
 

(ส าเนา) 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว 

สมัยสามัญ  สมัยที ่ 2  ประจ าปี   2563 
ครั้งที่ 1/2563 

เมื่อวันที ่ 20 พฤษภาคม  2563 
ณ  ห้องประชุมเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว 

เร่ิมประชุมเวลา  09.30  น.  เลิกประชุมเวลา  11.45   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 ผันพักตร์ เลขานุการสภาเทศบาล 

ผู้เข้าร่วมประชุม  
1 นางรุ่งอรุณ ค าโมง นายกเทศมนตรี 

   2  นางกลิ่นแก้ว เทียนสันต์ รองนายกเทศมนตรี 
   3 นายไกรศรี ขีดข้ัน ที่ปรึกษานายกฯ 

4 นางกาญจนา ดีเอ่ียม ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
5 นางศุพิชชา    วิลัยแก้ว ผู้อ านวยการกองคลัง 
6 นายจิตรกร จุติ ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน 
7 นางสาวมณีวรรณ บุณยศิวาพงศ์ หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 

8 นายณัฐพงศ์ จงแจ่มฟ้า หัวหน้าฝ่ายแผนงานฯ 
9 นายอดิสรณ์ พันธ์เลิศ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน 

10 นายวิชาญ โตอินทร์ สัตวแพทย์ช านาญงาน 
 

เริ่มประชุมเวลา  09.30   น. 
  บันทึกการประชุม 

นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์   -  เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วดิฉัน  นางสุดาพร ปาลวิสุทธิ์ ประธานสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล ต าบลหาดเสี้ยว  ขอเปิดประชุมสภาเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว   สมัยสามัญ  สมัยที่ 2  

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

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

เรื่อง  ก าหนดเปิดสมัยประชุมสภาเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว  สมัยสามัญ  สมัยที่ 2 
ประจ าปี  ๒๕63 ด้วยสภาเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว  สมัยสามัญ  สมัยที่ 1 ประจ าปี  
๒๕63  เมื่อวันที่  12 กุมภาพันธ์   ๒๕63  ได้ก าหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลต าบล
หาดเสี้ยว  สมัยสามัญ สมัยที่ 2  ประจ าปี  ๒๕63  ตั้งแต่วันที่  1 -  30  พฤษภาคม  
2563  ระยะเวลา  30  วัน 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๒๔  และ ๒๕  แห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล   พ.ศ.  ๒๔๙๖  รวมทั้งแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ 13)  พ.ศ.   2552  จึง
ประกาศเปิดสมัยประชุมสภาเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว   สมัยสามัญ สมัยที่  2 ประจ าปี 
๒๕63 ตั้งแต่วันที่ 1 -  30 พฤษภาคม 2563 ระยะเวลา 30 วัน ประกาศ   
ณ   วันที่  ๒7  เดือน  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕62  นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์ ประธานสภา
เทศบาลต าบลหาดเสี้ยว 

ที่ประชุม  - รับทราบ 
นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์  -   ต่อไปขอด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม  ดังต่อไปนี้ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่อง  ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์    - ขอเรียนเชิญนายกเทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษา สมาชิกสภา  
ประธานสภาฯ เทศบาล  เลขานุการสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน  ขอให้ยืนสงบนิ่ง 1 

นาที และปรบมือพร้อมกัน  ให้กับนักรบเสื้อกาวน์และบุคลากรทางการแพทย์  ที่ต่อสู้
กับโรคโควิด – 19 ให้กับประชาชนค่ะ   

ที่ประชุม          - รับทราบ 
  

ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ  สมัยที ่1  ประจ าปี   2563 
            เมื่อวันที่  12  กุมภาพันธ์  2563 

นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์   - ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน  ตรวจสอบดูว่า  จะแก้ไขอะไรหรือไม่   
ประธานสภาเทศบาล ถ้าไม่มีการแก้ไข  ดิฉันขอความเห็นชอบจาก สภาเทศบาลว่าท่านใดเห็นชอบให้รับรอง

รายงานการประชุมฯ 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 

 
 

/ระเบียบวาระที่  3………………………. 
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ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่อง  เพื่อพิจารณา  
นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์    3.1  เรื่อง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพ่ือไปตั้งเป็นรายจ่ายใหม่ 
ประธานสภาเทศบาล งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (กองวิชาการและแผนงาน) 
   ขอเชิญผู้บริหารเทศบาลฯ ได้เสนอญัตติ 
นางรุ่งอรุณ  ค าโมง   เรียน  ประธานสภาเทศบาลต าบลหาดเสี้ยวและสมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน 
นายกเทศมนตรีฯ 3.1 เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพ่ือไปตั้งเป็นรายจ่ายใหม่ งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 (กองวิชาการและแผนงาน) 
หลักการ 
ด้วยเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว มีความประสงค์ขออนุมัติโอนงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 4/2563 เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ในหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง
ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543 ข้อ ๒7  ก าหนดให้ “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวด
ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะปริมาณคุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” โดยขออนุมัติโอน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  จ านวน  2 รายการ ดังนี้ 

    รายการที่ 1   
    1. รายการที่โอนลด 

1.1) แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ หมวดค่าใช้สอย 
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
โครงการค่าใช้จ่ายโครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน   เขตเมือง 
งบประมาณตั้งไว้               10,000.00 บาท     
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน            10,000.00 บาท     
โอนลด            10,000.0๐ บาท     
งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด               0.00 บาท  

1.2) แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ หมวดค่าใช้
สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดท าแผนชุมชนและแผนพัฒนาหมู่บ้าน 
เชื่อมโยงแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
งบประมาณตั้งไว้               20,000.00 บาท     
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน            20,000.00 บาท     
โอนลด            20,000.0๐ บาท     
งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด               0.00 บาท  

1.3) แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ หมวดวัสดุ 
ประเภทวัสดุก่อสร้าง 
งบประมาณตั้งไว้               10,000.00 บาท     
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน            10,000.00 บาท     
โอนลด            10,000.0๐ บาท     
งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด               0.00 บาท  
 

/1.4) แผนงานบริหารงานทั่วไป…………………………… 
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1.4) แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ หมวดครุภัณฑ์ 

ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โครงการจัดซื้อเครื่องขยายเสียง 
งบประมาณตั้งไว้          126,000.00 บาท     
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน                27,000.00 บาท     
โอนลด                27,000.00 บาท     
งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด                   0.00 บาท  

2. โอนเพ่ิมตั้งเป็นรายการใหม่ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติ
และวิชาการ หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โครงการจัดซื้อเครื่อง
ขยายเสียง จ านวน 2 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ  

