
 

(สำเนา) 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว 

สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ประจำปี   2564 
คร้ังที่ 1/2564 

เมื่อวันที่  23  กันยายน  2564 
ณ  ห้องประชุมเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว 

เร่ิมประชุมเวลา  13.00  น.  เลิกประชุมเวลา   15.50  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 นายเกรียงศักดิ์ ทองแซม รองนายกเทศมนตรี 
3 นางกลิน่แก้ว 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 นางณิชกานต์ โทนแก้ว นักวิชาการศึกษา ชก.รักษาราชการแทน ผอ.กองการศึกษา 
11 นางสาวสุรีย์พร อ่อนละมูล หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ 
12 นางกัณฐมาศ วรินทร์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง 
13 นางบุษราภรณ์ พรสุรัตน์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ 
14 นางจิราภรณ์ แปงการิยา นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ 
15 นายสาธิต ทองอนันต์ นายช่างโยธาชำนาญงาน 
16 นายวิชาญ โตอินทร์ สัวตวแพทย์ชำนาญงาน 

/ เริ่มประชุม ……………… 
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เริ่มประชุมเวลา  13.00   น. 
บันทึกการประชุม 

 
นายประวิด  ตุ่นทอง   -  เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วผม นายประวิด  ตุ่นทอง ประธานสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล ตำบลหาดเสี้ยว  ขอเปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว   สมัยสามัญ  สมัยที่  3   

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

นายณรงค์  ผันพกัตร ์  เรียนประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน 
เลขานุการสภาฯ ผมขออ่านประกาศฯ เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว  ดังนี้  ประกาศเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว 

เรื่อง  กำหนดเปิดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว  สมัยสามัญ  สมัยที่ 3 
ประจำปี  ๒๕64  ด้วยสภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว  ครั้งแรก   เมื่อวันที่   11  
พฤษภาคม  2564  ได้กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว สมัยสามัญ 
สมัยที่ 3 ประจำปี  2564 ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน  2564 ถึงวันที่  30  กันยายน   
2564 ระยะเวลา  30  วัน 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  ๒๔   และ ๒๕  แห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล  พ.ศ.๒๔๙๖  รวมทั้งแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 13)  พ.ศ.  2552  จึง
ประกาศเปิดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว   สมัยสามัญ   สมัยที่  3  
ประจำปี   ๒๕64  ตั้งแต่วันที่  12 พฤษภาคม  2564 ตั้งแต่วันที่  1 กันยายน  
2564 ถึงวันที่  30  กันยายน   2564 ระยะเวลา  30  วัน   จึงประกาศมาให้
ทราบโดยทั่วกัน   ประกาศ  ณ  วันที่   26  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕64   
นายประวิด  ตุ่นทอง   ประธานสภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว 

ที่ประชุม  - รับทราบ 
นายประวิด  ตุ่นทอง    -   ต่อไปขอดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม  ดังต่อไปนี้ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่อง  ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายประวิด  ตุ่นทอง   - ไม่มี 
ประธานสภาเทศบาล     
ที่ประชุม  - รับทราบ   
    
ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ  สมัยท่ี 2  ประจำปี   2564 

   ครั้งที่ 2/2564  เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม  2564 
นายประวิด  ตุ่นทอง  - ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน  ตรวจสอบดูว่า  จะแก้ไขอะไรหรือไม่   
ประธานสภาเทศบาล  ขอเชิญ  คุณรุ่งอรุณ  คำโมง ครับ  
นางรุ่งอรุณ  คำโมง   - เรียน  ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน    
นายกเทศมนตรีฯ ดิฉัน  นางรุ่งอรุณ  คำโมง  นายกเทศมนตรีตำบลหาดเสี้ยว ขอแก้ไข  หน้า 4 แก้ไข

จาก“ก็จะประกาศใช้ต่อไป  ” เป็นคำพูด  ขอแก้ไขเป็น “ ก็จะไปสู่ขั้นตอนประกาศใช้
ต่อไป ” และหน้า 8 แก้ไขจาก “ เผื่อ ” เป็นคำพูด  ขอแก้ไขเป็น “ เพื่อ ” ค่ะ 

