
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลท่าแร่   
สมัยประชุมสมัยสามัญ  สมัยท่ี ๒  

ครั้งที่  ๑/๒๕๖๒ 
เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม  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. นายผลิตสวสัดิ์  ขุนปัญญา  รองปลัดเทศบาล /รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล/ 

ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีต าบลท่าแร่/เลขานุการสภาฯ 
๒. นางวนิดา  สมปู ่   ผู้อ านวยการกองช่าง 
๓. นางวันเพ็ญ  ละทะโล   ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน  
๔. นายสิทธิโชค  อินธิแสน ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
๕. นางสาวสุภาวินี ธีระนุกูล ผู้อ านวยการกองคลัง 
๖. นางมณีวรรณ  เจริญดี ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
๗. นางสาวสุรารัตน์  มุลเมืองแสน  ผู้อ านวยการกองการศึกษา  
๘. พ.จ.อ.ธนรัตน์  ธนูศร   หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
๙. นายสุระพงษ์  ศลปี   นายช่างโยธาอาวุโส  รักษาการแทน 

ผู้อ านวยการกองการประปา  
๑๐. นางสาวนาถชนก  ยงค าชา  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
๑๑. นายบัญชา  อินธิเสน   พนักงานขับรถยนต์/รับผิดชอบเครื่องเสียง    
 

เริ่มประชุมเวลา   ๐๙.๓๐  น. 
เวลา ๐๙.๓๐ น. นายผลิตสวัสดิ์  ขุนปัญญา  รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน  

ปลัดเทศบาลต าบลท่าแร่ ได้เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล, ผู ้เข้ารับฟังการประชุม, 
ผู้อ านวยการกอง  เข้าห้องประชุม และได้เรียนเชิญประธานสภาเทศบาลต าบลท่าแร่
ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 

 
 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ … 
 



- ๒ - 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ประธานสภาเทศบาล  เรียนท่านสมาชิกสภาทุกท่าน  ผู้อ านวยการกองแต่ละกองงาน หัวหน้าส านักปลัด  
และผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ  วันนี้ เป็นการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ         
สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานจะแจ้ง  ให้ที่ประชุมทราบ  
เรื่องการใช้โทรศัพท์มือถือภายในห้องประชุมเพ่ือให้การประชุมเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย ขอความร่วมมือจากสมาชิกสภาเทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านปิด
โทรศัพท์มือถือ หากมีความจ าเป็นให้เปลี่ยนไปใช้ระบบสั่นแทนหรือปิดเสียงโทรศัพท์
ของท่านขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบโดยทั่วกัน ขอบคุณครับ    

  

ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุม  

 ประธานสภาเทศบาล  ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๑  
 ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ 

ท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดต้องการแก้ไขรายละเอียดรายงานการประชุมสภา 
ที่เสนอให้รับรองหรือไม่ประการใดเชิญครับ หากไม่มีท่านใดจะแก้ไขผมจะขอมติที่
ประชุมสภาท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นว่าควรรับรองรายงานการประชุม   
กรุณายกมือขึ้นเชิญครับ 

มติที่ประชุม                          มติจ านวน ๙ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง เห็นชอบรับรองรายงานการประชุม  
สมัยสามัญ สมัยท่ี ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒   

   

ระเบียบวาระท่ี ๓    กระทู้ถาม 

- ไม่มี -   

 

ระเบียบวาระท่ี ๔    เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแล้ว 
- ไม่มี –  
 
ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องท่ีเสนอใหม่  
ประธานสภาเทศบาล   ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่องที่เสนอใหม่  ก่อนจะด าเนินการพิจารณางบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลพิจารณา         
เลือกเลขานุการสภาเทศบาลเป็นการชั่วคราว  เชิญหัวหน้าส านักปลัดเทศบาลได้ชี้แจง
รายละเอียดเชิญครับ 

หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล   เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ผมพันจ่าเอกธนรัตน์  ธนูศร หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
ตามที่สมาชิกสภาเทศบาลได้เลือกนางวนิดา สมปู่ ผู้อ านวยการกองช่าง ขณะรักษาราชการ
แทนปลัดเทศบาลต าบลท่าแร่ ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาเทศบาล เป็นการชั่วคราวนั้น  
ปัจจุบันนางวนิดา สมปู่ ผู้อ านวยการกองช่าง ไม่ได้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล 
ต าบลท่าแร่  จึงขอให้สมาชิกสภาเทศบาลพิจารณาเลือกเลขานุการสภาเทศบาลเป็นการ
ชั่วคราว  เพ่ือให้การด าเนินการประชุมสภาเทศบาลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย            
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๗  
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๑๐ วรรคสอง  “ในการประชุมสภาท้องถิ่นครั้งใด 
ถ้าไม่มีเลขานุการสภาท้องถิ่นหรือมี แต่ไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้หรือ 
ไม่ยอมปฏิบัติหน้าที่ ให้สภาท้องถิ่นเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือข้าราชการหรือพนักงาน 

ขององค์กร… 



- ๓ - 
   ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นคนหนึ่งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาท้องถิ่น

เฉพาะในการประชุมความนั้น โดยให้น าความในข้อ ๑๓ และข้อ ๒๖ วรรคสองมาใช้
บังคับโดยอนุโลม เว้นแต่การลงคะแนนเลือกให้กระท าด้วยวิธีการยกมือ”  

โดยวิธีการเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่น ให้ประธานสภาท้องถิ่นน าวิธีการเลือก
รองประธานสภาท้องถิ่นตามข้อ ๑๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม  โดยใช้วิธีการตาม          ข้อ 
๘ วรรคหนึ่งโดยอนุโลม   

  ข้อ ๘  วิธีเลือกประธานสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิเสนอ
ชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่งที่ตนเห็นว่าควรให้เป็นผู้ด ารงต าแหน่งประธานสภาท้องถิ่น 
การเสนอนั้นต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน  โดยให้สมาชิก          
สภาท้องถิ่นแต่ละ คนมีสิทธิรับรองได้เพียงครั้งเดียว ชื่อที่ เสนอไม่จ ากัดจ านวน และให้
สมาชิกสภาท้องถิ่นลงคะแนนเลือกจากชื่อเหล่านั้น โดยวิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของ        
ผู้ที่ถูกเสนอคนละหนึ่งชื่อ เมื่อตรวจนับแล้วให้ประธาน ที่ประชุมประกาศคะแนนต่อที่
ประชุมสภาท้องถิ่น ผู้ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือกถ้าได้คะแนนสูงสุดเท่ากันหลาย
คนให้เลือกใหม่เฉพาะคนที่ได้คะแนนสูงสุดนั้นโดยใช้วิธีเดิม ถ้าผลการเลือกใหม่ปรากฏ
ว่ายังมีผู้คะแนนสูงสุดเท่ากันอีก ให้ใช้วิธีจับสลากเฉพาะคนที่ได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน 

ประธานสภาเทศบาล   ขอให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลเสนอชื่อผู้ที่สมควรด ารงต าแหน่งเป็นเลขานุการ
สภาเทศบาลเป็นการชั่วคราว เชิญครับ 

ส.ท.ณรงค์   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลผมนายณรงค์ ศรีษาวรรณ ส.ท.เขต ๑ ผมขอเสนอ
นายผลิตสวัสดิ์  ขุนปัญญา รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลต าบลท่าแร่ 
เป็นเลขานุการสภาเทศบาลเป็นการชั่วคราวครับ 

ผู้รับรอง  นายไมตรี  อินธิเสน ส.ท.เขต ๑ และ นายประจวบ บรรจงศิลป์ ส.ท. เขต ๒   
ประธานสภาเทศบาล  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอรายชื่ออีกหรือไม่   หากไม่มีผมขอมติในที่

ประชุมสภาเทศบาลว่าให้นายผลิตสวัสดิ์  ขุนปัญญา รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน 
ปลัดเทศบาลต าบลท่าแร่  เป็นเลขานุการสภาเทศบาลเป็นการชั่วคราว ท่านสมาชิกท่าน
ใดเห็นชอบกรุณายกมือขึ้นครับ 

มติที่ประชุม   ยกมือเห็นชอบจ านวน ๙  เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง เสนอให้ นายผลิตสวัสดิ์ ขุนปัญญา 
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลต าบลท่าแร่  เป็นเลขานุการสภาเทศบาล
เป็นการชั่วคราว 

ประธานสภาเทศบาล   เรื่องการพิจารณาอนุมัติโอนเงินงบประมาณเพ่ือตั้งเป็นรายการใหม่ในหมวด
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เพ่ือจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 
ขอเชิญหัวหน้าส านักปลัดเทศบาลชี้แจงแต่ละรายการครับ 

หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล   เรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และผู้อ านวยการกองทุกท่าน 
ผมพันจ่าเอกธนรัตน์  ธนูศร หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล ขออนุญาตชี้แจ้งดังนี้             
สืบเนื่องจากส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลต าบลท่าแร่ ได้ท าหนังสือแจ้งซ่อม
เครื่องปรับอากาศจ านวน ๓ เครื่อง  ดังนี้ ๑. เครื่องปรับอากาศ รหัส ๔๒๐-๔๔-๐๐๑๐ 
๒. เครื่องปรับอากาศ รหัส ๔๒๐-๔๔-๐๐๑๑  ๓. เครื่องปรับอากาศ รหัส ๔๒๐-๔๔-๐๐๑๒   
ส านักปลัดเทศบาลเป็นผู้รับผิดชอบดูแลบ ารุงรักษาเครื่องปรับอากาศภายในอาคาร
ส านักงานได้แจ้งให้งานพัสดุกองคลัง แจ้งช่างมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ  ซึ่งช่างที่มาซ่อม
เครื่องปรับอากาศได้ประเมินค่าซ่อมเครื่องปรับอากาศทั้ง ๓ เครื่อง แล้วมีราคาสูง 

 
ไม่คุ้มกับการซ่อมเมื่อ… 



- ๔ - 
           ไม่คุ้มกับการซ่อมเมื่อเทียบกับการซื้อใหม่ เพราะเครื่องปรับอากาศมีอายุการใช้งาน              

มานานถึง ๑๘ ปี ท าให้มีการแจ้งซ่อมบ่อยครั้งและแต่ละครั้งก็รายการซ่อมค่อนข้าง
สูงขึ้น  ประกอบกับรายงานการซ่อมเครื่องปรับอากาศมีการช ารุดบ่อยครั้งจึงไม่คุ้มค่ า   
ต่อการซ่อมบ ารุงรักษาและเพ่ือเป็นการประหยัดงบประมาณในการบ ารุงรักษาและ          
ค่ากระแสไฟฟ้า  และเพ่ือเป็นการบริการประชาชนที่มาติดต่อราชการและเจ้าหน้าที่ที่
ปฏิบัติงานในส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลต าบลท่าแร่  จึงมีความจ าเป็นต้องจัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศเครื่องใหม่จ านวน ๓ เครื่อง  ดังนั้น จึงขอโอนลดงบประมาณเพ่ือตั้ง
เป็นรายการใหม ่ดังนี้     

