
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลท่าแร่   

สมัยประชุมสมัยสามัญ  สมัยท่ี 1 
ครั้งที่  ๑/๒๕๖๒ 

เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒ 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลท่าแร่ 

_________________________ 
 

ผู้มาประชุม 
๑.นายศิริพงษ์   เชียนพลแสน  ประธานสภาเทศบาล 
๒.นายไมตรี   อินธิเสน        รองประธานสภาเทศบาล 
๓.นายณรงค์  ศรีษาวรรณ   สมาชิกสภาเทศบาล 
๔.นายสมจิต   มังกาย   สมาชิกสภาเทศบาล 
๕.นายสุริยา  ศรีวรกุล   สมาชิกสภาเทศบาล 
๖.นายพิเชษฐ  ปานแสน   สมาชิกสภาเทศบาล 
๗.นายวัฒนา  วรรณพรม   สมาชิกสภาเทศบาล 
๘.นายประจวบ  บรรจงศิลป์  สมาชิกสภาเทศบาล 
๙.นายสุรศักดิ์  บุริพา   สมาชิกสภาเทศบาล 
๑๐.นายอดุลรัตน์  สกนธวัฒน์  สมาชิกสภาเทศบาล 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑.นางวนิดา  สมปู่   ผู้อ านวยการกองช่าง /รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล/ 

ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีต าบลท่าแร่/เลขานุการสภาฯ 
๒.นายสิทธิโชค  อินธิแสน ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม/รักษาราชการแทน 

ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
๓.นางสาวสุภาวินี ธีระนุกูล ผู้อ านวยการกองคลัง/รักษาราชการแทน 

ผู้อ านวยการกองการประปา 
๔.นางสาวสุรารัตน์  มุลเมืองแสน  ผู้อ านวยการกองการศึกษา  
๕.นางสาวขวัญฤดี  แก้วค าแจ้ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ   

แทนผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน 
๖.นางสาวนาถชนก  ยงค าชา  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
๗.นายบัญชา  อินธิเสน   พนักงานขับรถยนต์/รับผิดชอบเครื่องเสียง    
 

เริ่มประชุมเวลา   ๐๙.๓๐  น. 
เมื่อถึงเวลา ๐๙.๓๐ น. นางวนิดา สมปู่  ผู้อ านวยกองช่าง รักษาราชการแทน   

ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภา ได้เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล, ผู้เข้ารับฟังการประชุม, 
ผู้อ านวยการกอง  เข้าห้องประชุม และได้เรียนเชิญประธานสภาเทศบาลต าบลท่าแร่
ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 

 
 
 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ … 
 



- ๒ - 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ประธานสภาเทศบาล  ก่อนอ่ืนขอกล่าวค าว่าสวัสดีนางวนิดา สมปู่ ผู้อ านวยการกองช่าง รักษาราชการแทน  
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีต าบลท่าแร่ ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน  
ผู้อ านวยการกองและหัวหน้ากองแต่ละกองครับ  วันนี้ เป็นการประชุมสภาเทศบาล            
สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องที่ประธานจะแจ้ง           
ให้ที่ประชุมทราบ  เรื่องการใช้โทรศัพท์มือถือภายในห้องประชุมเพ่ือให้การประชุม
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขอความร่วมมือจากสมาชิกสภาเทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่านปิดโทรศัพท์มือถือ หากมีความจ าเป็นให้เปลี่ยนไปใช้ระบบสั่นแทนหรือปิดเสียง
โทรศัพท์ของท่านขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบโดยทั่วกัน ขอบคุณครับ    

  

ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุม  

ประธานสภาเทศบาล  ล าดับต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
  สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ 

มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดต้องการแก้ไขรายละเอียดรายงานการประชุมสภา 
ที่เสนอให้รับรองหรือไม่ประการใดเชิญครับ  หากไม่มีท่านใดจะแก้ไขผมจะขอมติที่
ประชุมสภาท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นว่าควรรับรองรายงานการประชุม   
กรุณายกมือขึ้นเชิญครับ 

มติที่ประชุม                          มีมติจ านวน ๙ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง เห็นชอบรับรองรายงานการ
ประชุม  สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑    

   
 

ระเบียบวาระท่ี ๓    กระทู้ถาม 

- ไม่มี -    

 

ระเบียบวาระท่ี ๔    เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแล้ว 
 
- ไม่มี – 

  
ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องท่ีเสนอใหม่  

ประธานสภาเทศบาล  ล าดับต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๕   เรื่องก าหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ 
ประจ าปีพ.ศ. ๒๕๖๒  ขอเชิญเลขานุการสภาชี้แจงรายละเอียดครับ 

ผอ.กองช่าง/เลขานุการฯ   ขออนุญาตน าเรียนชี้แจง   ตามพระราชบัญญัติ เทศบาล พ .ศ . ๒๔๙๖          
แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒  มาตรา ๒๔  ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสี่สมัย  
สมัยประชุมสามัญครั้งแรกและวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจ าปีให้สภาเทศบาลก าหนด 
วรรคสี่ สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่งๆ  ให้มีก าหนดไม่เกินสามสิบวัน แต่ถ้าจะขยายเวลา
ออกไปอีก จะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัด  และระเบียบกระทรวง มหาดไทย 

 
ว่าด้วยข้อบังคับ... 

 



- ๓ - 

ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔  
หมวด ๒ ข้อ ๒๑ การก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี ระยะเวลาและ               
วันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุม
สามัญประจ าปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปี
ถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของแต่ละปี 
โดยให้น าความในข้อ ๑๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม วรรคสอง เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติแล้วให้
ประธานสภาท้องถิ่นท าเป็นประกาศของสภาท้องถิ่น  พร้อมทั้งปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ  
ส านักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ประธานสภาเทศบาล   ล าดับต่อไปเป็นการพิจารณาก าหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลว่าการประชุมสมัย
สามัญประจ าปีแต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่มขึ้นเมื่อใด  แต่ละสมัยในปีนั้นมีก าหนดกี่วัน และให้
ก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไปและมีก าหนดกี่วัน   
ซึ่งการก าหนดสมัยประชุมปี ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา ก าหนดให้มีการประชุมสมัยสามัญประจ าปีสี่สมัย 
สมัยละสามสิบวัน ประกอบด้วย สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ เดือนกุมภาพันธ์ สมัยสามัญ          
สมัยที่ ๒ เดือนพฤษภาคม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ เดือนสิงหาคม และสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ 
เดือนพฤศจิกายน  ผมขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลได้เสนอเพ่ือพิจารณาร่วมกัน  เชิญครับ   

ส.ท.ไมตร ี   ขออนุญาตครับท่านประธานสภาเทศบาล  ผมนายไมตรี อินธิเสน  ส.ท. เขต ๑ 
ผมขอเสนอ  

สมัยประชุมสมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒  จ านวน ๔ สมัย มกี าหนดสมัย
ละ ๓๐ วัน ดังนี้    

-  สมัยประชุมสามัญประจ าปี ๒๕๖๒ สมัยแรก  
ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  ถึง ๒  มีนาคม ๒๕๖๒                

