
(ส าเนา) 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว 

สมัยสามัญ  สมัยที ่ 3 ประจ าปี   2563 
ครั้งที่ 1/2563 

เมื่อวันที ่ 14  สิงหาคม  2563 
ณ  ห้องประชุมเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว 

เร่ิมประชุมเวลา 10.00 น. เลิกประชุมเวลา 12.30 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 นายไกรศรี ขีดข้ัน ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
3 นางวรรณา วัฒนวงศส์ุโข ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
4 นางกาญจนา ดีเอ่ียม ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
5 นางศุพิชชา วิลัยแก้ว ผู้อ านวยการกองคลัง 
6 นายวิเชียร วรินทร์ ผู้อ านวยการกองช่าง 
7 นายจิตรกร จุติ ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน 
8 นางสาวมณีวรรณ บุณยศิวาพงศ์ หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
9 นางบุษราภรณ์ พรสุรัตน์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ 

10 จ.อ.ธนพล ขอบเหลือง หัวหน้าฝ่ายป้องกันฯ 
11 นายอัศนัย นามกรณ์ หัวหน้าฝ่ายบริการฯ 
13 นางกัณฐมาศ วรินทร์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง 
14 นายณัฐพงษ์ จงแจ่มฟ้า หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 
15 นางจิราภรณ์ แปงการิยา นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ 
16 นายสาธิต ทองอนันต์ นายช่างโยธาช านาญงาน 
17 นายวิชาญ โตอินทร์ สัตวแพทย์ช านาญงาน 

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

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

เวลาการประชุม เวลา  10.00 น. ก็ขอเชิญท่านประธานสภาเทศบาลฯ จุดธูปเทียน
บูชาพระรัตนตรัยและด าเนินการประชุมครับ 

นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์   - เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วดิฉัน นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์  ประธานสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล ต าบลหาดเสี้ยว  ขอเปิดประชุมสภาเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว  สมัยสามัญ  สมัยที่ 3 

  ครั้งที ่ 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 3 
ประจ าปี  ๒๕63   

ด้วยสภาเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว  สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี ๒๕63     
เมื่อวันที่  12  กุมภาพันธ์  ๒๕63 ได้ก าหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว  
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี ๒๕63 ตั้งแต่วันที่ ๑  -  30  สิงหาคม   ๒๕63     

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๒๔  และ ๒๕  แห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล  พ.ศ.๒๔๙๖ รวมทั้งแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 13)  พ.ศ. 2552  จึงประกาศ
เปิดสมัย ประชุมสภาเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว สมัยสามัญ สมัยที่  3  ประจ าปี ๒๕63  
ตั้งแต ่ วันที่ ๑ - 30 สิงหาคม  ๒๕63 ประกาศ  ณ วันที่ ๒3 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕63 

นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์ ประธานสภาเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว 
ที่ประชุม  - รับทราบ 
นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์  - ต่อไปขอด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม  ดังต่อไปนี้ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่อง  ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์  ขอแนะน าข้าราชย้ายใหม่รายนายสาธิต ทองอนันต์ ต าแหน่ง นายช่างโยธา  
ประธานสภาเทศบาล ช านาญงาน ย้ายมาจาก อบต .วัดแก้ว อ าเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 1 

กรกฎาคม 2563 ขอเชิญแนะน าตัวค่ะ 
นายสาธิต ทองอนันต์  - เรียนประธานสภาเทศบาล นายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาล    
นายช่างโยธาช านาญงาน ผม นายสาธิต ทองอนันต์ ต าแหน่ง นายช่างโยธาช านาญงาน ย้ายมาจาก อบต.วัดแก้ว 

อ าเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ผมเป็นคนจังหวัดลพบุรี 
 ย้ายมาอยู่กับครอบครัวอยู่บ้านยางตอย  หมู่ที่  22  ต าบลแม่สิน ครับ 
ที่ประชุม   -    รับทราบ ยินดีต้อนรับ 
 
 

/ระเบียบวาระที่  2  ………………………… 
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ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี  2 ครั้งที่ 1/2563   
 ประจ าปี  2563  เมื่อวันที่  20  พฤษภาคม  2563 

นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์   - ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน  ตรวจสอบดูว่า  จะแก้ไขอะไรหรือไม่   
ประธานสภาเทศบาล  ขอเชิญ คุณรุ่งอรุณ  ค าโมง  นายกเทศมนตรีต าบลหาดเสี้ยว      
นายณรงค์  ผันพักตร์  - เรียน  ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน    
เลขานุการสภาฯ   ผม  นายณรงค์  ผันพักตร์  เลขานุการสภาเทศบาล ขอแก้ไขรายงาน 

การประชุม หนา้ 11 - 12 ขอแก้ไขค าว่า “ ZGV ”  เป็น   “ZGA ”  ทุกจุดครับ 
ที่ประชุม   - รับทราบ 
นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์   - มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะแก้ไขอะไรหรือไม่ถ้าไม่มี  ดิฉันขอความ  
ประธานสภาเทศบาล เห็นชอบจากสภาเทศบาลว่าท่านใดเห็นชอบให้รับรองรายงานการประชุมฯ    

ขอไดโ้ปรดยกมือขึ้นค่ะ 
ผลปรากฏดังนี้ 

     มีผู้เห็นชอบ จ านวน    9   เสียง 
     มีผู้ไม่เห็นชอบ 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    
   3.1 ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์             - ขอเชิญคณะผู้บริหารเทศบาล  แถลงร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
ประธานสภาเทศบาล  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564   
นางรุ่งอรุณ  ค าโมง   - เรียน  ประธานสภาเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว  และสมาชิกสภาเทศบาลต าบล 
นายกเทศมนตรี หาดเสี้ยว ทุกท่านดิฉัน  นางรุ่งอรุณ  ค าโมง  นายกเทศมนตรีต าบลหาดเสี้ยว   

บัดนี้    ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว จะได้เสนอ 
ร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อสภาเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว 
อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้นในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว จึงขอ 
ชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึง สถานะการคลัง ตลอดจน 
หลักการและแนวนโยบายการด าเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี้ 

    1.สถานะการคลัง 
     1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

 ในปีงบประมาณ  พ.ศ.  2563  ณ  วันที่  31  เดือนกรกฎาคม  พ.ศ. 2563   
เทศบาลต าบลหาดเสี้ยว  มีสถานะการเงิน  ดังนี้ 
 
 
    /1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น……………………. 
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1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น 73,749,945.97 บาท 
1.1.2 เงินสะสม 53,094,677.02 บาท 
1.1.3 ทุนส ารองเงินสะสม 28,048,034.35 บาท 
1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยัง

ไม่ได้เบิกจ่าย 
  

 จ านวน - โครงการ                         รวม 0.00 บาท 
1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้

ผูกพัน 
  

 จ านวน  2 โครงการ                       รวม 3,051,900.00 บาท 
     1.2 เงินกู้คงค้าง   4,354,504  บาท  

 2.การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ วันที่ 31 
กรกฎาคม 2563 

     (1) รายรับจริง จ านวน       57,227,071.98   บาท  
            ประกอบด้วย 

 หมวดภาษีอากร 645,598.31 บาท 
 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 608,494.60 บาท 
 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 2,281,715.33 บาท 
 หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์                  - บาท 
 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 101,015.00 บาท 
 หมวดรายได้จากทุน                  - บาท 
 หมวดภาษีจัดสรร 24,647,041.74 บาท 
 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 28,916,639.00 บาท 

     (2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบวุัตถุประสงค์  26,568.00   บาท   
     (3) รายจ่ายจริง  50,537,773.74  บาท  
            ประกอบด้วย 

 งบกลาง   12,171,914.59 บาท 
 งบบุคลากร 

(หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ า และค่าจ้าง
ชั่วคราว) 

20,536,012.33 บาท 

 งบด าเนินงาน  
(หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวด
ค่าสาธารณูปโภค)   

13,907,342.82 บาท 

 งบลงทุน   
(หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)  

949,752.00 บาท 

 งบรายจ่ายอืน่   
(หมวดรายจ่ายอื่น) 

- บาท 

    
 งบเงินอุดหนุน   

(หมวดเงินอุดหนุน) 
2,972,752.00 บาท 

        /(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุน ………………… 
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    (4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 26,568.00 บาท 

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสมเพื่อด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ จ านวน  
      3,471,220.00 บาท 
(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสมเพ่ือด าเนินการตามอ านาจหน้าที่   
     จ านวน   -   บาท 

       (7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้  จ านวน     -    บาท    
ค าแถลงงบประมาณ 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 
เทศบาลต าบลหาดเสี้ยว  อ าเภอศรีสัชนาลัย  จังหวัดสุโขทัย 

 

รายรับ 
รายรับจริง 
ปี 2562 

ประมาณการ 
ปี 2563 

ประมาณการ 
ปี 2564 

รายได้จัดเก็บเอง    
หมวดภาษีอากร 3,913,566.83 3,105,000.00 1,105,000.00 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ
ใบอนุญาต 

812,611.00 929,000.00 929,000.00 

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 3,090,702.88 4,100,000.00 4,100,000.00 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 53,975.00 60,000.00 60,000.00 

