
 

(ส าเนา) 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว 

สมัยสามัญ  สมัยที ่ 2  ประจ าปี   2562 
ครั้งที่ 1/2562 

เมื่อวันที ่ 23 พฤษภาคม  2562 
ณ  ห้องประชุมเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว 

เร่ิมประชุมเวลา  10.00  น.  เลิกประชุมเวลา  12.05   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 นายมาโนต อ่วมภักดี สมาชิกสภาเทศบาล 
9 นายทีรศักดิ์ ขนาดนิด สมาชิกสภาเทศบาล 

10 นางสาวรัชดาภรณ์ ก าเนิด สมาชิกสภาเทศบาล 
11 นายมุ่ย ก าไร สมาชิกสภาเทศบาล  
12 นายณรงค์ ผันพักตร์ เลขานุการสภาเทศบาล 

ผู้เข้าร่วมประชุม  
1 นางรุ่งอรุณ ค าโมง นายกเทศมนตรี 

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

6 นางวรรณา วัฒนวงศ์สุโข ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
7 นางกาญจนา ดีเอ่ียม ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
8 นางศุพิชชา    วิลัยแก้ว ผู้อ านวยการกองคลัง 
9 นายวิเชียร วรินทร์ ผู้อ านวยการกองช่าง 

10 นายจิตรกร จุติ ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน 
11 นางสาวมณีวรรณ บุณยศิวาพงศ์ หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 

12 นายอดิสรณ์ พันธ์เลิศ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน 
13 นายวิชาญ โตอินทร์ สัตวแพทย์ช านาญงาน 

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

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

ครั้งที่ 1/2562  ประจ าปี  2562 ขอเชิญ  นายณรงค์  ผันพักตร์  เลขานุการสภา
เทศบาล  ชั่วคราว อ่านประกาศ 

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

เรื่อง  ก าหนดเปิดสมัยประชุมสภาเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว  สมัยสามัญ  สมัยที่ 2 
ประจ าปี  ๒๕62 ด้วยสภาเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว  สมัยสามัญ  สมัยที่ 1 ประจ าปี  
๒๕62  เมื่อวันที่   28  กุมภาพันธ์   ๒๕62  ได้ก าหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล
ต าบลหาดเสี้ยว  สมัยสามัญ สมัยที่ 2  ประจ าปี  ๒๕62  ตั้งแต่วันที่  1 -  30  
พฤษภาคม  2562  ระยะเวลา  30  วัน 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๒๔  และ ๒๕  แห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล   พ.ศ.  ๒๔๙๖  รวมทั้งแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ 13)  พ.ศ.   2552  จึง
ประกาศเปิดสมยัประชุมสภาเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว   สมัยสามัญ สมัยที่  2 ประจ าปี 
๒๕62 ตั้งแต่วันที่ 1 -  30 พฤษภาคม 2562 ระยะเวลา 30 วัน ประกาศ   
ณ   วันที่  ๒5  เดือน  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕62  นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์ ประธานสภา
เทศบาลต าบลหาดเสี้ยว 

ที่ประชุม  - รับทราบ 
นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์  -   ต่อไปขอด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม  ดังต่อไปนี้ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่อง  ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์    - เรื่องท่ีแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ขอแจ้งที่ประชุมทราบ ดังนี้  
ประธานสภาฯ  1.1  ขอแนะน าตัวข้าราชการ ราย  นายณรงค์   ผันพักตร์  ต าแหน่ง  

ปลัดเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว  ซึ่งได้ย้ายมาจาก  เทศบาลต าบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ 
อ าเภอทุ่งเสลี่ยม  จังหวัดสุโขทัย  มาด ารงต าแหน่ง ปลัดเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว     
เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562  ขอเชิญ นายณรงค์   ผันพักตร์  ต าแหน่ง  ปลัดเทศบาล 
ต าบลหาดเสี้ยว  ค่ะ 

นายณรงค์  ผันพักตร์  เรียนประธานสภาเทศบาล ผู้บริหารเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล   
ปลัดเทศบาล ทุกท่าน ผมขออนุญาตแนะน าตัวเองนะครับ  ผมนายณรงค์ ผันพักตร์ ย้ายมาจาก 

เทศบาลต าบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์   มาด ารง  ต าแน่ง ปลัดเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว   
เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562  ผมอยู่เทศบาลต าบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ อ าเภอทุ่งเสลี่ยม 
เป็นเวลา 12 ปี ก่อนหน้านั้นอยู่ อบต.บ้านแก่ง อบต.ถาวรวัฒนา จังหวัดก าแพงเพชร 
รวมรับราชการมาแล้ว 23 ปี  

  การศึกษา จบปริญญาตรี มสธ. , ก่อนหน้านั้นก็เป็นศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านแก่ง
วิทยา ต่อปริญญาโท รปม. รุ่น 3 ม.รามค าแหง วิทยาเขตสุโขทัย และปริญญาโท มสธ. 
ยังค้างไว้อยู่ยังไม่จบ   

 
/ประสบการณ์ท างาน………………………. 
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  ประสบการณ์ท างาน ท าหน้าที่หลาย ๆ ต าแหน่ง ในต าแหน่ง ปลัด อบต., 

ปลัดเทศบาล และเลขานุการสภา อบต. 
  ส่วนอาชีพครอบครัว อาชีพค้าขาย ส่วนตัวผมจัดรายการวิทยุ และผ่านการ

อบรมหลายๆ หลักสูตร  พอจะมีความรู้ด้านสื่อมวลชน และพอจะมีพรรคพวกบ้าง 
ทางครอบครัวก็ได้จัดรายการวิทยุ และผมก็ช่วยเหลือครอบครัวจัดรายการวิทยุ ที่ จะ
น ามาช่วยประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลต าบลหาดเสี้ยวได้บ้าง ตอนที่ผมอยู่ทุ่ง
เสลี่ยม  ก็ให้ฝ่ายประชาสัมพันธ์จัดรายการ นายกเทศมนตรีคุยกับประชาชน หรือทาง
สภาเทศบาล ก็จะมีประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล มีข่าวสารอะไรก็ไป
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ  ผมก็ได้จัดสรรเวลาให้  จะออกอากาศ  ในเวลา 
18.00 – 19.00  น. และมีเทศบาลข้างเคียง อบต.ข้างเคียง ส่งข่าวมาเราก็ได้
ประชาสัมพันธ์ให้ สร้างภาพลักษณ์ที่ ดีให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อันนี้ก็เป็น
ส่วนหนึ่งในการประชาสัมพันธ์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผมขอขอบคุณประธานสภา
เทศบาล ที่ได้ให้โอกาสได้แนะน าตัวครับ 

