
(สำเนา) 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว 

สมัยสามัญ สมัยที่  2 ประจำปี 2564  
คร้ังที่ 1/2564 

เมื่อวันที่  13  สิงหาคม  2564 
ณ  ห้องประชุมเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว 

เร่ิมประชุมเวลา 09.00 น. เลิกประชุมเวลา 12.20 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 นายณรงค์ หอมหวาน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว 
8 นายอานุภาพ ยิ่งนิยม สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว 
9 นางพัชรี ภู่สิงห์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว 

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

ผู้ไม่มาประชุม   
1 นายพุธิชัย โชคชัยเจริญยิ่ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว  (ลากิจ) 

ผู้เข้าร่วมประชุม  
1 นางรุ่งอรุณ คำโมง นายกเทศมนตรี 
2 นายเกรียงศักดิ์ ทองแซม รองนายกเทศมนตรี 
3 นางกลิ่นแก้ว เทียนสันต์ รองนายกเทศมนตรี 
4 นางเสาวลักษณ์ สรรเสริญ รองปลัดเทศบาล 
5 นางกาญจนา ดีเอ่ียม ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
6 นายวิเชียร วรินทร์ ผู้อำนวยการกองช่าง 
7 นายจิตรกร จุติ ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน 
8 นางศุพิชชา วิลัยแก้ว ผู้อำนวยการกองคลัง 
9 นางสาวมณีวรรณ บุณยศิวาพงศ์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 

10 นายณัฐพงศ์ จงแจ่มฟ้า หัวหน้าฝ่ายแผนงานฯ 
11 นายสาธิต ทองอนันต์ นายช่างโยธาชำนาญงาน 

 
/ เริ่มเปิดประชุม …………… 
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เริ่มประชุมเวลา  09.00   น. 

  บันทึกการประชุม 
นายณรงค์  ผันพักตร์  - เรียนประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน 
เลขานุการสภาฯ เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว สมาชิกสภาเทศบาล เกินกึ่งหนึ่ง  ถือว่าครบองค์ประชุมตาม      

เวลาการประชุม เวลา  09.00 น. ก็ขอเชิญท่านประธานสภาเทศบาลฯ จุดธูปเทียนบูชา
พระรัตนตรัยและดำเนินการประชุมครับ 

นายประวิด  ตุ่นทอง   - เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วผม นายประวิด  ตุ่นทอง  ประธานสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล ตำบลหาดเสี้ยว  ขอเปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว  สมัยสามัญ  สมัยที่ 2 

  ครั้งที ่ 1/2564  ประจำปี  2564 ขอเชิญ  นายณรงค์  ผันพักตร์  เลขานุการสภา
เทศบาล  อ่านประกาศ 

นายณรงค์  ผันพักตร์   - เรียนประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน 
เลขานุการสภาฯ ผมขออ่านประกาศฯ เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว  ดังนี้  ประกาศเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว 

เรื่อง  กำหนดเปิดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว  สมัยสามัญ  สมัยที่ 2 
ประจำปี  ๒๕64   

ด้วยสภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว  สมัยสามัญ สมัยที่  1  ประจำปี  ๒๕64     
เมื่อวันที่ 11  พฤษภาคม  ๒๕64  ได้กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว  
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี ๒๕64 ตั้งแต่วันที่ 2  -  31  สิงหาคม   ๒๕64     

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  ๒๔  และ ๒๕  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  
พ.ศ.๒๔๙๖ รวมทั้งแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 13)  พ.ศ. 2552  จึงประกาศเปิดสมัย 
ประชุมสภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว สมัยสามัญ  สมัยที่  2  ประจำปี ๒๕64  ตั้งแต่  
วันที่  2 - 31 สิงหาคม  ๒๕64 ประกาศ  ณ วันที่   22  กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕64   
นายประวิด  ตุ่นทอง  ประธานสภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว 

ที่ประชุม  - รับทราบ 
นายประวิด  ตุ่นทอง  - ต่อไปขอดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม  ดังต่อไปนี้ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่อง  ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายประวิด  ตุ่นทอง    มีเรื่องแจ้งใหท้ราบ  ดังนี้ 
ประธานสภาเทศบาล   1. เนื่องจาก นายพุธิชัย  โชคชัยเจริญยิ่ง  สมาชิกสภาเทศบาล  เขตที่ 1  
 ได้เดินทางมาจากจังหวัดพ้ืนที่เสี่ยง ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้  จึงขออนุญาตลากิจ  

เพ่ือเป็นการปฏิบัติตามมาตรการกระทรวงสาธารณสุข 
  2. ขอแจ้งให้สมาชิกสภาเทศบาลได้รับทราบ การประชุมสภาเทศบาล  ได้แจ้งให้

ทราบก่อนล่วงหน้าแล้ว  ถ้าเป็นสมัยประชุมขอให้ทุกท่านเตรียมตัว และสมาชิกสภา
เทศบาลทุกท่านอยู่ในพื้นท่ีด้วยนะครับ 

ที่ประชุม   -    รับทราบ   
 
 

/ระเบียบวาระที่  2  ………………………… 
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ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี  1 ครั้งที่ 2/2564   

 ประจำปี  2564  เมื่อวันที่  9  มิถุนายน  2564 
นายประวิด  ตุ่นทอง     - ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน  ตรวจสอบดูว่า  จะแก้ไขอะไรหรือไม่   
ประธานสภาเทศบาล  ครับ ผมขอแก้ไข 17 บรรทัดที่ 1 จาก ข้อความ “ มีสมาชิกสภาเทศบาลมีเรื่องอ่ืนใด

หรือไม่ค่ะ ” เป็น   “ มีสมาชิกสภาเทศบาลมีเรื่องอ่ืนใดหรือไม่ครับ ”  ครับ 
ที่ประชุม  - รับทราบ 
นายประวิด  ตุ่นทอง     - มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะแก้ไขอะไรหรือไม่ถ้าไม่มี  ผมขอความ  
ประธานสภาเทศบาล เห็นชอบจากสภาเทศบาลว่าท่านใดเห็นชอบให้รับรองรายงานการประชุมฯ    

ขอได้โปรดยกมือขึ้นครับ 
ผลปรากฏดังนี้ 

     มีผู้เห็นชอบ จำนวน  10  เสียง 
     มีผู้ไม่เห็นชอบ จำนวน    -   เสียง  
     งดออกเสียง จำนวน   1   เสียง 
ที่ประชุม  - มีมติรับรองรายงานการประชุม  ดังนี้ 

มีผู้รับรอง จำนวน  10  เสียง 
     มีผู้ไม่รับรอง จำนวน   -    เสียง  
     งดออกเสียง จำนวน  1   เสียง 
ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่อง  เพื่อพิจารณา    
   3.1 ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
นายประวิด  ตุ่นทอง                 - ขอเชิญคณะผู้บริหารเทศบาล  แถลงร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
ประธานสภาเทศบาล  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565   
นางรุ่งอรุณ  คำโมง   - เรียน  ประธานสภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว  และสมาชิกสภาเทศบาลตำบล 
นายกเทศมนตรี หาดเสี้ยว ทุกท่านดิฉัน  นางรุ่งอรุณ  คำโมง  นายกเทศมนตรีตำบลหาดเสี้ยว  

บัดนี้    ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว จะได้เสนอ 
ร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว 
อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้นในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว จึงขอ 
ชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึง สถานะการคลัง ตลอดจน 
หลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังต่อไปนี้ 

    1. สถานะการคลัง 
     1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
     ในปีงบประมาณ  พ.ศ.2564  ณ วันที่ 30  เดือนกรกฎาคม  พ.ศ. 2564  
    เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว  มีสถานะการเงิน  ดังนี้ 

1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น 68,074,805.32 บาท 
1.1.2 เงินสะสม 54,129,718.69 บาท 
1.1.3 ทุนสำรองเงินสะสม 29,237,577.82 บาท 
1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย   
 จำนวน  -  โครงการ                                 รวม 0.00 บาท 
1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน   
 จำนวน  -  โครงการ                                 รวม 0.00 บาท 

     1.2  เงินกู้คงค้าง   3,925,873.93  บาท  
        /2. การบริหารงบประมาณ…………………… 
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   2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ  พ.ศ.  2563   
     (1) รายรับจริง จำนวน  65,324,303.37  บาท  
            ประกอบด้วย 

 หมวดภาษีอากร 816,978.24 บาท 
 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 752,148.10 บาท 
 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 2,775,773.28 บาท 
 หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์                  - บาท 
 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 103,623.00 บาท 
 หมวดรายได้จากทุน                  - บาท 
 หมวดภาษีจัดสรร 29,066,857.75 บาท 
 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 31,808,923.00 บาท 

     (2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 2,300,568.00   บาท   
    (3) รายจ่ายจริง จำนวน 63,200,443.60  บาท  
            ประกอบด้วย 

 งบกลาง   15,275,650.60 บาท 
 งบบุคลากร 

(หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว) 
24,658,382.33 บาท 

 งบดำเนินงาน  
(หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ  และหมวดค่า
สาธารณูปโภค)   

17,938,656.67 บาท 

 งบลงทุน   
(หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)  

1,277,722.00 บาท 

 งบรายจ่ายอื่น   
(หมวดรายจ่ายอื่น) 

20,000.00 บาท 

 งบเงินอุดหนุน   
(หมวดเงินอุดหนุน) 

4,030,032.00 บาท 

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 1,577,568.00บาท 
      (5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 3,782,300.00 บาท 
      (6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสมเพ่ือดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน  -  บาท  
      (7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้  จำนวน     -    บาท    
  

 
 
 
 
 
 

/คำแถลงงบประมาณ……….. 
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คำแถลงงบประมาณ 
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 

เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว  อำเภอศรีสัชนาลัย  จังหวัดสุโขทัย 
 

รายรับ 
รายรับจริง 
ปี 2563 

ประมาณการ 
ปี 2564 

ประมาณการ 
ปี 2565 

รายได้จัดเก็บเอง    
หมวดภาษีอากร 816,978.24 1,105,000.00 1,085,000.00 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ 
และใบอนุญาต 

752,148.10 929,000.00 929,000.00 

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 2,775,773.28 4,100,000.00 4,100,000.00 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 103,623.00 60,000.00 80,000.00 

รวมรายได้จัดเก็บเอง 4,448,522.62 6,194,000.00 6,194,000.00 
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้ว
จัดสรรให้เทศบาล 

   

หมวดภาษีจัดสรร 29,066,857.75 30,806,000.00 30,806,000.00 
รวมรายได้ที่รัฐเก็บแล้ว

จัดสรรให้เทศบาล 
29,066,857.75 30,806,000.00 30,806,000.00 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้
เทศบาล 

   

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 31,808,923.00 38,000,000.00 38,000,000.00 
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุน

ให้เทศบาล 
31,808,923.00 38,000,000.00 38,000,000.00 

รวม 65,324,303.37 75,000,000.00 75,000,000.00 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

/คำแถลงงบประมาณ……….. 
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คำแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565 
 

รายจ่าย 
 

รายจ่ายจริง 
ปี 2563 

ประมาณการ 
ปี 2564 

ประมาณการ 
ปี 2565 

จ่ายจากงบประมาณ    

งบกลาง   15,275,650.60 16,284,240.00 16,978,590.00 

งบบุคลากร 24,658,382.33 27,480,260.00 29,078,180.00 

งบดำเนินงาน 17,938,656.67 24,641,000.00 22,150,000.00 

งบลงทุน    1,277,722.00 2,309,500.00 1,936,230.00 

งบเงินอุดหนุน   4,030,032.00 4,265,000.00 4,857,000.00 

งบรายจ่ายอื่น   20,000.00 20,000.00 - 

รวมจ่ายจาก
งบประมาณ 

63,200,443.60 75,000,000.00 75,000,000.00 

(ร่าง) 
เทศบัญญัติ 

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว 

อำเภอศรีสัชนาลัย  จังหวัดสุโขทัย 
โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ .ศ. 2565 อาศัย

อำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ.
2562) มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายขึ้นไว้ โดยความเห็นชอบของสภา
เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว  และโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 เทศบัญญัตินี้ เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 

   ข้อ 2 เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2564 เป็นต้นไป 
 ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ .ศ. 2565 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 
75,000,000 บาท 

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 75,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้
ดังนี้ 

 
 
 

      /แผนงาน……………… 
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แผนงาน ยอดรวม 

ด้านบริหารงานทั่วไป  

    แผนงานบริหารงานทั่วไป 17,541,780 

    แผนงานการรักษาความสงบภายใน 3,735,080 

ด้านบริการชุมชนและสังคม  

    แผนงานการศึกษา 14,158,800 

    แผนงานสาธารณสุข 3,356,240 

    แผนงานสังคมสงเคราะห์ 435,400 

    แผนงานเคหะและชุมชน 8,164,700 

    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 215,000 

    แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 1,301,000 

ด้านการเศรษฐกิจ  

    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 5,047,530 

    แผนงานการเกษตร 60,000 

    แผนงานการพาณิชย์ 4,005,880 

ด้านการดำเนนิงานอ่ืน  

   แผนงานงบกลาง 16,978,590 

งบประมาณรายจ่ายท้ังส้ิน 75,000,000 

   ข้อ  5  งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น       -     บาท 
ข้อ  6  ให้นายกเทศมนตรีปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตาม
ระเบียบการเบิกจ่ายเงิน ของเทศบาล 

   ข้อ 7  ให้นายกเทศมนตรีตำบลหาดเสี้ยวมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ 
                ประกาศ ณ วันที ่     เดือน                 พ.ศ. 2564 

 นางรุ่งอรุณ  คำโมง  ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลหาดเสี้ยว  
ที่ประชุม   - รับทราบ 
นายประวิด  ตุ่นทอง   - ขอเชิญ เลขานุการสภาเทศบาล ชี้แจงขั้นตอนการพิจารณางบประมาณรายจ่าย 
ประธานสภาเทศบาล  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 
 

/นายณรงค์  ผันพักตร์…………………………. 
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นายณรงค์  ผันพักตร์  - เรียน  ประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาล ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 
เลขานุการสภาเทศบาล   และนายกเทศมนตรีฯ ได้แถลงร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 

ในส่วนผมเป็นเจ้าหน้าที่งบประมาณ ขอเรียนชี้แจงดังนี้   
รายการเงินอุดหนุนเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว  

อำเภอศรีสัชนาลัย  จังหวัดสุโขทัย 
ที่ปรากฏตามร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 

 

ลำดับที่ รายการ หน่วยงานที ่
รับการอุดหนุน 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

๑ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น           
 

1.1 อุดหนุนโครงการร่วมอนุรักษ์งานประเพณีลอยกระทง   
เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย 

เทศบาลตำบลลานหอย 40,000 

๒ อุดหนุนส่วนราชการ 
 

2.1 อุดหนุนโครงการแข่งขันกฬีานักเรียนต้านภัยยาเสพติด โรงเรียนเมืองเชลียง 15,000 
 

2.2 อุดหนุนโครงการแข่งขันกฬีาต้านยาเสพติด โรงเรียนอนุบาล     
ศรีสัชนาลัย (บ้านหาดสูง) 

10,000                  

 
2.3 อุดหนุนโครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ

นักเรียน 
โรงเรียนหาดเสี้ยววิทยา 10,000                  

 2.4 อุดหนนุโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อำเภอศรีสัชนาลัย 50,000 
 

2.5 อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธี และราชพิธีต่าง ๆ อำเภอศรีสัชนาลัย 40,000 

 2.6 อุดหนุนโครงการจัดงานวันของดีศรีสัชนาลัยและ     
เทศกาลอาหาร 

อำเภอศรีสัชนาลัย 20,000 

 2.7 อุดหนุนโครงการจัดงานสักการะพระแม่ย่าและงานกาชาด อำเภอศรีสัชนาลัย 20,000 

 2.8 อุดหนุนโครงการร่วมอนุรักษ์งานประเพณีลอยกระทง เผา
เทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย 

อำเภอศรีสัชนาลัย 40,000 

 2.9 อุดหนุนโครงการแหล่งการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นใน
โรงเรียน 

