
 (ส าเนา) 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว 

สมัยสามัญ  สมัยที ่ 1  ประจ าปี   2563 
ครั้งที่ 1/2563 

เมื่อวันที ่ 12  กุมภาพันธ์  2563 
ณ  ห้องประชุมเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว 

เร่ิมประชุมเวลา  10.00  น.  เลิกประชุมเวลา  12.15   น. 
ผู้มาประชุม 

1 นางสุดาพร ปาลวิสุทธิ ์ ประธานสภาเทศบาล  
2 นายประวิด ตุ่นทอง รองประธานสภาเทศบาล 
3 นายสมบัติ อินชื่น สมาชิกสภาเทศบาล 
4 นายสมชาย รังษี สมาชิกสภาเทศบาล 
5 นายพุธิชัย โชคชัยเจริญยิ่ง สมาชิกสภาเทศบาล  
6 นายวิทูล พณิชนันทเวช สมาชิกสภาเทศบาล 
7 นางพรพรรณ ถาริยะ สมาชิกสภาเทศบาล  
8 นายทีรศักดิ์ ขนาดนิด สมาชิกสภาเทศบาล 
9 นางกัญญมล เอ้ือคณิต สมาชิกสภาเทศบาล  

10 นายมุ่ย ก าไร สมาชิกสภาเทศบาล  
11 นายณรงค์ ผัพักตร์ เลขานุการสภาเทศบาล 

เข้าร่วมประชุม  
1 นางรุ่งอรุณ ค าโมง นายกเทศมนตรี 

   2 นางกลิ่นแก้ว เทียนสันต์ รองนายกเทศมนตรี 
   3   นายไกรศรี ขีดข้ัน ที่ปรึกษานายกฯ 
   4 นางเสาวลักษณ์     สรรเสริญ รองปลัดเทศบาล 

5 นางวรรณา วัฒนวงศ์สุโข ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
   6 นางกาญจนา ดีเอ่ียม ผู้อ านวยการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

7 นางศุพิชชา    วิลัยแก้ว ผู้อ านวยการกองคลัง 
8 นายวิเชียร วรินทร ์ ผู้อ านวยการกองช่าง 
9 นายจิตรกร จุติ ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน 

10 นางสาวมณีวรรณ บุณยศิวาพงศ์ หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
11 นางบุษราภรณ์ พรสุรัตน์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ 
12 นางสาวสุรีย์พร อ่อนละมูล หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 
13 จ.อ.ธนพล ขอบเหลือง หัวหน้าฝ่ายป้องกันฯ 
14 นางฐิตารีย์ จิตท้วม หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง 
15 นายอดิสรณ์ พันธุ์เลิศ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน 

 
/ เริ่มประชุม ………………. 
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เริ่มประชุมเวลา  10.00   น. 

  บันทึกการประชุม 
นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์   -  เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วดิฉัน  นางสุดาพร ปาลวิสุทธิ์ ประธานสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล ต าบลหาดเสี้ยว  ขอเปิดประชุมสภาเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว   สมัยสามัญ  สมัยที่ 1  

ครั้งที่ 1/2563 ประจ าปี 2563 ขอเชิญ  นายณรงค์  ผันพักตร์  เลขานุการสภา
เทศบาล  อ่านประกาศ 

นายณรงค์  ผันพักตร์  เรียนประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน 
เลขานุการสภาฯ ผมขออ่านประกาศฯ เทศบาลต าบลหาดเสี้ยว  ดังนี้  ประกาศเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว 

เรื่อง  ก าหนดเปิดสมัยประชุมสภาเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว  สมัยสามัญ  สมัยที่ ๑ 
ประจ าปี  ๒๕63  ได้ก าหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว สมัยสามัญ สมัย
ที่ ๑ ประจ าปี ๒๕63  ตั้งแต่วันที่  ๑ กุมภาพันธ์  2563 ถึงวันที่  1  มีนาคม ๒๕63      

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๒๔  และ ๒๕  แห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล  พ.ศ. ๒๔๙๖   แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  13) พ.ศ. ๒552   จึงประกาศเปิด
สมัยประชุมสภาเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว   สมัยสามัญ  สมัยที่ ๑ ประจ าปี ๒๕63 
ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ –  1  มีนาคม 2563  ประกาศ ณ วันที่ ๒3 เดือน มกราคม 
พ.ศ.  ๒๕63  นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์ ประธานสภาเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว 

ที่ประชุม  - รับทราบ 
นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์  -   ต่อไปขอด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม  ดังต่อไปนี้ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่อง  ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์    - เรื่องท่ีแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ขอแจ้งที่ประชุมทราบว่า  
ประธานสภาฯ  วันที่  13  กุมภาพันธ์  2563  ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน ร่วมจิบ

กาแฟแชร์ความคิด  ณ  บ้านพักนายอ าเภอศรีสัชนาลัย  (หลังเก่า)  
ที่ประชุม          - รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ  สมัยที ่4  ประจ าปี   2562 

            เมื่อวันที่  21  พฤศจิกายน  2562 
นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์   - ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน  ตรวจสอบดูว่า  จะแก้ไขอะไรหรือไม่   
ประธานสภาเทศบาล   ขอเชิญ คุณณรงค์  ผันพักตร์ ค่ะ 
นายณรงค์  ผันพักตร์  เรียนประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน 
เลขานุการสภาฯ ขอแก้ไข หน้า  1  จากค าว่า “ เลขานุการนายกฯ ” เป็น “ เลขานุการสภาฯ ” 

เนื่องจาก พิมพ์ผิดครับ 
ที่ประชุม  - รับทราบ 
 
 
 

/ นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์ ………………. 
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นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์   - มีท่านใดจะขอแก้อีกหรือไม่ถ้าไม่มีการแก้ไข  ดิฉันขอความเห็นชอบจาก        
ประธานสภาเทศบาล  สภาเทศบาลว่าท่านใดเห็นชอบให้รับรองรายงานการประชุมฯ ขอได้โปรดยกมือขึ้นค่ะ 

ผลปรากฏดังนี้ 
มีผู้รับรอง จ านวน    9  เสียง 
มีผู้ไม่รับรอง จ านวน   -     เสียง  

     งดออกเสียง จ านวน   1   เสียง 
ที่ประชุม  - มีมตริับรองรายงานการประชุม  ดังนี้ 

มีผู้รับรอง จ านวน    9  เสียง 
     มีผู้ไม่รับรอง จ านวน   -     เสียง  
     งดออกเสียง จ านวน   1   เสียง 
 
ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่อง  เพื่อพิจารณา  
นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์  3.1  การก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญ  ประจ าปี 2563  
ประธานสภาฯ ขอเชิญ  คุณณรงค์  ผันพักตร์  เลขานุการสภาฯ  ชี้แจงระเบียบให้สมาชิกสภาเทศบาล

ได้รับทราบ 
นายณรงค์  ผันพักตร์    -  เรียนประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน    
เลขานุการสภาฯ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. 2547    

แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 หมวด 2 ข้อ 21 การก าหนดจ านวนสมัย
ประชุมสามัญประจ าปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีของ
แต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีของปีถัดไป และระยะเวลาของ
สมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป  ให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่
ประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของแต่ละปี  จึงขอให้ประธานสภาเทศบาลน าปรึกษา
ในที่ประชุมสามัญประจ าปี 

นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์  การก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญ  ประจ าปี 2563 
ประธานสภาฯ  เดิม สมัยประชุมสามัญ  ประจ าปี  2562  มีดังนี้ 
  สมัยที่  2   ตั้งแตว่ันที่   1  -  30  พฤษภาคม  2562 
  สมัยที่  3   ตั้งแต่วันที่   1  -  30  สิงหาคม   2562 
  สมัยที่  4   ตั้งแต่วันที่   1  -  30  พฤศจิกายน    2562 
  สมัยแรกของปี 2563 ตั้งแต่วันที่  1 ก.พ. ถึงวันที่  1 มี.ค. 2563 

ดิฉันในฐานะประธานสภาเทศบาลขอปรึกษาในที่ประชุมสภาเทศบาล 
เพ่ือก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี 2563 ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลเสนอการ
ก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี  2564   ขอเชิญคุณพรพรรณ  ถาริยะ ค่ะ 

นางพรพรรณ  ถาริยะ       - เรียนประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน    
สมาชิกสภาเทศบาล ดิฉัน นางพรพรรณ  ถาริยะ  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1  ขอเสนอก าหนดสมัย

ประชุมสามัญ ประจ าปี  2563 ดังนี้ 
  สมัยที่  2   ตั้งแต่วันที่   1  -  30   พฤษภาคม  2563 
  สมัยที่  3   ตั้งแต่วันที่   1  -  30  สิงหาคม   2563 
  สมัยที่  4   ตั้งแต่วันที่   1  -  30  พฤศจิกายน    2563 
  สมัยแรกของปี 2564 ตั้งแต่วันที่  1  ก.พ.  ถึงวันที่  2  มี.ค. 2564 

/ นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์ ……………… 
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นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์        -  มีผู้เสนออีกหรือไม่  ถ้าไม่มีผู้เสนอ ดิฉันขอมติที่ประชุมด้วยว่า  เห็นชอบ 
ประธานสภาฯ ก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี  2563  และสมัยแรกของปี  2564   ตามท่ี   
 คุณพรพรรณ  ถาริยะ เสนอหรือไม่ถ้าไม่มี  ก็เป็นอันว่าที่ประชุมเห็นชอบตามที่    

คุณพรพรรณ  ถาริยะ   เสนอ ดังนี้ 
  สมัยที่  2   ตั้งแต่วันที่   1  -  30   พฤษภาคม  2563 
  สมัยที่  3   ตั้งแต่วันที่   1  -  30  สิงหาคม   2563 
  สมัยที่  4   ตั้งแต่วันที่   1  -  30  พฤศจิกายน    2563 
  สมัยแรกของปี 2562 ตั้งแต่วันที่  1   ก.พ.  ถึงวันที่  2  มี.ค. 2564 
ที่ประชุม  - มีมติเห็นชอบ  
 
นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์  3.2 ญัตติขอความเห็นชอบเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
ประธานสภาฯ    เนื่องมาจากพระราชด าริ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

(อพ.สธ. – ทต.หาดเสี้ยว) ขอเชิญผู้บริหารเทศบาลฯ ได้เสนอญัตติ 
นางรุ่งอรุณ  ค าโมง    เรียน ประธานสภาเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว และสมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน
นายกเทศมนตรีฯ            3.2 ญัตติขอความเห็นชอบเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก 

พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.–ทต.หาด
เสี้ยว) 

หลักการ 

 ด้วยจังหวัดสุโขทัยแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นศึกษาแนวทางการสมัคร
เข้าร่วมสนองพระราชด าริฯ    และการด าเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ .สธ.) 
และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นความส าคัญและให้ด าเนินการสมัครเข้าร่วม
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช    อันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ  เป็นสิ่งส าคัญที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจักได้รักษาสมบัติของแผ่นดินให้ลูกหลานได้ใช้ประโยชน์ในภาย
หน้าต่อไป   

เทศบาลต าบลหาดเสี้ยว ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเข้าร่วมโครงการฯ เพ่ือ
สนองพระราชด าริฯ จึงได้ด าเนินการประชุม ฯ โดยมีฝ่ายต่างๆ   ไปแล้วเมื่อวันที่  9 
กันยายน  2562  และไดส่งใบสมัครไปยัง  ผู้อ านวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ  แล้ว  และมีการตอบรับการเข้าร่วมโครงการฯ 
เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 21  ตุลาคม 2562 เทศบาลต าบลหาดเสี้ยว  เป็นสมาชิก  “ 
ฐานทรัพยากรท้องถิ่น ”  ในกิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร  งานฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ  ใน
การจัดท าฐานทรัพยากรกายภาพ  ทรัพยากรชีวภาพ  ทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญา  อย่างยั่งยืน  สู่เศรษฐกิจพอเพียง   

 
/เหตุผล  ……………………………. 
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เหตุผล 

เนื่องจาก   การเข้าร่วมสนองพระราชด าริ ฯ “ ฐานทรัพยากรท้องถิ่น” ตาม 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ   สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)  จะต้องได้รับความเห็นชอบจากสภา
เทศบาลต าบลหาดเสี้ยว และผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  เจ้าหน้าที่เทศบาล  ผู้น า
ท้องที่   ผู้น าชุมชน  ผู้บริหารการศึกษา ผู้ทางศาสนา  ปราชญ์ชาวบ้าน  และกลุ่ม
อนุรักษ์ต่างๆ ต้องเข้ามามีส่วนในการด าเนินงานในการจัดท าฐานทรัพยากรกายภาพ  
ทรัพยากรชีวภาพ  ทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา  ดังกล่าว 

ดังนั้น   เพ่ือให้การด าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) เป็นไปด้วย
ความเรียนร้อย  จึงเสนอมาเพ่ือขอความเห็นชอบเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
(อพ.สธ.- ทต.หาดเสี้ยว) ต่อไป 

จึงขอเสนอญัตตินี้  ต่อสภาเทศบาลต าบลหาดเสี้ยวพิจารณาพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ 

นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์     - ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาล อภิปรายค่ะ ถ้าไม่มีท่านใดอภิปราย 
ประธานสภาฯ  ดิฉันจะขอมติขอความเห็นชอบเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  อันเนื่องมาจาก 

พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  (อพ.สธ.–ทต.หาด
เสี้ยว)  ท่านใดเห็นชอบขอได้โปรดยกมือขึ้นค่ะ 

