
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

(สำเนา) 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว 

สมัยสามัญ  สมัยที่  4  ประจำปี   2564 
คร้ังที่ 1/2564 

เมื่อวันที่  29  พฤศจิกายน  2564 
ณ  ห้องประชุมเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว 

เร่ิมประชุมเวลา  13.30  น.  เลิกประชุมเวลา   16.20  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 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 นายพิทยาธร แก้วหลวง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
6 นายวิเชียร วรินทร์ ผู้อำนวยการกองช่าง 
7 นายจิตรกร จุติ ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน 
8 นางสาวมณีวรรณ บุณยศิวาพงศ์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 
9 นางณิชกานต์ โทนแก้ว นักวิชาการศึกษา ชก.รักษาราชการแทน ผอ.กองการศึกษา 

10 นางสาวสุรีย์พร อ่อนละมูล หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ 
11 นางกัณฐมาศ วรินทร ์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง 
12 จ่าเอก ธนพล ขอบเหลือง หัวหน้าฝ่ายป้องกันฯ 
13 นางบุษราภรณ์ พรสุรัตน์ หวัหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ 
14 นางฐิตารีย์ จิตท้วม หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง 
15 นายณัฐพงศ์ จงแจ่มฟ้า หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 
16 นางจิราภรณ์ แปงการิยา นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ 
17 นายสาธิต ทองอนันต์ นายช่างโยธาชำนาญงาน 
18 นายวิชาญ โตอินทร์ สัวตวแพทย์ชำนาญงาน 

/ เริ่มประชุม ……………… 
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เริ่มประชุมเวลา  13.30   น. 

บันทึกการประชุม 
นายประวิด  ตุ่นทอง   -  เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วผม นายประวิด  ตุ่นทอง ประธานสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล ตำบลหาดเสี้ยว  ขอเปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว   สมัยสามัญ  สมัยที่  4   

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 4 
ประจำปี  ๒๕64  ตามมติสภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว  สมัยสามัญ สมัยที่ ๑  เมื่อ
วันที่  11  พฤษภาคม  ๒๕64   ได้กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว 
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี ๒๕64 ตั้งแต่วันที่ 1 - 30  พฤศจิกายน  ๒๕64 
ระยะเวลา  30  วัน 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  ๒๔   และ ๒๕  แห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล  พ .ศ .๒๔๙๖   รวมทั้ งแก้ ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่  14)  พ .ศ .  2562           
จึงประกาศเปิดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว สมัยสามัญ  สมัยที่  4  
ประจำปี  ๒๕64 ตั้งแต่วันที่ ๑  -  30 พฤศจิกายน  ๒๕64  ประกาศ ณ วันที่ 26    
เดือน   ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕64  นายประวิด  ตุ่นทอง   ประธานสภาเทศบาลตำบล
หาดเสี้ยว 

ที่ประชุม  - รับทราบ 
นายประวิด  ตุ่นทอง    -   ต่อไปขอดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม  ดังต่อไปนี้ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่อง  ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายประวิด  ตุ่นทอง   1. ขอเชิญนายกเทศมนตรี ได้แนะนำข้าราชการย้ายมาใหม่ คือ ผู้อำนวยการ  
ประธานสภาเทศบาล  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีฯ แนะนำครับ 
นางรุ่งอรุณ  คำโมง    - เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว และสมาชิกสภา 
นายกเทศมนตรฯี เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว ทุกท่าน ดิฉัน นางรุ่งอรุณ  คำโมง  นายกเทศมนตรีตำบล

หาดเสี้ยว เนื่องจาก นายพิทยาธร แก้วหลวง  ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ
กองสาธารณสุขและสิ่ งแวดล้อม ย้ายมาจาก เทศบาลเมืองตาก จังหวัดตาก          
เมื่อวันที่  4  ตุลาคม  2564  ขอให ้ นายพทิยาธร  แก้วหลวง  ได้แนะนำตัวเองค่ะ 

นายพิทยาธร แก้วหลวง   - เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว และสมาชิกสภา 
ผอ.กองสาธารณสุขฯ เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว  ท่านนายกเทศมนตรี ท่านผู้บริหารเทศบาล  หัวหน้าส่วน

ราชการ  ทุกท่าน  ผม  นายพิทยาธร  แก้วหลวง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม  ระดับกลาง ขออนุญาตแนะนำตัวครับ ก่อนที่จะมาอยู่ที่เทศบาลตำบล
หาดเสี้ยว ได้รับราชการอยู่ที่เทศบาลเมืองตาก จังหวัดตาก เป็นระยะเวลา 10  เดือน 
ได้ทำเรื่องขอโอนย้ายมาอยู่เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว เมื่อวันที่ 4  ตุลาคม  2564  
ประสบการทำงาน เป็นข้าราชการท้องถิ่น เป็นเวลา 12 ปี  ก่อนหน้านั้น เป็น
ข้าราชการพลเรือน สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ได้โอนย้ายมาและมีประสบการณ์
ทำงานและได้ขึน้เป็นผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ระดับกลาง            

           /ครั้งแรก ที่ อบต.ไทรน้อย  …………………………… 
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ครั้งแรก ที่ อบต.ไทรน้อย  จังหวัดนนทบุรี  วิสัยทัศน์ในการรับราชการ  จะพัฒนางาน 
ด้านส่งเสริมสุขภาพ  งานป้องกันโรค  และรวมถึงสถานการณ์โรคอุบัติใหม่ คือ 
สถานการณ์โรคโควิด ให้มีประสิทธิภาพ  เพ่ือประโยชน์แก่พ่ีน้องประชาชนเทศบาล
ตำบลหาดเสี้ยว ด้วยความตั้งใจและเต็มความสามารถครบั ขอขอบคุณครับ 

    2. เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
  อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

(อพ.สธ.) ทต.หาดเสี้ยว   
นายประวิด  ตุ่นทอง   2. เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
ประธานสภาเทศบาล  อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

(อพ.สธ.) ทต.หาดเสี้ยว   
ตามที่เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว  อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ได้สมัคร

เข้าร่วมสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) และได้ตอบรับการเข้า
ร่วมสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช     อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ 
“  งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น  ”   เมื่อวันที่  21  ตุลาคม 2562 ลำดับรหัสสมาชิก 
8-5640502  และทุกสิ้นปีงบประมาณ จะต้องจัดทำรายงานให้ รองผู้อำนวยการ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ได้รับทราบ นั้น 

เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว  ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี (อพ.สธ.) ประจำปีงบประมาณ  2564 “งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น” ให้ 
รองผู้อำนวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ        
เสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่เนื่องจาก ติดสถานการณ์โควิด – 19 จึงทำให้การดำเนินงาน
โครงการฯ ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ฯ จึงเรียนมาเพ่ือให้สมาชิกสภาเทศบาลได้รับทราบ  

มติทีป่ระชุม   - รับทราบ 
  3. เรื่อง รับทราบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 
   ตำบลหาดเสี้ยว ครั้งท่ี  2  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ครั้งที่ 2/2564) 
นายประวิด  ตุ่นทอง    3. เรื่อง รับทราบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล  ตำบลหาดเสี้ยว ครัง้ที่  2  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ครั้งที่ 2/2564) 

           ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 หมวด 6 การ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ 29 คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ 

(1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงาน
ผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

/ปัจจุบันคณะกรรมการ……………………… 
 



   4 
ปัจจุบันคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหาด

เสี้ยว ได้ดำเนินการประชุมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบล
หาดเสี้ยว ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 
ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564) เสร็จสิ้นแล้ว เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 
จึงได้นำเสนอรายงานผลการติดตามดังกล่าวให้สภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยวรับทราบ  
ต่อไป  รายละเอียดตามเอกสารที่แจกให ้  ทุกท่านแล้ว 

 มตทิีป่ระชุม   - รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3  ประจำปี   2564 

   ครั้งที่ 1/2564  เมือ่วันที่ 23  กันยายน  2564 
นายประวิด  ตุ่นทอง  - ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน  ตรวจสอบดูว่า  จะแก้ไขอะไรหรือไม่   
ประธานสภาเทศบาล  ขอเชิญ  คุณณรงค์  ผันพักตร์ ครับ  
นายณรงค์  ผันพักตร์    - เรียน  ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน    
เลขานุการสภาฯ   ผม  นายณรงค์  ผันพักตร์  เลขานุการสภาเทศบาล/ปลัดเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว    

ขอแก้ไขข้อความถ้อยคำ รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ  สมัยที่ 3  
ประจำปี   2564  ครั้งที่ 1/2564  เมื่อวันที่ 23  กันยายน  2564 หน้า 2 แก้ไข
จาก “(ฉบับที ่13) พ.ศ. 2552” ขอแก้ไขเป็น“ (ฉบับที ่14) พ.ศ. 2562 ” ครับ 

ทีป่ระชุม   - รับทราบ 
นายประวิด  ตุ่นทอง  - มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะแก้ไขอะไรหรือไม่ถ้าไมมี่  ผมขอความ  
ประธานสภาเทศบาล เห็นชอบจากสภาเทศบาลว่าท่านใดเห็นชอบให้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล 

สมัยสามัญ  สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 ครั้งที่  1/2564 เมื่อวันที่  23 กันยายน  
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 ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   

นายประวิด  ตุ่นทอง   - ขอเชิญนายกเทศมนตรีตำบลหาดเสี้ยว  ได้แถลงญัตติ   
ประธานสภาฯ  3.1  ญัตติผู้บริหารเทศบาล  เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ครับ 
นางรุ่งอรุณ  คำโมง    - เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว และสมาชิกสภา 
นายกเทศมนตรีฯ เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว  ดิฉัน นางรุ่งอรุณ  คำโมง  นายกเทศมนตรีตำบลหาดเสี้ยว  

ขอแถลงญัตติผู้บริหารเทศบาล  เรื่อง  ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 

       /หลักการ……………….. 
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หลักการ 
ด้วยเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีความ

ประสงค์ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือ
โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ งบลงทุน        หมวดรายจ่าย ค่าที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 27 กำหนดให้ “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน 
โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจของสภาท้องถิ่น” โดยขออนุมัติโอนงบประมาณ
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 3 รายการ รายละเอียดดังนี้ 

รายการที่ 1  งานตลาดสด 
รายการโอนลด 
แผนงานการพาณิชย์ งานตลาดสด งบลงทุน หมวดรายจ่าย ค่าที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง 
งบประมาณอนุมัติ 170 ,000 บาท งบประมาณ    ก่อนโอน 170 ,000 บาท 
จำนวนเงินที่โอน 144,000 บาท งบประมาณหลังโอน 26,000 บาท 

    รายการโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
แผนงานการพาณิชย์ งานตลาดสด งบลงทุน หมวดรายจ่าย ค่าที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการ
ปรับปรุงซ่อมแซมตลาดสดเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว งบประมาณอนุมัติ 0 บาท 
งบประมาณก่อนโอน 0 บาท จำนวนเงินที่โอน 144,000 บาท งบประมาณหลังโอน 
144,000 บาท 

    รายการที่ 2  งานโรงฆ่าสัตว์ 
    รายการโอนลด 

-  แผนงานการพาณิชย์ งานโรงฆ่าสัตว์ งบดำเนินงาน หมวดรายจ่าย ค่าใช้
สอย ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ งบประมาณอนุมัติ 840,000 
บาท งบประมาณก่อนโอน       270,000 บาท จำนวนที่โอน 84 ,000 บาท 
งบประมาณหลังโอน 186,000 บาท 

-  แผนงานการพาณิชย์ งานโรงฆ่าสัตว์ งบลงทุน หมวดรายจ่าย ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
งบประมาณอนุมัติ  100 ,000 บาท งบประมาณก่อนโอน 100 ,000 บาท 
งบประมาณหลังโอน 0 บาท 

    รายการโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
 แผนงานการพาณิชย์ งานโรงฆ่าสัตว์ งบลงทุน หมวดรายจ่าย ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการ
ปรับปรุงซ่อมแซมโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว งบประมาณอนุมัติ 0 บาท 
งบประมาณก่อนโอน 84 ,000 บาทจำนวนเงินที่ โอน        100 ,000 บาท 
งบประมาณหลังโอน 184,000 บาท 
 
 

/รายการที่ 3  ……………………….. 
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รายการที่ 3  งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
    รายการโอนลด 

 แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล งบดำเนินงาน 
หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ งบประมาณอนุมัติ 
1 ,400 ,000 บาท งบประมาณก่อนโอน 1 ,244 ,000 บาท จำนวนเงินที่โอน 
334,000 บาท งบประมาณหลังโอน 910,000 บาท 

    รายการโอนเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล งบลงทุน หมวด

รายจ่าย ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุง     บ่อขยะเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว งบประมาณ
อนุมัติ 0 บาท งบประมาณก่อนโอน 0 บาท จำนวนเงินที่โอน 334,000 จำนวนเงิน
หลังโอน 334,000 บาท 

เหตุผล 

เนื่องจากเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ไม่ได้ตั้งรายการโครงการปรับปรุงซ่อมแซมตลาดสดเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว โครงการ
ปรับปรุงซ่อมแซมโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว โครงการปรับปรุงบ่อขยะ
เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามการจำแนกแผนงาน      ตาม
รูปแบบงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายละเอียดมีดังนี้ 

1.  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมตลาดสดเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว เพื่อปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคารหลังคา รางริน รางระบายน้ำ ติดตั้งตาข่ายกันนก ตลาดสดเทศบาล
ตำบลหาดเสี้ยว ตลาดกลางผลิตผลทางการเกษตรและหัตถกรรมพ้ืนบ้านเทศบาล
ตำบลหาดเสี้ยว จำนวนเงิน 144 ,000 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน) ตาม
รูปแบบประมาณการที่เทศบาลกำหนด 

2.  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว เพ่ือ
ปรับปรุงซ่อมแซม พ้ืน ผนัง ประตู รางระบายน้ำ ซ่อมบำรุงตะแกรงกันนกและทำ
ความสะอาด จำนวนเงิน 184,000 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ตาม
รูปแบบประมาณการที่เทศบาลกำหนด 

3.  โครงการปรับปรุงบ่อขยะเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว เพ่ือขุดบ่อขยะ ขนาด
กว้าง 20 เมตร ยาว 80 เมตร ลึก 5 เมตร จำนวน 1 บ่อ ปรับปรุงถนนพร้อมบดอัด
ลูกรัง กว้าง 4 เมตร ยาว 235 เมตร จำนวนเงิน 334,000 บาท(สามแสนสามหมื่น-

สี่พันบาทถ้วน) ตามรูปแบบประมาณการที่เทศบาลกำหนด                                 
จึงจำเป็นต้องโอนงบประมาณรายจ่ายตั้งเป็นรายการใหม่ ซึ่งเป็นไปตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ พ.ศ. 2563 ข้อ 27 รายละเอียดตามตารางบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แนบท้ายนี้ 

จงึเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลหาดเสี้ยว เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 
นางรุ่งอรุณ  คำโมง  นายกเทศมนตรีตำบลหาดเสี้ยว 

ที่ประชุม   - รับทราบ 
 

/นายประวิด  ตุ่นทอง………………..   
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นายประวิด  ตุ่นทอง    - ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล  ชี้แจงระเบียบฯ ครับ 
ประธานสภาฯ 
นายณรงค์  ผันพักตร ์  - เรียน  ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน    
เลขานุการสภาฯ ท่านผู้บริหารเทศบาล และผู้เข้าร่วมการประชุม ทุกท่าน ผม นายณรงค์  ผันพักตร์  

เลขานุการสภาเทศบาล ขอชี้ แจงระเบียบฯ สืบเนื่ องมาจาก  ตามระเบียบ
กระท รวงมห าด ไท ย  มี ก ารป รับ ป รุ งแก้ ไข  ปั จ จุ บั น เร าใช้  ต าม ระ เบี ยบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2563 ข้อ 27 ในเรื่องการโอนเงินงบประมาณ  ในส่วนทางกองสาธารณสุขฯ ไม่ได้ต้ัง
งบประมาณในปีงบประมาณ 2565 ไว้  ใน 3 เรื่องนี้  ทางนายกเทศมนตรีได้ชี้แจงไป
แล้วนั้น แต่เนื่องจากการประชุมที่ผ่านมาทางท่านสมาชิกสภาเทศบาล  ได้รับคำร้อง
จากผู้ประกอบการ  ประชาชน ในส่วนของตลาดสด   โรงฆ่าสัตว์ปศุสัตว์จังหวัดได้มา
ตรวจ ซึ่งโรงฆ่าสัตว์ของเราใช้มาเป็นเวลานานก็มีการชำรุด จะต้องปรับปรุงซ่อมแซม
ให้ถูกสุขลักษณะ  และบ่อขยะ คสช.เข้ามาให้เราปิด แล้วเราก็ได้นำทิ้งที่อำเภอสวรรค
โลก  ปัจจุบันนี้น้ำท่วมไม่สามารถนำไปทิ้งที่อำเภอสวรรคโลกได้  เราจึงต้องมา
ปรับปรุงบ่อขยะของเดิมที่มีอยู่เพ่ือพักคอย เพ่ือรองรับขยะในเขตเทศบาล  ทางกอง
สาธารณสุขฯ  จึงขออนุมัติเงินงบประมาณที่ยังไม่มีความจำเป็นต้องใช้    โอนมาเพ่ือ
ไปตั้งจ่ายเป็นงบลงทุน  เป็นการโอนไปตั้งรายการใหม่ เป็นไปตามระเบียบฯ ข้อ 27  
โดยเป็นอำนาจของสภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว ครับ ขอขอบคุณท่านประธานสภา
เทศบาลทีไ่ดใ้ห้โอกาสไดช้ี้แจงระเบียบฯ ขอขอบคุณครับ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

นายประวิด  ตุ่นทอง     -  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย ขอเชิญครับ    
ประธานสภาฯ  ขอเชิญ คณุวิทูล  พณิชนันทเวช ครับ  
นายวิทูล  พณิชนันทเวช  - เรียน  ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน    
สมาชิกสภาเทศบาล ผม  นายวิทูล  พณิชนันทเวช  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1  ขอสอบถาม           

ท่านประธานสภาเทศบาล   ผ่านไปถึงผู้บริหารเทศบาล  ขอสอบถามเรื่องการโอนเงิน
งบประมาณครั้งนี้  ทุกครั้ง เราจะโอนเงินช่วงปลายปี  แต่ครั้งนี้โอนเงินตั้งแต่ต้นปี  
อยากสอบถามว่า  ถ้าเราโอนมาแล้ว จะมีผลกระทบหรือไม่ครับ  เราเคยพูดคุยกัน
เรื่องการทำตาข่ายกันนกที่ตลาดใต้   กองสาธารณสุขฯ บอกว่ามีเงินแล้วสามารถทำ
ได้เลย ให้สภาฯ ไปหาคนมาทำหน่อย  ทางสภาฯ ก็ไปหาคนมาทำแล้ว ให้เขา
ประมาณการให้แล้ว  แล้วก็เห็นเงียบไป  แต่ตอนนี้ทำไมต้องโอนเงินอีกครับ  ผมขอให้
ผู้บริหารเทศบาลช่วยชี้แจงรายละเอียดให้สภาเทศบาลทราบหน่อยครับ  

นายประวิด  ตุ่นทอง  -  มีท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ ผมขอให้อภิปรายก่อน แล้วค่อยให้  
ประธานสภาฯ ผู้บริหารเทศบาลชี้แจง  ตอนที่พูดคุยกันตอนนั้นใกล้สิ้นปีงบประมาณ ทำไม่ทันเงินก็