- เป็นเครื่องขยายเสียงก าลังขยายไม่น้อยกว่า 2,500 วัตต์ ขึ้นไป  
- มี Line ที่ 200 โวลต์ เดินเสียงตามสายได้ไกล 8-10 กม.  
- มีช่องเสียบ USB และ SD Card  
- สินค้ารับประกันอย่างน้อย 1 ปี  
ครุภัณฑ์ดังกล่าวตั้งจ่ายนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่จ าเป็นต้อง

ใช้ในการปฏิบัติงาน จัดหาตามราคาท้องตลาด ตามระเบียบและแนวทางปฏิบัติที่
กระทรวง มหาดไทยก าหนด เป็นจ านวนเงิน 67,000 บาท (หกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) 

    รายการที่ 2   
    1. รายการที่โอนลด 

๑.1) แผนงานบริหารงานทั่ วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ หมวด
ค่าตอบแทน ประเภท ค่าเช่าบ้าน 
งบประมาณตั้งไว้               72,๐๐๐.00 บาท     
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน            36,000.0๐ บาท     
โอนลด              3,000.0๐ บาท     
งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด      33,000.00 บาท 

1.2) แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ หมวดครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นCD/DVD 
งบประมาณตั้งไว้          6,000.0๐ บาท     
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน              1,230.00 บาท     
โอนลด              1,230.00 บาท     
งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด               0.00 บาท  

2. โอนเพ่ิมตั้งเป็นรายการใหม่ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติ
และวิชาการ หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โครงการจัดซื้อเครื่องเล่น
CD/DVD จ านวน 2 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ไม่น้อยกว่าดังนี้   

- รองรับการเล่นแผน CD/VCD/DVD/MP3  
- มีช่องต่อ USB ที่ด้านหน้า รองรับการเล่นเพลงและหนัง  
- สินค้ารับประกันอย่างน้อย 1 ปี  
ครุภัณฑ์ดังกล่าวตั้งจ่ายนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์แต่จ าเป็นต้อง

ใช้ในการปฏิบัติงาน จัดหาตามราคาท้องตลาด ตามระเบียบและแนวทางปฏิบัติที่
กระทรวง มหาดไทยก าหนดเป็นจ านวนเงิน 4,230 บาท (สี่พันสองร้อยสามสิบบาท-
ถ้วน) 

/เหตุผล……………… 
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เหตุผล 
เนื่องจาก กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลต าบลหาดเสี้ยว มีความประสงค์

ด าเนินการปรับปรุงหอกระจายข่าวของหมู่บ้านและชุมชนในเขตเทศบาลต าบลหาด
เสี้ยวตามอ านาจหน้าที่ และได้ตั้งงบประมาณไว้ไม่เพียงพอต่อการด าเนินงาน ซึ่ง
ปัจจุบันได้ด าเนินการปรับปรุงหอกระจายข่าวไปแล้วจ านวน  3 แห่ง และยังรอการ
ปรับปรุงอีก 2 แห่ง คือ ชุมชนบ้านใหม่ไชยมงคล หมู่ 1 ต าบลหาดเสี้ยว (สถานที่บ้าน    
นายโนรี โตอ่อง) และชุมชนบ้านใหม่ หมู่ 4 ต าบลหาดเสี้ยว (สถานที่บ้านนายพร้อม ใจ
วงเย็น) เพ่ือใช้เป็นสถานที่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ และการ
ด าเนินงานต่างๆ ของเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว    โดยโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่
เหลือจ่ าย เ พ่ือตั้ ง เป็นรายการใหม่  ซึ่ งการโอนในครั้ งนี้ เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๑ และแก้ไขเพ่ิมเติม   ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543 ข้อ ๒7 

      จึงขอเสนอญัตตินี้  ต่อสภาเทศบาลเพื่อพิจารณาอนุมัติ ต่อไป   
   ดิฉัน  นางรุ่งอรุณ  ค าโมง  นายกเทศมนตรีต าบลหาดเสี้ยว 
นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์  - ขอเชิญ  คุณณรงค์  ผันพักตร์  เลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบฯ 
ประธานสภาฯ 
นายณรงค์  ผันพักตร์   -  เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลหาดเสี้ยวและสมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน 
เลขานุการสภาฯ ตามท่ีท่านยกเทศมนตรีฯ ได้เสนอญัตติ ซึ่งกองวิชาการและแผนงาน ที่มีความจ าเป็นที่

จะใช้จ่าย  สืบเนื่องมาจากตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑   และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง   ฉบับที่  3   
พ.ศ. 2543  ข้อ ๒7  ก าหนดให้ “ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่า
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะปริมาณคุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้ งจ่าย
เป็นรายการใหม่ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ขอขอบคุณท่านประธานสภาฯ 
ครับ 

ที่ประชุม  - รับทราบ 
นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์  - ขอเชิญ  คุณพรพรรณ  ถาริยะ ค่ะ  
ประธานสภาฯ 
นางพรพรรณ  ถาริยะ  -  เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลหาดเสี้ยวและสมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล ดิฉัน นางพรพรรณ  ถาริยะ  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1  เรื่องการปรับปรุงหอ

กระจายข่าว  ยุคนี้เป็นยุคข่าวสาร  จุดบ้านลุงถนอม เอาไปติดตั้งให้เขาใหม่  ไม่ค่อยได้
ยินเลย ของเดิมยังดังกว่า  ประชาสัมพันธ์การออกจ่ายเบี้ยยังชีพไม่ได้ยินเลย  ในส่วน
เสียงตามสายของเทศบาลฯ  ฟังไม่รู้เรื่องเลย   ถ้าจะท าเราจัดรายการสถานีวิทยุก็ยัง
จะดีกว่า  ผู้สูงอายุเขาก็ยังฟังวิทยุกันบ้าง   ถ้าจะท าควรจะท าให้ทั่วถึง ขอย้อนไปถึง
สมัยสุขาภิบาล ได้ยินกันอย่างทั่วถึง  และมีเคารพธงชาติ  พร้อมกัน เรื่องหอกระจาย
ข่าวขอสนับสนุนเป็นเรื่องที่ดี อยากให้ก าหนดสเปคให้มีคุณภาพหน่วยให้มันดีหน่อย 
แต่ระเบียบฯ ดิฉันก็เข้าใจค่ะ แตอ่ยากให้ในส่วนคงทนถาวรค่ะ ขอขอบคุณค่ะ 

