
 

(ส าเนา) 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว 

สมัยสามัญ  สมัยที ่ 3  ประจ าปี   2563 
ครั้งที่ 2/2563 

เมื่อวันที ่ 24  สิงหาคม  2563 
ณ  ห้องประชุมเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว 

เร่ิมประชุมเวลา  10.00  น.  เลิกประชุมเวลา   10.30  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 นางเสาวลักษณ์ สรรเสริญ รองปลัดเทศบาล 
4 นางวรรณา วัฒนวงศ์สุโข ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
5 นางศุพิชชา วิลัยแก้ว ผู้อ านวยการกองคลัง 
6 นายจิตรกร จุติ ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน 
7 นางสาวมณีวรรณ บุณยศิวาพงศ์ หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
8 นายณัฐพงศ์ จงแจ่มฟ้า หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 
9 นางจิราภรณ์ แปงการิยา นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ 

10 นายสาธิต ทองอนันต์ นายช่างโยธาช านาญงาน 
เริ่มประชุมเวลา  10.00   น. 

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

ตามเวลาการประชุม เวลา  10.00 น.  ก็ขอเชิญท่านประธานสภาเทศบาลฯ  จุดธูป
เทียนบูชาพระรัตนตรัยและด าเนินการประชุมครับ 

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

ครั้งที่ 2/2563  ประจ าปี  2563  ต่อไปดิฉันขอด าเนินการตามระเบียบวาระการ
ประชุม  ดังต่อไปนี้ 

       /ระเบียบวาระท่ี 1 ……………… 
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ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่อง  ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์    - เรื่องท่ีแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  ไม่มี 
ประธานสภาฯ   
ที่ประชุม          - รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3  ประจ าปี   2563 

   ครั้งที่ 1/2563  เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม  2563 
นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์   - ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน  ตรวจสอบดูว่า  จะแก้ไขอะไรหรือไม่   
ประธานสภาเทศบาล  ขอเชิญ  คุณรุ่งอรุณ  ค าโมง ค่ะ      
นางรุ่งอรุณ  ค าโมง  - เรียน  ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกทา่น    
นายกเทศมนตรีฯ ดิฉัน  นางรุ่งอรุณ  ค าโมง  นายกเทศมนตรีต าบลหาดเสี้ยว ขอแก้ไข  ดังนี้ 

- หน้า 8 ขอตัดค าว่า “ อยากจะว่า ”  ออก 
- หน้า 20 แก้ไขจาก  “ วันที่  18  สิงหาคม 2563  เวลา 10.30 น. ”

เป็น“ วันที่  28  สิงหาคม 2563  เวลา 13.30 น.” 
ที่ประชุม   - รับทราบ 
นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์   - มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะแก้ไขอะไรหรือไม่ถ้าไม่มี  ดิฉันขอความ  
ประธานสภาเทศบาล เห็นชอบจากสภาเทศบาลว่าท่านใดเห็นชอบให้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล 

สมัยสามัญ  สมัยที่ 3  ประจ าปี   2563 ครั้งที่ 1/2563  เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม  
2563 ขอได้โปรดยกมือขึ้นค่ะ 

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 พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ   
                              พ.ศ.  2563  ในวาระท่ี  2  และวาระท่ี  3 
นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์   -  ต่อไปจะเป็นการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 

ประธานสภาเทศบาล งบประมาณ  พ.ศ. 2563 ในวาระที่  2 คณะกรรมการแปรญัตติ ได้ส่งรายงานการ
ประชุมให้ประธานสภาฯ ตั้งแต่วันที่  20  สิงหาคม  2563  แล้ว  และดิฉันก็ได้ส่ง
รายงานฯ  ให้สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ทราบแล้ว ตั้งแต่วันที่  20  สิงหาคม  2563  
ดิฉันขอเชิญ  คุณประวิด  ตุ่นทอง ประธานกรรมการฯ ได้รายงานให้สมาชิกสภา
เทศบาลทราบ  

 
 

/นายประวิด  ตุ่นทอง………………………….. 
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นายประวิด  ตุ่นทอง  -  เรียนประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน     