ที่ประชุม   - รับทราบ 
 

/นายประวิด  ตุ่นทอง…………   
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นายประวิด  ตุ่นทอง  - มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะแก้ไขอะไรหรือไม่ถ้าไม่มี  ผมขอความ  
ประธานสภาเทศบาล เห็นชอบจากสภาเทศบาลว่าท่านใดเห็นชอบให้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล 

สมัยสามัญ  สมัยที่ 2  ประจำปี   2564 ครั้งที่  2/2564  เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม  
2564  ขอได้โปรดยกมือขึ้นครับ 

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

มีผู้รับรอง จำนวน   11   เสียง 
     มีผู้ไม่รับรอง จำนวน    -    เสียง  
     งดออกเสียง จำนวน   1   เสียง 
 
ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่อง  เพื่อพิจารณา  

3.1  ญัตติผู้บริหารเทศบาล เรื่อง ขออนุมัติการกันเงินโครงการปรับปรุง
คลื่นความถี่หอกระจายข่าวไร้สายเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว 

นายประวิด  ตุ่นทอง   - ขอเชิญนายกเทศมนตรีตำบลหาดเสี้ยว  ได้แถลงญัตติ   
ประธานสภาฯ  3.1 ญัตติผู้บริหารเทศบาล  เรื่อง  ขออนุมัติการกันเงินโครงการปรับปรุง

คลื่นความถี่หอกระจายข่าวไร้สายเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว ครับ 
นางรุ่งอรุณ  คำโมง    - เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว และสมาชิกสภา 
นายกเทศมนตรีฯ เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว  ดิฉัน นางรุ่งอรุณ  คำโมง  นายกเทศมนตรีตำบลหาดเสี้ยว  

ขอแถลงญัตติผู้บริหารเทศบาล  เรื่อง  ขออนุมัติการกันเงินโครงการปรับปรุงคลื่น
ความถี่หอกระจายข่าวไร้สายเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว 

หลักการ 
1. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การ

ฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561 หมวด 5 การกันเงิน ข้อ 59 บัญญัติไว้
ว่า “ ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน       
แต่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขอ
อนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี ฯลฯ”  

2. กองวิชาการและแผนงาน ได้ตั้ งงบประมาณรายจ่ายใหม่ แผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ประเภท
รายจ่ายค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ โครงการปรับปรุงคลื่นความถี่หอกระจาย
ข่าวไร้สายเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว จำนวนเงิน 100,000.- บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)       
โดยประกาศใช้งบประมาณดังกล่าว ในการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564  ครั้งที่  11  เมือ่วันที่  13  สิงหาคม  2564  

 
 

/เหตุผล………….. 
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เหตุผล 
กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว ยังมิได้ดำเนินการก่อหนี้

ผูกพันโครงการปรับปรุงคลื่นความถี่หอกระจายข่าวไร้สายเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว 
เนื่องจากในการจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) จักต้องดำเนินการสืบราคาจาก
ท้องตลาด   จำนวน 3 ราย ประกอบกับผู้รับจ้างงานประเภทดังกล่าวมีจำนวนน้อย 
จึงมีความเสี่ยงที่จะดำเนินการจัดจ้างโครงการดังกล่าวไม่ทันสิ้นปีงบประมาณ      
พ.ศ. 2564 แต่ยังมีความจำเป็น ที่ต้องดำเนินการปรับเปลี่ยนการใช้คลื่นความถี่หอ
กระจายข่าวไร้สายของเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว ตามท่ีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ได้แจ้งการปรับเปลี่ยนคลื่นความถี่ เพ่ือการเชื่อมโยงสำหรับการกระจายเสียงตามสาย 
หรือ หอกระจายข่าวไร้สายของเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว ตามประกาศคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)  กอง
วิชาการและแผนงานจึงขออนุมัติกันเงินโครงการดังกล่าว จำนวนเงินงบประมาณ 
1oo,ooo.- บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ต่อสภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยวตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน  การเก็บรักษา
เงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง
ฉบับที่  4  พ.ศ. 2561  ข้อ 59 ต่อไป   จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา ต่อไป      
นางรุ่งอรุณ  คำโมง  นายกเทศมนตรีตำบลหาดเสี้ยว 