มีก าหนด ๓๐ วัน  
-  สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒  

 ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ถึง ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒              
มีก าหนด ๓๐ วัน  
-  สมัยประชุมสามัญ สมัยที่  ๓   

ตั้งแต่วันที่  ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒  ถึง ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒                   
มีก าหนด ๓๐ วัน 
-  สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔  

ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  ถึง ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒              
มีก าหนด ๓๐ วัน  

ประธานสภาเทศบาล   ไม่ทราบว่าท่านสมาชิกสภาเทศบาลมีความเห็นที่แตกต่างจากท่าน ส.ท.ไมตรี 
อินธิเสน เชิญเสนอได้ครับ หากไม่มีผู้เสนอ  ผมจะขอมติที่ประชุม  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
ท่านใดเห็นด้วยกับท่าน ส.ท.ไมตรี อินธิเสน เสนอสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ
ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๒  จ านวน ๔ สมัยๆ ละ ๓๐  วัน กรุณายกมือขึ้นเชิญครับ    

 

 

 
มติที่ประชุม... 



- ๔ - 

มติที่ประชุม   ยกมือเห็นชอบจ านวน  ๙  เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง ตามที่ ส.ท.ไมตรี 
อินธิเสน  ได้เสนอสมัยประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญประจ าปี  พ.ศ.๒๕๖๒  
จ านวน ๔ สมัยๆ ละ ๓๐ วัน 

ประธานสภาเทศบาล   ล าดับต่อไปเป็นการพิจารณาก าหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยแรกของ          
ปีถัดไป (ปี พ.ศ.๒๕๖๓) ผมขอเชิญสมาชิกได้เสนอเพ่ือพิจารณาร่วมกัน เชิญครับ 

ส.ท.ไมตร ี    ขออนุญาตครับท่านประธานสภาเทศบาล  ผมขอเสนอสมัยประชุมสมัยสามัญ 
สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓         

-   สมัยประชุมสามัญประจ าปี ๒๕๖๓  สมัยแรก  
ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓  ถึง ๒ มีนาคม ๒๕๖๓ มีก าหนด ๓๐ วัน 

ประธานสภาเทศบาล   ไม่ทราบว่าท่านสมาชิกสภาเทศบาลมีความคิดเห็นที่แตกต่างจากท่าน         
ส.ท.ไมตรี อินธิเสน เชิญเสนอได้ครับ หากไม่มีผู้เสนอแล้ว  ผมขอมติที่ประชุม         ท่าน
สมาชิกสภาท่านใดเห็นด้วยกับ ส.ท.ไมตรี อินธิเสน  เสนอประชุมสภาเทศบาล          
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ กรุณายกมือขึ้นเชิญครับ 

มติที่ประชุม   ยกมือเห็นชอบจ านวน  ๙ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง ตามที่ ส.ท.ไมตรี อินธิเสน  
เสนอสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓    

ประธานสภาเทศบาล   ล าดับดับต่อไป  เรื่องการเลือกคณะกรรมการสภาเทศบาลต าบลท่าแร่ ประจ าปี 
พ.ศ.๒๕๖๒ ขอเชิญเลขานุการสภาชี้แจงรายละเอียดครับ 

ผอ.กองช่าง/เลขานุการฯ   ขออนุญาตน าเรียนชี้แจง   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔  หมวด ๘ 
คณะกรรมการสภาท้องถิ่น ข้อ ๑๐๖ กรรมการสภาท้องถิ่นพ้นจากหน้าที่เมื่อ (๔)             
เลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่นข้ึนใหม่ หรืองานที่ได้รับมอบหมายเสร็จสิ้นลง  

   คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม (ชุดปัจจุบัน) 
   ๑. นายประจวบ  บรรจงศิลป์  ประธานกรรมการ 
   ๒. นายไมตรี  อินธิเสน   กรรมการ 
   ๓. นายวัฒนา วรรณพรม   กรรมการ 

คณะกรรมการแปรญัตติ (ชุดปัจจุบัน) 
๑. นายอดุลรัตน์ สกนธวัฒน์ ประธานกรรมการ 
๒. นายสุรศักดิ์ บุริพา  กรรมการ 
๓. นายณรงค์ ศรีษาวรรณ  กรรมการ 
ดังนั้น  จึงขอเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลเสนอรายชื่อคณะกรรมการ          

ตรวจรายงานการประชุมและคณะกรรมการแปรญัตติชุดใหม่หรือจะใช้ชุดเดิมค่ะ 
ส.ท.ไมตร ี  ขออนุญาตครับท่านประธานสภาเทศบาล  ผมขอเสนอนายประจวบ               

บรรจงศิลป์ คณะกรรมการชุดเดิม เพราะได้ปฏิบัติหน้าที่เรียบร้อยดีครับ 
ผู้รับรอง  นายณรงค์  ศรีษาวรรณ ส.ท.เขต ๑  และ นายอดุลรัตน์  สกนธวัฒน์ ส.ท.

เขต ๒ 
ส.ท.ณรงค์     ขออนุญาตครับท่านประธานสภาเทศบาล  ผมนายณรงค์ ศรีษาวรรณ ส.ท.เขต ๑ 

ผมขอเสนอนายไมตรี อินธิเสน คณะกรรมการชุดเดิม เพราะได้ปฏิบัติหน้าที่เรียบร้อยดีครับ 
ผู้รับรอง  นายประจวบ บรรจงศิลป์  ส.ท. เขต ๒  และ นายณรงค์  ศรีษาวรรณ ส.ท. 

เขต ๑ 
  ส.ท.อดุลรัตน์ ... 
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ส.ท.อดุลรัตน์  ขออนุญาตครับท่านประธานสภาเทศบาล ผมนายอดุลรัตน์ สกนธวัฒน์ ส.ท.เขต ๒ 

ผมขอเสนอนายวัฒนา วรรณพรม คณะกรรมการชุดเดิม เพราะได้ปฏิบัติหน้าที่เรียบร้อยดีครับ 
ผู้รับรอง  นายพิเชษฐ  ปานแสน  ส.ท.เขต ๑ และ นายประจวบ บรรจงศิลป์ ส.ท. เขต 

๒  
ประธานสภาเทศบาล  มีท่านใดเห็นด้วยตามที่เสนอให้คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม         

ชุดเดิมปฏิบัติงานดังรายชื่อต่อไปนี้ กรุณายกมือขึ้นครับ 
๑. นายประจวบ  บรรจงศิลป์    

   ๒. นายไมตรี  อินธิเสน     
   ๓. นายวัฒนา  วรรณพรม 
มติที่ประชุม   ยกมือเห็นชอบจ านวน ๙  เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง เสนอให้คณะกรรมการ

ตรวจรายงานการประชุมชุดเดิมปฏิบัติงาน  

ประธานสภาเทศบาล   ล าดับดับต่อไป  เรื่องการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๒ 
เชิญทุกท่านได้พิจารณาเสนอร่วมกันครับ 

ส.ท.ณรงค ์  ขออนุญาตครับท่านประธานสภาเทศบาล ผมขอเสนอนายอุดลรัตน์ สกนธวัฒน์  
คณะกรรมการแปรญัตติ เพราะได้ปฏิบัติหน้าที่เรียบร้อยดีครับ 

ผู้รับรอง  นายประจวบ บรรจงศิลป์ ส.ท.เขต ๒ และ นายไมตรี  อินธิเสน ส.ท. เขต ๑ 
ส.ท.ไมตร ี  ขออนุญาตครับท่านประธานสภาเทศบาล  ผมขอเสนอนายสุรศักดิ์ บุริพา 

คณะกรรมการแปรญัตติ เพราะได้ปฏิบัติหน้าที่เรียบร้อยดีครับ 
ผู้รับรอง  นายประจวบ บรรจงศิลป์  ส.ท.เขต ๒ กับ นายสมจิต  มังกาย ส.ท. เขต ๑ 
ส.ท.ประจวบ  ขออนุญาตครับท่านประธานสภาเทศบาล ผมนายประจวบ บรรจงศิลป์ ส.ท.