     ผลปรากฏดังนี้ 
     มีผู้เห็นชอบ จ านวน    9     เสียง 
     มีผู้ไม่เห็นชอบ จ านวน     -   เสียง  
     งดออกเสียง จ านวน    1    เสียง 
ที่ประชุม  - มีมติ ดังนี้ 
     มีผู้เห็นชอบ จ านวน    9     เสียง 
     มีผู้ไม่เห็นชอบ จ านวน     -   เสียง  
     งดออกเสียง จ านวน    1    เสียง 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์ ……………… 
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นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์      3.3  เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงโครงการจ่ายขาด 
ประธานสภาฯ  เงินสะสมขออนุมัติขอเชิญผู้บริหารเทศบาลฯ ได้เสนอญัตติ 
นางรุ่งอรุณ  ค าโมง    เรียน ประธานสภาเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว และสมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน 
นายกเทศมนตรีฯ 3.3  เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงโครงการจ่ายขาดเงินสะสม 

หลักการ 

ด้วยเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว  มีความประสงค์ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค า
ชี้แจงโครงการจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ 2562 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ต่อสภาเทศบาล และได้ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 2563  จ านวน  1  
รายการ  ดังนี้ 

จากรายการเดิม   กองช่าง  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทรายจ่าย 
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  โครงการปรับปรุงฝารางระบายน้ า บริเวณข้างทางหลวง 101 
หมู่ที่ 1-2 ต าบลหาดเสี้ยว อ าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย (ฝั่งตะวันออก) โดยท า
การก่อสร้างปรับปรุงฝารางระบายน้ า บริเวณข้างทางหลวง 101 ระยะทาง 980 
เมตร วงเงินงบประมาณ   1,049,500.-  บาท  สัญญาจ้างเลขที่  16/2562 ลง
วันที่  26  กันยายน 2562 ตามแบบแปลนแผนผังเทศบาลต าบลหาดเสี้ยวก าหนด 

รายการที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็น  กองช่าง  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
ประเภทรายจ่าย ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงฝารางระบายน้ า บริเวณ
ข้างทางหลวง 101 หมู่ที่ 1-2 ต าบลหาดเสี้ยว อ าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย (ฝั่ง
ตะวันออก) โดยท าการตัดลดระยะทางออก จาก 980 เมตร เหลือ 938 เมตร โดยตัด
ลดระยะทางลง 42 เมตร  คิด เป็น เงิน  46,500. - บาท คง เหลือค่าจ้ า ง 
1,003,000.- บาท จ่ายให้ผู้รับจ้างได้ด าเนินการตามแบบแปลนแผนผังของเทศบาล
ต าบลหาดเสี้ยว  

เหตุผล 
เนื่องจาก กรมทางหลวง ได้ด าเนินการปรับปรุงขยายช่องทางจราจรบริเวณ

หน้าที่ท าการไปรษณีย์ศรีสัชนาลัย โดยด าเนินการก่อสร้างรางระบายน้ าขึ้นใหม่ และ
รางระบายน้ าเดิมของกรมทางหลวง มีการท าฝารางระบายน้ าแบบทึบไม่สามารถเปิด
ฝารางระบายน้ าได้  ดังนั้นหากมีการรื้อฝารางเดิมจะท าให้มีผลกระทบกับโครงสร้าง
ส าคัญของรางระบายน้ า และท าให้การจราจรติดขัด 

จึงขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการดังกล่าว ข้างต้น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 
2541 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน หมวดที่ 4 ข้อ  29  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค า
ชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะ
ปริมาณคุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภา
ท้องถิ่น 

จึงขอเสนอญัตตินี้ต่อสภาเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว 
 

/ นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์ ……………… 
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นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์  - ขอเชิญ  คุณณรงค์  ผันพักตร์  เลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบฯ 
ประธานสภาฯ 
นายณรงค์  ผันพักตร์  เรียน ประธานสภาเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว และสมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน 
เลขานุการสภาฯ  ขอใช้แจงระเบียบฯ  โครงการเดิมได้จ่ายขาดเงินสะสม  ได้ผ่านกระบวนการเป็นที่ 

เรียบร้อยแล้ว  จากผลการด าเนินงาน ดังกล่าว  เดิม  ลงนามแล้ว จะแก้ไขสัญญาจะ
เป็นอ านาจผู้ว่าจ้าง  โดยใช้ระเบียบบริหารการคลัง  ปี 2560  มาตรา  97  ระบุไว้ว่า 
การเพ่ิมวงเงิน  การลดวงเงินจะต้อง  โครงการดังกล่าว  ใช้เงินสะสม จะต้องใช้
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  พ.ศ. 2547 แก้ไข พ.ศ. 2548 ประกอบกับ 
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  ข้อ 97  
เพ่ือให้โครงการฯ ดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ถูกต้อง  จึงจ าเป็นต้องขอความ
เห็นชอบ  จากเดิม 980 เมตร แก้ไขเป็น  938 เมตร เมื่อผ่านการพิจารณาแล้ว 
คณะกรรมการตรวจรับจะได้ตรวจรับตามที่แก้ไข และจะได้ด าเนินการเบิกเงินให้ผู้รับ
จ้างต่อไป  

นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์     - ขอเชิญ  คุณประวิด  ตุ่นทอง ค่ะ 
ประธานสภาฯ      
นายประวิด  ตุ่นทอง  -  เรียนประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน    
สมาชิกสภาเทศบาล ผม นายประวิด  ตุ่นทอง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 โครงการแก้ไขเปลี่ยนแปลง  

ถ้ามีอะไรเราก็ช่วยกันแก้ไขปัญหาไป ถ้าไม่ผิดระเบียบอะไรชี้แจงได้ ก็ไม่มีปัญหาครับ   
นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์     - ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาล อภิปรายค่ะ ถ้าไม่มีท่านใดอภิปราย 
ประธานสภาฯ  ดิฉันจะขอมติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงโครงการจ่ายขาดเงินสะสม   

ท่านใดเห็นชอบขอได้โปรดยกมือขึ้นค่ะ 
     ผลปรากฏดังนี้ 
     มีผู้เห็นชอบ จ านวน    9     เสียง 
     มีผู้ไม่เห็นชอบ จ านวน     -   เสียง  
     งดออกเสียง จ านวน    1    เสียง 
ที่ประชุม  - มีมติ ดังนี้ 
     มีผู้เห็นชอบ จ านวน    9     เสียง 
     มีผู้ไม่เห็นชอบ จ านวน     -   เสียง  
     งดออกเสียง จ านวน    1    เสียง 
 
นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์  3.4 ญัตติขออนุมัติในการให้ภาคเอกชนเช่าโรงฆ่าสัตว์เทศบาลต าบลหาด 
ประธานสภาฯ  เสี้ยว  ขอเชิญผู้บริหารเทศบาลฯ ได้เสนอญัตติ 
นางรุ่งอรุณ  ค าโมง   เรียน  ประธานสภาเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว และสมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน 
นายกเทศมนตรีฯ  3.4  ญัตติขออนุมัติในการให้ภาคเอกชนเช่าโรงฆ่าสัตว์เทศบาลต าบลหาดเสี้ยว 

หลักการ 
เพ่ือให้เทศบาลต าบลหาดเสี้ยว ด าเนินการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ (โรงฆ่าสัตว์