จะตกเป็นเงินสะสมไป  ถ้าไม่มีท่านใดอภิปรายแล้ว ขอเชิญ คุณรุ่งอรุณ  คำโมง ครบั 
นางรุ่งอรุณ  คำโมง    - เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว และสมาชิกสภา 
นายกเทศมนตรฯี  เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว  ดิฉัน นางรุ่งอรุณ  คำโมง  นายกเทศมนตรีตำบลหาดเสี้ยว   
 การโอนเงินงบประมาณดิฉันก็ได้ชี้แจงแล้วว่า  ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้  การโอนเงิน

งบประมาณหากมีความจำเป็นก็ต้องโอน ไม่ว่าต้นปีหรือปลายปีก็สามารถโอนได้ ถ้า
ท่านสงสัยอะไรก็สอบถามกันก็ดีแล้ว  เรื่องตาข่ายกันนกตลาดใต้เมื่อปีที่แล้วเรายัง
ไม่ได้ทำ  โรงฆ่าสัตว์มีการขอรับใบอนุญาต สร้างมานานแล้ว ถ้าท่านดูรายละเอียด   

/ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา…………………… 
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ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา เพ่ือต่อใบอนุญาต ในส่วนบ่อขยะตามที่ท่านปลัดเทศบาล
ชี้แจง ว่าเป็นศูนย์พักคอย เนื่องจาก อำเภอสวรรคโลก ที่ได้รับการอนุญาต น้ำท่วมบ่อ
ขยะ  เราจึงไม่สามารถนำไปทิ้งที่อำเภอสวรรคโลก ได้ เราจึงมีความจำเป็นต้องเอาไป
ทั้งที่บ่อขยะของเราก่อน ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาลที่เป็นห่วง ดิฉันจะขอ
อนุญาตให้ผู้รับผิดชอบคือ กองสาธารณสุขฯ เป็นผู้ชี้แจงให้สมาชิกสภาเทศบาลได้รับ
ทราบค่ะ 

นายประวิด  ตุ่นทอง  -  ขอเชิญ  คุณพิทยาธร แก้วหลวง  ครับ 
ประธานสภาฯ    
นายพิทยาธร แก้วหลวง    - เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว และสมาชิกสภา 
ผอ.กองสาธารณสุขฯ เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว  ท่านนายกเทศมนตรี ท่านผู้บริหารเทศบาล  หัวหน้าส่วน

ราชการ  ทุกท่าน  ผม  นายพิทยาธร  แก้วหลวง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม  ตามที่กองสาธารณสุขฯ โอนเงินงบประมาณตั้งแต่ต้นปีนั้น  เราได้
พิจารณาแล้ว มีเงินเพียงพอ  แผนงานพาณิชย์ ได้พิจารณาแล้ว โอนไปแล้ว ไม่มี
ผลกระทบ  การปรับปรุงบ่อขยะ เรามีความจำเป็นต้องโอนไปตั้งบ่อเรา เราเอาไปวาง
ไว้ก็ไม่เหมาะสม เลยต้องปรับปรุงบ่อให้ดีกว่าเดิม ครับ 

นายประวิด  ตุ่นทอง     -  การทำตาข่ายกันนกตลาดใต้ ถ้าเห็นว่าน่าจะต้องแก้ไข ฝากทุกกอง    
ประธานสภาฯ  ให้ดูความสำคัญและจำเป็น มีปัญหา หรือจะให้แก้ไขตรงไหน ขอให้ตั้งงบประมาณไว้ 

มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย ขอเชิญครับ  ถ้าไม่มีท่านใด
อภิปราย ผมจะขอมติที่ประชุมเป็นข้อ ๆ ไปนะครับ   สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด
เห็นชอบ  ญัตติผู้บริหารเทศบาล เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ   พ.ศ. 2565   1.  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมตลาดสดเทศบาลตำบล
หาดเสี้ยว เพ่ือปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหลังคา รางริน รางระบายน้ำ ติดตั้งตาข่ายกัน
นก ตลาดสดเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว ตลาดกลางผลิตผลทางการเกษตรและหัตถกรรม
พ้ืนบ้านเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว จำนวนเงิน 144,000 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พัน-

บาทถ้วน)   ตามรูปแบบประมาณการที่เทศบาลกำหนด  ท่านใดเห็นชอบขอได้โปรด
ยกมือขึ้นครับ 

     ผลปรากฏดังนี้ 
     มีผู้เห็นชอบ จำนวน     11   เสียง 
    มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดไม่เห็นชอบญัตติผู้บริหารเทศบาล  

เรื่อง  ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565     
1.  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมตลาดสดเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว เพ่ือปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคารหลังคา รางริน รางระบายน้ำ ติดตั้งตาข่ายกันนก ตลาดสดเทศบาล
ตำบลหาดเสี้ยว ตลาดกลางผลิตผลทางการเกษตรและหัตถกรรมพ้ืนบ้านเทศบาล
ตำบลหาดเสี้ยว จำนวนเงิน 144 ,000 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน) ตาม
รูปแบบประมาณการที่เทศบาลกำหนด  ท่านใดไมเ่ห็นชอบขอได้โปรดยกมือขึ้นครับ  

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

/นายประวิด  ตุ่นทอง  ………………………  
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นายประวิด  ตุ่นทอง     - มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย ขอเชิญครับ  ถ้าไม่มีท่านใด  
ประธานสภาฯ อภิปราย ผมจะขอมติที่ประชุมเป็นข้อ ๆ ไปนะครับ   สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด

เห็นชอบ  ญัตติผู้บริหารเทศบาล เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565  2.  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบล
หาดเสี้ยว เพ่ือปรับปรุงซ่อมแซม พ้ืน ผนัง ประตู รางระบายน้ำ ซ่อมบำรุงตะแกรงกัน
นกและทำความสะอาด     จำนวนเงิน 184,000 บาท   (หนึ่งแสนแปดหมื่นสี่พัน-

บาทถ้วน) ตามรูปแบบประมาณการที่เทศบาลกำหนด    ท่านใดเห็นชอบขอได้โปรด
ยกมือขึ้นครับ 

     ผลปรากฏดังนี้ 
     มีผู้เห็นชอบ จำนวน     11   เสียง 
    มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดไม่เห็นชอบญัตติผู้บริหารเทศบาล  

เรื่อง  ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565     
2.  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว เพ่ือปรับปรุง
ซ่อมแซม พ้ืน ผนัง ประตู รางระบายน้ำ ซ่อมบำรุงตะแกรงกันนกและทำความสะอาด 
จำนวนเงิน 184,000 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ตามรูปแบบประมาณ
การที่เทศบาลกำหนด  ท่านใดไมเ่ห็นชอบขอไดโ้ปรดยกมือขึ้นครับ 

     ผลปรากฏดังนี้ 
     มีผู้ไม่เห็นชอบ จำนวน     -   เสียง 
ที่ประชุม  - มีมต ิดังนี้ 
     มีผู้เห็นชอบ จำนวน     11    เสียง 
     มีผู้ไม่เห็นชอบ จำนวน     -   เสียง  
     งดออกเสียง จำนวน    1    เสียง 
นายประวิด  ตุ่นทอง     -มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย ขอเชิญครับ  ถ้าไม่มีท่านใด    
ประธานสภาฯ อภิปราย ผมจะขอมติที่ประชุมเป็นข้อ ๆ ไปนะครับ   สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด

เห็นชอบ  ญัตติผู้บริหารเทศบาล เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 3. โครงการปรับปรุงบ่อขยะเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว      
เพ่ือขุดบ่อขยะ ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 80 เมตร ลึก 5 เมตร จำนวน 1 บ่อ 
ปรับปรุงถนนพร้อมบดอัดลูกรัง กว้าง 4 เมตร ยาว 235 เมตร จำนวนเงิน 
334 ,000 บาท (สามแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ตามรูปแบบประมาณการที่
เทศบาลกำหนด  ท่านใดเห็นชอบขอได้โปรดยกมอืขึ้นครับ 

     ผลปรากฏดังนี้ 
     มีผู้เห็นชอบ จำนวน     11   เสียง 
    มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดไม่เห็นชอบญัตติผู้บริหารเทศบาล  

เรื่อง  ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565     
3.  โครงการปรับปรุงบ่อขยะเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว เพ่ือขุดบ่อขยะ ขนาดกว้าง 20 
เมตร ยาว 80 เมตร ลึก 5 เมตร จำนวน 1 บ่อ ปรับปรุงถนนพร้อมบดอัดลูกรัง กว้าง 
4 เมตร ยาว 235 เมตร จำนวนเงิน 334 ,000 บาท (สามแสนสามหมื่นสี่พันบาท
ถ้วน) ตามรูปแบบประมาณการที่เทศบาลกำหนด ท่านใดไม่เห็นชอบขอได้โปรดยกมือ
ขึน้ครับ 

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

3.2  ญัตติผู้บริหารเทศบาล เรื่อง ขอความเห็นชอบจ่ายเงินอุดหนุน 
อำเภอศรีสัชนาลัย เพื่อดำเนินโครงการป้องกันและยับยั้งการระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) กรณีจัดตั้งศูนย์พักคอย (Community 
Isolation) “ศูนย์รวมน้ำใจ...เมืองศรีสัชนาลัย” อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย  

นายประวิด  ตุ่นทอง   - ขอเชิญนายกเทศมนตรีตำบลหาดเสี้ยว  ได้แถลงญัตติ   
ประธานสภาฯ 3.2  ญัตติผู้บริหารเทศบาล เรื่อง ขอความเห็นชอบจ่ายเงินอุดหนุนอำเภอศรีสัชนาลัย 

เพ่ือดำเนินโครงการป้องกันและยับยั้งการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 
(COVID-19) กรณีจัดตั้งศูนย์พักคอย (Community Isolation) “ศูนย์รวมน้ำใจ...
เมืองศรีสัชนาลัย” อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย  ครบั 

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

ขอแถลงญัตติผู้บริหารเทศบาล    เรื่อง   ขอความเห็นชอบจ่ายเงินอุดหนุนอำเภอ
ศรีสัชนาลัย เพ่ือดำเนินโครงการป้องกันและยับยั้งการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โค
โรนา 2019 (COVID-19) กรณีจัดตั้งศูนย์พักคอย (Community Isolation) “ศูนย์
รวมน้ำใจ...เมืองศรีสัชนาลัย” อำเภอศรสีัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย     

