
(ส าเนา) 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว 

สมัยสามัญ  สมัยที ่ 3 ประจ าปี   2562 
ครั้งที่ 1/2562 

เมื่อวันที ่ 9  สิงหาคม  2562 
ณ  ห้องประชุมเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว 

เร่ิมประชุมเวลา 10.00 น. เลิกประชุมเวลา 13.00 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 กําไร สมาชิกสภาเทศบาล 
11 นายณรงค์ ผันพักตร์ เลขานุการสภาเทศบาล 

ผู้เข้าร่วมประชุม  
1 นางรุ่งอรุณ คําโมง นายกเทศมนตรี 

   2        นายวิเชียร ปัญญาสิน รองนายกเทศมนตรี 
3 นางกลิ่นแกว้ เทียนสันต์ รองนายกเทศมนตรี 
4 นายไกรศรี ขีดข้ัน ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
5 นางวรรณา วัฒนวงศ์สุโข ผู้อํานวยการกองการศึกษา 
6 นางกาญจนา ดีเอ่ียม ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
7 นางศุพิชชา วิลัยแก้ว ผู้อํานวยการกองคลัง 
8 นายวิเชียร วรินทร์ ผู้อํานวยการกองช่าง 
9 นายจิตรกร จุติ ผู้อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 

10 นางสาวมณีวรรณ บุณยศิวาพงศ์ หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล 
11 นางบุษราภรณ์ พรสุรัตน์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ 
12 นางสาวสุรีย์พร อ่อนละมูล หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ 
13 จ.อ.ธนพล ขอบเหลือง หัวหน้าฝ่ายป้องกันฯ 
14 นายอัศนัย นามกรณ์ หัวหน้าฝ่ายบริการฯ 
15 นางกัณฐมาศ วรินทร์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง 
16 นายณัฐพงษ์ จงแจ่มฟ้า หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 
17 นายวิชาญ โตอินทร์ สัตวแพทย์ชํานาญงาน 

 
/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
บูชาพระรัตนตรัยและดําเนินการประชุมครับ 

นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์   - เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วดิฉัน นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์  ประธานสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล ตําบลหาดเสี้ยว  ขอเปิดประชุมสภาเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว  สมัยสามัญ  สมัยที่ 3 

  ครั้งที ่ 1/2562  ประจําปี  2562 ขอเชิญ  นายณรงค์  ผันพักตร ์ เลขานุการสภา
เทศบาล  อ่านประกาศ 

นายณรงค์  ผันพักตร์   - เรียนประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน 
เลขานุการสภาฯ ผมขออ่านประกาศฯ เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว  ดังนี้  ประกาศเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว 

เรื่อง  กําหนดเปิดสมัยประชุมสภาเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว  สมัยสามัญ  สมัยที่ 3 
ประจําปี  ๒๕62   

ด้วยสภาเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว  สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจําปี ๒๕62     
เมื่อวันที่  28  กุมภาพันธ์  ๒๕62 ได้กําหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว  
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจําปี ๒๕62 ตั้งแต่วันที่ ๑  -  30  สิงหาคม   ๒๕62     

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๔  และ ๒๕  แห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล  พ.ศ.๒๔๙๖ รวมทั้งแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 13)  พ.ศ. 2552  จึงประกาศ
เปิดสมัย ประชุมสภาเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว สมัยสามัญ สมัยที่  3  ประจําปี ๒๕62  
ตั้งแต ่ วันที่ ๑ - 30 สิงหาคม  ๒๕62 ประกาศ  ณ วันที่ ๒3 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕62 

นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์ ประธานสภาเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว 
ที่ประชุม  - รับทราบ 
นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์  - ต่อไปขอดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม  ดังต่อไปนี้ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่อง  ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์  1. ด้วย นายมาโนตฺ  อ่วมภักดี ตําแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว  
ประธานสภาเทศบาล ได้เสียชีวิต ด้วยโรคมะเร็ง เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562 และขอเชิญสมาชิกสภา

