยการกองและหัวหน7ากองแต9ละกองครับ  วันนี้เปKนการประชุมสภาเทศบาล            
สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒  ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๐  

  เรื่องท่ีประธานจะแจ7งให7ท่ีประชุมทราบ  เรื่องนายสุริยา  ศรีวรกุล ส.ท.เขต ๒  
ขอลาไปงานปลงศพพนักงานในร7าน  จึงไม9ได7เข7าร9วมประชุมในวันนี้และเรื่องการใช7
โทรศัพท�มือถือภายในห7องประชุมเพ่ือให7การประชุมเปKนไปด7วยความเรียบร7อย                  
ขอความร9วมมือจากสมาชิกสภาเทศบาลและผู7เข7าร9วมประชุมทุกท9านปMดโทรศัพท�มือถือ 
หากมีความจําเปKนให7เปลี่ยนไปใช7ระบบสั่นแทนหรือปMดเสียงโทรศัพท�ของท9านขอแจ7งให7
ท่ีประชุมทราบโดยท่ัวกัน  ขอบคุณครับ    

  

ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุม 

- ไม�มี -     

ระเบียบวาระท่ี ๓    กระทู+ถาม 

- ไม�มี -    

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

ประธานสภาเทศบาล   ลําดับต9อไปเปKนระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องการพิจารณาการกันเงินประจําปN
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ในหมวดครุภัณฑ�ที่ดินและสิ่งก9อสร7าง ขอเชิญเลขานุการสภา
เทศบาล  ได7ชี้แจงรายละเอียดเชิญครับ 

เลขานุการสภาฯ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว9าด7วยการรับเงิน การเบิกจ9ายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค�กรปกครองส9วนท7องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗             
แก7ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๕๘ หมวด ๕ การกันเงิน ข7อ ๕๙ ในกรณีท่ีรายจ9าย
หมวดค9าครุภัณฑ�ท่ีดินและสิ่งก9อสร7าง ยังมิได7ก9อหนี้ผูกพัน แต9มีความจําเปKนจะต7องใช7
จ9ายเงินนั้นต9อไปอีก ให7องค�กรปกครองส9วนท7องถ่ินรายงานขออนุมัติกันเงินต9อ               
สภาท7องถ่ินได7อีกไม9เกินระยะเวลาหนึ่งปN  ลําดับต9อไปเชิญผู7อํานวยการกองคลังชี้แจง
รายละเอียดเรื่องท่ีกันเงินเชิญค9ะ 

ผอ.กองคลัง  ขออนุญาตค9ะท9านประธานสภาเทศบาล ดิฉันนางสาวสุภาวินี  ธีระนุกูล 
ผู7อํานวยการกองคลัง  ขอชี้แจงรายละเอียดดังนี้ ตามท่ีงานการเงินและบัญชี ได7แจ7ง          
ขอความร9วมมือทุกกองงานตรวจสอบงบประมาณตามเทศบัญญัติประจําปNงบประมาณ           
พ.ศ.๒๕๖๐ สําหรับโครงการหมวดครุภัณฑ�ท่ีดินและสิ่งก9อสร7าง และหมวดรายจ9าย            
ท่ีไม9สามารถดําเนินการเบิกจ9ายให7แล7วเสร็จภายในปNงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ หรือ
โครงการรายการท่ีต7องก9อหนี้ผูกพันเบิกตัดปN  ซ่ึงมีงบประมาณของกองช9างท่ียัง                
ไม9ก9อหนี้ผูกพัน  แต9มีความจําเปKนต7องใช7จ9ายจํานวน ๒ รายการ คือ  

 
๑.แผนงาน… 



 
- ๓ - 

  ๑.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก9อสร7างโครงสร7างพ้ืนฐาน หมวด            
ค9าท่ีดินและสิ่งก9อสร7าง  ประเภทค9าก9อสร7างอาคารเก็บพัสดุ วงเงินงบประมาณ 
๙๐๒,๐๐๐ บาท  เพ่ือดําเนินการก9อสร7างอาคารเก็บพัสดุบริเวณโรงฆ9าสัตว�เก9าเทศบาล
ตําบลท9าแร9 

  ๒. แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟVาถนน หมวดเงินอุดหนุน ประเภทเงิน
อุดหนุนส9วนราชการ (โครงการเงินสมทบขยายเขตไฟฟVา) วงเงินงบประมาณ ๔๓,๗๐๐ บาท  

รวมจํานวนขอกันเงินท่ีเบิกจ9ายจากงบประมาณตามเทศบัญญัติ ปN พ.ศ.๒๕๖๐ 
(กรณีไม9ก9อหนี้ผูกพัน) จํานวน ๒ รายการ เปKนเงินท้ังสิ้น ๙๔๕,๗๐๐ บาท (เก7าแสน                  
สี่หม่ืนห7าพันเจ็ดร7อยบาทถ7วน)   