หลักการ 
ด้วยเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีความ

ประสงค์ขอความเห็นชอบจ่ายเงินอุดหนุนอำเภอศรีสัชนาลัย จำนวน 30,000 บาท 
(สามหมื่นบาทถ้วน) เพ่ือดำเนินโครงการป้องกันและยับยั้งการระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรณีจัดตั้งศูนย์พักคอย (Community Isolation) 
“ศูนย์รวมน้ำใจ...เมืองศรีสัชนาลัย” อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ตามหนังสือ
อำเภอศรีสัชนาลัย ที่ สท 0418/4352 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2564 เรื่อง ส่งโครงการ
ขอรับงบประมาณสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์พักคอย (Community Isolation) “ศูนย์
รวมน้ำใจ...เมืองศรีสัชนาลัย” อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย เพ่ือขอความร่วมมือ
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบรรจุโครงการป้องกันและยับยั้งการระบาดของโรคติด 
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฯ ไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และพิจารณาตั้งงบประมาณตาม
ระเบียบฯ   ที่เก่ียวข้อง     โครงการป้องกันและยับยั้งการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 (COVID-19) กรณีจัดตั้งศูนย์พักคอย (Community Isolation) 
“ศูนย์รวมน้ำใจ...เมืองศรีสัชนาลัย” อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทั ย เพ่ือให้
ประชาชนผู้ติดเชื้อได้มีที่พักอาศยัระหว่างรอเตียงว่าง ลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อโควิด 19 งบประมาณแห่งละ 30 ,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
300,000 บาท 

/ข้อเท็จจริง……………….. 
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ข้อเท็จจริง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ไม่ได้บรรจุโครงการ
ดังกล่าวไว้ และเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ไม่ได้ตั้งงบประมาณเพ่ือดำเนินการโครงการ เนื่องจากอำเภอศรีสัชนาลัย ไม่ได้ส่ง
โครงการเพ่ือขอรับงบประมาณในช่วงระยะการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว ได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องแล้ว ดังนี้ 

1.  กองวิชาการและแผนงาน ได้ดำเนินการเพ่ิมเติมโครงการป้องกันและ
ยับยั้งการระบาด   ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรณีจัดตั้งศูนย์
พักคอย (Community Isolation)  “ ศูนย์รวมน้ำใจ...เมืองศรีสัชนาลัย  ” อำเภอ
ศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 (เพ่ิมเติม
ครั้งที่ 1/2564) เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว ประกาศใช้เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564          
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 ข้อ 5 และ ข้อ 17 

2.  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการขออนุมัติผู้บริหารเทศบาล                     
เพ่ือโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่  12 
พฤศจิกายน 2564 รายละเอียด     มีดังนี้          

โอนลด โอนตั้งเป็นรายการใหม่ 
แผนงานสาธารณสุข 
งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอ่ืน 
งบดำเนินงาน 
ค่าใช้สอย 
รายจา่ยเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ 
จำนวนเงินที่ขอโอนลด 30,000.- บาท 

แผนงานสาธารณสุข 
งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอ่ืน 
งบเงินอุดหนุน 
เงินอุดหนุนส่วนราชการ 
จำนวนเงินที่ขอโอนตั้งเป็นรายการใหม่   
30,000.- บาท 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 26 การโอนเงินงบประมาณต่างๆ เป็นอำนาจ
อนุมัติของผู้บริหารท้องถิ่น 

เหตุผล 
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  14)       

พ.ศ. 2562 มาตรา 67 ทวิ การจ่ายเงินอุดหนุนตามมาตรา 67 (8) และการจ่ายเงิน
เพ่ือการลงทุน เทศบาลจะกระทำได้เมื่อได้รับ   ความเห็นชอบจากสภาเทศบาลและ
ผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติ แล้ว   

จึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาล เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบจ่ายเงิน
อุดหนุนรายการดังกล่าวต่อไป  นางรุ่งอรุณ  คำโมง  นายกเทศมนตรีตำบลหาดเสี้ยว 

ที่ประชุม   - รับทราบ 
นายประวิด  ตุ่นทอง    - ขอเชิญเลขานุการชี้แจงระเบียบฯ ครับ 
ประธานสภาฯ 
 

/นายณรงค์  ผันพักตร์…………………….. 
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นายณรงค์  ผันพักตร์  - เรียน  ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน    
เลขานุการสภาฯ ผม  นายณ รงค์   ผั น พั กตร์   เลขานุ กา รสภ าเทศบาล  ขอชี้ แจ งระเบี ยบฯ                

เนื่องจาก ปีงบประมาณ    2565  อำเภอศรีสัชนาลัย  ไม่ได้ขอมาทางเทศบาลฯ    
จึงไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ จากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอศรสีัชนาลัย คาด
การว่าสถานการณ์โรคระบาดโควิด – 19  ยังไม่นิ่ง จึงขอรับเงินอุดหนุนจากท้องถิ่น  
จริง ๆ อำเภอฯ จะขอมากกว่านี้  แต่ท่านนายกฯ ได้แจ้งว่าเป็นต้นปีงบประมาณ จึง
ขออุดหนุน แห่งละ 30,000.- บาท  ประกอบกับองค์การบริหารส่วนตำบล ยังไม่มี
ผู้บริหาร  ทางอำเภอฯ ก็เลยทำหนังสือขอเงินอุดหนุน  การโอนเงินตามระเบียบฯ ข้อ 
26 เป็นอำนาจของนายกฯ ในส่วนการจ่ายเงิน  ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 
2496 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 67 ทวิ การจ่ายเงินอุดหนุน
ตามมาตรา 67 (8) และการจ่ายเงินเพ่ือการลงทุน เทศบาลจะกระทำได้เมื่อได้รับ
ความเห็นชอบจากสภาเทศบาลและผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัตแิล้ว ทางผู้บริหารก็ได้ทำ
หลักการและเหตุผลมาให้ทราบแล้ว ขอขอบคุณครับ 

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

เทศบาล  เรื่อง ขอความเห็นชอบจ่ายเงินอุดหนุนอำเภอศรีสัชนาลัย เพ่ือดำเนิน
โครงการป้องกันและยับยั้งการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-
19)   กรณีจัดตั้งศูนย์พักคอย  (Community Isolation)   “  ศูนย์รวมน้ำใจ...เมือง
ศรีสัชนาลัย ” อำเภอศรสีัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย  ท่านใดเห็นชอบขอได้โปรดยกมือขึ้น
ครับ 

     ผลปรากฏดังนี้ 
     มีผู้เห็นชอบ จำนวน     11   เสียง 
 มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดไม่เห็นชอบญัตติผู้บริหารเทศบาล  เรื่อง ขอความ

เห็นชอบจ่ายเงินอุดหนุนอำเภอศรีสัชนาลัย เพ่ือดำเนินโครงการป้องกันและยับยั้งการ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) กรณีจัดตั้งศูนย์พักคอย 
(Community Isolation) “ศูนย์รวมน้ำใจ...เมืองศรีสัชนาลัย” อำเภอศรีสัชนาลัย 
จังหวัดสุโขทัย  ท่านใดไมเ่ห็นชอบขอได้โปรดยกมือขึ้นครบั  

     ผลปรากฏดังนี้ 
     มีผู้ไม่เห็นชอบ จำนวน     -   เสียง 
ทีป่ระชุม  - มีมต ิดังนี้ 
     มีผู้เห็นชอบ จำนวน     11    เสียง 
     มีผู้ไม่เห็นชอบ จำนวน     -   เสียง  
     งดออกเสียง จำนวน    1    เสียง 
 
 
 

/3.3 ญัตติผู้บริหารเทศบาล…………….. 
 
 
 



 
13 

3.3 ญัตติผู้บริหารเทศบาล เรื่อง  ขอความเห็นชอบการลงนามบันทึก 
ข้อตกลงความร่วมมือการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ร่วมกับองค์การบริหารส่วน
ตำบลคอรุม อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 

นายประวิด  ตุ่นทอง   - ขอเชิญนายกเทศมนตรีตำบลหาดเสี้ยว  ได้แถลงญัตติ   
ประธานสภาฯ  3.3 ญัตติผู้บริหารเทศบาล เรื่อง  ขอความเห็นชอบการลงนามบันทึก

ข้อตกลงความร่วมมือการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบล
คอรุม อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ครบั 

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

ขอแถลงญัตติผู้บริหารเทศบาล  เรื่อง ขอความเห็นชอบการลงนามบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลคอรุม 
อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ ์

หลักการ 
ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลคอรุม อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ตาม

หนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลคอรุม ที่ อต ๗๑๖๐๖/ว ๙๘๘ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน 
2564 แจ้งว่าได้ดำเนินโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน โดยการแปรรูปเป็น
พลังไฟฟ้า ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลคอรุมได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
ศึกษาความเหมาะสมในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจรและแปรรูปเป็น
พลังงานไฟฟ้าและปัจจุบันได้จัดทำบันทึกข้อตกลงร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในจังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 79 แห่ง เรียบร้อยแล้ว แต่เนื่องจากโครงการดังกล่าวเป็น
โครงการขนาดใหญ่ที่ต้องใช้ปริมาณขยะจำนวน 600-700 ตัน/วัน ดังนั้น องค์การ
บริหารส่วนตำบลคอรุม จึงมีความประสงค์ขอจัดทำบันทึกข้อตกลงการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสุโขทัย เพ่ือให้การดำเนิน
โครงการดังกล่าวมีความเป็นไปได้และมีปริมาณขยะมูลฝอยที่เหมาะสมกับขนาดของ
โครงการ 

เหตุผล 
ปัจจุบัน เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงร่วมมือว่าด้วยความ