มติที่ประชุม    - รับทราบ 
นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์   1.2  เนื่องจาก นางเสาวลักษณ์  สรรเสริญ  ต าแหน่ง รองปลัดเทศบาลต าบล 
ประธานสภาฯ หาดเสี้ยว/เลขานุการสภาเทศบาล  ได้ยื่นลาออกจากต าแหน่ง เลขานุการสภาเทศบาล    

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม  2562 จึงท าให้ ต าแหน่ง เลขานุการสภาเทศบาล ว่างลง 
จึงขอมอบหมายให้  นายณรงค์  ผันพักตร์ ต าแหน่ง  ปลัดเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว  
เป็นเลขานุการสภาเทศบาล ชั่วคราว 

มติที่ประชุม    - รับทราบ 
นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์      1.3 เรื่อง รับทราบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ประธานสภาฯ  เทศบาลต าบลหาดเสี้ยว ครั้งที่  1  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ครัง้ที่1/2562) 

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

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

แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงาน
ผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบ
วันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

ปัจจุบันคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลหาด
เสี้ยว ได้ด าเนินการประชุมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบล
หาดเสี้ยว ครั้งที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เสร็จสิ้นแล้ว เมื่อวันที่ 26 
เมษายน พ.ศ. 2562 จึงได้น าเสนอรายงานผลการติดตามดังกล่าวให้สภาเทศบาล
ต าบลหาดเสี้ยวรับทราบ ต่อไป รายละเอียดตามเอกสารที่แจกให้ทุกท่านแล้ว 

ที่ประชุม          - รับทราบ 
/ระเบียบวาระท่ี  2  …………………………. 
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ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ  สมัยที ่1  ประจ าปี   2562 

            เมื่อวันที่  28  กุมภาพันธ์  2562 
นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์   - ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน  ตรวจสอบดูว่า  จะแก้ไขอะไรหรือไม่   
ประธานสภาเทศบาล   ขอเชิญ คุณรุ่งอรุณ  ค าโมง นายกเทศมนตรี ค่ะ 
นางรุ่งอรุณ  ค าโมง  เรียนประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน 
นายกเทศมนตรีฯ ขอแก้ไข หน้า  28  จากค าว่า “ ควาย ” เป็น “ กระบือ ” ทุกจุดเลยนะค่ะ 
ที่ประชุม  - รับทราบ 
นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์   - มีท่านใดจะขอแก้อีกหรือไม่ถ้าไม่มีการแก้ไข  ดิฉันขอความเห็นชอบจาก        
ประธานสภาเทศบาล  สภาเทศบาลว่าท่านใดเห็นชอบให้รับรองรายงานการประชุมฯ ขอได้โปรดยกมือขึ้นค่ะ 

ผลปรากฏดังนี้ 
มีผู้รับรอง จ านวน   10  เสียง 
มีผู้ไม่รับรอง จ านวน   -     เสียง  

     งดออกเสียง จ านวน   1   เสียง 
ที่ประชุม  - มีมตริับรองรายงานการประชุม  ดังนี้ 

มีผู้รับรอง จ านวน   10  เสียง 
     มีผู้ไม่รับรอง จ านวน   -     เสียง  
     งดออกเสียง จ านวน   1   เสียง 
 
ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่อง  เพื่อพิจารณา  
นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์     3.1  การเลือกเลขานุการสภาเทศบาล   
ประธานสภาเทศบาล  เนื่องจาก นางเสาวลักษณ์   สรรเสริญ ต าแหน่ง  รองปลัดเทศบาลต าบล   

หาดเสี้ยว/เลขานุการสภาเทศบาล ได้ขออนุญาตลาออกจากต าแหน่ง เลขานุการสภา
เทศบาล  เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม  2562 จึงท าให้ต าแหน่ง เลขานุการสภาเทศบาล 
ว่างลง 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  
พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 15 เมื่อมีประธานสภาท้องถิ่น 
รองประธานสภาท้องถิ่นหรือเลขานุการสภาท้องถิ่นพ้นจากต าแหน่งก่อนครบอายุของ
สภาท้องถิ่น ให้สภาท้องถิ่นเลือกประธานสภาท้องถิ่นรองประธานสภาท้องถิ่นหรือ
เลขานุการสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณีแทนต าแหน่งที่ว่าง (2) กรณีเลขานุการสภาท้องถิ่น  
ให้สภาท้องถิ่นเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่นแทนต าแหน่งที่ว่าง  ในการประชุมสภา
ท้องถิ่นที่มีขึ้นคราวแรก  นับแต่วันที่ต าแหน่งว่างลง  ส าหรับวิธีการเลือกต าแหน่ง
เลขานุการสภาเทศบาล     
 - ขอเชิญ  คุณณรงค์   ผันพักตร์  ต าแหน่ง  ปลัดเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว  ซึ่ง
เป็นเลขานุการสภาเทศบาล ชั่วคราว  ชี้แจงระเบียบ  กฎหมายและขั้นตอนการเลือก
เลขานุการสภาเทศบาล   

นายณรงค์   ผันพักตร์     - ตามที่คุณเสาวลักษณ์   สรรเสริญ   ต าแหน่ง เลขานุการสภาเทศบาล 
เลขานุการสภาฯ    ได้ลาออกจากต าแหน่ง เลขานุการสภาเทศบาล เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม  

2562 จึงท าให้ต าแหน่ง เลขานุการสภาเทศบาล ว่างลง 
 

/- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย……………………. 
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- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
    พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554  

ข้อ 13 “ วิธีการเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่น  ให้น าความในข้อ 8 มาใช้
บังคับโดยอนุโลม”     

 เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติเลือกเลขานุการท้องถิ่นแล้ว  ให้เลขานุการสภาท้องถิ่น
ชั่วคราวพ้นจากต าแหน่ง 

ข้อ 18 ให้สภาท้องถิ่นเลือกพนักงานหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นนั้นคนหนึ่ง เป็นเลขานุการสภาท้องถิ่น  
ทั้งนี้  ให้ค านึงถึงความรู้ความสามารถอันจะเป็นประโยชน์ต่อสภาท้องถิ่น 
   โดยใช้วิธีเดียวกันกับวิธีการเลือกประธานสภา  รองประธานสภา โดย
ก าหนดให้สมาชิกสภาเทศบาล แต่ละคนมีสิทธิเสนอชื่อได้  1  คน ที่เห็นว่าสมควรให้
เป็นผู้ด ารงต าแหน่งเลขานุการสภาเทศบาลได้ และขั้นตอนต้องมีสมาชิกสภาเทศบาล   
รับรองไม่น้อยกว่า 2 คน โดยให้สมาชิกสภาเทศบาลแต่ละคนมีสิทธิรับรองได้เพียงครั้ง
เดียว  ชื่อที่เสนอไม่จ ากัดจ านวน  และให้สมาชิกสภาเทศบาล  ลงคะแนนเลือกจากชื่อ
เหล่านั้น  โดยใช้วิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของผู้ถูกเสนอชื่อคนละ หนึ่งชื่อ  เมื่อตรวจ
นับแล้วให้ประธานสภาที่ประชุมประกาศคะแนนต่อที่ประชุมสภาเทศบาล  ผู้ได้รับ
คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือก  ถ้ามีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันหลายคนให้เลือกใหม่ 
เฉพาะผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดนั้นโดยใช้วิธีเดิม  ถ้าผลการเลือกใหม่ปรากฏว่ายังมีผู้ได้
คะแนนสูงสุดเท่ากันอีกให้ใช้วิธี  จับสลากเฉพาะผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน  ส าหรับการ
นับคะแนนให้ประธานเชิญสมาชิกสภาไม่น้อยกว่า 2 คน  ช่วยตรวจนับคะแนน 
และ ข้อ 14 ในกรณีนี้หากมีผู้ถูกเสนอชื่อเพียง 1 คน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก จึงขอ
น าเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ ขอขอบคุณครับ 

ที่ประชุม   - รับทราบ 
นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์     - สมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดจะเสนอรายชื่อเพ่ือเลือกเป็นเลขานุการสภา  
ประธานสภาฯ เทศบาลต าบลหาดเสี้ยว  แทนต าแหน่งที่ว่าง   

 ขอเชิญคุณวิทูล พณิชนันทเวช 
นายวิทูล  พณิชนันทเวช  -เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลหาดเสี้ยวและสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล ผมสมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ขอเสนอ นายณรงค์  ผันพักตร์ ปลัดเทศบาล  เป็น 

เลขานุการสภาเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว ครับ 
นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์   -  ขอผู้รับรองด้วยค่ะ 
ประธานสภาฯ   มีผู้ผู้รับรอง ดังนี้ 

1. นางพรพรรณ  ถาริยะ 
2. นายพุธิชัย  โชคชัยเจริญยิ่ง 

นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์   - มีสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดจะเสนอรายชื่อรายอื่น เป็นเลขานุการสภา 
ประธานสภาฯ เทศบาลต าบลหาดเสี้ยว อีกหรือไม่ค่ะ  ถ้าไม่มีท่านใดเสนอ ดิฉันจะขอมติที่ประชุมว่า  

สมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดเห็นชอบให้ นายณรงค์  ผันพักตร์  ปลัดเทศบาล  เป็น 
เลขานุการสภาเทศบาล ขอได้โปรดยกมือขึ้นค่ะ 

 
/ผลปรากฎดังนี้………………………. 
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    ผลปรากฎดังนี้ 
    มีผู้เห็นชอบ จ านวน   10    เสียง 
    มีผู้ไม่เห็นชอบ จ านวน     -     เสียง  
    งดออกเสียง จ านวน     1     เสียง 
ที่ประชุม  -  มีมติเห็นชอบ ให้ นายณรงค์  ผันพักตร์ ปลัดเทศบาล  เป็น เลขานุการสภา

เทศบาลต าบลหาดเสี้ยว 
  
นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์    3.2 ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง เงินงบประมาณรายจ่าย  
ประธานสภาฯ   ประจ าปี พ.ศ. 2562  ขอเชิญผู้บริหารเทศบาลฯ ได้เสนอญัตติ 
นางรุ่งอรุณ  ค าโมง    เรียน ประธานสภาเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว และสมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน 
นายกเทศมนตรีฯ 3.2 เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง เงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ. 

2562     
หลักการ 
ด้วยเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว  มีความประสงค์ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค า

ชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  2562  จ านวน  1  รายการ  ดังนี้ 
เรื่องเดิม   กองช่าง เทศบาลต าบลหาดเสี้ยว ได้จัดตั้งงบประมาณตามเทศ

บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในการจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผลจ านวน 2 เครื่อง  นั้น  กระทรวงดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม ได้เปลี่ยนแปลง  เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 โดยประกาศใช้เมื่อวันที่ 15 
มีนาคม 2562  

รายการที่ขอแก้ ไขเปลี่ ยนแปลงเป็น   กองช่ างมีความประสงค์ขอ
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะชุมชน  หมวดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
ส าหรับงานประมวลผลจ านวน 2 เครื่อง ตามรายละเอียดที่แนบมาท้ายนี้ 

เหตุผล 
เนื่องจากการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ต้องจัดซื้อตามมาตรฐานครุภัณฑ์

ประจ าปี ซึ่งกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมได้มีเปลี่ยนแปลง  เกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 
โดยประกาศใช้เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562  

จึงขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  2562  ดังกล่าว 
ข้างต้น    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน หมวดที่ 4 ข้อ  
29  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง  ที่ท าให้ลักษณะปริมาณคุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง
ให้เป็นอ านาจอนุมัตขิองสภาท้องถิ่น 