โรงเรียนอนุบาล     
ศรีสัชนาลัย (บ้านหาดสูง) 

20,000 

 2.10 อุดหนุนโครงการอบรมนักเรียนแกนนำห้องเรียนสีเขียว 
(หนูน้อยนักอนุรักษ์ 

โรงเรียนอนุบาล     
ศรีสัชนาลัย (บ้านหาดสูง) 

10,000 

 2.11 อุดหนุนโครงการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมและการจัดการขยะ
ในโรงเรียนหาดเสี้ยววิทยา 

โรงเรียนหาดเสี้ยววิทยา 20,000 

 2.12 อุดหนุนโครงการขยะรีไซเคิลในโรงเรียน โรงเรียนเมืองเชลียง 20,000 

 2.13 อุดหนุนโครงการจัดงานย้อนอดีตศรีสัชนาลัย อำเภอศรีสัชนาลัย 50,000 

 2.14 อุดหนุนโครงการจัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อำเภอศรีสัชนาลัย 

อำเภอศรีสัชนาลัย 18,000 

 
 

  3. อุดหนุนรัฐวิสาหกิจ…………… 
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3 อุดหนุนรัฐวิสาหกิจ 
 

3.1 อุดหนุนโครงการก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า
หาดสูง หมู่ท่ี 3 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ศรีสัชนาลัย 

350,000 

 
3.2 อุดหนุนโครงการขยายเขตประปา บริเวณเชื่อมซอยหนอง

ผักลุง หมู่ 2 ตำบลหาดเสี้ยว 
การประปาส่วนภูมิภาค
ศรีสัชนาลัย 

50,000                  

รวมงบประมาณอุดหนุน 783,000 

 
รายการเงินงบกลางเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว  

อำเภอศรีสัชนาลัย  จังหวัดสุโขทัย 
ที่ปรากฏตามร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 

ของเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว 

ที ่ รายการ 
เงินที่ได้รับอุดหนุนตาม

อำนาจหน้าที่และ
ภารกิจถ่ายโอน 

เงินรายได้ของ
เทศบาล 

หมายเหตุ 

1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคมของ
พนักงานจ้างและผู้ดูแลเด็ก 
-พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 
2533 ในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้าง  

 530,000.-  

2 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนของ
พนักงานจ้างและผู้ดูแลเด็ก 
-พระราชบัญญัติเงินทดแทนฯ  ในอัตรา
ร้อยละ 0.2 ของค่าจ้างท่ีประมาณการ
ทั้งปี  

 25,000.-  

3 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2552 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 4      
พ.ศ.2562 

11,580,330.-   

4 เบี้ยยังชีพคนพิการ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้
คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2553 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 4 
พ.ศ. 2562 

2,688,000.-   

5 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ 
มท 0808.2/ว 3749 ลงวนัที่ 30 
มิถุนายน 2564 

90,000.-   

        /6 สำรองจ่าย……………. 
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ที ่ รายการ 
เงินที่ได้รับอุดหนุนตาม

อำนาจหน้าที่และ
ภารกิจถ่ายโอน 

เงินรายได้ของ
เทศบาล 

หมายเหตุ 

6 สำรองจ่าย 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด     
ที ่มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 
มิถุนายน 2564 

 100,000.-  

7 รายจ่ายตามข้อผูกพัน    
 7.1 ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาล

แห่งประเทศไทย 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
รายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เกี่ยวกับค่าบำรุงสมาคม พ.ศ.2555 
โดยการนำรายรับจริงประจำปีที่ผ่านมา 
ยกเว้นเงินกู้ เงินจ่ายขาดสะสมและเงิน
อุดหนุนทุกประเภท X ร้อยละ 1/6  

 55,980.-  

 7.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร  20,000.-  

8 เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
(สปสช.) 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
ตั้งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เพื่อสมทบกองทุน พ.ศ.2561 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563  
*เทศบาลสมทบเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 
60 

 140,000.-  

9 เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) 
-หนังสือสำนักงานกองทุนบำเหน็จ
บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นฯ ที่ มท 
0808.5/ว6038 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 
2563 
โดยคำนวณจากประมาณการรายรับตาม
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ดังกล่าว โดยไม่นำรายรับประเภท
พันธบัตร เงินกู้ เงินอุทิศและเงินอุดหนุน
มาคำนวณในอัตราร้อยละ 3 

 1,110,000.-  

/10 เงินช่วยพิเศษ……….. 
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10 เงินช่วยพิเศษ  

- เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน 
- เงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง 
- เงินช่วยค่าทำศพลูกจ้างประจำ 

 30,000.-  

11 เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน  50,000.-  
12 ค่าชำระหนี้เงินต้น  454,740.-  
13 ค่าชำระดอกเบี้ย  104,540.-  

 รวม 14,358,330.- 2,620,260.-  

ประมาณการรายรับ – รายจ่าย 3 ปี ย้อนหลังของเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว 
 

ปีงบประมาณ รายรับ รายจ่าย 
ปี 2563 (รับจริง) 65,324,303.37 63,200,443.60 

ปี 2564 (ประมาณการ) 75,000,000.00 75,000,000.00 

ปี 2565 (ประมาณการ) 75,000,000.00 75,000,000.00 

 
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร (มาตรา 35) 

รายการ งบประมาณปี 2565 จำนวนเงิน  คิดเป็น % 
เงินเดือน ค่าจ้าง 
ค่าตอบแทนประโยชน์ฯ 

75,000,000.00 28,638,860.00 38.19   

 
 

ข้อมูลการบริหารงบประมาณ จำนวนเงินงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ 
1. รายจ่ายประจำ 56,085,180.00 74.78 

2. รายจ่ายเพื่อการลงทุน 1,936,230.00 2.58 

3. รายจ่ายงบกลาง 16,978,590.00 22.63 

เงินอุดหนุนส่วนราชการและองค์กรต่าง ๆ  
รายการ งบประมาณปี 2562 

(ไม่รวมเงินอุดหนุน) 
จำนวนเงินอุดหนุน 

ที่เทศบาลตำบลตั้งได้  
(ไม่เกินร้อยละ 3) 

จำนวนเงินอุดหนุน 
ที่ อปท.ตั้งไว้ใน 

เทศบัญญัติ 
เงินอุดหนุนส่วนราชการ/ 
องค์กรต่าง ๆ  
รวม  15  โครงการ 

33,515,380.37 1,005,461.41 
(๓%) 

383,000.00 
คิดเป็น 1.14 % 

  
 

/แบบสรุปข้อมูลค่าใช้จ่าย………….. 
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  แบบสรุปข้อมูลค่าใช้จ่าย หมวดเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่น  
  เงินอุดหนุน และค่าใช้จ่ายการจัดงาน ตามระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
  ตามร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
  เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว อำเภอศรีสัชนาลัย  จังหวัดสุโขทัย  
        
1. ประมาณการรายรับ  รวมทั้งสิ้น     75,000,000  บาท 

 1. รายได้ที ่อปท. จัดเก็บเอง  จำนวน      6,194,000  บาท 

 2. รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้ อปท.  จำนวน    30,806,000  บาท 

     รวม     37,000,000  บาท 

 3. รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้  จำนวน     38,000,000  บาท 
2. ประมาณการรายจ่ายประจำปีทั้งสิ้น  รวมทั้งสิ้น     75,000,000  บาท 

 2.1 ค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนและค่าจ้างเฉพาะพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้าง  
  2.1.1 เงินเดือนและเงินเพ่ิมอ่ืนๆ ที่จ่ายควบกับเงินเดือน จำนวน 14,799,080  บาท 

  2.1.2 ค่าจ้าง     
   -ค่าจ้างประจำ  จำนวน    804,720  บาท 

   - ค่าจ้างชั่วคราว/พนักงานจ้าง  จำนวน 10,626,060  บาท 

  2.1.3 ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน     
   - เงินสวัสดิการเกี่ยวกันเบี้ยกันดาร/พื้นที่เสี่ยงภัย จำนวน               -    บาท 

   - เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการช่วยเหลือบุตร  จำนวน              -    บาท 

   - เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร  จำนวน    120,000  บาท 

   - เงินทุนการศึกษา  จำนวน              -    บาท 

   -เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล  จำนวน               -    บาท 

   - เงินตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้านความเจ็บป่วย    
   นอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ  จำนวน     143,000  บาท 

   - เงินเพ่ิมพิเศษสำหรับบุคลากรด้านการแพทย์ จำนวน              -    บาท 

   - เงินค่าเช่าบ้าน  จำนวน     346,000  บาท 

   - เงินทำขวัญข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น และ    
   ลูกจ้าง ซึ่งได้รับอันตรายหรือเจ็บป่วยเพราะการ    
   ปฏิบัติงานในหน้าที่  จำนวน       25,000  บาท 

   - เงินเกี่ยวกับศพข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น    
   ลูกจ้าง ซึ่งถึงแก่ความตายในระหว่างไปราชการ จำนวน       30,000  บาท 

   -เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ  จำนวน              -    บาท 

   - เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญของข้าราชการ    
   พนักงาน ที่ไม่ใช่ตำแหน่งครู (ชคบ.) รวมถึงเงิน    

 
/ช่วยเหลือรายเดือน…………. 
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   ช่วยเหลือรายเดือนผู้รับบำนาญซึ่งลาออกจากราชการ    
   ก่อนเกษียณอายุ  จำนวน              -    บาท 

   - เงินสบทบกองทุนประกันสังคม  จำนวน     530,000  บาท 

   - เงินทดแทนข้าราชการวิสามัญ  จำนวน              -    บาท 

   - เงินสำรองสำหรับเงินเดือน และค่าจ้างที่กำหนดขึ้นใหม่ จำนวน               -    บาท 

   - เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ/พนักงาน จำนวน  1,110,000  บาท 

   - เงินบำเหน็จความชอบค่าทดแทนและการช่วยเหลือ จนท.    
   และประชาชนผู้ปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือช่วยราชการ    
   เนื่องในการป้องกันอธิปไตยและรักษาความสงบเรียบร้อย จำนวน              -    บาท 

   - ค่าใช้จ่าย ตามข้อ 7 วรรคสองของประกาศคณะกรรมการ    
   มาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง    
   กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น    
   ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2544  จำนวน     105,000  บาท 

  "ข้อ 7 ให้มีการจัดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนแก่พนักงานส่วนท้องถิ่น เพ่ือการเสริมสร้างความม่ันคง  
สร้างขวัญ และแรงจูงใจให้กับพนักงานส่วนท้องถิ่น อปท. ที่บริหารจัดการ การจ่ายเงินเดือน ประโยชน์
ตอบแทนอ่ืน และเงินค่าจ้างได้ต่ำกว่าที่กำหนดในมาตรา 35 แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 สามารถจัดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษอ่ืนก็ได้ ทั้งนี้
ให้เป็นไปตามมาตรฐานทั่วไปที่คณะกรรมการกลางข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นกำหนด" 
            มาตรา 35 ในการจ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนและเงินค่าจ้างของข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้าง ที่นำมาจากเงินรายได้ที่ไม่รวมเงินอุดหนุนและเงินกู้หรือเงินอ่ืนใดนั้น 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่ง 
จะกำหนดสูงกว่าร้อยละสี่สิบ ของเงนิงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นไม่ได้  
     รวมทั้งสิ้น 28,638,860  บาท 
3. การคำนวณสัดส่วนค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน    
 3.1 สัดส่วนค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน และเงินค่าจ้างของพนักงานส่วนท้องถิ่น และ 
ลูกจ้างต่องบประมาณรายจ่ายประจำปี ที่ไม่รวมเงินอุดหนุนและเงินกู้หรือเงินอ่ืนใด        
คิดเป็น 38.19 %  
   ( =28,638,860 x 100 )     
   75,000,000     

 
          4.การคำนวณเงินอุดหนุน…… 
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4. การคำนวณเงินอุดหนุน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ อปท. พ.ศ. 2559 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

 4.1 อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จำนวน 
             
40,000  บาท 

 4.2 อุดหนุนเอกชน  จำนวน  -  บาท 

 4.3 อุดหนุนส่วนราชการ  จำนวน   343,000  บาท 

     รวมทั้งสิ้น   383,000  บาท 
        
  ข้อ 5 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงิน 
อุดหนุนได้ไม่เกินอัตราส่วนของรายได้จริงในปีงบประมาณที่ผ่านมาโดยไม่รวมเงินอุดหนุนที่รัฐจัดสรรให้ 
ดังนี้ (3) เทศบาลเมือง และเทศบาลตำบลไม่เกินร้อยละสาม (ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
อุดหนุนของอปท. พ.ศ.2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับ 2 พ.ศ.2563 ) 
        
 สัดส่วนเงินอุดหนุนต่อรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนจากรัฐ    คิดเป็น        1.14   %   
   ( 383,000 x 100 )     
   33,515,380.37      

     จึงเรียนมาเพ่ือให้สมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน ได้รับทราบครับ 
   ที่ประชุม   - รับทราบ 

นายประวิด  ตุ่นทอง  -  ตามท่ีนายกเทศมนตรีได้แถลงร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
ประธานสภาฯ งบประมาณ พ.ศ. 2565  และเจ้าหน้าที่งบประมาณได้ชี้แจงรายละเอียดให้ได้ทราบแล้ว 

ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดจะอภิปราย ขอเชิญครับ ขอเชิญคุณพรพรรณ ถาริยะ 
ครับ 

นางพรพรรณ  ถาริยะ  -  เรียน  ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน 
สมาชิกสภาฯ ดิฉัน นางพรพรรณ  ถาริยะ  สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ 1  ดิฉันอยากจะเสนอให้ท่าน

สมาชิกสภาเทศบาล พิจารณาเป็นกองๆ ไป ค่ะ ถ้าข้ามไปข้ามมาจะงงค่ะ เอาเป็นกอง ๆ 
ไปค่ะ   

นายประวิด  ตุ่นทอง  -  การอภิปรายน่าจะอภิปรายทั่วไปก่อน ถ้าอภิปรายกองไหน ถ้าท่านใดมีข้อ  
ประธานสภาฯ  สงสัยก็ให้ถามเลย มีท่านใดมีความคิดเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ครับ  

ขอเชิญคุณวิทูล  พณิชนันทเวช ครับ 
นายวิทูล  พณิชนันทเวช  -  เรียน  ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน 
สมาชิกสภาฯ ผม นายวิทูล  พณิชนันทเวช  สมาชิกสภาเทศบาล เขตท่ี 1 ในกรณีที่จะอภิปรายเป็น 

หน้า ๆ ข้อ ๆ ไป คงไม่ได้  บางคนก็เตรียมตัวถามหน้านั้น หน้านี้  ผมว่าอภิปรายเป็นตัว
บุคคลดีกว่าครับ ถ้าจะถามตรงไหนก็ถามไป แล้วให้เจ้าหน้าที่ตอบไปทีละข้อเลยครับ  

นายประวิด  ตุ่นทอง  -  ผมอยากให้ถามให้เป็นประเด็นเดียวกัน จะได้ตอบทีเดียว เขาจะได้ตอบเป็น  
ประธานสภาฯ เรื่อง ๆ ก็ได้ เช่น จะสอบถาม สำนักปลัด ก็ถามไปเลย  จะสอบถามกองสาธารณสุขฯ     

ก็ถามไปเลย  เจ้าหน้าที่เขาจะได้ตอบทีเดียว ครับ   
 

/-  ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาล……………………… 
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     -  ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดจะอภิปราย ขอเชิญครับ 
     ขอเชิญคุณพรพรรณ  ถาริยะ ครับ 
นางพรพรรณ  ถาริยะ  -  เรียน  ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน 
สมาชิกสภาฯ ดิฉัน นางพรพรรณ  ถาริยะ  สมาชิกสภาเทศบาล เขตท่ี 1 ดิฉันขอสอบถาม 