รวมรายได้จัดเก็บเอง 7,870,855.71 8,194,000.00 6,194,000.00 
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
เทศบาล 

   

หมวดภาษีจัดสรร 31,919,517.35 30,806,000.00 30,806,000.00 
รวมรายได้ที่รัฐเก็บแล้วจัดสรรให้

เทศบาล 
31,919,517.35 30,806,000.00 30,806,000.00 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้เทศบาล    
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 31,178,337.00 36,000,000.00 38,000,000.00 
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้เทศบาล 31,178,337.00 36,000,000.00 38,000,000.00 

รวม 70,968,710.06 75,000,000.00 75,000,000.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ค าแถลงงบประมาณ………………. 
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ค าแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564 

รายจ่าย 
 

รายจ่ายจริง 
ปี 2562 

ประมาณการ 
ปี 2563 

ประมาณการ 
ปี 2564 

จ่ายจากงบประมาณ    

งบกลาง   14,913,283.56 15,960,440.00 16,284,240.00 

งบบุคลากร 23,930,833.00 27,445,660.00 27,480,260.00 

งบด าเนินงาน 18,296,361.77 24,618,700.00 24,641,000.00 

งบลงทุน    872,770.00 2,640,200.00 2,309,500.00 

งบรายจ่ายอื่น   - - 20,000.00 

งบเงนิอุดหนุน   4,731,997.15 4,335,000.00 4,265,000.00 

รวมจ่ายจากงบประมาณ 62,745,245.48 75,000,000.00 75,000,000.00 

 
เทศบัญญัติ 

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เทศบาลต าบลหาดเสี้ยว 

อ าเภอศรีสัชนาลัย  จังหวัดสุโขทัย 
โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 

2564 อาศัยอ านาจตามความ ในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึงฉบับที่ 14 พ.ศ.2562) มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายขึ้นไว้ 
โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว  และโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการ
จังหวัดสุโขทัย ดังต่อไปนี้ 
ข้อ 1 เทศบัญญัตินี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  
       2564 

   ข้อ 2 เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2563 เป็นต้นไป 
   ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น  

75,000,000 บาท 
   ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และ 

หมวดเงินอุดหนุนทั่ วไป เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น  75,000,000 บาท โดยแยก
รายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้ 
 
 

    /แผนงาน………………… 
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แผนงาน ยอดรวม 

ด้านบริหารงานทั่วไป  

    แผนงานบริหารงานทั่วไป 18,208,920 

    แผนงานการรักษาความสงบภายใน 3,661,280 

ด้านบริการชุมชนและสังคม  

    แผนงานการศึกษา 13,650,760 

    แผนงานสาธารณสุข 3,621,900 

    แผนงานเคหะและชุมชน 13,497,900 

    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 808,680 

    แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 1,048,000 

ด้านการเศรษฐกิจ  

    แผนงานการเกษตร 10,000 

    แผนงานการพาณิชย์ 4,208,320 

ด้านการด าเนนิงานอ่ืน  

   แผนงานงบกลาง 16,284,240 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 75,000,000 

 
ข้อ  5  งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น    -   บาท 
ข้อ  6  ให้นายกเทศมนตรีปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตาม 
         ระเบียบการเบิกจ่ายเงิน ของเทศบาล 

   ข้อ 7  ให้นายกเทศมนตรีต าบลหาดเสี้ยวมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ 
         ฃ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
จึงเรียนมาต่อสภาเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว ค่ะ 

ที่ประชุม   - รับทราบ 
นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์  -  ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดจะอภิปราย ขอเชิญค่ะ 
ประธานสภาฯ   ขอเชิญคุณพรพรรณ  ถาริยะ ค่ะ 
นางพรพรรณ  ถาริยะ  -  เรียน  ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน 
สมาชิกสภาฯ ดิฉัน นางพรพรรณ  ถาริยะ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1   ขอเรียนสอบถามยังผู้จัดท า

ร่างเทศบัญญัติงบประมาณ  การประมาณการรายรับ หน้า 3 รับจริงปี 2562  
7,870,855.71 บาท ประมาณการรายรับ ปี 2563 จ านวน  8,194,000.-บาท   
ประมาณการรายรับปี 2564  จ านวน   6,194,000.- บาท ลดไปประมาณ  25%  
รายได้จัดเก็บเอง ลดลงมาก อยากทราบสาเหตุเป็นเพราะเหตุใดค่ะ 

นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์  - ขอเชิญ คุณรุ่งอรุณ  ค าโมง นายกเทศมนตรี ชี้แจง 
ประธานสภาฯ  

/นางรุ่งอรุณ  ค าโมง………………………. 
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นางรุ่งอรุณ  ค าโมง  -  เรียน  ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี ดิฉัน  นางรุ่งอรุณ  ค าโมง  นายกเทศมนตรีต าบลหาดเสี้ยว  เนื่องจาก การตั้งประมาณ

การรายรับแต่ละปีต้องดูตามรายรับปีที่ผ่านมา  ประกอบกับปีนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดี  
ตามท่ีทุกท่านได้ทราบดี บ้านเมืองเราประสบปัญหาสถานการณ์โรคระบาดโควิด – 19 
ท าให้ภาครัฐ ภาคเอกชน จากการจัดเก็บรายได้ลดลง จึงต้องตั้งงบประมาณลดลง
ตามล าดับ เมื่อสักครู่ดิฉันได้เปิดดูค่าแรงขั้นต่ าของจังหวัดสุโขทัยจากเดิม 318.- บาท 
ค่าแรงขั้นต่ าของจังหวัดสุโขทัยลดลงเป็น 315.-บาท จากสถานการณ์โรคระบาดโควิด 
– 19 จึงท าให้ตั้งงบประมาณลดลงค่ะ ขอบคุณค่ะ 

นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์  - ขอเชิญ คุณประวิด  ตุ่นทอง ค่ะ 
ประธานสภาฯ  
นายประวิด  ตุ่นทอง  -  เรียน  ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน 
สมาชิกสภาฯ ผม นายประวิด  ตุ่นทอง สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  การตั้งงบประมาณเท่ากับปีที่

แล้ว คือ  75 ล้านบาท เงินเดือนเพ่ิมขึ้นทุกปี สิ่งที่เรามองเห็นเงินเดือนเพ่ิม  
โครงสร้างพ้ืนฐานหมวดต่างๆ ลดลง  การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
ลดลง    จากที่ผมดูกว้าง ๆ ค่าจ้างเหมาบริการเยอะมาก  ถ้าเราหยุดได้บ้าง  มันก็จะ
บาล้านซ์กัน อยากจะให้พิจารณาเวลาจะเอาคนเข้ามาให้คิดถึงตรงนี้กันบ้าง เพราะเงิน
งบลงทุนจะไมมี่ไปพัฒนาแล้ว ฝากตรงนี้ด้วยครับ 

นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์  - ขอเชิญ คุณรุ่งอรุณ  ค าโมง นายกเทศมนตรี ชี้แจง 
ประธานสภาฯ    
นางรุ่งอรุณ  ค าโมง  -  เรียน  ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี ดิฉัน  นางรุ่งอรุณ  ค าโมง  นายกเทศมนตรีต าบลหาดเสี้ยว การตั้งงบประมาณรายจ่าย 

แต่ละปเีขามีหลักเกณฑ์มวีิธีคิดของเขา ตามที่ท่าน ส.ท.ประวิด ตุ่นทอง ประธานสภาฯ  
ได้สอบถามการใช้บุคลากรแต่ละกองในการจ้างเหมา พนักงานจ้าง รวมถึงข้าราชการที่
เงินเดือนขึ้นทุกปี เป็นสิ่งที่ดีถือว่าเป็นการบริหารร่วมกัน อยากจะว่าขอให้ผู้อ านวยการ
กองทุกกอง ชี้แจงการเพิ่มบุคลากรมาช่วยการท างาน มีความจ าเป็นอย่างไร  ท าให้เกิด
ค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้น เพ่ือให้สมาชิกได้มีโอกาสพิจารณาร่วมกันว่ากองนี้คนเยอะให้ตรึง
ก าลังไว้ก่อน  ขอขอบคุณมากค่ะ 

นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์  - ขอเชิญ คุณประวิด  ตุ่นทอง ค่ะ 
ประธานสภาฯ    
นายประวิด  ตุ่นทอง  -  เรียน  ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน 
สมาชิกสภาฯ ผม นายประวิด  ตุ่นทอง สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ผมไม่อยากให้ ผู้อ านวยการกอง 

แต่ละกองมาชี้แจง ผมเพียงตั้งข้อสังเกต  และเป็นแนวทางการปฏิบัติต่อไป ผมไม่ได้
บอกว่าเงินเดือนพนักงานขึ้นไม่ได้ มันก็ต้องเป็นไปตามระเบียบฯกฎหมายของเขา ถ้า
เป็นรายจ่าย ๆ จริง การจ้างเหมาที่อ่ืนเขาท าเป็นโครงการ ๆ ไปเป็นแนวทางปฏิบัติ  
เพราะบางโครงการหายไป  เพราะอะไร  ผมก็ต้องบอกชาวบ้านได้ เมื่อก่อนค่าขยะที่
จะต้องไปส่งที่อ าเภอสวรรคโลก  ล้านกว่าบาท  ที่เพ่ิมข้ึน  เงินที่จะน าไปพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานก็หายไป ล้านกว่าบาท  แล้วโครงการศึกษาดูงานหายไปอย่างไร  
ตรงนี้ต้องตอบชาวบ้านให้ได้  อัตราก าลังผมอยากให้ตรึงก าลังไว้  การจะเอาคนเข้า – 
ออก จะเพ่ิมผู้บริหารไปพูดคุยกันเอง ขอบคุณครับ 

/นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์……………………………… 
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นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์  - ขอเชิญ คุณรุ่งอรุณ  ค าโมง นายกเทศมนตรี ค่ะ 
ประธานสภาฯ 
นางรุ่งอรุณ  ค าโมง  -  เรียน  ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี ดิฉัน  นางรุ่งอรุณ  ค าโมง  นายกเทศมนตรีต าบลหาดเสี้ยว กรณีที่ท่านถามสักครู่  การ

ที่เทศบาลจ้างคนมาฟุ่มเฟือย  ดิฉันก็อยากให้  ผู้อ านวยการกอง ทุกกอง ได้ชี้แจงให้ทุก
ท่านทราบ  ที่เข้าต้องมีบุคลากรมาปฏิบัติงาน เมื่อท่านถามในสภาฯ  ดิฉันก็อยากจะให้
ผู้อ านวยการกอง  เขาได้ชี้แจง  และสมาชิกสภาเทศบาล บางท่านก็คงอยากจะทราบ
ว่าแต่ละกองมีบุคลกรมากน้อยขนาดไหน  ขอบคุณค่ะ  

นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์  - ขอเชิญ คุณวิเชียร  วรินทร์  ผู้อ านวยการกองช่าง  ค่ะ 
ประธานสภาฯ 
นายวิเชียร  วรินทร ์  -  เรียน  ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน 
ผู้อ านวยการกองช่าง กองช่าง จะตั้งไว้เยอะหน่อยก็ดูเนื้องานเอานะครับ ปีนี้ตั้งไว้ผู้ช่วยช่างไว้อีก 1 คนครับ 
   ผมขอชี้แจงเพียงเท่านี้ครับ 
นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์  - ขอเชิญ คุณกาญจนา ดีเอ่ียม ผู้อ านวยการกองสาธารณฯ  ค่ะ 
ประธานสภาฯ 
นางกาญจนา  ดีเอ่ียม  -  เรียน  ประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน 
ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เนื่องจากมีพนักงานเกษียณอายุ มีการ 

เปลี่ยนแปลงการสรรหาบุคลากร   ซึ่งท่านปลัดเทศบาล ได้ไปประชุมฯ มาก็ขอให้
ท่านปลัดชี้แจงเพ่ิมเติม  ว่าอนาคตต่อไปเขาจะไม่จ้างภารกิจ จ้างพนักงาน  เขาจะให้
เป็นการจ้างเหมาบริการ อย่างคนกวาดถนน เดิมเป็นพนักงานจ้างทั่วไป 6 คน 6 เส้น  
ตอนนี้เป็นจ้างเหมาทั้งหมด  ปัจจุบันเป็นจ้างเหมา แต่ปี 2562 พ่ึงมาได้เพ่ิม 2 คน 
แต่ป้าเกลี้ยง  ที่ออกไปก็ถูกตัด เราก็ต้องมาจ้างเหมาแทน  ตอนนี้เราเหลือ 4 คน ให้
น้องเขากวาด 4 เส้นหลักก่อน  แล้วมารวมกันที่ด้านข้างโรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย 
ซึ่งหนักหนามาก ใบไม้ก็ไม่ให้เผา ก็จะจ้างเหมามาแทนป้าเกลี้ยง มากวาดเส้นหน้า
เทศบาลด้วย  4 เส้นนั้นก็หนักหนาอยู่แล้ว จากที่ดิฉันได้ทราบมาว่าเขาจะไม่จ้าง
ภารกิจ จ้างพนักงาน แล้ว  จึงอยากจะขอให้ท่านปลัดได้ชี้แจงให้ทุกกองได้รับทราบได้
แล้วค่ะ 

นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์  - ขอเชิญ คุณณรงค์  ผันพักตร์  ปลัดเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว ค่ะ 
ประธานสภาฯ 
นายณรงค์  ผันพักตร์  -  เรียน  ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน 
เลขานุการสภาฯ ผม นายณรงค์  ผันพักตร์  เลขานุการสภาฯ/ปลัดเทศบาล ในส่วนของงบประมาณ

ประจ าปี 2564 ตามท่ีนายกเทศมนตรีฯ ได้แถลงไปแล้ว  เนื่องจาก ปัญหาโรคระบาด
โควิด – 19 และสืบเนื่องมาจากปัญหาเศรษฐกิจโลก  ส่วนหนึ่ง  รัฐบาลได้ลดภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  เมื่อก่อนเราเคยเก็บภาษีบ ารุงท้องที่  หรือภาษีดอกหญ้า  ตอน
หลังรัฐบาลให้เทศบาลจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  คิดว่าจะเพ่ิมขึ้น แต่จริงๆ 
แล้วไม่ใช่  แล้วเขาก็มาลดค่าภาษี และในวันพรุ่งนี้  ผม ผู้อ านวยการกองคลัง หัวหน้า
ฝ่ายพัฒนารายได้ และกองช่าง จะไปอบรมฯ รับฟังเจ้าหน้าที่จากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  มาชี้แจงเรื่องนี้   จะได้มาอธิบายให้ชาวบ้านเข้าใจ  ตอนนี้ก็เริ่ม
จัดเก็บแล้ว   ตามหนังสือสั่งการ  ภายในวันที่  31  สิงหาคม  นี้จะต้องจัดเก็บให้เสร็จ  
มีบางท่ียังไม่ได้จัดเก็บเลย    นี้เป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้รายได้ลดลง ประมาณการต่างๆ ก็ 

/ต้องลดตามความเป็นจริง…………………… 
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 ต้องลดตามความเป็นจริงปี 2563 รายรับจริง เราได้ประมาณ 57 ล้านบาท ยังไม่ถึง  

60  ล้าน เราตั้งไว้ 75 ล้านบาท ยังไม่รู้ว่าจะได้ครบหรือเปล่า ไม่ได้เป็นเทศบาลเราที่
เดียว  บางที่มากกว่าเราอีกครับ  แต่ อบจ.เขามาล้นครับ  ก็จะเป็นหน้าที่ของสันนิบาต
เทศบาล  จะต้องไปต่อสู้เอารายได้มาเพ่ิมให้กับเทศบาล  โดยเฉพาะภาษีล้อเลื่อน 
อบจ.เขาได้เต็มๆ จริงๆ แล้วเขาจะต้องแบ่งให้เทศบาลฯ ให้มีรายได้เพ่ิมมากขึ้น   เรา
รายได้น้อยเราก็บริหารอย่างจ ากัดในวงเงิน 75 ล้านบาท  สืบเนื่องจาก เมื่อวันที่  1 - 
2 สิงหาคม ได้มอบหมายให้ไปอบรมฯ การจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี (2564 – 
2566) ต้องลดจ านวนภารกิจ และทั่วไป เพราะถ้าไม่ลดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร จะ
เกินร้อยละ 40 % ไม่ได ้ ถ้าไม่ลดค่าใช้จ่ายจะเกิน 40% เพ่ือจะให้ไม่ผิดกฎหมาย ผม
ก็ไม่ยอมที่จะให้นายกฯ ปฏิบัติผิดกฎหมายครับ ต าแหน่ง บริหารของเทศบาล เป็น
ระดับกลาง  และหากต าแหน่ง บริหารว่าง  ค่าใช้จ่ายจะต้องไม่เกิน 35% ไม่ได้ เพราะ
เราต้องปฏิบัติตามกฎหมาย  ตาม พรบ.บริหารงานบุคคลฯ ปี 2542 เขาเขียนไว้เลย
ครับ จะต้องไม่เกินร้อยละ 40%  ที่เขาห้ามเพราะว่าท้องถิ่นจะต้องมีเงินพัฒนาครับ 
งบพัฒนาปีนี้ที่ตั้งไว้  1,640,900.- บาท  ที่บรรจุไว้ จะไม่มีเลยไม่ได้ผิดระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ปลัดเทศบาล  เป็นเจ้าหน้าที่งบประมาณ ไม่มีงบลงทุนเลยไม่ได้  
ตัวชี้วัดการประเมิน เขาบอกว่าจะต้องมี  20%  ด้วยซ้ า แต่ของเรา  10%  ก็ยังไม่ได้  
แต่ก็ต้องมีงานบริการสาธารณะตามแผนพัฒนาที่ตั้งไว้  ในส่วนแผนอัตราก าลัง  
ต าแหน่งไหนว่าง เราก็ต้องยุบกรอบอัตราก าลัง  เพ่ือให้ค่าใช้จ่ายลดลง และเราก็
เสริมสร้างพนักงานจ้าง แนะน าให้เขาไปสอบเพ่ือบรรจุเป็นข้าราชการ  ให้เขาพยายาม
อ่านหนังสือเยอะ ๆ  ในส่วนจ้างเหมาไม่มีคุณวุฒิเอาไปเป็นจ้างเหมา  เราก็เอางบค่าใช้
สอยมาท าเป็นโครงการฯ มาจ้างเหมา ต้องท าทั้งปี ต้องท าสัญญาจ้าง 1 ปี และ
ทบทวนภารกิจทุกปี ตามที่ท่านรองประธานสภาฯบอกว่า เงินเดือนเป็นไปตาม
กฎหมาย  เราไปแตะไม่ได้ ในส่วนงบประมาณเราก็มี 4 ด้าน  10 แผนงานย่อย  
ตอนนี้ก็มีการปรับเปลี่ยนวิธีการขอรับงบประมาณ  ตั้งเงินไว้ที่กรมส่งเสริมฯ แล้วเราก็
เขียนโครงการขอรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ปี 2565 เทศบาลฯ 
จะต้องขอรับงบประมาณโดยตรง และกองวิชาการและแผนงาน จะต้องเปลี่ยนเป็นชื่อ
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน  เพ่ือจะต้องเป็นผู้ด าเนินการท าโครงการฯ ขอรับเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจ จะเห็นได้ว่าจะต้องมีการเปลี่ยนแปลง  เราจะต้องใช้งบประมาณของ
เราที่มีอยู่อย่างประหยัด ท่านสมาชิกสภาเทศบาล    คงจะได้ดูหน้า  94 – 206    
จะเห็นได้ว่ารายละเอียดจ่ายอะไรบ้าง  สาธารณสุข ก็มีโครงการพระราชด าริ ส่วน
ส านักปลัด ที่มีเพ่ิมคือโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  ผมไปดูงานเด็กและเยาวชน ที่ 
อบต.วัดขวาง  อ าเภอโพทะเล  จังหวัดพิจิตร  ผมก็จะน ามาขับเคลื่อน ก็จะใช้
งบประมาณอย่างประหยัด  อันนี้เป็นรายละเอียดที่ท าไมรายได้เราถึงลดลง  ในส่วน
เงินพัฒนาเราอาจจะน าเงินเหลือจ่ายที่ปลายปีโอนไปจ่ายโครงการที่จ าเป็นเร่งด่วน จะ
มีเม็ดเงินเท่าไหร่เพ่ือน าไปแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนหรือของส านักงานก็ตามครับ 
ขอขอบคุณท่านประธานสภาเทศบาล  ที่ได้ให้โอกาสได้ชี้แจงครับ  