ที่ประชุม   - รับทราบ 
นายประวิด  ตุ่นทอง    - ขอเชิญเลขานุการชี้แจงระเบียบฯ ครับ 
ประธานสภาฯ 
นายณรงค์  ผันพักตร ์  - เรียน  ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน    
เลขานุการสภาฯ ผม นายณรงค์  ผันพักตร์  เลขานุการสภาเทศบาล ขอชี้แจงระเบียบฯ ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน  การเก็บรักษา
เงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง
ฉบับที่   4  พ.ศ. 2561  ข้อ 59 พูดถึงค่าที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง หน่วยงานที่
รับผิดชอบ คือ กองวิชาการและแผนงาน ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจาย
เสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)  ได้มีการปรับเปลี่ยน
เคลื่อนความถี่ พ้ืนที่บ้านเราก็จะหาผู้ประกอบการยาก ดังนั้น จึงหาผู้รับจ้างไม่ทัน 
ตามระเบียบ ข้อ 59 บัญญัติไว้ว่า “ ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดครุภัณฑ์ ที่ดิน และ
สิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลา
หนึ่งปี ฯลฯ” เป็นรายจ่ายที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน ในส่วนนี้เป็นระเบียบที่เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงาน ขอขอบคุณท่านประธานสภาเทศบาลที่ได้ให้โอกาสได้ชี้แจงระเบียบฯ 
ขอขอบคุณครับ 

นายประวิด  ตุ่นทอง     -  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย ขอเชิญครับ  ถ้าไม่มีท่านใด
ประธานสภาฯ  อภิปราย ผมจะขอมติที่ประชุม  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบ  ญัตติผู้บริหาร 

เทศบาล เรื่อง ขออนุมัติการกันเงินโครงการปรับปรุงคลื่นความถ่ีหอกระจายข่าวไร้
สายเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว  ท่านใดเห็นชอบขอไดโ้ปรดยกมือขึ้นครับ 
 

/ผลปรากฏดังนี้ …………….. 
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     ผลปรากฏดังนี้ 
     มีผู้เห็นชอบ จำนวน     11   เสียง 
 มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดไม่เห็นชอบญัตติผู้บริหารเทศบาล  เรื่อง  ขออนุมัติการ

กันเงินโครงการปรับปรุงคลื่นความถี่หอกระจายข่าวไร้สายเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว  
ท่านใดเห็นชอบขอได้โปรดยกมือขึ้นครับ  

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

3.2  ญัตติผู้บริหารเทศบาล เรื่อง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม 
นายประวิด  ตุ่นทอง   - ขอเชิญนายกเทศมนตรีตำบลหาดเสี้ยว  ได้แถลงญัตติ   
ประธานสภาฯ  3.2 ญัตติผู้บริหารเทศบาล เรื่อง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ครับ 
นางรุ่งอรุณ  คำโมง    - เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว และสมาชิกสภา 
นายกเทศมนตรีฯ เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว  ดิฉัน นางรุ่งอรุณ  คำโมง  นายกเทศมนตรีตำบลหาดเสี้ยว  

ขอแถลงญัตติผู้บริหารเทศบาล เรื่อง  ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม 
หลักการ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน  การฝาก

เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 4)  พ.ศ. 2561 ข้อ 87 ทุกวันสิ้นปีงบประมาณเมื่อองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้ปิดบัญชีรายรับรายจ่ายแล้วให้กันยอดเงินสะสมประจำปีไว้  
ร้อยละสิบห้าของทุกปีเพื่อเป็นทุนสำรองเงินสะสม  