เขต ๒  ผมขอเสนอนายณรงค์ ศรีษาวรรณ คณะกรรมการแปรญัตติ เพราะได้ปฏิบัติ
หน้าที่เรียบร้อยดีครับ 

ผู้รับรอง  นายไมตรี อินธิเสน ส.ท. เขต ๑ และ นายอดุลรัตน์  สกนธวัฒน์ ส.ท. เขต ๒ 
ประธานสภาเทศบาล  มีท่านใดเห็นด้วยตามที่เสนอให้คณะกรรมการแปรญัตติชุดเดิมปฏิบัติ งาน             

ดังรายชื่อต่อไปนี้ กรุณายกมือขึ้นครับ 
๑. นายอดุลรัตน์ สกนธวัฒน์   
๒. นายสุรศักดิ์ บุริพา    
๓. นายณรงค์ ศรีษาวรรณ  

มติที่ประชุม   ยกมือเห็นชอบจ านวน ๙ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง เสนอให้คณะกรรมการ
แปรญัตติชุดเดิมปฏิบัติงาน    

ผอ.กองช่าง/เลขานุการฯ   เมื่อท่านสมาชิกสภาท้องถิ่นได้เลือกคณะกรรรมการสภาท้องถิ่นทั้งสองคณะ
เรียบร้อยแล้ว เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔  หมวด ๘ 
คณะกรรมการสภาท้องถิ่น ข้อ ๑๐๙ ให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นคณะหนึ่ งๆ              
เลือกประธานกรรมการและเลขานุการจากกรรมการสภาท้องถิ่นคณะนั้นๆ                  
ส่วนวันประชุมจะแจ้งให้ท่านคณะกรรมการสภาท้องถิ่นทราบภายหลังค่ะ 

 

ประธานสภาเทศบาล... 
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ประธานสภาเทศบาล   ล าดับต่อไปเรื่องพิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ            
พ.ศ.๒๕๖๒ เพ่ือติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลท่าแร่                                  
ขอเชิญผู้อ านวยการกองคลังไดร้ายงานสถานะการคลัง เชิญครับ 

ผอ.กองคลัง   ขออนุญาตคะท่านประธานสภาเทศบาล ดิฉันนางสาวสุภาวินี  ธีระนุกูล 
ต าแหน่งผู้อ านวยการกองคลัง ขออนุญาตรายงานสถานะการคลังของเทศบาลต าบลท่าแร่ 
ดังนี้  ยอดเงินสะสมจากงบแสดงฐานะการเงินยอดเงินสะสม ณ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
จ านวน  ๔๖,๕๙๘,๖๓๘.๑๒ บาท  ประกอบด้วย 

บวก รับคืนระหว่าง ๓๐ ก.ย.๖๑ – ๒๖ ก.พ.๖๒         ๑๗,๗๑๘.๕๐ บาท 
   หัก เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล(กสท.)                 ๖,๔๘๓,๗๖๒.๗๒ บาท 
        ผลจากการช าระหนี้เงินกู้              ๑๙,๕๙๔,๒๘๙.๐๗ บาท   
        จ่ายขาดเงินสะสม(ปรับปรุงต่อเติมหลังคาตลาดสด)      ๙๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

     ค่าโทรศัพท์                   ๖๓๑.๓๐ บาท 
        เงินสะสมทีส่ามารถน าไปใช้ได้                    ๑๙,๖๑๗,๖๗๓.๕๓ บาท  

   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และ
แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๘ เงินสะสม ข้อ ๘๙  องค์กรปกครอง        
ส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข 
ดังต่อไปนี้  (๑) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง      
ส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดท าเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของ
ประชาชน  ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่
กฎหมายก าหนด และวรรคท้าย  ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม 
โดยค านึงถึงฐานะการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพ        
ในระยะยาว ล าดับต่อไปเชิญผู้อ านวยการกองการศึกษาได้ชี้แจงรายละเอียดค่ะ  

ผอ.กองการศึกษา   ขออนุญาตค่ะท่านประธานสภาเทศบาล ดิฉันนางสาวสุรารัตน์ มุลเมืองแสน
ผู้อ านวยการกองการศึกษา  ขออนุญาตน าเรียนชี้แจงดังนี้ค่ะ ตามที่เทศบาลต าบลท่าแร่
ได้ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือใช้ในการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลท่าแร่ งบประมาณ ๒๑๑,๖๐๘.๓๗ บาท สืบเนื่องจากเทศบาลต าบลท่าแร่
ได้ด าเนินการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหลังใหม่ ซึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อเดือน
ธันวาคม ๒๕๖๑ ปัจจุบันไม่มีการเชื่อมต่อกระแสไฟฟ้า และกองการศึกษาได้วางแผน       
การด าเนินงานว่าจะท าการย้ายนักเรียนและวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งปัจจุบันใช้โรงอาหาร
อเนกประสงค์ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลท่าแร่ เป็นห้องเรียนชั่วคราว และ        
จะเปิดบริการให้ผู้ปกครองได้น าบุตรหลานเข้ามาเรียนอาคารใหม่ ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ หากว่าไม่แยกหม้อแปลงออกจากโรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ต าบลท่าแร่ เกรงว่าจะมีปัญหาในการใช้กระแสไฟฟ้า เช่น กระแสไฟฟ้า        ไม่เพียงพอ
ท าให้กระแสไฟฟ้าตกท าให้การปฏิบัติงานหรือการจัดกิจกรรมการเรียน        การสอน
ระหว่างนั้นมีปัญหาอุปสรรคได้ และในการนี้กองช่างได้ท าหนังสือขอความอนุเคราะห์
ประมาณราคาค่า ใช ้จ ่าย ไปยังการ ไฟฟ้าส ่วนภูม ิภ าคจังหว ัดสกลนครแล้ว                   
เป็นเงิน  ๒๑๑,๖๐๘.๓๗ บาท ก าหนดยืนราคาค่าใช้จ่ายภายในระยะเวลา ๖ เดือน        
นับจากวันที่แจ้งค่าใช้จ่าย  หากพ้นก าหนดยืนราคา ๖ เดือน  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