เทศบาล  และผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน ยืนไว้อาลัยให้  นายมาโนตฺ  อ่วมภักดี  ค่ะ
ขอขอบคุณทุกท่านค่ะ 

ที่ประชุม   -    รับทราบ 
2. ด้วยอําเภอศรีสัชนาลัย ได้จัดงานวันของดีศรีสัชนาลัย  ตั้งแต่วันที่ 8 – 12 

สิงหาคม  2562 และวันที่ 10 สิงหาคม 2562 มีการประกวดร้องเพลง ขอเชิญ
สมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน ไปช่วยกันเชียร์นักร้องด้วยนะค่ะ 

ที่ประชุม   -    รับทราบ 
 
 

/ระเบียบวาระที่  2  ……………………….. 
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ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี  2 ครั้งที่ 1/2562   

ประจ าปี  2562  เมื่อวันที่  23  พฤษภาคม  2562 
นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์   - ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน  ตรวจสอบดูว่า  จะแก้ไขอะไรหรือไม่   
ประธานสภาเทศบาล  ขอเชิญ คุณรุ่งอรุณ  คําโมง  นายกเทศมนตรีตําบลหาดเสี้ยว      
นางรุ่งอรุณ  คําโมง  - เรียน  ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน    
นายกเทศมนตรี  ดิฉัน  นางรุ่งอรุณ  คําโมง  นายกเทศมนตรีตําบลหาดเสี้ยว ขอแก้ไขรายงาน 

การประชุม หน้า 14  ขอแก้ไขคําว่า “ ปีงบประมาณ 2563 ถ้าไม่ ”  เป็น    
“ ปีงบประมาณ 2562 และตัดคําว่า ถ้าไม่ ”  ออก ค่ะ 

ที่ประชุม   - รับทราบ 
นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์   - ขอเชิญ คุณประวิด  ตุ่นทอง ค่ะ   
ประธานสภาเทศบาล  
นายประวิด  ตุ่นทอง  -  เรียน  ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล ผม  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ขอแก้ไข หน้า 15 บรรทัด 7 ตัดคําว่า  

“ ผมเกรงว่าประชาชน ” เป็น “ ผมเกรงว่า ” โดยตัดคําว่า “ประชาชน”ออก ครับ 
ที่ประชุม   - รับทราบ 
นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์   - ขอเชิญ คุณพรพรรณ  ถาริยะ ค่ะ   
ประธานสภาเทศบาล  
นางพรพรรณ  ถาริยะ  -  เรียน  ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล ดิฉัน  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1  ผู้มาประชุม ลําดับที่ 10  

นางสาวรัชดาภรณ์  กําเนิด  ขอตัดออกค่ะ เนื่องจาก ได้ลาออกไปแล้วค่ะ 
ที่ประชุม   - รับทราบ 
นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์   - มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะแก้ไขอะไรหรือไม่ถ้าไม่มี  ดิฉันขอความ  
ประธานสภาเทศบาล เห็นชอบจากสภาเทศบาลว่าท่านใดเห็นชอบให้รับรองรายงานการประชุมฯ    

ขอได้โปรดยกมือขึ้นค่ะ 
ผลปรากฏดังนี้ 

     มีผู้เห็นชอบ จํานวน    9   เสียง 
     มีผู้ไม่เห็นชอบ จํานวน    -   เสียง  
     งดออกเสียง จํานวน   1   เสียง 
ที่ประชุม  - มีมตริับรองรายงานการประชุม  ดังนี้ 

มีผู้รับรอง จํานวน   9  เสียง 
     มีผู้ไม่รับรอง จํานวน   -     เสียง  
     งดออกเสียง จํานวน   1   เสียง 
 
ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่อง  เพื่อพิจารณา    
     3.1 คัดเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว  
นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์             -  ด้วย นางสาวรัชดาภรณ์ กําเนิด  ได้ลาออกจากตําแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาล  
ประธานสภาเทศบาล ตั้งแต่วันที่  31 มกราคม 2562 ซึ่งนางสาวรัชดาภรณ์  กําเนิด ได้เป็นคณะกรรมการ 