สมาชิกสภาเทศบาลฯ ผม นายประวิด  ตุ่นทอง  ประธานกรรมการสามัญประจ าสภาฯ ขอรายงานการ
ประชุมคณะกรรมการสามัญ ประจ าสภาเทศบาล  สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี 
2563 ชุดตรวจร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ในวันที่ 20  สิงหาคม 2563  ผู้มาประชุม  นายประวิด  ตุ่นทอง ประธานกรรมการ  
นางกญัญมล  เอ้ือคณิต  กรรมการ นายสมชาย  รังษี  เป็นเลขานุการฯ และผู้เข้าร่วม
ประชุม  นายวิ เชียร  ปัญญาสิน   รองนายกเทศมนตรี  รักษาราชการแทน  
นายกเทศมนตรีต าบลหาดเสี้ยว  ในระหว่างวันที่  17 – 19  สิงหาคม  2563  

ตั้งแต่เวลา  08.30  น.  –   เวลา   16.30  น. คณะกรรมการสามัญ  ประจ า
เทศบาล  ชุดตรวจร่างเทศบัญญัติได้มาพร้อมกัน เพ่ือรอรับค าแปรญัตติร่างเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จนหมดเวลาที่สภา
เทศบาลก าหนด  ปรากฎว่า ไม่มี สมาชิกสภาเทศบาลท่านหนึ่งท่านใด  มายื่นค าขอ
แปรญัตติแต่อย่างใด จึงขอเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าสภาฯ ให้คง
ร่างเดิมไว้  เสนอให้สภาเทศบาลพิจารณา ด าเนินการต่อไป   ขอขอบคุณครับ 

ที่ประชุม   -  รับทราบ 
นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์   -  ตามท่ีคณะกรรมการสามัญประจ าสภาฯ  ได้รายงานการประชุมของ 

ประธานสภาเทศบาล คณะกรรมการฯ  ให้ที่ประชุมได้รับทราบแล้วนั้น  ปรากฎว่า ภายในเวลาที่ก าหนด  
ไม่มีสมาชิกท่านใดยื่นค าขอแปรญัตติ  ดิฉันจึงขอมติที่ประชุมสภาฯ ว่า  สมาชิกท่าน
ใดเห็นควรให้คงไว้ตามร่างเดิม  ให้ผ่านวาระท่ี  2 ขอได้โปรดยกมือขึ้นค่ะ 

ปรากฎว่า มีผู้เห็นชอบ   9   เสียง 
 มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดไม่เห็นชอบวาระ   2  ขอได้โปรดยกมือขึ้นค่ะ 

ปรากฏว่า   มีผู้ไม่เห็นชอบ จ านวน     -     เสียง  
     ผลปรากฎดังนี้ 
     มีผู้เห็นชอบ จ านวน    9    เสียง 
     มีผู้ไม่เห็นชอบ จ านวน    -     เสียง  
     งดออกเสียง จ านวน    1    เสียง 
ที่ประชุม   -  มีมตเิห็นชอบเป็นเอกฉันท ์

นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์    - ต่อไปจะเป็นการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 
ประธานสภาเทศบาล งบประมาณ  พ.ศ. 2564  ในวาระท่ี  3   ดิฉันจะขอมติที่ประชุมว่าจะให้ตราเป็น 

เทศบัญญัติหรือไม ่ ถ้าท่านสมาชิกเห็นว่าร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 นี้ สมาชิกท่านใด เห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติก็ขอได้
โปรดยกมือขึ้นค่ะ 

     ปรากฎว่า มีผู้เห็นชอบ   9   เสียง 
 มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดไม่เห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย   

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564  ขอได้โปรดยกมอืขึ้นค่ะ 
ปรากฏว่า   มีผู้ไม่เห็นชอบ จ านวน     -     เสียง  

     ผลปรากฎดังนี้ 
     มีผู้เห็นชอบ จ านวน    9     เสียง 
     มีผู้ไม่เห็นชอบ จ านวน     -     เสียง  
     งดออกเสียง จ านวน    1     เสียง 