กองสาธารณสุข เรื่องโรงฆ่าสัตว์ ซึ่งเดี๋ยวนี้จุดคุ้มทุนห่างไปเยอะ  ค่าสาธารณูปโภค  
ค่าจ้างเหมาบริการ  ค่าวัสดุต่างๆ การขออนุญาตฆ่า ปัจจุบันมีอยู่ประมาณ 4 – 5 ราย
เท่านั้น ปัจจุบันแม่ค้าหมู ฆ่าวันละกี่ตัว ดิฉันเกรงว่าจะไม่คุ้มทุนตรงนี้ ดิฉันคิดเสมอว่า 
อะไรก็ได้ขอให้มีโรงฆ่าสัตว์ให้ถูกสุขลักษณะให้กับบ้านเรา  แต่ ณ  ปัจจุบัน  เข้าไปตลาดมี
แม่ค้าขายหมูทำไม่ก่ีตัวค่ะ  ก็เลยอยากทราบว่าเรามีรายได้ตรงนี้เท่าไหร่ค่ะ ขอบคุณค่ะ 

นายประวิด  ตุ่นทอง  -  ขอเชิญคุณพัชรี  ภู่สิงห์ ครับ 
ประธานสภาฯ     
นางพัชรี  ภู่สิงห์   -  เรียน  ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน 
สมาชิกสภาฯ  ดิฉัน นางพัชรี  ภู่สิงห์   สมาชิกสภาเทศบาล  เขตท่ี 2 ขอสอบถามกองสาธารณสุขฯ ค่ะ 

1. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ในชุมชน  ตอนนี้ผู้ติดโรคเอดส์ 
เยอะมั้ย  เราเคยทำโครงการแบบนี้บ้างมั้ย  ที่จะต้องตั้งงบประมาณถึง 40,000 บาท 

2. โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน  อยากทราบเรื่องงบประมาณค่าใช้จ่ายใน 
โครงการนี้ นำไปใช้อะไรบ้างค่ะ  

นายประวิด  ตุ่นทอง  -  ขอเชิญคุณวิทูล  พณิชนันทเวช ครับ 
ประธานสภาฯ  
นายวิทูล  พณิชนันทเวช    -  เรียน  ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน 
สมาชิกสภาฯ ผม นายวิทูล  พณิชนันทเวช สมาชิกสภาเทศบาล  เขตที่ 1 ขอสอบถามกองสาธารณสุขฯ 

ครับ   
1. หน้า 178  รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าจ้างเหมา  

ขุดบ่อขยะ ค่าจ้างเหมาปรับปรุงบ่อขยะ ค่าจ้างเหมาฝั่งกลบขยะ ค่าจ้างเหมากำจัดขยะ 
ค่าจ้างศึกษาความเหมาะสมในการจัดการขยะ ค่าจ้างเหมาในการทำความสะอาดถนน ที่ 
หรือทางสาธารณะ ค่าจ้างเหมาตัดหญ้ า  ค่าธรรมเนียมการกำจัดขยะมูลฝอย 
ค่าธรรมเนียมต่างๆ และค่าจ้างเหมาบริการอ่ืน ๆ จำนวน 1,400,000.-บาท  อยาก
ทราบว่าเป็นอย่างไร อยากให้ทางกองสาธารณสุขฯ ชี้แจงครับ 

2. แล้วไปทีโ่รงฆ่าสัตว์  มีรายได้โรงฆ่าสัตว์ ปีหนึ่งเรามีรายได้เท่าไหร่ครับ ผมดู 
คร่าวๆ จากการค่าใช้จ่ายโรงฆ่าสัตว์อย่างเดียว คิดทุกอย่าง 4 ล้านกว่าบาท อยากทราบ
ว่าเรามีรายไดจ้ากตรงนี้มาเท่าไหร่ครับ  ขอบคุณครับ 

นายประวิด  ตุ่นทอง    - มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายกองสาธารณสุขฯ อีกหรือไม่ครับ 
ประธานสภาฯ  ขอเชิญ คุณรุ่งอรุณ  คำโมง นายกเทศมนตรี ชี้แจงครับ 
นางรุ่งอรุณ  คำโมง  -  เรียน  ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี ดิฉัน  นางรุ่งอรุณ  คำโมง  นายกเทศมนตรีตำบลหาดเสี้ยว จากการที่ท่านสมาชิก

อภิปรายมา  ที่ผ่านมาดิฉันก็ใช้จ่ายเงินอย่างประหยัด  และมีผลงานอย่างประจักษ์   
ดิฉันขออนุญาตให้ ผอ.กองสาธารณสุขฯ เป็นผู้ชี้แจงค่ะ 
 

/นางกาญจนา  ดีเอ่ียม……………………. 
 
 



    16 
นางกาญจนา  ดีเอ่ียม  -  เรียน  ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน 
ผอ.กองสาธารณสุขฯ ดิฉัน นางกาญจนา  ดีเอ่ียม ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขออนุญาตตอบคำถาม 5 

คำถามนะค่ะ  ขอตอบทีละคำถามค่ะ 
  คำถามที่ 1 รายได้ของโรงฆ่าสัตว์ ถ้าเป็นยอดเงินขอให้กองคลังเป็นผู้ตอบนะค่ะ 

ปัจจุบันสาเหตุหลักของเราเกิดจากขาดบุคลากรฆ่าสุกรค่ะ ปัจจุบันเราก็รายงานทุกเดือน 
มีการประชาคม  และเรามีปัญหาด้านบุคลากร เราไม่สามารถสรรหาได้ ไดน้ำเข้าประชุม
สภาเทศบาลเพื่อขอให้เอกชนมาดำเนินการ แต่สภาเทศบาลไม่เห็นชอบ 

คำถามที่ 2,3 โครงการโรคเอดส์, โครงการหมอบ้าน เมื่อก่อนโครงการนี้จะอยู่ใน
แผนพัฒนาเทศบาล  เราก็ทำมาทุกปี เป็นตัวชี้วัด ปัจจุบันเป็นโครงการพระราชดำริ ซ่ึงมี
โครงการโรคเอดส์ อยู่ในนั้น เมื่อก่อนโครงการพระราชดำริเขาให้ชุมชนเป็นคนทำเอง 
อุดหนุนเงินมา ปี 2564  มีระเบียบมาใหม่ให้เทศบาลดำเนินการเองได้ โดยผ่านการ
ประชาคม และให้ตั้งงบประมาณในหมวดค่าใช้สอย เรื่องโครงการโรคเอดส์ กับโครงการ
หมอบ้าน โครงการพระราชดำริ ไม่สามารถตัดออกได้  เราก็ตัดออกจากโครงการที่อยู่ใน
แผนพัฒนา 5 ปี เราอบรมให้ในกลุ่มเด็กและเยาวชน ในส่วนโครงการหมอบ้าน อสม. 
ผู้นำชุมชน เราเคยจัดไปแล้วครั้งหนึ่ง ที่บ้านใหม่  หาดสูง หาดเสี้ยว  แบ่ง ๆ กันไปเป็น
เจ้าภาพ และมีเจ้าหน้าที่จากสาธารณสุขมาให้ความรู้ ถ้าเขาอยากได้ซื้อเครื่องวัดความดัน 
เราก็มอบให้เขา เครื่องตรวจเบาหวาน กลุ่มเหล่านี้เขาก็นำไปดูแลประชาชนในชุมชน ทั้ง 
2 โครงการนี้ไม่สามารถตัดออกได้ 

ในเรื่องการจ้างเหมาบริการ คือหลัก ๆ การที่เราต้องเอาขยะไปทิ้งท่ีสวรรคโลก 
เป็นค่ากำจัดขยะมูลฝอย ต้องจ่ายให้เทศบาลเมืองสวรรคโลกค่ะ ปีหนึ่งประมาณ 1 ล้าน
กว่าบาทค่ะ  ในส่วนค่าขุดปีหนึ่งครั้งหนึ่งก็เป็นแสน  ปัจจุบันเราไม่ได้ทำ ส่วนใหญ่จะเป็น
ค่าใช้จ่ายที่เรานำขยะไปทิ้งที่สวรรคโลกค่ะ  สุดท้ายในส่วนรายได้เท่าไหร่ ขออนุญาตให้  
ผอ.กองคลัง เป็นผู้ตอบนะค่ะ 

นายประวิด  ตุ่นทอง  -   ขอเชิญ ผอ.กองคลัง ครับ   
ประธานสภาฯ   
นางศุพิชชา  วิลัยแก้ว  -  เรียน  ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน 
ผอ.กองคลัง ดิฉัน นางศุพิชชา วิลัยแก้ว ผอ.กองคลัง ขอรายรับจากค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่  
 ปี  2563 ประมาณไว้ 3,400,000.- บาท รายรับจริง 2,149,194.-บาท   

ปี 2564 ประมาณไว้ 3,400,000.- บาท รายรับถึงเดือน กรกฎาคม 2564   
จำนวน 1,766,365.-บาท  ค่ะ 

นายประวิด  ตุ่นทอง  -  ขอเชิญคุณวิทูล  พณิชนันทเวช ครับ 
ประธานสภาฯ  
นายวิทูล  พณิชนันทเวช    -  เรียน  ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน 
สมาชิกสภาฯ ผม นายวิทูล  พณิชนันทเวช สมาชิกสภาเทศบาล  เขตที่ 1 ขออนุญาตสอบถามเรื่องโรง

ฆ่าสัตว์ใช่มั้ยครับ ที่ได้รับ 2 ล้านกว่าบาท  เพราะผมถามเฉพาะรายรับจากโรงฆ่าสัตว์ 
นายประวิด  ตุ่นทอง  -   มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ 
ประธานสภาฯ  ขอเชิญ คุณอานุภาพ  ยิ่งนิยม ครับ  
 

/นายอานุภาพ  ยิ่งนิยม………………..   
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นายอานุภาพ  ยิ่งนิยม    -  เรียน  ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน 
สมาชิกสภาฯ ผม นายอานุภาพ  ยิ่งนิยม  สมาชิกสภาเทศบาล  เขตที่ 2  ผมขอเรียนสอบถาม  

ในหน้า 124 การซื้อคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต แต่ละกองแต่ละหน่วยงานใช้ไม่เหมือนกัน 
อยากสอบถามว่าท่านนำไปใช้อะไรบ้างครับ   

นางรุ่งอรุณ  คำโมง  -  เรียน  ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี ดิฉัน  นางรุ่งอรุณ  คำโมง  นายกเทศมนตรีตำบลหาดเสี้ยว  ดิฉันขออนุญาตให้ ผอ.กอง

วิชาการฯ เป็นผู้ชี้แจง ค่ะ 
นายจิตรกร  จุติ  -  เรียน  ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน 
ผอ.กองวิชาการฯ ผม นายจิตรกร จุติ ผอ.กองวิชาการฯ  ขอชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องการซื้อคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต 

มีวัตถุประสงค์  เพ่ือจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ผ่านทางสื่อสาร เนื่องจากปัจจุบันเรามี
ความจำเป็นที่จะต้องใช้ และเห็นว่ามีความจำเป็นที่ต้องใช้ เป็นค่าใช้สอยขั้นต่ำอยู่แล้ว  
และเป็นไปตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ครับ  

นายประวิด  ตุ่นทอง  -  ขอเชิญ ร.ต.ดำรง  ขอบเหลือง ครับ 
ประธานสภาฯ     
ร.ต.ดำรง  ขอบเหลือง      -  เรียน  ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน 
สมาชิกสภาฯ ผม ร.ต.ดำรง  ขอบเหลือง  สมาชิกสภาเทศบาล  เขตที่ 2  ขอเรียนสอบถามเรื่องการ

จัดซื้อถังน้ำภัยแล้ง ไม่ทราบว่าทางเทศบาลซื้อปีละกี่ชุมชนครับ เท่าที่ผ่านมาบางชุมชน
เหลือใช้ แต่ถ้าบางชุมชนมีความจำเป็นก็ไม่ว่ากัน  และการจ่ายน้ำให้แต่ละชุมชน เดือนละ
กี่ครั้งครับ 

นายประวิด  ตุ่นทอง  -  ขอเชิญคุณรุ่งอรุณ  คำโมง ครับ 
ประธานสภาฯ 
นางรุ่งอรุณ  คำโมง  -  เรียน  ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี ดิฉัน  นางรุ่งอรุณ  คำโมง  นายกเทศมนตรีตำบลหาดเสี้ยว ในเรื่องการดูแลถังจัดเก็บน้ำ

การจัดซื้อถังน้ำ เราต้องดูที่ตัวเงินว่าจะซื้อได้กี่ถัง  เมื่อก่อนเราจ่ายให้ทุกชุมชน ปีหนึ่งจ่าย
เดือนละกี่ครั้ง ขึ้นอยู่กับราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อน ที่ชุมชนขอน้ำปัจจุบัน เป็นน้ำดื่ม 
น้ำใช้  ที่ท่านเห็นบางชุมชนเหลือใช้  มีบางหมู่บ้านเขาเอามารวมเป็นสถานที่กลางกันไว้ 
เราก็พยายามจะดูแลให้อย่างทั่วถึงค่ะ หัวหน้าป้องกันฯ ไม่ได้เข้าร่วมประชุม ดิฉันจะให้
เขามาชี้แจงให้ภายหลังค่ะ 

นายประวิด  ตุ่นทอง  -  ขอเชิญคุณพัชรี  ภู่สิงห์ ครับ 
ประธานสภาฯ     
นางพัชรี  ภู่สิงห์   -  เรียน  ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน 
สมาชิกสภาฯ  ดิฉัน นางพัชรี  ภู่สิงห์   สมาชิกสภาเทศบาล เขตท่ี 2  ขอสอบถามหน้า 134 – 135  
   ของงานป้องกันฯ คือ 

1. โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
2. โครงการอบรมทบทวน อปพร. 
3. โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัตปิระจำเทศบาล 

จำนวน 3 โครงการนี้ ต้องแยกแยะขนาดนี้เลยหรือ  อปพร. ที่มาจากชุมชนแทบจะไม่มี มี
แต่ที่เป็นเจ้าหน้าที่เทศบาล  มีความจำเป็นที่จะต้องตั้งมากมายขนาดนี้เลยหรือค่ะ ดู
เหมือนจะซ้ำซ้อนกัน  ขอสอบถามเพียงเท่านี้ค่ะ ขอบคุณค่ะ 

/นายประวิด  ตุ่นทอง…………………….. 
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นายประวิด  ตุ่นทอง  -  ขอเชิญคุณรุ่งอรุณ  คำโมง ครับ 
ประธานสภาฯ 
นางรุ่งอรุณ  คำโมง  -  เรียน  ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี ดิฉัน  นางรุ่งอรุณ  คำโมง  นายกเทศมนตรีตำบลหาดเสี้ยว  ขอขอบคุณคำถาม การ

ฝึกอบรม อปพร. จะมีน้อยลง เราก็พยายามหาคนมาเป็นจิตอาสา  ดิฉันอยากจะให้
สมาชิกสภาเทศบาล  เขามาฝึกอบรม อปพร .  ท้องถิ่นจะต้องฝึกอบรมให้ได้ 2 % ของ
ประชากร  มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมี สมาชิก อปพร. และปัจจุบัน อปพร.ที่มีอยู่ ก็
อายุมาก และบางคนก็มีภารกิจส่วนตัว ไม่ค่อยมาร่วมกิจกรรม หวังใจอย่างยิ่งว่าท่านจะให้
การสนับสนุนค่ะ ขอขอบคุณค่ะ 

นายประวิด  ตุ่นทอง  -  ขอเชิญคุณวิทูล  พณิชนันทเวช ครับ 
ประธานสภาฯ     
นายวิทูล  พณิชนันทเวช    -  เรียน  ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน 
สมาชิกสภาฯ ผม นายวิทูล  พณิชนันทเวช สมาชิกสภาเทศบาล  เขตที่ 1  เรื่องเทศบัญญัติ  เนื่องจากปี

นี้ผมอ่านมาหลายวันแล้ว แผนพัฒนาก็น้อยกว่าทุกปี เพ่ิมเงินอุดหนุนไฟฟ้า ประปา 
รายจ่ายประจำ 56 ล้านแล้ว งบพัฒนา 2.5 %  ผมเข้าใจว่า เงินน้อยผมเข้าใจ สมาชิก
สภาเทศบาลแต่ละท่าน ในวันหาเสียง บอกประชาชนว่า จะเข้าไปพัฒนา น้ำไหล ไฟสว่าง  
หนทางดี เข้ามาแล้วก็ทำไม่ได้  ทุกท่านคงเห็นแล้ว  ผมถามคร่าว ๆ มาหลาย ๆ ที่ ของ
เราน้อยที่สุดในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 แห่ง ในอำเภอศรีสัชนาลัย  และผมจะขอ
สอบถามไปข้อ ๆ นะครับ 