เทศบาลต าบลหาดเสี้ยว) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์
ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543 
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เหตุผล 
ด้วยปัจจุบัน การบริหารจัดการโรงฆ่าสัตว์เทศบาลต าบลหาดเสี้ยว ด าเนินงาน

ในรูปแบบเทศบาลเป็นผู้รับผิดชอบ ประสบปัญหาขาดแคลนบุคลากรที่ปฏิบัติงานใน
โรงฆ่าสัตว์ ท าให้ไม่สามารถด าเนินการฆ่าและช าแหละสุกรได้ตามความต้องการของ
ผู้ประกอบการได้ ประกอบกับที่จังหวัดสุโขทัย  ประกาศยกเลิกท้องที่กันดาร และ
จ าเป็นต้องฆ่าสัตว์นอกโรงฆ่าสัตว์ และในเขตอ าเภอศรีสัชนาลัย มีโรงฆ่าสัตว์เทศบาล
ต าบลหาดเสี้ ยวเ พียงแห่ ง เดียว  ที่ ได้รับใบอนุญาตจากจั งหวัดสุ โขทัย  ตาม
พระราชบัญญัติควบคุม  การฆ่าสัตว์เพ่ือการจ าหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559 จึงท าให้
ผู้ประกอบการที่ไม่สามารถน าสุกรเข้ารับบริการได้   เกิดความเดือดร้อน และเทศบาล
สุญเสียรายได้จากการที่ไม่สามรถด าเนินงานโรงฆ่าสัตว์ได้ตามศักยภาพ  60 - 80 ตัว

ต่อวัน ปัจจุบันปฏิบัติได้ไม่เกิน 27 ตัวต่อวัน ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วย  การจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543 
เทศบาลสามารถให้ภาคเอกชนเช่าโรงฆ่าสัตว์ เพ่ือด าเนินการได้โดยอยู่ภายใต้การ
ก ากับดูแลของเทศบาล และพิจารณาแล้วเห็นว่า  สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวข้างต้น
ได ้ 

ดังนั้น จึงเรียนมาเพ่ือให้สภาเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว พิจารณาอนุมัติให้
เทศบาลต าบลหาดเสี้ยว ให้เช่าโรงฆ่าสัตว์เทศบาลต าบลหาดเสี้ยว ต่อไป 

    จึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์     - ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาล อภิปรายค่ะ  ขอเชิญคุณพรพรรณ  ถาริยะ ค่ะ 
ประธานสภาฯ  
นางพรพรรณ  ถาริยะ  -  เรียนประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน    
สมาชิกสภาเทศบาล ดิฉัน นางพรพรรณ  ถาริยะ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 การอภิปรายเสนอเพ่ือ

พิจารณา  สมาชิกสภาเทศบาล  มีหน้าที่ตรวจตราเทศบาล การบริหารงานของ
ผู้บริหาร  การให้ความเห็นชอบงบประมาณเพ่ิมเติม  เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น  คือ
หน้าที่ของ  ให้คุ้มค่ากับภาษี 

1. การ 
2. ได้มีการประชาคมจากประชาชน ข้อดี ข้อเสีย 

นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์     - ขอเชิญ  คุณรุ่งอรุณ  ค าโมง  ค่ะ 
ประธานสภาฯ  
นางรุ่งอรุณ  ค าโมง    -  เรียนประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน    
นายกเทศมนตรีฯ  ดิฉัน นางรุ่งอรุณ  ค าโมง  นายกเทศมนตรีต าบลหาดเสี้ยว   จากการที่เสนอญัตติ   

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย จะท าการเหล่านี้  จะต้องได้รับความเห็นชอบจาก
สภาเทศบาล จากการด าเนินการที่ผ่านมา เราหาแรงงานมาด าเนินการค่อนข้างยาก 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถให้เอกชนเข้ามาด าเนินการตามระเบียบฯ ดิฉันขอ
อนุญาตให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้อธิบายให้สมาชิกสภาเทศบาลได้รับทราบ และ
วัตถุประสงค์ ท าไมเป็นอ านาจของสภาเทศบาล จะขอเชิญ คุณณรงค์  ผันพักตร์  
ปลัดเทศบาล  ได้ชี้แจงระเบียบฯ ค่ะ 

นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์     - ขอเชิญ  คุณณรงค์  ผันพักตร์  ค่ะ 
ประธานสภาฯ  
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นายณรงค์  ผันพักตร์    -  เรียนประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน 
ปลัดเทศบาล ผม นายณรงค์  ผันพักตร์  ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาเทศบาล  ผมขอชี้แจงระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2543  พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 5 ได้พูดถึงการจัดหา
ประโยชน์จากทรัพย์สิน สังหาริมทรัพย์ การให้เช่าก าหนดให้ไม่เกิน 3 ปี เป็นอ านาจ
ผู้บริหาร  ถ้าเกิน  3 ปี เป็นอ านาจของสภาฯ ในส่วนการด าเนินการ จะด าเนินการเอง
หรือให้เอกชนด าเนินการ  เป็นอ านาจของสภาฯ ถ้าสภาฯ เห็นชอบ  เราก็จะ
ด าเนินการเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดต่อ เป็นหน้าที่ของผู้ก ากับดูแล ในส่วนการจ้าง
พนักงานจ้าง  ของเราก็จะมีปัญหา 40%  

นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์     - ขอเชิญ  คุณพรพรรณ  ถาริยะ ค่ะ 
ประธานสภาฯ  
นางพรพรรณ  ถาริยะ  -  เรียนประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน    
สมาชิกสภาเทศบาล ดิฉัน นางพรพรรณ  ถาริยะ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1  จากการสอบถามเรื่อง

อ านาจหน้าที่ ยังไม่ได้รับค าตอบจากท่านเลย  การให้เช่าก าหนดให้ไม่เกิน 3 ปี เป็น
อ านาจผู้บริหาร ถ้าเกิน 3 ปี เป็นอ านาจของสภาฯการให้เช่าก าหนดให้ไม่เกิน 3 ปี 
เป็นอ านาจผู้บริหาร ถ้าเกิน 3 ปี เป็นอ านาจของสภาฯ แล้วท่านจะให้เช่นกี่ปี ยังไม่ได้
ค าตอบเลยค่ะ 

นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์     - ขอเชิญ  คุณรุ่งอรุณ  ค าโมง  ค่ะ 
ประธานสภาฯ  
นางรุ่งอรุณ  ค าโมง    -  เรียนประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน    
นายกเทศมนตรีฯ  ดิฉัน นางรุ่งอรุณ  ค าโมง  นายกเทศมนตรีต าบลหาดเสี้ยว   จากการที ่
   คุณพรพรรณ  ถาริยะ  ได้สอบถามว่าอ านาจให้เอกชนเช่า   
นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์     - ขอเชิญ  คุณประวิด  ตุ่นทอง ค่ะ 
ประธานสภาฯ  
นายประวิด  ตุ่นทอง    -  เรียนประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน    
สมาชิกสภาเทศบาล ผม นายประวิด  ตุ่นทอง    สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  การก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ ของ