ประธานสภาเทศบาล   มีสมาชิกสภาเทศบาลท9านใดไม9เข7าใจหรือสงสัย  และต7องการอภิปรายเพ่ิมเติม
เชิญครับ  หากไม9มีผมขอมติในท่ีประชุมสภาเทศบาลว9า  ท9านสมาชิกท9านใดเห็นชอบให7           
กองคลังกันเงินงบประมาณรายจ9ายประจําปNงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ดังนี้ 

 ๑.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก9อสร7างโครงสร7างพ้ืนฐาน หมวด            
ค9าท่ีดินและสิ่งก9อสร7าง  ประเภทค9าก9อสร7างอาคารเก็บพัสดุ วงเงินงบประมาณ 
๙๐๒,๐๐๐ บาท    

  ๒. แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟVาถนน หมวดเงินอุดหนุน ประเภท               
เงินอุดหนุนส9วนราชการ (โครงการเงินสมทบขยายเขตไฟฟVา) วงเงินงบประมาณ ๔๓,๗๐๐ บาท  

รวมจํานวนขอกันเงินท่ีเบิกจ9ายจากงบประมาณตามเทศบัญญัติ ปN พ.ศ.๒๕๖๐ 
(กรณีไม9ก9อหนี้ผูกพัน) จํานวน ๒ รายการ เปKนเงินท้ังสิ้น ๙๔๕,๗๐๐ บาท (เก7าแสน                  
สี่หม่ืนห7าพันเจ็ดร7อยบาทถ7วน)  กรุณายกมือข้ึนเชิญครับ    

มติท่ีประชุม   ยกมือเห็นชอบจํานวน ๙ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง อนุมัติให+กองคลัง              
กันเงินงบประมาณรายจ�ายประจําป?งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (กรณีไม�ก�อหนี้ผูกพัน) 
จํานวน  ๒ รายการ เปBนเงินจํานวน ๙๔๕,๗๐๐ บาท (เก+าแสนส่ีหม่ืนห+าพันเจ็ดร+อยบาทถ+วน)   

 

ระเบียบวาระท่ี ๖    เรื่องอ่ืนๆ 

ประธานสภาเทศบาล  ลําดับต9อไปเปKนการประชุมในระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืนๆ  มีสมาชิกสภา
เทศบาลท9านใดจะปรึกษาหารือเพ่ิมเติมอีกหรือไม9เชิญครับ 

ส.ท.อดุลรัตน�   ขออนุญาตครับท9านประธานสภาเทศบาลตําบลท9าแร9  ผมนายอดุลรัตน� สกนธวัฒน� 
ส.ท.เขต ๒ ขอแจ7งเรื่องการขุดลอกคลองบริเวณหน7าโรงเรียนเซนต�โยเซฟท9าแร9 ใช7
งบประมาณเหลือจากเทศบาลตําบลเชียงเครือจํานวน ๓๐,๐๐๐ บาท และจะดําเนินการ
ขุดลอกต9อเนื่อง  แต9ในช9วงนี้รถแบล็คโฮหยุดทํางานเนื่องจากคนขับรถเสียชีวิตและยังไม9
มีผู7มาขับแทน   ผมมองว9าบริเวณจุดกลับรถภายในเขตเทศบาลตําบลท9าแร9ยังไม9มี
สัญญานไฟกระพริบเพ่ือปVองกันอุบัติเหตุ ผมจะเข7าประประสานกับกรมทางหลวงให7มา
ดําเนินการติดไฟกระพริบบริเวณยูเทิน  และผมขอแจ7งให7ไปดําเนินการซ9อมไฟบริเวณ
หน7าบ7านยายเฮ๊ียะและหลังบ7านเณรฟาติมาท9าแร9ไฟชํารุดนานแล7ว  ซ่ึงผมได7โทรศัพท�ไป
แจ7งช9างไฟเรียบร7อยแล7วแต9ยังไม9เห็นออกไปตรวจสอบครับ 

 
 