1. สำนักปลัดฯ  
- จัดซื้อโต๊ะทำงาน  จำนวน 2 ตัว งบประมาณ 9,000.- บาท ท่านจะ 

เอาไปตั้งตรงไหนครับ ผมเห็นโต๊ะเต็มไปหมด 
- โครงการส่งเสริมอาชีพ(ต่อยอด) ขอให้อธิบายให้ฟังหน่อยว่าท่านไปต่อ 

ยอดเรื่องอะไรครับ 
- โครงการ อพสธ. ของพระเทพฯ ของปีที่แล้วท่านทำอะไรไปแล้วบ้าง  

ดำเนินการอะไรไปแล้วบ้างครับ ผมเห็นยังไม่ได้ดำเนินการอะไรเลยครับ 
2. กองช่าง 

- จัดซื้อรถจักรยานยนต์ กองช่างมีรถจักรยานยนต์กี่คันครับ ปีที่แล้วได้ซื้อ 
หรือไม่ แล้วจะเอาไปใช้ที่ไหนครับ  

- หน้า 194 เงินเดือน เงินปรับปรุง พนักงานเทศบาล ตำแหน่ง วิศวกร   
3 แสนกว่าบาท เรามีวิศวกร แล้วหรือยังครับ 

- หน้า 199 ค่าชดเชยค่า K ทุกปีไม่มี  อยากทราบว่าเป็นอย่างไร  ขอให้ 
อธิบายให้ฟังหน่อยครับ  ขอขอบคุณครับ 

นายประวิด  ตุ่นทอง  -  ขอเชิญคุณรุ่งอรุณ  คำโมง ครับ 
ประธานสภาฯ 
 
 
 
 

/นางรุ่งอรุณ  คำโมง……………. 
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นางรุ่งอรุณ  คำโมง  -  เรียน  ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี ดิฉัน  นางรุ่งอรุณ     คำโมง   นายกเทศมนตรีตำบลหาดเสี้ยว ตามท่ีท่าน  

สท.วิทูล  พณิชนันทเวช  ได้สอบถามมาเป็นคำถามที่ละเอียดอ่อน ตามที่ท่านไปสอบถาม
มาว่าเทศบาลฯ มีงบประมาณน้อยที่สุด แต่เราก็มีงบกลางไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉิน  ในเรื่อง
ของโต๊ะ เก้าอ้ี ปัจจุบันไม่พอใช้  โครงการของพระเทพฯ เป็นหนังสือสั่งการมาทุกองค์กร
ต้องสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ดิฉันขอมอบหมายให้สำนักปลัดฯ และกองช่างเป็นผู้ชี้แจงค่ะ   

นางสาวมณีวรรณ บุณยศิวาพงศ์ -  เรียน  ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน 
หัวหน้าสำนักปลัดฯ ดิฉัน นางสาวมณีวรรณ บุณยศิวาพงศ์  หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล  ขอเรียนชี้แจงท่าน

สมาชิกสภาเทศบาลที่ได้สอบถาม การตั้งงบประมาณของสำนักปลัดฯ ดังนี้ 
  ตอบท่าน  สท. ดำรง ขอบเหลือง เรื่อง การจัดซื้อถังน้ำภัยแล้ง เราตั้งจัดซื้อทุกปี 

เขาต้องมายื่นคำร้องขอยืมถัง เป็นการให้ยืมค่ะ ไม่ได้ให้เลย  และการจ่ายน้ำให้แต่ละ
ชุมชน เดือนละกี่ครั้ง นั้น ทุกวันนี้งานป้องกันฯ ออกจ่ายน้ำทุกวันค่ะ ประชาชนมายื่นคำ
ร้องขอน้ำ แล้วเราต้องทำหนังสือถึงประปาขอน้ำจากประปาไปส่งให้ชุมชนค่ะ ส่วนมากจะ
เป็นรอบนอกที่น้ำประปายังไม่ถึง และจะมีบางวันที่เทศบาลฯ มีกิจกรรมร่วมกันก็จะงด
ออกจ่าย  เพ่ือมาร่วมกิจกรรมเทศบาลฯ ค่ะ 

ตอบท่าน สท.พัชรี  ภู่สิงห์    ของงานป้องกันฯ คือ 1.โครงการฝึกซ้อมแผน 
ป้องกัน 2. โครงการอบรมทบทวน อปพร . 3. โครงการจิตอาสาภัยพิบัติ จำนวน 3 
โครงการนี้เป็น  โครงการที่คล้าย ๆ กัน  ใน 3 โครงการ นี้ เป็นคนละลักษณะกันค่ะ 

1.   โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกัน เนื่องจาก เทศบาลฯ ตั้งอยู่ในตัวอำเภอเวลา 
ซ้อมแผนเราจะต้องซ้อมแผนป้องกัน ร่วมกัน อำเภอศรีสัชนาลัย สถานีตำรวจภูธร 
ศรีสัชนาลัย  โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย เราซ้อมแผนร่วมกันค่ะ เราจึงต้องตั้งงบประมาณไว้
ค่ะ 

2. โครงการอบรมทบทวน อปพร.จะมีระเบียบฯ จะต้องฝึกอบรมสมาชิก       
อปพร.ให้ได้ 2% ของประชากร ปัจจุบันสมาชิก อปพร.ก็อายุมากแล้ว เขาก็ไม่ค่อยมาร่วม
กิจกรรม และต้องจัดฝึกทบทวนทุกปี ค่ะ 

3. โครงการจิตอาสาภัยพิบัติ เป็นนโยบายของกระทรวงมหาดไทย ให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นจัดอบรม  โดยอำเภอจัดหาผู้เข้ารับการอบรม และจัดหาวิทยากรมา
จากจังหวัด เทศบาลฯ เตรียมงบประมาณ และเป็นโครงการจิตอาสาพระราชทานตาม
แนวพระราชดำริฯ ค่ะ 

 ตอบท่าน สท. วิทูล  พณิชนันทเวช เรื่องการจัดซื้อโต๊ะทำงาน  จำนวน 2 ตัว 
ที่ตั้งงบประมาณไว้นั้น  เนื่องจาก เทศบาลฯ ได้มีประกาศให้เทศบาลปรับปรุงโครงสร้าง 
ตามประกาศโครงสร้างใหม่  งานไหนที่ไม่เข้ากองใดกองหนึ่งให้มาอยู่กับสำนักปลัดฯ  
สำนักปลัดฯ จะต้องรับงานมาเพ่ิมอีก 2 งาน คืองานส่งเสริมการท่องเที่ยว และงานนิติ
การ  มีงานมาก็ต้องมีคนมาค่ะ เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว และนิติกร เลยจัดซื้อ
โต๊ะทำงาน  จำนวน  2  ตัว  เพ่ือรองรับเจ้าหน้าที่ ค่ะ 

- โครงการส่งเสริมอาชีพ (ต่อยอด) งานพัฒนาชุมชน ก็ได้จัดทำโครงการ 
ต่อยอดให้กันชุมชน คือ การด้นผ้าถุงยา่ม เพ่ือเพ่ิมมูลค่าผ้าทอบ้านหาดเสี้ยว 
 

/โครงการ อพสธ………………. 
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- โครงการ อพสธ. ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก สถานการณ์โควิด 19  
ทำให้จัดประชุม หรือไปอบรมฯ ไม่ได้ ได้สอบถามไปที่ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ ขอ
อบรมเป็นกลุ่มย่อยได้มั้ย เขาก็บอกว่าต้องเรียนรู้ไปพร้อมๆ กันค่ะ   และมหาวิทยาลัย  
ราชภัฎอุตรดิตถ์ จะดำเนินการจัดอบรมฯ ก็ตัง้ใจไว้ว่าจะให้เจ้าหน้าที่แต่ละกองเข้าร่วม 
การอบรมฯ แต่ปรากฎว่าเขาก็งดการอบรมไปหมด เนื่องจากสถานการณ์โควิด – 19 ค่ะ  
และตั้งโปรแกรมไว้ว่า จะพาผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องไป
ศึกษาดูงานที่จังหวัดกำแพงเพชร ที่เขาดำเนินการประสบผลสำเร็จ สถานการณ์แบบนี้ 
เขาก็ไม่รับเราค่ะ โครงการ อพสธ . เป็นโครงการสนองพระราชดำริ กรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้ทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งสมัครเข้าร่วมสนอง
พระราชดำริ ค่ะ  

    ขออนุญาตตอบ เรื่อง การตั้งงบประมาณ เงินเดือน เงินปรับปรุง ของ ตำแหน่ง 
วิศวกร เนื่องจาก สำนักปลัดฯ รับผิดชอบงานบุคลากร  ตำแหน่ง วิศวกร ได้ขอใช้บัญชีไป
ที่กรมส่งเสริมฯ เราจะต้องตั้งเงินเดือนไว้ให้เขา และการตั้งก็มีหลัก เกณฑ์ในการตั้ง
เงินเดือนในตำแหน่งว่าง  คือ  ขั้นต่ำบวกขั้นสูง หารสอง คูณ 12 เดือน  จึงนำยอดนี้มา
ตั้งงบประมาณ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องตั้งงบประมาณไว้รองรับ ขอบคุณค่ะ 

ที่ประชุม  - รับทราบ 
นายประวิด  ตุ่นทอง  -  ขอเชิญคุณวิเชียร  วรินทร์ ครับ 
ประธานสภาฯ 
นายวิเชียร  วรินทร์  -  เรียน  ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน 
ผอ.กองช่าง ผม นายวิเชียร  วรินทร์  ผอ .กองช่าง  ของกองช่างมีอยู่  3 เรื่อง  เรื่อง การจัดซื้อ

รถจักรยานยนต์  การตั้งงบประมาณค่าชดเชยค่า K และการตั้งเงินเดือนของวิศวกร 
สำนักปลัดฯ ได้ตอบไปแล้ว  ในส่วนที่เหลือผมขอมอบ นายสาธิต  ทองอนันต์ นายช่าง
โยธาชำนาญงาน เป็นผู้รับผิดชอบ เป็นผู้ชี้แจงครับ 

นายสาธิต  ทองอนันต์  -  เรียน  ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน 
นายช่างโยธา ผม นายสาธิต  ทองอนันต์  นายช่างโยธาชำนาญงาน ขอเรียนชี้แจงดังนี้ครับ 

 ประเด็นที่ 1  ชี้แจงเรื่องการขอจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 110  ซีซี แบบ
เกียร์ธรรมดา  จำนวน 1 คัน ตั้งตามมาตรฐานบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ของสำนัก
งบประมาณ  ขอเรียนว่ากองช่างมีรถจักรยานยนต์ จำนวน 1 คัน ซื้อเมื่อปี 2561 ครับ 
และในปีงบประมาณ 2565 เลยจะขอซื้อเพ่ิม 1 คัน เนื่องจากภารกิจกองช่าง จะทำให้
การปฏิบัติงานของกองช่างไม่สะดวก ซึ่งปัจจุบันน้องๆ ก็ใช้รถจักรยานยนต์ส่วนตัว ถ้าเรา
มีจักรยานยนต์อีก 1 คัน ก็จะสะดวกมากขึ้น  การชี้เขต และการร้องเรียน   

ประเด็นที่ 2 การตั้งงบประมาณเงินเดือน ตำแหน่ง วิศวกร  ผอ.กองช่างก็ได้
ชี้แจงไปแล้ว  

และประเด็น 3 ตามที่สมาชิกสภาเทศบาลสงสัย เรื่องค่า K ที่ตั้งในงบประมาณ 
คือ เหตุผลการขอรับเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)  
ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้รับแจ้งจากสำนักงบประมาณว่าการพิจารณา
ตรวจสอบการคิดคำนวณ เงินเพ่ิมหรือลดเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับ
ราคาได้ (ค่า K) กรณีสัญญาจ้างก่อสร้างตามแบบปรับราคาได้ (ค่าK) ที่มีวงเงินไม่เกิน 50 
ล้านบาท ให้อยู่ในอำนาจที่หน่วยงานของภาครัฐเจ้าของสัญญาจ้างเป็นผู้พิจารณาคำนวณ 

/เงินเพ่ิมหรือลด…………………. 
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เงินเพ่ิมหรือลดและอนุมัติจ่ายเงินเพ่ิมหรือเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้าง ตามเงื่อนไขของ
สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2544 ทั้งนี้ 
ให้เบิกจ่ายจากเงินรายได้ขององค์กรปกครองท้องถิ่น ซึ่งผู้รับจ้าง บริษัท จ.จักรวาล 42 
จำกัด ได้ยื่นเบิกเงินชดเชยค่างานตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) โครงการปรับปรุง
ผิวทางพาราแอสฟัลท์ติก คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สท.ถ. 19 -010 ถนนสาย
พิศาลดำริ หมู่ที่ 1-2 ตำบลหาดเสี้ยว กว้าง 6.50 เมตร ยาว 142.00 เมตร กว้าง  
5.00 เมตรยาว 130.00 เมตร กว้าง 4.00 เมตรยาว 895.00 เมตร ซึ่งมีพ้ืนที่ไม่น้อย
กว่า 5,153.00 ตารางเมตร ค่าจ้างตามสัญญา 1,551,000.00 บาท 

บริษัทฯ  ได้ทำการส่งมอบงาน และคณะกรรมการตรวจการจ้า งตรวจรับ
เรียบร้อยแล้วเนื่องจากสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK) จึงทำหนังสือยื่นเทศบาลตำบลหาด
เสี้ยว ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2563 เรื่อง การขอเบิกเงินชดเชยค่างานตามสัญญาแบบปรับ
ราคาได้ (ค่าK) เงินเพิ่มเป็นเงินทั้งสิ้น 141,138.37 บาท เป็นเหตุผลที่ต้องให้ดำเนินการ
ตั้งงบประมาณในเทศบัญญัติประจำปีงบประมาณ 2565 ขอขอบคุณครับ 

ที่ประชุม  - รับทราบ 
นายประวิด  ตุ่นทอง  -   มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับถ้าไม่มีใครอภิปราย    
ประธานสภาเทศบาล แล้ว ผมจะขอมติที่ประชุมสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้รับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในวาระแรก ขอได้โปรดยกมือขึ้น
ครับ 

ที่ประชุม   -  สมาชิกสภาเทศบาล   ได้ปรึกษาหารือกันอย่างกว้างขวางแล้ว 
    ปรากฎว่า มีผู้เห็นชอบ จำนวน  10  เสียง 

   มีผู้ไม่เห็นชอบ จำนวน    -   เสียง  
งดออกเสียง จำนวน   1   เสียง 

มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดไม่รับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขอได้โปรดยกมือขึ้นครับ 

ผลปรากฏดังนี้ 
มีผู้เห็นชอบ จำนวน    -   เสียง 
มีผู้ไม่เห็นชอบ จำนวน    -   เสียง  
งดออกเสียง จำนวน   -   เสียง 

ที่ประชุม   -  มีมติเห็นชอบรับหลักการเป็นเอกฉันท์   เวลา 11.30 น. 
มีผู้เห็นชอบ จำนวน   10  เสียง 
มีผู้ไม่เห็นชอบ จำนวน    -    เสียง  
งดออกเสียง จำนวน   1   เสียง 

นายประวิด  ตุ่นทอง  - ขอเชิญ คุณณรงค์  ผันพักตร์  เลขานุการสภาเทศบาล ชี้แจงขั้นตอน 
ประธานสภาเทศบาล ต่อไปในการพิจารณา งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 
 
 

/นายณรงค์  ผันพักตร์…………….. 
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นายณรงค์  ผันพักตร์  - เรียน  ประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน 
เลขานุการสภาฯ ผม นายณรงค์  ผันพักตร์   เลขานุการสภาเทศบาล  ขอเรียนชี้แจงขั้นตอนต่อไป ดังนี้ 
  การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565  