ร่วมมือ ด้านการจัดการขยะมูลฝอย ร่วมกับเทศบาลเมืองสวรรคโลก ลงนามวันที่ 10 
กันยายน 2561 โดยตกลงให้เทศบาลเมืองสวรรคโลกเป็นผู้รับมอบหมายกำจัดมูล
ฝอย ซึ่งเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว รับผิดชอบการดำเนินการเก็บขนมูลฝอยในพ้ืนที่ และ
นำมูลฝอยไปกำจัด ณ ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบถูกหลักสุขาภิบาล เทศบาลเมือง
สวรรคโลก หมู่ที่ 8 ตำบลย่านยาว อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย เป็นประจำทุกวัน 

เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว ในฐานะผู้มอบหมายให้กำจัดมูลฝอย จะชำระหนี้
ค่าบริการกำจัดมูลฝอยในอัตราที่เทศบาลเมืองสวรรคโลกกำหนด คือ 700 บาท/ตัน 
ซึ่งโดยค่าเฉลี่ยที่ผ่านมา ปริมาณขยะมูลฝอยที่เทศบาลตำบลหาดเสี้ยวนำไปกำจัด ณ 
ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบถูกหลักสุขาภิบาล เทศบาลเมืองสวรรคโลก     อยู่ที่วันละ
ประมาณ 4 ตัน 

 
 

/อ้างหนังสือสำนักงานเทศบาล……………………….. 
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อ้างหนังสือสำนักงานเทศบาลเมืองสวรรคโลก ที่ สท 52105/ว2036 ลง
วันที่  28  กันยายน 2564 เรื่อง แจ้งปิดศูนย์กำจัดขยะฯ เนื่องจากสถานการณ์น้ำ
ท่วม ด้วย เทศบาลเมืองสวรรคโลก เป็นเจ้าภาพในการรับกำจัดขยะขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่กลุ่ม 2 ประจำสุโขทัย (โซนเหนือ) จำนวน 34 แห่ง โดย
ศูนย์กำจัดขยะฯ ในปัจจุบันประสบกับสถานการณ์น้ำท่วมขังบริเวณพ้ืนที่  ฝังกลบ    
จึงไม่สามารถดำเนินการเข้าทิ้งขยะมูลฝอยได้ปกติ โดยปริมาณน้ำที่มากส่งผลให้การ
ดำเนินงานภายในศูนย์กำจัดขยะฯ เป็นไปได้ยาก จึงมีความจำเป็นต้องปิดศูนย์กำจัด
ขยะฯ ชั่วคราว โดยปิดตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน จนถึงสิ้นเดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 
ทำให้เทศบาลตำบลหาดเสี้ยวได้รับผลกระทบต่อการกำจัดขยะมูลฝอยที่ เป็นจำนวน
มาก  

ดังนั้น เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว ที่ได้ทำบันทึกข้อตกลงร่วมกันเรื่องการ
มอบหมายกำจัดมูลฝอยกับเทศบาลเมืองสวรรคโลกไว้ จะต้องเตรียมความพร้อมใน
การกำจัดขยะมูลฝอยของแต่ละพ้ืนที่ประกอบกับองค์การบริหารส่วนตำบลคอรุม 
อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้จัดทำโครงการศูนย์บริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบ
ครบวงจรเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย  
 โดยกำจัดขยะมูลฝอยด้วยเทคโนโลยีแบบผสมผสานและมีระบบการควบคุม
มลพิษที่ได้มาตรฐานและทันสมัย โดยจะนำความร้อนที่ได้จากกระบวนการกำจัดขยะ
มูลฝอยไปผลิตเป็นกระแสไฟฟ้า ระบบเตาเผาที่เรียกว่า Incineation (อินชินเนอร์
เรชั่น) มีระบบที่มีการควบคุมของเสียและบำบัดมลพิษ  อย่างมีประสิทธิภาพสูง ทำให้
การปล่อยของเสียและมลพิษไม่เกินค่ามาตรฐานโดยเป็นไปตามมาตรฐานมลพิษ
โรงงานไฟฟ้าจากขยะมูลฝอยตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งสถานที่ดำเนินโครงการ ได้แก่ 
บริเวณบ้านบางนา หมู่ที่ 7 ตำบลคอรุม อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งได้มีการจัดให้
มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน  ในพ้ืนที่ที่ตั้งโครงการฯ ตามประกาศระเบียบ
สำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 และ
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลคอรุม มีมติเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่าง  
การรวบรวมกลุ่มพ้ืนที่กำจัดขยะมูลฝอย (Ciusters) สนับสนุนการกำจัดขยะมูลฝอย 
เพ่ือเสนอขออนุมัติ  ต่อกระทรวงมหาดไทยดำเนินการตามระเบียบต่อไป 

บันทึกข้อตกลงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ร่วมกับองค์การบริหารส่วน
ตำบลคอรุม อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ กำหนดค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะมูลฝอย 
ในอัตราตันละ 450 บาท และขึ้น 10 % ในทุกๆ 3 ปี การรวบรวมขยะมูลฝอย มี
ระยะเวลา 25 ปี และระยะเวลาในการก่อสร้างโรงงานฯ หลังจากได้รับอนุมัติจาก
กระทรวงมหาดไทยหลังจากลงนามในสัญญากับผู้รับจ้าง จะใช้เวลาก่อสร้างประมาณ 
3 ปี (คาดว่าสามารถเริ่มใช้งานได้ปลายปี พ.ศ. 2567) 

ระเบียบ/กฎหมาย 
1.  พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 

2562 มาตรา 50 เทศบาลตำบลมีหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาล ดังนี้ 
     (3)  รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการ

กำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
 

/2.  พระราชบัญญัติกำหนดแผน………… 
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2.  พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ให้เทศบาล... มีอำนาจและหน้าที่ใน
การจัดระบบบริการสาธารณะ  เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองดังนี้ 

           (18)  การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย 
3.  พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ

บ้านเมือง พ.ศ. 2535 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2560 
    มาตรา 34/1 การเก็บ ขนและกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ในเขตพ้ืนที่

ของราชการส่วนท้องถิน่ใด เป็นหน้าที่และอำนาจของราชการส่วนท้องถิ่นนั้น... 
    ในการดำเนินการตามวรรคหนึ่ง ราชการส่วนท้องถิ่นจะมอบหมายให้

หน่วยงานของรัฐ หรือราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนรวมทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือ
เอกชนเป็นผู้ดำเนินการหรือ  ทำร่วมกับราชการส่วนท้องถิ่นก็ได้ตามหลักเกณฑ์วิธีการ 
และเงื่อนไขที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

    ทั้งนี้ การมอบให้เอกชนดำเนินการหรือร่วมดำเนินการดังกล่าว มิให้ถือว่า
เป็นการร่วมลงทุนตามกฎหมายว่าด้วยการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ แต่
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดดังกล่าว ต้องคำนึงถึง
หลักเกณฑ์ตามกฎหมายว่าด้วยการให้เอกชนร่วมลงทุน ในกิจการของรัฐประกอบด้วย 

4.  ประกาศกระทรวงมหาดไทย  เรื่อง   การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2560 
ส่วนที่ 1 การมอบหมายหน่วยงานของรัฐหรือราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืน เก็บ ขน หรือ
กำจัดมูลฝอย 

    ข้อ 13 ในกรณีที่ราชการส่วนท้องถิ่นร่วมดำเนินการกับหน่วยงานของรัฐ
หรือราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนจะเป็นประโยชน์แก่ประชาชนในท้องถิ่นมากกว่าการที่
ราชการส่วนท้องถิ่นจะดำเนินการเอง ราชการส่วนท้องถิ่นอาจร่วมกับหน่วยงานของ
รัฐ หรือราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืน ในการดำเนินการเก็บ ขน หรือกำจัดมูลฝอย โดยให้
ปฏิบัติตามแนวทางในประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นว่าด้วยการทำความตกลงร่วมมือกันจัดทำบริการสาธารณะขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

  กรณีราชการส่วนท้องถิ่นมอบหมายหน่วยงานของรัฐหรือราชการส่วน 
ท้องถิ่นอ่ืนจะเป็นประโยชน์แก่ประชาชนในท้องถิ่นมากกว่าการที่ราชการส่วนท้องถิ่น
อ่ืน ในการดำเนินการเอง ราชการส่วนท้องถิ่นอาจมอบหมายให้หน่วยงานของรัฐหรือ
ราชการส่วนท้องถิ่นอื่น ในการดำเนินการเก็บ ขน หรือกำจัดมูลฝอยโดยให้ปฏิบัติตาม
แนวทางในประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ว่าด้วยการทำความตกลงร่วมมือกันจัดทำบริการสาธารณะขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น โดยอนโุลม 

5. ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น  เรื่อง  การทำความตกลงร่วมมือกันจัดทำบริการสาธารณะขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
        /ข้อ 2 การทำความตกลง……………………….. 
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    ข้อ 2 การทำความตกลงร่วมมือกันในการจัดทำบริการสาธารณะของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งแต่สองแห่งขึ้นไป ซึ่งอาจเป็นองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัดเดียวกันหรืออาจข้ามเขตจังหวัดได้ หากเป็นพ้ืนที่ติดต่อกัน และ
ประชาชนในพ้ืนที่นั้นได้รับประโยชน์จากการจัดทำบริการสาธารณะ นั้นโดยตรง โดย
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 

    (1) เป็นอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วย
การกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หรือกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือเป็นภารกิจที่ได้รับการ
ถ่ายโอนตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   (2) เป็นภารกิจหรือโครงการที่เกินกว่าศักยภาพหรือไม่คุ้มค่าที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จะดำเนินการเองหรือเป็นภารกิจหรือโครงการที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นร่วมมือกันเพ่ือเกดิประโยชน์แก่ประชาชนในท้องถิ่น 

ในการจัดทำบันทึกข้อตกลงตามวรรคหนึ่ง ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประชุมปรึกษาหารือร่วมกัน โดยจัดทำบันทึกข้อตกลงเป็นหนังสือ และนำเสนอสภา
ท้องถิ่นของแต่ละแห่งพิจารณา     ให้ความเห็นชอบ โดยปฏิบัติตามกฎหมายจัดตั้ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ทั้งนี้ ให้รายงานและจัดส่งสำเนาบันทึกข้อตกลงให้ผู้
กำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบด้วย 