ให้กลับไปดูวัตถุประสงค์ครั้งแรก ว่าก าหนดวัตถุประสงค์ เพื่ออะไร  การประชุมแต่ละ
ครั้ง เราต้องสอบถามความคิดเห็นหลายๆ ส่วนก่อน ค่อยเอามาเข้าที่ประชุมสภาฯ เรา
เริ่มมาแล้วเราท าเอง เราลงทุนไปเท่าไหร่แล้ว  เครื่องปั่นไฟ  อยากได้เราก็ซ้ือให้ พอมา
ท าเรื่องขยะแล้ว   ไม่ท าเรื่องโรงฆ่าสัตว์เลย  เพราะอะไร  เทศบาลต าบลทุ่งเสลี่ยม เขา
เริ่มต้นให้เอกชนท าเลย  ของเราๆ ด าเนินการเองมาก่อน ถ้าเราจะให้เอกชนท าเราต้อง
สอบถามหลายๆ ด้าน  ศึกษาให้ก่อนค่อยน ามาเสนอให้สภาเทศบาลพิจารณา 

นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์     - ขอเชิญ  คุณวิทูล  พณิชนันทเวช ค่ะ 
ประธานสภาฯ  
นายวิทูล  พณิชนันทเวช  -  เรียนประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน    
สมาชิกสภาเทศบาล ผม นายวิทูล  พณิชนันทเวช  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1  ผมจ าได้ว่าผู้บริหารคนเดิม 

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนได้รับประทานหมูสะอาด เราไม่ได้สร้างมาเพ่ือให้เขาเช่า 
แล้วเราจะส่งหนังสือให้ผู้ว่ าราชการจังหวัด จะขัดกันหรือไม่ครับ  ท่านประชุม
ผู้ประกอบการแล้วหรือยังครับ  ท่านเห็นใจพวกเราหรือไม่คนที่โดนด่ามาแล้ว 



ผลกระทบที่ทุกคน  คุณเลือกให้เขาเช่า มันคืออะไร เราก็ต้องคุยกันก่อน แล้วเราก็ต้อง
เลือกสิ่งที่ดีที่สุดครับ  

นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์     - ขอเชิญ  คุณรุ่งอรุณ  ค าโมง  ค่ะ 
ประธานสภาฯ  
นางรุ่งอรุณ  ค าโมง    -  เรียนประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน    
นายกเทศมนตรีฯ ดิฉัน นางรุ่งอรุณ  ค าโมง  นายกเทศมนตรีต าบลหาดเสี้ยว    อยากให้ทบทวนค าพูด  

จะให้สภาฯ ผ่าน ไม่ได้พูดเลย ในวัตถุประสงค์ นายกฯ ปราโมทย์ ฯ เกิดจากสมันเป็น
สุขาภิบาล โรงฆ่าสัตว์เดิมไม่ถูกสุขลักษณะ ก็เลยมาก่อสร้าง  ตอนนี้ต้องมาท าความ
เข้าใจกันว่า  วัตถุประสงค์ ประกอบการโรงฆ่าสัตว์ ดิฉันไม่ได้คิดเลยว่า จะให้เอกชน
หรือไม่ให้เอกชน ดิฉันขออนุญาตให้  คุณกาญจนา  ดีเอ่ียม  ผู้อ านวยการกอง
สาธารณสุขฯ เป็นผู้ชี้แจงเพ่ิมเติมค่ะ 

 
นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์     - ขอเชิญ  คุณกาญจนา  ดีเอี่ยม   ค่ะ 
ประธานสภาฯ  
นางกาญจนา  ดีเอ่ียม     -  เรียนประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน    
ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ ดิฉัน นางกาญจนา  ดีเอ่ียม  ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ   
 
    เอกสารประกอบญัตติ หมายเลข 2 

ขั้นตอนการด าเนินงานให้ภาคเอกชนเช่าโรงฆ่าสัตว์เทศบาลต าบลหาดเสี้ยว 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สิน 

    ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543 

1.  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน ปัญหา
และอุปสรรค  ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รูปแบบการด าเนินงาน และข้อเสนอแนะ
ต่อผู้บริหารเทศบาล แล้วน าเรื่อง เสนอสภาเทศบาล เพ่ือพิจารณาอนุมัติว่าจะ
ด าเนินงานในรูปแบบใด 

2.  เมื่อสภาเทศบาลอนุมัติให้ด าเนินการรูปแบบให้ภาคเอกชนเช่า เทศบาล
โดยกองคลัง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินเสนอต่อผู้ว่าราชการ
จังหวัด ผ่านนายอ าเภอ เพ่ือพิจารณาอนุมัติและแต่งตั้งคณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่ 
ดังนี้ 

(1)  ก าหนดประโยชน์ตอบแทนขั้นต่ าของการจะให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ของ
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นล่ ว งหน้ า ไว้  โดยค านึ งถึ งสภาพและท า เลของ
อสังหาริมทรัพย์นั้น 

(2)   ก าหนดหลักเกณฑ์การเช่าและการต่ออายุสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์
ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระยะเวลาการให้เช่าและต่ออายุสัญญาเช่าและอัตรา
ค่าเช่า ภายหลังการต่ออายุสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ทั้งนี้ ให้ก าหนดไว้ล่วงหน้าก่อนเช่าและการต่อสัญญาเช่าทุกครั้ง 

(3)  ก าหนดค่าตอบแทนการต่ออายุสัญญาเช่า การให้เช่าช่วง การโอนสิทธิ 
การเช่า และการเปลี่ยนตัวผู้เช่าอสังหาริมทรัพย์นั้น 

 

 



 

3.  การให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ด าเนินการ
โดยวิธีประมูล 

    (1)  มีก าหนดไม่เกิน 3 ปี ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้มีอ านาจอนุมัติ 
    (2)  มีก าหนดเกินสามปี ให้สภาท้องถิ่น เป็นผู้อนุมัติ 

 4.  เทศบาลด าเนินการให้เช่า โดยวิธีการประมูล ตามวิธีการและเงื่อนไขที่
ก าหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543 

เอกสารประกอบญัตติ หมายเลข 3 
ข้อมูลปริมาณสุกรที่เข้าฆ่าและช าแหละในโรงฆ่าสัตว์ เทศบาลต าบลหาดเสี้ยว 

ตั้งแต่ปี พ.ศ.2558 – 2562 
ปริมาณสุกร (ตัว)  

รวม 
(ตัว) 

 
หมายเหตุ 

ปี 2558 
 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

21,923 19,986 14,072 6,117 5,785 67,883  

ที่มา : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลต าบลหาดเสี้ยว 
เอกสารประกอบญัตติ หมายเลข 4 

ข้อมูลรายรับโรงฆ่าสัตว์ เทศบาลต าบลหาดเสี้ยว 
ตั้งแต่ ปี พ.ศ.2558 – 2562 

 
 

ป ี

 
 

จ านวนสุกร  
(ตัว) 

รายการ  
 

รวม 
(บาท) 

 
 

หมายเหตุ 
ค่าอากร/ 

ค่าธรรมเนียม 
ตัวละ 28 บาท 

(บาท) 

ค่าบริการฆ่า 
และช าแหละ  
130บาท/ตัว 

(บาท) 