    ขอโอนลด  
ส านักปลัดเทศบาล  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดเงินเดือน

(ฝ่ายการเมือง) ประเภทเงินเดือนนายก/รองนายก  ตั้งไว้ 725,760 บาท งบประมาณ
คงเหลือ ๓๔๓,๓๖๐ บาท ขอโอนลด  ๑๔๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) 

ตั้งเป็นรายการใหม่            
ส านักปลัดเทศบาล  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  หมวด          

ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน  ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 
งบประมาณอนุมัติ  ๑๔๑,๐๐๐ บาท เพ่ือจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน           
ชนิดแขวนขนาดไม่ต่ ากว่า 3๖,000 BTU พร้อมติดตั้งจ านวน ๓ เครื่องๆ ละ ๔๗,๐๐๐ บาท 
ติดตั้งทีส่ านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลต าบลท่าแร่ จัดซื้อตามมาตรฐานครุภัณฑ์   

รายละเอียดครุภัณฑ์ ดังนี้               
(1) ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดไม่ต่ ากว่า  3๖,000 BTU จ านวน  ๓ เครื่อง   
(2) ราคาที่ก าหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง  
(3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการท าความเย็นขนาดไม่เกิน 40,000 BTU 

ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5  
(4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบส าเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็น

และหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน  
(๕) มีความหน่วงเวลาการท างานของคอมเพรสเซอร์   
(๖) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอ่ืนๆ (นอกจากข้อ ๓) นอกเหนือจากการ

พิจารณาด้านราคาแล้ว เพ่ือเป็นการประหยัดพลังงานควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับ
อากาศที่มีค่าประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล(SEER) สูงกว่า    

(๗) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 
    - แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตช์ ๑ ตัว ท่อทองแดงไปกลับ         

หุ้มฉนวนยาว ๔ เมตร สายไฟยาวไม่เกิน ๑๕ เมตร 
เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ หมวด ๔ การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ ข้อ  ๒๗  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวด ค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่         
ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น   

ประธานสภาเทศบาล   สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดไม่เข้าใจหรือสงสัย  และต้องการอภิปรายเพ่ิมเติม
เชิญครับ 

 
 

ส.ท.ประจวบ… 
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ส.ท.ประจวบ   เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ผมนายประจวบ บรรจงศิลป์ ส.ท.เขต ๒          

ผมเห็นด้วยกับการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศใหม่ของส านักงานทะเบียนท้องถิ่น            
เพราะปัจจุบันผมไปติดต่องานเห็นพนักงานเปิดพัดลมช่วยเพ่ือให้อากาศภายในห้อง        
มีความเย็น ประกอบกับเครื่องปรับอากาศมีการใช้งานมาหลายปี และเพ่ือเป็นการ
บริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการครับ    

ส.ท.สมจิต   เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ผมนายสมจิต มังกาย ส.ท.เขต ๑  ผมเห็นด้วย
กับการเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศใหม่จะได้เกิดความคุ้มค่า เพราะจะได้ประหยัดไฟฟ้า
และประหยัดค่าซ่อมบ ารุงรักษาครับ 

ประธานสภาเทศบาล   สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดไม่เข้าใจหรือสงสัย  และต้องการอภิปรายเพ่ิมเติม
เชิญครับ หากไม่มีผมขอมติในที่ประชุมสภาเทศบาลว่า  ท่านสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้           
ส านักปลัดเทศบาลโอนงบประมาณเพ่ือตั้งเป็นรายการใหม่ ดังนี้    

    โอนลด  
ส านักปลัดเทศบาล  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดเงินเดือน

(ฝ่ายการเมือง) ประเภทเงินเดือนนายก/รองนายก  ตั้งไว้ 725,760 บาท งบประมาณ
คงเหลือ ๓๔๓,๓๖๐ บาท ขอโอนลด  ๑๔๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) 

ตั้งเป็นรายการใหม่            
ส านักปลัดเทศบาล  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  หมวด          

ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน  ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 
งบประมาณอนุมัติ ๑๔๑,๐๐๐ บาท เพ่ือจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน           
ชนิดแขวนขนาดไม่ต่ ากว่า 3๖,000 BTU พร้อมติดตั้งจ านวน ๓ เครื่องๆ ละ ๔๗,๐๐๐ บาท 
ติดตั้งที่ส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลต าบลท่าแร่ จัดซื้อตามมาตรฐานครุภัณฑ์          
กรุณายกมือขึ้นเชิญครับ   

มติที่ประชุม   ยกมือเห็นชอบจ านวน ๙ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง อนุ มัติ ให้ส านัก
ปลัดเทศบาลโอนงบประมาณตั้งเป็นรายการใหม่เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 
งบประมาณอนุมัติ ๑๔๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หม่ืนหนึ่งพันบาทถ้วน) 

ประธานสภาเทศบาล   เรื่องการพิจารณาอนุมัติโอนเงินงบประมาณเพ่ือตั้งเป็นรายการใหม่ของกองช่าง 
จ านวน ๔ รายการ ให้ชี้แจงทีละรายการและขออนุมัติทีละรายการขอเชิญผู้อ านวยการ
กองช่างชี้แจงรายละเอียดแต่ละรายการครับ  

    เรียนท่านประสภาเทศบาล ดิฉันนางวนิดา สมปู่ ผู้อ านวยการกองช่าง           ขอ
อนุญาตน าเรียนดังนี้ สืบเนื่องจากกองช่าง เทศบาลต าบลท่าแร่ไม่ได้ตั้งงบประมาณ บาง
รายการในปีงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๒ ซึ่งมีความจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการ 
ดังนั้น จึงขอโอนลดงบประมาณเพ่ือตั้งเป็นรายการใหม่จ านวน ๔ รายการ ดังนี้ ๑.ปรับปรุง
ต่อเติมห้องปฏิบัติงานผู้บริหารเทศบาลต าบลท่าแร่ (ห้องรองปลัดเทศบาล)           ๒.
จัดซื้อรถเข็นปูน  ๓.จัดซื้อเครื่องปั๊มน้ าไดโว่ชนิดจุ่ม  ๔.จัดซื้อเครื่องสูบน้ าแบบหอยโข่ง 
เครื่องยนต์ดีเซล โดยมีรายละเอียดแต่ละรายการ  ดังนี้ 

    เรื่องที่ ๑  เรื่องขออนุมัติปรับปรุงต่อเติมห้องปฏิบัติงานผู้บริหารเทศบาลต าบล
ท่าแร่(ห้องรองปลัดเทศบาล)  กองช่างมีความประสงค์จะปรับปรุงต่อเติมห้องปฏิบัติงาน
ผู้บริหาร (รองปลัดเทศบาล) เนื่องจากปัจจุบันรองปลัดเทศบาลต าบลท่าแร่ไม่มี         
ห้องปฏิบัติงานที่เป็นสัดส่วนชัดเจน  ส่งผลให้ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกในการ
ติดต่อประสานงาน และการปรึกษาหารือข้อราชการต่างๆ ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ ดังนั้น          
จึงขอโอนลดงบประมาณเพ่ือตั้งเป็นรายการใหม่ ดังนี้ 

ขอโอนลด... 



- ๖ - 
ขอโอนลด 

  ส านักปลัดเทศบาล แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดเงินเดือน 
(ฝ่ายการเมือง) ประเภทเงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี งบอนุมัติ  
207,360 บาท งบประมาณคงเหลือ 74,470 บาท  ขอโอนลด 24,000 บาท   

ตั้งรายการใหม ่
กองช่าง  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  

หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ค่าต่อเติม       
ห้องปฏิบัติงานผู้บริหารเทศบาลต าบลท่าแร่) งบประมาณอนุมัติ 24,000 บาท  

เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ หมวด ๔ การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ ข้อ  ๒๗  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวด ค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่าย เป็นรายการใหม่         
ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น   

ประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดไม่เข้าใจหรือสงสัย และต้องการอภิปรายเพิ่มเติม 
   เชิญครับ 
ส.ท.ณรงค ์   เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ผมนายณรงค์ ศรีษาวรรณ ส.ท.เขต ๑ เรื่องต่อเติม

ห้องปฏิบัติงานผู้บริหารเทศบาลต าบลท่าแร่ (ห้องรองปลัดเทศบาล) ผมเห็นด้วยเพราะ
ปัจจุบันรองปลัดเทศบาลต าบลท่าแร่ไม่มีห้องปฏิบัติงานที่เป็นสัดส่วนชัดเจน  ส่งผลให้
ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกในการติดต่อประสานงาน และการปรึกษาหารือ        ข้อ
ราชการต่างๆ ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ครับ  

ส.ท.สมจิต   เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ผมนายสมจิต มังกาย ส.ท.เขต ๑ ผมเห็นด้วยกับ
การก้ันห้องให้รองปลัดเทศบาลต าบลท่าแร่ครับ   

ส.ท.ประจวบ   เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ผมนายประจวบ บรรจงศิลป์ ส.ท.เขต ๒ ผม เห็ น
ด้วยกับการกั้นห้องให้รองปลัดเทศบาลต าบลท่าแร่ครับ 

ประธานสภาเทศบาล   สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดไม่เข้าใจหรือสงสัย  และต้องการอภิปรายเพ่ิมเติม
เชิญครับ  หากไม่มีผมขอมติในที่ประชุมสภาเทศบาลว่า  ท่านสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้           
กองช่างโอนงบประมาณเพ่ือตั้งเป็นรายการใหม่ ดังนี้    

โอนลด 
  ส านักปลัดเทศบาล แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดเงินเดือน 
(ฝ่ายการเมือง) ประเภทเงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี งบอนุมัติ  
207,360 บาท งบประมาณคงเหลือ 74,470 บาท  ขอโอนลด 24,000 บาท          
(สองหมื่นสี่พันบาทถ้วน)  

ตั้งรายการใหม ่
กองช่าง  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  

หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(ค่าต่อเติม       
ห้องปฏิบัติงานผู้บริหารเทศบาลต าบลท่าแร่)  งบประมาณอนุมัติ 24,000 บาท            
(สองหมื่นสี่พันบาทถ้วน) กรุณายกมือขึ้นเชิญครับ  

มติที่ประชุม   ยกมือเห็นชอบจ านวน ๙ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง อนุมัติให้กองช่าง             
โอนงบประมาณตั้งเป็นรายการใหม่เพื่อต่อเติมห้องปฏิบัติงานผู้บริหารเทศบาลต าบล
ท่าแร่) งบประมาณอนุมัติ 24,000 บาท (สองหม่ืนสี่พันบาทถ้วน)  

ผอ.กองช่าง… 



- ๗ - 

ผอ.กองช่าง    เรื่องที่ ๒  เรื่องขออนุมัติจัดซื้อรถเข็นปูน เพ่ือใช้ในงานก่อสร้าง และซ่อมแซม
ถนนของกองช่าง  ดังนั้น จึงขอโอนลดงบประมาณเพ่ือตั้งเป็นรายการใหม่ ดังนี้ 