ในวงเงิน  75,000,000.- บาท  ได้ผ่านวาระแรกแล้ว  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ .ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2554 ข้อ 45  วรรคสาม ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียว
ไม่ได้  และในการพิจารณาวาระที่สองให้กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่า
ยี่สิบสี่ชั่วโมง  นับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณ ตามที่เขา
มาตรวจมาตรฐานฯ คำว่าไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง จะต้องเป็น 3 วัน ตั้งแต่เวลา 08.30 
ถึง 16.30 น. จึงต้องกำหนดแปรญัตติ  3  วัน   

ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลฯ ดำเนินการเลือกสมาชิกสภาเทศบาลฯ  
เพ่ือเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ  ขอให้สมาชิกสภาพิจารณา  และ 
จะต้องกำหนดวัน เวลา ในการรับเรื่อง แปรญัตติ  ต่อไป  คณะกรรมการแปรญัตติ ใน 
ระเบียบให้เลือกคณะกรรมการแปรญัตติ  ครั้งละ 1 คน ขอให้ท่านประธานสภาได้ดำเนิน 
การเลือกคณะกรรมการแปรญัตติครับ 

ที่ประชุม   - รับทราบ 
นายประวิด  ตุ่นทอง        -  ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ได้เสนอสมาชิกสภาเทศบาล  เพื่อเป็น 
ประธานสภาเทศบาล    คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ  ขอเชิญเสนอ คนที่ 1 ครับ ขอเชิญเสนอครับ 
นายวิทูล  พณิชนันทเวช     -  เรียน  ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล ผม นายวิทูล  พณิชนันทเวช  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 

ขอเสนอ คุณสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์  ครับ 
    ผู้รับรอง 1. นางพรพรรณ  ถาริยะ 

 2. นางพัชรี  ภู่สิงห ์
นายประวิด  ตุ่นทอง     -  ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ได้เสนอสมาชิกสภาเทศบาล อีกหรือไม่ครับ   
ประธานสภาเทศบาล ถ้าไม่มีผมก็ขอมติที่ประชุมว่าเห็นชอบให้ นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์ เป็นคณะกรรมการแปร

ญัตติร่างเทศบัญญัติ   คนที่ 1  ขอได้โปรดยกมือขึ้นครับ 
     ผลปรากฏดังนี้ 
     มีผู้เห็นชอบ จำนวน  10  เสียง 
     มีผู้ไม่เห็นชอบ จำนวน    -   เสียง  
     งดออกเสียง จำนวน   1   เสียง 
ที่ประชุม  -  มีมติเห็นชอบ นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 1  

มีผู้เห็นชอบ จำนวน  10  เสียง 
     มีผู้ไม่เห็นชอบ จำนวน    -   เสียง  
     งดออกเสียง จำนวน   1   เสียง 
นายประวิด  ตุ่นทอง     -  ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ได้เสนอสมาชิกสภาเทศบาล  เพื่อเป็น 
ประธานสภาเทศบาล คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ  ขอเชิญเสนอ คนที่ 2 ครับ 
 

/นางพรพรรณ  ถาริยะ …………….. 
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นางพรพรรณ  ถาริยะ  -  เรียน  ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล ดิฉัน  นางพรพรรณ  ถาริยะ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 

ขอเสนอ นายณรงค์  รัตนวิเชียรศรี   ค่ะ 
     ผู้รับรอง 1. นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ ์
      2. นายอานุภาพ  ยิ่งนิยม 
นายประวิด  ตุ่นทอง    -  ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ได้เสนอสมาชิกสภาเทศบาล อีกหรือไม่   
ประธานสภาเทศบาล ถ้าไม่มีผมก็ขอมติที่ประชุมว่าเห็นชอบให้ นายณรงค์  รัตนวิเชียรศรี  เป็นคณะกรรมการ

แปรญัตติร่างเทศบัญญัติ คนที่ 2  ขอได้โปรดยกมือขึ้นครับ 
     ผลปรากฏดังนี้ 
     มีผู้เห็นชอบ จำนวน   10  เสียง 
     มีผู้ไม่เห็นชอบ จำนวน    -   เสียง  
     งดออกเสียง จำนวน   1   เสียง 
ที่ประชุม  -  มีมติเห็นชอบ นายณรงค์  รัตนวิเชียรศรี  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 

มีผู้เห็นชอบ จำนวน   10  เสียง 
     มีผู้ไม่เห็นชอบ จำนวน    -   เสียง  
     งดออกเสียง จำนวน   1   เสียง 
นายประวิด  ตุ่นทอง     -  ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ได้เสนอสมาชิกสภาเทศบาล  เพื่อเป็น 
ประธานสภาเทศบาล คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ  ขอเชิญเสนอ คนที่ 3 ครับ 
นายณรงค์  หอมหวาน  -  เรียน  ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล ผม  นายณรงค์  หอมหวาน   สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 

ขอเสนอ นายสมชาย  รังษี   ครับ 
     ผู้รับรอง 1. นายวิทูล  พณิชนันทเวช 
      2. นายณรงค ์ รัตนวิเชียรศรี 
นายประวิด  ตุ่นทอง     -  ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ได้เสนอสมาชิกสภาเทศบาล อีกหรือไม่ครับ   
ประธานสภาเทศบาล ถ้าไม่มีผมก็ขอมติที่ประชุมว่าเห็นชอบให้ นายสมชาย  รังษี  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ

ร่างเทศบัญญัติ คนที่ 3  ขอได้โปรดยกมือขึ้นครับ 
     ผลปรากฏดังนี้ 
     มีผู้เห็นชอบ จำนวน  10  เสียง 
     มีผู้ไม่เห็นชอบ จำนวน    -   เสียง  
     งดออกเสียง จำนวน   1   เสียง 
ที่ประชุม  -  มีมติเห็นชอบ นายสมชาย  รังษี  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 3  

มีผู้เห็นชอบ จำนวน  10  เสียง 
     มีผู้ไม่เห็นชอบ จำนวน    -   เสียง  
     งดออกเสียง จำนวน   1   เสียง 
นายประวิด  ตุ่นทอง        -  มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ครับ  ขอเชิญครับถ้าไม่มี 
ประธานสภาเทศบาล ท่านใดเสนอถือว่าที่ประชุมเห็นชอบคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ ดังนี้ 

1.  นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์  
   2.  นายณรงค์   รัตนวิเชียรศรี  
   3.  นายสมชาย  รังษี    
ที่ประชุม   -  มีมติเห็นชอบ   

/นายประวิด  ตุ่นทอง…………        
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นายประวิด  ตุ่นทอง        -  การกำหนดวัน และเวลาการแปรญัตติ และกำหนดวันประชุมพิจารณา 
ประธานสภาเทศบาล ร่างเทศบัญญัติ  ในวาระท่ี 2  และวาระท่ี  3  ขอเชิญคุณณรงค์  ผันพักตร์ เลขานุการ

สภาฯ  ได้แจ้งให้สมาชิกสภาเทศบาล  ได้รับทราบ 
นายณรงค์  ผันพักตร์   -  เรียน  ประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน 
เลขานุการสภาฯ ผม นายณรงค์ ผันพักตร์ เลขานุการสภาเทศบาล ตามที่ได้เลือกคณะกรรมการแปรญัตติ   

จำนวน 3 ท่าน 
1.  นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์  

   2.  นายณรงค์   รัตนวิเชียรศรี  
   3.  นายสมชาย  รังษี   
 ขอแจ้งกำหนดวัน  และเวลาการยื่นคำแปรญัตติ การรับคำแปรญัตติไม่น้อยกว่า 24 

ชั่วโมง และกำหนดวันประชุมพิจารณาร่างเทศบัญญัติ  ในวาระ 2  และวาระ 3 ดังนี้ 
- คณะกรรมการแปรญัตติ  ให้มารับการยื่นเสนอคำแปรญัตติ และมาลง 

ลายมือชื่อทุกวัน จำนวน 3 วนั  ในวันที่ 16 - 18 สิงหาคม 2564 เวลา08.30 –
16.30 น.  ณ  สำนักงานเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว และผมขอนัดคณะกรรมการแปรญัตติ 
ทั้ง 3 ท่าน  ในวันที่  16  สิงหาคม  2564  เวลา 09.00 น.  ณ  ห้องประชุมเทศบาล
ตำบลหาดเสี้ยวเพ่ือเลือกประธานฯ กรรมการ และเลขานุการ  

- ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ  ในวันที่  20  สิงหาคม  2564   
เวลา 09.00 น.  ณ  ห้องประชุมเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว 

- กำหนดการประชุมสภาเทศบาล  เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 ในวาระ 2 และวาระ 3  ในวันที่ 24     
สิงหาคม  2564  ตั้งแต่เวลา  10.00 น. ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว  
จะไม่ออกเป็นหนังสือเชิญประชุมก็ได้ ก็ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบตามนี้ครับ ขอบคุณครับ 

ที่ประชุม   -  รับทราบ 
นายประวิด  ตุ่นทอง      -  ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ  ได้กล่าวขอบคุณ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นางรุ่งอรุณ  คำโมง                  -  เรียนประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาล ที่ทรงเกียรติ ทุกท่าน   
นายกเทศมนตรี      ดิฉัน นางรุ่งอรุณ  คำโมง  นายกเทศมนตรีตำบลหาดเสี้ยว ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภา

เทศบาล  ทุกท่าน เป็นอย่างยิ่ง  ที่ได้กรุณาเห็นชอบให้ผ่านร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  ดิฉันพร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ทุก
ท่าน จะใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายอย่างรอบคอบ และเกิดประโยชน์ให้แก่บ้านเมืองอย่าง
สูงสุดแก่ประชาชน ขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว  ทุกท่านค่ะ   

ที่ประชุม  -  รับทราบ 
 

3.2 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

นายประวิด  ตุ่นทอง   ขอเชิญนายกเทศมนตรีตำบลหาดเสี้ยว  ได้แถลงญัตติ  ครับ 
ประธานสภาฯ 
 
     /นางรุ่งอรุณ  คำโมง……………………….. 
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นางรุ่งอรุณ  คำโมง   - เรียน  ประธานสภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว  และสมาชิกสภาเทศบาลตำบล 
นายกเทศมนตรี หาดเสี้ยว ทุกท่านดิฉัน  นางรุ่งอรุณ  คำโมง  นายกเทศมนตรีตำบลหาดเสี้ยว  

3.2  ญัตติผู้บริหารเทศบาล เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ.2564  

หลักการ 
ด้วยเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว โดยกองวิชาการและแผนงาน มีความประสงค์ขอ 

อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 11/2564  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕63  ข้อ ๒7  ซึ่งกำหนดให้ “การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
ในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอน 
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการ 
ใหม่ จำนวน 1 รายการ ดังนี้ 

โอนลด  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ หมวด 
ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย 
หมวดอ่ืนๆ โครงการค่าใช้จ่ายโครงการอบรมการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 
งบประมาณตั้งไว้          30,000.0๐ บาท     
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน              30,000.0๐ บาท     
โอนลด              30,000.0๐ บาท     
งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด                 0.00 บาท  

    โอนลด  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ หมวด 
ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย 
หมวดอ่ืนๆ โครงการค่าใช้จ่ายโครงการอบรม     การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านงาน
ประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
งบประมาณตั้งไว้          30,000.0๐ บาท     
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน              30,000.0๐ บาท     
โอนลด              30,000.0๐ บาท     
งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด                 0.00 บาท 

โอนลด  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ หมวด 

ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย 

หมวดอ่ืนๆ โครงการค่าใช้จ่ายโครงการอบรม     เสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม  

สำหรับพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
งบประมาณตั้งไว้          20,000.0๐ บาท     
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน              20,000.0๐ บาท 
โอนลด              20,000.0๐ บาท     
งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด                 0.00 บาท  
 

/โอนลด  แผนงานบริหารงานทั่วไป…………….. 
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    โอนลด  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ หมวด 
ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  
งบประมาณตั้งไว้            50,000.0๐ บาท     
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน                42,122.00 บาท     
โอนลด                20,000.00 บาท     
งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด          22,122.00 บาท  

    โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและ 
วิชาการ  หมวดครุภัณฑ์ ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ โครงการปรับปรุง 
คลื่นความถี่หอกระจายข่าวไร้สายเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว 
งบประมาณตั้งไว้                    0.0๐ บาท     
ได้ดำเนินการเบิกจ่ายไปแล้ว                  0.00 บาท  
คงมีงบประมาณคงเหลือ                          0.0๐ บาท 
โอนเพิ่ม            100,000.0๐ บาท     
มีงบประมาณคงเหลือหลังโอนเพิ่ม        100,000.0๐ บาท 

เหตุผล 
เนื่องจากกองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลหาดเสี้ยวมีความ 

ประสงค์ปรับเปลี่ยนการใช้คลื่นความถี่หอกระจายข่าวไร้สายของเทศบาลตำบล 
หาดเสี้ยว ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แจ้งการปรับเปลี่ยนคลื่นความถี่  
เป็น 420.200 MHz เพ่ือการเชื่อมโยงสำหรับการกระจายเสียงตามสาย หรือ          
หอกระจายข่าวไร้สาย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามประกาศคณะกรรมการ 
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)  
เรื่อง หลักเกณฑ์การปรับปรุงการใช้คลื่นความถี่ ย่านความถ่ี 380 – 510  
เมกะเฮิรตช์ (MHz) จึงนำเสนอท่ีประชุมสภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยวพิจารณา ต่อไป 
นางรุ่งอรุณ  คำโมง นายกเทศมนตรีตำบลหาดเสี้ยว 

ที่ประชุม   - รับทราบ 
นายประวิด  ตุ่นทอง   - ขอเชิญเลขานุการชี้แจงระเบียบฯ  ครับ 
ประธานสภาฯ 
นายณรงค์  ผันพักตร์  -  เรียน  ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน 
เลขานุการสภาฯ ผม นายณรงค์   ผันพักตร์  เลขานุการสภาฯ   ขอเรียนชี้แจง ดังนี้  ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕63  
ข้อ ๒7  ซึ่งกำหนดให้ “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอน
ลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็น
อำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 

ที่ประชุม  - รับทราบ 
นายประวิด  ตุ่นทอง   - ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาล อภิปรายครับ      
ประธานสภาฯ  ขอเชิญ คุณพรพรรณ  ถาริยะ ครับ 
 

/นางพรพรรณ  ถาริยะ……………… 
 
 



27 
นางพรพรรณ  ถาริยะ  -  เรียน  ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล ดิฉัน  นางพรพรรณ  ถาริยะ  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1 ขอเรียนถามว่า การเปลี่ยน

คลื่นความถี่   เคยประเมินผลหรือไม่ว่าคลื่นเก่าเป็นอย่างไร  ตลาดเหนือฟังไม่รู้เรื่องเลย 
ส่วนมากประชาชนเขาก็ฟังแต่หอกระจายข่าว เคยทำแบบประเมินความพึงพอใจหรือไม่ 
ว่าประชาชนเขาฟังรู้เรื่องหรือไม่ 

นายประวิด  ตุ่นทอง   - ขอเชิญ  คุณรุ่งอรุณ  คำโมง ครับ 
ประธานสภาฯ 
นางรุ่งอรุณ  คำโมง   - เรียน  ประธานสภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว  และสมาชิกสภาเทศบาลตำบล 
นายกเทศมนตรี หาดเสี้ยว ทุกท่านดิฉัน  นางรุ่งอรุณ  คำโมง  นายกเทศมนตรีตำบลหาดเสี้ยว การจัด

รายการ  เรื่องการใช้สื่อเหล่านี้ ที่กรมฯ  ต้องเปลี่ยนความถี่  เนื่องจาก ความถี่เดิมมีคลื่น
รบกวน  การดำเนินรายการทั้งเครื่องส่ง และเครื่องรับ  ในส่วนที่ทำประเมินผลไว้หรือไม่
ดิฉันขออนุญาตให้ กองวิชาการฯ เป็นผู้ชี้แจงค่ะ 

