
 

(ส าเนา) 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว 

สมัยสามัญ  สมัยที ่ 4  ประจ าปี   2563 
ครั้งที่ 1/2563 

เมื่อวันที ่ 12  พฤศจกิายน  2563 
ณ  ห้องประชุมเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว 

เร่ิมประชุมเวลา  10.00  น.  เลิกประชุมเวลา   12.00  น. 
ผู้มาประชุม 

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

10 นายณรงค์ ผันพักตร์ เลขานุการสภาเทศบาล 
ผู้ไม่มาประชุม   

1 นายพุธิชัย โชคชัยเจริญยิ่ง สมาชิกสภาเทศบาล 
ผู้เข้าร่วมประชุม  

1 นางรุ่งอรุณ ค าโมง นายกเทศมนตรี 
2 นายไกรศรี ขีดข้ัน ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
3 นางเสาวลักษณ์ สรรเสริญ รองปลัดเทศบาล 
4 นางศุพิชชา วิลัยแก้ว ผู้อ านวยการกองคลัง 
5 นายวิเชียร วรินทร์ ผู้อ านวยการกองช่าง 
6 นายจิตรกร จุติ ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน 
7 นางสาวมณีวรรณ บุณยศิวาพงศ์ หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
8 นางบุษราภรณ์ พรสุรัตน์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ 
9 นางสาวสุรีย์พร อ่อนละมูล หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 

10 จ.อ.ธนพล ขอบเหลือง หัวหน้าฝ่ายป้องกันฯ 
11 นางกัญฐมาศ วรินทร์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง 
12 นายณัฐพงศ์ จงแจ่มฟ้า หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 
13 นางจิราภรณ์ แปงการิยา นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ 
14 นายสาธิต ทองอนันต์ นายช่างโยธาช านาญงาน 

 
/เริ่มประชุมเวลา  10.00   น…………. 
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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 4 

  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 4 
ประจ าปี  ๒๕63   

ด้วยสภาเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว  สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี ๒๕63     
เมื่อวันที ่ 12  กุมภาพันธ์  ๒๕63 ได้ก าหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว  
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี ๒๕63 ตั้งแต่วันที่ ๑  -  30 พฤศจิกายน ๒๕63     

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๒๔  และ ๒๕  แห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล  พ.ศ.๒๔๙๖ รวมทั้งแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 13)  พ.ศ. 2552  จึงประกาศ
เปิดสมัย ประชุมสภาเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว สมัยสามัญ  สมัยที่  4 ประจ าปี ๒๕63  
ตั้งแต่วันที่ ๑ - 30 พฤศจิกายน ๒๕63 ประกาศ  ณ  วันที่ ๒6 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕63 

นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์ ประธานสภาเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว 
ที่ประชุม  - รับทราบ 
นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์  - ต่อไปขอด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม  ดังต่อไปนี้ 
ประธานสภาเทศบาล 

ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่อง  ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์   - เรื่องท่ีแจ้งให้ที่ประชุมทราบ   
ประธานสภาฯ เนื่องจาก  นายพุธิชัย  โชคชัยเจริญยิ่ง  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1  

ได้ขออนุญาตลากิจ  จึงขอแจ้งที่ประชุมได้รับทราบ  
ที่ประชุม  - รับทราบ 
นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์    1.1 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีต าบล 
ประธานสภาฯ    หาดเสี้ยวประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑4) พ.ศ. ๒๕6๒        
มาตรา ๔๘  ทศ วรรคห้า บัญญัติว่า “ให้นายกเทศมนตรี  จัดท ารายงานแสดงผลการ
ปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงต่อสภาเทศบาลเป็นประจ าปีทุกปี” และวรรคหก บัญญัติว่า 
“ค าแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีและรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานให้ประกาศไว้โดย
เปิดเผยที่ส านักงานเทศบาล”นั้น  

/เพ่ือด าเนินการตาม……………… 
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เพ่ือด าเนินการตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 
จึงได้จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ 2563 ของนายกเทศมนตรีต าบล
หาดเสี้ยว เพ่ือน าเสนอต่อสภาเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว รายละเอียดตามรายงานผลการ
ปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ได้แจกให้ทุกท่านแล้ว  

มติที่ประชุม   - รับทราบ 
นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์   -  1.2 เรื่อง รับทราบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ประธานสภาฯ   เทศบาลต าบลหาดเสี้ยว ครั้งที่  2  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ครั้งที่ 2/2563) 

           ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 หมวด 6 การติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ 29 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมี
อ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

(1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ

ผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

ปัจจุบันคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว ได้
ด าเนินการประชุมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว ครั้งที่ 2 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 
2563) เสร็จสิ้นแล้ว เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2563 จึงได้น าเสนอรายงานผลการติดตาม
ดังกล่าวให้สภาเทศบาลต าบลหาดเสี้ยวรับทราบ ต่อไป รายละเอียดตามเอกสารที่แจกให้ทุก
ท่านแล้ว 

มติที่ประชุม   - รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3  ประจ าปี   2563 

   ครั้งท่ี 2/2563  เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม  2563 
นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์   - มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะแก้ไขอะไรหรือไม่ถ้าไม่มี  ดิฉันขอความ  
ประธานสภาเทศบาล เห็นชอบจากสภาเทศบาลว่าท่านใดเห็นชอบให้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล 

สมัยสามัญ  สมัยที่ 3  ประจ าปี   2563 ครั้งที่ 2/2563  เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม  
2563 ขอได้โปรดยกมือขึ้นค่ะ 

ผลปรากฏดังนี้ 
     มีผู้เห็นชอบ จ านวน    8   เสียง 
     มีผู้ไม่เห็นชอบ จ านวน    -   เสียง  
     งดออกเสียง จ านวน   1   เสียง 

/ที่ประชุม……………….. 
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ที่ประชุม  - มีมตริับรองรายงานการประชุม  ดังนี้ 

มีผู้รับรอง จ านวน    8   เสียง 
     มีผู้ไม่รับรอง จ านวน    -    เสียง  
     งดออกเสียง จ านวน   1   เสียง 
 
ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่อง  เพื่อพิจารณา  
นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ ์   3.1  เรื่อง คัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ 
ประธานสภาฯ   กรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว 

           ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 ข้อ 8 “ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่น
แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วยฯ(3) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่น
คัดเลือก จ านวนสามคนเป็นกรรมการ” โดยให้คณะกรรมการตามข้อ 8 มีวาระอยู่ในต าแหน่ง
คราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกก็ได้ นั้น 

ปัจจุบันคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว ได้ด ารงต าแหน่งครบวาระสองปี
แล้ว (เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2548 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ซึ่งก าหนดให้คณะกรรมการด ารงต าแหน่ง
สองปี) จึงขอเสนอสภาเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว พิจารณาคัดเลือกตัวแทนเพ่ือแต่งตั้งร่วมเป็น
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว จ านวนสามคน ตามระเบียบดังกล่าว ต่อไป  
ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาล เสนอตัวแทนเพ่ือแต่งตั้งร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล
ต าบลหาดเสี้ยว  ค่ะ   

นายณรงค์  ผันพักตร์ -  เรียนประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน    
เลขานุการสภาฯ  คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล ชุดเดิม มีดังนี้ 

1. นางพรพรรณ  ถาริยะ 
2. นายประวิด  ตุ่นทอง 
3. นายวิทูล  พณิชนันทเวช    

นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์  - ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาล ได้คัดเลือก ในส่วนสมาชิกสภาเทศบาล 
ประธานสภาฯ จ านวน 3 ท่าน เป็น คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลขอเชิญเสนอได้เลยค่ะ  ขอเชิญ  

คุณพรพรรณ  ถาริยะ ค่ะ 
นางพรพรรณ  ถาริยะ  -  เรียนประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน    
สมาชิกสภาเทศบาล ดิฉัน  นางพรพรรณ  ถาริยะ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1    

ขอเสนอ นายประวิด  ตุ่นทองค่ะ 
ผู้รับรอง  1. นายมุ่ย  ก าไร 
   2. นางกัญญมล   เอ้ือคณิต 

นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์  -     ขอเชิญ  คุณมุ่ย  ก าไร ค่ะ 
ประธานสภาฯ      
นายมุ่ย  ก าไร  -  เรียนประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน    
สมาชิกสภาเทศบาล ผม นายมุ่ย  ก าไร   สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2    

ขอเสนอ นางพรพรรณ  ถาริยะ ครับ 
ผู้รับรอง  1. นายทีรศักดิ์  ขนาดนิด 
   2. นายสมบัติ   อินชื่น 

/นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์…………. 
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นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์  -     ขอเชิญ  คุณสมบัติ  อินชื่น ค่ะ 
ประธานสภาฯ      
นายสมบัติ  อินชื่น  -  เรียนประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน    
สมาชิกสภาเทศบาล ผม นายสมบัติ  อินชื่น   สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1    

ขอเสนอ นายวิทูล  พณิชนันทเวช 
ผู้รับรอง  1. นางพรพรรณ  ถาริยะ 
   2. นายมุ่ย ก าไร 

นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์         - มีสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ ถ้าไม่มีดิฉันขอมติที่ประชุม 
ประธานสภาเทศบาล  ว่าเห็นชอบสมาชิกสภาเทศบาลเป็นกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว  ดังนี้ 

1. นางพรพรรณ  ถาริยะ 
2. นายประวิด  ตุ่นทอง 
3. นายวิทูล  พณิชนันทเวช    

ที่ประชุม   - มีมติเห็นชอบ  
 
นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์    3.2  เรื่อง  คัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ กรรมการติดตาม 
ประธานสภาฯ   และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว 

           ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 ข้อ 28 “ก าหนดให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วยฯ (1) 
สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จ านวนสามคน เป็นกรรมการ ”ฯ โดยให้
คณะกรรมการตามข้อ 28 มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกก็ได้ 
นั้น 

ปัจจุบันคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว ได้
ด ารงต าแหน่งครบวาระสองปีแล้ว (เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ซึ่งก าหนดให้
คณะกรรมการด ารงต าแหน่งสองปี) จึงขอเสนอสภาเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว พิจารณาคัดเลือก
ตัวแทนเพ่ือแต่งตั้งร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบล 
หาดเสี้ยว จ านวนสามคน ตามระเบียบดังกล่าว ต่อไป ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาล เสนอ
ตัวแทนเพ่ือแต่งตั้งร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว  ค่ะ   

นายณรงค์  ผันพักตร์  -  เรียนประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน    
เลขานุการสภาฯ  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ชุดเดิม มีดังนี้ 

1. นายมุ่ย ก าไร 
2.  นายสมชาย รังษี 
3. นายทีรศักดิ์  ขนาดนิด 

นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์  - ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาล ได้คัดเลือก ในส่วนสมาชิกสภาเทศบาล 
ประธานสภาฯ จ านวน 3 ท่าน เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ขอเชิญ

เสนอได้เลยค่ะ  ขอเชิญ คุณพรพรรณ  ถาริยะ ค่ะ 
 

/นางพรพรรณ  ถาริยะ ……………….  
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นางพรพรรณ  ถาริยะ   -  เรียนประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน    
สมาชิกสภาเทศบาล ดิฉัน นางพรพรรณ  ถาริยะ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1   

ขอเสนอ  นายมุ่ย  ก าไร  ค่ะ  
ผู้รับรอง   1. นายวิทูล  พณิชนันทเวช 

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

ขอเสนอ  นายสมชาย  รังษี  ครับ 
ผู้รับรอง   1. นางพรพรรณ  ถาริยะ 

      2. นายมุ่ย  ก าไร 
นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์  -     ขอเชิญ  คุณวิทูล  พณิชนันทเวช ค่ะ 
ประธานสภาฯ      
นายวิทูล  พณิชนันทเวช  -  เรียนประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน    
สมาชิกสภาเทศบาล ผม นายวิทูล  พณิชนันทเวช สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1   

ขอเสนอ  นายทีรศักดิ์  ขนาดนิด  ครับ 
ผู้รับรอง   1.  นายประวิด  ตุ่นทอง 

      2.  นางกัญญมล  เอื้อคณิต 
นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์         - มีสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ ถ้าไม่มีดิฉันขอมติที่ประชุม 
ประธานสภาเทศบาล ว่าเห็นชอบให้สมาชิกสภาเทศบาลเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาเทศบาล  ดังนี้ 
1. นายมุ่ย ก าไร 
2. นายสมชาย รังษี 
3. นายทีรศักดิ์  ขนาดนิด 

ที่ประชุม   - มีมติเห็นชอบ  
 
นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์      3.3 ญัตติผู้บริหารเทศบาล  เรื่อง  ร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว   
ประธานสภาฯ   เรื่อง  การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์  พ.ศ. ........... ของกองวิชาการและแผนงาน 