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสมได้กรณี  
ดังต่อไปนี้ 
          (1)  กรณียอดเงินสะสมคงเหลือไม่ถึงร้อยละ 15 ของเงินสะสม ณ วันที่ 1 
ตุลาคม ของปีงบประมาณนั้น ให้ขอความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น และขออนุมัติผู้ว่า
ราชการจังหวัด 
         (2) กรณีปีใด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มียอดเงินทุนสำรองเงินสะสมเกิน
ร้อยละ 15 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น หากมีความจำเป็น องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น อาจนำเงินทุนสำรองเงินทุนเงินสะสม ในส่วนที่เกินไปใช้จ่ายได้ ภายใต้
เงื่อนไข ข้อ 89 (1) โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น 

    ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้โดยได้รับอนุมัติ
จากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

(1) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคมหรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดทำเพ่ือบำบัดความเดือดร้อนของ
ประชาชน ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่
กฎหมายกำหนด 
      /(2) ได้ส่งเงินสมทบ……………. 
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(2) ได้ส่งสบทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ 
ประเภท  ตามระเบียบแล้ว 

(3) ให้กันเงินสะสมสำรองจ่าย เป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ไม่น้อยกว่าสาม 
เดือนและกันไว้อีกร้อยละ 10 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงาน และกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดข้ึน 

(4) เมื่อได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง 
ดำเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่
ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป 

ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอที่จะจ่าย
ค่าใช้จ่ายประจำและกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นโดยการใช้จ่ายเงินสะสมให้
คำนึงถึงฐานะการคลังและเสถียรภาพในระยะยาว 

เหตุผล 
เนื่องด้วย เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว ได้ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม โครงการ

ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บริเวณซอยเทศบาล 12 เชื่อมซอยเทศบาล 13 ลงแม่น้ำ
ยม หมู่ที่ 5 ตำบลหาดเสี้ยว อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย โดยทำการก่อสร้างราง
ระบายน้ำ คสล.ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 222 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.70 เมตร เมื่อ
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปีพ.ศ.2562 และได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธี
ประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ได้ทำสัญญาจ้างเรียบร้อยแล้ว แต่ผู้รับ
จ้างไม่ดำเนินการก่อสร้างโครงการดังกล่าวให้แล้วเสร็จ เทศบาลจึงได้ดำเนินการ
พิจารณาเป็นผู้ทิ้งงาน  และได้รายงานไปยังกรมบัญชีกลางเพ่ือพิจารณาแล้ว และ
จะต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บริเวณซอย
เทศบาล 12 เชื่อมซอยเทศบาล 13 ลงแม่น้ำยม หมู่ที่ 5 เพ่ือหาผู้รับจ้างรายใหม่ แต่
เนื่องจากใกล้สิ้นปีงบประมาณ จึงทำให้ระยะเวลาในการดำเนินการโครงการดังกล่าว
ไม่เพียงพอ ประกอบกับโครงการฯ มีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการ เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชน และต้องแก้ไขราคากลางให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบัน  

ดังนั้น เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว จึงมีความประสงค์ขอใช้จ่ายเงินสะสม
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บริเวณซอยเทศบาล 12 เชื่อมซอยเทศบาล 13 
ลงแม่น้ำยม หมู่ที่ 5 ตำบลหาดเสี้ยว อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย โดยทำการ
ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 222 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.70 
เมตร จำนวนเงิน 785,000.- บาท (-เจ็ดแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน-) 
ขณะนี้เทศบาลมีเงินสะสมดังนี้ 

   เงินสะสม ณ วันที่ 1 กันยายน  2564    54,129,718.69 บาท  
   หัก เงินฝาก กสท. + เงินค้ำประกันมิเตอร์ไฟฟ้า 13,236,801.44 บาท 
   เงินสะสมเงินคงเหลือ    40,892,917.25 บาท 
   หัก ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้     9,926,959.00 บาท 
   เงินสะสมเงินคงเหลือ    30,965,958.25 บาท 
   หัก จ่ายขาดเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้ว                               -        บาท 
   เงินสะสมเงินคงเหลือ    30,965,958.25 บาท 
 