 
/นางรุ่งอรุณ  ค าโมง ………………………… 
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นางรุ่งอรุณ  ค าโมง  -  เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลหาดเสี้ยวและสมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี ดิฉัน นางรุ่งอรุณ  ค าโมง นายกเทศมนตรีต าบลหาดเสี้ยว  เรื่อง หอกระจายข่าวไร้สาย 

เราก าหนดมาแบบเร่งรีบ  เป็นสิ่งที่ไม่มีมาตรฐานครุภัณฑ์  น้องกองการศึกษาและกอง
ช่าง ช่วยกันท า  เทคนิคของเครื่องขยายเสียงมีการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว ตามที่ท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล กล่าวมา  จริงๆ ต้องมีรูปลักษณ์มากกว่านี้  เราไม่ได้มอบให้ใคร
มารับผิดชอบ  เราเอาพนักงานมาช่วยกัน   
 - หอกระจ่ายข่าวที่มีอยู่เดิม  เราก็ต้องอาศัยต่อไป เราก็ยังต้องใช้ต่อไป ใน
ส่วนบ้านลุงถนอม จะให้น้องๆ ไปด าเนินการตรวจสอบให้ ในส่วนด้านเทคนิคต่างๆ เรา
ก็มีพนักงานช่างไฟฟ้าไปดูแล  ขอขอบคุณทุกท่าน ค่ะ    

นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์  - ขอเชิญ  คุณประวิด  ตุ่นทอง ค่ะ  
ประธานสภาฯ 
นายประวิด  ตุ่นทอง  -  เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลหาดเสี้ยวและสมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล ผม นายประวิด  ตุ่นทอง    สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2 เรื่องหอกระจายข่าว  ที่อยู่ใน

ศูนย์บริการประชาชน เป็นไร้สาย  เปิดวอลลุ่มไม่เท่ากัน  บางวันก็ฟังรู้เรื่องดี บางวันก็
ฟังไม่รู้เรื่อง เราก็ต้องช่วยกันฟัง  ถ้าคุณธชาพัฒน์ พูดจะฟังรู้เรื่อง  แต่ถ้าเป็นคนอ่ืน  
ฟังไม่ค่อยรู้เรื่อง  ขอฝากด้วยครับ  ขอขอบคุณครับ 

ที่ประชุม  - รับทราบ 
นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์     - ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาล อภิปรายค่ะ ถ้าไม่มีท่านใดอภิปราย 
ประธานสภาฯ  ดิฉันจะขอมติขอความเห็นชอบโอนเงินงบประมาณเพ่ือไปตั้งเป็นรายจ่ายใหม่ 
    งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (กองวิชาการและแผนงาน) 

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   3.2  เรื่อง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
ประธานสภาฯ  พ.ศ. 2563 (กองคลัง) ขอเชิญผู้บริหารเทศบาลฯ ได้เสนอญัตติ 
นางรุ่งอรุณ  ค าโมง      เรียน  ประธานสภาเทศบาลต าบลหาดเสี้ยวและสมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน 
นายกเทศมนตรีฯ 3.2 เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 (กองคลัง) 

 หลักการ 
 ด้วยกองคลัง จะขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563 เพ่ือไป
ตั้งรายจ่ายรายการใหม่ จ านวน 1 รายการ  ดังนี้ 
 
     /ขอโอนลดเงินงบประมาณ…………………. 
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   ขอโอนลดเงินงบประมาณ จ านวน 1 รายการ  ดังนี้ 

 กองคลัง  หมวดค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เพื่อจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน หน้าที่ 88 จ านวน 
50,000.-บาท 

   ขอโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ จ านวน 49,000.-บาท 
 กองคลัง  หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง ค่าครุภัณฑ์ ประเภท
รายจ่าย ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 2 รายการ  ดังนี้ 
 1.เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สีชนิด Network แบบที่ 2 (27 หน้า/นาที) 
ราคา 27,000 บาท  

   คุณลักษณะพื้นฐาน  
   - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi  
   - มีความเร็วในการพิมพ์ขาวด าส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที  
   (ppm)  
   - มีความเร็วในการพิมพ์สีส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm)  
   - สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้  
   - มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 512 MB  
   - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือ
ดีกว่า จ านวนไม่น้อย กว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi 
(IEEE 802.11b, g, n) ได้  

   - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น  
   - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 

 2. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล * ราคา 22,000 บาท  
   คุณลักษณะพื้นฐาน  

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) จ านวน 1 หน่วย 
โดยมีคุณลักษณะ อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้  
 1) ในกรณีที่มีหน่วยความจ า แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) 
เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 4  MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 
2.3 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อย
กว่า 10 แกน หรือ  
 2) ในกรณีที่มีหน่วยความจ า แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) 
เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 6  MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 
1.8 GHz และมีเทคโนโลยี เพิ่มสัญญาณ  นาฬิกา ได้ในกรณีท่ีต้องใช้ความสามารถใน
การประมวลผลสูง  

   - มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB  
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ 
ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จ านวน 1 หน่วย  
- มีจอภาพทีร่องรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่
น้อยกว่า 12 นิ้ว  

 
       /- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) ………………….. 
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   - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง  
   - มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
   - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 
   Base -T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
   - สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth 

- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน  พฤษภาคม 2563  

   - ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
    เหตุผล 

 เนื่องจากมีการส ารวจข้อมูล บันทึกข้อมูล และพิมพ์เอกสาร ภาษีท่ีดินและสิ่ง
ปลูกสร้างเป็นจ านวนมาก  ซึ่งครุภัณฑ์เดิมเกิดการช ารุดไม่สามารถซ่อมได้  จึงมีความ
จ าเป็นต้องซื้อครุภัณฑ์เพ่ิมเติม   เพ่ือปฏิบัติงาน   กองคลัง  เทศบาลต าบลหาดเสี้ยว 
จึงขอด าเนินการโอนเงินงบประมาณ เพ่ือไปตั้งเป็นรายการใหม่ โดยอาศัยอ านาจตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดิน
และสิ่งปลูกสร้าง ที่ท าให้ลักษณะปริมาณงาน คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่าย
รายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

    จึงขอเสนอสภาเทศบาลเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
   ดิฉัน  นางรุ่งอรุณ  ค าโมง  นายกเทศมนตรีต าบลหาดเสี้ยว 
นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์  - ขอเชิญ  คุณณรงค์  ผันพักตร์  เลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบฯ 
ประธานสภาฯ 
นายณรงค์  ผันพักตร์   -  เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลหาดเสี้ยวและสมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน 
เลขานุการสภาฯ ในฐานะเจ้าหน้าที่งบประมาณ และเลขานุการสภาฯ ตามที่ท่านายกเทศมนตรีฯ ได้