ขอเชิญผู้บริหารเทศบาลฯ ได้เสนอญัตติ 
นางรุ่งอรุณ  ค าโมง เรียน  ประธานสภาเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว และสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน 
นายกเทศมนตรีฯ  3.3 ญัตติผู้บริหารเทศบาล  เรื่อง  ร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว   

เรื่อง  การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์  พ.ศ. ............. 
หลักการ 
เพ่ือปรับปรุงเทศบัญญัติเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว เรื่อง  การควบคุมการเลี้ยงหรือ 

ปล่อยสัตว์  พ.ศ.  2544 
เหตุผล 
ด้วยเทศบัญญัติเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว  เรื่อง  การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์  

พ.ศ.  2544  ได้ใช้บังคับมาเป็นระยะเวลานานและมีหลักเกณฑ์ที่ไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์
ปัจจุบัน  เนื่องจากปัจจุบันในเขตเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว  ได้มีปัญหาเรื่องการเลี้ยงสัตว์ใน
สถานที่ที่ไม่เหมาะสมเป็นจ านวนมาก  เพื่อประโยชน์ในการรักษาสุขภาวะความเป็นอยู่ที่ 

/เหมาะสมกับการด ารงชีพ…………………. 
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เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชนในท้องถิ่นและเพ่ือป้องกันอันตรายและเชื้อโรคจากสัตว์  
สมควรยกเลิกเทศบัญญัติเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว  เรื่อง  การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์  
พ.ศ.  2544  เพ่ือก าหนดมาตรการควบคุมการเลี้ยงและปล่อยสัตว์ภายในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ
ของเทศบาลต าบลหาดเสี้ยวใหม่  การด าเนินการดังกล่าวต้องตราเป็นข้อบัญญัติท้องถิ่นมาตรา  
29  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. 2535 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  3) พ.ศ.  
2560  ประกอบมาตรา  60  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  2496  แก้ไขเพ่ิมเติม  
(ฉบับที่  13)  พ.ศ.  2552  บัญญัติให้ตราเป็นเทศบัญญัติ  จึงจ าเป็นต้องตราเทศบัญญัตินี้   

ดังนั้น  จึงเรียนมาเพ่ือขอให้สภาเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว  พิจารณาร่างเทศบัญญัติ
เทศบาลต าบลหาดเสี้ยว  ว่าด้วย  การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์  พ.ศ. ................  และ
ให้ความเห็นชอบเพื่อตราเป็นเทศบัญญัติต่อไป 

จึงขอเสนอญัตตินี้   ต่อสภาเทศบาลต าบลหาดเสี้ ยว  นางรุ่ งอรุณ  ค าโมง  
นายกเทศมนตรีต าบลหาดเสี้ยว  

นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์   - ขอเชิญเลขานุการชี้แจงระเบียบฯ  ค่ะ 
ประธานสภาฯ 
นายณรงค์  ผันพักตร์ - ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นพิจารณาต้องพิจารณาเป็นสามวาระ คือ  
เลขานุการฯ 1. ชั้นรับหลักการ  2.ชั้นแปรญัตติ และ 3. ชั้นเห็นชอบ ให้ตราเป็นเทศบัญญัติ แต่ที่ประชุม

สภาท้องถิ่นจะอนุมัติ  ให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 

แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2554 ข้อ 45 วรรค 2 ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว 
ผู้บริหารหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะ
เป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดี ยวแล้ว การ
พิจารณาในวาระที่ 2 นั้น ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดย
ประธานสภาที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 

ที่ประชุม  - รับทราบ 
นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์ - ขอเชิญ  คุณพรพรรณ  ถาริยะ ค่ะ 
ประธานสภาฯ 
นางพรพรรณ  ถาริยะ - เรียน  ประธานสภาเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว และสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล ดิฉัน  นางพรพรรณ  ถาริยะ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ดิฉันขอเสนอ 3 วาระรวดเดียวค่ะ 
นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์    - ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาล อภิปรายค่ะ ถ้าไม่มีท่านใดอภิปราย 
ประธานสภาฯ ดิฉันจะขอมติที่ประชุมสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบให้รับหลักการแห่ง  ร่างเทศบัญญัติ

เทศบาลต าบลหาดเสี้ยว  เรื่อง  การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์  พ.ศ. ............. ขอได้โปรด
ยกมือขึ้นค่ะ 

      ผลปรากฏว่า  มีผู้เห็นชอบ จ านวน    8   เสียง 
นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์    -  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดไม่เห็นชอบให้รับหลักการแห่ง  ร่างเทศบัญญัติ 
ประธานสภาฯ เทศบาลต าบลหาดเสี้ยว  เรื่อง  การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์  พ.ศ. .............  