 
       /นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์……………. 
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นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์  - ขอเชิญ คุณประวิด  ตุ่นทอง ค่ะ 
ประธานสภาฯ    
นายประวิด  ตุ่นทอง  -  เรียน  ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน 
สมาชิกสภาฯ ผม นายประวิด  ตุ่นทอง สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ผมตั้งข้อสังเกตุไว้ปฏิบัติ ถ้า

เทศบาลถึงทางตัน เด็กเข้ามาก็ต้องการมีอนาคตที่ดี  ผมเป็นพ่อแม่ผมก็ไม่อยากให้มา 
ถ้าเป็นอย่างนี้เราจะท าอย่างไร  ก็ต้องแจ้งให้เขารับทราบ  อยากให้วางแผนให้ดีจะได้
ไมเ่กิดปัญหาตามมาภายหลัง ขอบคุณครับ 

นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์  - ขอเชิญ คุณวิทูล  พณิชนันทเวช ค่ะ 
ประธานสภาฯ    
นายวิทูล  พณิชนันทเวช   -  เรียน  ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน 
สมาชิกสภาฯ ผม นายวิทูล  พณิชนันทเวช   สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1  ปีนี้ก็เหมือนเดิม ๆ มาปีนี้

การจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ อยากจะให้ทุกกอง ที่ท่านปลัด ตั้งงบประมาณไว้ 75ล้านบาท 
 ผมจะสอบถามเป็นกองๆ ไปนะครับ ขอเริ่มต้นจาก ส านักปลัดเทศบาล 

1. การตั้งงบประมาณเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จ านวน  11 ล้านบาท ตัวเดียวกับ 
ที่เขาโอนเงินอุดหนุนมาให้เรามั้ยครับ 

2. ตั้งงบครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค หน้า 110 ส านักปลัด และหน้า 127  
กองคลัง ให้ปลัดเทศบาลใช้ทั้ง 2 เครื่อง อันเดียวกันหรือไม่ครับ 

3. ตั้งงบครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  จัดซื้อไมค์  ห้องประชุม ไมค์เราเสียแล้ว 
หรือครับ 

4. เครื่องฉายโปรเจคเตอร์  เห็นตั้งไว้หลายกอง  ใช้ด้วยกันได้มั้ยครับ หรือ 
ต้องใช้ของใครของมัน 

นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์  - ขอเชิญ คุณนางสาวมณีวรรณ  บุณยศิวาพงศ์  ค่ะ 
ประธานสภาฯ    
นางสาวมณีวรรณ  บุณยศิวาพงศ์  -  เรียน  ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน 
หัวหน้าส านักปลัดฯ ขอเรียนชี้แจง การจัดซื้อครุภัณฑ์  ดังนี้ 

1. การตั้งงบประมาณเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จ านวน  11 ล้านบาท   ตั้งตาม 
หลักเกณฑ์การจัดท างบประมาณ มีหนังสือสั่งการมีแนวทางมาเฉพาะ ต้องตั้งตามที่
ผู้สูงอายุมาข้ึนทะเบียนและเทศบาลได้ประกาศรายชื่อไว้ 

2. ตั้งงบครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หน้า 110 ส านักปลัด และหน้า 127  
กองคลัง ให้ปลัดเทศบาลใช้ทั้ง 2 เครื่อง นั้น ของส านักปลัด มี 1 เครื่อง ค่ะ  เพ่ือให้
ปลัดเทศบาล ใช้ปฏิบัติงานในหน้าที่  

3. ตั้งงบครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จัดซื้อไมค์ ห้องประชุม เนื่องจากไมค์ในห้อง 
ประชุมช ารุดติดบ้างไม่ติดบ้าง เวลามีหน่วยงานต่าง ๆ มาประเมิน ทุกท่านมาร่วม
ประชุมก็คงจะเห็นปัญหา  ดิฉันในฐานะท่ีดูแลห้องประชุมฯ จึงขอตั้งงบประมาณจัดซื้อ
ใหม่แทนชุดเดิมค่ะ 

4. เครื่องฉายโปรเจคเตอร์  มีของส านักปลัดฯ หลายปีแล้วใช้ไม่ได้ เพ่ือ 
เอาไว้ใช้ในห้องประชุม  จึงขอตั้งงบประมาณไว้ค่ะ 

ที่ประชุม   - รับทราบ 
 

/กองวิชาการและแผนงาน…………. 
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กองวิชาการและแผนงาน 

นายวิทูล  พณิชนันทเวช   -  เรียน  ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน 
สมาชิกสภาฯ ผม นายวิทูล  พณิชนันทเวช   สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1  ต่อไปเป็นกองวิชาการฯ 

1. จัดซื้อโต๊ะท างาน  ท่านจะเอาไปตั้งไว้ตรงไหนครับ 
2. จัดซื้อเครื่องเล่นวีซีดี เอาไปใช้ที่ไหนครับ 
3. จัดซื้อโดรน 
4. จัดซื้อเลนส์กล้องดิจิตอล  ปีที่แล้วไม่ได้ซื้อใช่มั้ยครับ   

นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์  - ขอเชิญ คุณจิตรกร  จุติ    ค่ะ 
ประธานสภาฯ    
นายจิตรกร  จุติ    -  เรียน  ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน 
ผู้อ านวยการกองวิชาการฯ  ขอเรียนชี้แจง การจัดซื้อครุภัณฑ์ครับ 

1. การซื้อโต๊ะท างาน เนื่องจากพนักงานจ้างเหมาบริการ  ปัจจุบันใช้โต๊ะ 
คอมพิวเตอร์ช ารุดตามกาลเวลา เพ่ือมานั่งปฏิบัติงานครับ 

2. การจัดซื้อเครื่อง วีซีดี เพื่อเอาไปให้หอกระจายข่าว 
3. การจัดซื้อโดรน และกล้องถ่ายวีดิทัศน์เพื่อใช้ในงานการปฏิบัติงาน 

ประชาสัมพันธ์ ปัจจุบันการประชาสัมพันธ์  หากจะให้เกิดความน่าสนใจต้องน าเสนอ
เป็นภาพเคลื่อนไหว  

4. การจัดซือ้เลนส์กล้องดิจิทัล (DSLR) จัดซื้อเฉพาะเลนส์ทดแทนของเดิมที่ 
ช ารุดใช้กับกล้องตัวเดิมครับ  ปีที่แล้วไม่ได้ซื้อครับ   

ที่ประชุม   - รับทราบ 
กองคลัง 

นายวิทูล  พณิชนันทเวช   -  เรียน  ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน 
สมาชิกสภาฯ ผม นายวิทูล  พณิชนันทเวช   สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1  ต่อไปเป็นกองคลัง 

1. ซื้อตู้เหล็ก 4 ลิ้นชัก  จ านวน  3 ตู้ จะเอาไปตั้งตรงไหน 
2. จัดซื้อคอมพิวเตอร์ หน้า 126 – 127 แสดงว่ากองคลังจัดซื้อ 2 เครื่อง 

