
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลท�าแร� 

สมัยประชุมสมัยวิสามัญ  สมัยท่ี ๑  
ครั้งท่ี  ๑/๒๕๖๐ 

เม่ือวันท่ี  ๕ มิถุนายน  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.นายจเร  มรดก   รองนายกเทศมนตรี 
๓.นางสมัย ศรีวรกุล   เลขานุการนายกเทศมนตรี 
๔.นางบังอร   นาคทอง   ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาฯ   
๕.นางวนิดา  สมปู9   ผู;อํานวยการกองช<าง 
๖.นางวันเพ็ญ  ละทะโล   ผู;อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 
๗.นายสิทธิโชค  อินธิแสน ผู;อํานวยการกองสวัสดิการสังคม/รักษาราชการแทน 

ผู;อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล;อม 
๘.นางสาวสุรารัตน�  มุลเมืองแสน  ผู;อํานวยการกองการศึกษา 
๙.ว<าท่ีร;อยเอกวัชรา  โพธิ์สาวัง  ผู;อํานวยการกองการประปา 
๑๐.พันจ<าเอกธนรัตน� ธนูศร  หัวหน;าสํานักปลัดเทศบาล 
๑๑.นางสาวสุภาวิน ี ธีระนุกูล  ผู;อํานวยการกองคลัง 
๑๒.นางสาวนาถชนก  ยงคําชา  นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ 
๑๓.นายฐิตินันท�  พิลาทา   ผู;ช<วยเจ;าหน;าท่ีธุรการ  
 
 
 
 
 

เริ่มประชุมเวลา… 
 



- ๒ - 
เริ่มประชุมเวลา   ๐๙.๓๐  น. 

เม่ือถึงเวลา ๐๙.๓๐ น. นางบังอร  นาคทอง   ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภา         
ได;เชิญท<านสมาชิกสภาเทศบาล, ท<านนายกเทศมนตรี, คณะผู;บริหาร, ผู;เข;ารับฟHงการ
ประชุม, ผู;อํานวยการกอง และหัวหน;ากองทุกกองเข;าห;องประชุม และได;เรียนเชิญ
ประธานสภาเทศบาลตําบลท<าแร<ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระต<อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานจะแจ+งให+ท่ีประชุมทราบ 

ประธานสภาเทศบาล  ก<อนอ่ืนขอกล<าวคําว<าสวัสดีท<านนายกเทศมนตรีและรองนายกฯ ท้ังสองท<าน             
ท<านสมาชิกสภาทุกท<าน  ผู;อํานวยการกองและหัวหน;ากองแต<ละกองครับ  วันนี้เปJนการ
ประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๑  ครั้งท่ี ๑/ ๒๕๖๐  ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่อง
ท่ีประธานจะแจ;งให;ท่ีประชุมทราบ  เรื่องการใช;โทรศัพท�มือถือภายในห;องประชุมเพ่ือให;
การประชุมเปJนไปด;วยความเรียบร;อย  ขอความร<วมมือจากสมาชิกสภาเทศบาลและ
ผู;เข;าร<วมประชุมทุกท<านปLดโทรศัพท�มือถือ หากมีความจําเปJนให;เปลี่ยนไปใช;ระบบสั่น
แทนหรือปLดเสียงโทรศัพท�ของท<านขอแจ;งให;ท่ีประชุมทราบโดยท่ัวกันขอบคุณครับ    

  

ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุม 
- ไม�มี – 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓    กระทู+ถาม 

-ไม�มี-    

 

ระเบียบวาระท่ี ๔    เรื่องท่ีคณะกรรมการท่ีสภาท+องถ่ินตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแล+ว 

 -ไม�มี-    

 
ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องท่ีเสนอใหม� 

ประธานสภาเทศบาล   ลําดับต<อไปเรื่องการพิจารณาอนุมัติโอนเงินงบประมาณเพ่ือต้ังเปJนรายการใหม<
ของสํานักปลัดเทศบาล จํานวน ๘ รายการ ให;ชี้แจงแต<ละรายการและขออนุมัติ               
ทีละรายการ ขอเชิญหัวหน;ากองชี้แจงแต<ละรายการครับ 

หัวหน;าสํานักปลัดเทศบาล ขออนุญาตครับท<านประธานสภาเทศบาล คณะผู;บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 
ปลัดเทศบาลและผู;อํานวยการกองทุกท<าน ผมพันจ<าเอกธนรัตน�  ธนูศร หัวหน;าสํานัก
ปลัดเทศบาล  ขออนุญาตชี้แจ;งเรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพ่ือต้ังเปJนรายการใหม<
เนื่องจากในปMงบประมาณรายจ<ายประจําปM พ.ศ.๒๕๖๐  สํานักปลัดเทศบาลไม<ได;ต้ัง
รายการไว;  ดังนั้น จึงขอโอนลดงบประมาณเพ่ือต้ังเปJนรายการใหม<เพ่ือจัดซ้ือ 

 
 
 

จํานวน... 
 



- ๓ – 
                จํานวน ๘ รายการ คือ ๑.เครื่องสูบน้ํา ๒.สัญญาณไฟฉุกเฉิน(ไฟสัญญาณวับวาบ)            

๓.พัดลมติดเพดาน ๔.ตู;เหล็กบานเลื่อนกระจก ๕.เก;าอ้ีสํานักงาน ๖.เครื่องพิมพ�เลเซอร�                  
๗.เครื่องคอมพิวเตอร�สํานักงาน ๘.เครื่องโปรเจคเตอร�   โดยขอลดจาก สํานัก
ปลัดเทศบาล  แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป หมวดเงินเดือน (ฝ9ายประจํา)  
ประเภทเงินเดือนพนักงาน  ต้ังไว; ๒,๑๙๑,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๙๖๒,๑๙๒ บาท              
ขอโอนลด ๑3๖,๘๐๐บาท (หนึ่งแสนสามหม่ืนหกพันแปดร;อยบาทถ;วน) โดยมีรายละเอียด  
ดังนี้ 

เรื่องโอนงบประมาณเพ่ือต้ังเปJนรายการใหม<เรื่องแรก  การจัดซ้ือเครื่องสูบน้ํา 
เพ่ือใช;ในการบรรเทาสาธารณภัยกรณีเกิดเหตุน้ําท<วม สืบเนื่องจากในปMที่ผ<านมาเกิดเหตุ
น้ําท<วมขังบริเวณตลาดสดเทศบาลและบริเวณบ;านตรงข;ามไปรษณีย�ท<าแร<  เพื่อเปJน
การช<วยเหลือในเบื้องต;นทางเจ;าหน;าที่ได;ไปยืมเครื่องสูบน้ํากับชาวบ;านมาใช;สูบน้ํา
ออกในบริเวณดังกล<าว จึงส<งผลให;เกิดความล<าช;าในการปฏิบัติงาน ประกอบกับ
เพื่อให;เทศบาลตําบลท<าแร<มีเครื่องสูบน้ําไว;ใช;ในกิจกรรมต<างๆ ของเทศบาลอันเปJน
การบรรเทาความเดือดร;อนของประชาชน ดังนั้น จึงขอโอนลดงบประมาณเพ่ือต้ังเปJน
รายการใหม< ดังนี้          

ต้ังเปJนรายการใหม<            
   สํานักปลัดเทศบาล   แผนงานรักษาความสงบภายใน  งานบริหารท่ัวไป

เก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน หมวดค<าครุภัณฑ�การเกษตร  ประเภทครุภัณฑ�
การเกษตร(เครื่องสูบน้ํา) งบประมาณอนุมัติ ๓๐,๐๐๐ บาท เพ่ือจัดซ้ือเครื่องสูบน้ํา          
แบบไดโว<  จํานวน ๒ เครื่อง  ซ้ือตามราคาท;องตลาด   โดยมีรายละเอียดเครื่องสูบน้ํา 
ดังนี้     
ข;อมูลจําเพาะ (SPECIFICATIONS) 
 - ขนาดท<อส<ง (Discharge Size)    80  มิลลิเมตร 
 - พิกัดกําลังมอเตอร� (Power Output Range)  0.75  กิโลวัตต� 
 - ปริมาณน้ํา (Capacity)     300  ลิตร/นาที 
 - ส<งน้ําได;ถึง (Head) (แรงส<งน้ํา)    12.3  เมตร 
ข;อมูลจําเพาะมาตรฐาน (STANDARD SPECIFICATIONS) 
 -  ความเร็วรอบ           2,900 รอบ/นาที, 50 เฮิร�ท 
 -  แรงดันไฟฟ~า (Volt) / เฟส (Phase)  220  โวลต� / 1 เฟส 
-  พิกัดการป~องกันฝุ9นและน้ํา (Degrees of Protection)     IP 68 
-  ระบบป~องกันมอเตอร�เสียหาย (Moter Protection) แบบ Built-in Thermal Protection 
-  กําลังเครื่องจักร      1  แรงม;า 
-  สายส<งน้ําแบบผ;าใบ ขนาด  3 นิ้ว  จํานวน   ๒๔  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… 



- ๔ - 

ประธานสภาเทศบาล   มีสมาชิกสภาเทศบาลท<านใดไม<เข;าใจหรือสงสัย  และต;องการอภิปรายเพ่ิมเติม
เชิญครับ   

ส.ท.ณรงค�   ขออนุญาตครับท<านประธานสภาเทศบาล ผมนายณรงค� ศรีษาวรรณ ส.ท.             
เขต ๑  ถ;าเครื่องสูบน้ําเปJนเครื่องสูบน้ําแบบไดโว<จะไม<ค<อยมีปHญหาในเรื่องการ
บํารุงรักษา ครับ   

ส.ท.สุริยา   ขออนุญาตครับท<านประธานสภาเทศบาล ผมนายสุริยา  ศรีวรกุล ส.ท.             
เขต ๒  ในการจัดซ้ือเครื่องสูบน้ําแบบไดโว<แบบใช;ไฟฟ~าแรงดันตํ่า ถ;ากรณีเกิดเหตุฝนตก
น้ําท<วม  ถ;าไม<มีไฟฟ~าจะทําอย<างไร ผมคิดว<าน<าจะเลือกเครื่องสูบน้ําแบบท่ีสามารถใช;ได;ทุกท่ี 
และในกรณีท่ีไฟฟ~าดับก็ใช;ได;ครับ 