/หัก เงินสะสมที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว……….. 
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   หัก เงินสะสมที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว                                     -           บาท 
เงินสะสมเงินคงเหลือ    29,753,389.00 บาท 
หัก กันไว้จ่ายเงินเดือนและค่าจ้างพนักงานจ้าง 3 เดือน  6,156,480.00 บาท 

   เงินสะสมเงินคงเหลือ      24,809,478.25 บาท 
หัก สำรองจ่ายกรณีสาธารณภัย  10 %      2,480,947.83 บาท 

   เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้จ่ายได้                      22,328,530.43  บาท 

จึงขอเสนอญัตตินี้  ต่อสภาเทศบาลเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 
   นางรุ่งอรุณ  คำโมง นายกเทศมนตรีตำบลหาดเสี้ยว 
ที่ประชุม   - รับทราบ 
นายประวิด  ตุ่นทอง    - ขอเชิญเลขานุการชี้แจงระเบียบฯ ครับ 
ประธานสภาฯ 
นายณรงค์  ผันพักตร์  - เรียน  ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน    
เลขานุการสภาฯ ผม นายณรงค์  ผันพักตร์  เลขานุการสภาเทศบาล ขอชี้แจงระเบียบฯ ตามหลักเกณฑ ์

เป็นการบริการชุมชนและสังคมหรือกิจการที่ เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดทำเพ่ือบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้
ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายกำหนด 

 เรื่องการก่อสร้างรางระบายน้ำ  เป็นอำนาจหน้าที่ของเทศบาล  ที่จะต้องดำเนินการ
แก้ไขปัญหาและบริการชุมชน 

     ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้โดยได้รับ
อนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

(1) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคมหรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดทำเพ่ือบำบัดความเดือดร้อนของ
ประชาชน ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่
กฎหมายกำหนด 

(2) ได้ส่งสบทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ 
ประเภท  ตามระเบียบแล้ว 

(3) ให้กันเงินสะสมสำรองจ่าย เป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ไม่น้อยกว่าสาม 
เดือนและกันไว้อีกร้อยละ 10 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงาน และกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดข้ึน 

(4) เมื่อได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง 
ดำเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่
ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป 

ในการนี้ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding)  ได้ทำสัญญาจ้างเรียบร้อยแล้ว แต่ผู้รับจ้างไม่ดำเนินการก่อสร้าง
โครงการดังกล่าวให้แล้วเสร็จ เทศบาลจึงได้ดำเนินการพิจารณาเป็นผู้ทิ้งงาน  และได้
รายงานไปยังกรมบัญชีกลาง  กระทรวงการคลัง เพ่ือพิจารณาแล้ว  จึงได้มาขออนุมัติ
จ่ายขาดเงินสะสมใหม่อีกครั้ง ครับ 
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นายประวิด  ตุ่นทอง  - ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดจะอภิปราย ขอเชิญครับ 
ประธานสภาฯ  ขอเชิญ  คุณพรพรรณ  ถาริยะ ครับ 
นางพรพรรณ  ถาริยะ  - เรียน  ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน    
สมาชิกสภาเทศบาล ดิฉัน  นางพรพรรณ  ถาริยะ  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1  ขอสอบถามผู้บริหารว่า   

เรื่องค่าก่อสร้างผู้รับจ้างรายเดิม เราได้จ่ายเงินไปให้เขาบ้างหรือยังค่ะ เขาเสียค่าปรับ
ให้เราหรือไม่ ทิ้งงาน หมายถึงเข้าทำงานไปบ้างแล้วหรือยัง  เราจ่ายเงินไปบ้างแล้ว
หรือยัง  แบบที่ให้มาเป็นแบบก่อสร้างใหม่หมดเลย ผู้รับเหมาให้ราคาต่ำแต่ไม่มี
คุณภาพ ทำให้เราเสียโอกาส เสียเวลา  เนื่องจากดิฉันไม่ได้ลงพ้ืนที่จริงก็เลยอยาก
ทราบข้อมูลค่ะ ขอบคุณค่ะ 