นายจิตรกร  จุติ   -  เรียน  ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน 
ผอ.กองวิชาการฯ ผม นายจิตรกร จุติ   ผอ.กองวิชาการและแผนงาน ในส่วนการประเมินผลการกระจาย

เสียงไร้สาย กองวิชาการฯ ได้ดำเนินการจัดเวรประชาสัมพันธ์หอกระจายข่าวไร้สายให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุด แต่เนื่องจาก หอกระจายข่าวไร้สาย ยังใช้งานไม่ได้เต็มที่ เนื่องจาก 
กสทช.ได้แจ้งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งให้ท้องถิ่นปรับเปลี่ยนคลื่นความถี่
จากเดิม  420.200 MHz ให้ดำเนินการปรับเปลี่ยน เป็น ย่านความถี่ 380 – 510    
เมกะเฮิรตช์ (MHz) เราเลยต้องงดการดำเนินการไป ปัจจุบันนี้หอกระจายข่าวไม่สามารถ
ใช้การได ้จึงขออนุมัติปรับคลื่นความถี่ ประกอบกับมีผู้รับจ้างเสนอราคามา 
จำนวน  96,000.- บาท ครับก็เลยเป็นที่มาของการขออนุมัติ  ผู้บริหารก็เห็นความสำคัญ  
และกองวิชาการฯ ก็จะนำไปประเมิลผลฯ ต่อไปครับ ขอบคุณครับ 

ที่ประชุม   - รับทราบ 
นายประวิด  ตุ่นทอง   - มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ 
ประธานสภาฯ ถ้าไม่มีท่านใดอภิปรายแล้ว ผมขอมติสมาชิกสภาเทศบาลท่านเห็นชอบให้ขออนุมัติโอน

เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของกองวิชาการและแผนงาน  
ขอได้โปรดยกมือขึ้นครับ 

     ผลปรากฏดังนี้ 
     มีผู้เห็นชอบ จำนวน   10    เสียง 
     มีผู้ไม่เห็นชอบ จำนวน     -   เสียง  
     งดออกเสียง จำนวน    1    เสียง 
ที่ประชุม  - มีมติ ดังนี้ 
     มีผู้เห็นชอบ จำนวน   10    เสียง 
     มีผู้ไม่เห็นชอบ จำนวน     -   เสียง  
     งดออกเสียง จำนวน    1    เสียง 
 
 
 

/3.3  ญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบ…………….. 
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3.3  ญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบการเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้  เพื่อ
ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฏีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา 
โมเดล”  

นายประวิด  ตุ่นทอง   - ขอเชิญนายกเทศมนตรีตำบลหาดเสี้ยว  ได้แถลงญัตติ  ครับ 
ประธานสภาฯ 
นางรุ่งอรุณ  คำโมง   - เรียน  ประธานสภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว  และสมาชิกสภาเทศบาลตำบล 
นายกเทศมนตรี หาดเสี้ยว ทุกท่านดิฉัน  นางรุ่งอรุณ  คำโมง  นายกเทศมนตรีตำบลหาดเสี้ยว  
 3.3  ญัตติผู้บริหารเทศบาล เรื่อง  ขอความเห็นชอบการเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้  

เพ่ือดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฏีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา 
โมเดล”  

หลักการ 
ตามท่ีจังหวัดสุโขทัย ดำเนินการโครงการพัฒนาพ้ืนที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพ 

ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” โดยมีพ้ืนที่ครัวเรือน
ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีพ้ืนที่อยู่ในเขตป่าไม้ถาวร หรือป่าไม้ พ.ศ. 2484 ซึ่ง
ต้องยื่นคำขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าไม้   ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 
มิถุนายน 2563 ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 ลง
มติเห็นชอบการขอขยายเวลาในการยื่นคำขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ภายใน 
120 วันนับจากวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้ขยายระยะเวลาในการยื่นคำขออนุญาต (สิ้นสุด
การยื่นทำขอ วันที่ 7 กันยายน 2564) ซึ่งในการยื่นคำขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ใน
พ้ืนที่ป่าไม้ของพ้ืนที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตต้องได้รับความเห็นชอบจาก
สภาเทศบาลในเขตพื้นที่ที่จะดำเนินโครงการ 

เหตุผล 
กองช่าง เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว จึงขอยื่นการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นท่ี

ป่าไม้ เพ่ือขอความเห็นชอบการเข้าทำประโยชน์ในพ้ืนที่ เพ่ือให้พ้ืนที่ของครัวเรือน
ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตได้เข้าร่วมโครงการอย่างถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบ
และกฎหมาย 

จึงขอเสนอญัตตินี้  ต่อสภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยวเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ต่อโครงการดังกล่าวต่อไป  นางรุ่งอรุณ  คำโมง  นายกเทศมนตรีตำบลหาดเสี้ยว 

ในรายละเอียดนี้ได้แนบเอกสารหนังสือจากจังหวัดสุโขทัยมาด้วยแล้ว 
ที่ประชุม   - รับทราบ 
นายประวิด  ตุ่นทอง  - ขอเชิญ คุณรุ่งอรุณ  คำโมง ครับ 
ประธานสภาฯ  
นางรุ่งอรุณ  คำโมง   - เรียน  ประธานสภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว  และสมาชิกสภาเทศบาลตำบล 
นายกเทศมนตรี หาดเสี้ยว ทุกท่านดิฉัน นางรุ่งอรุณ  คำโมง นายกเทศมนตรีตำบลหาดเสี้ยว “โคก หนอง 

นา โมเดล” มีพ้ืนที่อยู่จำนวนไม่น้อย แล้วเรื่องนี้กรมพัฒนาชุมชน  เป็นผู้รับผิดชอบ
เหมือนยืมมือเรามารับผิดชอบ  เขาทำประโยชน์มานาน  และเขาได้เสียภาษี อยากให้ผู้ถือ
กฎหมายกองวิชาการฯ และกองช่าง  พิจาณาว่าเรามีหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นชอบมั้ย 
“โคก หนอง นา โมเดล”  ที่ดินลักษณะใดบ้างจึงจะเข้าร่วมโครงการได้ ขออนุญาตให้
ผู้เกี่ยวข้องเป็นผู้ชี้แจงเพ่ิมเติม  

/นายประวิด  ตุ่นทอง……………………… 
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นายประวิด  ตุ่นทอง  - ขอเชิญ คุณสาธิต  ทองอนันต์ ครับ 
ประธานสภาฯ  
นายสาธิต  ทองอนันต์  -  เรียน  ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน 
นายช่างโยธา  ผม นายสาธิต  ทองอนันต์  นายช่างโยธาชำนาญงาน ผมขออนุญาตชี้แจง  

เรื่อง ขอความเห็นชอบการเข้าทำประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าไม้เพ่ือดำเนินโครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์ “โคก หนอง นา โมเดล” 

- ผู้เข้าร่วมโครงการ นางม้วน  เกิดผล ชนิดกรรมสิทธิ์ / ประเภทการครอบครอง 
ภ.บ.ท.๕ ชื่อ-สกุล ผู้ถือสิทธิ์ที่ดิน นางม้วน เกิดผล ที่ตั้งของแปลงที่ดินที่ร่วมโครงการหมู่ที่ 
2 ตำบลหาดเสี้ยว ผลการตรวจสอบอยู่ในป่า พรบ. 2484 คาบเกี่ยว นสล. หนองหิน 
สาธารณะประโยชน์ 

- คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ ขนาดพ้ืนที่ที่ต้องการเข้าร่วม 1 
ไร่หรือ 3 ไร่ 

- มีความสนใจทำโคก หนอง นา โมเดล และมีที่ดินเป็นของตนเอง 
- สามารถเข้ารับการฝึกอบรมเป็นระยะเวลาต่อเนื่อง 5 วัน 
- ยินยอมที่จะให้ใช้ประโยชน์จากที่ดินในการปรับพ้ืนที่พัฒนาเป็นโคก หนอง นา 

โมเดล เป็นระยะเวลา 5 ปี 
- ไม่เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ที่ได้รับเงินงบประมาณ 
เอกสารประกอบการสมัคร 
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (เจ้าของกรรมสิทธิ์และผู้สมัคร) 
2. สำเนาทะเบียนบ้าน (เจ้าของกรรมสิทธิ์และผู้สมัคร) 
3. สำเนาเอกสารสิทธิ์ที่ดินจำนวนหนึ่งชุด  
- ผลการตรวจสอบกรรมสิทธิ์ที่ดินอยู่ในป่า พรบ. 2484 คาบเกี่ยว (นสล .) 

หนองหินสาธารณะประโยชน์ซึ่งกรณีที่ดินสาธารณะประโยชน์ (นสล.) ส่วนราชการที่มี
สิทธิ์ขอใช้ต้องเป็นทบวงการเมือง กิจกรรมที่ขอใช้ต้องเพ่ือประโยชน์ในราชการเท่านั้น 
เพ่ือโปรดพิจารณาเห็นชอบต่อไป 

ที่ประชุม   - รับทราบ 
นางรุ่งอรุณ  คำโมง   - เรียน  ประธานสภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว  และสมาชิกสภาเทศบาลตำบล 
นายกเทศมนตรี หาดเสี้ยว ทุกท่านดิฉัน  นางรุ่งอรุณ  คำโมง  นายกเทศมนตรีตำบลหาดเสี้ยว ดิฉันขอ

อนุญาตถอนญัตตินี้ออกไปก่อนค่ะ   
ที่ประชุม  - รับทราบ 
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3.4 ญัตติ  เรื่อง ขอความเห็นชอบการเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้   

นายประวิด  ตุ่นทอง    - ขอเชิญนายกเทศมนตรีตำบลหาดเสี้ยว  ได้แถลงญัตติ  ครับ 
ประธานสภาฯ 
นางรุ่งอรุณ  คำโมง   - เรียน  ประธานสภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว  และสมาชิกสภาเทศบาลตำบล 
นายกเทศมนตรี หาดเสี้ยว ทุกท่านดิฉัน  นางรุ่งอรุณ  คำโมง  นายกเทศมนตรีตำบลหาดเสี้ยว  
 3.4  ญัตติผู้บริหารเทศบาล  เรื่อง  ขอความเห็นชอบการเข้าทำประโยชน์ในพื้นท่ีป่าไม้    

หลักการ 
ตามที่ เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว ได้รับแจ้งเรื่องการเข้าทำประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าไม้ 

และขอผ่อนผันตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2523 ในกรณีที่ปรากฏว่ายัง
มีส่วนราชการใดเข้ารับประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาตโดยขอให้จังหวัดแจ้งเพ่ือ
ยื่นคำขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ ใน พ้ืนที่ ป่ าไม้ภายใน 180 วันนับตั้ งแต่วันที่
คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 ซึ่งส่วนราชการและหน่วยงาน
รัฐบาลที่เข้าทำประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาตมีจำนวนมากไม่สามารถยื่นคำขอ
ได้ทันกำหนด จึงได้เสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือโปรดพิจารณารับทราบการดำเนินการและผล
การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี และเห็นชอบขยายเวลาในการยื่นคำขออนุญาตเข้า
ทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้โดยให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐยื่นคำขออนุญาตเข้าทำ
ประโยชน์ในพื้นท่ีป่าไม้ภายใน 120 วัน(สิ้นสุดการยื่นคำขอวันที่ 7 กันยายน 2564) 

เหตุผล 
กองช่าง เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว จึงขอยื่นการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นท่ี

ป่าไม้ เพ่ือขอความเห็นชอบการเข้าทำประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าไม้ ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ 
พ.ศ.2484 มาตรา 4 (1) “ป่า”หมายความว่า ที่ดินที่ยังมิได้มีบุคคลได้มาตามกฎหมาย
ที่ดิน เพ่ือให้การแก้ไขปัญหากรณีส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐเข้าทำประโยชน์ใน
พ้ืนที่ป่าไม้ก่อนได้รับทุกกรณีให้ครบถ้วนถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบและกฎหมาย 

จึงขอเสนอญัตตินี้  ต่อสภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยวเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
ต่อเข้าทำประโยชน์ในพ้ืนที่ป่า หนังสือสำคัญที่หลวงป่าหนองเอ่ียน (นสล.) และถนน
ภายในเขตเทศบาลตำบลหาดเสี้ยวดังกล่าวต่อไป นางรุ่งอรุณ  คำโมง นายกเทศมนตรี
ตำบลหาดเสี้ยว 
 รายชื่อถนนต่างๆ ในเขตเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว  ดังนี้ 
1) โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสาย ซอยเทศบาล 1 หมู่ที่ 1 ตำบลหาดเสี้ยว  

กว้าง 3 เมตร ยาว 0.150 กโิลเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนและแผนผังที่
เทศบาลตำบลหาดเสี้ยวกำหนด 

2) โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสาย ซอยเทศบาล 2 หมู่ที่ 1 ตำบลหาดเสี้ยว  
กว้าง 4 เมตร ยาว 3.100 กโิลเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนและแผนผังที่
เทศบาลตำบลหาดเสี้ยวกำหนด 

 
 

/3) โครงการก่อสร้าง…………….. 
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3) โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ถนนสาย ซอยเทศบาล 3 หมู่ที่ 1 ตำบลหาดเสี้ยว  

กว้าง 4 เมตร ยาว 0.241 กโิลเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนและแผนผังที่
เทศบาลตำบลหาดเสี้ยวกำหนด 

4) โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสาย ซอยเทศบาล 4 หมู่ที่ 1 ตำบลหาดเสี้ยว  
กว้าง 4 เมตร ยาว 0.831 กโิลเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนและแผนผังที่
เทศบาลตำบลหาดเสี้ยวกำหนด 

5) โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ถนนสาย ซอยเทศบาล 5 หมู่ที่ 1 ตำบลหาดเสี้ยว  
กว้าง 6 เมตร ยาว 0.272 กโิลเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนและแผนผังที่
เทศบาลตำบลหาดเสี้ยวกำหนด 

6) โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสาย ซอยเทศบาล 6 หมู่ที่ 1 ตำบลหาดเสี้ยว  
กว้าง 3 เมตร ยาว 0.141 กโิลเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนและแผนผังที่
เทศบาลตำบลหาดเสี้ยวกำหนด 

7) โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสาย ซอยเทศบาล 7 หมู่ที่ 1 ตำบลหาดเสี้ยว  
กว้าง 3 เมตร ยาว 0.326 กโิลเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนและแผนผังที่
เทศบาลตำบลหาดเสี้ยวกำหนด 

8) โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสาย ซอยเทศบาล 8 หมู่ที่ 1 ตำบลหาดเสี้ยว  
กว้าง 3 เมตร ยาว 0.149 กโิลเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนและแผนผังที่
เทศบาลตำบลหาดเสี้ยวกำหนด 

9) โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสาย ซอยเทศบาล 9 หมู่ที่ 1 ตำบลหาดเสี้ยว  
กว้าง 4 เมตร ยาว 0.273 กโิลเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนและแผนผังที่
เทศบาลตำบลหาดเสี้ยวกำหนด 

10)  โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสาย ซอยเทศบาล 1 หมู่ที่ 1 ตำบลหาดเสี้ยว  
กว้าง 4 เมตร ยาว 0.168 กโิลเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนและแผนผังที่
เทศบาลตำบลหาดเสี้ยวกำหนด 

11)  โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสาย ซอยเทศบาล 1/1 หมู่ที่ 1 ตำบลหาดเสี้ยว  
กว้าง 4 เมตร ยาว 0.396 กโิลเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนและแผนผังที่
เทศบาลตำบลหาดเสี้ยวกำหนด 

12) โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสาย ซอยเกิดผล หมู่ที่ 1 ตำบลหาดเสี้ยว  กว้าง 5 
เมตร ยาว 0.549 กิโลเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนและแผนผังที่เทศบาล
ตำบลหาดเสี้ยวกำหนด 

13)  โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสาย ซอยโรงสีตาพร หมู่ที่ 1 ตำบลหาดเสี้ยว  
กว้าง 4 เมตร ยาว 0.630 กโิลเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนและแผนผังที่
เทศบาลตำบลหาดเสี้ยวกำหนด 