จึงขอเสนอญัตตินี้ต่อสภาเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว  นางรุ่งอรุณ  ค าโมง 
นายกเทศมนตรีต าบลหาดเสี้ยว 

/รายละเอียดเดิม……………………… 
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รายละเอียดเดิม 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล(ตั้งโต๊ะ) จ านวน 2 

เครื่องๆ ละ 30,000 บาท เป็นเงิน 60,000 บาท เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานกองช่าง
ของเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก(4 core) 
จ านวน 1 หน่วย มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB 
มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.2 GHz   

- มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพโดยมีคุณลักษณะอย่างใด อย่างหนึ่งหรือ
ดีกว่าดังนี้    

1. เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจ าขนาด
ไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ    

2. มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง
แบบ Graphics Processing Unit  ที่สามารถใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 

3. มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจ า
หลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB  

- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 
GB   

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (HARD Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 240 GB 
จ านวน 1 หน่วย  

- มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 

10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า  1 ช่อง    
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง  
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
- มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1   

และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย 
รายละเอียดใหม่ 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล(ตั้งโต๊ะ) จ านวน 2 

เครื่องๆละ 30,000 บาท เป็นเงิน 60,000 บาท เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานกองช่าง
ของเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) โดย
มีความเร็วสัญญาณนาฬิกา พื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.2 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่ม
สัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จ านวน 1 
หน่วย 

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory 
รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 12 MB 

/- มีหน่วยประมวลผล…………………. 
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- มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ

ดีกว่า ดังนี้ 
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจ าขนาด

ไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง 

แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 

3) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจ า
หลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 

- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 
GB 

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB 
หรือ ชนิด Solid StateDrive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 240 GB จ านวน 1 หน่วย 

- มีDVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 

10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย 

    
นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์     - ขอเชิญเลขานุการชี้แจงระเบียบฯ 
ประธานสภาฯ  
นายณรงค์  ผันพักตร์   - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร 
เลขานุการสภาฯ ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑  และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน หมวดที่ 4   

ข้อ ๒9 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดิน
และสิ่งก่อสร้าง  ที่ท าให้ลักษณะปริมาณคุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่
ก่อสร้างให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  

ที่ประชุม   - รับทราบ 
นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์     - ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาล อภิปรายค่ะ ถ้าไม่มีท่านใดอภิปราย 
ประธานสภาฯ ดิฉันจะขอมติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง เงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  

พ.ศ. 2562 ของกองช่าง   ท่านใดเห็นชอบขอได้โปรดยกมือขึ้นค่ะ 
     ผลปรากฏดังนี้ 
     มีผู้เห็นชอบ จ านวน   10    เสียง 
     มีผู้ไม่เห็นชอบ จ านวน     -   เสียง  
     งดออกเสียง จ านวน    1    เสียง 
ที่ประชุม  - มีมติ ดังนี้ 
     มีผู้เห็นชอบ จ านวน   10    เสียง 
     มีผู้ไม่เห็นชอบ จ านวน     -   เสียง  
     งดออกเสียง จ านวน    1    เสียง 

/นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์………………. 
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นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์     3.3  ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการจ่ายขาดเงินสะสม  
ประธานสภาฯ  ขอเชิญผู้บริหารเทศบาลฯ ได้เสนอญัตติ 
นางรุ่งอรุณ  ค าโมง    เรียน  ประธานสภาเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว และสมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน 
นายกเทศมนตรีฯ  3.3  ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการจ่ายขาดเงินสะสม   

หลักการ 
ด้วยเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว  มีความประสงค์ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค า

ชี้แจงโครงการจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ 2562 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ต่อสภาเทศบาล และได้ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 2562  จ านวน  1  
รายการ  ดังนี้ 

จากรายการเดิม   กองช่าง  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทรายจ่าย 
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  โครงการปรับปรุงฝารางระบายน้ า บริเวณข้างทางหลวง 101 
หมู่ที่ 1-2 ต าบลหาดเสี้ยว อ าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย (ฝั่งตะวันออก) โดยท า
การก่อสร้างปรับปรุงฝารางระบายน้ า บริเวณข้างทางหลวง 101 ระยะทาง 998 
เมตร วงเงินงบประมาณ   1,130,000.-  บาท  ตามแบบแปลนแผนผังเทศบาล
ต าบลหาดเสี้ยวก าหนด 

รายการที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็น  กองช่าง  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
ประเภทรายจ่าย ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงฝารางระบายน้ า บริเวณ
ข้างทาง หลวง 101 หมู่ที่ 1 - 2 ต าบลหาดเสี้ยว อ าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสโุขทัย 
(ฝั่งตะวันออก) โดยท าการก่อสร้างปรับปรุงฝารางระบายน้ า บริเวณข้างทางหลวง 
101 ระยะทาง 980 เมตร วงเงินงบประมาณ  1,092,000.-  บาท ตามแบบแปลน
แผนผังของเทศบาลต าบลหาดเสี้ยวก าหนด 

เหตุผล 
เนื่องจากกองช่าง เทศบาลต าบลหาดเสี้ยว ได้ด าเนินการประมาณราคา

โครงการดังกล่าวแล้ว แต่ปัจจุบันได้มีโครงการขยายถนน ของแขวงทางหลวงสุโขทัย 
โดยโครงการดังกล่าวได้มีการท ารางระบายน้ าทดแทนของเดิมที่มีอยู่ จึงท าให้โครงการ
ของเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว มีระยะทางลดลง และท าให้จ านวนวงเงินงบประมาณ
ลดลงจากเดิม 

จึงขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการดังกล่าว ข้างต้น    ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 
2541 และแก้ไข้เพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน หมวดที่ 4 ข้อ  29  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค า
ชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ที่ท าให้ลักษณะ
ปริมาณคุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภา
ท้องถิ่น 

จึงขอเสนอญัตตินี้ต่อสภาเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว นางรุ่งอรุณ  ค าโมง 
นายกเทศมนตรีต าบลหาดเสี้ยว 

นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์  ประธานฯ  - ขอเชิญเลขานุการชี้แจงระเบียบฯ 
ประธานสภาฯ  