ส.ท.ปราโมทย�   ขออนุญาตครับท<านประธานสภาเทศบาล ผมนายปราโมทย� อุปพงศ� ส.ท.             
เขต ๒  ผมเห็นด;วยกับการเตรียมความพร;อมเพราะเม่ือปMท่ีผ<านมาเกิดเหตุน้ําท<วมบ;าน
ตรงข;ามไปรษณีย�มีน้ําลึก ถ;าเพ่ือเปJนการแก;ไขปHญหาเฉพาะหน;าผมเห็นด;วยในการการ
จัดซ้ือเครื่องสูบน้ําแบบไดโว<ครับ 

หัวหน;าสํานักปลัด   ขออนุญาตชี้แจงเพ่ิมเติมดังนี้ ถ;ากรณีเปJนเครื่องสูบน้ําแบบหาบหาม (แบบใช;
น้ํามันเครื่อง) ถ;าน้ําไม<ท<วมหัวดูด(หัวกะโหลก) ก็ไม<สามารถดูดน้ําได; ไม<เหมือนกับเครื่อง
สูบน้ําแบบไดโว<ครับ 

ส.ท.ณรงค�   ผมเปJนห<วงเรื่องของการบํารุงรักษาเครื่องสูบน้ําแบบหาบหาม(แบบใช;
น้ํามันเครื่อง) ถ;าไม<มีการใช;งานให;สตาร�ทเครื่องยนต�เดือนละครั้ง เพ่ือไม<ให;คาบน้ํามันท่ี
ติดในเครื่องไปเกาะเครื่องทําให;เสียหายได;ครับ  ผมเห็นด;วยในการจัดซ้ือเครื่องสูบน้ํา
แบบไดโว<  หากกรณีเกิดไฟฟ~าดับให;ใช;เครื่องสูบน้ําของผมก็ได; เพราะมีท้ัง ๒ ขนาด คือ
ขนาด ๒ นิ้ว กับขนาด ๔ นิ้ว เพ่ือไม<ให;ยากต<อการเก็บรักษาครับ 

ส.ท.สมจิต   ตามท่ีนายสุริยา ศรีวรกุล ส.ท.เขต ๒ ได;ชี้แจงในเบ้ืองต;นนั้นผมคิดว<าเครื่อง         
สูบน้ําแบบใช;น้ํามันเครื่องมีขนาดใหญ<ใช;สําหรับดูดน้ําลึกแต<ส<วนไดโว<จะสามารถใช;สูบน้ํา
ในท่ีตื้นได; ในการจัดซ้ือให;ปรึกษานายณรงค� ศรีษาวรรณ ส.ท.เขต ๑ ครับ 

ประธานสภาเทศบาล   มีสมาชิกสภาเทศบาลท<านใดไม<เข;าใจหรือสงสัย  และต;องการอภิปรายเพ่ิมเติม
เชิญครับ  หากไม<มีผมขอมติในท่ีประชุมสภาเทศบาลว<า  ท<านสมาชิกท<านใดเห็นชอบให;           
สํานักปลัดเทศบาลโอนงบประมาณเพ่ือต้ังเปJนรายการใหม< ดังนี้  

โอนลด    
สํานักปลัดเทศบาล  แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป หมวดเงินเดือน 

(ฝ9ายประจํา)  ประเภทเงินเดือนพนักงาน  ต้ังไว; ๒,๑๙๑,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ 
๙๖๒,๑๙๒ บาท  ขอโอนลด  ๓๐,๐๐๐ บาท (สามหม่ืนบาทถ;วน) 

ต้ังเปJนรายการใหม< 
สํานักปลัดเทศบาล   แผนงานรักษาความสงบภายใน  งานบริหารท่ัวไป

เก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน หมวดค<าครุภัณฑ�การเกษตร  ประเภทครุภัณฑ�
การเกษตร (เครื่องสูบน้ํา)   งบประมาณอนุมัติ ๓๐,๐๐๐ บาท (สามหม่ืนบาทถ;วน)              
เพ่ือจัดซ้ือเครื่องสูบน้ําแบบไดโว<  จํานวน ๒ เครื่อง  จัดซ้ือตามราคาท;องตลาด กรุณา 
ยกมือข้ึนเชิญครับ   

 
 

ประธานสภาเทศบาล... 



- ๕ - 

มติท่ีประชุม   ยกมือเห็นชอบจํานวน ๑๐ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง อนุ มัติให+ สํานัก
ปลัดเทศบาลโอนงบประมาณตั้งเป?นรายการใหม�เพ่ือจัดซ้ือเครื่องสูบน้ําแบบไดโว� 
จํานวน ๒ เครื่อง เป?นเงินจํานวน  ๓๐,๐๐๐ บาท (สามหม่ืนบาทถ+วน) 

ประธานสภาเทศบาล   ลําดับต<อไปเรื่องการพิจารณาอนุมัติโอนเงินงบประมาณเพ่ือต้ังเปJนรายการใหม<
ของสํานักปลัดเทศบาล  เรื่องจัด ซ้ือส ัญญาณไฟฉ ุก เฉ ิน ( ไฟส ัญญาณว ับวาบ)            
ขอเชิญหัวหน;าสํานักปลัดเทศบาลชี้แจงรายละเอียดครับ 

หัวหน;าสํานักปลัดเทศบาล เรื่องโอนงบประมาณเพ่ือต้ังเปJนรายการใหม< รายการท่ี ๒ เรื่องจัดซ้ือสัญญาณ
ไฟฉุกเฉิน(ไฟสัญญาณวับวาบ) สืบเนื่องจากสัญญาณไฟฉุกเฉินของรถยนต�ดับเพลิง
หมายเลขทะเบ ียน ๘๑-๐๔๐๓ สกลนคร ซึ ่งม ีนายสมเก ียรต ิ ร ัตนวาร เป Jน
ผู;รับผิดชอบ  เสื่อมโทรมตามกาลเวลาและปHจจุบันชํารุดไม<สามารถใช;งานได; และ
รถยนต�ดับเพลิงหมายเลขทะเบียน ๘๐-๘๓๕๔ สกลนคร  ซึ่งมีนายราชัย อุปพงษ� 
เปJนผู;รับผิดชอบ  ปHจจุบันเปJนไฟแบบโรเตอร�หมุนทําให;สัญญาณไฟสังเกตเห็นไม<ชัดเจน
และปHจจุบันชํารุด เม่ือวันเสาร�ท่ีผ<านมาเกิดเหตุเพลิงไหม;ในช<วงกลางคืนท่ีบ;านหนองสนม 
ตําบลเชียงเครือ ซ่ึงได;ประสานให;เทศบาลตําบลท<าแร<ออกไปร<วมในการดับเพลิงในครั้งนี้  
แต<รถยนต�ดับเพลิงของเทศบาลตําบลท<าแร<ไม<สามารถเปLดสัญญาณไฟขอทางได;ส<งผลให;
เกิดความล<าช;าในการเดินทาง  ดังนั้นจึงขออนุมัติซ้ือสัญญาณไฟฉุกเฉิน(ไฟสัญญาณ
วับวาบ)  ส<วนราคาในการจัดซ้ือได;รวมค<าติดต้ังเรียบร;อยแล;วครับ ดังนั้น จึงขอโอนลด
งบประมาณเพ่ือต้ังเปJนรายการใหม< ดังนี้     

ต้ังเปJนรายการใหม<            
สํานักปลัดเทศบาล  แผนงานรักษาความสงบภายใน  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ

การรักษาความสงบภายใน หมวดค<าครุภัณฑ�  ประเภทครุภัณฑ�ยานพาหนะและขนส<ง 
เพ่ือจัดซ้ือสัญญาณไฟฉุกเฉิน(ไฟสัญญาณวับวาบ) จํานวน ๒ ชุด งบประมาณอนุมัติ 
๔๐,๐๐๐ บาท  จัดซ้ือตามราคาท;องตลาด 

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   

ส.ท.สมจิต   ขออนุญาตครับท<านประธานสภาเทศบาล เท<าท่ีสังเกตเห็นไซเรนท่ีอยู<ในรถยนต�
ดับเพลิงอยู<มาหลายปMแล;ว จอดตากแดดตากฝนก็จะข้ึนเกลือไม<ทราบว<าเปJนของ USA 
หรือไม< เพราะของ USA จะมีความทนทานกว<า  ถ;าเปJนของจีนแดงใช;นานๆไปจะกรอบ
และมีคราบสนิม เพราะท่ีผมซ้ือมาติดท่ีรถเปJนของ USA และได;ทําถุงซิปป~องกันแสงแดด
และน้ําฝน ก็ได;ใช;งานมานานแล;วยังดีอยู<ครับผมขอแนะนําให;ทําถุงซิปป~องกันแสงแดด
และน้ําฝนในเวลาท่ีเราไม<ใช;งานก็รูดปLดไว; เพ่ือเปJนการบํารุงรักษาตัวสัญญาณไฟครับ   

ประธานสภาเทศบาล   มีสมาชิกสภาเทศบาลท<านใดไม<เข;าใจหรือสงสัย  และต;องการอภิปรายเพ่ิมเติม
เชิญครับ  หากไม<มีผมขอมติในท่ีประชุมสภาเทศบาลว<า  ท<านสมาชิกท<านใดเห็นชอบให;           
สํานักปลัดเทศบาลโอนงบประมาณเพ่ือต้ังเปJนรายการใหม< ดังนี้    

โอนลด...    
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โอนลด    
  สํานักปลัดเทศบาล  แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป หมวดเงินเดือน 
(ฝ9ายประจํา)  ประเภทเงินเดือนพนักงาน  ต้ังไว; ๒,๑๙๑,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ 
๙๓๒,๑๙๒ บาท  ขอโอนลด  ๔๐,๐๐๐ บาท (สี่หม่ืนบาทถ;วน) 

ต้ังเปJนรายการใหม< 
สํานักปลัดเทศบาล  แผนงานรักษาความสงบภายใน  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ

การรักษาความสงบภายใน หมวดค<าครุภัณฑ�  ประเภทครุภัณฑ�ยานพาหนะและขนส<ง 
เพ่ือจัดซ้ือสัญญาณไฟฉุกเฉิน(ไฟสัญญาณวับวาบ) จํานวน ๒ ชุด งบประมาณอนุมัติ 
๔๐,๐๐๐ บาท  จัดซ้ือตามราคาท;องตลาด  กรุณายกมือข้ึนเชิญครับ   

