
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลท่าแร่ 

สมัยประชุมสมัยสามัญ  สมัยท่ี ๓  
ครั้งที่  ๓/๒๕๖๒ 

เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม  ๒๕๖๒ 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลท่าแร่ 

_________________________ 
 

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

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นางบังอร  นาคทอง   ปลัดเทศบาล /ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีต าบลท่าแร่ 

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

ผู้อ านวยการกองการประปา   
๑๐. นางดารุณี  ราชพิลา   นักวิชาการพัสดุช านาญการ รักษาราชการแทน 

      ผู้อ านวยการกองการศึกษา  
๑๑. นางสาวภัทราภรณ์ ทอนฮามแก้ว นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ  
๑๒. นางสาวนาถชนก  ยงค าชา  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
๑๓. นางสาววรางคณา  ประเทพา  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
๑๔. นายยุทธนา  น้อยแสงศรี  ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา 
๑๕. นายบัญชา อินธิเสน   พนักงานขับรถยนต์/รับผิดชอบเครื่องเสียง   
 
 
 

เริ่มประชุมเวลา… 
 



- ๒ - 
 

เริ่มประชุมเวลา   ๐๙.๓๐  น. 
เมื่อถึงเวลา ๐๙.๓๐ น. นางบังอร  นาคทอง ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภา           

ได้เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล, ผู้เข้ารับฟังการประชุม, รองปลัดเทศบาล, ผู้อ านวยการกอง 
และหัวหน้าส านักปลัด เข้าห้องประชุม และได้เรียนเชิญประธานสภาเทศบาลต าบลท่าแร่
ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ประธานสภาเทศบาล  ก่อนอ่ืนขอกล่าวค าว่าสวัสดีนางบังอร  นาคทอง  ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีต าบลท่าแร่ ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน รองปลัดเทศบาล  ผู้อ านวยการกอง
และหัวหน้าส านักปลัด  วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓  ครั้งที่ 
๓/ ๒๕๖๒ เรื่องการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๓ ในวาระที่ ๒ และวาระที่ ๓  และเรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
เรื่องการใช้โทรศัพท์มือถือภายในห้องประชุมเพ่ือให้การประชุมเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย  ขอความร่วมมือจากสมาชิกสภาเทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านปิด
โทรศัพท์มือถือ หากมีความจ าเป็นให้เปลี่ยนไปใช้ระบบสั่นแทนหรือปิดเสียงโทรศัพท์
ของท่านขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบโดยทั่วกัน ขอบคุณครับ    

  

ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุม 

-ไม่มี-     

ระเบียบวาระท่ี ๓    กระทู้ถาม 

-ไม่มี-    

ระเบียบวาระท่ี ๔    เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแล้ว 
 
ประธานสภาเทศบาล  ล าดับต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้น

พิจารณาเสร็จแล้ว คือ เรื่องที่สภาเทศบาลส่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ วาระที่ ๑ ให้คณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณา            ที่
ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ จ านวน  ๒ เสียง           
งดออกเสียง ๑ เสียง  ให้คงไว้รายละเอียดเดิมตามร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ วาระที่ ๑  ตามที่สภาเทศบาลต าบลท่าแร่
ให้ความเห็นชอบรับหลักการไว้ รายละเอียดตามรายงานที่ประธานสภาฯ  ได้ส่งให้
สมาชิกสภาทุกท่านทราบไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณาในวันนี้  

 
ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

ประธานสภาเทศบาล   ล าดับต่อไปเป็นระเบียบวาระที่  ๕  เรื่องการพิจารณาร ่างเทศบ ัญญ ัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.๒๕๖๓ ในวาระที่ ๒ และวาระที่ ๓           
ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล  ได้ชี้แจงรายละเอียดเชิญครับ 

 
 
 

ปลัดเทศบาล...  
 



-๓- 
ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาฯ ขออนุญาตชี้แจงรายละเอียดเรื่องการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ในวาระที่ ๒  และวาระที่ ๓  เนื่องจากที่ประชุมสมาชิก
สภาเทศบาลได้มีมติรับหลักการในวาระที่ ๑ ในการประชุมสมัยสามัญ สมัยที ่ ๓          
ครั ้งที ่ ๒/๒๕๖๒ เมื ่อวันที ่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ และตามที่ที ่ประชุมสมาชิกสภา
เทศบาลได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติฯ จ านวน ๓ ท่าน ไปแล้วนั้น 
ดิฉันขอให้คณะกรรมการฯ แถลงผลการแปรร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ต่อที่ประชุมสภาเทศบาลขอเชิญค่ะ  