ใช่หรือไม่ครับ 
นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์  - ขอเชิญ คุณศุพิชชา  วิลัยแก้ว  ค่ะ 
ประธานสภาฯ    
นางศุพิชชา  วิลัยแก้ว    -  เรียน  ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน 
ผู้อ านวยการกองคลัง  ขอเรียนชี้แจง การจัดซื้อครุภัฑณ์ค่ะ 

1. จัดซื้อตู้ 4 ลิ้นชัก จ านวน  3 ตู้ เพ่ือมาจัดเก็บเอกสารที่ดินและ 
สิ่งก่อสร้าง จะน าไปเก็บห้องเก็บของค่ะ 

2. จัดซื้อคอมพิวเตอร์ มาใช้กับการลงระบบข้อมูลที่ดินและสิ่งก่อสร้างและ 
จะน ามาค านวณตามโปรแกรมการค านวณ  อีก  1 เครื่อง ใช้การงานการเงินและบัญชี 
เนื่องจากเครื่องเดิมช ารุด จะซ่อมก็ไม่คุ้มค่าค่ะ  

ที่ประชุม   - รับทราบ 
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กองช่าง 
นายวิทูล  พณิชนันทเวช   -  เรียน  ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน 
สมาชิกสภาฯ ผม นายวิทูล  พณิชนันทเวช   สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1  ต่อไปเป็นกองช่าง 

1. จัดซื้อแอร์เครื่องปรับอากาศ ท่านจะเอาไปติดตั้งที่ไหนครับ 
2. เรื่องการตั้งงบประมาณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ท าต่อที่เดิมใช่มั้ย 

ครับ 
3. เรื่องลูกรังปีที่แล้วตั้งมา 500,000.- บาท ใช้หมดแล้วหรือยังครับ 

นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์  - ขอเชิญ คุณวิเชียร  วรินทร์  ค่ะ 
ประธานสภาฯ    
นายวิเชียร  วรินทร ์  -  เรียน  ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน 
ผู้อ านวยการกองช่าง  ขอเรียนชี้แจงดังนี้ครับ 

1. จัดซื้อแอร์ เครื่องปรับอากาศ จะเอาไปติดตั้งที่ห้องกองช่าง เนื่องจากตัว 
เดิมซ่อมบ่อย ซ่อมแล้วไม่คุ้ม บางทีซ่อมเป็นหลักหมื่นบาท   

2. เรื่องการตั้งงบประมาณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ  ปีนี้หมดไปแล้ว 
จะติดตั้งไฟฟ้าเป็นรายทางพลังงานแสงอาทิตย์ ตกแต่งเพ่ิมเติม จะท ารั้วให้เสร็จครับ  

3. เรื่องลูกรัง ตอนนี้ใช้ไปประมาณ 300,000 บาท ครับ 
ที่ประชุม   - รับทราบ 
นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์  - ขอเชิญ คุณประวิด  ตุ่นทอง  ค่ะ 
ประธานสภาฯ    
นายประวิด  ตุ่นทอง   -  เรียน  ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน 
สมาชิกสภาฯ ผม นายประวิด  ตุ่นทอง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ต่อเนื่องงบประมาณซ่อมแซม

ถนนลูกรัง ตั้งไว้ 500,000.- บาท จะขยายถนนจากบ้านหาดสูง – บ้านใหม่ แต่
สุดท้าย ผมถามก็บอกว่าก าลังออกแบบแปลน  เราต้องคิดว่าเราสร้างสะพานรถก็จะ
มากขึ้น ที่ตั้งไว้มาก ๆ ต้องการให้ขยายถนน ต้องมองอนาคตให้ได้  ตอนนี้รถยนต์สวน
กันแทบไม่ได้  รถจักรยานยนต์สวนกันก็จะตกถนน สวนสาธารณะการมองที่เราเป็น
เขตถนนทางหลวงทั้งนั้น  ถ้าเขาขยายถนนเราจะท าอย่างไร เราลงทุนไปเขาก็ต้องรื้อ
ของเราออก  ผมฝากตรงนี้ไว้ด้วยนะครับ 

กองสาธารณสุขฯ 
นายวิทูล  พณิชนันทเวช   -  เรียน  ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน 
สมาชิกสภาฯ ผม นายวิทูล  พณิชนันทเวช  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1  ต่อไปเป็นกองสาธารณสุขฯ 

1. จัดซื้อเก้าอ้ีบุหนังเทียม จ านวน 6 ตัว  เอาไปตั้งตรงไหนครับ 
2. ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม หน้า 163 ตั้งไว้ 210,000.- บาท เพ่ือ 

ซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน และอ่ืน ๆ  ปีหนึ่งต้องใช้เท่านี้เลยหรือครับ 
3. ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ฯ  หน้า 163 ตั้งไว้ 110,000 บาท ท่าน 

เอาไปจัดซื้ออะไรบ้างครับ 
4. ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  หน้า 201 ตั้งไว้ 100,000 บาท ซ่อมแซม 

เครื่องลวก เครื่องปั่นขน เครื่องส ารองไฟฟ้า และอ่ืน ๆ 
 

/5.ค่าวัสดุยานพาหนะ………… 
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5. ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น  ชุดน๊อตยึดใบปั่นขนสุกร ใบปั่นขน 

สุกร สกรูหัวกลมคอเหลี่ยม ฯลฯ และอ่ืนๆ จ านวน 80,000.-บาท เป็นอันเดียวกัน
หรือเปล่าครับ ข้อ 4 กับ ข้อ 5 ท่านช่วยอธิบายให้ท่านสมาชิกสภาได้รับทราบด้วย
ครับ 

6. ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวน  50,000.-บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่า 
บ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เช่น ปรับปรุง  ต่อเติม ซ่อมแซมอาคาร 
โรงพักสัตว์ฯลฯ มีพ้ืนที่ที่จะต้องปรับปรุงตรงนี้อยู่ใช่มั้ยครับ 

นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์  - ขอเชิญ คุณวิชาญ  โตอินทร์  ค่ะ 
ประธานสภาฯ    
นายวิชาญ  โตอินทร์    -  เรียน  ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน 
สัตวแพทยช์ านาญงาน ขอเรียนชี้แจงดังนี้ครับ 

1. จัดซื้อเก้าอ้ี จ านวน 6 ตัว  เอาไปใช้ส านักงาน  เนื่องจากเก้าอ้ีไม่พียงพอ 
ตอนนี้ต้องใช้โต๊ะคอมพิวเตอร์มาปฏิบัติงาน  

2. ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้  200,000.- บาท เรามีรถขยะ 3  
คัน เนื่องจากเราน าขยะไปทิ้งที่อ าเภอสวรรคโลก รถเราเก่า ซ่อมทุกเดือน และเป็น
ระบบไฮโดรริด  ค่าซ่อมก็จะราคาสูงครับ ที่จะต้องรองรับ ปีหน้าก็ยังก่อสร้างไม่ได้ 
งบประมาณ 20 ล้านครับ เราก็เอาไปทิ้งที่อ าเภอสวรรคโลก 

3. ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปีนี้เราต้องโอนเงินเพ่ิม เนื่องสถานการณ์ 
โรคโควิด – 19 จึงมีความจ าเป็นต้องใช้งบประมาณมาก ปีหน้าก็ไม่รู้ว่าจะมาอีกมั้ย  
เราคัดกรองตลาดทุกวัน  ถ้าเป็นวันเสาร์จะประมาณ 3,000 คน  ถ้าวันหยุดนักขัต
ฤกษ์ ประมาณ  5,000 คน คนที่มาซื้อของในตลาด  เราต้องท าตามมาตรฐานของ
รัฐบาล  เราต้องใช้ แอลกอฮอล และสบู่เหลว 

4. ค่าเครื่องปั่นขน ตั้งไว้ 100,000 บาท เหมือนท่านจะดูผิด  ลูกยางปั่น 
ขน เราก็ตั้งไว้อีกอย่างหนึ่ง  ข้างในมีอุปกรณ์มาก  ช่างบ้านเราซ่อมไม่ได้ เราจะต้องให้
พัสดุประสานช่างซ่อมมาซ่อมให้ 

5. ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  เวลารถขยะเสีย  เราก็ต้องมาดูว่ามันเข้า 
หมวดไหน เป็นค่าวัสดุ หรือเป็นค่าใช้สอย เราก็ต้องตั้งไว้รองรับ 

6. ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวน  50,000.-บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่า 
บ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เช่น ปรับปรุง  ต่อเติม ซ่อมแซมอาคาร 
โรงพักสัตว์ฯลฯ เนื่องจาก  ปีหน้าใบอนุญาตของโรงฆ่าสัตว์จะหมดอายุ  หลังคาก็ผุ
หมดแล้ว เสื่อมอายุการใช้งาน  ใช้มาตั้งแต่ปี 2549  เราต้องซ่อมแซมให้เหมือนเดิม
ครับ 

นางกาญจนา  ดีเอ่ียม    -  เรียน  ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน 
ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ ขออนุญาตชี้แจงเพ่ิมเติม เรื่องของค่าซ่อมแซมพาหนะ เราต้องตั้งหมวดนี้ 