ค่าค าร้อง 
2 บาท/ตัว 

(บาท) 

2558 
 

21,923 
 

613,844 
 

2,849,990 
 

43,846 
 

3,507,680 * - ม.ค.2563 เริ่มปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติ ควบคุม
ก า ร ฆ่ า สั ต ว์  เ พ่ื อ ก า ร
จ าหน่าย เนื้ อสั ตว์   พ .ศ .
2559  
- ต.ค. – ธ.ค. 2562 ปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติควบคุม
การฆ่าสัตว์และจ าหน่าย
เนื้อสัตว์  พ.ศ.2535  
- ต.ค. – ธ.ค. 2562        
จ านวน 1,563 ตัว  
- ม.ค. – ก.ย. 2562 
จ านวนสุกร 4,222 ตัว 

2559 
 

19,986 
 

559,608 
 

2,598,180 
 

39,972 
 

3,197,760 
 

2560 
 

14,072 
 

394,016 
 

1,829,360 
 

28,144 
 

2,251,520 
 

2561 
 

6,117 
 

171,276 
 

795,210 
 

12,234 
 

978,720 
 

2562* 
 

5,785 
 

107,094 
 

849,156 
 

11,570 
 

967,820 
 

รวม 67,883 1,845,838 8,921,896 135,766 10,903,350 

ที่มา : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลต าบลหาดเสี้ยว 
 



 
เอกสารประกอบญัตติ หมายเลข 5 

ข้อมูลรายจ่ายโรงฆ่าสัตว์ เทศบาลต าบลหาดเสี้ยว 
ตั้งแต่ปี พ.ศ.2558 – 2562 

 
 
 

ปี 

รายการ  
 

รวม 
(บาท) 

 
 
หมาย 
เหตุ 

เงินเดือน
ค่าตอบแทน 
พนักงาน 
(บาท) 

ค่าจ้างเหมา
บริการคนงานฆ่า
และช าแหละสุกร 

(บาท) 

ค่าไฟฟ้า 
(บาท) 

ค่าน้ าประปา 
(บาท) 

ค่า
ซ่อมแซม
เครื่องมือ
อุปกรณ์ 
(บาท) 

2258 951,160 1,153,720 214,180.68 184,111.98 201,178 2,704,350.66  
2559 1,025,190 1,076,900 227,355.59 178,573.11 148,220 2,656,238.70  
2560 1,040,400 780,000 168,593.32 164,702.70 191,682 2,345,378.02  
2561 1,028,970 504,000 111,362.81 76,167.66 128,050 1,848,950.47  
2562 918,360 590,500 97,340.15 67,597.79 128,511 1,802,308.91  
รวม 4,964,080 4,105,120 818,832.55 671,153.24 797,641 11,357,226.79  

ที่มา : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลต าบลหาดเสี้ยว 
 

เอกสารประกอบญัตติ หมายเลข 6 
รูปแบบวิธีการด าเนินงานโรงฆ่าสัตว์เทศบาลต าบลหาดเสี้ยว โดยเทศบาล 

ข้อดี 
     1.  เทศบาล สามารถปรับปรุงระบบการบริหาร
จัดการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ได้  
     2.  เทศบาลด าเนินงานโดยไม่มุ่งหวังเรื่อง        
ผลก า ไรขาดทุน  แต่ มุ่ ง เน้ นที่ คว ามปลอดภั ย            
ของประชาชนผู้บริโภค 
     3.  เทศบาลสามารถจัดเก็บรายได้ทั้งหมดจาก
การด าเนินงาน 
     4.  บุคลากรทั้งหมด สังกัดเทศบาลหรือได้รับ
ค่าตอบแทน ค่าจ้างจากเทศบาล จึงสามารถก ากับ
ดูแลได้โดยตรง 

ข้อเสีย 
     1.  เทศบาลเป็นผู้รับผิดชอบรายจ่ายค่าซ่อม
บ ารุง ซ่อมแซมเครื่องมือ อุปกรณ์ อาคาร สถานที่ 
ค่าน้ า ค่ากระแสไฟฟ้า ค่าจ้างคนงาน 
     2.  ประสบปัญหาการขาดแคลนบุคลากร 
เนื่องจากติดขัดเกี่ยวกับอัตราค่าจ้าง และผู้สนใจ         
ที่จะปฏิบัติงานในด้านนี้ มีน้อย ท าให้ไม่สามารถ
จั ดหาบุ คลากร ให้ สอดคล้ องกั บปริ มาณสุ ก ร                 
ที่ผู้ประกอบการแสดงความจ านงจะขอน าสุกรเข้ารับ
บริการในโรงฆ่าสัตว์ได้ 
3.  คนงานที่เป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ       ขาด
ง า น  ไ ม่ ส า ม า ร ถ จั ด ห า ค น ง า น ท ด แ ท น ไ ด้          
ส่งผลกระทบต่อคนงานที่มาปฏิบัติงาน ต้องรับภาระ
เพ่ิมมากขึ้น เกิดปัญหาในการปฏิบัติท าให้บางส่วน
ลาออกไปประกอบอาชีพอ่ืน 

 
 

 
 
 



 
  

รูปแบบและวิธีการด าเนินงานโรงฆ่าสัตว์เทศบาลต าบลหาดเสี้ยว โดยให้ภาคเอกชนเช่าด าเนินการ    
 อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของเทศบาล 

ข้อดี 
     1.  ภาคเอกชนผู้เช่า สามารถจัดหาบุคลากรให้
สอดคล้องกับจ านวนสุกรที่เข้ารับบริการได้ 
     2.  ภาคเอกชนผู้เช่า รับผิดชอบค่าใช้จ่าย ค่าน้ า         
ค่ากระแสไฟฟ้า ค่าซ่อมแซมเครื่องมือ อุปกรณ์ที่
ช ารุดจากการใช้งาน ยกเว้นค่าซ่อมบ ารุงประจ าปี 
     3.  เทศบาลผู้ให้ เช่า ไม่ต้องรับภาระค่าจ้าง
คนงานภาคเอกชนรับผิดชอบรายจ่าย ค่าจ้างคนงาน
ที่ปฏิบัติงานในโรงฆ่าสัตว์ 
     4.  เทศบาลผู้ให้เช่า มีรายได้ที่แน่นอนจากการ
ประกันรายได้ที่ระบุไว้ในสัญญาเช่า 
     5 .   เทศบาลผู้ ให้ เช่ า  สามารถก ากับดูแล            
การบริหารจัดการได้โดยสั่งการโดยตรงที่ผู้รับจ้าง      
ไม่ต้องสั่งการที่ผู้ปฏิบัติการ ท าให้เกิดเอกภาพในการ
ก ากับดูแล 
     6.  มีการประกัน อัคคีภัยอาคารหรือสิ่งก่อสร้าง
โดยเอกชนผู้เช่าเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย 
     7.  ภาคเอกชนผู้เช่า เป็นผู้จ่ายค่าภาษีโรงเรือน
และที่ดิน ภาษีบ ารุงท้องที่หรือภาษีอ่ืนใด ตลอดจน
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ เกี่ยวกับการเช่า
แทนผู้ให้เช่า 
     8.  เทศบาลผู้ให้เช่าสามารถยกเลิกสัญญาเช่าได้ 
หากภาคเอกชนผู้เช่าผิดเงื่อนไขในสัญญา 
 