ข้าพเจ้า ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การดำเนินการดังกล่าวเป็นการเตรียมการ
รองรับการกำจัดขยะมูลฝอย    ซึ่งในระยะเวลาอันใกล้นี้จะไม่สามารถนำไปกำจัด    
ณ ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบถูกหลักสุขาภิบาล เทศบาลเมืองสวรรคโลก ตามที่ได้ทำ
บันทึกข้อตกลงไว้กับเทศบาลเมืองสวรรคโลก ซึ่งจากการแจ้งปิดศูนย์กำจัดขยะมูล
ฝอยเทศบาลเมืองสวรรคโลกที่ผ่านมา ทำให้เทศบาลตำบลหาดเสี้ยวได้รับผลกระทบ
อย่างมากและไม่สามารถนำไปกำจัดได้ เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว จึงได้นำเสนอการ
จัดทำบันทึกข้อตกลงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยเพ่ือเข้ารวมกลุ่มพ้ืนที่กำจัดขยะมูล
ฝอย ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลคอรุม อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ เพ่ือให้สภา
เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว ได้พิจารณาต่อไป โดยการจัดทำบันทึกข้อตกลงฉบับนี้             
ของเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว จะคำนึงถึงศักยภาพต้นทุนความคุ้มค่าและประโยชน์ของ
ราชการเป็นสำคัญ  และหากคณะกรรมการจังหวัดหรือคณะกรรมการกลาง แล้วแต่
กรณีได้แนะนำหรือสั่งการตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย 
พ.ศ. 2560                                                                                                      

จึงเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลหาดเสี้ยว   เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการ
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ร่วมกับองค์การ
บริหารส่ วนตำบลคอรุม อำเภอพิชัย  จังหวัดอุตรดิตถ์   นางรุ่งอรุณ   คำโมง   
นายกเทศมนตรีตำบลหาดเสี้ยว 

ที่ประชุม   - รับทราบ 
 
 

/นายประวิด  ตุ่นทอง……………………. 
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นายประวิด  ตุ่นทอง    - ขอเชิญเลขานุการชี้แจงระเบียบฯ ครับ 
ประธานสภาฯ 
นายณรงค์  ผันพักตร์  - เรียน  ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน    
เลขานุการสภาฯ ผม นายณรงค์  ผันพักตร์  เลขานุการสภาเทศบาล เนื่องจากเป็นนโยบายของรัฐ  จาก

การที่เทศบาลฯ ประสบปัญหาไม่สามารถนำไปทิ้งที่เทศบาลเมืองสวรรคโลกได้ และ
เทศบาลเมืองสวรรคโลก   ก็ยังไม่มีแนวทางในการดำเนินการ  เนื่องจาก อบต.คอรุม 
ได้ผ่านการประชาพิจารณ์ได้ จึงได้ประสานท้องถิ่นใกล้เคียง เพียงรวบรวมขยะให้
เพียงพอ  และกระทรวงมหาดไทย จะเป็นผู้พิจารณาสุดท้าย  และก็จะเกี่ยวข้อง
ระเบียบฯ หลายตัวตามที่ท่านนายกฯ ได้ชี้แจงไปแล้วนั้น  ปัจจุบันองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  ต้องหาที่ทิ้งขยะ  และที่ได้ไปประชุมมา เทศบาลเมืองสวรรคโลก ก็ต้อง 
หาที่ทิ้งขยะเหมือนกัน  นายอำเภอฯ ก็แจ้งว่าต้องดูนโยบายว่า จังหวัดสุโขทัย จะต้อง
ไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้อำนาจการพิจารณาเป็นของสภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว 
ขอขอบคุณท่านประธานสภาเทศบาลที่ให้ชี้แจงครับ 

ที่ประชุม   - รับทราบ 
นายประวิด  ตุ่นทอง     -  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย ขอเชิญครับ    
ประธานสภาฯ  ขอเชิญ คุณวิทูล  พณิชนันทเวช ครับ  
นายวิทูล  พณิชนันทเวช  - เรียน  ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน    
สมาชิกสภาเทศบาล ผม  นายวิทูล  พณิชนันทเวช  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1  ผมขอสอบถามท่าน

ประธานสภาเทศบาลถึงผู้บริหารเทศบาล  อยากสอบถามการที่เราจะไปทำ MOU กับ 
อบต.คอรุม แล้วที่เราทำ MOU กับเทศบาลสวรรคโลก  จะมีปัญหาหรือไม่ เราทำ 
MOU ซ้อนกัน 2 แห่ง  จะเป็นอะไรใช่มั้ยครับ  ซ่ึงดูแล้วราคาก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่ ที่
เป็นห่วงคือเราทำ MOU  2 แห่ง จะมีปัญหามัย้เท่านัน้เอง  ขอขอบคุณครับ 

นายประวิด  ตุ่นทอง     -    ขอเชิญ คุณณรงค์  รัตนวิเชียรศรี ครับ   
ประธานสภาฯ    
นายณรงค์  รัตนวิเชียรศรี   - เรียน  ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน    
สมาชิกสภาเทศบาล ผม  นายณรงค์  รัตนวิเชียรศรี  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1  ผมขอสอบถาม ถ้าเรา

ไปทำ MOU กับ อบต.คอรุม อ่านรายละเอียดแล้ว อีก 3 ปี เราถึงจะเอาไปทิ้งกับเขา
ได้ แล้วในช่วง 3  ปี พ.ศ. 2565 – 2567  เทศบาลฯ ที่ทิ้งขยะของเรามีพ้ืนที่รองรับ
เพียงพอหรือไม่ครับ ขอขอบคุณครับ  

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

ตอบเรื่อง การทำ MOU กับเทศบาลสวรรคโลก ไม่มีผลกระทบ  ไม่มีข้อผูกมัด       
ยังไม่ได้เซ็นต์สัญญาร่วมกัน และการคาดการณ์ตอนนี้เทศบาลเมืองสวรรคโลก ยังไม่
ทราบว่ารองรับขยะเราได้อีกหรือไม่  ตอนนี้โซนใต้คาดว่าไม่เกินปีนี้ก็เต็ม  ก็จะต้องเอา
มาทิ้งกับเทศบาลเมืองสวรรคโลก  การเตรียมการของเรา ถ้าจะทำให้ถูกต้อง จะต้อง
ใช้งบประมาณสูงมาก ตามที่สมาชิกสภาเทศบาล เป็นห่วงค่าใช้จ่าย ที่จะนำไปทิ้ง 
อบต.คอรุม กับ เทศบาลเมืองสวรรคโลก  ไม่ต่างกันมากเลย  ในการทำ MOU เป็น 

/รองรับขยะและสิ่งปฏิกูลเหล่านี้ ………………..  
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รองรับขยะและสิ่งปฏิกูลเหล่านี้  องค์กรปกครองท้องถิ่นเล็ก พยายามจะหาเตาเผามา 
แต่ก็ยังไม่มีเตาเผาที่ถูกต้องเลย การคัดแยกขยะเราก็ทำกันมาหลายปีแล้ว และที่ท่าน
สมาชิกสภาเทศบาลเป็นห่วงว่าที่ทิ้งเราจะเพียงพอหรือไม่ การที่เราทำบ่อขยะ  จะ
เรียกว่า  ที่พักคอย  อบต.คอรุม  อำเภอพิชัย  เขาก้าวไกลกว่าเรามาก  ทุกวันนี้เรา
ต้องช่วยเหลือตัวเองก่อน  ขอขอบคุณค่ะ 

นายประวิด  ตุ่นทอง  -  ขอเชิญ  คุณพิทยาธร แก้วหลวง  ครับ 
ประธานสภาฯ    
นายพิทยาธร แก้วหลวง    - เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว และสมาชิกสภา 
ผอ.กองสาธารณสุขฯ เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว ทุกท่าน  ผม นายพิทยาธร แก้วหลวง ผู้อำนวยการ          

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขออนุญาตชี้แจง 2 ประเด็น  เพ่ิมเติม จากท่าน
นายกฯ และเลขาสภาฯ 

ประเด็นแรก  เราจะมีสถานที่รองรับก่อนที่โรงไฟฟ้าของคอรุมปลายปี 
2567  ในช่วงแรก ญัตติแรกขอขุดบ่อรองรับ 3 ปีนี้ รอนำขยะไปทิ้ง  อบต.คอรุม 
ขนาดกว้าง  20 X 8  X 5 สามารถรองรับได้  60,000 ตัน ของเรามีขยะวันละ 4 
ตัน สามารถรองรับใน 3 ปีนี้ไดค้รับ 

ประเด็นที่สอง  เรื่องการคุ้มค่า การทำ MOU กับ อบต.คอรุม  ของเทศบาล
เมืองสวรรคโลก ตันละ 700.-บาทวันหนึ่งเรามี 4 ตัน วันละ 2,800 .- บาท ปีหนึ่ง
เราจะตั้งงบประมาณเพ่ือนำขยะไปทิ้ง จำนวน  1,008,000.- บาท ถ้าเรา MOU 
อบต.คอรุม เอาขยะไปทิง้กับ อบต.คอรุม ตันละ 450.-บาท เราคิดที่ 4 ตันเหมือนกัน  
อนาคตอาจจะลดเหลือ  วันละ 2 ตัน  ตกประมาณวันละ 1,800.-บาท  ปีหนึ่ง
จะต้องตั้งงบประมาณ  648,000.- บาท เราย้ายที่ไปทิ้งกำจัดขยะ   เราสามารถ
ประหยัดงบประมาณ  360,000.-  บาท  ส่วนระยะทางไกลเพ่ิม  15  กิโลเมตร ไป 
กลับ  30 กิโลเมตร เราคิดค่าน้ำมันกิโลละ 5.- บาท ปีหนึ่ง 54,000.- บาท เมื่อเรา
หักค่าน้ำมันเชื้อเพลิงออกไป เราประหยัดงบประมาณ  594,000.-บาท การ
เปลี่ยนแปลง MOU เราสามารถยกเลิกได้    ทั้งที่เทศบาลเมืองสวรรคโลกและ อบต. 
คอรุม เมื่อเราพร้อมของ อบต.คอรุม อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ กำหนดค่าใช้จ่ายใน
การกำจัดขยะมูลฝอย ในอัตราตันละ 450 บาท และขึ้น 10 % ในทุกๆ 3 ปี การ
รวบรวมขยะมูลฝอย มีระยะเวลา 25 ปี ซึ่งเมื่อวิเคราะห์แล้วคุ้มค่าจากการทิ้ง
เทศบาลเมืองสวรรคโลก ไป อบต.คอรุม 