โดยเฉพาะ  ถ้าไม่เราไม่สามารถไปใช้หมวดอ่ืนได้  เมื่อเราใช้รวมกับหมวดอ่ืนได้  เวลา
เราซ่อมตัวถังรถขยะ รั่วน้ าไหล ชาวบ้านร้องเรียน  ซ่อมต้องเอาแผ่นเหล็กมาบุซ่อมแต่
ละครั้งเป็นแสนๆค่ะ  เราไม่สามารถไปยืมรถจากท่ีอ่ืนได้  ปี 2564 เราของบประมาณ
ไป ขอขอบคุณค่ะ 

ที่ประชุม   - รับทราบ 
/นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์…………………………… 
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นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์  - ขอเชิญ คุณรุ่งอรุณ  ค าโมง นายกเทศมนตรี ค่ะ 
ประธานสภาฯ 
นางรุ่งอรุณ  ค าโมง  -  เรียน  ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี  ดิฉัน นางรุ่งอรุณ  ค าโมง  นายกเทศมนตรีต าบลหาดเสี้ยว การตั้งงบประมาณ แต่ละ 

กอง ถกกันแล้วถกกันอีก ปัจจุบันห้องเก็บของก็เต็มไปหมด  ในส่วนโรงฆ่าสัตว์ 
เครื่องมือเครื่องใช้ เราก็ซ่อมแซมบ่อย เป็นการบริหารจัดการ โรงฆ่าสัตว์ เราติด 1 ใน 
3 ของภาคเหนือ เครื่องมือเครื่องใช้มานาน ในส่วนรถขยะเราก็ซ่อมแล้วซ่อมอีก  
เพราะใช้มานานมาก เราก็พยามยามช่วยเหลือตัวเอง เรามั่นใจการจัดท างบประมาณ
เราถกกันแล้วถกกันอีก  เรื่องบุคลากร ที่ท่านประวิด  พูดถึง ถ้ากรอบใหญ่ออกมา
เมื่อไรเราก็ต้องปฏิบัติตาม เวลาน้องๆ ออกไปปฏิบัติงานนอกสถานที่  ก็ขอฝากให้
ปฏิบัติงานอย่างเต็มที่    อย่าให้คนข้างนอกเขามาพูดว่ามัวแต่เล่นกัน  ดิฉันขอฝาก 
ผู้อ านวยการกอง  ทุกกองด้วยนะค่ะ ขอบคุณค่ะ 

ที่ประชุม   - รับทราบ 
นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์  - ขอเชิญ คุณวิทูล  พณิชนันทเวช ค่ะ 
ประธานสภาฯ    
นายวิทูล  พณิชนันทเวช  -  เรียน  ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน 
สมาชิกสภาฯ ผม นายวิทูล  พณิชนันทเวช  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1  เรื่องท่ีทิ้งขยะ มีชาวบ้าน

บางคนสงสัยว่า ท าไมเราถึงไปทิ้งท่ีอ าเภอสวรรคโลก  บ่อขยะเราท้ิงไม่ได้แล้วเหรอ 
แล้วท าไม อบต.ป่างิ้ว พ้ืนที่ติดกับเรา เขาทิ้งได้ ชาวบ้านเขาถามมาครับ ป่างิ้วกับของ
เราอยู่ใกล้กัน  เขาท ากันอย่างไรท าไม่เขาทิ้งได้ครับ 

นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์  - ขอเชิญ คุณรุ่งอรุณ  ค าโมง นายกเทศมนตรี ค่ะ 
ประธานสภาฯ 
นางรุ่งอรุณ  ค าโมง  -  เรียน  ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี ดิฉัน นางรุ่งอรุณ  ค าโมง  นายกเทศมนตรีต าบลหาดเสี้ยว  เรื่องบ่อขยะ เนื่องจากบ่อ

ขยะเทศบาลฯ ไม่ถูกสุขลักษณะที่เขาก าหนด จึงถูกปิด ที่ท่านอ้างมา  ไม่ทราบว่าของ
เขาถูกสุขลักษณะหรือไม่ ที่บ่อขยะที่ถูกต้อง  ที่เทศบาลเมืองอุตรดิตถ ์เราก็ไม่อยากปิด
บ่อ แต่เรามีค าสั่งจากหน่วยเหนือให้ปิดบ่อ  ถ้าเราไม่ปิดเราจะต้องชี้แจงกันยาว 
อยากจะบอกว่า  งานของดีศรีสัชนาลัย  ผู้มีอ านาจสูงสุดมิได้มองถึงเรื่องขยะ เราเอาไป
ทิ้งท่ีสวรรคโลก  ตันละ 700.-บาท ที่ท่านอ้างถึงดิฉันไม่ทราบว่าเข้าใช้ระเบียบอะไร  
พอมีเรื่องอะไรมาอ าเภอเขาก็โยนมาให้เราชี้แจง  เรื่องขยะเป็นเรื่องระดับประเทศเรา
ไม่สามารถท าอะไรได้ตามอ าเภอใจ ขอขอบคุณค่ะ 

นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์  - ขอเชิญ คุณวิชาญ  โตอินทร์ ค่ะ 
ประธานสภาฯ    
นายวิชาญ  โตอินทร์    -  เรียน  ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน 
สัตวแพทย์ ช านาญงาน ขออนุญาตตอบข้อซักถาม  เรื่องบ่อขยะของ อบต.ป่างิ้ว ท าได้ แล้วของเราท าไม่ได้  

ติดอยู่  2 อย่าง คือเขามีงบประมาณ  เราไม่มีงบประมาณครับ เขามีแบบแปลน  เรา
ไม่มีแบบแปลน  เท่านี้แหละครับ เคยขอสภาเทศบาลแล้วสภาเทศบาลไม่ผ่าน  ไม่ได้
โทษสภาเทศบาลนะครับ ล่าสุดเทศบาลต าหาดเสี้ยวโดยกองสาธารณสุขฯ เป็นผู้
ประสานเทศบาลสี่คิ้ว เพ่ือส่งวิศวกรมาอบรม  เราก็ไปสิ่งแวดล้อมส่งมาให้เรา  แต่เรา
ออกแบบไม่ทัน  เราไม่มีงบฯ  เราจึงได้ปฏิบัติตามโลดแมมของจังหวัดโดยการไปทิ้งที่ 
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 สวรรคโลก  ที่ อบต.ป่างิ้ว  เขายังทิ้งได้เพราะว่า  เขาเสนอแผนไปว่าเขาจะปรับปรุง  
ความคืบหน้าเป็นอย่างไร  ถ้าเราท าเหมือนป่างิ้ว  เราก็สามารถทิ้งบ่อเราต่อไปได้  แต่
เรายังเป็นกระดาษยังไม่ลงหน้างานจริง  ที่ผ่านมาท่านปลัดบรรจง มาตรวจประเมิน  
LPA ท่านบอกว่าเรามาถูกทางแล้ว  เราต้องเอาชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม  ข้าราชการ
ท้องถิ่นต่างภูมิภาคอย่างไร  ผมขอชี้แจงข้อมูลรายจ่ายค่าจ้างค่าตอบแทนพนักงาน ค่า
น้ ามันรถบรรทุกขยะและค่าธรรมเนียมการก าจัดขยะที่เราต้องจ่ายให้อ าเภอสวรรคโลก  
จ านวน 9 เดือน  จ านวน  1,775,355.- บาท  ตอนนี้เราจ่ายไปแล้วเฉพาะ
ค่าธรรมเนียมจ่ายให้สวรรคโลก  จ านวน 840,750.-บาท จ่ายถึงเดือน มิถุนายน  ถ้า
เราตั้งงบประมาณไม่เพียงพอเราก็โอนเพ่ิม ก็จะเสียคะแนน LPA ของกองคลัง เราตั้งไว้
เพ่ือให้เพียงพอ  และอีกข้อมูลหนึ่ง  ค่าน้ ามันบรรทุกรถขยะ  9 เดือน  เราจ่ายไป  
217,350.-บาท เฉลี่ยต่อวันๆ ละ 805.-บาท ค่าก าจัดขยะต่อ 1 ตัน 700.-บาทต่อ
ตัน วันหนึ่งเราต้องจ่ายให้อ าเภอสวรรคโลก 3,117.- บาท เราจะท าอย่างไรถึงจะลด
ค่าใช้จ่ายตรงนี้ได้ ลดได้อย่างไร ก็คือลดขยะท่ีต้นทาง ในส่วนของเราไม่ท าบ่อขยะเราก็
จะต้องจ่ายแบบนี้ทุกปี  ตามท่ีได้ตั้งข้อสังเกต เราได้ลดความพยายาม ปี 2564  เราก็
ขอรถขยะไป 1 คัน กองสาธารณสุขฯ ได้ท าแผนไว้ขอเตาเผาขยะไปสภาผู้แทนราษฎร  
จ านวน 2 เตาๆ ละ 3,000,000.-บาท  เรารู้ว่างบประมาณเราไม่พอเราก็พยายามหา
งบประมาณภายนอกมาท าครับ  ขอบคุณครับ 

นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์  - ขอเชิญ คุณกาญจนา  ดีเอ่ียม ค่ะ 
ประธานสภาฯ    
นางกาญจนา  ดีเอ่ียม  -  เรียน  ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน 
ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ ขออนุญาตชี้แจงข้อมูลเพ่ิมเติมที่ท่าน ส.ท.วิทูล  ได้สอบถามถึง  หน้า 201  
 ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน  จ านวน  100,000.-บาท  แล้วท าไมไม่เอามาร่วม 