ขอได้โปรดยกมือขึ้นค่ะ 
     ผลปรากฏว่าไม่มีผู้ยกมือ  
   ผลปรากฎดังนี้ 
     มีผู้เห็นชอบ จ านวน    8     เสียง 
     มีผู้ไม่เห็นชอบ จ านวน     -   เสียง  
     งดออกเสียง จ านวน    1    เสียง 

/ที่ประชุม………….. 
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ที่ประชุม  - มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์    -  ตามท่ีเลขานุการสภาฯ  ได้ชี้แจงให้ทราบแล้วนั้น  จึงขอให้สมาชิกสภาเทศบาล  
ประธานสภาฯ เรื่อง  การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์  พ.ศ. .............  ในวาระ 3   ดิฉันจะขอมติที่ประชุม

สภาฯ ว่าจะให้ตราเป็นเทศบัญญัติหรือไม่  ถ้าท่านสมาชิกสภาเทศบาลเห็นว่าร่างเทศบัญญัติ
เทศบาลต าบลหาดเสี้ยว  เรื่อง  การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์  พ.ศ. ............. นี้สมาชิก
สภาเทศบาลท่านใด  เห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติ   ขอได้โปรดยกมือขึ้นค่ะ   

     ปรากฏว่า  มีผู้เห็นชอบ  8  เสียง 
   มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดไม่เห็นชอบวาระ 2 ขอได้โปรดยกมือขึ้นค่ะ 

ปรากฏว่า  มีผู้เห็นชอบ  -  เสียง 
ผลปรากฎดังนี้ 

     มีผู้เห็นชอบ จ านวน    8     เสียง 
     มีผู้ไม่เห็นชอบ จ านวน     -   เสียง  
     งดออกเสียง จ านวน    1    เสียง 
ที่ประชุม  - มีมติเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติได้  เป็นเอกฉันท์ 
 
นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์      ญัตติผู้บริหารเทศบาล  3.4  เรื่อง  ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง 
ประธานสภาฯ   งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณ พ.ศ. 2562 กรณีงบประมาณเบิกตัดปี   

ของกองช่าง  ขอเชิญผู้บริหารเทศบาลฯ ได้เสนอญัตติ 
นางรุ่งอรุณ  ค าโมง เรียน  ประธานสภาเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว และสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน 
นายกเทศมนตรีฯ  3.4  เรื่อง  ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  

งบประมาณ พ.ศ. 2562 กรณีงบประมาณเบิกตัดปี 

ข้าพเจ้า นางรุ่งอรุณ  ค าโมง ต าแหน่ง นายกเทศมนตรีต าบลหาดเสี้ยว ขอเสนอญัตติ
ขอความเห็นชอบอนุมัติแก้ไขค าเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 กรณีงบประมาณเบิกตัดปี โครงการก่อสร้างโครงหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ 
บริเวณ ส านักงานเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว หมู่ที่ 3 ต าบลหาดเสี้ยว อ าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัด
สุโขทัย และรายละเอียดอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 

หลักการ 
ตามที่เทศบาลต าบลหาดเสี้ยว ได้ตั้งงบประมาณจัดท าโครงการก่อสร้างหลังคาคลุม           

ลานเอนกประสงค์ หมู่ที่ 3 ต าบลหาดเสี้ยว อ าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย โดยตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และสภาเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว ได้อนุมัติกันเงิน
โครงการดังกล่าว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ข้อ 59 เมื่อคราวประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญสมัยที่ 
1 ประจ าปี 2562 ครั้งที่ 1 วันที่ 27 กันยายน 2562 รายละเอียดดังนี้ โครงการก่ อสร้าง
หลังคาคลุมลานเอนกประสงค์ หมู่ที่ 3 ต าบลหาดเสี้ยว อ าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 
ขนาดกว้าง 25 เมตร ยาว 40 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 1,000 ตรม. วงเงินงบประมาณ 
1,989,000 บาท   

 
/เหตุผล ……………. 
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เหตุผล 
เนื่องจากกองช่าง เทศบาลต าบลหาดเสี้ยว ได้ด าเนินการตรวจสอบบริเวณสถานที่