 

จะเก็บค่าใช้จ่าย… 
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          จะเก็บค่าใช้จ่ ายในการส ารวจออกแบบ จัดท าแผนผัง ประมาณการ เป็นเงิน             
๕,๓๕๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม)  ดังนั้น เพ่ือให้เกิดความสะดวกและเพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานและการด าเนินกิจรรมการเรียนการสอนต่างๆ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลท่าแร่ เป็นไปอย่างต่อเนื่องและเกิดความเรียบร้อย จึงได้ขอความเห็นชอบจาก 
สภาเทศบาลเพ่ือพิจารณาขอความเห็นชอบในการใช้เงินสะสมของเทศบาลต าบลท่าแร่          
เพ่ือใช้ในการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลท่าแร่ค่ะ  

ผอ.กองช่าง/เลขานุการสภาฯ ดังนั้นเราจะต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๖ เดือน ซึ่งถ้าศูนย์พัฒนา        
เด็กเล็กเทศบาลต าบลท่าแร่และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลท่าแร่ใช้ ไฟฟ้า           
หม้อเดียวกันกระแสไฟฟ้าอาจไม่พอเพียงท าให้อุปกรณ์ไฟฟ้าเสียหายได้และอาจเกิด
อันตรายแก่เด็กนักเรียนได้ ในส่วนของหม้อแปลงไฟฟ้าใหม่จะใช้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลท่าแร่ และหม้อแปลงไฟฟ้าเก่าจะใช้กับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลท่าแร่ 
จึงได้ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือจัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้าเพ่ิมเติม  

ส.ท.ประจวบ   ขออนุญาตครับท่านประธานสภาเทศบาล ผมขอเรียนถามผู้อ านวยการกอง
การศึกษา เนื่องจากผมเป็นกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ด้วยจึงทราบข้อมูลเงินรายได้
สะสมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลท่าแร่ว่ามีอยู่ล้านกว่าบาทนั้น  สามารถน าไป
ขยายเขตไฟฟ้าได้หรือไม่ครับ  

ผอ.กองการศึกษา   ขออนุญาตคะท่านประธานสภาเทศบาล ดิฉันขอน าเรียนชี้แจงดังนี้คะเงินสะสม
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ มีอยู่ประมาณล้านกว่าบาท ตามแนวทางการใช้จ่ายเงินสะสม
ของสถานศึกษาจะใช้จ่ายได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ของสถานศึกษา                 
ซึ่งเกี่ยวกับด้านบริการชุมชนและสังคมผู้เรียนได้รับประโยชน์โดยตรง และการจะน ามาใช้ได้
หรือไม่นั้นจะต้องตั้งไว้ในแผนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ด้วย ดังนั้นเรื่องการขยายเขต
ไฟฟ้าจึงไม่สามารถน ามาใช้ได้เพราะไม่มีในแผนและไม่ใช่หน้าที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ  
ตามระเบียบการบริหารจัดการในส่วนโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ ต้องเป็นหน้าที่ของเทศบาล 
ที่จะดูแลสถานศึกษาในสังกัด  ดังนั้น จึงใช้งบประมาณของเทศบาลต าบลท่าแร่ก่อน         
ถ้าไม่มีถึงจะสามารถใช้งบประมาณของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ค่ะ   

   ส่วนของเงินสะสมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ มีแผนจะจัดท าโครงการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กฯ น่าอยู่ และโครงการจัดท าจัดหาสื่อการเรียนการสอน และจะต้องจัดซื้อเครื่องเล่น
ในร่มของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ แห่งใหม่ และปรับภูมิทัศน์ภายนอกในการปลูกต้นไม้
ดอกไม้ประดับภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เหมาะสมแก่การเรียนรู้ก่อน หากด าเนินการ
ประมาณราคาแล้วเสร็จก็จะน าให้คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ พิจารณาต่อไปค่ะ 

ประธานสภาเทศบาล  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดไม่เข้าใจหรือสงสัย  และต้องการอภิปรายเพ่ิมเติม
เชิญครับ  หากไม่มีผมขอมติในที่ประชุมสภาเทศบาลว่า  ท่านสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้             
จ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือใช้ในการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลท่าแร่ งบประมาณ ๒๑๑,๖๐๘.๓๗ บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหกร้อยแปดบาท
สามสิบเจ็ดสตางค์) กรุณายกมือขึ้นเชิญครับ  

มติที่ประชุม  ยกมือเห็นชอบจ านวน ๙ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง อนุมัติให้ จ่ายขาดเงินสะสม
เพื่อใช้ในการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลท่าแร่ 
งบประมาณ ๒๑๑,๖๐๘.๓๗ บาท (สองแสนหนึ่งหม่ืนหนึ่งพันหกร้อยแปดบาท
สามสิบเจ็ดสตางค์) 

ประธานสภาเทศบาล… 



- ๘ - 
ประธานสภาเทศบาล   ล าดับต่อไปเรื่องพิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ            

พ.ศ.๒๕๖๒ เพ่ือจ่ายเบี้ยความพิการของกองสวัสดิการสังคม ขอเชิญผู้อ านวยการกอง
สวัสดิการสังคมชี้แจงรายละเอียดเชิญครับ 

ผอ.กองช่าง/เลขานุการสภาฯ ขออนุญาตคะท่านประธานสภาเทศบาล ขออนุญาตน าเรียนดังนี้ตามระเบียบ
วาระข้อที่ ๔ เรื่องพิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 
เพ่ือจ่ายเบี้ยความพิการของกองสวัสดิการสังคมนั้น ขอผ่านไปก่อนคะเพราะยังไม่มี
ระเบียบหรือรายละเอียดที่ชัดเจนในเรื่องของระเบียบการเบิกจ่ายเงินตกเบิกของผู้พิการ
ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (บางราย) ดังนั้นจึงให้ชะลอไปก่อน หากมีข้อกฎหมายในการ
เบิกจ่ายที่ชัดเจนจะน าเรียนให้ที่ประชุมอีกครั้งคะ 

ผอ.กองสวัสดิการสังคม   ขออนุญาตครับท่านประธานสภาเทศบาล ผมนายสิทธิโชค  อินธิแสน 
ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม ขออนุญาตน าเรียนเพ่ิมเติมดังนี้ สืบเนื่องจะเป็นช่วง
รอยต่อจะมีปีงบประมาณหนึ่งที่จะให้เงินย้อนหลังของผู้พิการจ านวนหนึ่ง ในการเบิก
จ่ายเงินเบี้ยความพิการลงทะเบียนเดือนนี้ก็ได้เดือนนี้เลย แต่ก็จะมีบางรายยึดหลักตามที่
บัตรผู้พิการลงวันที่เท่าไรก็จะคิดย้อนหลังให้  แต่เงินส่วนนี้ยังจ่ายไม่ได้เพราะต้องรอให้
รัฐบาลโอนเงินมาให้ก่อน และช่วงที่รัฐบาลโอนเงินมาให้นั้นอยู่ในช่วงเดือนกันยายนจึงไม่
สามารถเบิกจ่ายได้ทันและตกเป็นเงินสะสมของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙    