จ านวน 195,000.-บาท เงินจ านวน 195,000.-บาท เป็นยอดรวมค่าวัสดุ  
ประกอบไปด้วย ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  จ านวน 30,000.-บาท วัสดุก่อสร้าง จ านวน 
30,000.-บาท ค่าวัสดุยานพาหนะ จ านวน 90,000.-บาท ค่าวัสดุเชื่อเพลิงและหล่อ
ลื่น จ านวน 50,000.-บาท และค่าวัสดุการเกษตร  จ านวน 5,000.-บาท รวมจาก
ข้างล่างไปข้างบนค่ะ คนละหมวดกันค่ะ  ขอขอบคุณค่ะ 

นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์  - ขอเชิญ คุณประวิด  ตุ่นทอง ค่ะ 
ประธานสภาฯ    
นายประวิด  ตุ่นทอง  -  เรียน  ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน 
สมาชิกสภาฯ ผม นายประวิด  ตุ่นทอง สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ขอแก้ข้อกล่าวหาพาดพิงนิดหนึ่ง  

ที่บอกว่าสภาไม่เห็นด้วย  เคยน ามาปรึกษาสภาครั้งหนึ่ง เรื่องบ่อขยะประมาณ 5 ล้าน  
ผมถามว่าถ้าเราท าแล้วเขาให้เปิดมั้ย  เป็นอย่างไรขอไปดูบ่อตัวอย่างหน่อยได้มั้ย  
สุดท้ายก็เงียบหายไป ไม่ใช่ไม่เห็นชอบ ทีบ่อกว่าสภาเทศบาลไม่เห็นชอบ พอมาอีกที
บอกว่า 20 ล้านบาท ผมยังไม่เห็นเลย  หน้าตาเป็นแบบไหน  ไม่ทราบเลย  แล้วมา
บอกว่าสภาเทศบาลไม่เห็นชอบ งบประมาณแต่ละข้อคนท าเขาจะรู้ว่าจะโยงไปอย่างไร 
ผมดู 5 - 6 วัน ไม่เคยปฏิบัติ ผมก็ไม่รู้ทั้งหมด ก็ผิดพลาดบ้าง ตามความเข้าใจ ถ้าจะ
ให้เข้าใจทั้งหมดเป็นไปไม่ได้  ผมต้องขอโทษด้วยครับ 

ที่ประชุม  - รับทราบ 
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นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์             -  สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหรือจะอภิปรายก็ขอเชิญค่ะ ถ้าไม่มีใครอภิปราย 
ประธานสภาเทศบาล แล้ว ดิฉันจะขอมติที่ประชุมสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้รับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 ในวาระแรก ขอได้โปรดยกมือ
ขึ้นค่ะ 

ที่ประชุม   -  สมาชิกสภาเทศบาล   ได้ปรึกษาหารือกันอย่างกว้างขวางแล้ว 
    ปรากฎว่า มีผู้เห็นชอบ จ านวน   9    เสียง 

   มีผู้ไม่เห็นชอบ จ านวน    -   เสียง  
งดออกเสียง จ านวน   1   เสียง 

มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดไม่รับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขอได้โปรดยกมือขึ้นค่ะ 

ผลปรากฏดังนี้ 
มีผู้เห็นชอบ จ านวน   -  เสียง 
มีผู้ไม่เห็นชอบ จ านวน    -   เสียง  
งดออกเสียง จ านวน   -   เสียง 

ที่ประชุม   -  มีมติเห็นชอบรับหลักการเป็นเอกฉันท์   เวลา 12.00 น. 
มีผู้เห็นชอบ จ านวน   9  เสียง 
มีผู้ไม่เห็นชอบ จ านวน    -   เสียง  
งดออกเสียง จ านวน   1   เสียง 

นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์  - ขอเชิญ คุณณรงค์  ผันพักตร์  เลขานุการสภาเทศบาล ชี้แจงขั้นตอน 
ประธานสภาเทศบาล ต่อไปในการพิจารณา งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
นายณรงค์  ผันพักตร์  - เรียน  ประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน 
เลขานุการสภาฯ ผม นายณรงค์  ผันพักตร์   เลขานุการสภาเทศบาล  ขอเรียนชี้แจงดังนี้ 
  การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2564 

ได้ผ่านวาระแรกแล้ว นะครับ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   ว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 45  
วรรคสาม ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้  และใน
การพิจารณาวาระที่สองให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่
ชั่วโมง  นับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณ ไม่น้อยกว่า  
24  ชั่วโมง  จะต้องเป็น 3 วัน ตั้งแต่เวลา 08.30 ถึง 16.30 น. จึงต้องก าหนดแปร
ญัตติ  3  วัน   

ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลฯ ด าเนินการเลือกสมาชิกสภาเทศบาลฯ เพ่ือเป็น
คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ   ขอให้สมาชิกสภาพิจารณา  และจะต้อง
ก าหนดวัน เวลา ในการรับเรื่อง แปรญัตติ  ต่อไป  คณะกรรมการแปรญัตติ ในระเบียบ
ให้เลือกคณะกรรมการแปรญัตติ  ครั้งละ 1 คน ขอให้ท่านประธานสภาได้ด าเนินการ
เลือกคณะกรรมการแปรญัตติครับ ขั้นตอนก็มีประมาณเท่านี้ครับ ขอบคุณครับ 

ข้อมูลปีที่แล้ว  ดังนี้ 
1. นายประวิด  ตุ่นทอง 
2. นายสมชาย  รังษี 
3. นางกัญญมล  เอื้อคณิต 
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นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์     -  ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ได้เสนอสมาชิกสภาเทศบาล  เพ่ือเป็น 
ประธานสภาเทศบาล คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ  ขอเชิญเสนอ คนที่ 1 ค่ะ 
นายมุ่ย  ก าไร   -  เรียน  ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล ผม นายมุ่ย  ก าไร สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 

ขอเสนอ คุณประวิด  ตุ่นทอง  ครับ 
    ผู้รับรอง 1. นายสมบัติ  อินชื่น 

2. นายวิทูล  พณิชนันทเวช 
นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์     -  ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ได้เสนอสมาชิกสภาเทศบาล อีกหรือไม่ค่ะ   
ประธานสภาเทศบาล ถ้าไม่มีดิฉันก็ขอมติท่ีประชุมว่าเห็นชอบให้ นายประวิด  ตุ่นทอง เป็นคณะกรรมการ

แปรญัตติร่างเทศบัญญัต ิ  คนที่ 1  ขอได้โปรดยกมือขึ้นค่ะ 
     ผลปรากฏดังนี้ 
     มีผู้เห็นชอบ จ านวน    9  เสียง 
     มีผู้ไม่เห็นชอบ จ านวน    -   เสียง  
     งดออกเสียง จ านวน   1   เสียง 
ที่ประชุม  -  มีมติเห็นชอบ นายประวิด ตุ่นทอง เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 1  

มีผู้เห็นชอบ จ านวน    9  เสียง 
     มีผู้ไม่เห็นชอบ จ านวน    -   เสียง  
     งดออกเสียง จ านวน   1   เสียง 
นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์     -  ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ได้เสนอสมาชิกสภาเทศบาล  เพ่ือเป็น 
ประธานสภาเทศบาล คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ  ขอเชิญเสนอ คนที่ 2 ค่ะ 
นางพรพรรณ  ถาริยะ  -  เรียน  ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล ผม  นางพรพรรณ  ถาริยะ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 

ขอเสนอ นายสมชาย  รังษี    ครับ 
     ผู้รับรอง 1. นายทีรศักดิ์  ขนาดนิด 
      2. นางกัญญมล  เอ้ือคณิต 
นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์     -  ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ได้เสนอสมาชิกสภาเทศบาล อีกหรือไม่ค่ะ   
ประธานสภาเทศบาล ถ้าไม่มีดิฉันก็ขอมติท่ีประชุมว่าเห็นชอบให้ นายสมชาย  รังษี   เป็นคณะกรรมการแปร

ญัตติร่างเทศบัญญัต ิคนที่ 2  ขอได้โปรดยกมือขึ้นค่ะ 
     ผลปรากฏดังนี้ 
     มีผู้เห็นชอบ จ านวน    9  เสียง 
     มีผู้ไม่เห็นชอบ จ านวน    -   เสียง  
     งดออกเสียง จ านวน   1   เสียง 
ที่ประชุม  -  มีมติเห็นชอบ นายสมชาย  รังษี    เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 2  

มีผู้เห็นชอบ จ านวน    9  เสียง 
     มีผู้ไม่เห็นชอบ จ านวน    -   เสียง  
     งดออกเสียง จ านวน   1   เสียง 
นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์     -  ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ได้เสนอสมาชิกสภาเทศบาล  เพ่ือเป็น 
ประธานสภาเทศบาล คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ  ขอเชิญเสนอ คนที่ 3 ค่ะ 
 

/นายพุธิชัย  โชคชัยเจริญ……………………….. 
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นายพุธิชัย  โชคชัยเจริญยิ่ง -  เรียน  ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล ผม  นายพุธิชัย  โชคชัยเจริญยิ่ง สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 