นายประวิด  ตุ่นทอง  -  ขอเชิญ  คุณรุ่งอรุณ  คำโมง  ครับ 
ประธานสภาฯ    
นางรุ่งอรุณ  คำโมง    - เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว และสมาชิกสภา 
นายกเทศมนตรีฯ  เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว  ดิฉัน นางรุ่งอรุณ  คำโมง  นายกเทศมนตรีตำบลหาดเสี้ยว   

ขอเรียนชี้แจงว่า  เขาเข้าทำงานแล้ว แต่ยังไม่ได้เบิกจ่ายเงิน  ดิฉันขออนุญาตให้ 
ผู้อำนวยการกองคลัง เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดค่ะ 

นายประวิด  ตุ่นทอง  -  ขอเชิญ  คุณศุพิชชา  วิลัยแก้ว  ครับ 
ประธานสภาฯ    
นางศุพิชชา  วิลัยแก้ว   - เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว และสมาชิกสภา 
ผู้อำนวยการกองคลัง   เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว  ดิฉัน นางศุพิชชา  วิลัยแก้ว  ผู้อำนวยการกองคลัง     

ผู้รับจ้าง  ได้ทำงานไปแล้วประมาณ 0.01% ยังไม่ได้เบิกจ่ายให้ผู้รับจ้าง   ได้ยึดเงิน
ประกันสัญญาทั้งหมด  และได้ประกาศเป็นผู้ทิ้งงาน ขณะนี้ได้รายงานไปยัง
กรมบัญชีกลางแล้วค่ะ 

ที่ประชุม   - รับทราบ 
นายประวิด  ตุ่นทอง     -  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย ขอเชิญครับ  ถ้าไม่มีท่านใด
ประธานสภาฯ  อภิปราย ผมจะขอมติที่ประชุม  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบ  ญัตติผู้บริหาร 

เทศบาล เรื่อง ขออนุมัตจิ่ายขาดเงินสะสม  ท่านใดเห็นชอบขอได้โปรดยกมือขึ้นครับ 
     ผลปรากฏดังนี้ 
     มีผู้เห็นชอบ จำนวน     11   เสียง 
 มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดไม่เห็นชอบญัตติผู้บริหารเทศบาล  เรื่อง  ขออนุมัติจ่าย

ขาดเงินสะสม  ท่านใดเห็นชอบขอได้โปรดยกมือขึ้นครับ  
     ผลปรากฏดังนี้ 
     มีผู้ไม่เห็นชอบ จำนวน     -   เสียง 
ที่ประชุม  - มีมต ิดังนี้ 
     มีผู้เห็นชอบ จำนวน     11    เสียง 
     มีผู้ไม่เห็นชอบ จำนวน     -   เสียง  
     งดออกเสียง จำนวน    1    เสียง 
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3.3 ญัตติผู้บริหารเทศบาล เรื่อง  ขอความเห็นชอบการเข้าทำประโยชน์
ในพื้นที่ป่าไม้ เพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำยม 

นายประวิด  ตุ่นทอง   - ขอเชิญนายกเทศมนตรีตำบลหาดเสี้ยว  ได้แถลงญัตติ   
ประธานสภาฯ  3.3 ญัตติผู้บริหารเทศบาล เรื่อง  ขอความเห็นชอบการเข้าทำประโยชน์ใน

พ้ืนที่ป่าไม้ เพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำยม  ครับ 
นางรุ่งอรุณ  คำโมง    - เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว และสมาชิกสภา 
นายกเทศมนตรีฯ เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว  ดิฉัน นางรุ่งอรุณ  คำโมง  นายกเทศมนตรีตำบลหาดเสี้ยว  