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

เทศบาล  เรื่อง ขอความเห็นชอบการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอย ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลคอรุม อำเภอพิชัย จังหวัด
อุตรดิตถ์    ท่านใดเห็นชอบขอได้โปรดยกมือขึ้นครับ 
 
 

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

เห็นชอบการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 
ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลคอรุม อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์  ท่านใดไม่
เห็นชอบขอได้โปรดยกมือขึน้ครับ  

     ผลปรากฏดังนี้ 
     มีผู้ไม่เห็นชอบ จำนวน     -   เสียง 
ทีป่ระชุม  - มีมติ ดังนี้ 
     มีผู้เห็นชอบ จำนวน     11    เสียง 
     มีผู้ไม่เห็นชอบ จำนวน     -   เสียง  
     งดออกเสียง จำนวน    1    เสียง 
 
ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่อง   กระทู้ (ถ้ามี) 
นายประวิด  ตุ่นทอง        -  ไม่มีสมาชิกส่งเรื่องกระทู้  จึงขอผ่านวาระนี ้
ประธานสภาเทศบาล 
ที่ประชุม  -  รับทราบ   
 
ระเบียบวาระที ่ 5    เรื่อง  อ่ืน  ๆ   
นายประวิด  ตุ่นทอง        - มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามอะไรหรือไม่ครับ  
ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญ คุณรุ่งอรุณ  คำโมง   ครับ 
นางรุ่งอรุณ  คำโมง    - เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว และสมาชิกสภา 
นายกเทศมนตรีฯ เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว  ดิฉัน นางรุ่งอรุณ  คำโมง  นายกเทศมนตรีตำบลหาดเสี้ยว 
 ขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน ที่ได้ให้ความเห็นชอบอนุมัติโครงการฯ      

ในวันนี้ค่ะ  ขอแจ้งให้สภาเทศบาลได้รับทราบ   ดังนี้ 
1. เรื่องงานย้อนอดตีศรีสัชนาลัย นุ่งผ้าไทย ใส่เงินทองโบราณ  ปีนี้กำหนด 

จัดงาน ในวันที่  8 – 12  ธันวาคม 2564  ในวันที่ 8 ธันวาคม 2564 ทำบุญตัก
บาตร ก็ขอเชิญทุกท่านร่วมทำบุญตักบาตร ในปีนี้ตักบาตรวันเดียว ปีนี้กรมพัฒนา
ชุมชนได้รณรงค์แต่งกายผ้าไทย ก็ขอเชิญชวนทุกท่านใส่ผ้าไทย  

2. เรื่อง โรคระบาดไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่มาแล้ว โอไมคอน รอฟัง 
ประกาศ ศคบ.ประกาศ นะค่ะ 

3. โรงฆ่าสัตว์ถ้าเราไม่ปรับปรุง เราก็จะต่อใบอนุญาตไม่ได้ และอนาคต      
โรงฆ่าสัตว์ กำลังมอบหมายให้ รองเกรียงศักดิ์ ปลัดเทศบาล และผอ.กองสาธารณสุขฯ  
ศึกษาระเบียบที่เกี่ยวข้อง  เราอาจจะให้เขาเช่า เนื่องจากผู้ประกอบการลดน้อยลง 
เยอะ แรงงานก็หายากข้ึนทุกวัน  โรคก็เยอะ  จึงขอนำเรียนทุกท่านไว้  
 
 

4. ขอขอบคุณประธานสภาเทศบาล………………….. 
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4. ขอขอบคุณประธานสภาเทศบาล ที่ได้กล่าวว่า งบประมาณถ้าท่านมีอะไร 

ก็ขอให้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
เรื่อง โครงการก่อสร้าง ให้พูดคุยกับกองช่าง 
เรื่อง สิ่งแวดล้อมให้พูดคุยกับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
เรื่อง การศึกษาให้พูดคยุกบักองการศึกษา 
เรื่อง การป้องกันภัยให้พูดคุยกับงานป้องกนัฯ 
เรื่อง การเงินให้พูดคุยกับกองคลัง 

นายประวิด  ตุ่นทอง  -  ขอเชิญ  คุณพรพรรณ  ถาริยะ  ครับ 
ประธานสภาฯ 
นางพรพรรณ  ถาริยะ      - เรียน  ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน    
สมาชิกสภาเทศบาล ดิฉัน  นางพรพรรณ  ถาริยะ  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1 ตามที่เราร่วมรับฟังที่

ประชุมมา  ดิฉันขอพูด  ตามมาตรา 50 จะยกมา เรื่อง การกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล จากการเก็บขยะมูลฝอยก็พัฒนามาเรื่อย ๆ จากเมื่อก่อนก็ท้ิงหน้าบ้านใครหน้า
บ้านท่าน ต่อมามีถังขยะ  ชาวบ้านก็ให้ความร่วมมือดี  แต่ยังมีปัญหา เรื่องการเก็บ
ขยะตรงหลักลอ กับซอยหน้าบ้านน้องติ๊ด อยากจะเสนอเรื่องการเก็บขยะ  เราลอง
เปลี่ยนวิธีการเก็บขยะได้มั้ย ตี 2 – 3 จะได้ยินเสียงรถขยะ เราเก็บเป็นเวลา กลางวัน
ทั้งวันเลยได้ม้ัย แล้วเข้าไปตามซอย เวลาเท่าไหร่  จะได้ไม่ต้องเอาขยะมากองไว้ เป็น 
สิ่งที่เราต้องมาช่วยกันแก้ไข เราก็ทำประชาคมทุกหมู่  แต่ความจริงขยะไม่เคยลดเลย 
อยากเสนอให้เก็บเป็นเวลา วันนี้เข้าซอยคู่ วันนี้เข้าซอยคี ่น้องๆ จะได้ไม่ต้องตื่นดึก ๆ 
สงสารเด็ก ๆ มากค่ะ  บ่อขยะเดิมฝนตกก็เข้าไม่ได้  ก็เทปากทางเข้าเลย ก็ขอฝากกอง
สาธารณสุขฯ ด้วยนะค่ะ  เรากำหนดเป็นจุดๆ ประชาชนเขาก็คุยรู้เรื่อง คนที่คุยไม่รู้
เรื่องก็มีอยู่นิดเดียวค่ะ  เราประชุมแจ้งเขาก่อนก็ได้ค่ะ 

- เรื่อง ส่งเสริมพัฒนาสตรี เด็ก และคนพิการ จากการทำแผนของ สปสช.  
ผู้พิการของเราด้อยมาก เช่น การรับวัคซีนถึงคนพิการฉีดยังไม่ครบเลยค่ะ ปัญหาคือ ผู้
พิการมาฉีดไม่ได้  อยากให้หน่วยงานของเรา  ไม่ทราบว่าหน่วยงานไหนเป็น
ผู้รับผิดชอบ ถ้าเราจะตั้งเป็นกลุ่มเป็นก้อน มีผู้ประสานงานหัวหน้ากลุ่ม  เขาจะได้รับ
ข้อมูลข่าวสารตรงนี้ค่ะ เขาดอ้ยโอกาสอยู่แล้ว อย่าให้เขาด้อยโอกาสไปกว่านี้เลยค่ะ  

- เรื่อง ฌาปนสถาน เป็นอำนาจหน้าที่ของเทศบาล ตาม ข้อ 51 จะทำ 
หรือไม่ทำก็ได้ แต่ต้องจัดให้มี  เตาเผาศพน่าจะมีการพัฒนายิ่งขึ้น  โดยการใช้ไฟฟ้า 
ปัจจุบันยังใช้ถ่านและน้ำมันเผา  ชุมชนขยายเข้าไปใกล้มากขึ้น เอามาให้เทศบาลดูแล
ได้หรือไม่ เราจะทำอย่างไรกันดี ถ้าเป็นไปได้อยากให้เทศบาลฯ สำรวจว่าพ้ืนที่เราถึง
ตรงไหน  

- เรื่อง การขอเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ทราบว่าเทศบาลจะทำถนน จากหน้า 
บ้านลุงเสวย จะได้เมื่อไรก็ไม่รู้ เป็นงบลอยมาจะต้องใช้งบประมาณให้หมด การ
ประมูล ถ้ามีเงินเหลือ อยากให้ทำซอยข้างร้าน ต.เจริญชัย  ดิฉันมาดูในแผนแล้วไม่มี  
สมาชิกสภาเทศบาล  ลงพ้ืนที่จะรับทราบปัญหาพ้ืนที่ตรงนี้  หมู่ที่ 2 ต้องการมากเลย 
เมื่อกี้ได้ไปพูดคุยกับน้อง เข้าบอกว่าจะนำเข้าแผนเพิ่มเตมิให ้