ขอโอนลด 
  กองช่าง  แผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ หมวดค่าวัสดุ ประเภท
ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย งบอนุมัติ 20,000 บาท งบประมาณคงเหลือ 20,000 บาท  
ขอโอนลด 3,000  บาท (สามพันบาทถ้วน) 

ตั้งรายการใหม ่
กองช่าง  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

อุตสาหกรรมและการโยธา หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง เพ่ือจัดซื้อรถเข็นปูน  
จ านวน  1  คัน งบประมาณ  3,000  บาท (สามพันบาทถ้วน)  

เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ หมวด ๔ การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ ข้อ  ๒๗  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวด ค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่         
ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น   

ประธานสภาเทศบาล   สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดไม่เข้าใจหรือสงสัย  และต้องการอภิปรายเพ่ิมเติม
เชิญครับ  หากไม่มีผมขอมติในที่ประชุมสภาเทศบาลว่า  ท่านสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้           
กองช่างโอนงบประมาณเพ่ือตั้งเป็นรายการใหม่ ดังนี้    

โอนลด 
  กองช่าง  แผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ หมวดค่าวัสดุ ประเภท
ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย งบอนุมัติ 20,000 บาท งบประมาณคงเหลือ 20,000 บาท  
ขอโอนลด 3,000  บาท (สามพันบาทถ้วน) 

ตั้งรายการใหม ่
กองช่าง  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

อุตสาหกรรมและการโยธา หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง เพ่ือจัดซื้อรถเข็นปูน  
จ านวน  1  คัน งบประมาณ  3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) กรุณายกมือขึ้นเชิญครับ   

มติที่ประชุม   ยกมือเห็นชอบจ านวน ๙ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง อนุมัติให้กองช่าง             
โอนงบประมาณตั้งเป็นรายการใหม่เพื่อจัดซื้อรถเข็นปูน จ านวน 1 คัน งบประมาณ  
3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน)   

ผอ.กองช่าง    เรื่องที่  ๓  เรื่องขออนุมัติจัดซื้อเครื่องปั๊มน้ าไดโว่ชนิดจุ่ม สืบเนื่องจาก           
เครื่องปั๊มน้ าที่จุดชมวิวหนองหารช ารุดและมีความจ าเป็นต้องใช้น้ าในการรดน้ าต้นไม้               
ซึ่งปัจจุบันได้ขอความอนุเคราะห์รถยนต์ดับเพลิงในการรดน้ าต้นไม้บริเวณจุดชมวิวหนองหาร  
ดังนั้น จึงขอโอนลดงบประมาณเพ่ือตั้งเป็นรายการใหม ่ดังนี้ 

ขอโอนลด 
กองช่าง  แผนงานเคหะและชุมชน  งานสวนสาธารณะ  หมวดค่าวัสดุ  ประเภท

ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย  งบอนุมัติ  20,000  บาท  งบประมาณคงเหลือ  17,000  
บาท  ขอโอนลด  8,400  บาท  

 
 
 

ตั้งรายการใหม่… 



- ๘ - 
ตั้งรายการใหม ่
กองช่าง  แผนงานเคหะและชุมชน  งานสวนสาธารณะ หมวดครุภัณฑ์   

ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร เพ่ือจัดซื้อปั๊มน้ าไดโว่ชนิดจุ่ม  ขนาด  2  นิ้ว 1/2  HP  
จ านวน  1  ตัวงบประมาณ  8,400  บาท  

 เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ หมวด ๔ การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ ข้อ  ๒๗  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวด ค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่าย เป็นรายการใหม่         
ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น   

ประธานสภาเทศบาล   สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดไม่เข้าใจหรือสงสัย  และต้องการอภิปรายเพ่ิมเติม
เชิญครับ  หากไม่มีผมขอมติในที่ประชุมสภาเทศบาลว่า  ท่านสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้           
กองช่างโอนงบประมาณเพ่ือตั้งเป็นรายการใหม่ ดังนี้    

โอนลด 
กองช่าง  แผนงานเคหะและชุมชน  งานสวนสาธารณะ  หมวดค่าวัสดุ  ประเภท

ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย  งบอนุมัติ  20,000  บาท  งบประมาณคงเหลือ  17,000  
บาท  ขอโอนลด  8,400  บาท 

ตั้งรายการใหม ่
กองช่าง  แผนงานเคหะและชุมชน  งานสวนสาธารณะ หมวดครุภัณฑ์   

ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร เพ่ือจัดซื้อปั๊มน้ าไดโว่ชนิดจุ่ม  ขนาด  2  นิ้ว 1/2  HP  
จ านวน  1  ตัว งบประมาณ  8,400  บาท  กรุณายกมือขึ้นเชิญครับ  

มติที่ประชุม   ยกมือเห็นชอบจ านวน ๙ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง อนุมัติให้กองช่าง             
โอนงบประมาณตั้งเป็นรายการใหม่เพื่อจัดซื้อปั๊มน้ าไดโว่ชนิดจุ่ม จ านวน 1 ตัว
งบประมาณ  8,400 บาท (แปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)  

ผอ.กองช่าง    เรื่องที่ ๔  เรื่องขออนุมัติจัดซื้อเครื่องสูบน้ าแบบหอยโข่ง เครื่องยนต์ดีเซล          
ขนาด 16 แรงม้า พร้อมปั๊มน้ า ขนาดท่อ 6 นิ้ว สูบน้ าได้ 230 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง 
ประกอบบนรถเทรลเลอร์ลากจูง 2 ล้อ เป็นเครื่องสูบน้ าแบบเคลื่อนที่ตัวเครื่องท างาน
เหมือนเครื่องปั๊มสูบน้ าเสียที่ใช้ในบ่อบ าบัดน้ าเสีย  ดังนั้น จึงขอโอนลดงบประมาณ     
เพ่ือตั้งเป็นรายการใหม ่ดังนี้ 

ขอโอนลด 
  ๑. กองช่าง  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา  หมวดเงินเดือน  (ฝ่ายประจ า)  ประเภทเงินเดือนพนักงาน  
งบอนุมัติ  1,296,400  บาท   งบประมาณคงเหลือ  438,841  บาท  ขอโอนลด  
50,000 บาท 
  ๒. กองช่าง  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจ า) ประเภทเงินเพ่ิมต่างๆ          
ของพนักงาน งบอนุมัติ  24,000 บาท งบประมาณคงเหลือ  24,000 บาท ขอโอนลด  
24,000  บาท  
  ๓.  แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน  หมวดค่าวัสดุ  ประเภทวัสดุ
ยานพาหนะและขนส่ง งบอนุมัติ 250,000 บาท งบประมาณคงเหลือ 209,660 บาท  ขอ
โอนลด  56,000  บาท 

๔. ส านักปลัดเทศบาล...   
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  ๔. ส านักปลัดเทศบาล  แผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  หมวด
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) ประเภทเงินเดือนนายก/รองนายก งบอนุมัติ 725,760 บาท  
งบประมาณคงเหลือ  202,360  บาท ขอโอนลด  50,000  บาท 
  ๕.  ส านักปลัดเทศบาล แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดเงินเดือน 
(ฝ่ายประจ า) ประเภทค่าตอบแทนพิเศษต าแหน่งปลัดเทศบาล งบอนุมัติ 84,000 บาท  
งบประมาณคงเหลือ 84,000 บาท  ขอโอนลด 40,000 บาท 
  รวมโอนลด  ๕ รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น  2๒๐,๐00 บาท (สองแสนสองหมื่นบาทถ้วน) 

ตั้งเป็นรายการใหม่            
กองช่าง  แผนงานเคหะและชุมชน  งานบ าบัดน้ าเสีย  หมวดครุภัณฑ์  ประเภท

ครุภัณฑ์การเกษตร เพ่ือจัดซื้อเครื่องสูบน้ าแบบหอยโข่ง เครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 16 แรงม้า 
พร้อมปั๊มน้ า ขนาดท่อ 6 นิ้ว สูบน้ าได้  230 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง ประกอบ             
บนรถเทรลเลอร์ลากจูง 2 ล้อ จ านวน 1 เครื่อง งบประมาณ 220,000 บาท           
จัดซื้อนอกมาตรฐานครุภัณฑ์ 

 เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ หมวด ๔ การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ ข้อ  ๒๗  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวด ค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่าย เป็นรายการใหม่         
ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น   

ประธานสภาเทศบาล   สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดไม่เข้าใจหรือสงสัย  และต้องการอภิปรายเพ่ิมเติม
เชิญครับ   

ส.ท.ณรงค ์   เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ผมนายณรงค์ ศรีษาวรรณ ส.ท.เขต ๑             
เรื่องเครื่องสูบน้ า ตามที่เทศบาลได้มอบให้ผมไปติดต่อโรงกลึงพัฒนาในการซื้อเครื่องสูบน้ า
ขนาดท่อ ๘ นิ้ว ตอนนั้นเจ้าของร้านแจ้งว่ามีเครื่องดังกล่าวและราคาประมาณ        แสน
สองหมื่นกว่าบาท  แต่พอไปซื้อกลับบอกว่าไม่มีเครื่องสูบน้ าตามท่ีเทศบาลได้ไปสอบถาม
ราคาและแจ้งมาว่าทางบริษัทไม่ได้ผลิตเครื่องสูบน้ ารุ่นดังกล่าวแล้ว  ผมคิดว่าตอนนั้น
เจ้าของร้านคงประมาณการต่ าเลยบอกว่าไม่มีสินค้า แต่ถ้าไปซื้อร้านรวมมิตรจะต้อง
ประกอบเอง ส่วนเครื่องสูบน้ าขนาดท่อ ๖ นิ้ว ตามที่ผู้อ านวยการกองช่าง         ได้
สืบค้นแล้วพบว่ามีบริษัทที่ท าเครื่องสูบน้ าโดยตรงซึ่งได้ ราคา ๒๒๐,๐๐๐ บาท            
ถ้าเทศบาลไม่ด าเนินการจัดซื้อเครื่องสูบน้ าในปีนี้อาจจะเกิดปัญหาน้ าท่วมซ้ าซากได้และ
เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชนเห็นควรจัดซื้อเครื่องสูบน้ าครับ 

ส.ท.สมจิต   เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ผมนายสมจิต มังกาย ส.ท.เขต ๑ ตามที่            
กองช่างได้ตั้งงบประมาณซื้อเครื่องสูบน้ าแบบหอยโข่งผมว่าราคาเหมาะสมแล้ว              
และในปีที่ผ่านมาก็จะประสบปัญหาเรื่องการระบายน้ าและเทศบาลต้องไปยืม         
เครื่องสูบน้ าจาก ปภ.จังหวัดสกลนคร ในการช่วยบรรเทาสาธารณภัยครับ 

ประธานสภาเทศบาล   สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดไม่เข้าใจหรือสงสัย  และต้องการอภิปรายเพ่ิมเติม
เชิญครับ  หากไม่มีผมขอมติในที่ประชุมสภาเทศบาลว่า  ท่านสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้           
กองช่างโอนงบประมาณเพ่ือตั้งเป็นรายการใหม่ ดังนี้    

 
 
 

โอนลด... 



