
(สำเนา) 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว 

สมัยสามัญ  สมัยที่  1  ประจำปี   2564 
คร้ังที่ 2/2564 

เมื่อวันที่  9  มิถุนายน  2564 
ณ  ห้องประชุมเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว 

เร่ิมประชุมเวลา  10.00  น.  เลิกประชุมเวลา   12.10 น. 
ผู้มาประชุม 

1 นายประวิด ตุ่นทอง ประธานสภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว 
2 นายวิทูล พณิชนันทเวช รองประธานสภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว 
3 นายณรงค์ รัตนวิเชียรศรี สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว 
4 นางพรพรรณ ถาริยะ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว 
5 นายสมชาย รังษี สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว 
6 นางสุดาพร ปาลวิสุทธิ ์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว 
7 นายพุธิชัย โชคชัยเจริญยิ่ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว 
8 นายณรงค์ หอมหวาน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว 
9 นายอานุภาพ ยิ่งนิยม สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว 

10 นางพัชรี ภู่สิงห์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว 
11 ร้อยตรี ดำรง ขอบเหลือง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว 
12 นายอัศวิน เกตุแก้ว สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว 
13 นายณรงค์ ผันพักตร์ เลขานุการสภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว 

ผู้เข้าร่วมประชุม  
1 นางรุ่งอรุณ คำโมง นายกเทศมนตรี 
2 นางกลิ่นแก้ว เทียนสันต์ รองนายกเทศมนตรี 
3 นางเสาวลักษณ์ สรรเสริญ รองปลัดเทศบาล 
4 นางกาญจนา ดีเอ่ียม ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
5 นายวิเชียร วรินทร์ ผู้อำนวยการกองช่าง 
6 นายจิตรกร จุติ ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน 
7 นางสาวมณีวรรณ บุณยศิวาพงศ์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 
8 นางณิชกานต์ โทนแก้ว นักวิชาการศึกษา ชก.รักษาราชการแทน ผอ.กองการศึกษา 
9 นางสาวสุรีย์พร อ่อนละมูล หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ 

10 นางกัณฐมาศ วรินทร์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง 
11 จ.อ.ธนพล ขอบเหลือง หัวหน้าฝ่ายป้องกันฯ 
12 นางบุษราภรณ์ พรสุรัตน์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ 
13 นางฐิตารีย์ จิตท้วม หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง 
14 นายณัฐพงศ์ จงแจ่มฟ้า หัวหน้าฝ่ายแผนงานฯ 
15 นายอัศนัย นามกรณ์ หัวหน้าฝ่ายบริการฯ 
16 นางจิราภรณ์ แปงการิยา นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ 

 
/ 17. นางริณรดา …………… 
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17 นางริณรดา เกื้อกูล นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
18 นายวิชาญ โตอินทร์ สัตวแพทย์ชำนาญงาน 
19 นายสาธิต ทองอนันต์ นายช่างโยธาชำนาญงาน 

 
เริ่มประชุมเวลา  10.00   น. 

  บันทึกการประชุม 
นายณรงค์  ผันพักตร์  - เรียน ประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว ทุกท่าน 
เลขานุการสภาฯ ผม นายณรงค์  ผันพักตร์ เลขานุการสภาเทศบาล  วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาล

ตำบลหาดเสี้ยว  สมัยสามัญ  สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2/2564 ในวันที่  9 
มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป  ณ  ห้องประชุมเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว  
บัดนี้สมาชิกสภาเทศบาลพร้อมแล้ว ขอเรียนเชิญประธานสภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว  
ดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมต่อไปครับ 

นายประวิด  ตุ่นทอง   -  เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วผม นายประวิด  ตุ่นทอง ประธานสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล ตำบลหาดเสี้ยว  ขอเปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว   สมัยสามัญ  สมัยที่ 1  

ครั้งที่ 2/2564 ประจำปี 2564  ต่อไปขอดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม  
ดังต่อไปนี้ 

  
ระเบียบวาระท่ี  ๑   เรื่อง  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

 ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี  2   เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2564    
เมื่อวันที่  20  พฤษภาคม  2564 

นายประวิด  ตุ่นทอง    -  ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน  ตรวจสอบดูว่า  รายงานการประชุม  
ประธานสภาเทศบาล สภาเทศบาล  ได้ส่งให้ท่านได้ตรวจสอบก่อนล่วงหน้าแล้ว ขอให้ท่านได้ตรวจสอบว่า

ขาดตกบกพร่องตรงไหน จะแก้ไขอะไรหรือไม่  ถ้าไม่มีผมจะขอความเห็นชอบจากสภา 
เทศบาลว่าท่านใดเห็นชอบให้รับรองรายงานการประชุมฯ ขอได้โปรดยกมือขึ้นครับ 

ผลปรากฏดังนี้ 
มีผู้รับรอง จำนวน  11  เสียง 
มีผู้ไม่รับรอง จำนวน    -   เสียง  

     งดออกเสียง จำนวน   1  เสียง 
ที่ประชุม  - มีมตริับรองรายงานการประชุม  ดังนี้ 

มีผู้รับรอง จำนวน  11 เสียง 
     มีผู้ไม่รับรอง จำนวน    -   เสียง  
     งดออกเสียง จำนวน   1  เสียง 
 
 

/ระเบียบวาระที่  3   ……………………. 
 
 



3 
ระเบียบวาระท่ี  3   เรื่อง  เพ่ือพิจารณา 

3.1 ญัตติผู้บริหารเทศบาล เรื่อง  ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว   
                                เรื่อง  การจัดการสิ่งปฏิกูล  พ.ศ. .......       
นายประวิด  ตุ่นทอง   - ขอเชิญนายกเทศมนตรีตำบลหาดเสี้ยว  ได้แถลงญัตติ  ครับ 
ประธานสภาฯ 
นางรุ่งอรุณ  คำโมง    - เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว และสมาชิกสภา 
นายกเทศมนตรีฯ เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว  ดิฉัน นางรุ่งอรุณ  คำโมง  นายกเทศมนตรีตำบลหาดเสี้ยว  

ขอแถลงญัตติ  ดังนี้ 
3.1 ญัตติผู้บริหารเทศบาล เรื่อง  ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว  

เรื่อง  การจัดการสิ่งปฏิกูล  พ.ศ. ....... 
หลักการ 

 ให้มีเทศบัญญัติว่าด้วยการจัดการสิ่งปฏิกูล  เพ่ือควบคุมการเก็บ  ขน  และ
กำจัดสิ่งปฏิกูลให้เป็นไปตามสุขลักษณะ  และให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับ
สถานการณ์ในปัจจุบัน 

เหตุผล 
 เนื่องจากเทศบัญญัติเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว  เรื่อง  การเก็บ  ขน  และกำจัด
สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย  พ.ศ.  2556  ไม่มีหลักเกณฑ์ในการควบคุมดูแลสุขลักษณะใน
การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยซึ่งมีข้ันตอนการดำเนินการหลายขั้นตอนตั้งแต่การเก็บ  
ขน  และกำจัด  ไว้เป็นการเฉพาะ  ประกอบกับได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติ
รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 
2560  และกระทรวงสาธารณสุขได้ออกกฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการมูลฝอย
ทั่วไป  พ.ศ. 2560  กฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการสิ่งปฏิกูล  พ.ศ. 2561  และ
กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต  หนังสือรับรองการแจ้งและการ
ให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย  พ.ศ. 2559  เทศบาลตำบลหาดเสี้ยวจึง
ได้ปรับปรุงเทศบัญญัติว่าด้วย  การเก็บ  ขน  และกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย โดยแยก
เนื้อหาออกเป็น  2  ฉบับ  คือเทศบัญญัติเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว  เรื่อง  การจัดการ
สิ่งปฏิกูลและเทศบัญญัติเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว  เรื่อง  การจัดการมูลฝอยทั่วไป  
เพ่ือให้สอดคล้องกับกฎหมายดังกล่าว  จึงจำเป็นต้องตราเทศบัญญัตินี้ 
 ดังนั้น  จึงเรียนมาเพ่ือขอให้สภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว    พิจารณาร่าง  
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว  เรื่อง  การจัดการสิ่งปฏิกูล  พ.ศ. .....  และได้ให้
ความเห็นชอบเพื่อตราเป็นเทศบัญญัติ ต่อไป 
 จึงขอเสนอญัตตินี้ต่อสภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว นางรุ่งอรุณ  คำโมง  
นายกเทศมนตรีตำบลหาดเสี้ยว 

ที่ประชุม    -  รับทราบ 
นายประวิด  ตุ่นทอง  - ขอเชิญเลขานุการชี้แจงระเบียบฯ  ครับ 
ประธานสภาฯ 
 

/นายณรงค์  ผันพักตร์………… 
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นายณรงค์  ผันพักตร์  - ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นพิจารณาต้องพิจารณาเป็นสามวาระ  
เลขานุการฯ คือ 1. ชั้นรับหลักการ  2.ชั้นแปรญัตติ และ 3. ชั้นเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติ   

แล้วแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติ  ให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 

พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2554 ข้อ 45 วรรค 2 ในการพิจารณา
สามวาระรวดเดียว ผู้บริหารหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของ
จำนวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณา
สามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาในวาระที่ 2 นั้น ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็น
กรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยประธานสภาที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปร
ญัตติ ขอให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว  
เรื่อง  การจัดการสิ่ งปฏิกูล  พ .ศ. .......  จำนวน  40 ข้อ ครับ ขอบคุณท่าน
ประธานสภาฯ ครับ 

ที่ประชุม   - รับทราบ 
นายประวิด  ตุ่นทอง      - การพิจารณาร่างเทศบัญญัตเิทศบาลตำบลหาดเสี้ยว  เรื่อง  การจัดการสิ่ง  
ประธานสภาฯ ปฏิกูล  พ.ศ. ....... ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเสนอว่าเราจะพิจารณาสามวาระรวด

เดียว หรือไม ่ ขอเชิญเสนอครับ       
นางพรพรรณ  ถาริยะ  - เรียนประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว ทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล ดิฉัน นางพรพรรณ    ถาริยะ   สมาชิกสภาเทศบาล เขต  1 ดิฉันขอเสนอสามวาระ

รวดเดียว ค่ะ 
นายประวิด  ตุ่นทอง      - มีสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใด จะเสนออีกหรือไม่ ครับ ถ้าไม่มี ตามท่ี   
ประธานสภาฯ   คุณพรพรรณ   ถาริยะ เสนอพิจารณาสามวาระรวดเดียว ครับ 
ที่ประชุม   - รับทราบ 
นายประวิด  ตุ่นทอง      - ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาล อภิปรายครับได้ส่งเอกสารไปให้ล่วงหน้าแล้ว    
ประธานสภาฯ  ถ้าไม่มีท่านใดอภิปรายผมจะขอมติที่ประชุมสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบให้รับ 

หลักการแห่งร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว   เรื่อง  การจัดการสิ่งปฏิกูล  
พ.ศ. .......  ขอได้โปรดยกมือขึ้นครับ 

      ผลปรากฏว่า  มีผู้เห็นชอบ จำนวน    11   เสียง 
นายประวิด  ตุ่นทอง      -  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดไม่เห็นชอบให้รับหลักการแห่ง  ร่างเทศบัญญัติ 
ประธานสภาฯ เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว  เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. .......ขอได้โปรดยกมือขึ้นครับ 
     ผลปรากฏว่าไม่มีผู้ยกมือ  
   ผลปรากฎดังนี้ 
     มีผู้เห็นชอบ จำนวน    11     เสียง 
     มีผู้ไม่เห็นชอบ จำนวน     -   เสียง  
     งดออกเสียง จำนวน    1    เสียง  
ที่ประชุม  - มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
นายประวิด  ตุ่นทอง      - ครับได้ผ่านวาระแรกไปแล้ว การพิจารณาวาระท่ีสองนั้น ขอให้ที่ประชุมสภา     

ประธานสภาเทศบาล เทศบาลเป็นคณะกรรมการแปรญัตติเต็มสภา นะครับ  
ที่ประชุม  - รับทราบ 

/นายประวิด  ตุ่นทอง………………     
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นายประวิด  ตุ่นทอง      - ไม่มีสมาชิกท่านใดยื่นคำขอแปรญัตติ  ผมจึงขอมติที่ประชุมสภาฯ ว่า   

ประธานสภาเทศบาล สมาชิกท่านใดเห็นควรให้คงไว้ตามร่างเดิม  ให้ผ่านวาระท่ี  2 ขอได้โปรดยกมือขึ้นครับ 
ปรากฎว่า มีผู้เห็นชอบ   11   เสียง 

 มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดไม่เห็นชอบวาระ   2  ขอได้โปรดยกมือขึ้นครับ 
ปรากฏว่า   มีผู้ไม่เห็นชอบ จำนวน     -     เสียง  

     ผลปรากฎดังนี้ 
     มีผู้เห็นชอบ จำนวน   11   เสียง 
     มีผู้ไม่เห็นชอบ จำนวน    -     เสียง  
     งดออกเสียง จำนวน    1    เสียง 
ที่ประชุม   -  มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท ์

นายประวิด  ตุ่นทอง     -  ตามท่ีเลขานุการสภาฯ  ได้ชี้แจงให้ทราบแล้วนั้น  จึงขอให้สมาชิกสภา  
ประธานสภาฯ เทศบาล ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว  เรื่อง  การจัดการสิ่งปฏิกูล         

พ.ศ. ....... ในวาระ 3   ผมจะขอมติที่ประชุมสภาฯ ว่าจะให้ตราเป็นเทศบัญญัติหรือไม่  
ถ้าท่านสมาชิกสภาเทศบาลเห็นว่าร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว เรื่อง การ
จัดการสิ่งปฏิกูล  พ.ศ. ....... สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติ   
ขอได้โปรดยกมือขึ้นครับ  

     ปรากฏว่า  มีผู้เห็นชอบ  11  เสียง 
   มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดไม่เห็นชอบวาระ 2 ขอได้โปรดยกมือขึ้นครับ 

ปรากฏว่า  มีผู้เห็นชอบ  -  เสยีง 
ผลปรากฎดังนี้ 

     มีผู้เห็นชอบ จำนวน    11    เสียง 
     มีผู้ไม่เห็นชอบ จำนวน     -   เสียง  
     งดออกเสียง จำนวน    1    เสียง 
ที่ประชุม  - มีมติเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติได้  เป็นเอกฉันท์ 
 

3.2 ญัตติผู้บริหารเทศบาล เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง 
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  (กองวิชาการและแผนงาน) 

นายประวิด  ตุ่นทอง   ขอเชิญนายกเทศมนตรีตำบลหาดเสี้ยว  ได้แถลงญัตติ  ครับ 
ประธานสภาฯ 
นางรุ่งอรุณ  คำโมง  3.2  ญัตติผู้บริหารเทศบาล เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง 
นายกเทศมนตรีฯ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   

หลักการ 
 ตามที่กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว ได้ตั้งงบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
สำนักงาน โครงการจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต จำนวน 2 ตัว เป็นจำนวนเงิน 
9,000 บาท (เก้าพันบาทถ้วน) โดยสภาเทศบาล   ตำบลหาดเสี้ยว ได้มีมติเห็นชอบใน
การตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อคราว 
 

       /ประชุมสภาเทศบาล…………. 
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ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563  เมื่อวันที่ 
24 สิงหาคม 2563 ซึ่ งเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 นั้น 

เหตุผล 
 กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว มีความประสงค์จัดซื้อโต๊ะ
ทำงานเหล็ก    ขนาด 4 ฟุต จำนวน 2 ตัว เป็นจำนวนเงิน 9,000 บาท (เก้าพันบาท
ถ้วน) โดยเป็นครุภัณฑ์ที่ตั้งจ่ายนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และต้องจัดหา
ตามท้องตลาด ตามระเบียบและวิธีการทางพัสดุ ซึ่งคุณลักษณะที่กำหนดไว้สำหรับ
ครุภัณฑ์ดังกล่าวในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ไม่สามารถจัดหาตามท้องตลาดได้ จึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขคำชี้แจงงบประมาณ
รายจ่ายครุภัณฑ์ดังกล่าว ตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 29 “การเปลี่ยนแปลง      คำชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ที่ทำให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ
เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” รายละเอียด ดังนี้ 

     คำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย เดิม  
     โดยมี คุณลักษณะไม่น้อยกว่า ดังนี้ 

1. ขนาดกว้าง 122.9 ลึก 66.9 สูง 75 ซม. 
2. ระบบกุญแจล็อค  3 ชั้น 
3. คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 

 - ครุภัณฑ์ดังกล่าวตั้ งจ่ายนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  แต่
จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน จัดหาตามราคาท้องตลาด ตามระเบียบและแนวทาง
ปฏิบัติที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด 

     เปลี่ยนแปลง คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายใหม่ เป็น  
    โดยมี คุณลักษณะไม่น้อยกว่า ดังนี้ 

1. ขนาดกว้าง 122.9 ลึก 66.9 สูง 75 ซม. 
2. ระบบกุญแจล็อค  3 ชั้น 

 - ครุภัณฑ์ดังกล่าวตั้ งจ่ายนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  แต่
จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน จัดหาตามราคาท้องตลาด ตามระเบียบและแนวทาง
ปฏิบัติที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด จึงขอเสนอญัตตินี้ ต่อสภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว  
เพ่ือพิจารณาอนุมัติ ต่อไป นางรุ่งอรุณ  คำโมง นายกเทศมนตรีตำบลหาดเสี้ยว 

นายประวิด  ตุ่นทอง     - ขอเชิญเลขานุการชี้แจงระเบียบฯ  ครับ 
ประธานสภาฯ 
นายณรงค์  ผันพักตร์    -  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร 
เลขานุการสภาฯ ประธานสภาฯปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2563  หมวดที่ 4 ข้อ  29  การแก้ไข

เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ที่ทำให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพ
เปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

 
/นายประวิด  ตุ่นทอง  …………………..  
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นายประวิด  ตุ่นทอง     - ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาล อภิปรายค่ะ ถ้าไม่มีท่านใดอภิปราย 
ประธานสภาฯ ผมจะขอมติขอความเห็นชอบ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ

รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  (กองวิชาการและแผนงาน) 
ท่านใดเห็นชอบขอได้โปรดยกมือขึ้นครับ 