- ถนนข้างฌาปนสถาน ดิฉันขอให้ทำตรงนี้ให้หน่อยค่ะ ข้างฌาปนสถาน 
แตกเป็นร่องยาว คุณอยากได้อะไรดิฉันก็ทำมาให้ อยากได้ประชาคม อยากได้รายชื่อ   
ดิฉันก็ทำงมาให้  ปรากฏว่า มาดูในแผนไม่มีและดูในเทศบัญญัติก็ไม่มี เป็นความ
เดือดร้อนของประชาชน   
      /- เรื่องลอกคลอง…………………… 
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- เรื่องลอกคลอง  อยากให้เอามืออาชีพมาทำ อยากให้ดูแลคลองให้  หญ้า 
รกมาก คลองสวย น้ำใส  ไม่รู้ว่ากองไหนทำ อยากให้กองช่างร่วมกับกองสาธารณสุขฯ 
ช่วยกันทำ ทำการดูแลให้หน่อย เขามาออกกำลังกาย ดิฉันก็แก้ตัวให้ตลอด  ช่วงนี้
หน้าฝน ช่วงนี้น้อง ๆ เขาไปช่วยงานโควิด แก้ตัวให้ตลอดค่ะ  เรื่องเด็กตัดหญ้าคนไม่
พอ  เราจ้างเหมาจะดีกว่ามั้ยหญ้า  ผักบุ้ง  ผักเฉด  ไมยราบยักษ์  เรามาทำตรงนี้ก่อน
ดีมั้ย  อยากให้ไปสำรวจหน่อย ดิฉันได้ทำคำร้องมาแล้วค่ะ ฝากให้ผู้บริหารช่วยไปดูแล
หน่อยค่ะ สมาชิกสภาเทศบาล ไม่มีอำนาจสั่งการ ดิฉันขอฝากเท่านี้ค่ะ  ขอขอบคุณค่ะ 

นายประวิด  ตุ่นทอง  -  ขอเชิญ  คุณอานุภาพ  ยิ่งนิยม  ครับ 
ประธานสภาฯ 
นายอานุภาพ  ยิ่งนิยม        - เรียน  ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน    
สมาชิกสภาเทศบาล ผม  นายอานุภาพ  ยิ่งนิยม   สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2 ผมขอเสริม สท.พรพรรณ

เรื่อง  การลอกคลอง 3 แห่ง  คือ คลองโค้ง คลองผักลุง และคลองตานะ  ทราบมาว่า
จะมีเครื่องมือจาก อบจ.มาดำเนินการให้  ผมสอบถาม  ประธานฯ ว่าไปถึงไหนแล้ว  
มีชาวบ้านร้องมา หญ้ารกมาก เราพอจะมีวิธีอย่างไรที่จะดำเนินการตรงนี้มั้ยครับ 

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

เรื่อง  คลองในเขตเทศบาล คลองตานะ อบจ.เคยเข้ามาดูแล้วรถเข้าไม่ได้ ต้องคุยกับ
กองช่าง เราจะหาวิธีแก้ไข จะสามารถทำอย่างไรได้ หลังคลองดิฉันอยากจะทำรังวัด
ที่ดินทั้งหมดเหมือนกัน 

- เรื่อง ฌาปนสถานบ้านหาดเสี้ยว  เทศบาลฯ สามารถเข้าไปดำเนินการได ้
แต่ขอให้ไปประชาคมมา เห็นชอบให้เทศบาลฯ ดูแล จะได้ไปรังวัด  

- เรื่อง เก็บขยะ  เป็นความรับผิดชอบครัวเรือน  น้อง ๆ ตื่นมาดึก ๆ มา 
ทำงานก็ง่วง ท่านสังเกตุมั้ย ที่ทิ้งขยะให้ทิ้งเวลาไหน เราต้องหาวิธีหนึ่งวิธีใด เราต้อง
ช่วยกัน  เป็นวาระแห่งชาติจริง ๆ  

- เรื่อง คลองสวย น้ำใส เรื่องก็ยังต้องทำ เรายังไม่ทิ้ง  
- ขอให้กองช่าง ชี้แจงเรื่องงบประมาณ ตัวเอง เรื่องต่าง ๆ ตอนนี้กองช่าง 

ทำอะไรบ้าง 
นายประวิด  ตุ่นทอง  -  โครงการไหนที่ไม่อยู่ในแผนขอให้นำมาบรรจุในแผนเลย   
ประธานสภาฯ สภาเทศบาล มีกรรมการ คือ สท.พรพรรณ สท.วิทูล  และ สท.อัศวิน  โครงการไหน

ไม่มีในแผนฯ ก็ประสานได้  เรื่อง ฌาปนสถาน ในระเบียบฯ ในหน้าที่ต้องม ี การจะให้
มีต้องดูระเบียบหลาย ๆ อย่าง  เรื่องการเก็บขยะ สมควรจะปรับเวลาเก็บ  พฤติกรรม
ของคน ขอฝากไว้ตรงนี้  ขอเชิญกองช่าง 

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

โครงการก่อสร้างทีอ่ยู่ในแผน  ท่าน สท.พรพรรณ ถาริยะ    
1. โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.บริเวณเชื่อมทางหลวง หมายเลข 101 (ข้าง

ร้านน้ำแข็งเจ้ทุย) หมู่ที ่2 อยู่ในแผนหน้า 150 ข้อ 5 อยู่ในแผน ปี 2567  
 
    /2. โครงการก่อสร้าง………………………… 
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2. โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณเชื่อมถนนซอยชมปรีดา -

ถนนเทศบาล 2 (ข้างฌาปนสถานบ้านหาดเสี้ยว) หมู่ที่ 2 ตำบลหาดเสี้ยว อยู่ในแผน
หน้า 155 ข้อที่ 4 อยู่ในแผน ปี 2568  

- เรื่องคลอง กองช่างได้งบประมาณเพ่ิมเติมมีงบประมาณเพ่ิมเติม จำนวน 
50,000.-บาท  รวมเป็น  100,000.- บาท โครงการคลองสวย  น้ำใส ตามที่ท่าน
นายกฯ แจ้งแล้ว เครื่องจักรเข้าไม่ได้ น้ำที่จะลงไปทำ เป็นน้ำที่สกปรกมาก การหา
คนงานก็ค่อนข้างยาก  มีอยู่แผนดำเนินงาน หลังเดือน มกราคม 2565 จะดำเนินงาน 
ครับ 

- โครงการซอย 12 – 13 ตอนนี้นายกเทศมนตรีฯ ไดอ้นุมัติเรียบร้อยแล้ว  
อยู่ในระหว่างการทำราคากลาง 

- โครงการเงินอุดหนุเฉพาะกิจ  ปี 2565 มี 2 โครงการ ดังนี้ 
1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนโรงฆ่าสัตว์สายใต้   

(ต่อจากเดิม) ทางหลวงท้องถิ่น รหัสสายทาง สท.ถ. 19-005   หมู่ที่   1   ตำบล
หาดเสี้ยว  - หมู่ที่ 3 ตำบลหนองอ้อ  อำเภอศรีสัชนาลัย  จังหวัดสุโขทัย ระยะที่ 2 
ความยาวประมาณ   800 กว่าเมตร ตอนนี้ขออนุมัตินายกเทศมนตรีเรียบร้อยแล้ว 
อยู่ระหว่างกำหนดรูปแบบรายการ ครับ 

2. โครงการปรับปรุง ถนน คสล. โดยปูผิวยางแอสฟลัสติกคอนกรีต   
ทางหลวงท้องถิ่น   รหัสสายทาง   สท.ถ. 19-012 ถนนสายชมปรีดา หมู่ที่  1 และ
หมู่ที่ 2 ตำบลหาดเสี้ยว  อำเภอศรีสัชนาลัย  จังหวัดสุโขทัย ขณะนี้ขอแก้ไขคำผิด 
ตอนนี้ทางกรมฯ ได้โอนเงินมาให้แล้วครับ ที่ เราของบประมาณไปมีข้อผิดพลาด     
กองช่างกำลังดำเนินการขอแก้ไขค และจะขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างต่อไปครับ 

- แผนที่ของบประมาณป ี2566 ที่เกินศักยภาพ ลำดับที่ 2 คือ ถนน 
บริเวณหนองหิน  ตอนนี้กรมฯ ขยายเวลาให้  

- โครงการติดตั้งขอถัง  หมู่ที ่4 ได้ประสานกับ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 ว่าจะ 
ทำได้หรือไม่  

- โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว  ทำประมาณการแล้ว จะเสนอ 
โครงการต่อไปครับ 

นายประวิด  ตุ่นทอง  -  ขอเชิญ  คุณพรพรรณ  ถาริยะ  ครับ 
ประธานสภาฯ 
นางพรพรรณ  ถาริยะ      - เรียน  ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน    
สมาชิกสภาเทศบาล ดิฉัน  นางพรพรรณ  ถาริยะ  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1  ดิฉันต้องขอโทษด้วยค่ะ  

ที่บอกว่าโครงการไม่มีในแผนฯ     เนื่องจากไปดูแผนเล่มเดิม น้องๆ กองแผนฯ และ
กองช่าง ได้รับแผนเล่มใหม่ที่หน้าห้อง  เลยไม่ทันได้ดูรายละเอียดค่ะ 

- ขอสอบถามเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างถังน้ำ ลูกตาราญได้ประสานขอมา  
เราได้จัดซื้อแล้วหรือยังค่ะ ขอฝากด้วยนะค่ะ 

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

ป้องกันฯ ดำเนินการให้นะค่ะ 
/นายประวิด  ตุ่นทอง……………… 
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นายประวิด  ตุ่นทอง  -  ขอเชิญ  คุณพรพรรณ  ถาริยะ  ครับ 
ประธานสภาฯ 
นางพรพรรณ  ถาริยะ      - เรียน  ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน    
สมาชิกสภาเทศบาล ดิฉัน  นางพรพรรณ  ถาริยะ  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1  เรื่องการประชุมสภา

เทศบาล  ดิฉันอยากจะให้ประชุมประมาณต้นสมัยประชุม ไม่อยากจะให้กระชั้นชิด 
จนจะวันสุดท้าย ประชุมเร็ว ๆ หน่อยก็ได้ เผื่อมีอะไรจะได้แก้ไขได้ทัน สมาชิกสภาบาง
ท่านจะไปต่างจังหวัดก็จะเป็นห่วง เกรงว่าจะประชุมสภาเทศบาล ฯ  ก็ขอฝากด้วย  
นะค่ะ  ขอขอบคุณค่ะ 

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

ทุกท่านครับ 
ที่ประชุม   -  รับทราบ 
 

ปิดประชุม  เวลา   16.20 น. 
 

                 ลงชื่อ         ณรงค์  ผันพักตร์   ผู้จดบันทึกการประชุม 
  (นายณรงค์  ผันพักตร์)    

    เลขานุการสภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  ตรวจแล้วถูกต้อง 
เมื่อวันที ่ 7  ธันวาคม  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 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 