- ๑๐ - 
โอนลด 

  ๑. กองช่าง  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา หมวดเงินเดือน  (ฝ่ายประจ า)  ประเภทเงินเดือนพนักงาน  
งบอนุมัติ 1,296,400 บาท งบประมาณคงเหลือ 438,841 บาท  ขอโอนลด  
50,000 บาท 
  ๒. กองช่าง  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจ า) ประเภทเงินเพ่ิมต่างๆ          
ของพนักงาน งบอนุมัติ  24,000 บาท งบประมาณคงเหลือ  24,000 บาท ขอโอนลด  
24,000  บาท 
  ๓. แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน  หมวดค่าวัสดุ  ประเภทวัสดุ
ยานพาหนะและขนส่ง งบอนุมัติ 250,000 บาท งบประมาณคงเหลือ 209,660 บาท  ขอ
โอนลด  56,000  บาท 
  ๔. ส านักปลัดเทศบาล  แผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป หมวด
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) ประเภทเงินเดือนนายก/รองนายก งบอนุมัติ 725,760 บาท  
งบประมาณคงเหลือ  202,360 บาท ขอโอนลด  50,000  บาท 
  ๕.  ส านักปลัดเทศบาล แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดเงินเดือน 
(ฝ่ายประจ า) ประเภทค่าตอบแทนพิเศษต าแหน่งปลัดเทศบาล งบอนุมัติ 84,000 บาท  
งบประมาณคงเหลือ 84,000 บาท  ขอโอนลด 40,000 บาท 
  รวมโอนลด  ๕ รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น  2๒๐,๐00 บาท (สองแสนสองหมื่นบาทถ้วน) 

ตั้งเป็นรายการใหม่            
กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน งานบ าบัดน้ าเสีย หมวดครุภัณฑ์ ประเภท

ครุภัณฑ์การเกษตร เพ่ือจัดซื้อเครื่องสูบน้ าแบบหอยโข่ง เครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 16 แรงม้า 
พร้อมปั๊มน้ า ขนาดท่อ 6 นิ้ว สูบน้ าได้  230 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง ประกอบ             
บนรถเทรลเลอร์ลากจูง 2 ล้อ จ านวน 1 เครื่อง งบประมาณ 220,000 บาท          
(สองแสนสองหมื่นบาทถ้วน) จัดซื้อนอกมาตรฐานครุภัณฑ์ กรุณายกมือขึ้นเชิญครับ 

มติที่ประชุม   ยกมือเห็นชอบจ านวน ๙ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง อนุมัติให้กองช่าง             
โอนงบประมาณตั้งเป็นรายการใหม่เพื่อจัดซื้อเครื่องสูบน้ าแบบหอยโข่ง เครื่องยนต์ดีเซล 
จ านวน 1 เครื่อง งบประมาณ 220,000 บาท (สองแสนสองหม่ืนบาทถ้วน)   

ประธานสภาเทศบาล   เรื่องพิจารณาอนุมัติ จ่ายเงินในหมวดเงินอุดหนุน เชิญผู ้อ านวยการกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมชี้แจงรายละเอียดครับ 

ผอ.กองสาธารณสุขฯ   เรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล รองปลัดเทศบาลหัวหน้าส านัก
ปลัดเทศบาล และผู้อ านวยการกองทุกท่าน ดิฉันนางมณีวรรณ เจริญดี ผู้อ านวยการกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ซึ่งได้โอนย้ายมาจากเทศบาลต าบลดงมะไฟ เมื่อวันที่ ๒ เมษายน 
๒๕๖๒ มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมงานกับเทศบาลต าบลท่าแร่คะ  ขออนุญาตชี้แจ้งดังนี้  
สืบเนื่องจากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข แผนงานสาธารณสุข 
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่อง
กับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ (รายจ่ายตามโครงการตาม
พระราชด าริด้านสาธารณสุข) ตั้งไว้ ๓๐๐,๐๐๐ บาท  และ ไดบ้รรจุโครงการตาม 

 
พระราชด าริ… 



- ๑๑ - 
พระราชด าริด้านสาธารณสุขไว้ในแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี             
(พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๔) เพ่ิมเติมฉบับที่ ๒ หน้าที่ ๘ ล าดับที่ ๔  แต่เนื่องจากชุมชน/
หมู่บ้าน ได้แสดงความจ านงเพ่ือขอรับเงินสนับสนุนงบประมาณ  ซึ่งเทศบาลต าบลท่าแร่
ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการสนับสนุนและส่งเสริมให้กับชุมชน/หมู่บ้านหรือองค์กร
ประชาชนด าเนินกิจการด้านสาธารณสุขในพ้ืนที่ จะท าให้ประชาชนเข้าถึงบริการ
สาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ประกอบกับงบประมาณที่ได้ตั้ง
ไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  ยังไม่ได้
ด าเนินการ  

โดยประธานชมรม อสม.ทั้ง ๑๕ ชุมชน ได้ท าโครงการเพ่ือขอรับเงินอุดหนุน
โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ของเทศบาลต าบล
ท่าแร่ ชุมชนละ ๓ โครงการ ดังนี้ ๑.โครงการส่งเสริมสุขภาพและภาวะโภชนาการสมวัย
ในเด็กอายุ ๐-๖ ปี  จ านวน ๔,๘๖๐ บาท  ๒.โครงการสืบสานพระปณิธานสมเด็จย่าต้าน
ภัยมะเร็ง จ านวน ๗,๖๑๐ บาท  ๓.โครงการควบคุมป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน จ านวน 
๗,๕๓๐ บาท รวมทั้ง ๓ โครงการเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๐,๐๐๐ บาท  ซึ่งแต่ละชุมชนจะเขียน
โครงการเพ่ือขอรับเงินอุดหนุนชุมชนละ ๒๐,๐๐๐ บาท จ านวน ๑๕ ชุมชน  รวมเป็น
เงินทั้งสิ้น ๓๐๐,๐๐๐ บาท โดยมีผู้รับผิดชอบโครงการฯ ซึ่งเป็นประธานชมรม อสม. 
ของแต่ละชุมชน ดังนี้  

๑.ชุมชนกลางเหนือ   นายบรรจง ฉายดีเลิศ  
๒.ชุมชนกลางใต้   นายพาณิช เถาวัลย์      
๓.ชุมชนท่าเรือ  นางส าราญ ตระกูลมา  
๔.ชุมชนท่าสะอาด นายอัยการ จ าปาราช 
๕.ชุมชนเฟ่ืองฟู  นางคนึงนิตย์ อุดมเดช   
๖.ชุมชนสามัคคี  นางล าพันธ์ มานะโพน 
๗.ชุมชนไทยเดิม   นางทรามวัย อุดมเดช 
๘.ชุมชนป่าหว้าน  นางสัญติสุข แสงฉวี 
๙.ชุมชนสมประสงค์  นางประสาน ปานแสน 
๑๐.ชุมชนบ้านใหม่ นายสุรศักดิ์ บุริพา 
๑๑.ชุมชนท่าแร่เหนือ นางแสงอุทัย ยงค าชา 
๑๒.ชุมชนท่าแร่ใต้  นางกันทิมา ชัยวังราช 
๑๓.ชุมชนสหมิตรสัมพันธ์ นางอ้อย พรหมกาวงค ์
๑๔.ชุมชนสมานมิตร นางระม้อม ดอกไม้งาม 
๑๕.ชุมชนสร้างแก้ว นายเกรียงศักดิ์  บุบผาชัย 
แต่งบประมาณที่ตั้งไว้ไม่สามารถอุดหนุนโครงการดังกล่าวได้เพราะไม่ได้        

ตั้งงบประมาณไว้ในหมวดเงินอุดหนุน ซึ่งการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๒ เงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         ตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๕/ว๒๐๗๒         วันที่ ๕ 
กรกฎาคม ๒๕๖๑  การตั้งเงินอุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข  ตามแนวทางประมาณการรายรับและจัดท างบประมาณ 

 
 

รายจ่ายรองรับเงิน... 



- ๑๒ - 
 

 รายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุข ข้อ ๒  เงินอุดหนุนส าหรับการด าเนิน
ตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข(๑) กรณีท่ีคณะกรรมการชุมชน/หมู่บ้าน 
จัดท าโครงการเพ่ือขอรับสนับสนุนงบประมาณ จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งงบประมาณในหมวดเงินอุดหนุนโดยให้ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงหมวดไทยว่าด้วยเงิน อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น               
พ.ศ.๒๕๕๙  ดังนั้น  เพ่ือให้เทศบาลต าบลท่าแร่สามารถอุดหนุนชุมชน/หมู่บ้านได้             
จึงขอความเห็นชอบจากสมาชิกสภาเทศบาล พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน  
หมวดเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนองค์กรประชาชน  เงินอุดหนุนส าหรับการ
ด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข ตั้งไว้ ๓๐๐,๐๐๐ บาท         
เ พื ่อเป็นค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนและด าเนินงานตามโครงการพระราชด าริ                   
ด้านสาธารณสุข ในกิจกรรมต่างๆ ให้มีความเหมาะสมกับปัญหาและบริบทของพ้ืนที่ 
จ านวน ๑๕ ชุมชนๆ ละ ๒๐,๐๐๐ บาท เป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพ          ด้าน
สาธารณสุขของประชาชนในการเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะของประชาชน 
ค่าใช้จ่ายในการอบรมการประชุมการสัมมนาฯ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ หรือ         
กิจกิจกรรมอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของแต่ละโครงการ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ 
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๔) แก้ไขฉบับที่ ๑  หน้าที่ ๑๔  ล าดับที่ ๑ (ปรากฏใน
แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน) 

ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  ๑๔)         
พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๖๗ ทวิ การจ่ายเงินตามมาตรา ๖๗ (๘) เงินอุดหนุน และ         
การจ่ายเงินเ พ่ือการลงทุนเทศบาลจะกระท าได้ เมื่อได้รับความเห็นชอบจาก             
สภาเทศบาลและผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติแล้ว    

ประธานสภาเทศบาล   สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดไม่เข้าใจหรือสงสัย  และต้องการอภิปรายเพ่ิมเติม
เชิญครับ  หากไม่มีผมขอมติในที่ประชุมสภาเทศบาลว่า ท่านสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้
กองสาธารสุขและสิ่งแวดล้อมจ่ายเงินในหมวดเงินอุดหนุน (รายจ่ายตามโครงการตาม
พระราชด าริด้านสาธารณสุข) จ านวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน) กรุณายกมือขึ้น
เชิญครับ 

มติที่ประชุม   ยกมือเห็นชอบจ านวน ๙ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง อนุมัติให้กองสาธารสุข
และสิ่งแวดล้อมจ่ายเงินในหมวดเงินอุดหนุน (รายจ่ายตามโครงการตามพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข) จ านวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน) 

ประธานสภาเทศบาล   เรื่องพิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒           
เพ่ือจัดซื้อปั๊มสูบน้ าเสีย จ านวน ๒ เครื่อง ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลได้ชี้แจง
รายละเอียดครับ 

รองปลัดเทศบาล/เลขานุการฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และ
แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๘ เงินสะสม ข้อ ๘๙  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