มติท่ีประชุม   ยกมือเห็นชอบจํานวน ๑๐ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง อนุ มัติให+ สํานัก
ปลัดเทศบาลโอนงบประมาณตั้งเป?นรายการใหม�เพ่ือจัดซ้ือสัญญาณไฟฉุกเฉิน
(ไฟสัญญาณวับวาบ) จํานวน ๒ ชุด เป?นเงินจํานวน ๔๐,๐๐๐ บาท (ส่ีหม่ืนบาทถ+วน) 

ประธานสภาเทศบาล   ลําดับต<อไปเรื่องการพิจารณาอนุมัติโอนเงินงบประมาณเพ่ือต้ังเปJนรายการใหม<
ของสํานักปลัดเทศบาล  เรื่องจัดซ้ือพัดลมติดเพดาน ขอเชิญหัวหน;าสํานักปลัดเทศบาล
ชี้แจงรายละเอียดครับ 

หัวหน;าสํานักปลัดเทศบาล เรื่องโอนงบประมาณเพ่ือต้ังเปJนรายการใหม< รายการท่ี ๓ เรื่องจัดซ้ือพัดลม          
ติดเพดาน  สืบเนื่องจากบริเวณหน;าห;องประชุมสภาเทศบาลมีสภาพอากาศท่ีถ<ายเทไม<ดี
เท<าท่ีควร  ซ่ึงบริเวณดังกล<าวเปJนท่ีจัดเตรียมอาหารว<างสําหรับผู;เข;าร<วมประชุม/อบรม
สัมมนา  ประกอบกับมีหลายหน<วยงานมาขอใช;สถานท่ีห;องประชุมสภาเทศบาล และ
เพ่ือให;เจ;าหน;าท่ีหรือผู;มาขอใช;สถานท่ีในการประชุมกรณีมีการจัดอาหารว<างได;รับความ
สะดวกในสถานท่ีและมีสภาพอากาศท่ีดีถ<ายเทได;สะดวก และเพ่ือเปJนการประหยัดพ้ืนท่ี
ใช;สอยบริเวณหน;าห;องประชุมสภาเทศบาล จึงขออนุมัติจัดซ้ือพัดลมติดเพดานขนาด        
๑๖ นิ้ว เพ่ือช<วยในการระบายอากาศบริเวณดังกล<าว  ดังนั้น จึงขอโอนลดงบประมาณ
เพ่ือต้ังเปJนรายการใหม< ดังนี้     

ต้ังเปJนรายการใหม<            
สํานักปลัดเทศบาล   แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป  หมวด             

ค<าครุภัณฑ�สํานักงาน  ประเภทครุภัณฑ�สํานักงาน (พัดลมติดเพดานขนาด 1๖ นิ้ว)             
เพ่ือจัดพัดลมติดเพดานใช;ติดบริเวณหน;าห;องประชุมสภาเทศบาล งบประมาณอนุมัติ                 
๑,๕๐๐ บาท จัดซ้ือตามราคาท;องตลาด 

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;           
สํานักปลัดเทศบาลโอนงบประมาณเพ่ือต้ังเปJนรายการใหม< ดังนี้    

 

โอนลด...    
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โอนลด    
สํานักปลัดเทศบาล  แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป หมวดเงินเดือน 

(ฝ9ายประจํา)  ประเภทเงินเดือนพนักงาน  ต้ังไว; ๒,๑๙๑,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ 
๘๙๒,๑๙๒ บาท  ขอโอนลด  ๑,๕๐๐ บาท (หนึ่งพันห;าร;อยบาทถ;วน) 

ต้ังเปJนรายการใหม< 
สํานักปลัดเทศบาล   แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป  หมวด           

ค<าครุภัณฑ�สํานักงาน  ประเภทครุภัณฑ�สํานักงาน (พัดลมติดเพดานขนาด 1๖ นิ้ว)            
เพ่ือจัดพัดลมติดเพดานใช;ติดบริเวณหน;าห;องประชุมสภาเทศบาล งบประมาณอนุมัติ                 
๑,๕๐๐ บาท (หนึ่งพันห;าร;อยบาทถ;วน) จัดซ้ือตามราคาท;องตลาด กรุณายกมือข้ึนเชิญครับ   

มติท่ีประชุม   ยกมือเห็นชอบจํานวน ๑๐ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง อนุ มัติให+ สํานัก
ปลัดเทศบาลโอนงบประมาณตั้งเป?นรายการใหม�เพ่ือจัดซ้ือพัดลมติดเพดาน เป?นเงิน
จํานวน ๑,๕๐๐ บาท (หนึ่งพันห+าร+อยบาทถ+วน) 

ประธานสภาเทศบาล   ลําดับต<อไปเรื่องการพิจารณาอนุมัติโอนเงินงบประมาณเพ่ือต้ังเปJนรายการใหม<
ของสํานักปลัดเทศบาล  เรื่องจัดซ้ือตู;เหล็กบานเลื่อนกระจก  ขอเชิญหัวหน;าสํานัก
ปลัดเทศบาลชี้แจงรายละเอียดครับ 

หัวหน;าสํานักปลัดเทศบาล เรื่องโอนงบประมาณเพ่ือต้ังเปJนรายการใหม< รายการท่ี ๔  เรื่องจัดซ้ือตู;เหล็ก
บานเลื ่อนกระจกขนาด ๔ ฟุต  สืบเนื ่องจากสํานักปลัดเทศบาลมีเอกสารท่ีสําคัญ          
ไม<มีท่ีเก็บเอกสาร เช<นงานการเจ;าหน;าท่ีและงานนิติการ  มีเอกสารสําคัญท่ีต;องจัดเก็บ
ให;เรียบร;อยเพ่ือง<ายต<อการหาเอกสาร และมีบางส<วนต;องนําไปเก็บไว;ท่ีห;องพัสดุทําให;
ยากต<อการหาเอกสาร  ดังนั้น จึงขอโอนลดงบประมาณเพ่ือต้ังเปJนรายการใหม< ดังนี้     

ต้ังเปJนรายการใหม<            
สํานักปลัดเทศบาล   แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป  หมวด         

ค<าครุภัณฑ�สํานักงาน  ประเภทครุภัณฑ�สํานักงาน  เพ่ือจ<ายเปJนค<าตู;เหล็กบานเลื่อน
กระจกขนาด 4 ฟุต จํานวน 2 หลังๆ ละ ๔,500 บาท ต้ังไว; ๙,000 บาท จัดซ้ือตาม
ราคาท;องตลาด 

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;           
สํานักปลัดเทศบาลโอนงบประมาณเพ่ือต้ังเปJนรายการใหม< ดังนี้    

โอนลด    
สํานักปลัดเทศบาล  แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป หมวดเงินเดือน 

(ฝ9ายประจํา)  ประเภทเงินเดือนพนักงาน  ต้ังไว; ๒,๑๙๑,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ 
๘๙๐,๖๙๒ บาท ขอโอนลด  ๙,๐๐๐ บาท (เก;าพันบาทถ;วน) 

 

ต้ังเปJนรายการใหม<... 
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ต้ังเปJนรายการใหม< 
สํานักปลัดเทศบาล  แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป หมวด        

ค<าครุภัณฑ�สํานักงาน  ประเภทครุภัณฑ�สํานักงาน  เพ่ือจ<ายเปJนค<าตู;เหล็กบานเลื่อน
กระจกขนาด 4 ฟุต จํานวน 2 หลังๆ ละ ๔,500 บาท ต้ังไว; ๙,000 บาท (เก;าพันบาทถ;วน) 
จัดซ้ือตามราคาท;องตลาด กรุณายกมือข้ึนเชิญครับ   

มติท่ีประชุม   ยกมือเห็นชอบจํานวน ๑๐ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง อนุ มัติให+ สํานัก
ปลัดเทศบาลโอนงบประมาณตั้งเป?นรายการใหม�เพ่ือจัดซ้ือตู+เหล็กบานเล่ือนกระจก
ขนาด ๔ ฟุต จํานวน ๒ หลังๆ ละ ๔,๕๐๐ บาท เป?นเงินจํานวน ๙,๐๐๐ บาท              
(เก+าพันบาทถ+วน) 

ประธานสภาเทศบาล   ลําดับต<อไปเรื่องการพิจารณาอนุมัติโอนเงินงบประมาณเพ่ือต้ังเปJนรายการใหม<
ของสํานักปลัดเทศบาล  เรื่องจัดซ้ือเก;าอี้สํานักงาน  ขอเชิญหัวหน;าสํานักปลัดเทศบาล
ชี้แจงรายละเอียดครับ 

หัวหน;าสํานักปลัดเทศบาล เรื่องโอนงบประมาณเพ่ือต้ังเปJนรายการใหม<รายการท่ี ๕  เรื่องจัดซ้ือเก;าอ้ี
สํานักงานสําหรับระดับ ๓-๖ สืบเนื่องจากเก;าอ้ีสํานักงานของเจ;าพนักงานธุรการและ         
เจ;าพนักงานป~องกันและบรรเทาสาธารณภัยชํารุดไม<สามารถซ<อมแซมได; และปHจจุบันได;
นําเก;าอ้ีท่ีห;องกิจการสภาเทศบาลมาใช;ชั่วคราวครับ  ดังนั้น จึงขอโอนลดงบประมาณเพ่ือ      
ต้ังเปJนรายการใหม< ดังนี้     

ต้ังเปJนรายการใหม<            
สํานักปลัดเทศบาล   แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป  หมวด             

ค<าครุภัณฑ�สํานักงาน  ประเภทครุภัณฑ�สํานักงาน เพ่ือจัดซ้ือเก;าอ้ีสํานักงานสําหรับระดับ  
3-6 จํานวน ๒ ตัว ประมาณอนุมัติ ๖,000 บาท จัดซ้ือตามราคาท;องตลาด 

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;           
สํานักปลัดเทศบาลโอนงบประมาณเพ่ือต้ังเปJนรายการใหม< ดังนี้    

โอนลด    
สํานักปลัดเทศบาล  แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป หมวดเงินเดือน 