ก่อสร้างแล้วพบว่าสภาพชั้นดินมีสภาพอ่อนตัวเกรงว่าจะกระทบต่อโครงสร้างจึงด าเนินการ
เจาะชั้นดินเพ่ือส ารวจและท าการออกแบบฐานรากใหม่ โดยส านักงานโยธาธิการและผังเมือง 
จังหวัดอุตรดิตถ์ได้พิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง พร้อมค านวณการออกแบบโครงสร้างและ
ฐานรากชนิดเสาเข็มเจาะ ขนาด 0.35 เมตร รับน้ าหนัก 30 ตัน โดยแก้ไขฐานรากแผ่มาเป็น
ฐานรากเข็มเจาะโดยมีวิศวกรโยธาระดับสามัญวิศวกรเป็นผู้ออกแบบและรับรองความปลอดภัย 
มั่นคงแข็งแรง ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ.2542  

เพ่ือให้สามารถด าเนินการโครงการดังกล่าวเป็นไปอย่างเหมาะสมและเกิดประสิทธิผล
อย่างสูงสุด จึงมีความจ าเป็นจะต้องแก้ไขค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายโครงการดังกล่าวข้างต้น 
โดยอาศัยอ านาจตามความนัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543 หมวด 
4 ข้อ 31 “การโอน การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายการที่ได้เบิกตัดปีหรือ
ขยายเวลาให้เบิกตัดปีไว้ จะกระท าได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจให้เบิกตัดปี หรือขยาย
เวลาเบิกตัดปี” รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้ 

   จึงขอเสนอญัตตินี้  ต่อสภาเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว  เพ่ือพิจารณาอนุมัติ ต่อไป 
นางรุ่งอรุณ  ค าโมง  นายกเทศมนตรีต าบลหาดเสี้ยว  

นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์     - ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาล อภิปรายค่ะ  ขอเชิญ  คุณรุ่งอรุณ  ค าโมง ค่ะ 
ประธานสภาฯ   
นางรุ่งอรุณ  ค าโมง เรียน  ประธานสภาเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว และสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน 
นายกเทศมนตรีฯ   ขอชี้แจงเพ่ิมเติม  การรับน้ าหนักขอฐานแผ่ของเรามีอยู่แล้ว  ไม่มีอะไรจะแก้ไข  ทั้งสิ้น    

การท าฐานแผ่ง่ายกว่าเสาเข็ม ค่ะ   
นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์     - ขอเชิญ คุณประวิด  ตุ่นทอง ค่ะ   
ประธานสภาฯ      
นายประวิด  ตุ่นทอง เรียน  ประธานสภาเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว และสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล เท่าท่ีอธิบายมาอยู่ที่ฐานอย่างเดียว ไม่เก่ียวกับข้างบน ความเข็งแรง มีวิศวกรรับรอง  ก็ไม่มี 

ปัญหา  งบประมาณไม่เพ่ิม ก็ไม่มีปัญหาครับ 
นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์     - ขอเชิญ คุณพรพรรณ  ถาริยะ ค่ะ   
ประธานสภาฯ      
นางพรพรรณ  ถาริยะ เรียน  ประธานสภาเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว และสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล เรื่องการก่อสร้างสัญญาลงนามแล้ว  มีการเปลี่ยนแปลง มีการต่อท้ายสัญญาหรือยัง   

ผู้รับเหมาจะยอมเสียผลประโยชน์ตัวเอง  เกรงจะเกิดปัญหาภาคหน้าค่ะ 
นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์     - ขอเชิญ  คุณรุ่งอรุณ  ค าโมง ค่ะ 
ประธานสภาฯ   
นางรุ่งอรุณ  ค าโมง เรียน  ประธานสภาเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว และสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน 
นายกเทศมนตรีฯ   กรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลง  เหล็กที่ใช้ตัวเดียวกัน สัญญานี้ไม่มีการขยายเวลาให้ผู้รับจ้าง  เขา

น าเหล็กมาแล้ว  คุณจะช้ากว่านี้ไม่ได้  ผู้รับจ้างจะมาฟ้องร้องไม่ได้  ผู้รับจ้างจะต้องมีผลการ
ตรวจสอบดินมาประกอบด้วย  การก่อสร้างจะต้องค านวณชั้นดิน  การท าบันทึกต่อสัญญา  
จะต้องท าหลังจากผ่านความเห็นชอบจากสภาเทศบาลก่อนจึงจะท าได้ค่ะ    