 
อาจใช้จ่ายเงิน… 



- ๑๓ - 
อาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้          
(๑) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       
ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดท าเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน          
ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายก าหนด 
และวรรคท้าย  ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยค านึงถึงฐานะ
การเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว  ขอเชิญ
ผู้อ านวยการกองคลังไดร้ายงานสถานะการคลังครับ  

ผอ.กองคลัง   ขออนุญาตรายงานสถานะการคลังของเทศบาลต าบลท่าแร่ ดังนี้ 
  ยอดเงินสะสมจากงบแสดงฐานะการเงินยอดเงินสะสม ณ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒

จ านวน  ๔๖,๕๙๘,๖๓๘.๑๒ บาท  ประกอบด้วย 
บวก รับคืนระหว่างปี ๖๒            ๑๗,๐๘๗.๒๐ บาท 

   หัก เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล(กสท.)                 ๖,๔๘๓,๗๖๒.๗๒ บาท 
        ผลจากการช าระหนี้เงินกู้              ๑๙,๕๙๔,๒๘๙.๐๗ บาท   
        จ่ายขาดเงินสะสม         ๑,๕๓๑.๔๔๘.๓๗ บาท      
        เงินสะสมทีส่ามารถน าไปใช้ได้                    ๑๙,๐๐๖,๒๒๕.๑๖ บาท   

ประธานสภาเทศบาล   เชิญผู้อ านวยการกองช่างชี้แจงรายละเอียดครับ 
ผอ.กองช่าง   เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ดิฉันนางวนิดา สมปู่ ผู้อ านวยการกองช่าง          

ขออนุญาตน าเรียนดังนี้ สืบเนื่องจากกองช่าง เทศบาลต าบลท่าแร่ได้ด าเนินการก่อสร้าง
ระบบบ าบัดน้ าเสียเทศบาลต าบลท่าแร่และได้เริ่มเดินระบบเมื่อปี พ .ศ.๒๕๔๔ ระบบ
บ าบัดน้ าเสียของเทศบาลต าบลท่าแร่เป็นแบบบ่อผึ่ง จ านวน ๓ บ่อ และบึงประดิษฐ์ 
จ านวน ๑ แห่ง และเครื่องสูบน้ า จ านวน ๔ เครื่อง เพ่ือใช้ในการสูบน้ าเสียไปยังบ่อบ าบัด
แบบบ่อผึ่ง ปัจจุบันกองช่าง เทศบาลต าบลท่าแร่ ได้ด าเนินการตรวจสอบระบบบ่อบ าบัด
น้ าเสียประจ าปี ๒๕๖๒ ผลปรากฏว่าเครื่องสูบน้ าบ่อบ าบัดน้ าเสียช ารุด ไม่สามารถใช้งาน
และไม่สามารถซ่อมแซมได้ จ านวน ๔ เครื่อง จึงท าให้ต้องเช่าเครื่องสูบน้ าจากชุมชน          
จ านวน ๑ เครื่อง เพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าเสียจากครัวเรือนและน้ าฝนไหลเอ่อเข้าท่วมชุมชน  
อีกทั้งช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจัดซื้อปั๊มสูบน้ าและเครื่องสูบน้ า 
เพ่ือมาแก้ปัญหาดังกล่าว  แต่เนื่องจากกองช่าง ไม่ได้ตั้งงบประมาณที่จะด าเนินการใน
ส่วนนี้ไว้  จึงมีความจ าเป็นต้องจ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือจัดซื้อปั๊มสูบน้ าเสียและเครื่องสูบน้ า
แบบหอยโข่ง โดยมีรายละเอียดดังนี้   

   จัดซื้อปั๊มสูบน้ าเสีย จ านวน ๒ เครื่อง ขนาดไม่ต่ ากว่า ๗.๕ KW. (๑๐ แรงม้า) 
 ๓ Phase, อัตราการสูบไม่น้อยกว่า ๓.๕ ลูกบาศก์เมตร/นาที พร้อมอุปกรณ์ด าเนินการ

ติดตั้ง จ านวน ๒ ชุด จัดซื้อนอกมาตรฐานครุภัณฑ์ ราคาเครื่องละ ๑๘๕,๒๕๐ บาท         
เป็นเงิน ๓๗๐,๕๐๐ บาท    

   รวมเป็นเงินขออนุมัติจ่ายขาดทั้งสิ้น ๓๗๐,๕๐๐ บาท (สามแสนเจ็ดหม่ืน         
ห้าร้อยบาทถ้วน) 

ประธานสภาเทศบาล   ปัจจุบันบริเวณถนนด าเนินสว่างแถวๆ บ้านผู้ใหญ่เรื่อง น้ าจะเอ่อขึ้นมาบริเวณ
ปากท่อระบายน้ าเพราะเครื่องสูบน้ าเสียท างานไม่ทันในการระบายน้ า  สมาชิกสภา
เทศบาลท่านใดไม่เข้าใจหรือสงสัย และต้องการอภิปรายเพิ่มเติมเชิญครับ   

 
ส.ท.ณรงค์ ...   



- ๑๔ - 
ส.ท.ณรงค ์   เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ผมนายณรงค์ ศรีษาวรรณ ส.ท.เขต ๑          

ซ่ึงปั๊มสูบน้ าเสียที่จะจัดซื้อในครั้งนี้เพ่ือใช้แทนตัวเดิมที่ช ารุด  และปีต่อไปอยากให้ซื้อเพ่ิมอีก 
๒ เครื่อง  เพ่ือให้สามารถด าเนินการได้เต็มประสิทธิภาพ และเพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชนเห็นควรจัดซื้อปั๊มสูบน้ าเสียครับ 

ประธานสภาเทศบาล   สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดไม่เข้าใจหรือสงสัย  และต้องการอภิปรายเพ่ิมเติม
เชิญครับ หากไม่มีผมขอมติในที่ประชุมสภาเทศบาลว่า ท่านสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้
จ่ายขาดเงินสะสมจ านวน ๓๗๐,๕๐๐ บาท เพื่อด าเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ดังนี้ 

จัดซื้อปั๊มสูบน้ าเสีย จ านวน ๒ เครื่อง ขนาดไม่ต่ ากว่า ๗.๕ KW. (๑๐ แรงม้า) 
 ๓ Phase, อัตราการสูบไม่น้อยกว่า ๓.๕ ลูกบาศก์เมตร/นาที พร้อมอุปกรณ์ด าเนินการ

ติดตั้ง จ านวน ๒ ชุด จัดซื้อนอกมาตรฐานครุภัณฑ์ ราคาเครื่องละ ๑๘๕,๒๕๐ บาท         
เป็นเงิน ๓๗๐,๕๐๐ บาท กรุณายกมือขึ้นเชิญครับ  

มติที่ประชุม   ยกมือเห็นชอบจ านวน ๙ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม
เพื่อซื้อปั๊มสูบน้ าเสีย จ านวน ๒ เครื่อง งบประมาณ ๓๗๐,๕๐๐ บาท(สามแสนเจ็ดหม่ืน
ห้าร้อยบาทถ้วน) 

ประธานสภาเทศบาล   เรื่องพิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒          
เพ่ือจ่ายขาดเงินสะสมในการจัดซื้อเครื่องสูบน้ าพร้อมอุปกรณ์ และเครื่องเจาะกระแทกคอนกรีต 
ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลได้ชี้แจงรายละเอียดครับ 

รองปลัดเทศบาล/เลขานุการฯ 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   

ขอเชิญผู้อ านวยการกองการประปาไดร้ายงานสถานะการคลังครับ 

ผอ.กองการประปา   เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ผมนายสุระพงษ์  ศลปี นายช่างโยธาอาวุโส 
รักษาการแทนผู้อ านวยการกองการประปา ขออนุญาตรายงานสถานการณ์คลังของ          
กองการประปาเทศบาลต าบลท่าแร่  ดังนี้ ยอดเงินสะสมจากงบแสดงฐานะการเงินยอดเงิน
สะสม ณ วันที ่๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒  จ านวน  ๔,๙๔๐,๔๙๕.๙๔ บาท  ประกอบด้วย 

หัก  ๑.รายจ่ายค้างจ่าย          ๗๘,๒๖๐.๐๐ บาท 
         ๒.เงินรับฝาก     ๓๒๕,๕๖๓.๑๖ บาท 
         ๓.เงินทุนส ารองเงินสะสม  ๑,๔๕๐,๖๗๕.๗๒ บาท 

     เงินสะสมที่สามารถน าไปใช้ได้     ๓,๐๘๕,๙๙๗.๐๖ บาท  
 
 
 

ขออนุญาตน าเรียน… 



- ๑๕ - 
   ขออนุญาตน าเรียนชี้แจงรายละเอียดดังนี้ครับ  สืบเนื่องจากกองการประปา

เทศบาลต าบลท่าแร่ ได้ด าเนินการตรวจสอบระบบผลิตน้ าประปา ประจ าปี  2562          
ผลปรากฏว่าเครื่องสูบน้ ารวมถึงอุปกรณ์ติดตั้งและระบบควบคุมเครื่องสูบน้ าที่ท าหน้าที่
สูบส่งขึ้นหอถังสูงเพ่ือเข้าสู่ระบบท่อจ่ายน้ าประปามีสภาพที่ใกล้ช ารุด   เนื่องจาก           
มีอายุการใช้งานมาอย่างยาวนานนับตั้งแต่เริ่มใช้งานเรื่อยมาจวบจนถึงปัจจุบัน และได้ตั้ง
งบประมาณที่จะด าเนินการในส่วนนี้ไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564)   

       ในบัญชีครุภัณฑ์  แผนงานการพาณิชย์ หมวดครุภัณฑ์เกษตร โดยตรวจสอบแล้วพบว่าเป็น
เครื่องสูบน้ าชนิดใช้เครื่องยนต์พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง  จ านวน 1 เครื่อง  งบประมาณ  
466,520  บาท   ซึ่งปัจจุบันกองการประปา ได้พิจารณาถึงคุณลักษณะของเครื่องสูบน้ า 
ที่ระบุ ไว้ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564)  แล้วพบว่าเมื่อพิจารณาถึง
ประสิทธิภาพความคุ้มค่าในการลงทุน  รวมถึงระบบผลิตน้ าประปาซึ่งใช้ไฟฟ้าในการสูบส่ง
ที่ใช้อยู่เดิมมีต้นทุนในการผลิตที่ต่ าและเป็นที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย  การใช้เครื่อง        
สูบน้ าชนิดเครื่องยนต์จะมีการลงทุนที่สูง เมื่อเทียบกับประสิทธิภาพในการผลิตน้ าประปา 
ที่ใช้ระบบไฟฟ้าในการผลิต อีกประการหนึ่งกองการประปาได้พิจารณาถึงความม่ันคงด้าน
พลังงานไฟฟ้าโดยเห็นได้จากการที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสกลนคร ได้ด าเนินการก่อสร้าง
สถานีไฟฟ้าสกลนครแห่งที่ 2 ณ บ้านป่าหว้าน  ต าบลเชียงเครือ  ในอนาคตคาดว่าระบบ
จ่ายกระแสไฟฟ้าจะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นไป   เมื่อพิจารณาถึงความจ าเป็นของระบบ
เครื่องสูบน้ าส ารองชนิดเครื่องยนต์ในปัจจุบันเห็นว่ายังไม่มีความจ าเป็นต้องใช้งานหากแต่  
ควรบรรจุไว้ในแผนไว้ก่อน 