(ฝ9ายประจํา)  ประเภทเงินเดือนพนักงาน  ต้ังไว; ๒,๑๙๑,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ 
๘๘๑,๖๙๒ บาท ขอโอนลด  ๖,๐๐๐ บาท (หกพันบาทถ;วน) 

ต้ังเปJนรายการใหม< 
สํานักปลัดเทศบาล   แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป  หมวด             

ค<าครุภัณฑ�สํานักงาน  ประเภทครุภัณฑ�สํานักงาน เพ่ือจัดซ้ือเก;าอ้ีสํานักงานสําหรับระดับ  
3-6 จํานวน ๒ ตัว งบประมาณอนุมัติ ๖,000 บาท (หกพันบาทถ;วน) จัดซ้ือตามราคา
ท;องตลาด  กรุณายกมือข้ึนเชิญครับ   

 
มติท่ีประชุม... 
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มติท่ีประชุม   ยกมือเห็นชอบจํานวน ๑๐ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง อนุ มัติให+ สํานัก
ปลัดเทศบาลโอนงบประมาณตั้งเป?นรายการใหม�เพ่ือจัดซ้ือเก+าอ้ีสํานักงานสําหรับ
ระดับ 3-6 จํานวน ๒ ตัว เป?นเงินจํานวน ๖,๐๐๐ บาท (หกพันบาทถ+วน) 

ประธานสภาเทศบาล   ลําดับต<อไปเรื่องการพิจารณาอนุมัติโอนเงินงบประมาณเพ่ือต้ังเปJนรายการใหม<
ของสํานักปลัดเทศบาล  เรื่องจัดซ้ือเครื ่องพ ิมพ �เลเซอร � ขอเชิญหัวหน;าสํานัก
ปลัดเทศบาลชี้แจงรายละเอียดครับ 

หัวหน;าสํานักปลัดเทศบาล เรื่องโอนงบประมาณเพ่ือต้ังเปJนรายการใหม<รายการท่ี ๖  เรื่องจัดซ้ือ
เครื่องพิมพ�เลเซอร�  สืบเนื่องจากเครื่องพิมพ�เลเซอร�ไม<เพียงพอต<อการใช;งาน เพราะ
ปHจจุบันงานของสํานักปลัดเทศบาลท่ีอยู<ในความรับผิดชอบเพ่ิมมากข้ึนและต;องรายงาน
การปฏิบัติงานต<างๆ ให;อําเภอและหน<วยงานราชการท่ีเก่ียวข;องทราบ  ประกอบกับ
เครื่องพิมพ�เลเซอร�ท่ีใช;งานอยู<มีอายุการใช;งานนานหลายปMทําให;การทํางานล<าช;าครับ   
ดังนั้น จึงขอโอนลดงบประมาณเพ่ือต้ังเปJนรายการใหม< ดังนี้     

ต้ังเปJนรายการใหม<            
สํานักปลัดเทศบาล   แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป  หมวด            

ค<าครุภัณฑ�คอมพิวเตอร�  ประเภทครุภัณฑ�คอมพิวเตอร� เพ่ือจัดซ้ือเครื่องพิมพ�ชนิดเลเซอร� 
หรือชนิดขาวดํา  งบประมาณอนุมัติ ๓,๓๐๐ บาท จัดซ้ือตามราคามาตรฐานครุภัณฑ�
โดยมีรายละเอียดครุภัณฑ�เครื่องพิมพ�ชนิดเลเซอร� หรือชนิด LED ขาวดํา (๑๘หน;า/นาที) 
ดังนี้ 

 คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
 ๑. มีความละเอียดในการพิมพ�ไม<น;อยกว<า ๖๐๐x๖๐๐ dpi 
 ๒. มีความเร็วในการพิมพ�ร<างไม<น;อยกว<า ๑๘ หน;าต<อนาที (ppm) 
 ๓. มีหน<วยความจํา (Memory) ขนาดไม<น;อยกว<า ๘ MB 
 ๔. มีช<องเชื่อมต<อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB ๒.๐ หรือดีกว<า 

จํานวนไม<น;อยกว<า ๑ ช<อง 
 ๕. สามารถใช;ได;กับ A๔, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส<กระดาษ 

ได;ไม<น;อยกว<า ๑๕๐ แผ<น 
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;           
สํานักปลัดเทศบาลโอนงบประมาณเพ่ือต้ังเปJนรายการใหม< ดังนี้    

โอนลด    
สํานักปลัดเทศบาล  แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป หมวดเงินเดือน 

(ฝ9ายประจํา)  ประเภทเงินเดือนพนักงาน  ต้ังไว; ๒,๑๙๑,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ 
๘๗๕,๖๙๒ บาท ขอโอนลด  ๓,๓๐๐ บาท (สามพันสามร;อยบาทถ;วน) 

ต้ังเปJนรายการใหม<… 
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ต้ังเปJนรายการใหม< 
สํานักปลัดเทศบาล   แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป  หมวดค<า

ครุภัณฑ�คอมพิวเตอร�  ประเภทครุภัณฑ�คอมพิวเตอร� เพ่ือจัดซ้ือเครื่องพิมพ�ชนิดเลเซอร� 
หรือชนิดขาวดํา  งบประมาณอนุมัติ ๓,๓๐๐ บาท (สามพันสามร;อยบาทถ;วน) จัดซ้ือ
ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ�  กรุณายกมือข้ึนเชิญครับ   

มติท่ีประชุม   ยกมือเห็นชอบจํานวน ๑๐ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง อนุ มัติให+ สํานัก
ปลัดเทศบาลโอนงบประมาณตั้งเป?นรายการใหม�เพ่ือจัดซ้ือเครื่องพิมพIเลเซอรI เป?นเงิน
จํานวน ๓,๓๐๐ บาท (สามพันสามร+อยบาทถ+วน) 

ประธานสภาเทศบาล   ลําดับต<อไปเรื่องการพิจารณาอนุมัติโอนเงินงบประมาณเพ่ือต้ังเปJนรายการใหม<
ของสํานักปลัดเทศบาล  เรื่องจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร�สํานักงาน ขอเชิญหัวหน;าสํานัก
ปลัดเทศบาลชี้แจงรายละเอียดครับ 

หัวหน;าสํานักปลัดเทศบาล เรื่องโอนงบประมาณเพ่ือต้ังเปJนรายการใหม<รายการท่ี ๗  เรื่องจัดซ้ือเครื่อง
คอมพิวเตอร�สํานักงาน สืบเนื่องจากปHจจุบันเครื่องคอมพิวเตอร�สํานักงานของสํานัก
ปลัดเทศบาลมี ๒ เครื่อง และชํารุดไม<สามารถซ<อมได; ๑ เครื่อง ส<วนเครื่องท่ีมีอยู<             
ก็มีกองงานอ่ืนมาขอใช;เครื่องคอมพิวเตอร�เปJนบางครั้งทําให;เครื่องคอมพิวเตอร�ติดไวรัส 
จึงส<งผลให;การพิมพ�เอกสารท่ีต;องใช;ระบบอินเตอร�เน็ตในการพิมพ�ระบบ e-laas หรือ
รายงานข;อมูลต<างๆ ผ<านระบบอินเตอร�เน็ตไม<สามารถพิมพ�งานได; และต;องไปขอใช;
คอมพิวเตอร�ท่ีมีความเร็วและไม<มีไวรัสกับกองงานอ่ืน  ในการจัดซ้ือครั้งนี้จะขออนุมัติซ้ือ
เพียงแค<ตัวเคส (CPU) เท<านั้น ส<วนจอคอมพิวเตอร�มีอยู<แล;วครับ  ดังนั้น จึงขอโอนลด
งบประมาณเพ่ือต้ังเปJนรายการใหม< ดังนี้     

ต้ังเปJนรายการใหม<            
สํานักปลัดเทศบาล   แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป  หมวด           

ค<าครุภัณฑ�คอมพิวเตอร�  ประเภทครุภัณฑ�คอมพิวเตอร� เพ่ือจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร�
สํานักงาน  งบประมาณอนุมัติ ๑๒,๐๐๐ บาท จัดซ้ือตามราคามาตรฐานครุภัณฑ� โดยมี
รายละเอียดครุภัณฑ�คอมพิวเตอร�  ดังนี้ 
 คุณลักษณะพ้ืนฐาน 

๑. มีหน<วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม<น;อยกว<า ๒ แกนหลัก ( ๒ core) มี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม<น;อยกว<า ๓.๓ GHz หรือดีกว<า จํานวน ๑ หน<วย  

๒. มีหน<วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR๓ หรือมีกว<า มีขนาดไม<น;อยกว<า ๔ GB  
๓. มีหน<วยจัดเก็บข;อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว<าขนาดความจุไม<

น;อยกว<า ๑ TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม<น;อยกว<า ๑๒๐ GB 
จํานวน ๑ หน<วย 

๔. มี DVD-RW หรือดีกว<า จํานวน ๑ หน<วย 
๕. มีช<องเชื่อมต<อระบบเครือข<าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/

๑๐๐๐ Base-T หรือดีกว<าจํานวนไม<น;อยกว<า ๑ ช<อง 
 
 
 

เพ่ือให;เปJนไปตาม… 
 



- ๑๑ - 
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   

ส.ท.สมจิต   ขออนุญาตครับท<านประธานสภาเทศบาล  ตามรายละเอียดท่ีกล<าวมาแล;ว
ข;างต;นผมเห็นด;วยในการจัดซ้ือ เพราะเปJนคุณสมบัติท่ีใหม<และสามารถรองรับกับ
เทคโนโลยีในปHจจุบันได;ครับ 

ประธานสภาเทศบาล   มีสมาชิกสภาเทศบาลท<านใดไม<เข;าใจหรือสงสัย  และต;องการอภิปรายเพ่ิมเติม
เชิญครับ  หากไม<มีผมขอมติในท่ีประชุมสภาเทศบาลว<า  ท<านสมาชิกท<านใดเห็นชอบให;           
สํานักปลัดเทศบาลโอนงบประมาณเพ่ือต้ังเปJนรายการใหม< ดังนี้    

โอนลด    
สํานักปลัดเทศบาล  แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป หมวดเงินเดือน 

(ฝ9ายประจํา)  ประเภทเงินเดือนพนักงาน  ต้ังไว; ๒,๑๙๑,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ 
๘๗๒,๓๙๒ บาท ขอโอนลด  ๑๒,๐๐๐ บาท (หนึ่งหม่ืนสองพันบาทถ;วน) 