ผอ.กองช9าง… 



- ๔ – 
 

ผอ.กองช9าง   ขออนุญาตค9ะท9านประธานสภาเทศบาล ดิฉันขอชี้แจงเรื่องการออกซ9อมไฟฟVา 
หรือตัดต7นไม7  เพ่ือเปKนการปฏิบัติให7ถูกต7องตามระเบียบให7ท9านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท9าน 
/ผู7 ท่ีมีความประสงค�จะใช7บริการให7เข7ามาเขียนคําร7องท่ีเทศบาลตําบลท9าแร9เปKน       
ลายลักษณ�อักษร เ พ่ือให7สามารถติดตามงานได7ว9าดําเนินการแล7วเสร็จหรือไม9                
แต9ปGจจุบันไม9มีการเข7ามาเขียนคําร7องแต9จะเปKนการโทรศัพท�แจ7งช9างไฟโดยตรง           
ซ่ึงบางครั้งช9างไฟอาจจะลืม และบางเรื่องผู7 อํานวยการกองก็ไม9ทราบจึงไม9มีการ
ดําเนินการแก7ไขแต9อย9างใด กองช9างมีพนักงานในการซ9อมไฟฟVาจํานวนไม9มากซ่ึงอาจจะ
ปฏิบัติงานล9าช7าไม9ท่ัวถึง ปGจจุบันมีพนักงานขับรถ ๑ คน และผู7ช9วยช9างไฟฟVา ๒ คน  
เม่ือรับงานท่ีไม9มีลายลักษณ�อักษรเจ7าหน7าท่ีอาจจะลืมได7ค9ะ  

ส.ท.ณรงค�   ขออนุญาตครับท9านประธานสภาเทศบาล ผมนายณรงค� ศรีษาวรรณ ส.ท.เขต๑ 
ขออนุญาตสอบถามเรื่องเครื่องสูบน้ําบริเวณบ9อบําบัดน้ําเสีย ซ่ึงผมได7ปรึกษากับ             
นายศุภวัฒน� ไชยชนะ แล7วว9าเพ่ือให7เกิดความคุ7มค9าของการใช7งานต7องไปคํานวณก9อนว9า
จะใช7หัวปG[มน้ําก่ีตัว ถึงจะสามารถดําเนินการจัดซ้ือเครื่องสูบน้ําได7 เห็นควรจัดซ้ือเครื่อง
สูบน้ําตัวเล็กประมาณ ๒ ตัวเพ่ือลดค9าใช7จ9ายในการบํารุงรักษา ดีกว9าใช7เครื่องสูบน้ํา        
ตัวใหญ9ตัวเดียวถ7าชํารุดก็ไม9สามารถใช7งานได7เลยก็จะประสบปGญหาเช9นเดิมอีกครับ 

ส.ท.ประจวบ   ขออนุญาตครับท9านประธานสภาเทศบาล ผมนายประจวบ  บรรจงศิลป/ ส.ท.
เขต ๒ ผมขออนุญาตสอบถามเรื่องเบ้ียยังชีพผู7สูงอายุ ตามท่ีให7ผู7สูงอายุมาลงทะเบียน 
ให7แนบสําเนาสมุดบัญชีธนาคารด7วยเพ่ือจะโอนเข7าบัญชีธนาคารนั้น  ไม9ทราบว9าในเดือน
ตุลาคม จะมีการโอนเงินเข7าบัญชีธนาคารหรือจะออกแจกตามบ7านประธานชุมชน
เหมือนเดิมครับ 

นายศุภวัฒน�    ขออนุญาตครับท9านประธานสภาเทศบาล ผมนายศุภวัฒน� ไชยชนะ ตําแหน9ง
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ  เรื่องของการโอนเงินเข7าบัญชีธนาคารของผู7สูงอายุ นั้นเปKน
การเตรียมความพร7อมของรัฐบาล  แต9ยังมีบางพ้ืนท่ียังไม9พร7อมเพราะยังห9างไกลธนาคาร
และตู7 ATM   ดังนั้น เบ้ียผู7สูงอายุยังคงออกแจกตามบ7านประธานชุมชนเหมือนเดิมครับ 

ประธานสภาเทศบาล   มีท9านสมาชิกสภาเทศบาลท9านใดมีข7อซักถามเพ่ิมเติมหรือไม9ครับ หากไม9มีผม
ขอขอบคุณทุกท9านท่ีมาร9วมประชุมสภาเทศบาล สําหรับการประชุมในวันนี้ ได7ประชุม
เสร็จเรียบร7อยแล7วผมขอปMดประชุม                                                                             

เลิกประชุมเวลา  ๑๐.๐๐ น.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการตรวจ… 



- ๕ - 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
(ลงชื่อ)                                 ประธานกรรมการ    (ลงชื่อ)                                  ผู7จดรายงานการประชุม       
        ( นายประจวบ  บรรจงศิลป/ )               (นางสาวนาถชนก   ยงคําชา)   

               นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ 
 
(ลงชื่อ)                        กรรมการ    (ลงชื่อ)                               ผู7ตรวจรายงานการประชุม 
           ( นายไมตรี  อินธิเสน )                    (นางวนิดา  สมปู5) 
          ผู7อํานวยการกองช9าง  รักษาราชการแทน 

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

สภาเทศบาลตําบลท�าแร�   ได+รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ                   
สมัยท่ี ๔  ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๐   เม่ือวัน  ๒๒ เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 
(ลงช่ือ)                        ประธานสภาเทศบาล 

                        (นายศิริพงษG  เชียนพลแสน)  
  

 