เสนอญัตติ ซึ่งกองคลัง ที่มีความจ าเป็นที่จะใช้จ่าย ได้ตรวจสอบแล้ว ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๑ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543 ข้อ ๒7 ก าหนดให้ “การโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะปริมาณ
คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
ขอขอบคุณท่านประธานสภาฯ ครับ 

นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์     - ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาล อภิปรายค่ะ ถ้าไม่มีท่านใดอภิปราย 
ประธานสภาฯ ดิฉันจะขอมติขอความเห็นชอบขอโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2563 (กองคลัง)  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  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
ประธานสภาฯ พ.ศ. 2563 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) ขอเชิญผู้บริหารเทศบาลฯ ได้เสนอ

ญัตติ 
นางรุ่งอรุณ  ค าโมง   เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลหาดเสี้ยวและสมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน 
นายกเทศมนตรีฯ 3.3 เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
     หลักการ 

 ด้วยเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีความ
ประสงค์ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 
4/2563 เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่     ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543 ข้อ 27 ก าหนดให้ 
“การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท าให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น” โดยขออนุมัติโอนงบประมาณ       รายจ่ายประจ าปี จ านวน 
1 รายการ ดังนี้ 

    รายการโอนลด 
 แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบลงทุน ค่า
ครุภัณฑ์   ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ 
Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จ านวน 1 เครื่อง จ านวน 15,000 บาท เพ่ือใช้
ในงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

   รายการโอนเพิ่มตั้งเป็นรายการใหม่ 
 แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบลงทุน ค่า
ครุภัณฑ์   ประเภทครุภัณฑ์คอมพิว เตอร์  เ พ่ือจ่ ายเป็นค่าจัดซื้ อเครื่ องพิมพ์ 
Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี   จ านวน 1 เครื่อง จ านวน 15,000 บาท เพ่ือ
ใช้ในงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ไม่น้อยกว่า ดังนี้  
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier และ Scanner ภายใต้เครื่อง
เดียวกัน 

    - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600 x 600 dpi 
    - มีความเร็วในการพิมพ์สีส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm) 
    - มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB 
   - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวด าและสี) ได้ 
   - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200 x 1,200 dpi  
   - มีความเร็วในการพิมพ์ขาวด าส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อ 

นาที (ppm)  
   - มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)  
   - สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวด า 
   - สามารถท าส าเนาได้สูงสุด ไม่น้อยกว่า 99 ส าเนา  
   - สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ 

/- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface)………….. 
 



10 
   - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100Base – T หรือ
ดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่องหรือสามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEW 
802.11b,g,n) ได ้

   - มีถาดใส่กระดาษไม่น้อยกว่า 150 แผ่น 
   - สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,legal และ Custom 

- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน
พฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563   
- ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ของเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว 
(ผ03) 

     เหตุผล 
 เนื่องจากไม่ได้ตั้งรายการไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ   พ.ศ. 2563 จึงจ าเป็นต้องโอนงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม เพ่ือตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ ซึ่งเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 
2543 ข้อ 27 รายละเอียดตามตารางบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 แนบท้ายนี้ 

     จึงขอเสนอญัตตินี้ ต่อสภาเทศบาลเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 
   ดิฉัน  นางรุ่งอรุณ  ค าโมง  นายกเทศมนตรีต าบลหาดเสี้ยว 
นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์  - ขอเชิญ  คุณณรงค์  ผันพักตร์  เลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบฯ 
ประธานสภาฯ 
นายณรงค์  ผันพักตร์   -  เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลหาดเสี้ยวและสมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน 
เลขานุการสภาฯ ในฐานะเจ้าหน้าที่งบประมาณ และเลขานุการสภาฯ ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีฯ ได้

เสนอญัตติ ซึ่งกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ที่มีความจ าเป็นที่จะใช้จ่าย ได้
ตรวจสอบแล้ว ตามระเบียบตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 
2543 ข้อ ๒7 ก าหนดให้ “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะปริมาณคุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ขอขอบคุณท่านประธานสภาฯ ครับ 

นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์     - ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาล อภิปรายค่ะ ถ้าไม่มีท่านใดอภิปราย 
ประธานสภาฯ ดิฉันจะขอมติขอความเห็นชอบขอโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2563 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) ท่านใดเห็นชอบขอได้โปรดยกมือขึ้นค่ะ 
     ผลปรากฏดังนี้ 
     มีผู้เห็นชอบ จ านวน     9    เสียง 
     มีผู้ไม่เห็นชอบ จ านวน     -   เสียง  
     งดออกเสียง จ านวน    1    เสียง 
 
 

  /ที่ประชุม…………………………. 
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ที่ประชุม  - มีมติ ดังนี้ 
     มีผู้เห็นชอบ จ านวน    9     เสียง 
     มีผู้ไม่เห็นชอบ จ านวน     -   เสียง  
     งดออกเสียง จ านวน    1    เสียง 
นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์    3.4  เรื่อง  ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง 
ประธานสภาฯ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (กองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดล้อม) ขอเชิญผู้บริหารเทศบาลฯ ได้เสนอญัตติ 
 
นางรุ่งอรุณ  ค าโมง   เรียน ประธานสภาเทศบาลต าบลหาดเสี้ยวและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
นายกเทศมนตรีฯ 3.4  เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563  (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
     หลักการ 

 ด้วยเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีความ
ประสงค์ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 จ านวน 1 รายการ 

    1.  ประเภทรายจ่ายค่าครุภัณฑ์โฆษณาและการเผยแพร่ 
    รายการเดิม 

 แผนงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบ
ลงทุน   หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์โฆษณาและการเผยแพร่ 
โครงการจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดีย  โปรเจคเตอร์ หน้า 112 ดังนี้  

    - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จ านวน 1 เครื่อง  
จ านวน 42 ,500 บาท เพ่ือใช้ในงานกองสาธารณสุขและสิ่ งแวดล้อม โดยมี
รายละเอียดและคุณลักษณะพ้ืนฐาน ไม่น้อยกว่า ดังนี้ 

    - โปรเจคเตอร์ ระดับ XGV ขนาด 40,000 ANSI Lumens  
- เป็นเครื่องฉายเลนส์เดียว สามารถต่อกับอุปกรณ์ เพ่ือฉายภาพจากคอมพิวเตอร์และ
วีดีโอ 

    - ใช้ LCD Panel หรือระบบ DLP จ านวน 1 เครื่อง 
    - ระดับ XGV เป็นระดับความละเอียดของภาพที่ True  
    - ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดค่าความส่องสว่างข้ันต่ า 
    - เป็นไปตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ส านักงบประมาณ ณ ธันวาคม 2561 

- ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ของเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว 
(ผ03) 

 

 

         /รายการใหม่…………………….. 
 