ต้ังเปJนรายการใหม< 
สํานักปลัดเทศบาล   แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป  หมวด               

ค<าครุภัณฑ�คอมพิวเตอร�  ประเภทครุภัณฑ�คอมพิวเตอร� เพ่ือจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร�
สํานักงาน  งบประมาณอนุมัติ ๑๒,๐๐๐ บาท (หนึ่งหม่ืนสองพันบาทถ;วน) จัดซ้ือตาม
ราคามาตรฐานครุภัณฑ�  กรุณายกมือข้ึนเชิญครับ   

มติท่ีประชุม   ยกมือเห็นชอบจํานวน ๑๐ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง อนุ มัติให+ สํานัก
ปลัดเทศบาลโอนงบประมาณตั้งเป?นรายการใหม�เพ่ือจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรI
สํานักงาน เป?นเงินจํานวน ๑๒,๐๐๐ บาท (หนึ่งหม่ืนสองพันบาทถ+วน) 

ประธานสภาเทศบาล   ลําดับต<อไปเรื่องการพิจารณาอนุมัติโอนเงินงบประมาณเพ่ือต้ังเปJนรายการใหม<
ของสํานักปลัดเทศบาล  เรื่องจัดซ้ือเครื ่องโปรเจคเตอร � ขอเชิญหัวหน;าสํานัก
ปลัดเทศบาลชี้แจงรายละเอียดครับ 

หัวหน;าสํานักปลัดเทศบาล เรื่องโอนงบประมาณเพ่ือต้ังเปJนรายการใหม<รายการท่ี ๘ เปJนรายการสุดท;ายท่ี
จะขออนุมัติในวันนี้ คือ  เรื่องจัดซ้ือเครื่องโปรเจคเตอร� สืบเนื่องจากเลนส�เครื่อง
โปรเจคเตอร�ท่ีห;องประชุมสภาเทศบาลชํารุด  ตามท่ีทุกท<านได;สังเกตเห็นคือเลนส�ภาพ
เริ่มเปJนสีดําและเริ่มลามไปเรื่อยๆ  ได;สอบถามราคาในการซ<อมแซมแล;วปรากฏว<า            
มีราคาสูงเม่ือเทียบกับการจัดซ้ือเครื่องใหม<  ประกอบกับเครื่องโปรเจคเตอร�ท่ีใช;งานอยู<ก็
มีอายุการใช;งานมาหลายปMแล;วจึงไม<คุ;มค<ากับการซ<อมแซม  ดังนั้น จึงขอโอนลด
งบประมาณเพ่ือต้ังเปJนรายการใหม< ดังนี้   

 
 
 

ต้ังเปJนรายการใหม<...            



- ๑๒ -   

ต้ังเปJนรายการใหม<            
สํานักปลัดเทศบาล   แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป  หมวด            

ค<าครุภัณฑ�โฆษณาและเผยแพร<  ประเภทครุภัณฑ�โฆษณาและเผยแพร< เพ่ือจัดซ้ือเครื่อง
โปรเจคเตอร� ขนาดสูงกว<า ๔,๒๐๐ ANSI Lumens งบประมาณอนุมัติ ๓๕,๐๐๐ บาท 
จัดซ้ือตามราคาท;องตลาด  โดยมีรายละเอียดครุภัณฑ�เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร�  ดังนี้ 
  คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
  ๑. เปJนเครื่องฉายภาพเลนส�เดียว สามารถต<อกับอุปกรณ�เพ่ือฉายภาพจาก
คอมพิวเตอร�และวิดีโอ 
  ๒. ใช; LCD Panel หรือระบบ DLP 
  ๓. ระดับ SVDA และ XGA เปJนระดับความละเอียดของภาพท่ี True 
  ๔. ขนาดท่ีกําหนดเปJนขนาดค<าความส<องสว<างข้ันตํ่า 

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;           
สํานักปลัดเทศบาลโอนงบประมาณเพ่ือต้ังเปJนรายการใหม< ดังนี้    

โอนลด    
สํานักปลัดเทศบาล  แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป หมวดเงินเดือน 

(ฝ9ายประจํา)  ประเภทเงินเดือนพนักงาน  ต้ังไว; ๒,๑๙๑,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ 
๘๖๐,๓๙๒ บาท ขอโอนลด  ๓๕,๐๐๐ บาท (สามหม่ืนห;าพันบาทถ;วน) 

ต้ังเปJนรายการใหม< 
สํานักปลัดเทศบาล   แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป  หมวด            

ค<าครุภัณฑ�โฆษณาและเผยแพร<  ประเภทครุภัณฑ�โฆษณาและเผยแพร< เพ่ือจัดซ้ือเครื่อง
โปรเจคเตอร� ขนาดสูงกว<า ๔,๒๐๐ ANSI Lumens งบประมาณอนุมัติ ๓๕,๐๐๐ บาท 
(สามหม่ืนห;าพันบาทถ;วน) จัดซ้ือตามราคาท;องตลาด  กรุณายกมือข้ึนเชิญครับ   

มติท่ีประชุม   ยกมือเห็นชอบจํานวน ๑๐ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง อนุ มัติให+ สํานัก
ปลัดเทศบาลโอนงบประมาณตั้งเป?นรายการใหม�เพ่ือจัดซ้ือเครื่องโปรเจคเตอรI เป?นเงิน
จํานวน ๓๕,๐๐๐ บาท (สามหม่ืนห+าพันบาทถ+วน) 

ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาฯ ขออนุญาตเพ่ิมเติมค<ะ ดิฉันในฐานะเจ;าหน;าท่ีงบประมาณ ซ่ึงทําหน;าท่ีในการ
บริหารงบประมาณนั้น  ตามท่ีสภาเทศบาลได;อนุมัติไปแล;วท้ัง ๘ รายการนั้น ซ่ึงเปJนการ
ต้ังเปJนรายการใหม<ท้ังหมดและเปJนรายการท่ีไม<ได;บรรจุไว;ในงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 

 
 
 
 

โดยขอโอนลด… 



- ๑๓ - 
โดยขอโอนลดงบประมาณในหมวดเงินเดือน (ฝ9ายประจํา) ของสํานักปลัดเทศบาลท่ีต้ังไว; 
และได;ตรวจสอบแล;วมีงบประมาณเพียงพอต<อการเบิกจ<ายเงินเดือนท่ีเหลืออีก ๔ เดือน               
ในปMงบประมาณนี้  เม่ือหักรายจ<ายประจําแล;วยังมีงบประมาณคงเหลือในการโอนต้ังเปJน
รายการใหม<  ส<วนเรื่องการจัดซ้ือจะสามารถจัดซ้ือได;ในช<วงไหนนั้นข้ึนอยู<กับสถานะการคลัง
ของเทศบาลตําบลท<าแร< ว<ามีเงินเพียงพอในการจัดซ้ือหรือไม< โดยจะเรียงลําดับการ
จัดซ้ือตามความจําเปJน  จึงขอนําเรียนท่ีประชุมเพ่ือโปรดทราบค<ะ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๖    เรื่องอ่ืนๆ 

ประธานสภาเทศบาล  ลําดับต<อไปเปJนการประชุมในระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืนๆ  มีสมาชิกสภา
เทศบาลท<านใดจะปรึกษาหารือเพ่ิมเติมอีกหรือไม<เชิญครับ 

ส.ท.สมจิต  ขออนุญาตครับท<านประธานสภาเทศบาลตําบลท<าแร< ผมมีเรื่องจะแจ;งอยู< ๒ 
เรื่องดังนี้ครับ 

  เรื่องแรก เรื่องการจัดการจราจรตลาดใหม<ท<าแร< (ตลาดสดเทศบาล ๑)  มีพ่ีน;อง
ประชาชนแจ;งมาว<าอยากให;ผู;มีส<วนเก่ียวข;องมาดําเนินการในเรื่องการจัดจราจรบริเวณ
หน;าตลาดใหม<ตรงข;ามสถานีตํารวจภูธรตําบลท<าแร<ตรงท่ีกลับรถ  เพราะเกิดอุบัติเหตุ
บ<อยครั้ง เกิดจากการเฉ่ียวชนจากรถยนต�และรถจักรยานยนต�ในบริเวณนี้บ<อยครั้งใน        
วันอาทิตย�ท่ีมีการจัดตลาดนัด  จึงอยากให;ผู;รับผิดชอบไปดําเนินการอํานวยความสะดวก
ด;านการจราจรให;คนข;ามถนน โดยจัดให;มีเจ;าหน;าท่ี อปพร.หรือเจ;าหน;าท่ีเทศกิจมาจัด
จราจรในวันอาทิตย�ต้ังแต<เวลา ๐๖.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. จะเปJนไปได;หรือไม<  จึงขอนํา
เรียนในท่ีประชุมสภาเทศบาลให;ทุกท<านได;พิจารณาทางแก;ไขร<วมกัน  และได;รับการ
แนะนํามาว<าจะให;ไปคุยกับเจ;าของตลาดท่ีให;เช<าตลาดจ<ายสินน้ําใจให;กับทางเจ;าหน;าท่ี 
อปพร./เจ;าหน;าท่ีเทศกิจท่ีมาจัดจราจรได;หรือไม<ครับ  

  เรื่องท่ีสอง เรื่องสัญญาณไฟจราจรสี่แยกไฟแดงข;างตลาดสดเทศบาล ๒               
ซ่ึงสัญญาณไฟจราจรท่ีออกจากถนนศรีสงคราม  ผมได;จับเวลาแล;วว<ามีเวลาสัญญาณ          
ไฟเขียวน;อยเกินไปเพียงแค< ๒๐ วินาทีเท<านั้น  รถสามารถวิ่งข;ามไฟเขียวได;แค<ไม<เกิน
รอบละ ๓-๔ คัน เพ่ิมเวลาเปJน ๕๐ วินาทีได;หรือไม< และบริเวณสี่แยกไฟแดงส<วนใหญ<
จะมีเบอร�โทรศัพท�ให;แจ;งกรณีไฟขัดข;อง แต<บริเวณสี่แยกไฟแดงข;างตลาดสดเทศบาล ๒ 
ไม<เห็นติดเบอร�โทรศัพท� ฝากท<านนายกเทศมนตรีและท<านประธานสภาเทศบาล 
พิจารณาในเรื่องนี้ด;วยครับ    