ตรวจรายงานการประชุมและเลขานุการ  จึงขอให้สมาชิกสภาเทศบาล ได้เลือกตัวแทน 
สมาชิกสภาเทศบาล เพ่ือมาปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการ/เลขานุการ การตรวจรายงาน 
การประชุมสภาเทศบาล  ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาล ได้เสนอค่ะ 
     /นายวิทูล  พณิชนันทเวช…………………. 
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นายวิทูล  พณิชนันทเวช  -  เรียน  ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล        ผม นายวิทูล  พณิชนันทเวช สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1  ขอเสนอ              
    เสนอ  คุณพุธิชัย  โชคชัยเจริญยิ่ง 
    ผู้รับรอง 1. นายมุ่ย  กําไร 
     2. นายทีรศักดิ์  ขนาดนิด 
นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์   - มีสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ ถ้าไม่มี แล้ว ถือว่า 
ประธานสภาเทศบาล      คุณพุธิชัย  โชคชัยเจริญยิ่ง เป็น กรรมการ/เลขานุการ การตรวจรายงาน 

การประชุมสภาเทศบาล มีท่านใดเห็นชอบขอได้โปรดยกมือขึ้นค่ะ 
ผลปรากฏดังนี้ 

     มีผู้เห็นชอบ จํานวน    9   เสียง 
     มีผู้ไม่เห็นชอบ จํานวน    -   เสียง  

  งดออกเสียง จํานวน   1   เสียง 
ที่ประชุม   - มีมตเิห็นชอบ ดังนี้ 

มีผู้เห็นชอบ จํานวน    9   เสียง 
     มีผู้ไม่เห็นชอบ จํานวน    -   เสียง  
     งดออกเสียง จํานวน   1   เสียง 
นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์   - ขอเชิญ คุณพรพรรณ  ถาริยะ 
ประธานสภาเทศบาล  
นางพรพรรณ  ถาริยะ  -  เรียน  ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล ดิฉัน สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ขอเสนออีก 1 คณะ คือ นายมาโนต  อ่วมภักดี เป็น

คณะกรรมการที่คัดเลือกจากสภาฯ ทําให้คณะกรรมการฯ ว่างลง จึงปรึกษาว่าเรา
สามารถเลือกผู้แทนได้เลยมั้ยค่ะ 

นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์   - ขอเชิญ คุณณรงค์  ผันพักตร์ ค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล  
นายณรงค์  ผันพักตร์  -  เรียน  ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน 
เลขานุการสภาฯ เป็นคณะกรรมการสภาฯ คณะไหนครับ  
นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์   - ขอเชิญ คุณพรพรรณ  ถาริยะ 
ประธานสภาเทศบาล  
นางพรพรรณ  ถาริยะ  -  เรียน  ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล ดิฉัน นางพรพรรณ  ถาริยะ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1  ตามที่ท่านเลขานุการได้

สอบถามมา นายมาโนต อ่วมภักดี เป็น คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาล ค่ะ  

นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์   - ขอเชิญ สมาชิกสภาเทศบาล เสนอสมาชิกสภาฯ มาเป็นคณะกรรมการ  
ประธานสภาเทศบาล  ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล แทน นายมาโนต  อ่วมภักดี เนื่องจาก 

นายมาโนต อ่วมภักดี ได้เสียชีวิต  เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562 ขอเชิญเสนอได้เลย ค่ะ  
นายมุ่ย  กําไร   -  เรียน  ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล        ผม นายมุ่ย  กําไร  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  ขอเสนอ              
    เสนอ  คุณทีรศักดิ์  ขนาดนิด  
    ผู้รับรอง 1. นางพรพรรณ  ถาริยะ 
     2. นายสมบัติ  อินชื่น 

/นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์…………………….. 
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นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์   - มีสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ ถ้าไม่มี แล้ว ถือว่า 
ประธานสภาเทศบาล      คุณทีรศักดิ ์ ขนาดนิด เป็นคณะติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล   