     ผลปรากฏดังนี้ 
     มีผู้เห็นชอบ จำนวน    11  เสียง 
     มีผู้ไม่เห็นชอบ จำนวน     -   เสียง  
     งดออกเสียง จำนวน    1    เสียง 
ที่ประชุม  - มีมติ ดังนี้ 
     มีผู้เห็นชอบ จำนวน   11    เสียง 
     มีผู้ไม่เห็นชอบ จำนวน     -   เสียง  
     งดออกเสียง จำนวน    1    เสียง 
 

3.3 ญัตติผู้บริหารเทศบาล เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง 
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  (กองช่าง) 

นายประวิด  ตุ่นทอง - ขอเชิญนายกเทศมนตรีตำบลหาดเสี้ยว  ได้แถลงญัตติ  ครับ 
ประธานสภาฯ 
นางรุ่งอรุณ  คำโมง    3.3  ญัตติผู้บริหารเทศบาล เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำ 
นายกเทศมนตรีฯ  ชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   

หลักการ 
ด้วยเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว  มีความประสงค์ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำ

ชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี  2564  จำนวน  1  รายการ  ดังนี้ 
จากรายการเดิม   กองช่าง  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทรายจ่าย 

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  หน้า  173    ก่อสร้างถนน  คสล. บริเวณซอยพันโทชูศักดิ์ 
(ต่อจากเดิม) – ดอยปู่ตา หมู่ที่  5  ตำบลหาดเสี้ยว  วงเงินงบประมาณ  490,000.- 
บาท โดยทำการก่อสร้างถนน  คสล. กว้าง  3.50  เมตร  ยาว  220.00  เมตร  ไม่
น้อยกว่า 794.50 ตารางเมตร  พร้อมลูกรังไหล่ทางทั้ง 2 ด้าน หรือตามสภาพพ้ืนที่
ตามแบบแปลนแผนผังของเทศบาลตำบลหาดเสี้ยวกำหนด 

รายการที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็น  กองช่าง  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
ประเภทรายจ่าย ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  หน้า  173    ก่อสร้างถนน  คสล. บริเวณ
ซอยพันโทชูศักดิ์  (ต่อจากเดิม) – ดอยปู่ตา หมู่ที่   5  ตำบลหาดเสี้ยว  วงเงิน
งบประมาณ  390,000.- บาท โดยทำการก่อสร้างถนน  คสล. กว้าง  3.50  เมตร  
ยาว  227.00  เมตร  ไม่น้อยกว่า 794.50 ตารางเมตร  พร้อมลูกรังไหล่ทางทั้ง 2 
ด้าน หรือตามสภาพพ้ืนที่ตามแบบแปลนแผนผังของเทศบาลตำบลหาดเสี้ยวกำหนด 

 

 
/เหตุผล………………………. 
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เหตุผล 
เนื่องจากมีข้อผิดพลาดของข้อความ หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภท

รายจ่าย ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  หน้า  173  จึงเป็นเหตุทำให้ไม่ตรงกับเอกสารแบบ
สรุปผลราคาค่าก่อสร้างที่จะดำเนินการก่อสร้างตามที่เทศบาลตำบล หาดเสี้ยวได้ตั้งไว้
ในเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งมิอาจ
ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการดังกล่าวได้ 

จึงขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปี  2564  ดังกล่าว 
ข้างต้น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2563  หมวดที่ 4 ข้อ  29  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำ
ชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ที่ทำให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ
เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

จึงขอเสนอญัตตินี้ต่อสภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว  นางรุ่งอรุณ  คำโมง 
นายกเทศมนตรีตำบลหาดเสี้ยว 

นายประวิด  ตุ่นทอง  - ขอเชิญเลขานุการชี้แจงระเบียบฯ  ครับ 
ประธานสภาฯ 
นายณรงค์  ผันพักตร์    -  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร 
เลขานุการฯ ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2563  หมวดที่ 4 ข้อ  29  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำ

ชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ที่ทำให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ
เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

นายประวิด  ตุ่นทอง    - ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาล อภิปรายครับ   
ประธานสภาฯ ขอเชิญคุณณรงค์  รัตนวิเชียรศรี ครับ 
นายณรงค์  รัตนวิเชียรศรี  -  เรียนประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว ทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล ผม นายณรงค์  รัตนวิเชียรศรี  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1 ผมอยากทราบว่า ทำไม

ราคาต่างกันต้ัง จำนวน  100,000.- บาท ผิดพลาดตรงไหน เพราะเหตุใดครับ 
นายประวิด  ตุ่นทอง    -  ขอเชิญคุณรุ่งอรุณ  คำโมง นายกเทศมนตรีฯ ครับ   
ประธานสภาฯ 
นางรุ่งอรุณ  คำโมง    -  เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยวและสมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน 
นายกเทศมนตรีฯ  ดิฉัน นางรุ่งอรุณ  คำโมง  นายกเทศมนตรีตำบลหาดเสี้ยว จากการแถลงญัตติก็ได้

ชี้แจงเหตุผลไปแล้ว  ดิฉันขออนุญาตให้กองช่างได้ชี้แจงค่ะ 
นายประวิด  ตุ่นทอง    -  ขอเชิญกองช่าง ชี้แจงครับ   
ประธานสภาฯ 
นายสาธิต  ทองอนันต์  - เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยวและสมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน 
นายช่างโยธาชำนาญงาน ผม นายสาธิต  ทองอนันต์  นายช่างโยธาชำนาญงาน ขออนุญาตชี้แจงสาเหตุที่ราคา

ต่างกัน จำนวน  100,000.- บาท เป็นการพิมพ์ ผิดจาก 390,000.- บาท เป็น 
490,000.-บาท  ไม่ได้ปรับราคาลง ถ้าเราทำราคาเดิมจะทำให้ถนนขาดหายไป  
ประมาณ 7 เมตร  ถนนตรงนี้จะชนกันพอดี ครับ 

ที่ประชุม  -  รับทราบ 
 

/นายประวิด  ตุ่นทอง………………………..   
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นายประวิด  ตุ่นทอง    -  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ   
ประธานสภาฯ ขอเชิญ คุณพรพรรณ ถาริยะ ครับ 
นางพรพรรณ  ถาริยะ  -  เรียนประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว ทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล ดิฉัน นางพรพรรณ  ถาริยะ    สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1  ดิฉันอยากจะฝากไปถึง

กองช่าง จากการพิมพ์จาก 490,000.- บาท อาจทำให้งบดุลของเทศบาลผิดพลาดไป  
ซึ่งจริงๆ แล้ว 390,000.-บาท ทำให้เทศบาลเสียโอกาส เงินจำนวน 100,000.-บาท
อาจจะเอาไปส่งเสริมอาชีพก็ได้  ขอให้กองช่างรอบครอบมากกว่านี้ค่ะ ขอขอบคุณค่ะ   

นายประวิด  ตุ่นทอง     - ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาล อภิปรายค่ะ ถ้าไม่มีท่านใดอภิปราย 
ประธานสภาฯ ผมจะขอมติขอความเห็นชอบ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ

รายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564 (กองช่าง) ท่านใดเห็นชอบขอได้โปรด   
ยกมือขึ้นครับ 

     ผลปรากฏดังนี้ 
     มีผู้เห็นชอบ จำนวน     11  เสียง 
     มีผู้ไม่เห็นชอบ จำนวน     -   เสียง  
     งดออกเสียง จำนวน    1    เสียง 
ที่ประชุม  - มีมติ ดังนี้ 
     มีผู้เห็นชอบ จำนวน    11   เสียง 
     มีผู้ไม่เห็นชอบ จำนวน     -   เสียง  
     งดออกเสียง จำนวน    1    เสียง 
 

3.4  ญัตติผู้บริหารเทศบาล เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ 
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กองช่าง) 

นายประวิด  ตุ่นทอง   - ขอเชิญนายกเทศมนตรีตำบลหาดเสี้ยว  ได้แถลงญัตติ  ครับ 
ประธานสภาฯ 
นางรุ่งอรุณ  คำโมง     3.4  ญัตติผู้บริหารเทศบาล เรื่อง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ 
นายกเทศมนตรีฯ  รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กองช่าง) 

หลักการ 
                    เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว โดยกองช่าง ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
       งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน       
          โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง (ระบบ Inverter)ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู      

จำนวน ๒ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๓๖,๔๐๐ บาท (ตั้งจากบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์   กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สำนักงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๒) ซึ่ง
หลังจากท่ีได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  2564 ไปแล้ว 
พบว่ามีการปรับบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์กำหนดราคาประจำปี ๒๕๖๔ (บัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์  กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สำนักงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๓) 
ทำให้ไม่สามารถจัดซื้อครุภัณฑ์ได้ตามงบประมาณท่ีตั้งไว้ ตามงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี ๒๕๖๔ 

 
/เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว  ……………. 
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เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว จึงมีความประสงค์ขออนุมัติ โอนงบประมาณรายจ่าย 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์ดังกล่าว ตามระเบียบว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2563 ข้อ ๒๗ ซึ่งกำหนดให้ 
การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ในหมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้
ลักษณะปริมาณคุณภาพ เปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น จำนวน 1 รายการ ดังนี้ 

โอนลด แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 
ประเภทเงินเดือนพนักงาน  

   งบประมาณตั้งไว้     ๑,๓๔๙,๖๐๐.-  บาท   
   งบประมาณคงเหลือก่อนโอน      970,480.-  บาท 