นายกเทศมนตรี  ขอขอบคุณท<านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท<านท่ีได;อนุมัติงบประมาณในครั้งนี้ 
เพราะเรื่องต<างๆ ท่ีขอไปนั้นเปJนเรื่องท่ีมีความสําคัญและมีความจําเปJนอย<างมากครับ  
 เรื่องจัดซ้ือเครื่องโปรเจคเตอร�ให;รีบดําเนินการหากมีผู;ใหญ<มาใช;ห;องประชุม
ฝากผู;อํานวยการกองคลังด;วยครับ 

  เรื่องปHญหาน้ําท<วมในปMนี้คงไม<หนักเท<ากับปMท่ีผ<านมาครับ เพราะในปMนี้หมวด
การทางได;ให;รถแบล็คโฮมาขุดลอกคลองเพ่ือป~องกันน้ําท<วม  

 
 
 
 

เรื่องปHญหาจราจร… 
 



- ๑๔ - 
  เรื่องปHญหาจราจรบริเวณหน;าตลาดใหม<(ตลาดสดเทศบาล ๑) ซ่ึงในท่ีประชุม

ประจําเดือนจังหวัดสกลนครผู;การตํารวจได;แจ;งว<าในวันอาทิตย�มีรถมาจอดบริเวณสถานี
ตํารวจและบริเวณหน;าตลาดสดเทศบาล ๑ เปJนจํานวนมาก ไม<ทราบว<าจะดําเนินการ
อย<างไรในการป~องกันอุบัติเหตุ  ผมจึงนําเรียนในท่ีประชุมว<าในส<วนนี้ให;เจ;าหน;าท่ี            
ตํารวจออกมาร<วมกันจัดจราจรเพ่ือเปJนการป~องกันอุบัติเหตุด;วยครับ  เพ่ือเปJนการแก;ไข
ปHญหาดังกล<าวผมจะประสานให;รองผู;การตํารวจดําเนินการแก;ไขในส<วนนี้  เพราะ
บริเวณจุดกลับรถหน;าสถานีตํารวจภูธรตําบลท<าแร<เกิดอุบัติเหตุเฉ่ียวชนบ<อยครั้งใน              
วันอาทิตย�ท่ีมีการจัดตลาดนัด  ผมจะนําเรียนหารือทางสถานีตํารวจภูธรตําบลท<าแร<ในท่ี
ประชุมประจําเดือนของคณะกรรมการตํารวจของจังหวัดสกลนคร ว<าจะสามารถปLด
ช<องทางกลับรถบริเวณหน;าสถานีตํารวจภูธรตําบลท<าแร<เฉพาะวันอาทิตย�เพ่ือลด
อุบัติเหตุทางท;องถนนได;หรือไม<ครับ 

เรื่องของสัญญาณไฟจราจรบริเวณสี่แยกไฟแดงข;างตลาดสดเทศบาล ๒ นั้น  
ผมก็ได;สังเกตเหมือนกันว<าเวลาไฟเขียวในแต<ละรอบนั้นรถสามารถวิ่งได;เพียงแค< ๔ คัน
เท<านั้น ในเรื่องของการปรับเวลาสัญญาณไฟจราจรต;องไปปรึกษาทางแขวงการทางฯ
ก<อนว<าจะดําเนินการได;หรือไม< และจะสามารถเพ่ิมเวลาไฟเขียวเปJน ๓๐-๔๐ วินาที  
เพ่ือเพ่ิมเวลาในการระบายรถทางฝH�งถนนท<าแร<-ศรีสงครามครับ 

ในวันท่ี ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ จะมีผู;ใหญ<ออกมาดูการดําเนินการโครงการปลูก
ต;นไม;ท่ีดอนโพธิ์ ฝากผู;อํานวยการกองช<างและผู;อํานวยการกองการประปา ดําเนินการ
เตรียมความพร;อมและประสานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�ฯ ซ่ึงเปJนผู;ดําเนินการใน
โครงการนี้  เพราะในช<วงท่ีนายอดิศักด์ิ เทพอาสน� ดํารงตําแหน<งผู;ว<าราชการจังหวัด
สกลนครได;ให;งบประมาณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�ฯ ดําเนินการในส<วนนี้  ดังนั้น        
เม่ือผู;ว<าฯ ย;ายแล;วต;องเปJนทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�ฯ เปJนผู;ดําเนินการ และผมจะ
ได;ประสานทางสํานักงานโยธาธิการจังหวัดสกลนครในเรื่องของต;นไม;ต<อไป  

ผมทราบข<าวมาว<าประมงอําเภอเมืองสกลนคร ออกมาชี้แจงเรื่องพ้ืนท่ีอนุรักษ�
พันธุ�สัตว�น้ําในเขตหมู<ท่ี ๖ เรียนเชิญนายปราโมทย� อุปพงศ� สมาชิกสภาเทศบาลได;ชี้แจง
รายละเอียดเชิญครับ 

ส.ท.ปราโมทย�   สืบเนื่องจากเม่ือวันท่ี ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ผมได;เข;าร<วมประชุมประชาคม              
ท่ีบ;านผู;ใหญ<บ;านหมู<ท่ี ๖ บ;านท<าแร<สามัคคี  ซ่ึงผมเข;าร<วมในนามประชาชนหมู<ท่ี ๖ และ
เปJนตัวแทนของเทศบาลตําบลท<าแร< โดยมีประชาชนหมู<ท่ี ๖ เข;าร<วมประมาณเกือบๆ 
๒๐๐ คน เรื่องพ้ืนท่ีอนุรักษ�พันธุ�สัตว�น้ํา  โดยมีเจ;าหน;าท่ีจากประมงอําเภอเมืองสกลนคร 
เท<าท่ีผมทราบชื่อคือนายสุธี สินสุนทร และนายรําไพ นรสาร โดยมาขอความคิดเห็นจาก
ประชาชนท่ีอยู<ติดริมหนองหาร  ซ่ึงประมงอยากได;เขตพ้ืนท่ีอนุรักษ�พันธุ�สัตว�น้ําท่ี           
หนองหารท้ังหมด ๔๐๐ ไร<  ซ่ึงมีระยะทางห<างจากดอนเกินไปทางทิศตะวันตกยาว
ออกไป ๔๐ เมตร เปJนจุดแรก(เปJนท่ีจอดเรือ) นับถัดจาก ๔๐ เมตรไปดอนเกินยาวไปถึง
จุดชมวิว ๘๐๐ เมตร ความกว;าง ๒๐๐ เมตร  ซ่ึงจะออกเปJนกฎหมายให;เปJนพ้ืนท่ี
อนุรักษ�พันธุ�สัตว�น้ํา  โดยทุกคนท่ีเข;าร<วมประชุมในวันนั้นเห็นชอบให;ใช;พ้ืนท่ีดังกล<าวเปJน
พ้ืนท่ีอนุรักษ�พันธุ�สัตว�น้ํา หลังจากประชาชนทุกคนท่ีเข;าร<วมประชุมเห็นชอบและอนุมัติแล;ว 
ลําดับต<อไปจะทําเปJนเอกสารไปยังประมงจังหวัดสกลนคร และจะส<งไปท่ีกรมประมง 
เพ่ือให;ออกกฎหมายเปJนพ้ืนท่ีอนุรักษ�พันธุ�สัตว�น้ําต<อไป  ผมได;รับมอบหมายจากทาง
ประมงให;มาชี้แจงในท่ีประชุมสภาเทศบาลตําบลท<าแร<ได;รับทราบครับ เพราะพ้ืนท่ีนั้น
เปJนท่ีอยู<ในความดูแลของเทศบาลตําบลท<าแร< 

 
นายกเทศมนตรี… 

 



- ๑๕ - 
นายกเทศมนตรี   ตามท่ีนายปราโมทย�  อุปพงศ� ได;กล<าวในเบ้ืองต;นนั้นผมเห็นด;วยอย<างยิ่งท่ี

ประมงจังหวัดสกลนคร จะใช;พ้ืนท่ีหนองหารบริเวณดอนเกินยาวไปถึงจุดชมวิวหนองหาร 
เปJนพ้ืนท่ีอนุรักษ�พันธุ�สัตว�น้ํา และเปJนการรักษาระบบนิเวศพันธุ�สัตว�น้ําของหนองหาร
ด;วย และปHจจุบันทางประมงจังหวัดสกลนครได;ทําคันดินก้ันผักตบชวาให;กับทางเทศบาล
ตําบลท<าแร<ด;วยครับ       

ส.ท.ณรงค�   ขออนุญาตครับท<านประธานสภาเทศบาล ผมเห็นด;วยกับการทําคันดินก้ัน
ผักตบชวาไปถึงบ<อบําบัดน้ําเสีย จะทําให;น้ําประปาสะอาดมากข้ึน  ผมขออนุญาต
สอบถามเรื่องการสูบน้ําท่ีบ<อบําบัดน้ําเสีย ซ่ึงปHจจุบันการสูบน้ําเสียใช;เครื่องสูบน้ําแบบ
ท<อพญานาคสูบน้ําทําให;สูบน้ําช;าเพราะเครื่องดังกล<าวมีกําลังในการสูบน้ําลึกไม<ค<อยดี  
ถ;าเปJนไปได;ผมคิดว<าควรใช;เครื่องสูบแบบหัวกะโหลกท่ีสามารถดูน้ําลึกได;ดีมีขนาดกว;าง
ใหญ<ประมาณ ๕ นิ้ว เครื่องประมาณ RT ๑๐๐ หรือ ๑๑๐ ท่ีสามารถดูดน้ําลึกได;ท่ีเร็ว
กว<าหลายเท<า  ถ;าเปJนไปได;เปลี่ยนเปJนปH�มน้ําตัวใหญ< เพ่ือลดน้ําเวลาท่ีท<วมตามถนนได;
รวดเร็วครับ 