    ดังนั้น  กองการประปาจึงขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาล เพ่ือพิจารณา         
จ่ายขาดเงินสะสมของกองการประปาเทศบาลต าบลท่าแร่  เพ่ือจัดซื้อเครื่องสูบน้ าและ
อุปกรณ์ติดตั้งให้มีความเหมาะสมกันสภาพการณ์ในปัจจุบัน และมีความจ าเป็นที่จะต้องซื้อ
เครื่องเจาะกระแทกคอนกรีตเพ่ือใช้ในงานติดตั้งน้ าประปาหรืองานซ่อมแซมท่อประปา
เนื่องจากแนวท่อประปาโดยส่วนมากมีผิวจราจรคอนกรีตปิดทับ  จึงมีความจ าเป็นต้อง         
จา่ยขาดเงินสะสม จ านวน  2  รายการ  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 
 รายละเอียดการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม 
 1. เครื่องสูบน้ าพร้อมอุปกรณ์  จ านวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท  
  - เครื่องสูบน้ าแบบ End Suction Centrifugal Pump อัตราการไหล 160 ลบ.ม./ชม.  
ส่งสูง 30 ม. มอเตอร์ 30 แรงม้า 380 โวลท์/50 เฮิรตซ์/3 เฟส/1,450 รอบ/นาที  จ านวน 2 ชุด 
  - ประตูน้ ากันกลับ (Check valve) แบบเสียงเงียบ (Silent Check Valve)  
ขนาด 8 นิ้ว จ านวน 2  ชุด  
  - วาล์วปีกผีเสื้อ (Butterfly Valve) ขนาด 8 นิ้ว  จ านวน 2  ชุด 
  - ข้อต่ออ่อน (Single Flex rubber join) ขนาด 8 นิ้ว  จ านวน 2  ชุด 
  - กระโหลกกรองน้ า (Foot Valve) ขนาด 8 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ท่อและ     
หน้าจาน ความยาวไม่เกิน 6 เมตร  จ านวน 2  ชุด                  
  -  ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ า (ขนาด 2x๓๐ แรงม้า) ระบบสตาร์ทมอเตอร์แบบ 
STAR/DELTA ท างานได้ทั้งระบบธรรมดาและระบบอัตโนมัติ สั่งการด้วยสวิตซ์ปุ่มกดและ
สวิทซ์เลือกการท างานของเครื่องสูบน้ า,การท างานเครื่องสูบน้ าเป็นแบบสลับการท างาน             
มีอุปกรณ์ป้องกันไฟตก และป้องกันกระแสมอเตอร์เกิน พร้อมงานติดตั้งเครื่องสูบน้ าพร้อม
อุปกรณ์ควบคุมเครื่องสูบน้ า  จ านวน 1  ชุด 

2. เครื่องเจาะกระแทก… 
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  2. เครื่องเจาะกระแทกคอนกรีต  จ านวน ๓๐,๐๐๐ บาท 
  - เครื่องเจาะกระแทกคอนกรีต  ชนิดใช้ไฟฟ้า  220 โวลท์  ขนาด  1,500 วัตต์  
อัตราเจาะกระแทกไม่น้อยกว่า 1,450  ครั้ง/นาที  พร้อมหัวเจาะกระแทก  พร้อมมีกล่อง
เก็บเครื่อง  จ านวน 1 ชุด  

                          คิดเป็นเงินงบประมาณในการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมรวมทั้งสิ้น  
 53๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนสามหม่ืนบาทถ้วน) 

ประธานสภาเทศบาล   สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดไม่เข้าใจหรือสงสัย  และต้องการอภิปรายเพ่ิมเติม
เชิญครับ 

ส.ท.สมจิต   เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ผมนายสมจิต มังกาย ส.ท.เขต ๑ ขออนุญาต
สอบถามเรื่องเครื่องสูบน้ าปัจจุบันไม่ทราบว่ายังใช้งานได้อีกนานหรือไม่ครับ 

ผอ.กองการประปา   ขออนุญาตชี้แจงดังนี้ครับ เครื่องสูบน้ าที่ใช้อยู่ในปัจจุบันตอนนี้ใช้งานหนัก 
เพราะเมื่อเวลาประมาณตีห้าของวันนี้ก็เกิดปัญหาต้องให้ช่างออกไปตรวจและซ่อมแซม         
ในเบื้องต้นจึงสามารถใช้งานได้ตามปกติครับ 

ส.ท.ณรงค ์   เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ผมนายณรงค์ ศรีษาวรรณ ส.ท.เขต ๑ ผมเห็นด้วย
การกับซื้อเครื่องสูบน้ าแบบใช้ไฟฟ้าจะดีกว่าเครื่องสูบน้ าชนิดใช้เครื่องยนต์ เพราะปัจจุบัน
เครื่องสูบน้ าที่ใช้เป็นระบบไฟฟ้า  ถ้าไฟฟ้าไม่มีปัญหาก็สามารถใช้ได้ปกติ แต่ถ้าไฟฟ้า             
มีปัญหาก็ต้องจ าเป็นต้องใช้เครื่องสูบน้ าชนิดใช้เครื่องยนต์เห็นควรคงงบประมาณที่ตั้งไว้ก่อนครับ  

ประธานสภาเทศบาล   สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดไม่เข้าใจหรือสงสัย  และต้องการอภิปรายเพ่ิมเติม
เชิญครับ  หากไม่มีผมขอมติในที่ประชุมสภาเทศบาลว่า  ท่านสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้
กองการประปาจ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือจัดซื้อเครื่องสูบน้ าพร้อมอุปกรณ์ และเครื่องเจาะกระแทก
คอนกรีต งบประมาณ  53๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนสามหมื่นบาทถ้วน) กรุณายกมือขึ้น
เชิญครับ  

มติที่ประชุม    ยกมือเห็นชอบจ านวน ๙ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง อนุมัติให้ จ่ายขาดเงินสะสม
เพื่อซื้อเครื่องสูบน้ าพร้อมอุปกรณ์ และเครื่องเจาะกระแทกคอนกรีต งบประมาณ   
53๐,๐๐๐  บาท  (ห้าแสนสามหม่ืนบาทถ้วน)  

 

ระเบียบวาระท่ี ๖    เรื่องอ่ืนๆ 
ประธานสภาเทศบาล  ระเบียบวาระที่ ๖  เรื่องอ่ืนๆ  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะปรึกษาหารือ

เพ่ิมเติมอีกหรือไม่เชิญครับ 
รองปลัดเทศบาล/เลขานุการฯ เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ผมขอแจ้งเรื่องการจัดกิจกรรมในวันที่ ๓ 

มิถุนายน ๒๕๖๒ สืบเนื่องจากจังหวัดสกลนครมอบหมายให้อ าเภอเมืองสกลนคร          
จัดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนา คู คลอง” เพ่ือถวายพระราชกุศล  ในวันจันทร์ที่ ๓ 
มิถุนายน ๒๕๖๒  ณ บริเวณหนองหาร(ท่าเรือบ้านท่าแร่ ) หมู่ที่  ๑ ต าบลท่าแร่           
อ าเภอเมืองสกลนคร และเพ่ือให้การด าเนินกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในโอกาสเฉลิม            
พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินี ประจ าปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสมพระเกียรติ อ าเภอเมืองสกลนคร จึงขอให้เทศบาล
ต าบลท่าแร่สนับสนุนภารกิจดังกล่าว โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนจิตอาสา 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรมจ านวน ๗๕๐ คน ซึ่งเทศบาลต าบลท่าแร่ต้องจัดเตรียม 

 
สถานที่ในการ... 
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   สถานที่ในการจัดกิจกรรมในวันที่ ๑ - ๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ จึงขอเชิญท่านสมาชิกสภา

เทศบาลทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมในวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ ในการจัดเตรียมสถานที่
ปลัดอาวุโสอ าเภอเมืองสกลนครจะออกมาตรวจความเรียบร้อยก่อนวันงานในวันที่              
๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ ซึ่งการแต่งกายในวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ แต่งกายชุดจิตอาสาเสื้อสีเหลือง 
ส่วนหนังสือเชิญส านักปลัดเทศบาลจะแจ้งรายละเอียดเป็นหนังสือเชิญอีกครั้งครับ  

ผอ.กองคลัง    เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ขออนุญาตน าเรียนในที่ประชุมสภาเทศบาล
เรื่องการจ่ายขาดเงินสะสมของกองการประปา ตามที่สภาเทศบาลได้อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม
ในการจัดซื้อเครื่องสูบน้ าพร้อมอุปกรณ์ และเครื่องเจาะกระแทกคอนกรีต  เป็นเงิน 
๕๓๐,๐๐๐ บาท ไปแล้วในเบื้องต้นนั้น   เมื่อหักเงินที่จ่ายขาดในวันนี้ก็จะเหลือเงินสะสม
ของกองการประปา คือ ๒,๕๕๕,๙๙๗.๐๖ บาท  สืบเนื่องจากว่าที่ร้อยเอกวัชรา โพธิ์สาวัง 
ผู้อ านวยการกองการประปา ได้ลาออกจากราชการ  แล้วกองประปาเทศบาลต าบลท่าแร่         
จึงได้ขอเบิกเงินกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น(กบท.)  แต่ได้รับแจ้งจาก
กองทุนว่าไม่สามารถเบิกจ่ายเงินให้ว่าที่ร้อยเอกวัชรา โพธิ์สาวัง ได้ เพราะกองการประปา
ไม่ได้ตั้งสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น(กบท.) ของกองการประปา 
ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๓ จนถึงปัจจุบัน  ดังนั้น เทศบาลต าบลท่าแร่จึงได้ส ารองจ่ายไปก่อน 
จ านวน ๓๙๙,๘๔๐ บาท และกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น(กบท.)           
ได้แจ้งให้กองการประปาสมทบย้อนหลังตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๓ จนถึงปัจจุบัน  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ในอัตราร้อยละ ๒ 
ของงบประมาณรายรับไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู้ ตามหนังสือส านักงานกองทุนบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น   ที่ มท 0808.5/ว33 ลงวันที่ 29สิงหาคม 2556               
ซึ่งกองคลังได้ค านวณคร่าวๆ แล้วเป็นเงินประมาณ ๖๙๕,๙๘๑.๓๙ บาท และก่อนที่จะโอน
สมทบให้กองทุนฯ ต้องหักเงินคืนให้เทศบาลต าบลท่าแร่ ที่ส ารองจ่ายไปก่อน จ านวน 
๓๙๙,๘๔๐ บาท ส่วนที่เหลือจึงโอนให้ กบท.  ส่วนยอดรายจ่ายที่ถูกต้องรอการแจ้งอีกครั้ง
จาก กบท. คะ  