   ซึ่งในการเบิกจ่ายเงินตกเบิกของผู้พิการ อปท.ทุกแห่งได้ท าหนังสือไปขออ านาจ
ผู้ว่าราชการจังหวัดในการเบิกจ่ายแต่ผู้ว่าได้ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนด
แนวทางในการเบิกจ่ายให้ก่อน  ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีหน่วยงานไหนเบิกจ่ายเงินส่วนนี้เลย 
ดังนั้น จึงรอดูแนวการเบิกจ่ายของหน่วยงานอื่นก่อนถึงจะด าเนินการครับ   

ส.ท.ณรงค ์   ขออนุญาตสอบถามเรื่องเงินตกเบิกของเบี้ยผู้พิการเป็นของบางรายหรือทั้งหมด 
และถ้าสามารถเบิกจ่ายได้อยากให้อธิบายให้ผู้รับเบี้ยพิการเข้าใจด้วยและให้เข้ามารับที่
เทศบาลต าบลท่าแร่ ไม่อยากจะน าไปจ่ายที่ชุมชนครับ   

ผอ.กองสวัสดิการสังคม   ขออนุญาตครับท่านประธานสภาเทศบาล ขออนุญาตน าเรียนดังนี้เทศบาล
ต าบลท่าแร่มีผู้ที่จะได้รับเงินตกเบิกเบี้ยความพิการประจ าปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๕๙ 
จ านวน ๑๙ ราย หากสามารถเบิกจ่ายให้จะได้ผู้พิการเข้ามารับเบี้ยความพิการที่เทศบาล
ต าบลท่าแร่ครับ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๖    เรื่องอ่ืนๆ 
ประธานสภาเทศบาล  ล าดับต่อไปเป็นการประชุมในระเบียบวาระที่ ๖  เรื่องอ่ืนๆ  มีสมาชิกสภาเทศบาล

ท่านใดจะปรึกษาหารือเพ่ิมเติมอีกหรือไม่เชิญครับ 

ส.ท.ประจวบ   ขออนุญาตครับท่านประธานสภาเทศบาล ผมขออนุญาตสอบถามเรื่องการใช้
จ่ายเงินสะสมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพราะมีผู้ปกครองฝากถามถึงเรื่องการท าหลังคา
ด้านหน้าโรงเรียนอนุบาลฯถึงประตูทางเข้าความยาวประมาณ ๒๐ เมตร กว้าง ๓ เมตร 
เนื่องจากประสบปัญหาในเรื่องของการรับส่งนักเรียนในช่วงฤดูฝนจะสามารถใช้จ่ายเงิน
สะสมที่เก่ียวกับการเรียนการสอนได้หรือไม่ครับ 

 

ผอ.กองการศึกษา… 



- ๙ - 

ผอ.กองการศึกษา   ขออนุญาตคะท่านประธานสภาเทศบาล เรื่องการจ่ายขาดเงินสะสมของ          
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ตามที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น ดิฉันขอน าเรียนว่าในปีงบประมาณ         
พ.ศ.๒๕๖๒ ไม่ได้ตั้งรายการก่อสร้างหลังคาไว้ในแผนพัฒนาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 
ดังนั้นในปีนี้จึงไม่สามารถน ามาใช้ได้ส่วนของการสร้างหลังคาทางเข้าจะน าเข้า
แผนพัฒนาของเทศบาลต าบลท่าแร่และตั้งไว้ในส่วนของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบล
ท่าแร ่ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ คะ  

ผอ.กองคลัง   ขออนุญาตเพ่ิมเติมเรื่องการใช้จ่ายเงินรายได้สะสมของสถานศึกษาสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

1. ในกรณีที่แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ อนุมัติและประกาศใช้แล้ว  
แต่ในระยะ 3 เดือนแรกของปีงบประมาณ สถานศึกษายังไม่มีรายได้เพียงพอด าเนินการ
ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ สถานศึกษาอาจน าเงินรายได้สะสมของ
สถานศึกษาทดรองจ่ายไปพลางก่อนได้ โดยต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการฯ 
และผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติ       

2. สถานศึกษาอาจจ่ายขาดจากเงินสะสมได้ โดยได้รับความเห็นชอบจาก 
คณะกรรมการบริหาร ศพด. หรือคณะกรรมการการศึกษาสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานแล้วแต่กรณี 
ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้   

    1) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ ในอ านาจหน้าที่ของสถานศึกษา         
ซึ่งเก่ียวกับด้านบริการชุมชนและสังคมผู้เรียนได้รับผลประโยชน์โดยตรง และเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ ว 1438 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2559  ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ หรือตามท่ีกฎหมายก าหนด         

    2) เมื่อได้รับอนุมัติ ให้จ่ายขาดเงินรายได้สะสมของสถานศึกษาแล้ว 
สถานศึกษาต้องด าเนินการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกิน 
1 ปีงบประมาณถัดไป 

ขออนุญาตศึกษาตามหนังสือสั่งการก่อนและจะหารือผู้อ านวยการกองการศึกษา 
ว่าจะสามารถใช้จ่ายงบประมาณได้หรือไม่คะ 

ส.ท.สมจิต  ขออนุญาตครับท่านประธานสภาเทศบาล ผมนายสมจิต มังกาย ส.ท.เขต ๑  
ผมขออนุญาตเสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาเพ่ือน าเข้าแผนในปีต่อไป  เรื่องจัดซื้อเครื่อง
ส ารองไฟฟ้าของประปาเทศบาลต าบลท่าแร่ สืบเนื่องจากเวลาไฟฟ้าดับไม่ถึงครึ่งชั่วโมง
น้ าประปาภายในเขตเทศบาลก็ไม่ไหล ผมอยากให้ไปดูตัวอย่างเครื่องส ารองไฟฟ้าที่          
วัดท่าแร่ราคาประมาณสองแสนห้าหมื่นบาท เพ่ือให้พ่ีน้องชาวท่าแร่มีน้ าใช้ในเวลาไฟฟ้า
ดับครับ 

ประธานสภาเทศบาล  ผมเห็นด้วยกับนายสมจิต มังกาย ในการจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้าของประปา
เทศบาลต าบลท่าแร่ ฝากให้ผู้ที่เกี่ยวข้องศึกษารายละเอียดและน าเข้าแผนพัฒนาใน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓  ครับ 

 
 
 
 
 

ส.ท.ประจวบ… 



- ๑๐ - 
ส.ท.ประจวบ  ขออนุญาตครับท่านประธานสภาเทศบาล ผมขออนุญาตสอบถามเรื่องบ่อบ าบัด