ที่ประชุม  - รับทราบ 
/นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์  ………………..  
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นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์    - ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาล อภิปรายค่ะ ถ้าไม่มีท่านใดอภิปราย 
ประธานสภาฯ ดิฉันจะขอมติขอความเห็นชอบญัตติผู้บริหารเทศบาล  เรื่อง  ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค า

ชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณ พ.ศ. 2562  กรณีงบประมาณเบิกตัดปี  
ท่านใดเห็นชอบขอได้โปรดยกมือขึ้นค่ะ 

     ผลปรากฏดังนี้ 
     มีผู้เห็นชอบ จ านวน     7    เสียง 
     มีผู้ไม่เห็นชอบ จ านวน     -   เสียง  
     งดออกเสียง จ านวน    2    เสียง 
ที่ประชุม  - มีมติ ดังนี้ 
     มีผู้เห็นชอบ จ านวน    7     เสียง 
     มีผู้ไม่เห็นชอบ จ านวน     -   เสียง  
     งดออกเสียง จ านวน    2    เสียง 
 
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  
           1. วันนี้มีคณะประชาคมประตูน้ า  ได้เข้ามาพ้ืนที่  ครั้งที่ 2 ที่หอประชุม

อ าเภอศรีสัชนาลัย ช่วงบ่ายนี้ ท่านใดไม่ติดภารกิจอะไร ขอเชิญไปร่วมรับฟังด้วยนะค่ะ  
           2. ขณะนี้เทศบาลฯ ได้รับการร้องเรียนเป็นจ านวนมาก เมื่อวานก็มีการเผา

กะลาเป็นควันไฟ และเมื่อวานนี้เทศบาลต าบลหาดเสี้ยว  ไปพาชุมชนไปศึกษาดูงานที่  
เทศบาลนครพิษณุโลก  ในส่วนของเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว ด าเนินการมาประมาณ  
7 – 8 ปีแล้ว ขอฝากท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านช่วยกันคิดว่าเราจะเปลี่ยน
วิธีการจัดเก็บขยะอย่างไรได้บ้าง เรามาช่วยกันคิดนะค่ะ  

นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์     - ขอเชิญ  คุณพรพรรณ  ถาริยะ  ค่ะ 
ประธานสภาฯ   
นางพรพรรณ  ถาริยะ  เรียน  ประธานสภาเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล   ดิฉัน  นางพรพรรณ   ถาริยะ  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1    เรื่องหมวกควันใน

ตลาดสด บางทีไปตลาดสดตอนเย็น มีแม่ค้าย่างปลา ควันคลุ้งเลย อยากให้แก้ไข
ปัญหานี้อย่างไรดี ที่ดูดควันมีเพียงพอหรือไม่ ดิฉันไปตลาดประมาณ  5 โมงเย็น ยังมี
ควันอยู่เลย ตลาดใต้ก็มี  ดิฉันไปแนะน าให้ท าปล่องควันหน่อยได้มั้ย เขาก็ไม่ท าค่ะ 

นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์     - ขอเชิญ  คุณรุ่งอรุณ  ค าโมง  ค่ะ 
ประธานสภาฯ 

/นางรุ่งอรุณ  ค าโมง………….. 
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นางรุ่งอรุณ  ค าโมง  -  เรียนประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน 

นายกเทศมนตรีฯ ดิฉัน นางรุ่งอรุณ  ค าโมง นายกเทศมนตรีต าบลหาดเสี้ยว  ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภา
เทศบาล  ที่ได้ช่วยกันดูแล  ถึงเวลาแล้ว  เราควรจะจัดโซน เอาที่ปิ้งย่าง มาอยู่โซน
เดียวกัน เรื่องนี้ขอฝากกองสาธารณสุขฯ ด้วยนะค่ะ 

นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์     - ขอเชิญ  คุณพรพรรณ  ถาริยะ  ค่ะ 
ประธานสภาฯ   
นางพรพรรณ  ถาริยะ  เรียน  ประธานสภาเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล   ดิฉัน  นางพรพรรณ  ถาริยะ  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1 เรื่องถนนหนทาง ตาม 