 

 



 

    12 

    รายการใหม ่
 แผนงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบ
ลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์โฆษณาและการเผยแพร่ 
โครงการจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดีย  โปรเจคเตอร์ หน้า 112 ดังนี้  

    - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จ านวน 1 เครื่อง  
จ านวน 42 ,500 บาท เพ่ือใช้ในงานกองสาธารณสุขและสิ่ งแวดล้อม โดยมี
รายละเอียดและคุณลักษณะพ้ืนฐาน ไม่น้อยกว่า ดังนี้ 

    - โปรเจคเตอร์ ระดับ XGV ขนาด 4,000 ANSI Lumens  
- เป็นเครื่องฉายเลนส์เดียว สามารถต่อกับอุปกรณ์ เพ่ือฉายภาพจากคอมพิวเตอร์และ
วีดีโอ 

    - ใช้ LCD Panel หรือระบบ DLP จ านวน 1 เครื่อง 
    - ระดับ XGV เป็นระดับความละเอียดของภาพที่ True  
    - ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดค่าความส่องสว่างข้ันต่ า 
    - เป็นไปตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ส านักงบประมาณ ณ ธันวาคม 2562 

- ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ของเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว 
(ผ03) 

     เหตุผล 
 เนื่องจาก รายละเอียดคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์ ไม่ตรงตามมาตรฐานบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์ ส านักงบประมาณ ณ ธันวาคม 2562 เทศบาลต าบลหาดเสี้ยว 
โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จึงขอด าเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง โดย
อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย วิธีงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพ่ิมเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2543 หมวด 4 
การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง
งบประมาณรายจ่าย  ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภา
ท้องถิ่น จึงขอเสนอให้สภาเทศบาลอนุมัติ 

     จึงขอเสนอญัตตินี้ ต่อสภาเทศบาลเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 
   ดิฉัน  นางรุ่งอรุณ  ค าโมง  นายกเทศมนตรีต าบลหาดเสี้ยว 
นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์  - ขอเชิญ  คุณณรงค์  ผันพักตร์  เลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบฯ 
ประธานสภาฯ 
 
 
 
 

/นายณรงค์  ผันพักตร์………………… 
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นายณรงค์  ผันพักตร์   -  เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลหาดเสี้ยวและสมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน 
เลขานุการสภาฯ  ในฐานะเจ้าหน้าที่งบประมาณ และเลขานุการสภาฯ ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีฯ  

เสนอญัตติขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง ให้เป็นไปตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ที่มีการ
เปลี่ยนแปลง  ได้ตรวจสอบแล้วตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย วิธีงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพ่ิมเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2543 
หมวด 4 การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 29 การแก้ไข
เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย  ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่
ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้เป็นอ านาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น ขอขอบคุณท่านประธานสภาฯ ครับ 

ที่ประชุม   - รับทราบ 
นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์     - ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาล อภิปรายค่ะ ถ้าไม่มีท่านใดอภิปราย 
ประธานสภาฯ ดิฉันจะขอมติขอความเห็นชอบขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
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 
 
ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่อง   กระทู้ (ถ้ามี) 
นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์           -  ไม่มีสมาชิกส่งเรื่องกระทู้  จึงขอผ่านวาระนี้ 
ประธานสภาเทศบาล 
ที่ประชุม  -  รับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี  5    เรื่อง  อ่ืน  ๆ   
นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์  -  มีสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดมีเรื่องอื่นใดอีกหรือไม่ค่ะ  ขอเชิญ 
ประธานสภาเทศบาล คุณมุ่ย  ก าไร ค่ะ  
นายมุ่ย  ก าไร  -  เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลหาดเสี้ยวและสมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล ผม นายมุ่ย ก าไร สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ขอฝากเรื่องสายไฟซอยใต้บ้านลุงประถม 

สายไฟหย่อนลงมาจะถูกหัวคนอยู่แล้ว  เสาเอนลงมา ฝากแก้ไขด้วยครับ  และอีกเรื่อง
หนึ่ง ฝากแก้ไขซอยบ้านลุงจ านวน บ้านป้าดารา ฝนตกระบายน้ าไม่ทัน น้ าท่วมขัง ไม่
ทราบว่าไปถึงไหนแล้วครับ  ขอขอบคุณครับ 

นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์  - ขอเชิญ  คุณรุ่งอรุณ  ค าโมง ค่ะ  
ประธานสภาฯ 

/นางรุ่งอรุณ  ค าโมง………………………. 
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นางรุ่งอรุณ  ค าโมง  -  เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลหาดเสี้ยวและสมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน 
นายกเทศมนตรีฯ   ดิฉัน   นางรุ่งอรุณ    ค าโมง  นายกเทศมนตรีต าบลหาดเสี้ยว  ขอเรียนท่านมุ่ย  ก าไร

เรื่องสายไฟฟ้าจะให้คุณอดิสรณ์  พันธุ์เลิศ  นายช่างโยธา ไปตรวจสอบและแก้ไขให้  
ในกรณีฝนตกบางซอยอาจจะไม่มีรางระบายน้ า น้ าก็ไหลไม่ทัน ฝนตกดิฉันก็ขับไปดู
ตรอกซอกซอยต่าง ๆ จากการที่พบมาขยะอุดตัน เราจะต้องวางระบบระบายน้ าให้ดี   
หากท่านพบเห็นก็ขอให้แจ้งมาที่ส านักงานฯ ได้เลย ก็ขอฝากทุกท่านด้วย  ขอขอบคุณ
ค่ะ    

ที่ประชุม  - รับทราบ 
นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์  - ขอเชิญ  คุณพุธิชัย  โชคชัยเจริญยิ่ง ค่ะ  
ประธานสภาฯ 
นายพุธิชัย  โชคชัยเจริญยิ่ง -  เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลหาดเสี้ยวและสมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล ผม นายพุธิชัย  โชคชัยเจริญยิง่  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1 ผมขอฝากให้ กองช่าง 

คุณอดิสรณ์ พันธุ์เลิศ นายช่างโยธา ตรวจสอบถนนบางช่วงช ารุดมาก ช่วงรอยต่อถนน 
ถ้ามียางมะตอยเหลือช่วยเอาไปเทให้หน่อย ชาวบ้านเขาร้องขอมา เช่น  หน้าบ้านพ่ี
สุวัฒน์  เป็นบางสายครับ ขอขอบคุณครับ 

นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์  - ขอเชิญ  คุณรุ่งอรุณ  ค าโมง ค่ะ  
ประธานสภาฯ 
นางรุ่งอรุณ  ค าโมง  -  เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลหาดเสี้ยวและสมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน 
นายกเทศมนตรีฯ   ดิฉัน นางรุ่งอรุณ  ค าโมง  นายกเทศมนตรีต าบลหาดเสี้ยว   เรื่องท่ีท่านพุธิชัย  ถามมา  

ที่บอกว่าเป็นช่วงรอยต่อถนนตัดกันใช่มั้ยค่ะ  ในเรื่องนี้ฝากกองช่าง  ไปส ารวจและ
แก้ไขให้ด้วยนะค่ะ  อยากให้ส ารวจเป็นหมู่ ๆ ไปเลย  จะได้ตัดแต่งซ่อมใหญ่ไปเลย   

ที่ประชุม  - รับทราบ 
นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์  - ขอเชิญ  คุณวิทูล  พณิชนันทเวช ค่ะ  
ประธานสภาฯ 
นายวิทูล  พณิชนันทเวช -  เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลหาดเสี้ยวและสมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล ผม นายวิทูล  พณิชนันทเวช  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1 ผมฝากท่านประธานสภาฯ

ผ่านถึงผู้บริหารเทศบาล ไปถึงผู้รับผิดชอบ  สัก 2 เรื่อง   
1. กรณีการจ้างเหมาบริการ จ้างคนนอกมาท างาน เราจ้างกันอย่างไร เรา 

จ้างปีต่อปีหรือเป็นเดือนๆ ครับ เมื่อก่อนจ้างปีต่อปี  ผมเห็นเข้าๆ ออก ผมถามว่า
ท างานที่ไหน เขาบอกท างานที่เทศบาล ผมก็เลยอยากทราบว่าจะเข้าจะออกได้ตลอดปี
หรือครับ  เมื่อก่อนประเมินไม่ผ่านก็งดจ้าง  

2. ตลาดไนท์หน้าอ าเภอ มีผู้คนมากมายแออัดมาก เรามีมาตรการอย่างไร 
บ้างครับ  ได้ปฏิบัติเหมือนตลาดเหนือ  ตลาดใต้หรือไม่ เช่น วัดอุณหภูมิ  ถ้าใคร
อุณหภูมิสูง ก็ให้นั่งพักก่อน จนกว่าอุณหภูมิจะลดลง และมีเจลล้างมือ  

นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์  - ขอเชิญ  คุณรุ่งอรุณ  ค าโมง ค่ะ  
ประธานสภาฯ 
 

/นางรุ่งอรุณ  ค าโมง…………………… 
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นางรุ่งอรุณ  ค าโมง  -  เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลหาดเสี้ยวและสมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน 
นายกเทศมนตรีฯ   ดิฉัน นางรุ่งอรุณ ค าโมง  นายกเทศมนตรีต าบลหาดเสี้ยว  เรื่อง การจ้างเหมาบริการ 

หน่วยงานไหนมีความต้องการจ้างเหมาบริการ เขาก็จะท าบันทึกข้อความแล้วก็จ้างมา
ปฏิบัติงาน  ค่าแรงก็จ้างตามค่าแรงขั้นต่ าของจังหวัดสุโขทัย จ านวน 318.-บาท/วัน  

 ในส่วนระเบียบฯ ขออนุญาตให้ คุณณรงค์  ผันพักตร์ เลขานุการสภา/ปลัดเทศบาล  
เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในภาพรวมไปเลยค่ะ     

นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์  - ขอเชิญ  คุณณรงค์  ผันพักตร์  เลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบฯ 
ประธานสภาฯ 
นายณรงค์  ผันพักตร์    -  เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลหาดเสี้ยวและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
เลขานุการสภาฯ ผม   นายณรงค์  ผันพักตร์  เลขานุการสภา/ปลัดเทศบาล  เรื่อง การจ้างเหมาบริการ  

เราใช้ระเบียบกระทรวงการคลัง ปี 2560 ประกอบกับระเบียบกระทรวงการคลัง  ป ี
2560  และยกเลิกตามระเบียบพัสดุ  การจ้างเหมาก็จะมีการบันทึกเหตุผลและความ
จ าเป็น  ในส่วนพนักงานจ้างท้องถิ่น มี 2 ประเภท 

1. พนักงานจ้างตามภารกิจ  จ้างได้ไม่เกิน 4 ปี 
2. พนักงานจ้างทั่วไป  จ้างได้ไม่เกิน 1 ปี 

การจ้างเหมาบริการ  ท าข้ึนเพ่ือจ้างงานในเรื่องนั้น ๆ จ้างตามค่าแรงขั้นต่ า มีการหยุด 
เสาร์ อาทิตย์ แต่ละส่วนราชการก็ไม่เหมือนกัน งานในส านักงานฯ ก็อีกอย่างหนึ่ง  การ 
จ้างเหมาจะลงระบบ e-LAAS ก็เลยต้องท าเป็นปี จ้างเป็นปีไปเลย ขณะนี้ท าข้อตกลง / 
สัญญาจ้าง  1 คน จะต้องใช้งบประมาณเท่าไหร่ จะต้องเก่ียวข้องกับงบประมาณ ในปี  
2564  จะต้องด าเนินการส ารวจการใช้แรงงานจ้างเหมา ๆ ชิ้นงาน ในส่วนเรื่องค่าแรง  
ก็จะเอาค่าแรงขั้นต่ าของจังหวัดสุโขทัยมาเป็นฐานการจ้างและเราจะต้องพูดคุยกันครับ 
ขอขอบคุณท่านประธานฯ และท่านนายกเทศมนตรีฯ  ที่ให้โอกาสชี้แจงครับ 

ที่ประชุม  - รับทราบ 
นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์  - ขอเชิญ  คุณรุ่งอรุณ  ค าโมง ค่ะ  
ประธานสภาฯ 
นางรุ่งอรุณ  ค าโมง  -  เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลหาดเสี้ยวและสมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน 
นายกเทศมนตรีฯ   ดิฉัน   นางรุ่งอรุณ    ค าโมง  นายกเทศมนตรีต าบลหาดเสี้ยว  ขอชี้แจงเรื่องตลาดไนท์ 
 เป็นตลาดที่มีคนมาจัดการตลาด นานมาแล้ว  เทศบาลไม่ได้เป็นผู้จัดการ พอมาสมัย