ขอแถลงญัตติผู้บริหารเทศบาล  เรื่อง  ขอความเห็นชอบการเข้าทำประโยชน์ในพื้นท่ี
ป่าไม้ เพ่ือดำเนินโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำยม   

หลักการ 
ตามที่กรมโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

ปี 2564  ให้ดำเนินการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพ้ืนที่ชุมชน และโครงการ
ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำยม ในพ้ืนที่จังหวัดสุโขทัย ซึ่งมีโครงการก่อสร้าง
เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำยม หมู่ที่ 1 ตำบลหาดเสี้ยว อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัด
สุโขทัย ความยาว 83 เมตร งบประมาณค่าก่อสร้าง 9 ,190,000.- บาท อยู่ในเขต
พ้ืนที่ความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว ซึ่งมิได้มีเอกสารสิทธิที่ดินเข้ าข่าย 
พรบ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 มาตรา 4 (1) “ป่า” หมายความว่า ที่ดินที่ยังมิได้มีบุคคล
ได้มาตามกฎหมายที่ดิน จึงมีความจำเป็นต้องขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่า 
ตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ซึ่งในใบคำขออนุญาต
เข้าทำประโยชน์ในเขตป่าฯ ระบุให้มีเอกสารหลักฐานประกอบคำขอ คือ หลักฐานที่
แสดงผลพิจารณาให้ความเห็นชอบจากสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ป่านั้นตั้งอยู่  

เหตุผล 
กองช่าง เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว จึงยื่นเสนอความเห็นชอบการเข้าทำ

ประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าไม้ดำเนินการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำยมดังกล่าว  
เพ่ือให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองใช้เป็นเอกสารหลักฐาน ประกอบคำขอ ตาม
มาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484  

จึงขอเสนอญัตตินี้  ต่อสภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยวเพ่ือพิจารณาให้ความ
เห็นชอบต่อโครงการดังกล่าวต่อไป นางรุ่งอรุณ คำโมง นายกเทศมนตรีตำบล 
หาดเสี้ยว 

ที่ประชุม   - รับทราบ 
นายประวิด  ตุ่นทอง    - ขอเชิญเลขานุการชี้แจงระเบียบฯ ครับ 
ประธานสภาฯ 
นายณรงค์  ผันพักตร์  - เรียน  ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน    
เลขานุการสภาฯ ผม นายณรงค์  ผันพักตร์  เลขานุการสภาเทศบาล ตามที่ท่านนายกเทศมนตรี  ได้

ชี้แจงไป ซึ่งเป็นโครงการของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย  ที่จะมา
ดำเนินการในพ้ืนที่  จะต้องขอเข้าทำประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าไม้  ที่ผ่านมาเทศบาลฯ ก็ได้
นำเข้าที่ประชุมสภาเทศบาลไปแล้ว  เราก็ต้องนำเข้าให้สภาเทศบาลฯ  และรายงานให้
ป่าไม้ทราบ  เราต้องทำตามหนังสือสั่งการให้ถูกต้องต่อไปครับ  และมีหนังสือซักซ้อม
แนวทางมาว่า โครงการเดิมที่จะก่อสร้างใหม่ ไม่ต้องนำเข้าที่ประชุมสภาเทศบาล
พิจารณาอีก  ซึ่งเป็นผลดีแก่ท้องถิ่นเราครับ 

/นายประวิด  ตุ่นทอง………………… 
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นายประวิด  ตุ่นทอง     -  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย ขอเชิญครับ  ถ้าไม่มีท่านใด
ประธานสภาฯ  อภิปราย ผมจะขอมติที่ประชุม  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบ  ญัตติผู้บริหาร 

เทศบาล เรื่อง ขอความเห็นชอบการเข้าทำประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าไม้ เพ่ือดำเนิน
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำยม   ท่านใดเห็นชอบขอได้โปรดยกมือขึ้น
ครับ 