โอนลด             ๗,000.-  บาท 
งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด      ๙๖๓,๔๘๐.-  บาท 

โอนเพิ่ม แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน
หมวด ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน 
งบประมาณตั้งไว้            ๗๒,๘๐๐.- บาท                              
ได้ดำเนินการเบิกจ่ายไปแล้ว             0.00   บาท 
คงมีงบประมาณคงเหลือ          ๗๒,๘๐๐.- บาท 
โอนเพิ่ม             ๗,000.-  บาท 
มีงบประมาณคงเหลือหลังโอนเพิ่ม                  ๗๙,๘๐๐.- บาท 

เหตุผล 
เพ่ือดำเนินการให้ถูกต้องตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ประจำปีของสำนัก

งบประมาณ และตามระเบียบที่เก่ียวข้อง  
จึงขอเสนอญัตตินี้ต่อสภาเทศบาลเพ่ือพิจารณาอนุมัติ โดยรายละเอียดตาม

ตารางบัญชีโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ แนบท้ายนี้ 
นางรุ่งอรุณ  คำโมง  นายกเทศมนตรีตำบลหาดเสี้ยว 

นายประวิด  ตุ่นทอง   - ขอเชิญเลขานุการชี้แจงระเบียบฯ  ครับ 
ประธานสภาฯ 
นายณรงค์  ผันพักตร์      - ตามระเบียบว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
เลขานุการสภาฯ พ.ศ. 2563 ข้อ ๒๗ ซึ่งกำหนดให้การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ในหมวดครุภัณฑ์ 

ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะปริมาณคุณภาพ เปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่นและตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ประจำปีของสำนักงบประมาณ การจัดทำงบประมาณประจำปี  ทำงบประมาณไว้ปีนี้
ไปใช้ปีหน้า ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ประจำปีของสำนักงบประมาณ จะออก
ประมาณ เดือน มีนาคม ของทุกปี  จึงทำให้ราคาเปลี่ยนไปตามบัญชีมาตรฐาน
เปลี่ยนไป  

นายประวิด  ตุ่นทอง     - ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาล อภิปรายครับ ถ้าไม่มีท่านใดอภิปราย 
ประธานสภาฯ ผมจะขอมติขอความเห็นชอบ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 (กองช่าง) ท่านใดเห็นชอบขอได้โปรดยกมือขึ้นครับ 
/ผลปรากฏดังนี้…………………….. 
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     ผลปรากฏดังนี้ 
     มีผู้เห็นชอบ จำนวน     11   เสียง 
     มีผู้ไม่เห็นชอบ จำนวน     -   เสียง  
     งดออกเสียง จำนวน    1    เสียง 
ที่ประชุม  - มีมติ ดังนี้ 
     มีผู้เห็นชอบ จำนวน    11    เสียง 
     มีผู้ไม่เห็นชอบ จำนวน     -   เสียง  
     งดออกเสียง จำนวน    1    เสียง 
 

3.5  ญัตติผู้บริหารเทศบาล เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

นายประวิด  ตุ่นทอง   ขอเชิญนายกเทศมนตรีตำบลหาดเสี้ยว  ได้แถลงญัตติ  ครับ 
ประธานสภาฯ 
นางรุ่งอรุณ  คำโมง     3.5  ญัตติผู้บริหารเทศบาล เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
นายกเทศมนตรีฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

หลักการ 
ด้วยเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีความ

ประสงค์ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือโอน
เพ่ิมในหมวดรายจ่าย  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 27 กำหนดให้ 
“การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจของ         
สภาท้องถิ่น” โดยขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
จำนวน 2 รายการ ดังนี้ 

รายการที่ 1  งานตลาดสด 
    รายการโอนลด 

 แผนงานการพาณิชย์ งานตลาดสด งบดำเนินงาน หมวดรายจ่าย ค่าใช้สอย 
ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ งบประมาณอนุมัติ 520 ,000 บาท 
งบประมาณก่อนโอน 338,000 บาท จำนวนเงินที่โอน 80,000 บาท งบประมาณ
หลังโอน 258,000 บาท 

    รายการโอนเพิ่ม 
แผนงานการพาณิชย์ งานตลาดสด งบลงทุน หมวดรายจ่าย ค่าที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
งบประมาณอนุมัติ 130,000 บาท งบประมาณก่อนโอน 17,000 บาท จำนวนเงินที่
โอน 80,000 บาท งบประมาณหลังโอน 97,000 บาท  

 
รายการที่ 2  งานโรงฆ่าสัตว์…………… 
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    รายการที่ 2  งานโรงฆ่าสัตว์ 
    รายการโอนลด 

แผนงานการพาณิชย์ งานโรงฆ่าสัตว์ งบดำเนินงาน หมวดรายจ่าย ค่าใช้สอย               
ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ งบประมาณอนุมัติ 890,000 บาท 
งบประมาณก่อนโอน 190,500 บาท จำนวนเงินที่โอน 50,000 บาท งบประมาณ
หลังโอน 140,500 บาท 

    รายการโอนเพิ่ม 
 แผนงานการพาณิชย์ งานโรงฆ่าสัตว์ งบลงทุน หมวดรายจ่าย ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
งบประมาณอนุมัติ 50,000 บาท งบประมาณก่อนโอน 50,000 บาท จำนวนเงินที่
โอน 50,000 บาท งบประมาณหลังโอน 100,000 บาท  

เหตุผล 
 เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2564 คงเหลือไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานปรับปรุงและซ่อมแซม
อาคารตลาดสดเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว อาคารตลาดกลางผลิตผลทางการเกษตรและ
หัตถกรรมพ้ืนบ้านเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว และอาคารโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลหาด
เสี้ยว มีรายละเอียดดังนี้ 

1.  รายการค่าปรับปรุงและซ่อมแซม หลังคา รางริน อาคารตลาดสดเทศบาล
ตำบลหาดเสี้ยว ตลาดกลางผลิตผลทางการเกษตรและหัตถกรรมพ้ืนบ้านเทศบาล
ตำบลหาดเสี้ยว จำนวนเงิน 97,000 บาท 

2.  รายการค่าปรับปรุงและซ่อมแซม พ้ืน ผนัง ประตู รางระบายน้ำ อาคาร
โรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว จำนวนเงิน 98,000 บาท 

จึงจำเป็นต้องโอนงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ซึ่ งเป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย     ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2563 ข้อ 27 รายละเอียดตามตารางบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 แนบท้ายนี้ 

จึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 
ดิฉัน นางรุ่งอรุณ  คำโมง  นายกเทศมนตรีตำบลหาดเสี้ยว 

นายประวิด  ตุ่นทอง    -  ขอเชิญเลขานุการชี้แจงระเบียบฯ  ครับ 
ประธานสภาฯ 
นายณรงค์  ผันพักตร์  -  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร 
เลขานุการสภาฯ   ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 27  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบ

ลงทุน โดยการโอนเพ่ิม  โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ  ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอน
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจของสภาท้องถิ่น   

ที่ประชุม   - รับทราบ 
นายประวิด  ตุ่นทอง    - ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาล อภิปรายครับ   
ประธานสภาฯ ขอเชิญคุณณรงค์  รัตนวิเชียรศรี ครับ 
 

/นายณรงค์  รัตนวิเชียรศรี………………………… 
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นายณรงค์  รัตนวิเชียรศรี  -  เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยวและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล ผม นายณรงค์  รัตนวิเชียรศรี  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1  ในส่วนที่จะโอนมาเพ่ิมมา

แก้ปัญหาไล่นกให้แม่ค้าตลาดเช้า  งบประมาณนี้เอาไปแก้ไขให้แม่ค้าได้หรือไม่ครับ   
นายประวิด  ตุ่นทอง    -  ขอเชิญคุณรุ่งอรุณ  คำโมง นายกเทศมนตรีฯ ครับ   
ประธานสภาฯ 
นางรุ่งอรุณ  คำโมง    -  เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยวและสมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน 
นายกเทศมนตรีฯ  ดิฉัน นางรุ่งอรุณ  คำโมง  นายกเทศมนตรีตำบลหาดเสี้ยว  ดิฉันขออนุญาตชี้แจงค่ะ  

งบประมาณท่ีเราตั้งไว้จะต้องทำตามที่เราขอแก้ไข  ในส่วนนกพิราบ เรากำลังช่วยกัน
แก้ไขปัญหาค่ะ  ปัญหานกพิราบไม่ได้เกิดที่ตลาดที่เดียว  ถ้าเลิกประชุมแล้วเราไปดูที่
ศูนย์เด็กเล็กก็ได้ค่ะ ในส่วนที่ได้แจ้งมาเราก็จะรับไว้ และจะดำเนินการแก้ไขต่อไป 

ที่ประชุม   - รับทราบ 
นายประวิด  ตุ่นทอง     - ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาล อภิปรายครับ ถ้าไม่มีท่านใดอภิปราย 
ประธานสภาฯ  ผมจะขอมติ  2  ครั้ง นะครับ  ขอความเห็นชอบ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ 

รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) รายการ
ที่ 1  งานตลาดสด ท่านใดเห็นชอบขอได้โปรดยกมือขึ้นครับ 