/นายณรงค์  ผันพักตร์………………… 
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นายณรงค์  ผันพักตร์   - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร 
เลขานุการสภาฯ ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑  และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน หมวดที่ 4   

ข้อ ๒9 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดิน
และสิ่งก่อสร้าง  ที่ท าให้ลักษณะปริมาณคุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่
ก่อสร้างให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  

ที่ประชุม   - รับทราบ 
นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์     - ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาล อภิปรายค่ะ ถ้าไม่มีท่านใดอภิปราย 
ประธานสภาฯ ดิฉันจะขอมติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการจ่ายขาดเงินสะสม  ของกองช่าง   

ท่านใดเห็นชอบขอได้โปรดยกมือขึ้นค่ะ 
     ผลปรากฏดังนี้ 
     มีผู้เห็นชอบ จ านวน   10    เสียง 
     มีผู้ไม่เห็นชอบ จ านวน     -   เสียง  
     งดออกเสียง จ านวน    1    เสียง 
ที่ประชุม  - มีมติ ดังนี้ 
     มีผู้เห็นชอบ จ านวน   10    เสียง 
     มีผู้ไม่เห็นชอบ จ านวน     -   เสียง  
     งดออกเสียง จ านวน    1    เสียง 
นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์     - ขอเชิญ คุณณรงค์  ผันพักตร์ เลขานุการสภาเทศบาล 
ประธานสภาฯ  
นายณรงค์  ผันพักตร์   - เรียน ประธานสภาเทศบาลต าบลหาดเสี้ยวและสมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน   
เลขานุการสภาฯ  เนื่องจาก งานกิจการสภาฯ ได้ด าเนินการส่งหนังสือไปก่อนหน้านั้น และมีอีกหนึ่งส่วน

ราชการ เพ่ิมเติม คือกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ได้มีญัตติเหมือนของกองช่าง แก้ไข
ค าชี้แจงคอมพิวเตอร์  งบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2562 ตั้งไว้เป็นระยะเวลา 1ปี 

 ประกอบกับ กระทรวง  ICT ได้มีมาตรฐานมาใหม่ และหน่วยงานของเราเองยังไม่ได้ซื้อ 
ทางกองสาธารณสุขฯ ได้ขอแก้ไขในส่วนของแผนพัฒนาฯ แล้ว ผมเห็นว่าเป็นเรื่องจ าเป็น
เร่งด่วน  หากจะเสนอสภาฯ ใน เดือน สิงหาคม ก็จะล่าช้าไป เพราะขณะนี้ทางจังหวัด
สุโขทัย ก็เร่งให้ด าเนินการเบิกจ่าย ทั้งเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และเงินงบประมาณประจ าปี 
ครับ 

ที่ประชุม   - รับทราบ 
 
นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์    3.4 ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ   
ประธานสภาฯ   พ.ศ. 2562  ขอเชิญผู้บริหารเทศบาลฯ ได้เสนอญัตติ 
นางรุ่งอรุณ  ค าโมง    เรียน ประธานสภาเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว และสมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี 3.4 เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562     

หลักการ 
เทศบาลต าบลหาดเสี้ยว โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดตั้ง

งบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ใน
การจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล จ านวน 1 เครื่อง โดยใช้
เกณฑ์ราคากลาง และคุณสมบัติพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 
2561 ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ประจ าปี 2561 และมีการ 

/ประกาศใช้ไปแล้วนั้น…………………….. 
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ประกาศใช้ไปแล้วนั้น ต่อมากระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ได้เปลี่ยนแปลง 
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม พ.ศ. 
2562 โดยประกาศใช้เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562  

เทศบาลต าบลหาดเสี้ยว จึงมีความประสงค์ขออนุมัติ โอนงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 8/2562 เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ดังกล่าว ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2541 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน ข้อ 27 ซึ่งก าหนดให้ ”การโอนเงิน
งบประมาณรายจ่าย ในหมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะปริมาณ
คุณภาพ เปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภา
ท้องถิ่น จ านวน 1 รายการ ดังนี้ 

โอนลด แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข หมวดค่า
วัสดุ ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  

งบประมาณตั้งไว้     80,000.-  บาท  
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน   71,145.-  บาท 
โอนลด         1,000.- บาท
งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด   70,145.-  บาท 
โอนเพิ่ม แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
งบประมาณตั้งไว้     21,000.-  บาท 

    ได้ด าเนินการเบิกจ่ายไปแล้ว        0.00   บาท 
คงมีงบประมาณคงเหลือ    21,000.-  บาท 
โอนเพิ่ม        1,000.-  บาท 
มีงบประมาณคงเหลือหลังโอนเพิ่ม   22,000.- บาท 
เหตุผล 
เพ่ือด าเนินการให้ถูกต้องตามเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพ้ืนฐาน 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมก าหนด และตาม
ระเบียบที่เก่ียวข้อง  

จึงขอเสนอญัตตินี้ต่อสภาเทศบาลเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยรายละเอียดตาม 
ตารางบัญชีโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แนบท้ายนี้   
ดิฉนั นางรุ่งอรุณ  ค าโมง นายกเทศมนตรีต าบลหาดเสี้ยว 

นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์    - ขอเชิญเลขานุการชี้แจงระเบียบฯ 
ประธานสภาฯ  
นายณรงค์  ผันพักตร์   - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร 
เลขานุการสภาฯ ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑  และแก้ไขเพ่ิมเตมิจนถึงปัจจุบัน หมวดที่ 4   

ข้อ ๒9 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดิน
และสิ่งก่อสร้าง  ที่ท าให้ลักษณะปริมาณคุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่
ก่อสร้างให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  

ที่ประชุม   - รับทราบ 
/นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์…………………… 
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นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์     - ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาล อภิปรายค่ะ ถ้าไม่มีท่านใดอภิปราย 
ประธานสภาฯ ดิฉันจะขอมติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการจ่ายขาดเงินสะสม  ของกองช่าง   