ข้อเสีย 
     1.  ภาคเอกชนผู้เช่า ด าเนินงานโดยมุ่งหวัง       
ผลก าไร จึงมีความจ าเป็นที่ต้องลดรายจ่ายด้านต่างๆ 
เช่น จ านวนบุคลากร ท าให้อาจส่งผลกระทบต่อ
คุณภาพของการปฏิบัติงานได้ 
     2 .   การด า เนินงานในรูปแบบสัญญาจ้ าง          
หากเทศบาลผู้ให้เช่า จะด าเนินการปรับปรุงบริหาร
จัดการต้ อง ไม่ กระทบต่อ เ งื่ อน ไขที่ ร ะบุ ไ ว้ ใน         
สัญญาจ้าง ซึ่งอาจท าให้ไม่คล่องตัวในบางกรณี เช่น                   
การปรับปรุงการประกันรายได้ หรือการปรับราคา
ค่าบริการ เป็นต้น 

 
นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์     - ขอเชิญ  คุณพรพรรณ  ถาริยะ ค่ะ 
ประธานสภาฯ  
นางพรพรรณ  ถาริยะ  -  เรียนประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน    
สมาชิกสภาเทศบาล ดิฉัน นางพรพรรณ  ถาริยะ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ดิฉันยังไม่ได้รับค าตอบเลยค่ะ  
 
นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์     - ขอเชิญ  คุณณรงค์  ผันพักตร์  ค่ะ 
ประธานสภาฯ  
นายณรงค์  ผันพักตร์    -  เรียนประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน 
ปลัดเทศบาล ผม นายณรงค์  ผันพักตร์  ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาเทศบาล  เรื่องนี้เป็นเรื่องการ

หาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2543  ข้อ 6(2) มี
ทางเลือก 2 ทาง คือ 

1. ด าเนินการเองต่อไป 



2. ให้เอกชนด าเนินการ ก็เดินหน้าต่อไป ในเมื่อมีระเบียบฯ เราก็ด าเนินการ
ตามระเบียบก าหนดไว้  

นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์     - ขอเชิญ  คุณประวิด  ตุ่นทอง ค่ะ 
ประธานสภาฯ  
นายประวิด  ตุ่นทอง    -  เรียนประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน    
สมาชิกสภาเทศบาล ผม นายประวิด  ตุ่นทอง    สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  ปัญหาทุกสิ่งก็เข้าใจ อยากให้

ครอบคลุม อยากให้ประชาคมก่อน เราท าถูกหรือไม่ ความคิดผม ผมไม่ได้ต้องการความถูกต้อง
อย่างเดียว ต้องดูความเหมาะสมด้วยครับ ผมอยากให้กลับไปทบทวนแล้วค่อนมาเสนอใหม่ครับ
  

 
 
 
 
นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์     - ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาล อภิปรายค่ะ ถ้าไม่มีท่านใดอภิปราย 
ประธานสภาฯ  ดิฉันจะขอมติขออนุมัติในการให้ภาคเอกชนเช่าโรงฆ่าสัตว์เทศบาลต าบลหาดเสี้ยว 

ท่านใดเห็นชอบขอได้โปรดยกมือขึ้นค่ะ 
     ผลปรากฏดังนี้ 
     มีผู้เห็นชอบ จ านวน     -      เสียง 
     มีผู้ไม่เห็นชอบ จ านวน     9   เสียง  
     งดออกเสียง จ านวน    1    เสียง 
ที่ประชุม  - มีมติ ดังนี้ 
     มีผู้เห็นชอบ จ านวน     -      เสียง 
     มีผู้ไม่เห็นชอบ จ านวน     9   เสียง  
     งดออกเสียง จ านวน    1    เสียง 
 
ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่อง   กระทู้ (ถ้ามี) 
นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์           -  ไม่มีสมาชิกส่งเรื่องกระทู้  จึงขอผ่านวาระนี้ 
ประธานสภาเทศบาล 
ที่ประชุม  -  รับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี  5    เรื่อง  อ่ืน  ๆ   
นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์  -  มีสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดมีเรื่องอื่นใดอีกหรือไม่ค่ะ  ขอเชิญ 
ประธานสภาเทศบาล คุณรุ่งอรุณ  ค าโมง ค่ะ 
นางรุ่งอรุณ  ค าโมง  -  เรียนประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน    
นายกเทศมนตรี ดิฉัน  นางรุ่งอรุณ  ค าโมง  นายกเทศมนตรีต าบลหาดเสี้ยว   ขอขอบคุณสมาชิกสภา

เทศบาลทุกท่าน และก็ขออภัยที่มีข้อผิดพลาด 
- ขอขอคุณสมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน  ที่ได้มาร่วมกิจกรรมก าฟ้า   
- กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งว่า  เทศบาลต าบลหาดเสี้ยว  ได้รับเงิน

อุดหนุนเฉพาะกิจ  จ านวน 3,303,000.- บาท   



- รับแจ้งจากกรมทางหลวงสุโขทัย ได้ด าเนินการปรับผิวจราจร ถนนเส้นหน้ส
ส านักงานเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว งบประมาณ  5 ล้านกว่าบาท ได้ผู้รับจ้าง
เรียบร้อยแล้ว ฝากช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบด้วย 

- เรื่องงบประมาณประจ าปี 2563 เราได้เร่งด าเนินการแล้ว 
- เรื่องโรงฆ่าสัตว์ ก็จะด าเนินการต่อไป จะน าค ากล่าวที่ท่านได้กล่าวถึงมา

ด าเนินการปรับปรุง ผู้ประกอบการ เขาก็กล่าวว่าค่าช าแหละจะแพงขึ้น  มีท่าน
สมาชิกสภาฯ ที่กล่าวว่า ไปท าเรื่องสิ่งแวดล้อมและขยะ แล้วทิ้งโรงฆ่าสัตว์ มัน
ไม่ใช่นะค่ะ 

ที่ประชุม -   รับทราบ 
นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์  -  ขอเชิญ คุณวิทูล  พณิชนันทเวช ค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล   
 
 
 
นายวิทูล  พณิชนันทเวช  -  เรียนประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน    
สมาชิกสภาเทศบาล ผม นายวิทูล  พณิชนันทเวช สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1   ผมขอสอบถาม 1-2 ข้อ 
 ที่ผ่านมาเราได้ผ่านงบประมาณหลายๆ โครงการ จ่ายขาดเงินสะสม ที่ผ่านมายังมีค้าง

อยู่หรือไม่  ท่าน ส.ท.มุ่ย ฝากถามเรื่องรางละบายน้ าบ้านหาดสูง ไปถึงไหนแล้ว และ
โดมหลังเทศบาล ฯ ท าไปถึงไหนแล้ว และอีก 8 โครงการที่ผ่านไปแล้ว ท าไปถึงไหน
แล้วครับ 

นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์     - ขอเชิญ  คุณรุ่งอรุณ  ค าโมง  ค่ะ 
ประธานสภาฯ  
นางรุ่งอรุณ  ค าโมง    -  เรียนประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน    
นายกเทศมนตรีฯ ดิฉัน นางรุ่งอรุณ  ค าโมง  นายกเทศมนตรีต าบลหาดเสี้ยว   ดิฉันจะขออนุญาตให้  

คุณวิเชียร  วรินทร์  ผู้อ านวยการกองช่าง ผู้รับผิดชอบ เป็นผู้ตอบ เพราะจะต้องให้กอง
ช่างด าเนินการมาก่อนแล้งส่งให้กองคลัง  
 - ตามท่ี ท่าน ส.ท.มุ่ย ก าไร  ถามเรื่องรางละบายน้ าบ้านหาดสูง 
 - โครงการก่อสร้างโดมหลังเทศบาลฯ ที่ยังไม่ได้ด าเนินการ เนื่องจาก หากเริ่ม
ด าเนินการแล้ว การจัดงานวันเด็กจะไม่สะดวก 
 - ในส่วนโครงการอื่น ๆ ที่ยังไม่ได้ด าเนินการ ขอให้   ผู้อ านวยการกองช่าง 
เป็นผู้ตอบ ว่าล่าช้าตรงไหน 

นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์  -  ขอเชิญ คุณวิทูล  พณิชนันทเวช ค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล   
นายวิทูล  พณิชนันทเวช  -  เรียนประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน    
สมาชิกสภาเทศบาล ผม นายวิทูล  พณิชนันทเวช สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1   ยางมะตอยยังเหลือหรือไม่

ครับ จะขอไปลงหน้าร้านช านิ ครับ 
นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์     - ขอเชิญ  คุณประวิด  ตุ่นทอง ค่ะ 
ประธานสภาฯ  
นายประวิด  ตุ่นทอง    -  เรียนประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน    



สมาชิกสภาเทศบาล ผม นายประวิด  ตุ่นทอง    สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 เรื่องการขออนุมัติจ่ายขาดเงิน
สะสม เป็นเรื่องเร่งด่วน  ขอให้เร่งด าเนินการด้วยนะครับ ในส่วนเรื่องโรงฆ่าสัตว์ขอให้
ศึกษาควบคู่กันไป   

นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์     - ขอเชิญ  คุณวิเชียร  วรินทร์ ค่ะ 
ประธานสภาฯ  
นายวิเชียร  วรินทร์    -  เรียนประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน    
ผู้อ านวยการกองช่าง  ผม นายวิเชียร  วรินทร์  ผู้อ านวยการกองช่าง  เรื่องยางมะตอย จะด าเนินการให้ครับ 

ในส่วนจ่ายขาดเงินสะสม  14 โครงการ ที่ยังไม่ได้ด าเนินการ ขอให้ นายช่างโยธา 
ชี้แจง ครับ 

นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์     - ขอเชิญ  คุณอดิสรณ์  พันธุ์เลิศ  ค่ะ 
ประธานสภาฯ  
นายอดิสรณ์  พันธุ์เลิศ    -  เรียนประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน    
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน    ผม นายอดิสรณ์  พันธุ์เลิศ  นายช่างโยธาปฏิบัติงาน   ขอชี้แจงโครงการที่ขอจ่ายขาด

เงินสะสม  ประมาณ 11 โครงการ ในเทศบัญญัติอีก 3 โครงการ เนื่องจากถ้างาน
ออกมาเยอะ ช่างควบคุมงานจะคุมงานไม่ทันครับ 

ที่ประชุม  - รับทราบ   
 นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์     - ขอเชิญ  คุณณรงค์  ผันพักตร์  ค่ะ 
ประธานสภาฯ  
นายณรงค์  ผันพักตร์    -  เรียนประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน 
ปลัดเทศบาล ผม นายณรงค์  ผันพักตร์  ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาเทศบาล   ผมในฐานะ

เจ้าหน้าที่งบประมาณ เราก็รู้ปัญหา ต่อไปผมก็จะก าชับกองช่าง ตอนนี้กองช่างก็มี
ข้าราชการอยู่ 2 คน ในเรื่องของการก าหนดราคากลาง ผ่านผมไปแล้ว จ านวน 4 
โครงการ ก็จะรีบด าเนินการเสนอ นายกเทศมนตรีฯ ต่อไป ถ้าต่ ากว่า 500,000 บาท 
ก็จะเร็ว ถ้าเกิน 500,000 บาท ก็จะต้องเข้าระบบอีเลคทรอนิค  

- โครงการโครงหลังคา ท่านนายกเทศมนตรีฯ ได้ชี้แจงไปแล้ว 
- มีเรื่องเร่งด่วนมา เรื่องจัดขบวนขยะเปียก จัดขบวนผลงานที่ผ่านมา   ใน 

วันที่ 14 กุมภาพันธ์  2563  เทศบาลต าบลหาดเสี้ยว เป็นขบวนที่ 2 ต่อจาก 
เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย  การแต่งกาย เสื้อพ่อขุน  ผู้เข้าร่วมขบวน  จ านวน 30 ท่าน 
ประกองด้วย ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัด รองปลัด ผู้อ านวยการกอง ทุกกอง  
ขอเรียนเชิญสมาชิกสภาเทศบาล ร่วมกิจกรรมด้วยนะครับ การแต่งรถ ผู้อ านวยการ
กองสาธารณสุขฯ เป็นผู้รับผิดชอบครับ 

ที่ประชุม  - รับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์  -  มีสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดมีเรื่องอื่นใดอีกหรือไม่ค่ะ      ถ้าไม่มีดิฉัน 
ประธานสภาเทศบาล ขอปิดการประชุม   ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านค่ะ 
ที่ประชุม  - รับทราบ 
 
  ปิดประชุม  เวลา   12.15   น. 
 
 

                 ลงชื่อ         ณรงค์  ผันพักตร์   ผู้จดบันทึกการประชุม 
  (นายณรงค์  ผันพักตร์)    

    เลขานุการสภาเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  ตรวจแล้วถูกต้อง 
เมื่อวันที ่  21  กุมภาพันธ์  2563 

 
  ลงชื่อ        ทีรศักดิ์  ขนาดนิด     ประธานกรรมการ       
                  (นายทรีศักดิ์  ขนาดนิด)                       

  ลงชื่อ          สมชาย  รังษี         กรรมการ       
                        (นายสมชาย  รังษี)    

                 ลงชื่อ    พุธิชัย  โชคชัยเจริญยิ่ง กรรมการ/เลขานุการ                      
                                   (นายพุธิชัย  โชคชัยเจริญยิ่ง)    

  ลงชื่อ      สุดาพร  ปาลวิสุทธิ์    ประธานสภาเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว 
                                                   (นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์)  
 
           ส าเนาถูกต้อง 
 
 
 

          (นายณรงค์  ผันพักตร์) 
 เลขานุการสภาเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว 

 
 

 