น้ าเสียที่ได้ประชุมเมื่อครั้งก่อน(วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑) ว่าได้ท าหนังสือไป
ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี ๙ (อุดรธานี) เพ่ือขอขยายเวลาครั้งที่หนึ่งและครั้งที่สองแล้ว 
ไม่ทราบว่าได้ค าตอบหรือไม่ และส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๙ (อุดรธานี) ให้เทศบาล
ท าอย่างไร ตามที่ได้มีการเสนอในที่ประชุมเมื่อครั้งก่อนคือเสนอว่าจะท าบ่อพักน้ าเสีย 
หรือท่อลอด ถ้าจะด าเนินการไม่ทราบว่าเทศบาลต้องท าหนังสือไปขออนุญาตส านักงาน
สิ่งแวดล้อมภาคที่ ๙ (อุดรธานี) หรือไม่ ขอทราบความคืบหน้าในเรื่องดังกล่าวครับ 

ผอ.กองช่าง/เลขานุการสภาฯ ขออนุญาตน าเรียนดังนี้คะ ปัจจุบันยังไม่มีการด าเนินการเพ่ิมเติมจากครั้งที่แล้วคะ 
เพราะรอให้บริษัทที่ปรึกษาการจัดท าแผนหลักหนองหารพัฒนาหนองหารเข้ามา
ด าเนินการ ตามแผนพัฒนาหนองหารและได้มีการออกมาส ารวจเพ่ือพัฒนาหนองหาร
และจะเชิญเทศบาลต าบลท่าแร่เข้าร่วมประชุมประมาณเดือนมีนาคม แล้วเทศบาล
จะแจ้งของบศึกษาออกแบบระบบบ าบัดน้ าเสีย   ดังนั้นจึงรอให้บริษัทที่ปรึกษาการ
จัดท าแผนหลักหนองหารพัฒนาหนองหารด าเนินการเอาเข้าแผนของเขาก่อนจะได้           
ไม่ต้องใช้งบประมาณของเทศบาล  แต่เทศบาลต้องรีบด าเนินการและต้องรายงานการ
แก้ไขปัญหาให้สิ่งแวดล้อมภาค ๙ (อุดรธานี) ทราบตลอด และปัจจุบันได้แก้ปัญหาในจุดนี้
คือการเพ่ิมจ านวนวันสูบน้ าเสียจากอาทิตย์ละ ๒ ครั้ง เป็น ๓ ครั้ง หากมีความคืบหน้าจะ
น าเรียนให้ทราบอีกครั้งคะ 

ส.ท.ณรงค์    ขออนุญาตครับท่านประธานสภาเทศบาล  ผมขออนุญาตหารือในที่ประชุมว่า
เรื่องท่อระบายน้ าที่กรมทางหลวงให้เพ่ือที่จะน าไปวางท่อน้ าใกล้ไปรษณีย์และสมานมิตร 
ปัจจุบันยังไม่มีรถไปขนและวางท่อตามจุดที่ก าหนด และได้ไปขอความอนุเคราะห์กับ
หมอด าประมาณสองอาทิตย์แล้วแต่ยังไม่มีการด าเนินการสงสัยรถคงไม่ว่าง ดังนั้นจึงขอ
น าเรียนในที่ประชุมเพ่ือปรึกษาหารือร่วมกันว่าจะด าเนินการอย่างไรครับ 

ผอ.กองช่าง/เลขานุการสภาฯ ขออนุญาตคะท่านประธานสภาเทศบาล  ปัจจุบันปัญหาในการลงท่อคือไม่มีรถ
เครนในการยกท่อจากบ้านพะโคมาวางตามจุดวางท่อระบายน้ า และต้องใช้รถเครนถึง  
๒ คัน เพ่ือยกขึ้นและยกลงตามจุด ส่วนรถขนมีรถของเทศบาลและของกรมทางหลวง  
ถ้ามีคนรับจ้างก็จะจ้างเหมา ไม่ทราบว่ารถเครนรับจ้างมีของใครบ้างและราคาเท่าไรคะ 
ส่วนทีมงานพร้อมตลอดคะ 

ส.ท.สุริยา   ขออนุญาตครับท่านประธานสภาเทศบาล  ผมนายสุริยา ศรีวรกุล ส.ท.เขต ๒ 
เท่าท่ีผมทราบราคาการเช่ารถเครนคิดเป็นวันๆละ ประมาณ ๘,๐๐๐ บาท ครับ 

ส.ท.สมจิต   ขออนุญาตครับท่านประธานสภาเทศบาล  เท่าที่ผมทราบมาว่าท่อระบายน้ า          
มีทั้งหมด ๔๓ ท่อ และมี ๒ ขนาดคือ ขนาด ๘๐ ซม. และ ๑ เมตร และจะน าไปวางที่
บริเวณข้างไปรษณีย์ หน้าอารามราชินีแห่งสันติภาพ กาปูชิน ท่าแร่ สกลนคร และข้าง
ทางลงสถานีต ารวจชุมชนท่าแร่ ครับ 

ส.ท.อดุลรัตน์    ขออนุญาตครับท่านประธานสภาเทศบาล  ขออนุญาตแจ้งในเรื่องการลงท่อ        
แต่ละจุดทางแขวงการทางให้ท่อระบายน้ าและรถน้ ามาช่วยอีกในการลงท่อ และแนะน า
ให้วางท่อ ๔ แถวในการระบายน้ าในแต่ละจุดเลยครับ 

ส.ท.สุรศักดิ์   ขออนุญาตครับท่านประธานสภาเทศบาล  ผมนายสุรศักดิ์ บุริพา ส.ท.เขต ๒  
ผมเคยจ้างรถเครนบ้านหนองกระบอกในการยกยางพาราในราคา ๓,๕๐๐ บาท ซึ่งเป็น
รถขนอินบล๊อค ผมจะลองประสานให้ครับ 

 
และผมมีเรื่อง… 



- ๑๑ - 
   และผมมีเรื่องจะแจ้งอยู่ ๓ เรื่องดังนี้ ๑.เรื่องกิ่งไม้ในส่วนของยายหมาน              

ยื่นออกมาข้างถนนบริเวณหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ผมว่าจะเป็นอันตรายกับ
ผู้ปกครองและเด็ก และผู้ที่สัญจรไปมาในบริเวณดังกล่าวอยากให้ไปตัดแต่ง ๒.ถนน
ทางเข้าซอยถนนพัฒนามีการลงท่อใหม่ท าให้ดินทรุด ๓.ถนนซอยตันบ้านตาถมมี
ผู้รับเหมาท าเสาไม้หักไม่ทราบว่าด าเนินการหรือยัง และขอดินลูกรังด้วย ๒ คัน ครับ 

ผอ.กองช่าง/เลขานุการสภาฯ เขาท าให้แล้วตามแบบแปลนและส่วนที่เหลือนอกเหนือจากแบบไม่ทราบว่าเขา
จะท าให้ได้หรือไม่เผื่อเขาจะแถมให้จะลองไปประสานผู้รับเหมาอีกครั้งคะ ส่วนเรื่องตัด
ตกแต่งกิ่งไม้หน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและซอยถนนพัฒนาจะให้คนงานออกไปด าเนินการ
ฝากประสานยายหมานในการเข้าไปตัดกิ่งไม้ดว้ยคะ 