/ที่ประชุม …………………………… 
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ที่ประชุม  -  มีมติเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติได ้เป็นเอกฉันท์ 

นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์    -  ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ  ได้กล่าวขอบคุณ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ค่ะ 

ประธานสภาเทศบาล  
นางรุ่งอรุณ  ค าโมง                   -  เรียนประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาล ที่ทรงเกียรติ   

นายกเทศมนตรี      ทุกท่าน  ดิฉัน นางรุ่งอรุณ  ค าโมง  นายกเทศมนตรีต าบลหาดเสี้ยว พร้อมด้วยคณะ
ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ พนักงาน  ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน ที่ได้
กรุณาเห็นชอบให้ผ่านร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 
2564   ในวาระ 2  และวาระที่ 3   เรียบร้อยแล้ว ก็จะประกาศใช้ต่อไป 

 ที่ประชุม  -  รับทราบ 

นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์    -  ขอเชิญ คุณณรงค์  ผันพักตร์  เลขานุการสภาเทศบาล ค่ะ 

ประธานสภาเทศบาล 
นายณรงค์  ผันพักตร์    -  เรียนประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน 

เลขานุการสภาเทศบาล ต่อไปก็จะน าร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564   
เสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดให้ความเห็นชอบ  เพื่อประกาศใช้ต่อไป 

ที่ประชุม   -  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่อง   กระทู้ (ถ้ามี) 
นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์           -  ไม่มีสมาชิกส่งเรื่องกระทู้  จึงขอผ่านวาระนี ้
ประธานสภาเทศบาล 
ที่ประชุม  -  รับทราบ   
 
ระเบียบวาระท่ี  5    เรื่อง  อ่ืน  ๆ   
นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์  - มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามอะไรหรือไม่ค่ะ  
ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญ คุณรุ่งอรุณ  ค าโมง   ค่ะ 
นางรุ่งอรุณ  ค าโมง  -  เรียนประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน 
นายกเทศมนตรีฯ ดิฉัน นางรุ่งอรุณ  ค าโมง นายกเทศมนตรีต าบลหาดเสี้ยว  วันนี้ขอขอบคุณ 
 ท่าน ส.ท.ประวิด   ตุ่นทอง  ที่ได้แจ้งสะพานคลองยายยาช ารุด  ดิฉันจะประสาน  

อบจ.สุโขทัยให้ทราบ เพ่ือมาด าเนินการแก้ไข และได้มอบหมายให้กองช่างไป
ด าเนินการส ารวจแล้ว 

            - เรื่องระดับน้ า  ได้มอบหมายให้  งานป้องกันเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด 
            - เมื่อวานนี้ได้รับแจ้งว่าถนนพระร่วง ถนนทรุด น้ ากัดเซาะ ก็ได้แจ้งกองช่าง

แล้ว 
            - หากท่านพบเห็น ริมตลิ่งทรุดตรงไหน ขอให้แจ้งให้ทราบด้วย เพ่ือจะได้ไป

ด าเนินการแก้ไข เพ่ือจะได้รายงานส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย
ทราบ 

            - เรื่องงบประมาณรายจ่ายปี 2563  ได้แจ้งให้ทุกกองตรวจสอบค่าใช้จ่ายที่
เหลือจ่าย  เพื่อจะโอนไปตั้งรายการใหม่ 

ที่ประชุม   -  รับทราบ 
/นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์………………….. 
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นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์  -  มีสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดมีเรื่องอ่ืนใดอีกหรือไม่ค่ะ ถ้าไม่มีดิฉัน 
ประธานสภาเทศบาล ขอปิดการประชุม   ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุม  

ทุกท่านค่ะ 
ที่ประชุม   -  รับทราบ 
 
   ปิดประชุม  เวลา   10.30   น. 
 

                 ลงชื่อ         ณรงค์  ผันพักตร์   ผู้จดบันทึกการประชุม 
(นายณรงค์  ผันพักตร์)    

เลขานุการสภาเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  ตรวจแล้วถูกต้อง 
เมื่อวันที่  24  สิงหาคม  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 

 