ส.ท.ประจวบ     เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ผมขออนุญาตสอบถามเรื่องการจัดซื้อรถตู้        
ผมเคยน าเสนอเมื่อประมาณ 3-๔ ปีก่อน หากที่ประชุมเห็นด้วยก็จะให้ด าเนินการ         
เข้าแผนพัฒนา  ต้องการให้เทศบาลต าบลท่าแร่น าเรื่องเข้าแผนพัฒนาในการจัดซื้อรถตู้ 
เพราะเทศบาลต าบลท่าแร่เป็นเทศบาลที่ใหญ่มีเงินสะสมในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
ประมาณหกสิบกว่าล้านและการไปร่วมประชุมหรือร่วมกิจกรรมต่างๆ ต้องน ารถส่วนตัว
ไปร่วมงาน ดังนั้นเพ่ือความสะดวกให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ผมขอเสนอให้น าเข้า
แผนพัฒนาท้องถิ่นครับ  

ส.ท.ณรงค ์     เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ผมขอสนับสนุนการซื้อรถตู้ เพราะเมื่อมี
กิจกรรมผมได้ขอนั่งรถไปกับท่านประธานก็มีเกียรติอย่างยิ่ง แต่ถ้ามีรถตู้ก็จะดูภูมิฐาน
มากยิ่งขึ้นส าหรับผู้ไปร่วมงาน ซึ่งมีหลายเทศบาลที่ได้ด าเนินการจัดซื้อรถตู้ไว้ใช้ในการ
เข้าร่วมกิจกรรมท าให้การร่วมกิจกรรมของหน่วยงานนั้นเป็นไปด้วยความพร้อมเพรียง
และดูภูมิฐานครับ 

ประธานสภาเทศบาล   ฝากผู้ที่เกี่ยวข้องด าเนินการน าเรื่องเข้าแผนพัฒนาด้วยครับ 
 
 
 

รองปลัดเทศบาล… 
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รองปลัดเทศบาล/เลขานุการฯ เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  การจัดซื้อรถตู้จะน าเรื่องบรรจุไว้ในแผนพัฒนา

ปี ๒๕๖๓ ถ้าในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ มีงบประมาณเพียงพอเหลือจากโครงสร้างพ้ืนฐาน
จะด าเนินการตั้งไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๓ ครับ 

ส.ท.สมจิต  เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ผมได้รับแจ้งจากประชาชนเรื่องถนน ค.ส.ล.               
ฝั่งทิศเหนือของถนนทางลงโรงฆ่าสัตว์หน้าอู่ช่างเอกไม่มีร่องระบายน้ า  และบ้านของ         
ลุงดึกที่อยู่หัวมุมเป็นอาคารพาณิชย์ซึ่งจะปล่อยน้ าจากห้องน้ าหลังบ้านลงถนน        แสง
ประเสริฐโดยตรงเพราะไม่มีร่องระบายน้ า ซึ่งเป็นบริเวณรอยต่อถนนกระจ่างแจ้ง
ตอนล่างซอยเข้าบ้านพ่ีติง เห็นควรให้กองช่างออกส ารวจร่องน้ าบริเวณทางลงถนนเส้น
ดังกล่าว  และน าเรื่องเข้าแผนพัฒนาด้วยครับ และอีกเรื่องรั้วบ้านของตาแสนที่เป็น
ก าแพงเริ่มช ารุดแล้ว ผมเกรงว่าจะเป็นอันตรายต่อผู้ที่สัญจรไปมาครับ 

ผอ.กองช่าง    เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ได้น าเรื่องขยายร่องระบายน้ าถนน           แสง
ประเสริฐเข้าแผนเรียบร้อยแล้วค่ะ ส่วนเรื่องรั้วบ้านของตาแสนช ารุดนั้นต้องแจ้งเจ้าของ
บ้านด าเนินการเองค่ะ 

ส.ท.ณรงค์   เรียนท่านประธานสภาเทศบาล เรื่องปัญหาการขยายผิวจราจรและร่องระบายน้ า หน้า
บ้านประธานก้องเพชรไม่ทราบว่ากองช่างได้ด าเนินการแก้ไขหรือยัง ซึ่งปัญหาจากการ
ท าร่องระบายน้ าแล้วน้ าไม่ไหลออกไปบ่อบ าบัดน้ าเสีย แต่น้ าไหลย้อนไปออกข้างล่าง
และผุดขึ้นมาจากท่อ ซึ่งการไหลของน้ าไม่ไหลมาลงถนนด าเนินสว่างปกติทางร่องระบาย
น้ าด้านฝั่งนั้นจะต้องสูงขึ้นน้ าถึงจะไหลลงมาถนนด าเนินสว่างได้ และเป็นพ้ืนที่ไม่           
ลาดเอียงเหมือนหน้าบ้านผม  แต่ตัวนี้น้ าจากท่อเมนที่เจาะเชื่อมบ่อบ าบัดน้ าเสียไว้        
ดันน้ าขึ้นมาและผุดขึ้น  เมื่อฝนตกหนักๆ น้ าจะผุดท่วมบริเวณนั้น และได้แก้ไขโดยการ
น ารถแมคโครไปขุดให้น้ าไหลลงท่อตัววี แต่ท่อตัววีมีดินถมอยู่ยังไม่ได้ขุดออกท าให้
ระบายน้ าช้า ท าให้น้ าท่วมใต้ถุนบ้านของยายแต๊กซึ่งเป็นพ้ืนที่ต่ า เมื่อครั้งที่แล้วฝนตก
แรงน้ าท่วมบ้านท าให้ตู้เสียหาย และเจ้าของบ้านก็มาปรึกษาผมว่าจะแก้ไขปัญหานี้
อย่างไร ผมจึงน าเรียนในที่ประชุมสภาเพ่ือหาทางแก้ไข  ถ้าหากแก้ไขไม่ได้ผมคิดว่า        
ให้เจาะท่อให้ทะลุลงท่อลงบ่อบ าบัดน้ าเสียโดยตรงจะดีกว่าหรือไม่ เพ่ือเป็นการ           
แก้ไขปัญหาครับ 

รองปลัดเทศบาล/เลขานุการฯ มอบให้นายช่างโยธาออกส ารวจและด าเนินการแก้ไขครับ 
นายช่างโยธาอาวุโส  เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ผมนายสุระพงษ์ ศลปี นายช่างโยธาอาวุโส 

เบื้องต้นผมได้น ากระสอบทรายไปปิดบ่อเพ่ือเป็นการบรรเทา ขอน าเรียนดังนี้จากสาเหตุ
ดังกล่าว บริเวณนั้นจะเป็นลักษณะปีกผีเสื้อจะท าให้น้ าไหลมารวมกันตรงจุดนี้ โดยใช้
แรงโน้มถ่วงในการไหลของน้ า บังเอิญว่าถนนบริเวณหน้าบ้านประธานก้องมีลักษณะ
ถนนที่คล้อยต่ าลงไปการที่จะให้น้ า ไหลคือยกบ่อพักตัวสุดท้ายขึ้นมาเหนือบ่อ              
แต่ในความเป็นจริงแล้วหากจะด าเนินการก็จะไม่สามารถขยายผิวจราจรได้เพราะตัวท่อ
จะอยู่ผิวจราจรท าให้แลดูไม่สวยงาม  และการวางท่อมีด้านที่ขุดลึกเพ่ือจะประสาน           
ท่อขุดจนถึงท้องท่อแล้ว แต่ก็สามารถยกได้เพียงเท่านี้  ซึ่งเทศบาลท าท่อดักหน้าดักหลังกัน
เมื่อถึงฤดูฝนมีน้ าเยอะ สถานีสูบน้ าเสียของเรากลายเป็นสถานีสูบน้ าฝนเหมือนของ
กรุงเทพมหานคร ในเมื่อไม่สามารถสูบน้ าได้ทันเวลาน้ าก็เอ่อล้นดันขึ้นมาทางท่อ              
ผมคิดว่าควรเจาะทะลุลงท่อบ่อบ าบัดน้ าเสียโดยตรงเหมือนที่ท่านณรงค์ ศรีษาวรรณ 
น าเสนอครับ 

 
ประธานสภาเทศบาล… 



- ๑๙ - 
ประธานสภาเทศบาล  ผมเสนอให้เจาะตามท่ีท่านณรงค์ ศรีษาวรรณได้เสนอครับ 
ส.ท.สมจิต  เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ซึ่งในปีที่ผ่านมาเหตุน้ าท่วมเมื่อปี ๒๕๕๙        

เทศบาลต าบลท่าแร่โดยท่านณรงค์ ศรีษาวรรณ และผู้ที่เกี่ยวข้องได้น ารถแมคโคร           
ไปขุดเจาะทะลุบริเวณริมสระบ่อบ าบัดน้ า เสียน้ าก็ระบายได้ดีก็ช่วยบรรเทาได้มาก          
ส่วนบริเวณหน้าบ้านประธานก้องเพชรตอนนี้ได้เชื่อมท่อเข้าร่องน้ าบ่อบ าบัดน้ าเสียใหญ่
แล้วน้ าถึงได้ดันและไหลย้อนขึ้นมาทางท่อระบายน้ า และอีกปัญหาคือบริเวณนั้นเป็น         
ที่ลุ่ม จะเป็นไปได้หรือไม่ว่าถ้าเราจะไปเจาะท่อร่องน้ าที่อยู่ริมรั้วให้ทะลุหากันก็ลองๆ           
ดูหลายๆ วิธีครับ    

ส.ท.ณรงค์  เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ผมขอให้คนงานไปกวาดดินบริเวณร่องตัววี
ออกก่อนเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในแถบนั้นครับ 

นายช่างโยธาอาวุโส  เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ผมฝากท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน
ประชาสัมพันธ์  เรื่องการไฟฟ้าได้มีการปักเสาพาดสายทางฝั่งเทศบาลต าบลท่าแร่ และ 
มีการเจาะวางเสาไฟฟ้า อาจมีการเจาะไปโดนท่อเมนน้ าประปา ฝากให้ทุกท่าน
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ส ารองน้ าไว้ใช้กรณีได้หยุดจ่ายน้ าเป็นการชั่วคราวครับ 

ส.ท.สมจิต  เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ฝากให้เทศบาลประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย
หากเกิดปัญหาดังกล่าว  ถ้าหากมีการแจ้งล่วงหน้าประชาชนจะได้ส ารองน้ าไว้ใช้ในการ
หุงต้ม ท ากับข้าว อาบน้ า แล้วผมได้ยินเสียงบ่นจากประชาชนว่าท าไมเทศบาลไม่ใช้
รถยนต์ดับเพลิงขนน้ าไปช่วยบรรเทาสาธารณภัยเป็นการเบื้องต้นก่อนหากเกิดเหตุ
ฉุกเฉินในการหยุดจ่ายน้ าครับ 

    เรื่องที่สอง เรื่องเครื่องส ารองไฟฟ้าผมก็ต้องการให้จัดซื้อไว้ใช้ในคราวที่ไฟฟ้าดับ
ประชาชนจะได้มีน้ าใช้ และยังสามารถน ามาใช้กรณีจัดงานประเพณีต่างๆ ที่ต้องใช้
เครื่องส ารองไฟ เช่น ประเพณีแห่ดาวคริสมาสต์ราคาประมาณเจ็ดแสนกว่าบาทครับ 