มีท่านใดเห็นชอบขอได้โปรดยกมือขึ้นค่ะ 
ผลปรากฏดังนี้ 

     มีผู้เห็นชอบ จํานวน    9   เสียง 
     มีผู้ไม่เห็นชอบ จํานวน    -   เสียง  

  งดออกเสียง จํานวน   1   เสียง 
ที่ประชุม   - มีมติเห็นชอบ  ดังนี้ 

มีผู้เห็นชอบ จํานวน    9   เสียง 
     มีผู้ไม่เห็นชอบ จํานวน    -   เสียง  
     งดออกเสียง จํานวน   1   เสียง 
 
   3.2 ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์             - ขอเชิญคณะผู้บริหารเทศบาล  แถลงร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
ประธานสภาเทศบาล  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563   
นางรุ่งอรุณ  คําโมง   - เรียน  ประธานสภาเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว  และสมาชิกสภาเทศบาลตําบล 
นายกเทศมนตรี หาดเสี้ยว ทุกท่านดิฉัน  นางรุ่งอรุณ  คําโมง  นายกเทศมนตรีตําบลหาดเสี้ยว   

บัดนี้    ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว จะได้เสนอ 
ร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจําปีต่อสภาเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว 
อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้นในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว จึงขอ 
ชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึง สถานะการคลัง ตลอดจน 
หลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังต่อไปนี้ 

     1. สถานะการคลัง 
      1.1  งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
     ในปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562  ณ  วันที่  31  เดือนกรกฎาคม  พ.ศ. 2562   
    เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว  มีสถานะการเงิน  ดังนี้ 

1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น 75,420,045.98 บาท 
1.1.2 เงินสะสม 52,772,021.85 บาท 
1.1.3 ทุนสํารองเงินสะสม 27,442,924.66 บาท 
1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยัง

ไม่ได้เบิกจ่าย 
  

 จํานวน  1 โครงการ      รวม                          60,000.00 บาท 
1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้

ผูกพัน 
  

 จํานวน  6  โครงการ      รวม                           247,400.00 บาท 
      1.2  เงินกู้คงค้าง   4,770,650.88  บาท 
 
 
         /2.การบริหารงบประมาณ………………………. 
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 2.การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  ณ วันที่ 31 
กรกฎาคม 2562 

     (1)  รายรับจริง จํานวน    59,761,143.32    บาท  
            ประกอบด้วย 

 หมวดภาษีอากร 3,704,705.48 บาท 
 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 705,056.00 บาท 
 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 2,520,693.46 บาท 
 หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการ

พาณิชย์ 
                 - บาท 

 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 51,018.00 บาท 
 หมวดรายได้จากทุน                  - บาท 
 หมวดภาษีจัดสรร 24,823,941.38 บาท 
 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 27,955,729.00 บาท 

  
     (2)  เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยวัตถุประสงค์  2,130,700.00   บาท   
     (3)  รายจ่ายจริง  51,140,181.50  บาท  
            ประกอบด้วย 

 งบกลาง   12,030,764.55 บาท 
 งบบุคลากร 

(หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจํา และค่าจ้าง
ชั่วคราว) 

19,943,213.00 บาท 

 งบดําเนินงาน  
(หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และ
หมวดค่าสาธารณูปโภค)   

13,830,994.80 บาท 

 งบลงทุน   
(หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)
  

580,870.00 บาท 

 งบรายจ่ายอื่น   
(หมวดรายจ่ายอื่น)                

- บาท 

 งบเงินอุดหนุน   
(หมวดเงินอุดหนุน) 

4,754,339.15 บาท 

   
    (4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 
          จํานวน 2,130,700.00 บาท 
       (5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหน้าที่   

           จํานวน  1,382,210.00 บาท 
       (6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสํารองเงินสะสมเพ่ือดําเนินการตามอํานาจหน้าที่   

จํานวน      -        บาท  
       (7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้  จํานวน     -    บาท 
 