ส.ท.อดุลรัตน์      สวัสดีครับผมนายอดุลรัตน์  สกนธวัฒน์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ ในฐานะ
ประธานกรรมการแปรญัตติฯ ขอแถลงผลการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ปรากฏว่าไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด
เสนอค าขอแปรญัตติฯ และคณะกรรมการแปรญัตติ ทั้ง ๓ ท่าน สงวนค าแปรญัตติ   เห็น
ควรให้ คงรายละเอียดตามร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ          
พ.ศ.๒๕๖๓  วาระที่ ๑ ตามที่สภาเทศบาลต าบลท่าแร่  ให้ความเห็นชอบรับหลักการไว้  
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ จ านวน  ๒  เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง  ให้คงรายละเอียดเดิม
ตามร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ วาระที่ ๑ 
ตามที่สภาเทศบาลต าบลท่าแร่ให้ความเห็นชอบรับหลักการไว้ โดยไม่มีการตัดทอน
หรือแก้ไขเพิ่มเติมร่างแต่อย่างใด ขอบคุณครับ  

ประธานสภาเทศบาล   ส าหรับในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๓ ในวาระท่ี ๒ นี้  เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดขอแปรญัตติ            ร่าง
เทศบัญญัติฯ  ผมจึงขอถามที่ประชุมว่าท่านสมาชิกสภาเทศบาลจะให้ความเห็นชอบผ่าน
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.๒๕๖๓ ในวาระที่ ๒ 
หรือไม่  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นว่าสมควรที่จะรับหลักการตาม          
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.๒๕๖๓ ในวาระที่ ๒                
กรุณายกมือขึ้นเชิญครับ  

มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ จ านวน  ๙ เสียง  งดออกเสียง ๑ เสียง ให้ผ่าน         
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ในวาระท่ี  ๒   

ประธานสภาเทศบาล   เมื่อที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ผ่านร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ในวาระที่ ๒ แล้ว ก่อนที่จะมีการพิจารณาร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ในวาระที่ ๓  ผมขอพักประชุม           
๑๕ นาที ครับ 

 
-------------------------พักการประชุม---------------------------- 
 

 
 
----------------------------เริ่มประชุม----------------------------- 

 

 

ประธานสภาเทศบาล… 



-๔- 
ประธานสภาเทศบาล   ตามที่ประชุมสมาชิกสภาเทศบาลได้มีมติ เห็นชอบให้ผ่านร่างเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.๒๕๖๓ ในวาระที่ ๒  จ านวน ๙ เสียง         
งดออกเสียง ๑ เสียง ไปแล้วนั้น  ล าดับต่อไปนี้จะเป็นการพิจารณาร่างเทศบัญญัติฯ        
ในวาระที่ ๓  นี้  จะไม่มีการอภิปราย  จะเป็นขั้นตอนการลงมติว่าที่ประชุมจะเห็นชอบให้
ร่างเทศบัญญัติฯ  ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ              
พ.ศ.๒๕๖๓ หรือไม ่ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบ กรุณายกมือขึ้นเชิญครับ 

มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ จ านวน ๙ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง ให้ร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจา่ยประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ในวาระท่ี ๓ ตราเป็นเทศบัญญัติ   

ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาฯ ขอขอบคุณท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านอีกครั้งหนึ่ง 
ที่ได้ให้ความไว้วางใจผ่านร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ              
พ.ศ.๒๕๖๓ ทั้ง ๓ วาระ ในขั้นตอนต่อไป จะได้น าร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ที่ผ่านความเห็นชอบจากสมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่าแร่
แล้วเสนอเพ่ือพิจารณาขอความเห็นชอบจากนายอ าเภอเมืองสกลนคร  ซึ่งได้รับมอบ
อ านาจจากผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร และจะได้ประกาศใช้ตามระเบียบต่อไป 

 

ระเบียบวาระท่ี ๖    เรื่องอ่ืนๆ 
- ฯลฯ - 
                                                                           

เลิกประชุมเวลา  ๑๑.๔๕ น.   
 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

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

              นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
 
(ลงชื่อ)      ไมตรี  อินธิเสน   กรรมการ    (ลงชื่อ)        บังอร นาคทอง       ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
           ( นายไมตรี  อินธิเสน )                  (นางบังอร  นาคทอง)     

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

สภาเทศบาลต าบลท่าแร่   ได้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยวิสามัญ                   
สมัยที่ ๑  ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒  เมื่อวัน  ๙ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
(ลงช่ือ)     ศิริพงษ์  เชียนพลแสน              ประธานสภาเทศบาล 

                        (นายศิริพงษ์  เชียนพลแสน)  
 
 