ท่านใดเห็นชอบขอได้โปรดยกมือขึ้นค่ะ 
     ผลปรากฏดังนี้ 
     มีผู้เห็นชอบ จ านวน   10    เสียง 
     มีผู้ไม่เห็นชอบ จ านวน     -   เสียง  
     งดออกเสียง จ านวน    1    เสียง 
ที่ประชุม  - มีมติ ดังนี้ 
     มีผู้เห็นชอบ จ านวน   10    เสียง 
     มีผู้ไม่เห็นชอบ จ านวน     -   เสียง  
     งดออกเสียง จ านวน    1    เสียง 

 

นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์    3.5 ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย  
ประธานสภาฯ   ประจ าปี  2562  ขอเชิญผู้บริหารเทศบาลฯ ได้เสนอญัตติ 
นางรุ่งอรุณ  ค าโมง    เรียน ประธานสภาเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว และสมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี 3.5 เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2562     

หลักการ 

เทศบาลต าบลหาดเสี้ยว โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดตั้ง
งบประมาณตาม   เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล จ านวน 1 เครื่อง โดย
ใช้เกณฑ์ราคากลาง และคุณสมบัติพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ณ วันที่  23 
พฤษภาคม 2561 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจ าปี 2561 และ
มีการประกาศใช้ไปแล้วนั้น ต่อมากระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ได้
เปลี่ยนแปลง เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับ
เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 โดยประกาศใช้เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562  

เทศบาลต าบลหาดเสี้ ยว จึ งมีความประสงค์  ขออนุมัติ เปลี่ ยนแปลง
รายละเอียดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 
ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับ
งานประมวลผล จ านวน  1  เครื่อง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง
ปัจจุบัน หมวดที่ 4 ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ใน
หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ
เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น จ านวน  1  
รายการ รายละเอียดตามตารางการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดครุภัณฑ์ ที่แนบมาท้ายนี้  

เหตุผล 
เพ่ือด าเนินการให้ถูกต้องตามเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพ้ืนฐาน

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมก าหนด และตาม
ระเบียบที่เก่ียวข้อง 

/จึงขอเสนอญัตติ…………………………. 
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    จึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาล เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

ดิฉัน นางรุ่งอรุณ  ค าโมง นายกเทศมนตรีต าบลหาดเสี้ยว 
นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์    - ขอเชิญเลขานุการชี้แจงระเบียบฯ 
ประธานสภาฯ  
นายณรงค์  ผันพักตร์   - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร 
เลขานุการสภาฯ ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑  และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน หมวดที่ 4   

ข้อ ๒9 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดิน
และสิ่งก่อสร้าง  ที่ท าให้ลักษณะปริมาณคุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่
ก่อสร้างให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  

ที่ประชุม   - รับทราบ 
นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์     - ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาล อภิปรายค่ะ ถ้าไม่มีท่านใดอภิปราย 
ประธานสภาฯ ดิฉันจะขอมติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการจ่ายขาดเงินสะสม  ของกองช่าง   

ท่านใดเห็นชอบขอได้โปรดยกมือขึ้นค่ะ 
     ผลปรากฏดังนี้ 
     มีผู้เห็นชอบ จ านวน   10    เสียง 
     มีผู้ไม่เห็นชอบ จ านวน     -   เสียง  
     งดออกเสียง จ านวน    1    เสียง 
ที่ประชุม  - มีมติ ดังนี้ 
     มีผู้เห็นชอบ จ านวน   10    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 คุณประวิด  ตุ่นทอง ค่ะ 
นายประวิด  ตุ่นทอง    - เรียนประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน     
สมาชิกสภาเทศบาล ผม นายประวิด ตุ่นทอง สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ขอสอบถามผู้บริหารเทศบาลเรื่อง

การก่อสร้างรางระบายน้ านากระต่าย ท าไปครึ่งเดียวหลายเดือนแล้ว ติดขัดอะไรครับ   
นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์  -  ขอเชิญ คุณรุ่งอรุณ  ค าโมง ค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล   
นางรุ่งอรุณ  ค าโมง  - เรียนประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน     
นายกเทศมนตรี ขออนุญาตให้กองช่าง ชี้แจง ค่ะ 
นายอดิสรณ์ พันธ์เลิศ  - เรียนประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน     
นายช่างโยธา ปง. ติดปัญหา คือ ที่ดิน 2 ฝั่ง เป็นของครูเชื่อง ต้องท ารางวัด ต้องส่งไปกรมเจ้าท่า ต้องให้

เสร็จกระบวนการนี้ก่อน จึงจะด าเนินการต่อไปได้ครับ 
/ ที่ประชุม………………………….. 
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ที่ประชุม   - รับทราบ 
นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์  -  ขอเชิญ คุณวิทูล  พณิชนันทเวช ค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล   
นายวิทูล  พณิชนันทเวช    - เรียนประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน     
สมาชิกสภาเทศบาล ผม นายวิทูล พณชินันทเวช สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1 ขอสอบถามผู้บริหารเทศบาล 
 ผ่านประธานสภาฯ ประมาณ 2 - 3 เรื่อง ครับ 

1. เรื่อง เทศบัญญัติงบประมาณ 2562 ท าไปถึงไหนแล้ว 
เรื่องไมค์ห้องประชุมที่เราพูดกัน ท าไมเราไม่สั่งซื้อสักที เมื่อไรจะซื้อครับ 

2. เรื่องการเตรียมการเลือกตั้ง ผมขอให้ส ารวจผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้ดีๆ เมื่อ 
คราวที่แล้วผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เขต 1 ไปอยู่เขต 2 เขต 2 ไปอยู่เขต 1 วุ่นวายกันไปหมด 
ขอให้ส ารวจให้ละเอียดนะครับ 

3. เรื่องไฟฟ้าตลาดสด(ตลาดใต้) วันนั้นผมไปตลาดพอดี ไปเจอเหตุการณ์ 
ไฟฟ้าซ๊อตที่ตลาด  ผมเห็นแม่ค้าพวงปลั๊กกันสายไฟฟ้าเต็มไปหมด  ขอให้ผู้รับผิดชอบ
ตลาดช่วยไปดูแลหน่อยครับ เพราะมันอันตรายมาก ถ้าไฟฟ้าซ๊อตคนตายขึ้นมาก็จะ
เป็นปัญหาใหญ่แน่นอนครับ ผมก็เป็นห่วงครับ เรื่องกระบือไฟฟ้าซ๊อตก็ยังไม่จบ ผมก็
ไม่อยากให้มีปัญหาอีกครับ  ผมจะพูดในสิ่งที่ผมพบเห็น เราก็ช่วยๆ กันดูแลบ้านเมือง
ของเราไป ขอบคุณครับ 

นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์  -  ขอเชิญ คุณรุ่งอรุณ  ค าโมง ค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล   
นางรุ่งอรุณ  ค าโมง  - เรียนประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาล  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน     
นายกเทศมนตรี ขอขอบคุณ คุณวิทูล  พณิชนันทเวช  สมาชิกสภาเทศบาล ที่ให้ข้อคิดดีๆ ข้อแรก

เกี่ยวกับงบประมาณเราก าลังเร่งหาผู้รับจ้างอยู่ค่ะ  และในเรื่องของไมค์ห้องประชุม 
ปีงบประมาณ 2563  ถ้าไม่ตั้งงบประมาณ ก็จะต้องท าฐานรองไมค์ ขอฝากส านักปลัด 
ผู้รับผิดชอบด้วยนะค่ะ  มาในเรื่องของเลือกตั้ง ทุกท่านเตรียมความพร้อม  ในส่วนวัน
เลือกตั้งก็ยังไม่มีก าหนด  ตอนนี้ก็มีแต่เรื่องเลือกตั้งผู้แทนราษฎร ในส่วนเรื่องไฟฟ้า
ตลาดสด  เราก็พยายามชี้แจงกับผู้ปะกอบการ   

นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์  -  ขอเชิญ คุณพรพรรณ  ถาริยะ ค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล   
นางพรพรรณ  ถาริยะ    - เรียนประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน     
สมาชิกสภาเทศบาล ดิฉัน นางพรพรรณ  ถาริยะ  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1  ดิฉันขอขอบคุณผู้บริหาร  

พนักงาน ทุกท่าน  ที่ได้จัดการบริหาร งานขยะของเทศบาล ชาวบ้านเขาก็พูดกันมา 
ชาวบ้านเขาชื่นชมมา ขอบคุณ ผอ.กองสาธารณสุขฯ เรื่องการก าจัดขยะ การท างานก็มี
ข้อผิดพลาดบ้าง  เราจะต้องช่วยกัน และเดินไปด้วยกันค่ะ  งานทะเบียนราษฎร การ
บริการดีเยี่ยม ไปติดต่อเรื่องกู้เงินการศึกษา ติดต่อเรื่อง คนตาย บริหารดีเยี่ยมมาก 
กองการศึกษา ศูนย์เด็กเล็กของเราให้บริการดีมาก กองคลัง  ให้บริการออกนอก
สถานที่ ขอให้ท าดีตลอดไปค่ะ ขอบคุณมากค่ะ 

  และกองช่าง  งานป้องกันฯ  น้องๆ ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ขอไป 5 คน 
มา 10 คน ขอขอบคุณมากค่ะ 

 
/นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์…………………… 
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นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์  -  ขอเชิญ คุณพุธิชัย  โชคชัยเจริญยิ่ง ค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล   
นายพุธิชัย  โชคชัยเจริญยิ่ง   - เรียนประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน     
สมาชิกสภาเทศบาล ผม นายพุธิชัย  โชคชัยเจริญยิ่ง สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1  ผมขอฝากกองช่าง เรื่อง

โคมไฟ ช่วยดูแลด้วยนะครับ 
นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์  -  ขอเชิญ คุณประวิด  ตุ่นทอง ค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล   
นายประวิด  ตุ่นทอง    - เรียนประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน     
สมาชิกสภาเทศบาล ผม นายประวิด  ตุ่นทอง  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2   ผมเกรงว่าประชาชน  จะลืม

การท างาน ก็อะลุ่มอล่วยกันอยู่แล้ว ถูกเป็นถูก ผิดเป็นผิด 
  เรื่อง การก่อสร้างถนนสายหาดสูง-บ้านใหม่ ไหล่ทางสูงเกินไป รถยนต์สวนกัน

ไม่ได้  ถ้าเกิดเอาไว้แบบนี้อันตรายแน่ๆ ครับ ฝากทางผู้บริหารเทศบาล ช่วยพิจารณา
แก้ไขด้วยครับ 

นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์  -  ขอเชิญ คุณรุ่งอรุณ  ค าโมง ค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล   
นางรุ่งอรุณ  ค าโมง  - เรียนประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาล  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน     
นายกเทศมนตรี ขอขอบคุณ ท่าน ส.ท.พรพรรณ ถาริยะ มากๆ ที่ได้ชื่นชมการท างานของเทศบาลฯค่ะ 

ในส่วน ส .ท .ประวิด ตุ่นทอง เนื่องจากกองช่าง เร่งด าเนินการท าเรื่องขอเงิน
งบประมาณ ประกอบกับพนักงานเราน้อย จึงท าให้เกิดข้อผิดพลาด แล้วดิฉันจะ
ปรึกษากับกองช่างช่วยกันแก้ปัญหาต่อไปค่ะ ถ้าท่านมีอะไร ที่จะให้แก้ไข หรือไปพบ
เห็นสิ่งใดก็ขอให้แจ้งดิฉันได้เลย เพ่ือเราจะได้แก้ไขได้ค่ะ และวันที่  24 มิถุนายน 
2562 จะมีคณะกรรมการฯ มาประเมินสิ่งแวดล้อมยั่งยืน  ก็ขอเชิญสมาชิกสภา
เทศบาล มาร่วมให้ข้อมูลด้วยนะค่ะ 

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

ไปประชุมบ่อยๆ ฝากเรื่องการจราจรในเขตเทศบาล บางทีรถยนต์ไปจอดที่จอด
รถจักรยานยนต์บ้าง บางทีออกจากซอยก็ออกไม่ได้ ฝากให้ ผู้ ก ากับสถานีต ารวจภูธร
ศรีสัชนาลัย ช่วยดูแลด้วยนะครับ  

นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์  -  ขอเชิญ คุณรุ่งอรุณ  ค าโมง ค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล   
นางรุ่งอรุณ  ค าโมง  - เรียนประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน     
นายกเทศมนตรี ขอขอบคุณ คุณวิทูล  พณิชนันทเวช  ดิฉันเคยท าหนังสือถึงผู้บังคับการจังหวัด  เพ่ือจะ

ด าเนินการจัดการจราจรสายหน้าธนาคารเพ่ือการเกษตรฯ เราจัดท าป้ายไว้แล้ว        
ผู้ก ากับก็จะเกษียณราชการปีนี้แล้ว  ก็ต้องไปฝากกับรองผู้ก ากับไว้       

ที่ประชุม   - รับทราบ 
 

/นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์…………………… 
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นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์  -  ขอเชิญ คุณมณีวรรณ  บุณยศิวาพงศ์ ค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล   
นางสาวมณีวรรณ  บุณยศิวาพงศ์   - เรียนประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน     
หัวหน้าส านักปลัดฯ  ดิฉันขออนุญาตเรียนชี้แจงเรื่องไมค์ห้องประชุมค่ะ  ทางส านักปลัดฯ ได้ตั้งงบประมาณ

เพ่ือจัดซื้อไมค์ไว้แล้วในปีงบประมาณ  2562  นี้ และได้จัดท าบันทึกขออนุมัติจัดซื้อ
ส่งให้กองคลังแล้วค่ะ  

ที่ประชุม  - รับทราบ 
นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์  -  ขอเชิญ คุณวิชาญ  โตอินทร์ ค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล   
นายวิชาญ  โตอินทร์    - เรียนประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน     
สัตวแพทย์ช านาญงาน ผมขออนุญาตชี้แจง เรื่องไฟฟ้าตลาด  กองสาธารณสุขฯ ได้ด าเนินการท าหนังสือถึง

ผู้ประกอบการแล้ว จากที่เรามีไว้ให้ ต้องมายื่นขออนุญาตที่กองสาธารณสุขฯ ก่อน 
และทางกองสาธารณสุขฯ ก็จะแจ้งกองช่าง  และเรามีการวางแผนฯ กันกับกองช่าง  
เราไม่ได้นิ่งนอนใจ  และกองช่าง ได้ติดสปอตไลน์แบบ LED ครับ เพ่ือให้มีแสงสว่าง
เพียงพอ และกองช่างและจะวางระบบไฟฟ้า  1 เฟต จะเดินระบบไฟข้างบน เราได้ท า
หนังสือถึงผู้ประกอบการ  ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ให้มาติดต่อขออนุญาตใช้
ไฟที่กองสาธารณสุขฯ  ขณะนี้มีผู้มาติดต่อ จ านวน 2 รายแล้ว คิดว่าคงจะทยอยมา
เรื่อย ๆ ครับ จึงเรียนมาเพ่ือให้สมาชิกสภาเทศบาลได้รับทราบครับ ขอบคุณครับ 

ที่ประชุม  - รับทราบ 
นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์  -  ขอเชิญ คุณประวิด  ตุ่นทอง ค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล   
นายประวิด  ตุ่นทอง    - เรียนประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน     
สมาชิกสภาเทศบาล ผม นายประวิด  ตุ่นทอง  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2   เรื่องไฟฟ้า ถ้าเหตุเกิดขึ้นมา

จะเป็นความรับผิดชอบของใครตรงนี้ต่างหาก ถ้าเราช่วยกันดูแล เราช่วยกันป้องกันฯ 
ก็จะไม่มีปัญหา เกรงว่าเหตุมันจะเกิดเท่านั้นเองครับ  

ที่ประชุม  - รับทราบ 
นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์  -  ขอเชิญ คุณจิตรกร  จุติ ค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล   
นายจิตรกร  จุติ    - เรียนประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน     
ผอ.กองวิชาการฯ ผมขอเรียนเชิญชวนตอบแบบสอบถามด้านความโปร่งใส  สมาชิกสภาเทศบาล ได้ตอบ

ไปบ้างแล้ว และท่านใดยังไม่ได้ตอบค าถาม ขอเชิญมาตอบค าถามได้ที่กองวิชาการฯ  
ภายในสิ้นเดือนนี้ครับ  ขอบคุณครับ 

ที่ประชุม  - รับทราบ 
นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์  -  ขอเชิญ คุณรุ่งอรุณ  ค าโมง ค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 

/นางรุ่งอรุณ  ค าโมง …………………… 
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นางรุ่งอรุณ  ค าโมง  - เรียนประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาล  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน     
นายกเทศมนตรี ขอชี้แจงเพ่ิมเติมค่ะ การกรอกข้อมูลตรงนี้ ถ้าท้องถิ่นไหนกรอกไม่ทัน ข้อมูลตรงนี้จะ

โชว์ไปทั้งประเทศเลยค่ะ ถ้าท่านใดจะกรอกที่บ้านก็ได้ หรือจะมากรอกที่กองวิชาการฯ 
ก็ได้นะค่ะ  

ที่ประชุม  - รับทราบ 
นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์  -  มีสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดมีเรื่องอื่นใดอีกหรือไม่ค่ะ  ถ้าไม่มีดิฉัน 
ประธานสภาเทศบาล ขอปิดการประชุม   ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านค่ะ 
  ปิดประชุม  เวลา   12.05   น. 
 

        ลงชื่อ         ณรงค์  ผนัพักตร์   ผู้จดบันทึกการประชุม 
(นายณรงค์  ผันพักตร์)    

เลขานุการสภาเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  ตรวจแล้วถูกต้อง 
เมื่อวันที่  31  พฤษภาคม  2562    

 
  ลงชื่อ        ทีรศักดิ์  ขนาดนิด     ประธานกรรมการ       
                  (นายทีรศักดิ์  ขนาดนิด)                       

  ลงชื่อ          สมชาย  รังษี         กรรมการ       
                        (นายสมชาย  รังษี)    

                 ลงชื่อ                 -    กรรมการ/เลขานุการ                      
                                    (      -  )      
 
 

  ลงชื่อ       สุดาพร  ปาลวิสุทธิ์   ประธานสภาเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว 
                                                   (นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์)  
 
           ส าเนาถูกต้อง 
 
 
 

          (นายณรงค์  ผันพักตร์) 
 เลขานุการสภาเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว 