/ค าแถลงงบประมาณ……………………… 
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ค าแถลงงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

เทศบาลต าบลหาดเสี้ยว  อ าเภอศรีสัชนาลัย  จังหวัดสุโขทัย 

รายรับ 
รายรับจริง 
ปี 2561 

ประมาณการ 
ปี 2562 

ประมาณการ 
ปี 2563 

รายได้จัดเก็บเอง    
หมวดภาษีอากร 3,001,462.99 3,100,000.00 3,105,000.00 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ 
และใบอนุญาต 

927,390.00 1,333,000.00 929,000.00 

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 3,133,260.39 5,150,000.00 4,100,000.00 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 237,186.00 60,000.00 60,000.00 

รวมรายได้จัดเก็บเอง 7,299,299.38 9,643,000.00 8,194,000.00 
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรร
ให้เทศบาล 

   

หมวดภาษีจัดสรร 30,889,795.59 31,357,000.00 30,806,000.00 
รวมรายได้ที่รัฐเก็บแล้วจัดสรร

ให้เทศบาล 
30,889,795.59 31,357,000.00 30,806,000.00 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้
เทศบาล 

   

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 29,492,320.00 33,000,000.00 36,000,000.00 
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้

เทศบาล 
29,492,320.00 33,000,000.00 36,000,000.00 

รวม 67,681,414.97 74,000,000.00 75,000,000.00 
ค าแถลงงบประมาณ   ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ   

พ.ศ.  2563 

รายจ่าย 
 

รายจ่ายจริง 
ปี 2561 

ประมาณการ 
ปี 2562 

ประมาณการ 
ปี 2563 

จ่ายจากงบประมาณ    

งบกลาง   14,234,164.33 16,333,818.00 15,960,440.00 

งบบุคลากร 23,552,245.00 26,650,050.00 27,445,660.00 

งบดําเนินงาน 17,594,830.40 23,453,032.00 24,618,700.00 

งบลงทุน    1,421,574.00 2,758,100.00 2,640,200.00 

งบรายจ่ายอื่น   - - - 

งบเงินอุดหนุน   4,915,868.92 4,805,000.00 4,335,000.00 

รวมจ่ายจาก
งบประมาณ 

61,718,682.65 74,000,000.00 75,000,000.00 

/เทศบัญญัติ  งบประมาณ………………….. 
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เทศบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

เทศบาลต าบลหาดเสี้ยว  อ าเภอศรีสัชนาลัย  จังหวัดสุโขทัย 
โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 

2563 อาศัยอํานาจตามความ  ในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (แก้ไข
เพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ.2552) มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ขึ้นไว้ โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว  และโดยอนุมัติของผู้ว่า
ราชการจังหวัดสุโขทัย ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 เทศบัญญัตินี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

    ข้อ 2 เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2562 เป็นต้นไป 
    ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นจํานวนรวม 

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

และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป   เป็นจํานวนรวมทั้งสิ้น 75,000,000 บาท โดยแยก
รายละเอียด 

ตามแผนงานได้ดังนี้ 
แผนงาน ยอดรวม 

ด้านบริหารงานทั่วไป  

    แผนงานบริหารงานทั่วไป 17,951,060 

    แผนงานการรักษาความสงบภายใน 3,602,540 

ด้านบริการชุมชนและสังคม  

    แผนงานการศึกษา 13,516,100 

    แผนงานสาธารณสุข 3,850,480 

    แผนงานเคหะและชุมชน 13,336,380 

    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1,125,000 

    แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 959,000 

ด้านการเศรษฐกิจ  

    แผนงานการเกษตร 10,000 

    แผนงานการพาณิชย์ 4,689,000 

ด้านการด าเนนิงานอ่ืน  

   แผนงานงบกลาง 15,960,440 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 75,000,000 

ข้อ  5  งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจํานวนเงิน 
ทั้งสิ้น       -     บาท 
     /ข้อ  6  ให้นายกเทศมนตรี………………… 
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ข้อ  6  ให้นายกเทศมนตรีปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้