ดิฉัน  ๆ มานั่งเป็นนายกเทศมนตรีฯ ได้เชิญผู้จัดการตลาดไนท์มาพูดคุยเรื่องการรักษา
ความสะอาด  และขอเก็บเงินค่าขยะเขาเดือนละ 5,000.- บาท  แล้วหากอาทิตย์ไหน
ฝนตกเขาไม่ได้ขายของกัน  เขาก็ขอลดลงมา จากที่เกิดการระบาดโรคโควิด – 19  
ดิฉันที่ได้ประสานผู้จัดการตลาดไนท์  ให้เขาจัดจุดคัดกรอง  จ านวน 3 จุด โดยมีการ
วัดอุณหภูมิ  มีเจลล้างมือ และคนมาจับจ่ายใช้สอยต้องใส่ผ้าแมส ทุกคน เขาก็ได้
ด าเนินการตามที่เราก าหนด 

- เรื่องขออนุญาตเดินทางออกนอกเขตจังหวัดสุโขทัย  ให้ขออนุญาต 
ถ้าเป็นจังหวัด 3 จังหวัดภาคใต้ท่านต้องกักตัว แต่ถ้าท่านไปจังหวัดปริมณฑล 
กรุงเทพมหานคร ไมเ่กิน 3 วัน ไม่ต้องกักตัว 

- ของเราจัดกิจกรรมตามแผนทั่วไปต้องขออนุญาตคณะกรรมการจังหวัด 
- จะเปิดโรงเรียนก็ต้องขออนุญาตคณะกรรมการจังหวัด ด้วย 

 
    - เรื่องงบประมาณ……………… 
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- เรื่องงบประมาณท่ีได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจมาไดป้ระกวดราคาแล้ว  

มีเงินเหลือจ่ายเยอะ สามารถน าไปจัดท าโครงการฯใหม่ได้ 
- งบประมาณประจ าปี  ออกเกือบหมดแล้ว 
- สะพานข้ามแม่น้ ายม ประกวดราคา ได้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว อยู่ใน 

ระหว่างลงนามในสัญญา 
- ถนนในเขตเทศบาล  ที่เป็นหลุมเป็นบ่อ  ก็จัดการให้แล้ว 
- เมื่อวานนี้ถ้าท่านใดดูทีวี  ท่านจะได้ยินข่าวแม่น้ ายม ที่จังหวัดพิจิตร  

แม่น้ ายมเอารถยนต์ไปวิ่งได้เลย 
- ในเรื่องสวนเฉลิมพระเกียรติฯ  ตอนนี้เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแล้ว ก็อาจจะ 

ขอความร่วมมือทุกท่านช่วย ๆ กันอีกนิดหนึ่ง 
  ดิฉันขอขอบคุณทุกท่านค่ะ 
นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์  - ขอเชิญ  คุณประวิด  ตุ่นทอง ค่ะ  
ประธานสภาฯ 
นายประวิด  ตุ่นทอง  -  เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลหาดเสี้ยวและสมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล ผม นายประวิด ตุ่นทอง สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ผมขอย้อนนิดหนึ่งตลาดนัด 

ตลาดไนท์ ทีเ่ขาติงมา เขามองว่าเป็นของเทศบาลเต็มๆ ถ้าเราไปเก็บเงินเขาก็ต้องให้
เราจัดการ  และการที่จะให้เปิดเป็นอ านาจใคร  เรามองกันตรงนี้   เราเป็นไม้หนึ่งหรือ
ไม้สอง ก็เท่านั้นเอง 

  - สวนเฉลิมพระเกียรติ ผมก็เข้าร่วมประชุมด้วย แบบก็จะเป็นอีกแบบหนึ่ง 
การปลูกต้นไมไ้ป พอกรมทางมาท าถนนเขาก็รื้อของเราออก แล้วงบประมาณที่อนุมัติ 
ที่จ าได้ประมาณ  400,000.- บาท  พอฝนตกมาก ๆ น้ าท่วมถนน ถ้ากรมทางมาดู 
เขาท าต่อมาเขาก็ต้องมาไหล่ทาง  ผมเกรงว่าเราท าไปแล้วจะสูญเปล่า ผมเป็นห่วงตรง
นี้ ครับ 

นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์  - ขอเชิญ  คุณรุ่งอรุณ  ค าโมง ค่ะ  
ประธานสภาฯ 
นางรุ่งอรุณ  ค าโมง  -  เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลหาดเสี้ยวและสมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน 
นายกเทศมนตรีฯ   ดิฉัน   นางรุ่งอรุณ    ค าโมง  นายกเทศมนตรีต าบลหาดเสี้ยว  เรื่องการดูแลตลาด  

ความรับผิดชอบ คือ องค์กรปกครองท้องถิ่นนั้น ๆ  ตลาดนี้เกิดขึ้นมานานเราก็เข้าไป
ดูแล  อย่างไรเราก็มีผลกระทบ  เข้าไปก็เจ็บ  ไม่เข้าไปก็เจ็บ กรอบอ านาจก็เป็นเรานี่
แหละที่จะต้องดูแล  เราก็ต้องช่วยกันดูแลตามอ านาจหน้าที่  ดิฉันจะให้ท่าน
ปลัดเทศบาล และ ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ได้พูดเรื่อง
กฎกระทรวงให้ท่านได้รับทราบค่ะ 

ที่ประชุม  - รับทราบ  
นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์  - ขอเชิญ  คุณณรงค์  ผันพักตร์  เลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบฯ 
ประธานสภาฯ 
 
 

/นายณรงค์  ผันพักตร์  ………………………. 
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นายณรงค์  ผันพักตร์    -  เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลหาดเสี้ยวและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
เลขานุการสภาฯ ผม   นายณรงค์  ผันพักตร์  เลขานุการสภา/ปลัดเทศบาล   ขอเรียนชี้แจง  

           ท่าน ส.ท.มุ่ย ก าไร  ก่อนนะครับ โครงการฯ ก่อสร้างก าลังเร่งรัดให้ผู้รับจ้างด าเนินการ
อยู่ครับ  อยู่ในกระบวนการสอบราคา  เพ่ือเสนอให้เป็นคู่สัญญากับเรา  รวมถึงโดม
ด้านหลังที่ใช้จ่ายจากเงินเหลือจ่ายไปตั้งรายการใหม่  และงบประมาณประจ าปีในปีนี้
เราก็เร่งรัดท ามาตั้งแต่ต้นปี  หลาย ๆ โครงการเราก็ได้ขับเคลื่อนไปบ้างแล้ว  และ
ตามท่ีโรคโควิด – 19 ระบาด โครงการประเพณี ก็ถูกงดการให้จัดงาน ฯ  ก็ท าให้งาน
โครงการก่อสร้างด าเนินการไปรวดเร็วมากขึ้น  