     ผลปรากฏดังนี้ 
     มีผู้เห็นชอบ จำนวน     11   เสียง 
     มีผู้ไม่เห็นชอบ จำนวน     -   เสียง  
     งดออกเสียง จำนวน    1    เสียง 
ที่ประชุม  - มีมติ ดังนี้ 
     มีผู้เห็นชอบ จำนวน    11    เสียง 
     มีผู้ไม่เห็นชอบ จำนวน     -   เสียง  
     งดออกเสียง จำนวน    1    เสียง 

  
นายประวิด  ตุ่นทอง     - ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาล อภิปรายครับ ถ้าไม่มีท่านใดอภิปราย 
ประธานสภาฯ ผมจะขอมติ  ครั้งที่  2  ขอความเห็นชอบ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)  รายการที่ 2  
งานโรงฆ่าสัตว์ ท่านใดเห็นชอบขอได้โปรดยกมือขึน้ครับ 

     ผลปรากฏดังนี้ 
     มีผู้เห็นชอบ จำนวน     11   เสียง 
     มีผู้ไม่เห็นชอบ จำนวน     -   เสียง  
     งดออกเสียง จำนวน    1    เสียง 
ที่ประชุม  - มีมติ ดังนี้ 
     มีผู้เห็นชอบ จำนวน    11    เสียง 
     มีผู้ไม่เห็นชอบ จำนวน     -   เสียง  
     งดออกเสียง จำนวน    1    เสียง 

 
 

          /3.4 ญัตติผู้บริหาร…………… 
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3.6  ญัตติผู้บริหารเทศบาล เรื่อง ขอความเห็นชอบพิจารณารับโอนรถยนต์ 

บรรทุกส่วนบุคคล  (กองช่าง) 
ประธานฯ ขอเชิญนายกเทศมนตรีตำบลหาดเสี้ยว  ได้แถลงญัตติ  ครับ 
นายกฯ   3.6  ญัตติผู้บริหารเทศบาล เรื่อง  ขอความเห็นชอบพิจารณารับโอนรถยนต์

บรรทุกส่วนบุคคล  (กองช่าง) 
หลักการ 
ตามที่  เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว  ได้ขอความอนุเคราะห์บริจาครถยนต์ จาก

เทศบาลนครรังสิต หมายเลข ทะเบียน บจ – 7101 ปทุมธานี เพ่ือใช้สำหรับปฏิบัติ
ภารกิจต่าง ๆ ในการงานและหน้าที่ของกองช่าง เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว  ซึ่งเทศบาล
นครรังสิตได้ลงนามในฐานะผู้โอน (ในนามหน่วยงาน) พร้อมแนบสำเนาบัตรหนังสือ
แจ้งการโอน และสมุดคู่มือทะเบียนรถยนต์ โดยส่งมอบให้เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว 
ดำเนินการแจ้งโอนกรรมสิทธิ์ และแจ้งย้ายรถยนต์ต่อหัวหน้าสำนักงานขนส่งจังหวัด
สุโขทัย ตามหนังสือ สท 53203/105 ลงวันที่ 27 มกราคม 2564 เรื่อง การ แจ้ง
โอนกรรมสิทธิ์และแจ้งย้ายรถ และได้รับมอบใบคู่มือจดทะเบียนรถยนต์บรรทุกส่วน
บุคคล เลขทะเบียน บม 2348 สุโขทัย เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

เหตุผล 
เพ่ือเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการ

บริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2553 
หมวด 2 การจัดหา ส่วนที่ 1 บททั่วไป ข้อ 9  ในกรณีที่มีผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์
แก่หน่วยงานการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือให้สิทธิ์อันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้
เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น การกระทำดังกล่าวมีเงื่อนไขหรือมีภาระติดพันหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่นจะรับเอาพัสดุหรือสิทธินั้นๆ ได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภา
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นนั้น  การได้มาซึ่งพัสดุหรือบริการนอกเหนือจากท่ี
ระเบียบนี้ได้กำหนดไว้และไม่มีระเบียบของกระทรวงมหาดไทยหรือกฎหมายกำหนดไว้
เป็นการเฉพาะให้ถือปฏิบัติโดยอนุโลมตามวิธีการจัดหาลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่
กำหนดไว้ ในหมวดนี้   ให้ เป็ น ไปตามบทเฉพาะกาลตามมาตรา 122  แห่ ง
พระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560  ที่กำหนดไว้ให้นำระเบียบเดิมมาใช้จนกว่า
จะออกจากกฎกระทรวงระเบียบประกาศจากกระทรวงการคลัง 

จึงขอเสนอญัตตินี้  ต่อสภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยวเพ่ือพิจารณาให้ความ
เห็นชอบต่อพิจารณารับโอนรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล  ต่อไป นางรุ่งอรุณ  คำโมง 
นายกเทศมนตรีตำบลหาดเสี้ยว 

นายประวิด  ตุ่นทอง    -  ขอเชิญเลขานุการชี้แจงระเบียบฯ  ครับ 
ประธานสภาฯ 
 
 

/นายณรงค์  ผันพักตร์…………    
 
 
 



15 
นายณรงค์  ผันพักตร์    -    ในการรับโอนรถยนต์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุ  
เลขานุการสภาฯ   ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 9) 

พ.ศ.2553 หมวด 2 การจัดหา ส่วนที่ 1 บททั่วไป ข้อ 9 ในกรณีที่มีผู้อุทิศพัสดุให้
เป็นกรรมสิทธิ์แก่หน่วยงานการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  หรือให้สิทธิ์อันเกี่ยวกับ
พัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น การกระทำดังกล่าวมีเงื่อนไขหรือมีภาระติดพัน
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นจะรับเอาพัสดุหรือสิทธินั้นๆ ได้ต่อเมื่อได้รับความ
เห็นชอบจากสภาหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  เนื่องจากมีภาระผูกพันเรา
จะต้องนำมาทำทะเบียนของจังหวัดสุโขทัย ทำโลโก้เป็นของเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว  
และการบำรุงรักษา ซ่อมแซมต่าง ๆ  ท่านนายกเทศมนตรีก็ได้มอบให้กองช่างเป็น
ผู้ดูแล และพัสดุจะได้ลงทะเบียนเป็นทรัพย์สินของเทศบาลต่อไป ขอขอบคุณครับ 

นายประวิด  ตุ่นทอง     - ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาล อภิปรายครับ 
ประธานสภาฯ ขอเชิญ คุณวิทูล  พณิชนันทเวช ครับ 
นายวิทูล  พณิชนันทเวช      -  เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยวและสมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน 
สมาชิกสภาฯ ผม นายวิทูล  พณิชนันทเวช  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1 ขอสอบถามญัตติเกี่ยวกับ

รถที่รับโอนรถยนต์จากเทศบาลนครรังสิต  ขอสอบถามผู้บริหาร เป็นข้อ ๆ  ดังนี้ 
1. ท่านรับรถยนต์มาเม่ือใด วันที่เท่าไหร่ ครับ 
2. ในการรับโอนรถยนต์  ปัจจุบันรับโอนเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่  27  

มกราคม  2564  ที่ผ่านมา  ได้รับโอนรถมาเป็นกรรมสิทธิ์ของเทศบาลไปแล้ว  แล้ว
มาขอความเห็นชอบภายหลัง  อยากสอบถามว่า  กรณีแบบนี้ไม่ผิดใช่มั้ยครับ  หลาย
คนก็กลัวว่าจะมีความผิด  ตอนนี้เป็นของเทศบาลตำบลหาดเสี้ยวเรียบร้อยแล้ว  ก็
แล้วแต่ท่านสมาชิกสภาเทศบาลว่า ท่านจะพิจารณาเห็นชอบหรือไม่นะครับ  
ขอขอบคุณครับ 

นายประวิด  ตุ่นทอง     -  ขอเชิญ คุณรุ่งอรุณ  คำโมง ครับ 
ประธานสภาฯ   
นางรุ่งอรุณ  คำโมง  -  เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยวและสมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน 
นายเทศมนตรีฯ ดิฉัน  นางรุ่งอรุณ  คำโมง  นายกเทศมนตรีตำบลหาดเสี้ยว  การรับโอนรถยนต์จาก

เทศบาลนครรังสิต  วันที่รับโอน  มีกฎหมายของขนส่งจะต้องรับโอนภายในกี่วัน ที่ท่าน
ถามว่าโอนแล้ว มาขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลนั้นผิดมั้ย  จริงๆ แล้ว เรารับโอน
มาเมื่อวันที่  27 มกราคม  2564  ที่ผ่านมา  ที่เราทำอะไรไม่ได้  เนื่องจากเราไม่มี
สภาฯ  เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์  2564 หมดวาระ  จึงทำให้ไม่ได้เข้าสภาเทศบาล  
เพ่ือขอความเห็นชอบรับโอนรถยนต์ฯ ดังกล่าว ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ได้ปฏิบัติตามระเบียบฯ 
แล้ว มิได้ว่าเราจะผิดที่มาทำตามภายหลัง ค่ะ 

นายประวิด  ตุ่นทอง     -  ขอเชิญ คุณพรพรรณ  ถาริยะ ครับ 
ประธานสภาฯ 
 
 
 

/นางพรพรรณ  ถาริยะ   ……………….   
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นางพรพรรณ  ถาริยะ       -  เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยวและสมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน 
สมาชิกสภาฯ ดิฉัน นางพรพรรณ  ถาริยะ  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1 โดยตามหลักของสมาชิก