เป็นไปตามระเบียบ   การเบิกจ่ายเงิน ของเทศบาล 
ข้อ 7  ให้นายกเทศมนตรี  มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ 
จึงเรียนมาต่อสภาเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว ค่ะ 

นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์  - ขอเชิญ คุณณรงค์  ผันพักตร์  ค่ะ 
ประธานสภาฯ    
นายณรงค์  ผันพักตร์  -  เรียน  ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 
เลขานุการสภาฯ ผม นายณรงค์  ผันพักตร์  เลขานุการสภาเทศบาล และอีกฐานะหนึ่งคือเจ้าหน้าที่

งบประมาณ การจัดทํางบประมาณประจําปี ต้องเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณ 
ภายในวันที่  15  สิงหาคม ของทุกปี  ซึ่งในปี 2563 ผมมารับตําแหน่ง เมื่อ 2 
เมษายน 2562 มาศึกษางบประมาณของเทศบาล รายรับ รายจ่าย  และมีหนังสือ
ซักซ้อมการจัดทํางบประมาณ 2563 ทั้งรายจ่ายประจํา และรายจ่ายเพ่ือการลงทุน  
ทัง้แผน 5 ปี กระทรวงมหาดไทย ได้เน้นย้ํา ให้เอาโครงการที่มาจากประชาชน 
โครงสร้างพื้นฐาน  รายจ่ายบุคลากร จะต้องไม่เกินร้อยละ 40 ซึ่งมีกฎหมายกําหนด
อยู่ ในส่วนภาครัฐ เราก็ได้นํามาปรับใช้ กองการศึกษา  เกี่ยวกับเรื่องเครื่องแบบ
นักเรียน หรือในเรื่อง กองสาธารณสุขฯ  ในเรื่องขยะ และโครงการพระราชดําริ ทุก
อย่างเป็นไปตามนโยบายภาครัฐทั้งสิ้น รวมทั้งการส่งเสริมการท่องเที่ยว รวมถึงการตั้ง
งบประมาณจัดการเลือกตั้ง ให้ตั้งเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาก และให้ตั้งไว้ ท้องถิ่นว่างเว้น
การเลือกตั้งมาประมาณ 8 ปี แล้วจากการที่ผมไปอบรมฯ มา  รวมถึงโครงการที่
เกี่ยวกับการประเมิน LPA งบบุคลากร เราต้องดูให้ครบทุกด้าน ต้องตั้งเพ่ิมตามตัว ใน
ส่วนบางอย่างเราก็ตั้งเท่าเดิม  ตามคําแถลงของนายกฯ  

ค าแถลงงบประมาณ   ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ   
พ.ศ.  2563 

รายจ่าย 
 

รายจ่ายจริง 
ปี 2561 

ประมาณการ 
ปี 2562 

ประมาณการ 
ปี 2563 

จ่ายจากงบประมาณ    

งบกลาง   14,234,164.33 16,333,818.00 15,960,440.00 

งบบุคลากร 23,552,245.00 26,650,050.00 27,445,660.00 

งบดําเนินงาน 17,594,830.40 23,453,032.00 24,618,700.00 

งบลงทุน    1,421,574.00 2,758,100.00 2,640,200.00 

งบรายจ่ายอื่น   - - - 

งบเงินอุดหนุน   4,915,868.92 4,805,000.00 4,335,000.00 

รวมจ่ายจาก
งบประมาณ 

61,718,682.65 74,000,000.00 75,000,000.00 

 
/รายจ่ายตามแผนงาน  …………………… 
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รายจ่ายตามแผนงาน  ดังนี้ 

แผนงาน ยอดรวม 

ด้านบริหารงานทั่วไป  

    แผนงานบริหารงานทั่วไป 17,951,060 

    แผนงานการรักษาความสงบภายใน 3,602,540 

ด้านบริการชุมชนและสังคม  

    แผนงานการศึกษา 13,516,100 

    แผนงานสาธารณสุข 3,850,480 

    แผนงานเคหะและชุมชน 13,336,380 

    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1,125,000 

    แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 959,000 

ด้านการเศรษฐกิจ  

    แผนงานการเกษตร 10,000 

    แผนงานการพาณิชย์ 4,689,000 

ด้านการด าเนนิงานอ่ืน  

   แผนงานงบกลาง 15,960,440 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 75,000,000 