ซอยต่างๆ หญ้ารกมาก คลองก็รกมาก  โครงการคลองสวยน้ าใส จะท าได้แล้วหรือยัง 
ตอนนี้ผักบุ้งเต็มคลองไปหมดเลย พวกที่ไปออกก าลังกาย ก็เกิดปัญหา บางทีก็เป็น
แหล่งมั่วสุมเดก็นักเรียน ช่วงนี้รู้สึกว่าหญ้ารกมากค่ะ 

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

ให้กองช่าง ไม่ทราบว่า กองสาธารณสุขฯ ไปช่วยตัดตรงไหนบ้าง เรื่องคลองสวยน้ าใส 
ขอให้กองช่างพิจารณาวางแผนการด าเนินงานด้วยค่ะ  

นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์     - ขอเชิญ  คุณประวิด  ตุ่นทอง  ค่ะ 
ประธานสภาฯ   
นายประวิด  ตุ่นทอง  เรียน  ประธานสภาเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล   ผม นายประวิด  ตุ่นทอง  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2 โครงการในแผนฯ ปี 65 , 66  

และ 67 น้องลง  การท ารางระบายน้ าตลาดนัด อยากให้ท าดีๆ ไปเลย ท าโครงการ
ใหญ่ๆ ไปเลย  จะได้ท าทีเดียว  ไม่ต้องมาแก้ไขหลายรอบ โครงการก่อสร้างถนน 
เจ้าของที่ดินให้กันที่ดินไว้ 3 เมตร ไว้หมดแล้ว อยากให้ดูการท ารังวัด เราควรไป
ดูก่อน จะได้ไม่รุกล้ าถนนเข้ามา  ไม่ให้เจ้าของที่ดินท ารั้วมาติดถนน 

นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์     - ขอเชิญ  คุณวิทูล  พณิชนันทเวช  ค่ะ 
ประธานสภาฯ   
นายวิทูล  พณิชนันทเวช   เรียน  ประธานสภาเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล   ผม นายวิทูล  พณิชนันทเวช สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ขอสอบถาม สัก 2 - 3 เรื่อง 

1. กรณีท่ีพูดถึงตลาดเหนือ ผมเห็นมีอยู่ 2 – 3 รา้น ที่มีการปิ้งย่างในตลาด 
2. ฝากกองช่าง ท่าลงน้ าหนองจิก เห็นไปรังวัดอยู่ อยากให้ไปดูบ้างว่า  เขารุกล้ าเข้า

ที่สาธารณะหรือไม่ครับ 
3. เรื่องทางหลวงเข้ามาชี้แจง ทางสมาชิกสภาเทศบาล  ไม่ได้มาร่วมรับฟังอยากให้

ท่านนายกฯ เล่าให้สมาชิกสภาเทศบาลฟังบ้างครับ 
นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์     - ขอเชิญ  คุณพรพรรณ  ถาริยะ  ค่ะ 
ประธานสภาฯ   
นางพรพรรณ  ถาริยะ  เรียน  ประธานสภาเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล   ดิฉัน  นางพรพรรณ  ถาริยะ  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1 ฝากกองช่าง  ถ้าเราท า

ถนนใหม่ อยากให้ยกถนนให้สูงกว่าที่ดินประชาชน  ให้ปริมาณพ้ืนที่ถมให้สูงขึ้น  เรา
จะได้ไม่ต้องมาแก้ไขภายหลังค่ะ 

/นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์ ………………..   
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นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์     - ขอเชิญ  คุณรุ่งอรุณ  ค าโมง  ค่ะ 
ประธานสภาฯ   
นางรุ่งอรุณ  ค าโมง  -  เรียนประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน 

นายกเทศมนตรีฯ ดิฉัน นางรุ่งอรุณ  ค าโมง นายกเทศมนตรีต าบลหาดเสี้ยว  ขอชี้แจง ตามที่ท่านสมาชิก
สภาเทศบาลฯ ได้แจ้งมานั้น  ดิฉันจะมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการ
แก้ไขให้ต่อไปค่ะ  

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

ทุกท่านค่ะ 
ที่ประชุม   -  รับทราบ 
 
   ปิดประชุม  เวลา   12.00   น. 
 

                 ลงชื่อ         ณรงค์  ผันพักตร์   ผู้จดบันทึกการประชุม 
(นายณรงค์  ผันพักตร์)    

เลขานุการสภาเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  ตรวจแล้วถูกต้อง 
เมื่อวันที่  13  พฤศจิกายน  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 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    


