
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลท่าแร่   
สมัยประชุมสมัยสามัญ  สมัยท่ี ๔ 

ครั้งที่  ๑/๒๕๖๒ 
เมื่อวันที่ ๑๘  พฤศจิกายน  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.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. นางสาวสุรารัตน์  มุลเมืองแสน  ผู้อ านวยการกองการศึกษา  
๙. พ.จ.อ.ธนรัตน์  ธนูศร   หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
๑๐. นายสุระพงษ์  ศลปี   นายช่างโยธาอาวุโส  รักษาการแทน 

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

ผู้ไม่มาประชุม  
๑.นายสุรศักดิ์  บุริพา   สมาชิกสภาเทศบาล 
 

เริ่มประชุมเวลา   ๐๙.๓๐  น. 
เวลา ๐๙.๓๐ น. นางบังอร นาคทอง  ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาเทศบาล            

ได้เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล, รองปลัดเทศบาล, ผู้อ านวยการกอง,หัวหน้าส านักปลัด 
และผู้เข้ารับฟังการประชุม เข้าห้องประชุม และได้เรียนเชิญประธานสภาเทศบาล
ต าบลท่าแร่ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี ๑ … 



- ๒ – 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

 ประธานสภาเทศบาล  ก่อนอ่ืนขอกล่าวค าว่าสวัสดีนางบังอร นาคทอง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีต าบลท่าแร่ ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน รองปลัดเทศบาล ผู้อ านวยการกอง
และหัวหน้าส านักปลัดครับ  วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ 
๑/๒๕๖๒ เรื่องการใช้โทรศัพท์มือถือภายในห้องประชุมเพ่ือให้การประชุมเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย ขอความร่วมมือจากสมาชิกสภาเทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ปิดโทรศัพท์มือถือ หากมีความจ าเป็นให้เปลี่ยนไปใช้ระบบสั่นแทนหรือปิดเสียงโทรศัพท์
ของท่านขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบโดยทั่วกัน ขอบคุณครับ     

  

ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุม  

ประธานสภาเทศบาล  ล าดับต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
 สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒    

มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดต้องการแก้ไขรายละเอียดรายงานการประชุมสภา 
ที่เสนอให้รับรองหรือไม่ประการใดเชิญครับ หากไม่มีท่านใดจะแก้ไขผมจะขอมติที่
ประชุมสภาท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นว่าควรรับรองรายงานการประชุม   
กรุณายกมือขึ้นเชิญครับ 

มติที่ประชุม                          มีมติจ านวน ๘ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง เห็นชอบรับรองรายงานการ
ประชุมสมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒  

   

ระเบียบวาระท่ี ๓    กระทู้ถาม 

- ไม่มี -   

 

ระเบียบวาระท่ี ๔    เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแล้ว 
- ไม่มี –  
 
ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องท่ีเสนอใหม่  
ประธานสภาเทศบาล   ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องที่เสนอใหม่  เรื่องการพิจารณาอนุมัติโอนลด-โอนเพ่ิม

งบประมาณรายจ่ายจ านวน ๑ รายการ ขอเชิญหัวหน้าส านักปลัดเทศบาลชี้แจง
รายละเอียดครับ 

หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล ,                        
รองปลัดเทศบาล  และผู้อ านวยการกองทุกท่าน  ผมพันจ่าเอกธนรัตน์  ธนูศร             
หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล  ขออนุญาตชี้แจงดังนี้  ตามที่ เทศบาลต าบลท่าแร่                    
ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕6๓  ซึ่งมีบางรายการที่มีงบประมาณ
ไม่เพียงพอในการเบิกจ่ายและมีความจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการโอนลด-โอนเพ่ิม
งบประมาณรายจ่าย ในหมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  
สืบเนื่องจากส านักปลัดเทศบาลได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีใน หมวดครุภัณฑ์ส ารวจ 
(ค่าจัดหาอุปกรณ์ติดตามด้วยดาวเทียม GPS Tracker) จ านวน ๖,๕๐๐บาท  ส านักปลัดเทศบาล  
ได้น ารถยนต์ดับเพลิงไปติดตั้ง  GPS Tracker ที่ ตรอ.สกลนคร ตามที่ได้ไปสอบถามราคาก่อน 

 
            ตั้งงบประมาณ... 