     ผลปรากฏดังนี้ 
     มีผู้เห็นชอบ จำนวน     11   เสียง 
 มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดไม่เห็นชอบญัตติผู้บริหารเทศบาล  เรื่อง  ขอความ

เห็นชอบการเข้าทำประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าไม้ เพ่ือดำเนินโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกัน
ตลิ่งริมแม่น้ำยม  ท่านใดเห็นชอบขอได้โปรดยกมือขึ้นครับ  

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

 
ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่อง   กระทู้ (ถ้ามี) 
นายประวิด  ตุ่นทอง        -  ไม่มีสมาชิกส่งเรื่องกระทู้  จึงขอผ่านวาระนี้ 
ประธานสภาเทศบาล 
ที่ประชุม  -  รับทราบ   
 
ระเบียบวาระท่ี  5    เรื่อง  อ่ืน  ๆ   
นายประวิด  ตุ่นทอง        - มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามอะไรหรือไม่ครับ  
ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญ คุณรุ่งอรุณ  คำโมง   ครับ 
นางรุ่งอรุณ  คำโมง    - เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว และสมาชิกสภา 
นายกเทศมนตรีฯ เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว  ดิฉัน นางรุ่งอรุณ  คำโมง  นายกเทศมนตรีตำบลหาดเสี้ยว 
 ขอแจ้งให้สภาเทศบาลได้รับทราบ เนื่องจากมีเจ้าหน้าที่ของเราจะเกษียณอายุราชการ 

และจะโอนย้าย  ดังนี้ 
1. เทศบาลฯ มีผู้จะเกษียณอายุราชการ คือ  นางกาญจนา ดีเอ่ียม  

ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ในวันที่  30 กันยายน 2564 
นี้  

2. เทศบาลฯ มีผู้ขอโอนย้าย  คือ  นางศุพิชชา  วิลัยแก้ว  
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองคลัง  ขอย้ายไปดำรงอยู่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนอง
อ้อ  จะเดินทางไปดำรงตำแหน่ง ในวันที่  18 ตุลาคม 2564 นี้  

  จึงขออนุญาตให้ทั้ง 2 ท่าน ได้กล่าวลากับสภาเทศบาลในโอกาสนี้ค่ะ 
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นายประวิด  ตุ่นทอง  -  ขอเชิญ  คุณกาญจนา  ดีเอี่ยม  ครับ 
ประธานสภาฯ    
นางกาญจนา  ดีเอี่ยม    -   กล่าวลาสภาเทศบาล และขอขอบคุณในการทำงานร่วมกันที่ผ่านมาด้วย 
ผอ.กองสาธารณสุขฯ ความเรียบร้อยดี จึงขอกล่าวอำลาในวาระเกษียณในครั้งนี้ 
นายประวิด  ตุ่นทอง  -  ขอเชิญ  คุณศุพิชชา  วิลัยแก้ว  ครับ 
ประธานสภาฯ    
นางศุพิชชา  วิลัยแก้ว       -  กล่าวลาสภาเทศบาล และกล่าวขอขอบคุณในความกรุณาที่มีให้แก่การ 
ผอ.กองคลัง ทำงานร่วมกันด้วยดีเสมอมา และกล่าวลาในโอกาสที่โอน (ย้าย) ในรับตำแหน่งใหม่ 

เพ่ือประสบการณ์ในการทำงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป 
ที่ประชุม  -  รับทราบ 
นายประวิด  ตุ่นทอง  -  มีสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดมีเรื่องอ่ืนใดอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผม 
ประธานสภาเทศบาล ขอปิดการประชุม   ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุม  

ทุกท่านครับ 
ที่ประชุม   -  รับทราบ 
 

ปิดประชุม  เวลา   15.50 น. 
 

                 ลงชื่อ         ณรงค์  ผันพักตร์   ผู้จดบันทึกการประชุม 
  (นายณรงค์  ผันพักตร์)    

    เลขานุการสภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  ตรวจแล้วถูกต้อง 
เมื่อวันที ่ 30  กันยายน  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 



 
 
 