สภาเทศบาล  ข้อ 5 พิจารณาตามกำหนด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วย
การพัสดุของหน่วยการบริหาร ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 9) พ.ศ.2553 หมวด 2 การจัดหา ส่วนที่ 1 บททั่วไป ข้อ 9 วรรคสอง  
น่าจะเป็นของเทศบาลฯ  ทำเองหรือเปล่าค่ะ  ดูจากสภาพรถอย่างน้อยต้องทำ  ค่า
เสื่อมราคาเป็นศูนย์แล้วค่ะ  เขาจึงจำหน่ายออกมา กองช่าง ก็มีรถหลายคัน   ดิฉันคิด
ว่าคงต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มอีกเยอะค่ะ  ขอบคุณมากค่ะ 

นายประวิด  ตุ่นทอง     - ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาล อภิปรายครับ ถ้าไม่มีท่านใดอภิปราย 
ประธานสภาฯ การรับโอนรถยนต์  ต่อไปจะต้องเบิกค่าซ่อมแซม  ค่าน้ำมัน ตามมา ปีหน้าถ้ากองช่าง     

ตั้งงบประมาณสูง  คุ้มค่าหรือไม่  ถ้าไม่คุ้มค่าเราก็จำหน่าย ผมมองแบบนี้ครับ  มีท่าน
ใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มีผมจะขอมติขอความเห็นชอบ เรื่อง ขอความ
เห็นชอบพิจารณารับโอนรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล  (กองช่าง)  ท่านใดเห็นชอบขอได้
โปรดยกมือขึ้นครับ 

     ผลปรากฏดังนี้ 
     มีผู้เห็นชอบ จำนวน     7   เสียง 
นายประวิด  ตุ่นทอง     -  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดไม่เห็นชอบ เรื่อง ขอความเห็นชอบพิจารณารับ 
ประธานสภาฯ   โอนรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล  (กองช่าง) ท่านใดเห็นชอบขอได้โปรดยกมือขึ้นครับ 
     ผลปรากฏดังนี้ 
     มีผู้ไมเ่ห็นชอบ จำนวน     1   เสียง 
ที่ประชุม  - มีมติ ดังนี้ 
     มีผู้เห็นชอบ จำนวน     7    เสียง 
     มีผู้ไม่เห็นชอบ จำนวน     1   เสียง  
     งดออกเสียง จำนวน    4    เสียง 

  
ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่อง   กระทู้ (ถ้ามี) 
นายประวิด  ตุ่นทอง           -  ไม่มีสมาชิกส่งเรื่องกระทู้  จึงขอผ่านวาระนี้ 
ประธานสภาเทศบาล 
ที่ประชุม  -  รับทราบ  
 
 
 
 
 
 
 
 

/ระเบียบวาระที่  5  ……………….   
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ระเบียบวาระท่ี  5    เรื่อง  อ่ืน  ๆ   
นายประวิด  ตุ่นทอง           -  มีสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดมีเรื่องอื่นใดอีกหรือไม่ค่ะ  ขอเชิญ 
ประธานสภาเทศบาล คุณพุธิชัย  โชคชัยเจริญยิ่ง ครับ 
นายพุธิชัย  โชคชัยเจริญยิ่ง - เรียนประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน    
สมาชิกสภาเทศบาล ผม นายพุธิชัย  โชคชัยเจริญยิ่ง   สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1  ขอสอบถามกอง

สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ประเด็นที่ 1 ได้ออกแบบถังขยะให้เขาแล้วหรือยังครับ  
ตามที่ ท่านผอ.กองสาธารณสุขฯ  ได้แก้ไขไปแล้วจุด  ร้าน ต .เจริญชัย  แก้ไขไปแล้ว 
ประเด็นที่ 2 ซอยตรงกันข้ามวัดหาดเสี้ยว ใกล้บ้าน ผอ.วิเชียร  ชาวบ้านเขาบอกมาว่า
เทศบาลฯ มองไม่เห็นเหรอ ถ้ามีถังขยะจะสวยกว่า ผมก็เลยบอกว่าจะแจ้งให้เทศบาล
ทราบ  ในส่วนที่จะแก้ไขอย่างไรก็ฝากเทศบาลฯ ด้วยครับ  

นายประวิด  ตุ่นทอง           -  มีท่านใดจะสอบถามเรื่องขยะอีกหรือไม่ครับ  เอาเป็นเรื่องๆ ไปเลยครับ  
ประธานสภาเทศบาล ถ้าไม่มีท่านใดอภิปราย ขอเชิญ  คุณรุ่งอรุณ  คำโมง ครับ  
นางรุ่งอรุณ  คำโมง  - เรียนประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน    
นายกเทศมนตรีฯ ดิฉัน  นางรุ่งอรุณ  คำโมง นายกเทศมนตรีตำบลหาดเสี้ยว  ในเรื่องนี้ขออนุญาตให้ 

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ  เป็นผู้ชี้แจงค่ะ 
นายประวิด  ตุ่นทอง           -  ขอเชิญ  คุณกาญจนา  ดีเอี่ยม ครับ  
ประธานสภาเทศบาล 
นางกาญจนา  ดีเอี่ยม  - เรียนประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน    
ผอ.กองสาธารณสุขฯ ดิฉัน  นางกาญจนา  ดีเอี่ยม ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขอชี้แจง 
 ท่านพุธิชัย  โชคชัยเจริญยิ่ง สมาชิกสภาเทศบาล  จุดแรกเราแก้ไขไปแล้ว  จริงๆ แล้ว  

การดำเนินการเราจะต้องผ่านประชาคมกับประชาชนก่อน  ทุกครั้ง เราก็ผ่านการ
ประชาคมประชาชนมาเรียบร้อยแล้ว เราประชาคมเอาตระแกรงออกที่วัดหาดเสี้ยว  
หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 ตำบลหาดเสี้ยว เขาให้เหตุผลว่ามีหมู่บ้านอ่ืนเอามาทิ้ง ที่จัดการ
ให้มี 3 กลุ่ม  ภาคประชาชน  เขามาเขียนคำร้องแล้วพูดคุยกัน เมื่อก่อนมีตระแกรง
ขยะมากกว่านี้อีกค่ะ ตีห้าครึ่งดิฉันจะปั่นจักรยาน สำรวจ  จุดที่เขาให้เอาออก คือ หน้า
ร้านยุติธรรม  หน้าร้านขนมปัง หน้าสาธารณสุขอำเภอ แม้กระทั่งจุดที่ 2 สท.พุธิชัย 
พูดถึง  เขาก็ให้เอาออกค่ะ สท.สุดาพร  สท.พรพรรณ  บอกว่า ชาวบ้านเขาร้องขอให้
เอาออก เนื่องจาก เขาเหม็น ไม่คัดแยกขยะ ซึ่งเดิมมี 4 ตระแกรง จุดที่ 1 เขาเขียนคำ
ร้องมาว่า มีคนไม่คัดแยกขยะ 2. ที่อ่ืนเอามาทิ้ง  ส่วนใหญ่ที่อ่ืนเอามาทิ้ง  เขาก็เลย
ขอให้เอาออก ตอนนี้ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เฝ้าระวัง   เราเอาแนวทางตรงนี้ไปทำ
กับชุมชนหนองอ้อ ประชาคม เขาตกลงกันว่า  ให้ไปเก็บขยะอาทิตย์ละ 2 วัน คือ วัน
จันทร์ กับวันศุกร์  เวลาไม่เกิน 10.00 น. ให้เอาตระแกรงออก  ปรากฏว่าประชาชน
วัดราษฎร์ไม่ให้ความร่วมมือ เอาไปวางไว้ที่ เสา  เราก็เลยเอาตระแกรงออก  หน้า
ไปรษณีย์มี 2 ตระแกรง พอเราเอาออกมันสะอาดมากกว่ามีตระแกรง ขยะที่เราเอาไป
ทิ้งที่สวรรคโลกก็ลดลง เราก็แก้ไขปัญหาลดลงเรื่อย ๆ  เราเขียนป้ายไปปักไว้จะปรับ 
2,000.-บาท ดูว่าเขาจะทิ้งมั้ย  ปรากฏว่าเขาก็ไม่ทิ้ง 1. เราจะปรับปรุงบ่อ  2.เราจะ
ขอกล้องวงจรปิดตรงจุดที่มีปัญหา เราได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ไปดูแลทั้งวันและเอา
โซดาไฟไปล้าง  อีกจุดใกล้หน้าบ้าน ผอ.วิเชียร  เดิมมี 4 ตระแกรง เป็นคนที่อ่ืนเอามา
ทิ้ง ไม่คัดแยกขยะ และไม่ทิ้งลงตระแกรง  เนื่องจากเราได้งบประมาณจากสิ่งแวดล้อม  