- ๓ - 
  ตั้งงบประมาณนั้น  ปรากฏว่า ตรอ.สกลนคร จะรับติดตั้งให้กับเอกชนและไม่รับเป็นเงินเชื่อ   

ดังนั้น  ผู้อ านวยการกองคลังจึงได้ไปติดต่อที่สถานตรวจสภาพรถเอกชนที่รับเป็นเงินเชื่อ คือ 
ตรอ.อุดรธานี แต่มีค่าใช้จ่ายในการติดตั้งเพ่ิมจ านวน ๑,๐๐๐ บาท  ส่งผลให้งบประมาณ
ที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอต่อการเบิกจ่าย ดังนั้น จึงขอโอนลด-โอนเพ่ิมงบประมาณรายจ่ายดังนี้    

   ขอโอนลด 
   ส านักปลัดเทศบาล  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าวัสดุ 

ประเภทวัสดุส านักงาน งบประมาณอนุมัติ ๑๐๐,๐๐๐ บาท  งบประมาณคงเหลือ 
๙๗,๑๗๐ บาท  ขอโอนลด ๑,000 บาท   

   ขอโอนเพิ่ม 
    ส านักปลัดเทศบาล  แผนงานการรักษาความสงบภายใน   งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส ารวจ 
งบประมาณอนุมัติ 6,500 บาท ขอโอนเพิ่ม ๑,๐๐๐ บาท      

    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           
ส านักปลัดเทศบาลโอนลด-โอนเพ่ิมงบประมาณรายจ่าย ในหมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  ดังนี้    

   โอนลด 
   ส านักปลัดเทศบาล  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าวัสดุ 

ประเภทวัสดุส านักงาน งบประมาณอนุมัติ ๑๐๐,๐๐๐ บาท  งบประมาณคงเหลือ 
๙๗,๑๗๐ บาท  ขอโอนลด ๑,000 บาท   

   โอนเพิ่ม 
    ส านักปลัดเทศบาล  แผนงานการรักษาความสงบภายใน   งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส ารวจ 
งบประมาณอนุมัติ 6,500 บาท ขอโอนเพิ่ม ๑,๐๐๐ บาท กรุณายกมือขึ้นเชิญครับ 

มติที่ประชุม    ยกมือเห็นชอบจ านวน ๘ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง อนุมัติให้ส านักปลัดเทศบาล 
โอนลด-โอนเพิ่มงบประมาณรายจ่ายในหมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ งบประมาณอนุมัติ ๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) 

   

ระเบียบวาระท่ี ๖    เรื่องอ่ืนๆ 
ประธานสภาเทศบาล  ระเบียบวาระที่ ๖  เรื่องอ่ืนๆ  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะปรึกษาหารือ

เพ่ิมเติมอีกหรือไม่เชิญครับ 
 
 
 
 
 

หัวหน้าส านักปลัด... 



- ๔ - 
หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล ขออนุญาตครับท่านประธานสภาเทศบาล ผมขอแจ้งเรื่องกล้องวงจรปิดตลาด

สดเทศบาล ๑ ตามที่นายสุริยา ศรีวรกุล  ส.ท.เขต ๒ ได้แจ้งในการประชุมสภาเทศบาล
ครั้งก่อนว่าขอให้เทศบาลต าบลท่าแร่ด าเนินการซ่อมแซมกล้องวงจรปิด เพราะมีการ
ขโมยสินค้าภายในตลาดสดและได้ด าเนินการในเบื้องต้นคือการเปลี่ยนเวรเฝ้าระวังและ 
ให้แม่ค้าช่วยกันดูแลกันเองนั้น ปัจจุบันเทศบาลต าบลท่าแร่ได้ด าเนินการซ่อมแซมกล้อง
วงจรปิดภายในตลาดสดเทศบาล ๑ เรียบร้อยแล้วครับ 

ส.ท.สุริยา  ผมขอขอบคุณเทศบาลต าบลท่าแร่ที่ให้ความอนุเคราะห์ซ่อมแซมกล้องวงจรปิด
ภายในตลาดสดเทศบาล ๑  เพ่ือป้องกันการลักขโมยสินค้าและเหตุร้ายต่างๆ ครับ 

ประธานสภาเทศบาล   สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีข้อซักถามเพิ่ม เติมหรือไม่ครับ  หากไม่มี                
ผมขอขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมประชุมสภาเทศบาล  ส าหรับการประชุมในวันนี ้                       
ได้ประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้วผมขอปิดประชุม                                                                      

เลิกประชุมเวลา  ๑๑.๓๐ 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   ได้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ                   
สมัยที่ ๑  ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓  เมื่อวัน  ๓  เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
(ลงช่ือ)     ศิริพงษ์  เชียนพลแสน     ประธานสภาเทศบาล 

                        (นายศิริพงษ์  เชียนพลแสน)  

 
 