/14) โครงการก่อสร้าง…………….. 
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14)  โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสาย ซอยเชื่อมทางหลวง 101 (บ้านตาโล้น) หมู่ที่ 

2 ตำบลหาดเสี้ยว  กว้าง 3 เมตร ยาว 0.125 กิโลเมตร  รายละเอียดตามแบบ
แปลนและแผนผังที่เทศบาลตำบลหาดเสี้ยวกำหนด 

15)  โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสาย ซอยเชื่อมเทศบาล 2 (อู่ทำสี) หมู่ที่ 1 ตำบล
หาดเสี้ยว  กว้าง 3 เมตร ยาว 0.194 กิโลเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนและ
แผนผังที่เทศบาลตำบลหาดเสี้ยวกำหนด 

16)  โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสาย ซอยเชื่อมเทศบาล (7 ข้างวัด) หมู่ที่ 1 ตำบล
หาดเสี้ยว  กว้าง 3 เมตร ยาว 0.121 กิโลเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนและ
แผนผังที่เทศบาลตำบลหาดเสี้ยวกำหนด 

17)  โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสาย ซอยแม่วารินทร์ หมู่ที่ 1 ตำบลหาดเสี้ยว  
กว้าง 3 เมตร ยาว 0.100 กโิลเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนและแผนผังที่
เทศบาลตำบลหาดเสี้ยวกำหนด 

18)  โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสาย ซอยเชื่อมเทศบาล 5-7 หมู่ที่ 1 ตำบลหาด
เสี้ยว  กว้าง 3 เมตร ยาว 0.100 กิโลเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนและแผนผัง
ที่เทศบาลตำบลหาดเสี้ยวกำหนด 

19) โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสาย ซอยไทยเจริญ หมู่ที่ 1 ตำบลหาดเสี้ยว  กว้าง 
3 เมตร ยาว 0.075 กิโลเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนและแผนผังที่เทศบาล
ตำบลหาดเสี้ยวกำหนด 

20)  โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสาย ซอยเชื่อมเทศบาล7 (ซอยป้าชนะ) หมู่ที่ 1 
ตำบลหาดเสี้ยว  กว้าง 2.50 เมตร ยาว 0.052 กิโลเมตร รายละเอียดตามแบบ
แปลนและแผนผังที่เทศบาลตำบลหาดเสี้ยวกำหนด 

21) โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ถนนสายเหลาหลวง หมู่ที่ 1 ตำบลหาดเสี้ยว  กว้าง 4 
เมตร ยาว 2.500 กิโลเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนและแผนผังที่เทศบาล
ตำบลหาดเสี้ยวกำหนด 

22)  โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ถนนสาย ซอยเชื่อมสายคลองพง – นากระต่าย หมู่ที่ 2 
ตำบลหาดเสี้ยว  กว้าง 4 เมตร ยาว 0.600 กิโลเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลน
และแผนผังที่เทศบาลตำบลหาดเสี้ยวกำหนด 

23) โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสาย ซอยเทศบาล 11 หมู่ที่ 2 ตำบลหาดเสี้ยว  
กว้าง 3 เมตร ยาว 0.185 กโิลเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนและแผนผังที่
เทศบาลตำบลหาดเสี้ยวกำหนด 

24)  โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสาย ซอยเทศบาล 12 หมู่ที่ 2 ตำบลหาดเสี้ยว  
กว้าง 3 เมตร ยาว 0.204 กโิลเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนและแผนผังที่
เทศบาลตำบลหาดเสี้ยวกำหนด 

 
/25) โครงการก่อสร้าง…………….. 
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25)  โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสาย ซอยเทศบาล 13 หมู่ที่ 2 ตำบลหาดเสี้ยว  
กว้าง 3 เมตร ยาว 0.196 กโิลเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนและแผนผังที่
เทศบาลตำบลหาดเสี้ยวกำหนด 

26)  โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสาย ซอยเทศบาล 14 หมู่ที่ 2 ตำบลหาดเสี้ยว  
กว้าง 3 เมตร ยาว 0.233 กโิลเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนและแผนผังที่
เทศบาลตำบลหาดเสี้ยวกำหนด 

27)  โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสาย ซอยเทศบาล 15 หมู่ที่ 2 ตำบลหาดเสี้ยว  
กว้าง 3 เมตร ยาว 0.200 กโิลเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนและแผนผังที่
เทศบาลตำบลหาดเสี้ยวกำหนด 

28)  โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสาย ซอยเทศบาล 16 หมู่ที่ 2 ตำบลหาดเสี้ยว  
กว้าง 3 เมตร ยาว 0.250 กโิลเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนและแผนผังที่
เทศบาลตำบลหาดเสี้ยวกำหนด 

29)  โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสาย ซอยเทศบาล 17 หมู่ที่ 2 ตำบลหาดเสี้ยว  
กว้าง 3 เมตร ยาว 0.170 กโิลเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนและแผนผังที่
เทศบาลตำบลหาดเสี้ยวกำหนด 

30)  โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสาย ซอยเทศบาล 18 หมู่ที่ 2 ตำบลหาดเสี้ยว  
กว้าง 4 เมตร ยาว 0.310 กโิลเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนและแผนผังที่
เทศบาลตำบลหาดเสี้ยวกำหนด 

31)  โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสาย ซอยเทศบาล 19 หมู่ที่ 2 ตำบลหาดเสี้ยว  
กว้าง 3 เมตร ยาว 0.149 กโิลเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนและแผนผังที่
เทศบาลตำบลหาดเสี้ยวกำหนด 

32)  โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสาย ซอยเทศบาล 20 หมู่ที่ 2 ตำบลหาดเสี้ยว  
กว้าง 3 เมตร ยาว 0.509 กโิลเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนและแผนผังที่
เทศบาลตำบลหาดเสี้ยวกำหนด 

33)  โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสาย ซอยเทศบาล 17/1 หมู่ที่ 2 ตำบลหาดเสี้ยว  
กว้าง 3 เมตร ยาว 0.168 กโิลเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนและแผนผังที่
เทศบาลตำบลหาดเสี้ยวกำหนด 

34) โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสาย ซอยเทศบาล 18/1 หมู่ที่ 2 ตำบลหาดเสี้ยว  
กว้าง 3 เมตร ยาว 0.337 กโิลเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนและแผนผังที่
เทศบาลตำบลหาดเสี้ยวกำหนด 

35)  โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสายสำเริงฤทธิ์ หมู่ที่ 2 ตำบลหาดเสี้ยว  กว้าง 4 
เมตร ยาว 0.307 กิโลเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนและแผนผังที่เทศบาล
ตำบลหาดเสี้ยวกำหนด 

/36) โครงการก่อสร้าง…………….. 
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36)  โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสายราษฏร์อุทิศ หมู่ที่ 2 ตำบลหาดเสี้ยว  กว้าง 3 
เมตร ยาว 0.300 กิโลเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนและแผนผังที่เทศบาล
ตำบลหาดเสี้ยวกำหนด 

37)  โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสายซอยทุ่งรวงทอง หมู่ที่ 2 ตำบลหาดเสี้ยว  
กว้าง 3 เมตร ยาว 0.273 กโิลเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนและแผนผังที่
เทศบาลตำบลหาดเสี้ยวกำหนด 

38)  โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสายซอยร่วมใจพัฒนา หมู่ที่ 2 ตำบลหาดเสี้ยว  
กว้าง 3 เมตร ยาว 0.560 กโิลเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนและแผนผังที่
เทศบาลตำบลหาดเสี้ยวกำหนด 

39)  โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสาย ซอยนางกองศรี หมู่ที่ 2 ตำบลหาดเสี้ยว  
กว้าง 3 เมตร ยาว 0.109 กโิลเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนและแผนผังที่
เทศบาลตำบลหาดเสี้ยวกำหนด 

40)  โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสาย ถนนเชื่อมถนนชมปรีดา (ซอยบ้านนายด่อน) 
หมู่ที่ 2 ตำบลหาดเสี้ยว  กว้าง 3 เมตร ยาว 0.135 กิโลเมตร  รายละเอียดตาม
แบบแปลนและแผนผังที่เทศบาลตำบลหาดเสี้ยวกำหนด 

41)  โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสาย ถนนซอยเชื่อมเทศบาล 13-15 หมู่ที่ 2 
ตำบลหาดเสี้ยว  กว้าง 3 เมตร ยาว 0.148 กิโลเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลน
และแผนผังที่เทศบาลตำบลหาดเสี้ยวกำหนด 

42)  โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสาย ซอยหนองผักลุง (บ้านอาจารย์นิรุต) หมู่ที่ 2 
ตำบลหาดเสี้ยว  กว้าง 4 เมตร ยาว 1.197 กิโลเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลน
และแผนผังที่เทศบาลตำบลหาดเสี้ยวกำหนด 

43) โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสาย ซอยนากระต่าย หมู่ที่ 2 ตำบลหาดเสี้ยว  
กว้าง 3 เมตร ยาว 0.500 กโิลเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนและแผนผังที่
เทศบาลตำบลหาดเสี้ยวกำหนด 

44)  โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ถนนสาย ถนนเชื่อมถนนชมปรีดา (ข้างบ้านหมอเป้า) 
หมู่ที่ 2 ตำบลหาดเสี้ยว  กว้าง 3 เมตร ยาว 0.500 กิโลเมตร  รายละเอียดตาม
แบบแปลนและแผนผังที่เทศบาลตำบลหาดเสี้ยวกำหนด 

45)  โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสาย ถนนเชื่อมถนนชมปรีดา (ซอยร่วมใจอุทิศ) หมู่
ที่ 2 ตำบลหาดเสี้ยว  กว้าง 3 เมตร ยาว 0.387 กิโลเมตร  รายละเอียดตามแบบ
แปลนและแผนผังที่เทศบาลตำบลหาดเสี้ยวกำหนด 

46)  โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสายซอยอุดรพัฒนา หมู่ที่ 1 ตำบลหาดเสี้ยว  
กว้าง 4 เมตร ยาว 0.581 กโิลเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนและแผนผังที่
เทศบาลตำบลหาดเสี้ยวกำหนด 

/47) โครงการก่อสร้าง…………….. 
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47)  โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสาย พิศาลดำริ หมู่ที่ 1 - 2 ตำบลหาดเสี้ยว  กว้าง 

5 เมตร ยาว 1.845 กิโลเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนและแผนผังที่เทศบาล
ตำบลหาดเสี้ยวกำหนด 

48) โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสาย ชมปรีดา  หมู่ที่ 1 - 2 ตำบลหาดเสี้ยว  กว้าง 
5 เมตร ยาว 1.710 กิโลเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนและแผนผังที่เทศบาล
ตำบลหาดเสี้ยวกำหนด 

49)  โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสาย โรงฆ่าสัตว์ หมู่ที่ 1 ตำบลหาดเสี้ยว  กว้าง 5 
เมตร ยาว 3.240 กิโลเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนและแผนผังที่เทศบาล
ตำบลหาดเสี้ยวกำหนด 

50)  โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง  ถนนสาย คลองพง หมู่ที่ 1 ตำบลหาดเสี้ยว  กว้าง 5 
เมตร ยาว 7.206 กิโลเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนและแผนผังที่เทศบาล
ตำบลหาดเสี้ยวกำหนด 

51)  โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสาย เดิ่นขาม หมู่ที่ 1 ตำบลหาดเสี้ยว  กว้าง 4 
เมตร ยาว 1.660 กิโลเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนและแผนผังที่เทศบาล
ตำบลหาดเสี้ยวกำหนด 

52)  โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ถนนสาย ถนนพระร่วง หมู่ที่ 3 ตำบลหาดเสี้ยว  กว้าง 
5 เมตร ยาว 2.010 กิโลเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนและแผนผังที่เทศบาล
ตำบลหาดเสี้ยวกำหนด 

53)  โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสาย ปศุสัตว์ – ป่าช้าเก่าบ้านใหม่ หมู่ที่ 3 -4 
ตำบลหาดเสี้ยว  กว้าง 4 เมตร ยาว 0.728 กิโลเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลน
และแผนผังที่เทศบาลตำบลหาดเสี้ยวกำหนด 

54)  โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ถนนสาย ศรีประเสริฐ หมู่ที่ 2 ตำบลหาดเสี้ยว  กว้าง 
5 เมตร ยาว 3.456 กิโลเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนและแผนผังที่เทศบาล
ตำบลหาดเสี้ยวกำหนด 

55)  โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ถนนสาย นาใต้ (ข้างสวนป่านาบน) หมู่ที่ 3 ตำบลหาด
เสี้ยว  กว้าง 5 เมตร ยาว 1.493 กิโลเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนและแผนผัง
ที่เทศบาลตำบลหาดเสี้ยวกำหนด 

56) โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ถนนสาย หลังวัดภูธาตุ (ซอยเชื่อมปศุสัตว์) หมู่ที่ 3 
ตำบลหาดเสี้ยว  กว้าง 5 เมตร ยาว 0.600 กิโลเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลน
และแผนผังที่เทศบาลตำบลหาดเสี้ยวกำหนด 

57) โครงการก่อสร้างถนนคสล. ถนนสาย ซอยเชื่อมถนนชมปรีดา (ข้างป่าช้าวัดหาดเสี้ยว) 
หมู่ที่ 2 ตำบลหาดเสี้ยว  กว้าง 5 เมตร ยาว 0.570 กิโลเมตร  รายละเอียดตาม
แบบแปลนและแผนผังที่เทศบาลตำบลหาดเสี้ยวกำหนด 

/58) โครงการก่อสร้าง…………… 
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58)  โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ถนนสาย เชื่อมทางหลวง 102 (หนองหิน) หมู่ที่ 2 
ตำบลหาดเสี้ยว  กว้าง 5 เมตร ยาว 2.500 กิโลเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลน
และแผนผังที่เทศบาลตำบลหาดเสี้ยวกำหนด 

59)  โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ถนนสาย ศรีประเสริฐ – นาป่าแดง หมู่ที่ 2 ตำบลหาด
เสี้ยว  กว้าง 5 เมตร ยาว 2.500 กิโลเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนและแผนผัง
ที่เทศบาลตำบลหาดเสี้ยวกำหนด 

60) โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสาย ซอยเชื่อมถนนชมปรีดา (ซอย คสช.) หมู่ที่ 2 
ตำบลหาดเสี้ยว  กว้าง 3 เมตร ยาว 0.506 กิโลเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลน
และแผนผังที่เทศบาลตำบลหาดเสี้ยวกำหนด 

61)  โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ถนนสาย บ้านหาดสูง – บ้านใหม่ หมู่ที่ 3 - 4 ตำบล
หาดเสี้ยว  กว้าง 5 เมตร ยาว 1.365 กิโลเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนและ
แผนผังที่เทศบาลตำบลหาดเสี้ยวกำหนด 

62)  โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสาย ซอยเทศบาล 1 หมู่ที่ 3 ตำบลหาดเสี้ยว  
กว้าง 3 เมตร ยาว 0.430 กโิลเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนและแผนผังที่
เทศบาลตำบลหาดเสี้ยวกำหนด 

63)  โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสาย ซอยเทศบาล 1/1 หมู่ที่ 3 ตำบลหาดเสี้ยว  
กว้าง 3 เมตร ยาว 0.140 กโิลเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนและแผนผังที่
เทศบาลตำบลหาดเสี้ยวกำหนด 

64)  โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสาย ซอยเทศบาล 2 หมู่ที่ 3 ตำบลหาดเสี้ยว  
กว้าง 3 เมตร ยาว 0.064 กโิลเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนและแผนผังที่
เทศบาลตำบลหาดเสี้ยวกำหนด 

65)  โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสาย ซอยเทศบาล 3 หมู่ที่ 3 ตำบลหาดเสี้ยว  
กว้าง 3 เมตร ยาว 0.150 กโิลเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนและแผนผังที่
เทศบาลตำบลหาดเสี้ยวกำหนด 