  เรื่องของตลาด  เมื่อสัปดาหท์ี่แล้วก็ได้มีการประชุม เจ้าของที่ดินเอกชน  เขามี
ส่วนได้ค่าเช่าที่หลวง บางคนอาศัยที่หลวงจัดเก็บเป็นรายได้ของตัวเอง  บางทีเราก็เห็น
ใจร้านค้า จดทะเบียนการค้า  เสียภาษีให้กับท้องถิ่น แต่ตลาดนัด ตลาดไนท์ เราต้อง
อาศัยโรคโควิด – 19  เข้ามาจัดตลาด  โดยเราเอา  New Normal ความปกติใหม่ 
ฐานวิถีชีวิตใหม่   บางท้องถิ่นจัดกิจกรรมถนนคนเดิน  เทศบาลต าบลเมืองเก่า  
เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย ท่าชัยอินดี้ เราก็อาศัยโรคโควิด–19มาจัดการตลาด ถ้าเรา
เอากฎกระทรวงมาปฏิบัติ ๆ ปฏิบัติก็ค่อนข้างยาก คุณหมอชาญ  ก็ได้น าข้อมูลเรื่อง
กฎกระทรวง บางทีชาวบ้านเข้าไม่เข้าใจ  เราก็เอาวิถีชีวิตมาจัดการ ล้างมืออย่างไร  
สวมหน้ากากอย่างไร  รักษาระยะห่างอย่างไร  ที่จะต้องน ามาใช้ในชีวิตประจ าวัน  มา
เป็นมาตรการ  ถ้าเราท าอย่างนี้มันเป็นไปได้ ภายใต้  วิถีชีวิตใหม่ New Normal 
ตอนนี้ก็เป็นไปได้ตอนแรกๆ ก็มีปัญหาเหมือนกัน  เราก็ต้องท าความเข้าใจกับผู้ค้าให้
เข้าใจกัน  เรื่องนี้มันเป็นปัญหาทุกท่ี คือการสื่อสารจากภาครัฐเป็นภาษากฎหมาย  เรา
ก็ต้องลงไปท าความใจกับชาวบ้านเพ่ือให้ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ด้วยกันได้ภายใต้กฎกติกา
ของตลาด   

  ในปี 2564 กองวิชาการและแผนงานได้มีโครงการฯแนบท้าย ที่ได้เรียงล าดับ
ไว้แล้ว เราสามารถพูดคุยกันและเพ่ือจะได้ให้ช่างประมาณการเตรียมการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ  2564 ได้ทัน การเสนอโครงการฯ ที่ดินข้างเคียงมี
ปัญหาหรือไม่  ในส่วนงบประมาณปีนี้  เราจะท าเหมือนปีที่แล้วหรือไม่  เราก็จะดู
งบประมาณท่ีเราได้รับมาก่อนครับ  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจก็ได้ผู้รับจ้างแล้ว  และก็จะมี
เงินเหลือจ่าย เราก็ขอใช้เงินเหลือจ่ายโดยรายงานผู้ว่าราชการจังหวัดเพ่ือขอใช้
งบประมาณที่เหลือ เพราะเขาไม่สามารถดึงเงินกลับไปได้แล้ว นอกจากนั้นมีส่วน
ราชการอ่ืน ๆ เรื่องการเจาะน้ าบาดาล  น้ าใต้ดิน ผมก็ได้พูดคุยกับ กองช่าง และงาน
ป้องกันฯ  ในฤดูแล้งปีหน้าเราจะแก้ไขอย่างยั่งยืน ในส่วนการเกษตร  ก็จะได้ลดภาระ
รถบรรทุกน้ าของเรา จะได้เตรียมการป้องกันไฟไหม้อย่างเต็มที่ ตอนนี้ก็เร่งแก้ไขปัญหา
หลาย ๆ เรื่อง  ผมขอน าเรียนชี้แจงตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีฯ  ได้มอบหมายให้ชี้แจง
ครับ ขอขอบคุณครับ 

ที่ประชุม   - รับทราบ 
นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์  - ขอเชิญ  คุณประวิด  ตุ่นทอง ค่ะ  
ประธานสภาฯ 
 

/นายประวิด  ตุ่นทอง……………………. 
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นายประวิด  ตุ่นทอง  -  เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลหาดเสี้ยวและสมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล ผม นายประวิด  ตุ่นทอง สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2   เรื่องชี้แจงกฎกระทรวงไม่ต้อง

ชี้แจงครับ พอเขามีอะไรเขาก็โยนให้นายกฯ คนเดียว  ถ้ามีระเบียบฯ เป็นอย่างไร  เรา
ก็ว่าไปตามนั้น ครับ 

นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์  - ขอเชิญ  คุณพุธิชัย  โชคชัยเจริญยิ่ง ค่ะ  
ประธานสภาฯ 
นายพุธิชัย  โชคชัยเจริญยิ่ง -  เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลหาดเสี้ยวและสมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล ผม นายพุธิชัย  โชคชัยเจริญยิ่ง  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1  ตลาดนัด เท่าท่ีได้ยินมา

ที่เขาติดต่อมาเขาชมนายกฯ ได้รับนโยบายมาอยากให้ผู้บริโภคสะดวก ที่ติงก็ตรงกัน
ข้าม 

นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์  - ขอเชิญ  คุณรุ่งอรุณ  ค าโมง ค่ะ  
ประธานสภาฯ 
นางรุ่งอรุณ  ค าโมง  -  เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลหาดเสี้ยวและสมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน 
นายกเทศมนตรีฯ   ดิฉัน นางรุ่งอรุณ ค าโมง นายกเทศมนตรีต าบลหาดเสี้ยว ขอขอบคุณท่าน สท.ประวิดฯ 

หลายคนเขาก็พูดว่า  เราเป็นนักการเมือง เราจะมีผลกระทบ  ขอขอบคุณค่ะ 
ที่ประชุม  - รับทราบ 
นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์  -  มีสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดมีเรื่องอื่นใดอีกหรือไม่ค่ะ  ถ้าไม่มีดิฉัน 
ประธานสภาเทศบาล ขอปิดการประชุม   ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านค่ะ 
  ปิดประชุม  เวลา   11.45   น. 
 

                 ลงชื่อ         ณรงค์  ผันพักตร์   ผู้จดบันทึกการประชุม 
  (นายณรงค์  ผันพักตร์)    

    เลขานุการสภาเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  ตรวจแล้วถูกต้อง 

เมื่อวันที ่ 26  พฤษภาคม  2563 
  ลงชื่อ        ทีรศักดิ์  ขนาดนิด     ประธานกรรมการ       
                  (นายทีรศักดิ์  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 



 