ส.ท.ไมตร ี  เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ตามที่ทางผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคมได้
ออกประชาคมและได้แจ้งว่าวัคซีนพิษสุนัขบ้ายังไม่หมด ผมขอความอนุเคราะห์                
ให้พนักงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมไปฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าให้กับสัตว์เลี้ยงที่บ้าน
ของผมได้หรือไม่ครับ 

ผอ.กองสวัสดิการสังคม  เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ปัจจุบันวัคซีนพิษสุนัขบ้าคงเหลือประมาณ 
๒๐๐ โด๊ส หากท่านใดมีความประสงค์จะให้ไปฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าแจ้งที่เทศบาลต าบล
ท่าแร ่จะได้จัดทีมอาสาสมัครออกไปฉีดวัคซีนให้ครับ  

 ส.ท.ประจวบ  เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ขอแจ้งเรื่องเสียงตามสายบริเวณชุมชนหมู่ที่ ๖ 
ไม่ดังมาประมาณ ๖ เดือนแล้วท าให้ไม่ทราบความเคลื่อนไหวของเทศบาลต าบลท่าแร่ 
ไม่ทราบว่าเทศบาลต าบลท่าแร่จะด าเนินการอย่างไรในการปรับปรุงเสียงตามสายให้ดีขึ้น 
และได้ปรึกษากับท่านรองปลัดเทศบาลและผู้อ านวยการกองช่าง ว่าท่านรองปลัดเทศบาล 
ได้เคยติดต่อประสานกับบริษัทให้มาท าระบบเสียงตามสายให้กับเทศบาลต าบลปลาปาก
แล้วมีคุณภาพเสียงที่ดีขึ้น ดังนั้นจึงขอให้ท่านประสานกับบริษัทที่เป็นมืออาชีพมาท า
ให้กับเทศบาลต าบลท่าแร่ หากมีความจ าเป็นต้องใช้เงินสะสมผมคิดว่าทางสภาเทศบาล
คงอนุมัตงิบประมาณในการด าเนินการครับ 

 
 
 

ส.ท.สมจิต… 



- ๒๐ - 
ส.ท.สมจิต  เรียนท่านประธานสภาเทศบาล เรื่องเสียงตามสายถ้าจะซ่อมไม่ควรซ่อม        

แต่ถ้าจะรื้อท าใหม่ผมเห็นด้วยเพราะเราได้ทดสอบใช้มาหลายระบบแล้วแต่ก็ยังไม่ดีขึ้น
ล่าสุดได้ใช้ระบบแบบไร้สายก็มีปัญหาเรื่องคลื่นในการสื่อสาร เพราะฉะนั้นควรรื้อ       
ท า ใหม่หมดและตัว เดิมก็ช ารุดและมีสภาพเก่าแล้ ว   ผมพอทราบมาว่าท่ าน                 
รองปลัดเทศบาลมีความรู้และเคยด าเนินการมาก่อนแล้วในด้านนี้ แต่เครื่องเพาเวอร์
แอมป์มิกเซอร์เทศบาลพ่ึงซื้อมาใหม่ ก็ยังพอใช้งานได้ แต่ก็ขึ้นอยู่กับขนาดของแอมป์ที่จะใช้ 
การประกาศเสียงตามสายเป็นสิ่งส าคัญเพราะประชาชนก็อยากรับรู้ข้อมูลข่าวสารของ
ทางเทศบาลต าบลท่าแรเ่ป็นต้นเรื่องการจ่ายเบี้ยยังชีพครับ 

ส.ท.อดุลรัตน์  เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ผมนายอดุลรัตน์ สกนธวัฒน์ ส.ท.เขต ๒ ได้รับ
แจ้งมาว่าน้ าสกปรกฝั่งเขต ๑ ไหลออกจากตลาดแล้วไปลงห้วยแกลบไม่ทราบว่าทาง
เทศบาลต าบลท่าแร่มีแนวทางแก้ไขอย่างไรให้น้ าเสียไหลลงสู่บ่อบ าบัดน้ าเสียครับ 

  เรื่องที่สอง แขวงการทางสกลนครที่ ๑ ที่ผมขอมาเขาจะมาท างาน ๓ อาทิตย์ 
ตอนนี้เหลืออีก ๑ อาทิตย์ก็จะกลับ เพราะฉะนั้นท่อที่วางไว้ผมได้เอารถแมคโครต่อท่อ
จากท่อสู่ท่อแต่รอยต่อจากท่อต่อติดท่อน้ าประปาแล้วจะให้แขวงการทางด าเนินการ
อย่างไร  ผมเลยแจ้งว่าจะให้เทศบาลต าบลท่าแร่ไปประสานให้กองการประปาด าเนินการ
เทคอนกรีตรอบปากท่อเร็วที่สุด จุดที่สองไปรษณีย์จะท างานวันนี้ และทางศูนย์สังคม
พัฒนาอีกสองจุด ขอฝากผู้ที่เกี่ยวข้องด้วยครับ 

รองปลัดเทศบาล/เลขนุการสภาฯ เรียนท่านประธานสภาเทศบาล เรื่องเสียงตามสาย ตอนที่ผมอยู่เทศบาลต าบล
ปลาปากได้ติดต่อบริษัทมาด าเนินการติดตั้งเสียงตามสายแบบไร้สาย แตแ่รกๆ ก็ประสบปัญหา
เหมือนกันแต่ก็ได้ติดต่อบริษัทให้มาแก้ไขอัพเดทซอฟแวร์จึงสามารถใช้งานได้ ในเรื่องนี้
ผมจะด าเนินการประสานหากมีความคืบหน้าจะแจ้งให้สภาทราบอีกครั้ง  ส่วนเรื่อง          
น้ าเสียจากตลาดที่ไหลออกจากตลาดลงสู่แหล่งน้ า และเรื่องแขวงการทางมอบทาง       
กองช่างและกองสาธารณสุขฯ ด าเนินการว่าเราจะมีแนวทางแก้ไขอย่างไร จะท าบ่อพัก
น้ าเสียหรือบ่อดักไขมันอย่างไรก่อนจะปล่อยลงล าห้วยสาธารณะ  จะรับเรื่องไว้
ด าเนินการครับ 

ส.ท.สุรศักดิ์  เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ผมนายสุรศักดิ์ บุริพา ส.ท.เขต ๒ ผมขอบคุณ
ทางรองปลัดเทศบาล ที่เห็นความส าคัญของเสียงตามสาย ผมขอเสนอให้ท าจุดเดียว        
โดยติดตั้งล าโพงที่แท็งค์น้ าประปาเหมือนที่วัดท่าแร่ติดตั้งล าโพงที่หอระฆังครับ 

  เรื่องที่สอง ช่วงนี้ก็เข้าฤดูฝนแล้ว ไม่ทราบว่ากองสาธารณสุขฯ จะออกพ่น
หมอกควันในช่วงไหน เพราะช่วงนี้มียุงเยอะผมเกรงว่าประชาชนจะเป็นไข้เลือดออกครับ 

ผอ.กองสาธารสุขฯ  เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ดิฉันขอน าเรียนดังนี้  เรื่องการควบคุม                
โรคไข้เลือดออก แต่เดิมมีนโยบายให้ออกพ่นหมอกควันทุก ๓เดือน และแจกทรายอะเบท
เพ่ือลดปัญหาสารเคมีตกค้าง ดังนั้นจึงเหลือการพ่นหมอกควันปีละ ๑ ครั้ง หรือมีการ         
แพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกเกิดขึ้น แต่ถ้าฝนตกชุกการด าเนินการพ่นหมอกควัน          
จะไม่ได้ประสิทธิภาพ เพราะถ้าพ่นแล้วมีฝนตกก็จะไม่ได้ผล  ดังนั้น ต้องรอให้ปริมาณ
น้ าฝนตกลดน้อยลงก่อนถึงจะด าเนินการได้  และจะเร่งด าเนินการหลังจากวันที่                   
๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ คะ 

ส.ท.ประจวบ   เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ผมขอฝากเรื่องการออกพ่นหมอกควันพนักงาน
จะพ่นอยู่บริเวณถนนสายใหญ่ๆ ผมว่าคงจะไม่ได้ผลเท่าไร ผมขอให้เข้าไปพ่นในบริเวณ
บ้านเรือนที่สามารถเข้าไปไดค้รับ 

ประธานสภาเทศบาล… 



- ๒๑ - 
ประธานสภาเทศบาล  แต่บ้านบางหลังก็ไม่ให้พนักงานเข้าไปพ่นเพราะเหม็นกลิ่นน้ ามันครับ 
ส.ท.ณรงค ์  เรียนท่านประธานสภาเทศบาล เรื่องเสียงตามสายหากจะด าเนินการติดตั้งใหม่

ผมขอเสนอให้ติดตั้งหมู่บ้านละ ๑ เสา ตัวเครื่องรับจะได้ไม่เยอะครับ  
  เรื่องที่สอง เรื่องการขายทอดตลาดรถอีแต๋นที่ผ่านมา ผมไม่ทราบเลยว่ามีการ

ขายเพราะผมอยากประมูลเหมือนกัน ต่อไปหากมีการประมูลเครื่องจักรกลที่เป็นของ
เทศบาลที่จะขายทอดตลาดควรแจ้งในที่ประชุมสภาให้ทราบก่อน เผื่อจะได้พิจารณาว่า
จะขายหรือท าประโยชน์อย่างอ่ืนต่อครับ  

ประธานสภาเทศบาล  ไม่ทราบว่ารถอีแต๋นของกองการประปาขายทอดตลาดในราคาเท่าไร ต่อไปฝาก
ให้แจ้งให้ที่ประชุมทราบด้วยและขอฝากเรื่องการจัดประชาคมของกองวิชาการและ
แผนงาน ผมได้รับเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากประชาชนว่าไม่มีข้าวกล่องหรืออาหารเลี้ยง        
ผู้เข้ารับการประชาคมฝากให้ในปีต่อไปให้ตั้งงบค่าอาหารไว้ด้วยครับ 

ผอ.กองคลัง  เรียนท่านประธานสภาเทศบาล มีผู้ประมูลได้ในราคา ๑๔,๐๐๐ บาท ค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล   สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีข้อซักถามเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ  หากไม่มีผม

ขอขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมประชุมสภาเทศบาล  ส าหรับการประชุมในวันนี้ ได้ประชุม
เสร็จเรียบร้อยแล้วผมขอปิดประชุม 

 

เลิกประชุมเวลา  ๑๑.๕๐ น.  

 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

  
 
(ลงชื่อ)    ประจวบ  บรรจงศิลป์     ประธานกรรมการ    (ลงชื่อ)    นาถชนก   ยงค าชา  ผู้จดรายงานการประชุม       
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            (นายไมตรี  อินธิเสน)      (นายผลิตสวัสดิ์ ขุนปัญญา) 
          รองปลัดเทศบาล  รักษาราชการแทน 
                 ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภา    
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