ผอ.กองการประปา   เม่ือวันเสาร�ท่ีผ<านมาทางผู;บัญชาการมณฑลทหารราบท่ี ๒๙ พลตรี สุขพัฒน�สณฑ�  
สุขสร;อย ได;แจ;งให;เคลื่อนย;ายรถแบล็คโฮและโป�ะของเทศบาลตําบลท<าแร<ไปท่ีง้ิวด<อน 
ผมก็ได;มาเห็นการทํางานของเครื่องสูบน้ําว<าปHจจุบันมีเครื่องสูบน้ําอยู< ๔ ตัว แต<สามารถ
ใช;ได; ๒ ตัว กําลังอยู<ในระหว<างซ<อม ๒ ตัว ต;องใช;เครื่องสูบน้ําสํารองมาดําเนินการ              
ใช;แทนตัวท่ีซ<อมอาจารย�ไพรัตน� ได;นําเครื่องท่ีซ<อมเสร็จแล;วมาติดต้ัง ปรากฏว<าประสบปHญหา 

             การชักลอกปH�มสูบน้ําทดลองหมุนแล;วก็ไม<สามารถประกบกันได; ผมคาดว<าอาจเปJนเพราะ
หยุดสูบน้ําไปนานคงมีโคลนไปขวางตรงจุดเชื่อม  จึงไม<สามารถสูบน้ําได;  และได;มาติดต้ัง
อีกครั้งในวันจันทร�ท่ีผ<านมา แต<ผมยังไม<ได;ติดตามว<าเปJนอย<างไร  และเท<าท่ีผมดูมี
อุปกรณ�บางอย<างมีปHญหา เช<น วาล�วปLด-เปLดน้ํา ตู;คอนโทรลอาจจะต;องย;ายบางชุด           
ซ่ึงจะกระทบต<อการย;ายสายไฟฟ~าอาจเกิดไฟรั่วได;  ผมจึงให;อาจารย�ไพรัตน� ตรวจสอบ
และดําเนินการแก;ไขเพ่ือป~องกันปHญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนมาได; จึงขอนําเรียนในเบ้ืองต;น
เท<านี้ก<อนครับ 

ประธานสภาเทศบาล   ตามท่ีผู;อํานวยการกองการประปาได;ชี้แจงมานั้น ผมเคยเข;าไปดูแล;วพบว<า            
มีอุปกรณ�บางตัวท่ีเก<ามาก  ถ;ามีงบประมาณผมคิดว<าควรซ้ือใหม<ดีกว<า เพ่ือไม<ให;
ประชาชนได;รับความเดือดร;อนครับ 

นายกเทศมนตรี   ในเรื่องของประปา ผมขอแจ;งให;ทุกท<านได;ทราบเลยว<าในปMงบประมาณ ๒๕๖๒ 
งบพัฒนาเมือง จะสนับสนุนงบประมาณของประปา ฝากให;ทางผู;อํานวยการกองช<างและ
ผู;อํานวยการกองการประปา ดําเนินการเขียนโครงการสํารวจประปาเพ่ือของบประมาณ
ในการดําเนินงาน ๔๐ –๖๐ ล;านบาท โดยใช;ท่ีเดิมในการก<อสร;าง ซ่ึงทางผู;รับผิดชอบงบ
พัฒนาเมืองรับปากว<าได;แน<นอนในปMงบประมาณ ๒๕๖๒  ส<วนอุปกรณ�ท่ีใช;ในโรงสูบ
น้ําประปานั้นใช;งานมาไม< ตํ่ากว<า ๑๕ ปMแล;ว และมีการใช;งานทุกวันก็ต;องมีการ
เสื่อมสภาพและชํารุดเปJนเรื่องธรรมดา และปHจจุบันมีการขุดลอกบริเวณบ<อน้ําดิบ              
ขุดลึกลงไป ๒ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร เพ่ือแก;ไขปHญหาในเบ้ืองต;น   

 
 
 
 

เม่ือเช;านี้มีประชาชน... 



- ๑๖ - 
   เม่ือเช;านี้มีประชาชนมาพบผมบอกว<าจะไปแจ;งศูนย�ดํารงธรรมเรื่องการจัดต้ัง

ป9าศักด์ิสิทธิ์แห<งใหม<  ผมบอกให;เขาใจเย็นๆก<อน ในเขตพ้ืนท่ีจัดต้ังป9าศักด์ิสิทธิ์แห<งใหม<
อยู<ในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบของเทศบาลเมืองทองท<าแร<  และได;บอกไปว<าการจัดต้ัง             
ป9าศักด์ิสิทธิ์นั้นต;องผ<านการประชาคมและดําเนินการขออนุญาตจัดต้ังตามกฎหมาย              
ก<อนจึงจะดําเนินการจัดทําได;  แต<ทางเขาบอกว<าไม<มีการประชาคมเลย จึงมีประชาชน
บางส<วนไม<เห็นด;วยในการจัดต้ังป9าศักด์ิสิทธิ์แห<งใหม<นี้  เขาบอกว<าถ;ามีการประชาคม
แจ;งก<อนก็คงไม<คัดค;านอะไร แต<นี้ไม<มีการประชาคมเลย และเขาบอกว<าจะไปหา             
เจ;าอาวาสวัดด;วย  ผมจึงแนะนําให;ไปหานายกเทศมนตรีตําบลเมืองทองท<าแร<  เพราะ
เปJนเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบของเทศบาลตําบลเมืองทองท<าแร< เรื่องการจัดต้ังป9าศักด์ิสิทธิ์
แห<งใหม< ซ่ึงทางวัดอัครเทวดามีคาแอลท<าแร<ได;ขออนุญาตไปยังนายกเทศมนตรีตําบล
เมืองทองท<าแร<แล;ว ว<าจะจัดต้ังป9าศักด์ิสิทธิ์แห<งใหม< เพ่ือเปJนการเตรียมการไว;ในอนาคต 
และสถานท่ีเดิมก็ใกล;จะเต็มแล;ว และทางวัดได;ประกาศขอรับบริจาคกับผู;มีจิตศรัทธาใน
การทํากําแพงป9าศักด์ิสิทธิ์ช<องละ ๓,๐๐๐ บาท ใครจะบริจาคแจ;งไปได;ท่ีเจ;าอาวาสวัด
อัครเทวดามีคาแอลท<าแร<  โดยบริเวณรอบป9าศักด์ิสิทธิ์แห<งใหม<จะทํากําแพงสูง ๒ เมตร           
ในการฝHงศพจะขยับห<างจากกําแพงเข;าไปอีก ๑๕ เมตร ซ่ึงจะทํากําแพงรอบท้ัง ๔ ด;าน    

ส.ท.ณรงค�   ขออนุญาตสอบถามเรื่องการปรับปรุงซ<อมแซมหลังคาประปาไม<ทราบว<าได;
ดําเนินการถึงไหนแล;ว เพราะผมผ<านไปยังไม<เห็นมีการแก;ไขอะไรเลยครับ 

ผอ.กองการประปา   ขออนุญาตชี้แจงดังนี้ครับ ตามท่ีได;รับการอนุมัติจากสภาเทศบาลไปแล;วนั้น  
ผมได;ดําเนินการสรรหาผู;รับจ;างแล;ว และได;ทําสัญญาณจ;างเรียบร;อยแล;ว ซ่ึงอยู<ใน
ข้ันตอนท่ีผู;รับจ;างเข;ามาดําเนินการ โดยปHจจุบันผู;รับจ;างได;เริ่มดําเนินการเอาทรายกรอง
และหินกรอง ส<วนวัสดุตัวอ่ืนอยู<ในช<วงจัดซ้ืออุปกรณ�ประปา และผมได;แจ;งให;ทางผู;รับจ;าง
เข;ามาดําเนินการในส<วนท่ีสามารถทําได;ก<อนแต<ยังไม<เห็นเข;ามา และได;รับแจ;งว<าจะเข;า
มาดําเนินงานเม่ือต;นเดือนมิถุนายน  ส<วนช<างผู;ควบคุมงานกําลังทําหนังสือเร<งรัดการ
ก<อสร;างครับ 

ส.ท.สมจิต   ขออนุญาตครับท<านประธานสภาเทศบาล  ผมขอฝากติดตามเรื่องการปรับปรุง
โรงสูบน้ําประปาด;วยครับ และเรื่องของการจัดต้ังป9าศักด์ิสิทธิ์แห<งใหม<นั้น ผมได;เห็นแบบ
แปลนการออกแบบป9าศักด์ิสิทธิ์แห<งใหม<และได;รับฟHงจากเจ;าอาวาสวัดแล;ว ผมขอชม 
เจ;าอาวาสวัดท<านเปJนวิศวกรออกแบบท่ีดีมากในการมองอนาคตโดยจะขยับกําแพงห<าง
จากถนน ๑๕ เมตร ท้ัง ๔ ด;าน เพ่ือใช;เปJนท่ีจอดรถจากญาติพ่ีน;องท่ีมาร<วมจุดเทียน  
และท<านนายกเทศมนตรีมีวาทะศิลป0ในการชโลมใจชาวบ;านในเรื่องนี้ เหมือนกับบท
พระวรสารเรื่องหญิงโง<กับหญิงฉลาดว<าเราต;องเตรียมน้ํามันสํารองไว;เสมอครับ 

ส.ท.ปราโมทย�   ขออนุญาตเพ่ิมเติมในเรื่องของป9าศักด์ิสิทธิ์แห<งใหม<ครับ เม่ือสมัยพระคุณเจ;า
เก้ียน เสมอพิทักษ� กับบาทหลวงอินทรี เม่ือ ๕๐ ปMก<อนท<านมองว<าอีกไม<นานป9าศักด์ิสิทธิ์
คงมีวันเต็ม จึงได;จัดซ้ือท่ีดินไว;เพ่ือทําป9าศักด์ิสิทธิ์  ผมคิดว<าถ;าป9าศักด์ิสิทธิ์ท่ีเดิมเต็ม      
ก็คงอีกประมาณ ๒-๓ ปM  ถ;าไม<มีการฝHงทับซ;อนกันเหมือนท่ีทําอยู<ในปHจจุบัน ส<วนทาง
สภาอภิบาลวัดอัครเทวดามีคาแอลท<าแร<ได;ปรึกษาหารือกันกับเจ;าอาวาสวัด และได;
วางแผนรองรับถ;าท่ีเดิมเต็มและมีมติให;จัดทําป9าศักด์ิสิทธิ์แห<งใหม<สํารอง และเพ่ือเปJน
การเตรียมความพร;อมในการทําป9าศักด์ิสิทธิ์แห<งใหม< จึงได;จัดทําหนังสือไปยังเทศบาล
ตําบลเมืองทองท<าแร<โดยได;แนบแบบก<อสร;างไปพร;อม ซ่ึงมีนายช<างโอมเปJนผู;เขียนแบบ  