/มา 400,000.-  บาท…………………. 
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มา 400,000.-  บาท เราก็เลยเอาประชาชนหมู่ที่   1 และหมู่ที่ 2 ตำบลหาดเสี้ยว 
มาอบรมให้ความรู้ เราได้เชิญเขามาร่วมอบรมแล้ว เขาไม่มา ประชาชนไม่ให้ความ
ร่วมมือเราก็กำหนดเวลาทิ้ง  เพ่ือให้เป็นระเบียบฯ จะได้รู้ว่ารถขยะมาตอนไหน เรา
ต้องช่วยกันอย่างคิดว่ามันเป็นเรื่องของกองสาธารณสุขฯ    หรือเป็นของคนใด  คน
หนึ่ง  เราต้องช่วยกันค่ะ ขอบคุณ สท.พุธิชัย ที่นำข่าวสารมาให้เราทราบ เราอยากให้
เขามาหาเรา จะได้ชี้แจงให้เขาฟังสร้างความเข้าใจ  ถ้าอยากได้เราจะเอาไปให้ เขา
เดือดร้อนตรงไหน  เขาอยากให้เทศบาลทำอะไร  อย่าว่าหมอเป้า หมอชาญ เลย เรา
เป็นเจ้าภาพหลักในการดูแล  ทุกท่านก็ต้องช่วยกัน สร้างความเข้าใจกัน  แต่ละหมู่การ
ประชาคม ก็ต่างกัน บางบ้านเราเชิญมาร่วมประชาคมก็ไม่มา เราต้องเอาเสียงส่วนใหญ่  
แบบมีส่วนร่วม ทีเ่ทศบาลฯ ต้องปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล 6 หลัก คือ  

1. เราต้องมีนโยบายทำตามนโยบายทำตามกฎหมาย   
2. เสมอภาคและเป็นธรรม   
3. โปร่งใส    
4. การมีส่วนร่วม ทุกคนร่วมคิดร่วมทำ     
5. ความรับผิดชอบ  
6. ดำเนินการให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

 ขอขอบคุณ สท.พุธิชัย ถ้าตอบเขาแล้วถ้าเขายังไม่เข้าใจให้เขามาติดต่อที่ 
กองสาธารณสุขฯ ได้เลยค่ะ ขอขอบคุณค่ะ 

นายประวิด  ตุ่นทอง     -  ขอเชิญ คุณพรพรรณ  ถาริยะ ครับ 
ประธานสภาฯ   
นางพรพรรณ  ถาริยะ       -  เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยวและสมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน 
สมาชิกสภาฯ ดิฉัน นางพรพรรณ  ถาริยะ  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1  ในวาระอ่ืน ๆ ดิฉันขอถาม

เป็นเรื่องๆ นะค่ะ 1.เรื่อง ส้วมสาธารณะที่ใกล้กับรถเมล์ ไม่ทราบว่าตอนที่สร้างใหม่ได้
ขุดสร้างใหม่หรือเปล่าค่ะ  ดิฉันไปคุยกับมอเตอร์ไซร์รับจ้าง  กลิ่นออกมาถึงถนนเลยค่ะ 
เหมือนส้วมเต็มอยู่ตลอดเวลา  บ้านพ่ีหิน  ขายข้าว  แล้วกลิ่นส้วมก็ออกมาแล้ว  เขา
บอกว่าเป็นส้วมรุ่นใหม่ใช้ถังแซท ไม่ทราบว่าหน่วยงานไหนเป็นผู้รับผิดชอบ  ขอคำ
ชี้แจงด้วยค่ะ  จะได้ชี้แจงให้ชาวบ้านได้ถูกค่ะ  ขอบคุณมากค่ะ 

นายประวิด  ตุ่นทอง           -  ขอเชิญ  คุณรุ่งอรุณ  คำโมง ครับ  
ประธานสภาเทศบาล 
นางรุ่งอรุณ  คำโมง  - เรียนประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน    
นายกเทศมนตรีฯ ดิฉัน  นางรุ่งอรุณ  คำโมง นายกเทศมนตรีตำบลหาดเสี้ยว ขออนุญาตชี้แจง 
 ท่าน สท.พรพรรณ  ใช้ของเก่าหรือเปล่า ไม่ใช่ของเก่าค่ะของใหม่ทั้งหมด อยากบอกว่า 

ได้พูดคุยกับเจ้าของบ้านแล้ว  ถังห้องน้ำเล็ก นิดเดียวก็เต็ม ผิดพลาดตั้งแต่การ
ออกแบบ  ได้พูดคุยกับกองช่างแล้ว ต้องรีบแก้ไขโดยด่วน เนื่องจากบ้านใกล้เขา
เดือดร้อน แล้วจะเร่งให้กองช่างดำเนินการแก้ไขต่อไปค่ะ 

นายประวิด  ตุ่นทอง     -  ขอเชิญ คุณพรพรรณ  ถาริยะ ครับ 
ประธานสภาฯ 
 

/นางพรพรรณ  ถาริยะ …………………..     
 



19 
นางพรพรรณ  ถาริยะ       -  เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยวและสมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน 
สมาชิกสภาฯ ดิฉัน นางพรพรรณ  ถาริยะ  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1 ดิฉันขอทราบแนวทางแก้ไข

ด้วยค่ะ  เพ่ือจะได้ไปแจ้งให้ประชาชนได้รับทราบ  ถ้าไปทำแบบนั้นอีกก็คงจะแก้ไข
อะไรไม่ได้  ถ้าเป็นแนวคิดของดิฉันขอเสนอให้ขุดหลุมใหม่ให้ใหญ่กว่าเดิม  จะได้แก้ไข
ปัญหาได้ค่ะ  เอาค่ารายได้ที่เราเก็บค่าบริการมาเป็นค่าสูบส้วม  กลิ่นส้วมเป็นกลิ่นไม่
พึงปรารถนา และเป็นสถานที่ออกกำลังกาย  ดิฉันอยากจะให้ขุดเป็นเรื่องเป็นราวสักที
ค่ะ  และอีกเรื่องหนึ่ง  เรื่องตลาดสดติดตาข่ายกันนกพิราบ  จากประสบการณ์ที่ดิฉัน
ทำที่วัดหาดเสี้ยว  ตาข่าย 1 ม้วน  3,100.- บาท  สามารถล้อมโบสถ์ได้หลังหนึ่ง  
เป็นเชือกไนท์ล่อน อายุการใช้งานได้ 3 ปี ถ้าเราเอาตาข่ายเหล็กใช้ไม่ได้ผลค่ะ 
อยากจะขอฝากไว้ อยากให้แก้ไขก่อนค่ะ ขอบคุณมากค่ะ 

นายประวิด  ตุ่นทอง     -  ขอเชิญ คุณวิทูล  พณิชนันทเวช ครับ 
ประธานสภาฯ   
นายวิทูล  พณิชนันทเวช        -  เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยวและสมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน 
สมาชิกสภาฯ ผม นายวิทูล  พณิชนันทเวช  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1  ขอสอบถามไปยังกองช่าง  

ปีนี้ถมลูกรัง  เราจ้างเหมาหรืออย่างไร  มีชาวบ้านมาร้องผมอยู่ 2 ซอย ที่เอาลูกรังไป
ลง ไม่ใช่ลูกรัง มันเป็นก้อนหิน ขอให้กองช่างออกไปดูและไปปรับให้หน่อย มีซอย 
คสช. กับซอยโรงแรมบ้านเจ้หน่อย ยังไม่ได้ปรับให้เขา ฝากกองช่างไปดูหน่อยนะครับ 

นายประวิด  ตุ่นทอง           - คือลูกรังเขายังไม่ได้ตรวจรับงานฯ  ถ้าเขาตรวจรับงานเขาคงจะให้ผู้รับจ้าง       
ประธานสภาเทศบาล ปรับให้เรียบร้อยก่อนนะครับ 
นายประวิด  ตุ่นทอง     -  ขอเชิญ คุณณรงค์  ผันพักตร์ ครับ 
ประธานสภาฯ   
นายณรงค์  ผันพักตร์           -  เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยวและสมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน 
เลขานุการสภาฯ   ผม นายณรงค์  ผันพักตร์  เลขานุการสภาเทศบาล  ด้วยจังหวัดสุโขทัย  แจ้งให้อำเภอ

ศรีสัชนาลัย  เน้นย้ำแก่ กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ให้พึงระวังในการปฏิบัติหน้าที่และวางตัวให้เป็นกลาง
ในการเลือกตั้ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบล  ที่จะมีขึ้นในโอกาสต่อไป  เพ่ือมิให้มีการกระทำอันฝ่าผืน ตามมาตรา  34 และ
มาตรา  69  แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  
พ.ศ.2562   

 จึงขอให้ท่านพึงระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่และการวางตัวให้เป็นกลางใน 
การเลือกตั้งที่จะมีข้ึนในโอกาสต่อไป   จึงขอแจ้งให้สมาชิกสภาเทศบาล ได้รับทราบ 
โดยทั่วกันครับ  ขอขอบคุณครับ 

ที่ประชุม  -  รับทราบ 
นายประวิด  ตุ่นทอง     -  ขอเชิญ คุณพรพรรณ  ถาริยะ ครับ 
ประธานสภาฯ 
 
 
 

/นางพรพรรณ  ถาริยะ ………………     
 



20 
นางพรพรรณ  ถาริยะ       -  เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยวและสมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน 
สมาชิกสภาฯ ดิฉัน นางพรพรรณ  ถาริยะ  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1 เรียนถามผู้บริหารการ

เตรียมการรองรับน้ำหน้าฝน  น้ำไม่มีทางไป หน้าร้านชำนิ จากฝนตกครั้งที่แล้ว  หน้า
บ้าน สท. และหน้าร้านชำนิ  เป็นปัญหาซ้ำซาก อยากทราบแนวทางการแก้ไขของ
ผู้บริหารค่ะ 

นายประวิด  ตุ่นทอง           -  ขอเชิญ  คุณรุ่งอรุณ  คำโมง ครับ  
ประธานสภาเทศบาล 
นางรุ่งอรุณ  คำโมง  - เรียนประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน    
นายกเทศมนตรีฯ ดิฉัน  นางรุ่งอรุณ  คำโมง นายกเทศมนตรีตำบลหาดเสี้ยว ขออนุญาตชี้แจงหน้าร้าน