66)  โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสาย ซอยเทศบาล 4 หมู่ที่ 3 ตำบลหาดเสี้ยว  
กว้าง 3 เมตร ยาว 0.140 กโิลเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนและแผนผังที่
เทศบาลตำบลหาดเสี้ยวกำหนด 

67) โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสาย ซอยเทศบาล 5 หมู่ที่ 3 ตำบลหาดเสี้ยว  
กว้าง 3 เมตร ยาว 0.140 กโิลเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนและแผนผังที่
เทศบาลตำบลหาดเสี้ยวกำหนด 

68)  โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสาย ซอยเทศบาล 6 หมู่ที่ 3 ตำบลหาดเสี้ยว  
กว้าง 3 เมตร ยาว 0.319 กโิลเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนและแผนผังที่
เทศบาลตำบลหาดเสี้ยวกำหนด 

/69) โครงการก่อสร้าง…………… 
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69)  โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสาย ซอยเทศบาล 7 หมู่ที่ 3 ตำบลหาดเสี้ยว  
กว้าง 3 เมตร ยาว 0.300 กโิลเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนและแผนผังที่
เทศบาลตำบลหาดเสี้ยวกำหนด 

70)  โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสาย ซอยเทศบาล 8 หมู่ที่ 4 ตำบลหาดเสี้ยว  
กว้าง 3 เมตร ยาว 0.200 กโิลเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนและแผนผังที่
เทศบาลตำบลหาดเสี้ยวกำหนด 

71)  โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสาย ซอยเทศบาล 8/1 หมู่ที่ 4 ตำบลหาดเสี้ยว  
กว้าง 3 เมตร ยาว 0.165 กโิลเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนและแผนผังที่
เทศบาลตำบลหาดเสี้ยวกำหนด 

72)  โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสาย ซอยเทศบาล 9 หมู่ที่ 4 ตำบลหาดเสี้ยว  
กว้าง 3 เมตร ยาว 0.200 กโิลเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนและแผนผังที่
เทศบาลตำบลหาดเสี้ยวกำหนด 

73)  โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสาย ซอยเทศบาล 10 หมู่ที่ 4 ตำบลหาดเสี้ยว  
กว้าง 3 เมตร ยาว 0.192 กโิลเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนและแผนผังที่
เทศบาลตำบลหาดเสี้ยวกำหนด 

74)  โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสาย ซอยเทศบาล 11 หมู่ที่ 4 ตำบลหาดเสี้ยว  
กว้าง 4 เมตร ยาว 0.190 กโิลเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนและแผนผังที่
เทศบาลตำบลหาดเสี้ยวกำหนด 

75)  โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสาย ซอยเทศบาล 12 หมู่ที่ 4 ตำบลหาดเสี้ยว  
กว้าง 3 เมตร ยาว 0.300 กโิลเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนและแผนผังที่
เทศบาลตำบลหาดเสี้ยวกำหนด 

76)  โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสาย ซอยเทศบาล 13 หมู่ที่ 5 ตำบลหาดเสี้ยว  
กว้าง 3 เมตร ยาว 0.150 กโิลเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนและแผนผังที่
เทศบาลตำบลหาดเสี้ยวกำหนด 

77) โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสาย ซอยเทศบาล 14 หมู่ที่ 5 ตำบลหาดเสี้ยว  
กว้าง 3 เมตร ยาว 0.370 กโิลเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนและแผนผังที่
เทศบาลตำบลหาดเสี้ยวกำหนด 

78) โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสาย ซอยปศุสัตว์ หมู่ที่ 3 ตำบลหาดเสี้ยว  กว้าง 4 
เมตร ยาว 0.194 กิโลเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนและแผนผังที่เทศบาล
ตำบลหาดเสี้ยวกำหนด 

79)  โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสาย ซอยเชื่อมเทศบาล 8 หมู่ที่ 4 ตำบลหาดเสี้ยว  
กว้าง 3 เมตร ยาว 0.470 กโิลเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนและแผนผังที่
เทศบาลตำบลหาดเสี้ยวกำหนด 

/80) โครงการก่อสร้าง…………… 
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80) โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสาย ซอยตาขวัญ หมู่ที่ 2 ตำบลหาดเสี้ยว  กว้าง 3 
เมตร ยาว 0.538 กิโลเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนและแผนผังที่เทศบาล
ตำบลหาดเสี้ยวกำหนด 

81)  โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง  ถนนสาย ซอยเชื่อมเทศบาล 12-13 หมู่ที่ 5 ตำบล
หาดเสี้ยว  กว้าง 4 เมตร ยาว 0.130 กิโลเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนและ
แผนผังที่เทศบาลตำบลหาดเสี้ยวกำหนด 

82)  โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสาย ซอยตาชาญ หมู่ที่ 5 ตำบลหาดเสี้ยว  กว้าง 
3 เมตร ยาว 0.288 กิโลเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนและแผนผังที่เทศบาล
ตำบลหาดเสี้ยวกำหนด 

83)  โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสาย ซอยเชื่อมปศุสัตว์พัฒนา – คลองตานะ หมู่ที่ 
3 ตำบลหาดเสี้ยว  กว้าง 3 เมตร ยาว 0.120 กิโลเมตร  รายละเอียดตามแบบ
แปลนและแผนผังที่เทศบาลตำบลหาดเสี้ยวกำหนด 

84) โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสาย หนองเอ่ียน หมู่ที่ 3 ตำบลหาดเสี้ยว  กว้าง 
3.50 เมตร ยาว 0.325 กิโลเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนและแผนผังที่
เทศบาลตำบลหาดเสี้ยวกำหนด 

85)  โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสาย เชื่อมรอบหนองเอ่ียน หมู่ที่ 3 ตำบลหาดเสี้ยว  
กว้าง 3 เมตร ยาว 1.000 กโิลเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนและแผนผังที่
เทศบาลตำบลหาดเสี้ยวกำหนด 

86)  โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสาย ซอยตาคำ หมู่ที่ 3 ตำบลหาดเสี้ยว  กว้าง 
3.50 เมตร ยาว 0.450 กิโลเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนและแผนผังที่
เทศบาลตำบลหาดเสี้ยวกำหนด 

87)  โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสาย ซอยเชื่อมถนนสายบ้านป่าไผ่ หมู่ที่ 5 ตำบล
หาดเสี้ยว  กว้าง 3.50 เมตร ยาว 0.431 กิโลเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลน
และแผนผังที่เทศบาลตำบลหาดเสี้ยวกำหนด 

88)  โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสาย รอบคลองตานะ หมู่ที่ 3 ตำบลหาดเสี้ยว  
กว้าง 3 เมตร ยาว 0.580 กโิลเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนและแผนผังที่
เทศบาลตำบลหาดเสี้ยวกำหนด 

89) โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสาย ดอยปู่ตา หมู่ที่ 5 ตำบลหาดเสี้ยว  กว้าง 3 
เมตร ยาว 1.000 กิโลเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนและแผนผังที่เทศบาล
ตำบลหาดเสี้ยวกำหนด 

90)  โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสาย ริมน้ำ หมู่ที่ 3 - 4 ตำบลหาดเสี้ยว  กว้าง 4 
เมตร ยาว 0.700 กิโลเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนและแผนผังที่เทศบาล
ตำบลหาดเสี้ยวกำหนด 

/91) โครงการก่อสร้าง…………… 
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91)  โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสาย เชื่อมทางหลวง 101 (ข้างวัดโบสถ์) หมู่ที่ 2 
ตำบลหาดเสี้ยว  กว้าง 3 เมตร ยาว 0.065 กิโลเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลน
และแผนผังที่เทศบาลตำบลหาดเสี้ยวกำหนด 

ที่ประชุม   - รับทราบ 
นายประวิด  ตุ่นทอง    - ขอเชิญเลขานุการชี้แจงระเบียบฯ  ครับ 
ประธานสภาฯ 
นายณรงค์  ผันพักตร์   -เรียน  ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน  
เลขานุการสภาฯ ผม  นายณรงค์  ผันพักตร์  เลขานุการสภาฯ  ขอชี้แจงการเข้าทำประโยชน์ที่ป่าไม ้ คือรัฐ

ต้องการนิรโทษกรรม โครงการก่อสร้างที่ได้ดำเนินการไปก่อนหน้านั้น เรื่องของป่าไม้เป็น
พ้ืนที่ทับซ้อน เป็นปัญหาเรื้อรังมานานแล้ว จากที่ผมได้ไปร่วมประชุมสันนิบาตเทศบาล
จังหวัดสุโขทัย ท่านนายกเทศมนตรีตำบลบ้านสวน ได้ให้ความเห็นว่า  จริงๆ แล้ว มติ 
ครม.น่าจะแก้ปัญหาให้เราจบไปเลย  ไม่น่าจะให้เรานำโครงการ 90 กว่าโครงการ ที่กอง
ช่างสำรวจมา  นำมาเข้าประชุมสภาเทศบาล ป่าไม้ได้มีหนังสือมา อ้างถึงมติ ครม. ให้
ดำเนินการสำรวจมา กองช่างได้ส่งรายละเอียดให้  เข้าสภาฯ เพ่ือจะได้นิรโทษกรรม 
โครงการที่ผ่านมาไม่ให้มีความผิด ในส่วนของการที่จะขอใช้ที่ นสล . เราเป็นทบวง
การเมืองเราสามารถขอใช้ได้ในเขตพ้ืนที่เรา  อำนาจอยู่ที่ผู้ว่าราชการจังหวัด  1 - 3 ไร่ 
ถ้ามากกว่านั้นเป็นอำนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

ที่ประชุม   - รับทราบ 
นายประวิด  ตุ่นทอง  - ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาล อภิปรายครับ     
ประธานสภาฯ 
นายประวิด  ตุ่นทอง   - มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ  
ประธานสภาฯ ถ้าไม่มีท่านใดอภิปรายแล้ว ผมขอมติสมาชิกสภาเทศบาลท่านเห็นชอบการเข้าทำ

ประโยชน์ในพื้นท่ีป่าไม้  ขอได้โปรดยกมือขึ้นครับ 
     ผลปรากฏดังนี้ 
     มีผู้เห็นชอบ จำนวน    9    เสียง 
นายประวิด  ตุ่นทอง   - มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ  
ประธานสภาฯ ถ้าไม่มีท่านใดอภิปรายแล้ว ผมขอมติสมาชิกสภาเทศบาลท่านไมเ่ห็นชอบการเข้าทำ

ประโยชน์ในพื้นท่ีป่าไม้  ขอได้โปรดยกมือขึ้นครับ 
ผลปรากฏดังนี้ 

     มีผู้ไม่เห็นชอบ จำนวน     1   เสียง  
ที่ประชุม  - มีมติ ดังนี้ 
     มีผู้เห็นชอบ จำนวน    9    เสียง 
     มีผู้ไม่เห็นชอบ จำนวน    1   เสียง  
     งดออกเสียง จำนวน    1    เสียง 
 
 
 

/ระเบียบวาระท่ี  4  ………………. 
 
 



40 
ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่อง   กระทู้ (ถ้ามี) 
นายประวิด  ตุ่นทอง            -  ไม่มีสมาชิกส่งเรื่องกระทู้  จึงขอผ่านวาระนี้ 
ประธานสภาเทศบาล 
ที่ประชุม  -  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  5    เรื่อง  อ่ืน  ๆ   
นายประวิด  ตุ่นทอง    -  มีสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดมีเรื่องอื่นใดอีกหรือไม่ครับ      
ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญ  คุณรุ่งอรุณ  คำโมง ครับ 
นางรุ่งอรุณ  คำโมง  -  เรียน  ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี ดิฉัน นางรุ่งอรุณ คำโมง นายกเทศมนตรีตำบลหาดเสี้ยว  เนื่องด้วยวันที่  17  สิงหาคม 

2564  เวลา 08.30 – 12.00 น. บริษัทที่ เป็นคอนเซาท์ ของกรมโยธาฯ   จะมา
ประชุมระบบ zoom  บริษัท ออกแบบการก่อสร้างเขื่อนเรียงหิน หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4  
สมาชิกสภาเทศบาล เข้าร่วมประชุมฯ ในส่วนรายละเอียดขอเชิญกองวิชาการฯและกอง
ช่าง  เป็นผู้ชี้แจง ค่ะ 

นายประวิด  ตุ่นทอง  - ขอเชิญ กองวิชาการและแผนงาน ครับ     
ประธานสภาฯ 
นายจิตรกร  จุติ  -   เรียน  ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน 
ผอ.กองวิชาการฯ  ผม นายจิตรกร จุติ  ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน ขอเรียนชี้แจง ในส่วนการที่

ประชุมระบบ zoom  ในวันที่  17  สิงหาคม  2564  สืบเนื่องจากบริษัทที่ปรึกษา ของ
กรมโยธาธิการและผังเมือง จะเข้ามาศึกษาโครงสร้างพ้ืนฐานในจังหวัดสุโขทัย  ในส่วน
พ้ืนที่เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว  มี  2 โครงการ คือ  1.หลังวัดหาดสูง จากวัดหาดสูง – 
บ้านนางสำรวย ประมาณ 400 กว่าเมตร และ 2. บ้านใหม่ หมู่ที่ 4 จากวัดเก่า – แนว
ติดต่อ หมู่ที่ 5 บ้านป่าไผ่ เขาขอความร่วมมือเรียนผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เชิญผู้นำชุมชน  
สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมประชุม กองวิชาการฯและกองช่าง ได้ประสาน 
รายละเอียดเบื้องต้นผู้ใหญ่บ้านแล้ว   และขอเรียนเชิญสมาชิกสภาเทศบาล   ทุกท่าน 
และผู้ที่มีพ้ืนที่บริเวณติดกับเขื่อนเรียงหินเข้าร่วมประชุมฯ ครับ ท่านใดใช้ระบบ ZOOM 
ได้ก็ประชุมที่บ้านก็ได้ แต่ถ้าท่านใดใช้ไม่เป็นก็มาร่วมประชุมที่ห้องประชุมแห่งนี้ครับ 
ขอขอบคุณครับ 

ที่ประชุม  - รับทราบ 
นายประวิด  ตุ่นทอง  - ขอเชิญ คุณพรพรรณ  ถาริยะ ครับ 
ประธานสภาฯ 
นางพรพรรณ  ถาริยะ  -  เรียน  ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล ดิฉัน  นางพรพรรณ  ถาริยะ  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1  ในวาระอ่ืน ๆ ดิฉันขอ

สอบถามเรื่องตาข่ายป้องกันนก ตั้งแต่เดือน มิถุนายน  แล้ว ไม่ทราบว่าจะทำได้มั้ย 
พ่อค้า แม่ค้า ตลาดใต้ และประชาชน เขาสอบถามมา ขอทราบว่าเทศบาลฯ ดำเนินการ
ไปถึงไหนแล้วค่ะ  ขอขอบคุณค่ะ 

นางรุ่งอรุณ  คำโมง  -  เรียน  ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี ดิฉัน นางรุ่งอรุณ คำโมง นายกเทศมนตรีตำบลหาดเสี้ยว  ในเรื่องตาข่ายกันนกในตลาด 

ได้มอบหมายให้ กองสาธารณสุขฯ และกองช่าง  ช่วยกันแก้ไขนะค่ะ 
ที่ประชุม  - รับทราบ 

/นายประวิด  ตุ่นทอง…………… 
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นายประวิด  ตุ่นทอง  -  มีสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดมีเรื่องอื่นใดอีกหรือไม่ครับ        
ประธานสภาเทศบาล ถ้าไม่มีผมขอปิดการประชุม   ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านครับ 
ที่ประชุม  - รับทราบ 
 
  ปิดประชุม  เวลา  12.20  น. 
 
 

                 ลงชื่อ         ณรงค์  ผันพักตร์   ผู้จดบันทึกการประชุม 
  (นายณรงค์  ผันพักตร์)    

    เลขานุการสภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  ตรวจแล้วถูกต้อง 
เมื่อวันที่  17  สิงหาคม  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 
 
 
 
 