ขอเสนอ นางกัญญมล  เอ้ือคณิต   ครับ 
     ผู้รับรอง 1. นางพรพรรณ  ถาริยะ 
      2. นายมุ่ย  ก าไร 
นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์     -  ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ได้เสนอสมาชิกสภาเทศบาล อีกหรือไม่ค่ะ   
ประธานสภาเทศบาล ถ้าไม่มีดิฉันก็ขอมติท่ีประชุมว่าเห็นชอบให้ นางกัญญมล  เอ้ือคณิต เป็นคณะกรรมการ

แปรญัตติร่างเทศบัญญัต ิคนที่ 3  ขอได้โปรดยกมือขึ้นค่ะ 
     ผลปรากฏดังนี้ 
     มีผู้เห็นชอบ จ านวน    9  เสียง 
     มีผู้ไม่เห็นชอบ จ านวน    -   เสียง  
     งดออกเสียง จ านวน   1   เสียง 
ที่ประชุม  -  มีมติเห็นชอบ นางกัญญมล เอื้อคณิต เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 3  

มีผู้เห็นชอบ จ านวน    9  เสียง 
     มีผู้ไม่เห็นชอบ จ านวน    -   เสียง  
     งดออกเสียง จ านวน   1   เสียง 
นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์     -  มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ค่ะ  ขอเชิญค่ะถ้าไม่มี 
ประธานสภาเทศบาล ท่านใดเสนอถือว่าที่ประชุมเห็นชอบคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ ดังนี้ 

1.  นายประวิด  ตุ่นทอง  
   2.  นายสมชาย  รังษี   
   3.  นางกัญญมล  เอ้ือคณิต   
ที่ประชุม   -  มีมติเห็นชอบ   
นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์     -  การก าหนดวัน และเวลาการแปรญัตติ และก าหนดวันประชุมพิจารณา 
ประธานสภาเทศบาล ร่างเทศบัญญัติ  ในวาระท่ี 2  และวาระท่ี  3  ขอเชิญคุณณรงค์  ผันพักตร์ เลขานุการ

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

ญัตติ  จ านวน 3 ท่าน 
1.  นายประวิด  ตุ่นทอง  

   2.  นายสมชาย  รังษี   
   3.  นางกัญญมล  เอ้ือคณิต   

ผมขอแจ้งก าหนดวัน และเวลาการยื่นค าแปรญัตติ การรับค าแปรญัตติไม่น้อยกว่า 24 
ชั่วโมง และก าหนดวันประชุมพิจารณาร่างเทศบัญญัติ  ในวาระ 2  และวาระ 3 ดังนี้ 

  คณะกรรมการแปรญัตติ  ให้มารับการยื่นเสนอค าแปรญัตติ และมาลง 
ลายมือชื่อทุกวันนะครับ จ านวน  3  วัน ในวันที่ 17 – 19  สิงหาคม  2563   
เวลา 08.30 – 16.30 น.  ณ  ส านักงานเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว และผมขอนัด
คณะกรรมการแปรญัตติ ทั้ง 3 ท่าน  ในวันที่  17  สิงหาคม 2563  เวลา 09.00 น.  
ณ  ห้องประชุมเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว เพ่ือเลือกประธานฯ กรรมการ และเลขานุการ
นะครับ 
      /ประชุมคณะกรรมการ…………. 
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- ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ในวันที่  20  สิงหาคม  2563   
เวลา 09.00 น.  ณ  ห้องประชุมเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว 

- ก าหนดการประชุมสภาเทศบาล  เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2564 ในวาระ 2 และวาระ 3 ในวันที่ 24  
สิงหาคม  2563 ตั้งแต่เวลา  10.00 น. ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว 
จะไม่ออกเป็นหนังสือเชิญประชุมอีก  ก็ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบตามนี้ครับ การแต่ง
กายชุดเครื่องแบบสีกากแีขนยาวนะครับ 

ที่ประชุม   -  รับทราบ 
นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์    -  ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ  ได้กล่าวขอบคุณ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล 
นางรุ่งอรุณ  ค าโมง                  -  เรียนประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาล ที่ทรงเกยีรติ ทุกท่าน   
นายกเทศมนตรี      ดิฉัน นางรุ่งอรุณ  ค าโมง  นายกเทศมนตรีต าบลหาดเสี้ยว ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภา

เทศบาล  ทุกท่าน ที่ได้กรุณาเห็นชอบให้ผ่านร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  ดิฉันพร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ทุกท่าน 
จะใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายอย่างรอบคอบ และเกิดประโยชน์ให้แก่บ้านเมืองอย่าง
สูงสุดแก่ประชาชน ขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว  ทุกท่านค่ะ   

ที่ประชุม  -  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่อง   กระทู้ (ถ้ามี) 
นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์           -  ไม่มีสมาชิกส่งเรื่องกระทู้  จึงขอผ่านวาระนี้ 
ประธานสภาเทศบาล 
ที่ประชุม  -  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  5    เรื่อง  อ่ืน  ๆ   
นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์  -  มีสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดมีเรื่องอื่นใดอีกหรือไม่ค่ะ       
ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญ  คุณรุ่งอรุณ  ค าโมง ค่ะ 
นางรุ่งอรุณ  ค าโมง  -  เรียน  ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี ดิฉัน นางรุ่งอรุณ ค าโมง นายกเทศมนตรีต าบลหาดเสี้ยว  ขอแจ้งให้สมาชิกสภา

เทศบาล ทุกท่านได้รับทราบ 
- วันที่  17  สิงหาคม 2563  เวลา 10.00 น.  ขอเรียนเชิญ ทุกท่านร่วม 

ส ารวจประตูน้ าที่วัดโบสถ์    
- วันที่  18  สิงหาคม 2563  เวลา 10.30 น.  ขอเรียนเชิญร่วมรับฟังค า 

ชี้แจงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ ายม  การก่อสร้างเริ่มแล้ว  แต่เขาจะมามีการชี้แจง
เพ่ิมเติมค่ะ 

- ในเรื่องของ  คุณวิชาญ  โตอินทร์  ได้แจ้งเรื่องการท าบ่อขยะ การเขียน 
รูปแบบเหล่านี้  บุคลากรของเราไม่สามารถออกแบบได้  บุคลากรไม่เพียงพอ  ของเรา
มีกรมโยธาธิการผังเมืองเข้ามา  คือเมืองสร้างสรร ที่อยากได้มาก  คือเรื่องบ าบัดน้ าเสีย   

- ปีงบประมาณ 2564 จะได้เขื่อนเรียงหินข้างบ้านนายอ าเภอ 
- การบริหารงาน สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีข้อสงสัย ก็สามารถสอบถาม 

ได้ค่ะ  
/ที่ประชุม…………………… 
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ที่ประชุม  - รับทราบ 
นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์  -  ขอพูดคุยสมาชิกสภาเทศบาล  ดิฉันจะขอความร่วมมือสมาชิกสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบา ทุกท่าน การเข้าร่วมกิจกรรมของเทศบาลน้อยมาก  ไปกันน้อยเขาก็มองภาพรวมของ

สภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลไม่ค่อยเข้าร่วมกิจกรรม ดิฉันก็จะขอความร่วมมือ
ทุกท่านเทศบาลฯ มีกิจกรรมอะไรก็ขอความร่วมมือทุกท่านมาร่วมกิจกรรมกันหน่อย 
ดิฉันก็อยากให้มาร่วมกิจกรรมหลายๆ คน มาทีไร ก็มีอยู่ 2 - 3 คน ถ้ามีธุระจ าเป็นก็
ไม่เป็นอะไร ถ้าไม่ติดธุระไปไหนก็ขอความร่วมมือด้วยนะค่ะ ขอบคุณมากค่ะ 

ที่ประชุม  - รับทราบ 
นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์  -  มีสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดมีเรื่องอื่นใดอีกหรือไม่ค่ะ ถ้าไม่มีดิฉันขอปิด 
ประธานสภาเทศบาล การประชุม ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านค่ะ 
 
     ปิดประชุม  เวลา   12.30 น. 
 

                 ลงชื่อ         ณรงค์  ผันพักตร์   ผู้จดบันทึกการประชุม 
(นายณรงค์  ผันพักตร์)    

เลขานุการสภาเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว 
  

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  ตรวจแล้วถูกต้อง 
เมื่อวันที่  19  สิงหาคม  2563 

 
  ลงชื่อ        ทีรศักดิ์  ขนาดนิด     ประธานกรรมการ       
                  (นายทีรศักดิ์  ขนาดนิด)                       

  ลงชื่อ          สมชาย  รังษี         กรรมการ       
                        (นายสมชาย  รังษี)    

                 ลงชื่อ    พุธิชัย  โชคชัยเจริญยิ่ง กรรมการ/เลขานุการ                      
                                 (นายพุธิชัย  โชคชัยเจริญยิ่ง)      
 

  ลงชื่อ      สุดาพร  ปาลวิสุทธิ ์   ประธานสภาเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว 
                                                 (นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์)  
 
 
           ส าเนาถูกต้อง 
 
 
 

          (นายณรงค์  ผันพักตร์) 
 เลขานุการสภาเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว 