ชำนิ และฝั่งตรงกันข้าม  ในส่วนฝั่งตรงกันข้ามแก้ไขได้แล้ว  ไม่มีปัญหา  ในส่วนหน้า
ร้านชำนิ  ต้องเข้าใจบริบทด้วยว่า  ไม่มีรางระบายน้ำตลอดเส้นทาง ไม่มีบ่อพัก ตอนนี้
กรณีนี้  ถ้าเราจะสร้างเอง  เราก็ต้องใช้งบประมาณของเรา ถ้าไม่ใช้เงินของเรา  ก็ต้อง
ทำเรื่องไปกรมทางฯ   ของเราต้องแก้ไขเฉพาะหน้าไปก่อน   โดยได้มอบหมายให้   
กองช่างและฝ่ายป้องกันฯ ไปดู เพ่ือแก้ไขเบื้องต้น  และทำเรื่องไปกรมทางฯ ใน
ปีงบประมาณ 2565 กรมทางฯ จะได้งบประมาณ มาดำเนินการ  ช่วงตลาดจะได้
งบประมาณทำ รีไซคลิ่ง บางสิ่งบางอย่างเราก็ทำไม่ได ้

- หลักการแก้ไขศูนย์บริการประชาชน จะขอปรึกษากับกองช่างก่อน  
เนื่องจากบุคลากรเรามีน้อย   

- การระบายน้ำ หน้าร้านชำนิ หมวดอนุชา ได้มาไล่ระดับหนึ่ง  สำหรับใน 
ปีงบประมาณ  2565  ถ้าท่านสนใจ  จะให้เขาทำเรื่องอะไร ที่จะนำเข้าในแผน  ถ้ามี
เรื่องด่วนอะไรก็ขอให้ท่านแจ้งมา ขอขอบคณุทุกท่านค่ะ    

นายประวิด  ตุ่นทอง     -  ขอเชิญ คุณพรพรรณ  ถาริยะ ครับ 
ประธานสภาฯ   
นางพรพรรณ  ถาริยะ       -  เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยวและสมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน 
สมาชิกสภาฯ ดิฉัน นางพรพรรณ  ถาริยะ  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1  ขอปรึกษา ข้างป่าช้าเขา

เรียกคลองหรืออะไรค่ะ  ที่มีต้นไม้ไผ่อยู่เยอะเลย  เป็นคลองหรือเป็นอะไรค่ะ รกมาก
เลย อยากให้ลอกให้โล่ง ก็จะเป็นทางน้ำออกไปได้   ถ้างบประมาณเรายังไม่มี  ถ้าเรา
ขอเครื่องจักรกลจาก อบจ.สุโขทัย มาช่วยได้ม้ัย  แล้วเราเติมน้ำมันเองได้มั้ยค่ะ 

- การเตรียมตัว ขอรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ อยากทราบว่า หนองหิน  เป็น 
ของใคร  เราสามารถเข้าไปทำได้มั้ย อยู่ในความรับผิดชอบของใคร อยากให้ทำ
ถนนลาดยางถนนรอบหนองหิน ถนนปัจจุบันแย่มาก เส้นทางบ้านกำนันม้วน เป็นที่
ศึกษาดูงานเป็นหน้าเป็นตาของเทศบาล  อยากให้ทำถนนรอบหนองหิน 

- ถนนข้างป่าช้า ตอนนี้แตกยาวมากเลยเป็นร่องใหญ่มาก อยากให้ 
ท่านนายกฯ ช่วย ดำเนินการตรงนี้ก่อนค่ะ เพราะเป็นหน้าเป็นตาของเทศบาล  
ขอบคุณมากค่ะ 

นายประวิด  ตุ่นทอง           -  ขอเชิญ  คุณรุ่งอรุณ  คำโมง ครับ  
ประธานสภาเทศบาล 
 

/นางรุ่งอรุณ  คำโมง………………… 
 



21 
นางรุ่งอรุณ  คำโมง  - เรียนประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน    
นายกเทศมนตรีฯ ดิฉัน  นางรุ่งอรุณ  คำโมง นายกเทศมนตรีตำบลหาดเสี้ยว ตอบพ่ีพรพรรณ  เรื่องเงิน

อุดหนุนเฉพาะกิจ  
- ข้างป่าช้าที่มีต้นไม้ไผ่อยู่เป็นคลองใส้ไก่ ขอมอบหมายให้กองช่างไป 

ตรวจสอบ 
- หนองหิน เขายกให้เทศบาลตำบลหาดเสี้ยวนานแล้ว ถนนเดิมเป็นงบ 

พัฒนาของอำเภอศรีสัชนาลัย  ถ้าจะให้เราสร้าง  ถ้าปี 2566  เราจะต้องไปนำเสนอ
ของบประมาณจากสำนักงบประมาณ 

- ถนนเส้นข้างป่าช้า  ได้ปรึกษากับกองช่างเพื่อแก้ไขปัญหาแล้ว   
อยากให้ข้อคิด  ถนนบ้านเราไปกลางนาไม่มีไหล่ถนนการทรุดเร็ว  เสียหายตลอด ก็ขอ
ฝากกองช่างด้วยนะค่ะ  

- การจะของบประมาณไปกรมฯ  ต้องขอโครงการใหญ่ ๆ  
นายประวิด  ตุ่นทอง           -  ขอเชิญ  คุณณรงค์  หอมหวาน ครับ  
ประธานสภาเทศบาล 
นายณรงค์  หอมหวาน    - เรียนประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน    
สมาชิกสภาเทศบาล ผม นายณรงค์  หอมหวาน      สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2 ขอสอบถามรางระบายน้ำ

ซอย  12 – 13  ไม่ทราบว่าจะมีวิธีการแก้ไขอย่างไรครับ   
นายประวิด  ตุ่นทอง           -  รื้อแล้วไม่ได้ทำต่อ    
ประธานสภาเทศบาล 
นางรุ่งอรุณ  คำโมง  - เรียนประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน    
นายกเทศมนตรีฯ ดิฉัน  นางรุ่งอรุณ  คำโมง นายกเทศมนตรีตำบลหาดเสี้ยว  ตอบรางระบายน้ำ หมู่ที่ 5 

ได้ผู้รับจ้างแล้ว ผู้รับจ้างทิ้งงาน ตอนนี้กำลังหาผู้รับจ้างใหม่ ค่ะ  
นายประวิด  ตุ่นทอง           -  ขอเชิญ  คุณรุ่งอรุณ  คำโมง ครับ  
ประธานสภาเทศบาล 
นางรุ่งอรุณ  คำโมง  - เรียนประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน    
นายกเทศมนตรีฯ ดิฉัน  นางรุ่งอรุณ  คำโมง นายกเทศมนตรีตำบลหาดเสี้ยว ขออนุญาตแนะนำ 
 นางกลิ่นแก้ว  เทียนสันต์  รองนายกเทศมนตรีตำบลหาดเสี้ยว ได้แต่งตั้งเมื่อวันที่  1 

มิถุนายน  2564  และรองนายกคนที่ 2 จะแต่งตั้งในวันที่ 1  กรกฎาคม 2564  
ที่ประชุม   - รับทราบ 
นายประวิด  ตุ่นทอง           -  ขอเชิญ  คุณอัศวิน  เกตุแก้ว ครับ  
ประธานสภาเทศบาล 
นายอัศวิน  เกตุแก้ว    - เรียนประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน    
สมาชิกสภาเทศบาล ผม นายอัศวิน  เกตุแก้ว สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2  ผมขอปรึกษางานทำถนน พระ

ร่วงอีกเส้น  ต่อจากของ อบต.หนองอ้อ ถึงคอกปศุสัตว์ ครับ 
ที่ประชุม   - รับทราบ 
 

/นายประวิด  ตุ่นทอง……………….. 
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นายประวิด  ตุ่นทอง  -  มีสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดมีเรื่องอื่นใดอีกหรือไม่ครับ        
ประธานสภาเทศบาล ถ้าไม่มีผมขอปิดการประชุม   ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านครับ 
ที่ประชุม  - รับทราบ 
 
  ปิดประชุม  เวลา  12.10  น. 
 
 

                 ลงชื่อ         ณรงค์  ผันพักตร์   ผู้จดบันทึกการประชุม 
  (นายณรงค์  ผันพักตร์)    

    เลขานุการสภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  ตรวจแล้วถูกต้อง 
เมื่อวันที ่ 14  มิถุนายน  2564 

 
  ลงชื่อ        สุดาพร  ปาลวิสุทธิ์     ประธานกรรมการ       
                  (นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์)                       

  ลงชื่อ  ร้อยตรี ดำรง  ขอบเหลือง   กรรมการ       
                        (ดำรง  ขอบเหลือง)    

                 ลงชื่อ      อานุภาพ  ยิ่งนิยม กรรมการ/เลขานุการ                      
                                   (นายอานุภาพ  ยิ่งนิยม)    

  ลงชื่อ      ประวิด  ตุ่นทอง    ประธานสภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว 
                                                (นายประวิด  ตุ่นทอง)  
 
           สำเนาถูกต้อง 

 
          (นายณรงค์  ผันพักตร์) 
 เลขานุการสภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว 

 
 

 