ส.ท.ณรงค ์   ขออนุญาตครับท่านประธานสภาเทศบาล ผมอยากให้รีบด าเนินการติดต่อ
ประสานรถเครนให้เร็วที่สุด ในเรื่องการว่าจ้างให้ไปสอบถามร้านที่บ้านหนองกระบอก
กับ ร้าน OK คอนกรีต ในเรื่องของรถเครนว่าราคาเท่าไร ครับ 

   และผมขอแจ้งเรื่องพ่อค้าแม่ค้าไปจอดรถขายของใกล้ๆ กับโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลต าบลท่าแร่แทนที่จะให้ผู้ปกครองไปจอดส่งบุตรหลานใกล้ๆ แต่ต้องไปจอด          
รถไกลออกไป เพราะที่ใกล้ๆ จะเป็นพ่อค้าแม่ค้าวางขายของ ผมอยากให้จัดขยับออกไป
ขายตรงถนนอีกฝั่งครับ  

ส.ท.สุรศักดิ์   ผมได้โทรศัพท์ประสานทางบ้านหนองกระบอกแล้วเขาคิดค่าจ้าง ๖,๐๐๐ บาท 
ถ้าเทศบาลพร้อมกันด าเนินการวันไหนจะได้แจ้งผู้รับจ้างครับ 

ส.ท.อดุลรัตน์    ผมได้โทรประสานแขวงการทางแล้วคือวันศุกร์ที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ พร้อมให้
คนงานมาช่วยจ านวน ๒ คนและรถ ๑ คันในการลงท่อ ฝากให้ นายสุรศักดิ์ บุริพา 
ประสานผู้รับจ้างด้วยครับ 

ส.ท.สุรศักดิ์   รับทราบครับ 
ส.ท.สมจิต     ผมขอแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องคือทางแขวงการทาง (ส.ท.อดุลรัตน์ ) ขณะนี้แขวงการ

ทางก าลังขยายท่อระบายน้ าและท าคลองระบายน้ าซึ่งมีขนาดลึก ผมเกรงว่าจะมีรถจะ
สังเกตไม่เห็น ชาวบ้านเลยขอมาว่าอยากให้ท าเสาตรงจุดทางโค้งแถวสุสาน หน้าสนาม
ฟุตบอล ซึ่งเป็นถนนตรงนั้นแคบ 

ส.ท.อดุลรัตน์   เรื่องเสาจะผิดระเบียบ เขาจะวางขอบตรงทางเลี้ยวเขาเรียกว่าเคิฟ  จะวางเสา
ไม่ได้ เดี๋ยวผมจะประสานแขวงการทางเพ่ือป้องกันเหตุอันตราย  และในการลงท่อต้อง
ประสานแขวงการทางเพ่ือให้คนของแขวงมาตรวจนับด้วยและต้องด าเนินการในวันและ
เวลาราชการครับ 

ส.ท.ณรงค ์   ขออนุญาตครับท่านประธานสภาเทศบาล ผมขออนุญาตแจ้งเรื่องเครื่องสูบน้ า
ของชุมชน ปัจจุบันได้น าไปสูบน้ าที่บ่อบ าบัดน้ าเสียทุกวันเพราะเครื่องสูบน้ าที่บ่อบ าบัด
ช ารุด ในเรื่องการจัดซื้อเครื่องสูบน้ าไม่ทราบว่าได้ด าเนินการถึงไหนแล้วครับ 

ผอ.กองช่าง/เลขานุการสภาฯ ขออนุญาตน าเรียนดังนี้คะ ปัจจุบันเครื่องสูบน้ าบ่อบ าบัดน้ าเสียช ารุดไม่
สามารถใช้งานได้จึงได้เช่าเครื่องสูบน้ าของชุมชนใช้ไปพลางก่อน เพ่ือให้มีการหมุนเวียน
ของน้ าภายในบ่อบ าบัดน้ าเสียและลดการเน่าเสียของน้ าในบ่อบ าบัด  ซึ่งเครื่องสูบน้ าจะ
ด าเนินการซื้อจ านวน ๓ เครื่องคือ เครื่องสูบน้ าบนดิน(แบบเคลื่อนที่ได้)จ านวน ๑ เครื่อง
ตามที่ได้ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ ซึ่งจะใช้เป็นเครื่องส ารองในการสูบน้ ากรณีมีน้ าท่วมและ
เครื่องแบบจุ่มช ารุด  ปัจจุบันได้ด าเนินการน าเรื่องจัดซื้อเครื่องสูบน้ าแบบจุ่มจ านวน           
๒ เครื่อง  เข้าแผนพัฒนาเพื่อขออนุมัติหากแผนพัฒนาอนุมัติแล้วจะด าเนินการน าเข้าที่ 

ประชุมสภา… 



- ๑๒ - 
ประชุมสภาเทศบาลเพ่ือขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมต่อไป งบประมาณในการจัดซื้อ
เครื่องสูบน้ าแบบจุ่มจ านวน ๒ เครื่อง ใช้งบประมาณสามแสนกว่าบาท  ถ้าไม่รีบ
ด าเนินการจัดซื้อในปีนี้น้ าคงจะท่วมหมู่บ้านคะ 

   และเรื่องการขอไฟฟ้าบ้านของยายจกที่อยู่หมู่ ๗ อยากให้ ส.ท.พิเชษฐ ปานแสน
ไปติดต่อกับหมอด าในการพ่วงไฟฟ้าเพ่ือขอใช้ไฟฟ้าฟรี จะได้ให้เจ้าหน้าที่ไปติดหลอด
ไฟฟ้าเพ่ือใช้ในตอนกลางคืน และติดตั้งปลั๊กไฟให้ ๑ จุด ค่าไฟเดือนหนึ่งคงไม่เกิน             
๑๐ บาท คะ     

ประธานสภาเทศบาล   ถ้าบ้านผมใกล้จะต่อพ่วงไฟฟ้าให้ครับ เพ่ือเป็นการช่วยเหลือยายจก เพราะปัจจุบัน
ป่วยและจะเข้าหน้าร้อนสงสารเขา ส่วนพัดลมผมจะประสานขอรับบริจาคจากทาง          
วัดอัครเทวดามีคาแอลท่าแร่ให้ครับ 

ส.ท.พิเชษฐ   ขออนุญาตครับท่านประธานสภาเทศบาล ผมนายพิเชษฐ ปานแสน ส.ท.เขต ๑
ผมจะประสานหมอด าให้ และจะมาแจ้งช่างให้ไปด าเนินการต่อสายไฟครับ 

ส.ท.สุรศักดิ์   ขออนุญาตครับท่านประธานสภาเทศบาล  ผมขอชมเชยการจัดงานแข่งขันกีฬา
ในปีนี้จัดได้ดีมากครับ ไม่ได้ยินชาวบ้านบ่นในเรื่องของรางวัล การจัดงานกีฬาทุกอย่างมี
ที่หนึ่งที่สองที่สามและรางวัลชมเชยครับ 