 
ผมคิดว<า… 



- ๑๗ - 
ผมคิดว<าทางเทศบาลตําบลเมืองทองท<าแร<ได;ประกาศแล;ว แต<ว<าจะมีการประชาคม
หรือไม<นั้นผมไม<ทราบ  โดยช<างอู�ดบอกผมว<าเขาได;ประกาศแล;วแต<จะปLดประกาศหรือ
ประชาสัมพันธ�นั้นผมไม<ทราบ  และทางเทศบาลตําบลเมืองทองท<าแร<ได;อนุญาตให;จัดต้ัง
สุสาน(ป9าศักด์ิสิทธิ์)เรียบร;อยแล;ว  และได;มีการกําหนดวันดําเนินการก<อสร;าง โดยในการ
ก<อสร;างจะเริ่มทํากําแพงให;เสร็จท้ัง ๔ ด;านก<อน และสร;างศาลาไว;  ส<วนหลุมฝHงศพอีก              
๕ – ๑๐ ปM คงยังไม<ได;ใช;ครับ  เพราะทางวัดได;เตรียมไว;เพ่ืออนาคตของลูกหลานชาว          
ท<าแร< เพราะถ;าท่ีเดิมเต็มอีกต<อไปจะไปฝHงท่ีไหน จึงได;เตรียมพ้ืนท่ีไว; ผมคิดว<าตัวคนท่ีมา
หานายกเม่ือเช;านี้คงไม<ได;มองถึงตัวเขาลูกหลานเขาจะไปท่ีไหน การทําป9าศักด์ิสิทธิ์แห<ง
ใหม<นั้นเพ่ือเปJนการเตรียมการไว;ในอนาคตต<อไป  และเจ;าอาวาสวัดได;ประกาศใน             
วันอาทิตย�ว<า ถ;าใครอยากบริจาคเงินทํากําแพงก็เชิญร<วมบริจาคช<องละ ๓,๐๐๐ บาท 
และจะทําชื่อติดไว;ท่ีกําแพงให;ครับ 

ส.ท.พิเชษฐ   ขออนุญาตครับท<านประธานสภาเทศบาล ผมขอแจ;งเรื่องเก็บก่ิงไม;ใกล;ๆ บ;าน
ผมมีก่ิงไม;กองอยู< ฝากแจ;งเจ;าหน;าท่ีไปเก็บด;วยครับ 

ประธานสภาเทศบาล   ฝากผู;รับผิดชอบเก็บก่ิงไม;หลังบ;านหมอดํา ถนนกระจ<างแจ;งตอนล<าง ฝากไป
ดําเนินการด;วยครับ  

ผอ.สวัสดิการสังคม   ขออนุญาตชี้แจงดังนี้ครับ เรื่องก่ิงไม;หลังบ;านหมอดําได;ไปสอบถามสองครั้งแล;ว 
เจ;าของบ;านบอกว<าจะเก็บเอาไปทําฟ�น  แต<ผมได;แจ;งคนเก็บแล;วว<าถ;ายังไม<เก็บให;เก็บไปเลย
เด๋ียวผมจะติดตามให;อีกที  ส<วนของท<าน ส.ท.พิเชษฐ ปานแสน ผมจะแจ;งคนเก็บไป
ดําเนินการให;ครับ 

ประธานสภาเทศบาล  มีท<านสมาชิกสภาเทศบาลท<านใดมีข;อซักถามเพ่ิมเติมหรือไม<ครับ 
ส.ท.อดุลรัตน�  ขออนุญาตครับท<านประธานสภาเทศบาล ผมขอแจ;งว<าปHจจุบันหมวดการทาง 

นายสยามรัฐ วงศ�กาฬสินธุ� ได;โทรศัพท�มาแจ;งว<าได;จ;างรถแบล็คโฮจากบริษัทมาทําการ
ขุดลอกจํานวน ๓ วันๆ โดยใช;งบประมาณในการจ;างวันละ ๑๐,๐๐๐ บาท และให;ทาง
เทศบาลตําบลท<าแร<เปJนผู;ควบคุมว<าจะขุดลอกบริเวณไหนบ;างเพ่ือป~องกันน้ําท<วม            
โดยจะแบ<งเปJน ๒ เขต คือฝH�งสหกรณ�เครดิตยูเนี่ยนไปทางทิศตะวันออก เขต ๑ และ           
ฝH�งสหกรณ�เครดิตยูเนี่ยนไปทางทิศตะวันตก เขต ๒ ได;สอบถามทาง ส.ท.สุรศักด์ิ บุริพา          
แล;วว<ายังไม<ได;มาดําเนินการในเขต ๒  

  เรื่องท่ีสอง เรื่องของไฟจราจรตรงสี่แยกข;างตลาดสดเทศบาล ๒ นั้น ตอนท่ี           
ไฟแดงเร็วเกินไปได;แจ;งให;นายเชาวลิตร ชาญสงวน ซ่ึงเปJนคนรับเหมาในตอนนั้น              
มาปรับเวลาของสัญญาณไฟ ๒ ครั้งแล;ว  ในเรื่องนี้ผมจะเปJนผู;ประสานให;ครับ 

ส.ท.สมจิต  ขอขอบคุณนายอดุลรัตน� สกนธวัฒน� ตามท่ีผมได;จับเวลา ๒๐ วินาที ถ;าได;เพ่ิม
เวลาอีก ๒๐ วินาทีคงดีมากครับ  ถ;าไม<ขัดกับสี่แยกม.เกษตรและสี่แยกบ;านดอนเชียงบาน 
ครับ 

ผอ.สวัสดิการสังคม  ขออนุญาตครับท<านประธานสภา ผมมีเรื่องจะฝากให;ทุกท<านระวังด;วยครับ 
จากท่ีได;รับรายงานมาว<า เม่ือวันก<อนมีเหตุรถชนกันตรงแยกไฟแดงข;างตลาดสดเทศบาล ๒  
เนื่องจากวันนั้นมีไฟเขียวพร;อมกันสองทางจึงเปJนเหตุให;เกิดรถชนกัน  และแฟนผมก็เคย
เห็นไฟเขียวสองทางเหมือนกันครับ  และได;รับแจ;งจาก ผอ.กองการศึกษาว<าเคยเห็นตรง
แยกนี้ไม<มีไฟสีส;มเลยในบางครั้ง คือจากไฟเขียวไปไฟแดงเลย  ฝากให;ทุกท<านระวัง
สัญญาณถนนสายนครพนมไปสกลนครด;วยครับ 

 
ประธานสภาเทศบาล… 



- ๑๘ - 
 
ประธานสภาเทศบาล  ฝากนายอดุลรัตน� สกนธวัฒน� ได;ประสานงานแขวงการทางฯ ด;วยครับ 
ส.ท.สมจิต  ขออนุญาตแจ;งเหตุเนื่องจากมีประชาชนมาแจ;งว<าช<วงนี้มีเหตุลักขโมยในฤดูฝน

จึงเปJนห<วงในช<วงกลางคืน เพราะมีแบตเตอรี่ และสายไฟหายแล;ว  ซ่ึงเม่ือก<อนมีการ
ออกตรวจบริเวณโดยรอบตําบลท<าแร<  แต<ช<วงนี้ไม<เห็นมีการออกตรวจ  เพ่ือเปJนการ
ป~องกันการลักขโมยของมิจฉาชีพ ฝากให;ทางงานป~องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ประสาน กํานันผู;ใหญ<บ;าน เจ;าหน;าท่ี อปพร. และตํารวจ ในการออกตรวจรอบนอกพ้ืนท่ี
เหมือนท่ีเคยออกตรวจบ;านหนองบัวทอง หมู<บ;านทหาร ส<วนเขตบ;านท<าแร<มีไฟฟ~าส<อง
สว<างอยู<ในช<วงประมาณเท่ียงคืนหรือตีหนึ่งตีสอง แต<ในเรื่องนี้ผมได;นําเรียนนายอัยการ 
จําปาราช กํานันตําบลท<าแร<ไปแล;ว แต<ก็ขอฝากหัวหน;าสํานักปลัดอีกทีครับ  

หัวหน;าสํานักปลัด  เม่ือก<อนเปJนของชุดตรวจกํานันประสิทธิ์ บริบูรณ� เม่ือประชุมกํานันผู;ใหญ<บ;าน
เสร็จก็จะพากันออกตรวจส<วนทางงานป~องกันฯจะไปสมทบครับ ปHจจุบันเปJนกํานัน           
คนใหม< คือนายอัยการ จําปาราช  ผมจะประสานในเรื่องการออกตรวจกับกํานันอีกทีครับ  

ส.ท.พิเชษฐ  ขออนุญาตแจ;งเรื่องหลอดไฟตรงบริเวณใกล;แท<นแม<พระหมู<ท่ี ๓ บ;านอาจารย�
นรินทร�ไฟดับหลายวันแล;วครับ 

ผอ.กองช<าง  รับทราบค<ะ จะแจ;งเจ;าหน;าออกไปแก;ไขค<ะ 
ประธานสภาเทศบาล   มีท<านสมาชิกสภาเทศบาลท<านใดมีข;อซักถามเพ่ิมเติมหรือไม<ครับ หากไม<มีผม

ขอขอบคุณทุกท<านท่ีมาร<วมประชุมสภาเทศบาล สําหรับการประชุมในวันนี้ ได;ประชุม
เสร็จเรียบร;อยแล;วผมขอปLดประชุม   

                                                                           
                                                                           

เลิกประชุมเวลา  ๑๑.๑๕ น.  

 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
(ลงชื่อ)                                 ประธานกรรมการ    (ลงชื่อ)                                  ผู;จดรายงานการประชุม       
        ( นายประจวบ  บรรจงศิลป0 )               (นางสาวนาถชนก   ยงคําชา)   

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

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

สภาเทศบาลตําบลท�าแร�   ได+รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ                   
สมัยท่ี ๓  ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๐   เม่ือวัน  ๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 
(ลงช่ือ)                        ประธานสภาเทศบาล 

                        (นายศิริพงษI  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�)           
 
 
 