ส.ท.สมจิต   ขออนุญาตครับท่านประธานสภาเทศบาล  ในเรื่องของกีฬาผมได้ติดตามดูการ
ด าเนินการทั้งสองวัน ปีหน้าอยากให้จัดซื้อตาข่ายตะกร้อ/ตาข่ายบอลเล่ย์บอล เพราะมี
การมอบลูกฟุตบอลและวอลเล่ย์บอล และขอเพ่ิมกางเกง ถุงเท้า และเสื้อกีฬา ให้กัน
นักกีฬาฟุตบอล ๗ คน ควรให้เสื้อ ๑๒ ตัว กีฬาตะกล้อเสื้อ ๔ ตัว กีฬาบอลเล่ย์บอลเสื้อ 
๑๒ ตัว เพราะเสื้อนักกีฬาไมเ่พียงพอ และในปีนี้นักกีฬาชมว่าเสื้อสวยครับ 

ประธานสภาเทศบาล   การจัดงานแข่งขันกีฬาในปีนี้ดีมากครับ ถูกใจนักกีฬา ผู้ชมและสมาชิกสภา
เทศบาล ปีหน้าควรตั้งงบประมาณในการจัดงานกีฬาเพ่ิมเติมหรืออาจจะเพ่ิมรางวัล
บางอย่างครับ 

ส.ท.ไมตร ี   ขออนุญาตครับท่านประทานสภาเทศบาล ผมขอแจ้งเรื่องเสียงตามสายที่ชุมชน
กลางเหนือเสียงไม่ออก(สี่แยกบ้านนายบุญเริ่ม) ครับ 

ประธานสภาเทศบาล   ฝากให้กองช่างด าเนินการด้วยครับ และเสียงตามสายที่ชุมชนท่าสะอาด            
และหมู่ ๓ บ้านนายมนูญ เสียงดังเป็นวัน ครับ  และบาทหลวงวัดอัครเทวดามีคาแอล ท่า
แร่ฝากถามมาว่าเงินอุดหนุนงานแห่เทียนปัสกาตั้งไว้เท่าไรครับ  

ผอ.กองช่าง/เลขานุการสภาฯ รับทราบ จะแจ้งให้ช่างออกไปตรวจสอบตามจุดดังกล่าวค่ะ 
ผอ.กองการศึกษา  ขออนุญาตคะท่านประธานสภาเทศบาล ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ตั้งไว้ ๑๒๐,๐๐๐ บาท ไม่ทราบว่าจะแห่เทียนวันไหน
จะได้แจ้งให้ท าหนังสือเพ่ือมาขอรับเงินอุดหนุนค่ะ 

ประธานสภาเทศบาล    ก าหนดงานแห่เทียนปัสกาวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๒ และเรื่องถังขยะไม่ทราบ
ว่าได้ด าเนินการจัดซื้อหรือยังครับ  

ผอ.กองสวัสดิการ  ขออนุญาตน าเรียนดังนี้ครับ ในเรื่องของการจัดซื้อถังขยะจะด าเนินการซื้อ
เฉพาะถังสีฟ้าที่ใช้ภายในตลาดสด เพราะต่อไปจะด าเนินการถอนถังขยะออกจากชุมชน
ตามโครงการฯ และจะมีการนัดเก็บขนขยะกับชาวบ้านว่าจะด าเนินการเก็บเวลาใด  
ส่วนถังขยะเราจะตั้งไว้ให้ในที่สาธารณะและตลาดเท่านั้น และทางจังหวัดแจ้งให้น าถัง
ขยะบริเวณริมถนนออกด้วยแต่ส่วนใหญ่ที่อยู่ริมถนนจะเป็นร้านค้าที่เป็นร้านอาหารจะ
ค่อยๆท าความเข้าใจ เพราะร้านค้าจะเป็นขยะเปียกซึ่งจะมีการจัดการที่แตกต่างกันครับ  

ส.ท.ณรงค.์..   



- ๑๓ - 
ส.ท.ณรงค์    ขออนุญาตแจ้งเรื่องขยะในบ่อพักน้ าเสียซึ่งมีทั้งขยะที่คนท าและเกิดจาก

ธรรมชาติ  ผมสังเกตเห็นถนนข้างวัดด้านทิศตะวันตกบางจุดมีการเอาตาข่ายเขียว            
ไปคลุมบริเวณตะแกรงท่อระบายน้ า ถ้าเป็นไปได้อยากให้เทศบาลเอาตาข่ายคลุม
ตะแกรงก็คงดีจะได้ไม่มีคนกวาดขยะหรือใบไม้ลงท่อ และใบไม้หรือขยะจะได้ไม่หล่นลง
ท่อน้ า จะท าให้น้ าไหลสะดวกข้ึน ครับ 

ส.ท.สมจิต  ขออนุญาตสอบถามเรื่องรถดูดโคลนต้องท าหนังสือติดต่อกองงานไหนครับ 
ผอ.กองช่าง/เลขานุการสภาฯ เรื่องรถดูดโคลนให้ประสานทางกองช่างคะ และขอแจ้งในวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๒ 

คณะผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์จะมาเยี่ยมชมตลาดสดเทศบาล ๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. 
ขอเชิญทุกท่านมาร่วมต้อนรับที่ตลาดพร้อมกันเวลา ๑๒.๓๐ น. ซึ่งเขาจะมาดูวิถี         
ภายในตลาดสดและจะไปดูบ้านโบราณด้วยค่ะ 

  และวันศุกร์ที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ขอเชิญทุกท่านร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
จากเทศบาลต าบลปลาปาก เวลา ๐๙.๐๐น. ซึ่งจะมาศึกษาดูงานเรื่องโรงฆ่าสัตว์และ บ่อ
ขยะ เสร็จแล้วเชิญร่วมรับประทานอาหารกลางวันที่ร้านครัวชมวิว 

ประธานสภาเทศบาล   มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีข้อซักถามเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ  หากไม่มีผม
ขอขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมประชุมสภาเทศบาล  ส าหรับการประชุมในวันนี้ ได้ประชุม
เสร็จเรียบร้อยแล้วผมขอปิดประชุม 

เลิกประชุมเวลา  ๑๑.๑๐ น.  

 

 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

(ลงชื่อ)    ประจวบ  บรรจงศิลป์   ประธานกรรมการ    (ลงชื่อ)       นาถชนก  ยงค าชา      ผู้จดรายงานการประชุม       
        ( นายประจวบ  บรรจงศิลป์ )               (นางสาวนาถชนก   ยงค าชา)   

              นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
 
(ลงชื่อ)      ไมตรี  อินธิเสน   กรรมการ    (ลงชื่อ)         วนิดา  สมปู ่      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
           ( นายไมตรี  อินธิเสน )                     (นางวนิดา  สมปู่) 
       ผู้อ านวยการกองช่าง  รักษาราชการแทน 

 ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภา   
(ลงชื่อ)      วัฒนา  วรรณพรม  กรรมการ 
           (นายวัฒนา  วรรณพรม)   

 
สภาเทศบาลต าบลท่าแร่   ได้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ                   

สมัยที่ ๑  ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒  เมื่อวัน  ๓๐ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

(ลงช่ือ)     ศิริพงษ์  เชียนพลแสน             ประธานสภาเทศบาล 
                        (นายศิริพงษ์  เชียนพลแสน)  