ท่านสมาชิกสภาเทศบาล คงจะศึกษามากันบ้างแล้วนะครับ ทางฝ่ายแผนงานฯ ก็
เตรียมการอย่างเต็มที่ ก็ได้ส่งร่างเทศบัญญัติให้ท่านก่อน 3 วันทําการแล้ว และเราได้
ประชาคมกันมารอบหนึ่งแล้วครับ ถ้าเราจะดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 1 ตุลาคม 
2562 นี้ ผมต้องขอขอบคุณท่านประธานสภาเทศบาลฯ ครับ 

นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์  - ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดจะอภิปราย ขอเชิญค่ะ 
ประธานสภาฯ  ขอเชิญ คุณประวิด  ตุ่นทอง ค่ะ 
นายประวิด  ตุ่นทอง  -  เรียน  ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน 
สมาชิกสภาฯ ผม นายประวิด  ตุ่นทอง สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ก่อนจะพิจารณาเทศบัญญัติ

งบประมาณ ปี 2563  อยากย้อนถามว่า เทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2562 โครงการ
ก่อสร้างต่างๆ  งบประมาณเข้ามาครบหรือยัง  โครงการที่ตั้งไว้จะได้ทําหรือไม่และ
ดําเนินการแล้วหรือยัง อยากทราบเรื่องนี้ก่อนครับ 

นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์  - ขอเชิญ คุณรุ่งอรุณ  คําโมง นายกเทศมนตรี ชี้แจง 
ประธานสภาฯ    
นางรุ่งอรุณ  คําโมง  -  เรียน  ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี ดิฉัน  นางรุ่งอรุณ  คําโมง  นายกเทศมนตรีตําบลหาดเสี้ยว เรื่องโครงการก่อสร้าง ที่

เราตั้งงบประมาณไว้ ในปีงบประมาณ 2562  และความล่าช้าอยู่ตรงไหน จะขอให้ 
กองช่าง และกองคลัง เป็นผู้ชี้แจง ค่ะ 

 
/นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์…………………….. 
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นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์  - ขอเชิญ คุณวิเชียร  วรินทร์  ชี้แจง 
ประธานสภาฯ    
นายวิเชียร  วรินทร ์  -  เรียน  ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน 
ผอ.กองช่าง ผม นายวิเชียร  วรินทร์  ผู้อํานวยการกองช่าง ทางกองช่าง ได้ดําเนินการจัดทํา

ประมาณการ ปร.4,ปร.5 ส่งให้พัสดุเรียบร้อยแล้วครับ ตอนนี้อยู่ที่พัสดุจะดําเนินการ
ประกาศครับ ขอบคุณครับ 

นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์  - ขอเชิญ คุณพรพรรณ  ถาริยะ ค่ะ 
ประธานสภาฯ    
นางพรพรรณ  ถาริยะ  -  เรียน  ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน 
สมาชิกสภาฯ ดิฉัน นางพรพรรณ  ถาริยะ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1  จากการดูรายได้ที่เราจัดเก็บ

เอง ปี 2561 จํานวน  7,299,299.38 บาท  ปี 2562 จํานวน 9,643,000.00 
บาท และ ปี 2563  จํานวน 8,194,000.00 บาท  ทําไมรายได้ ปี 2562 กับปี 
2563 ทําไมลดลงเป็นอย่างมาก ทําไมรายได้ถึงลดลงมาก เป็นล้านกว่าบาท เป็นสิ่งที่
น่าตกใจเป็นอย่างมาก น่าจะแสวงหารายได้ให้เพ่ิมข้ึนทุกปี 

นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์  - ขอเชิญ คุณรุ่งอรุณ  คําโมง นายกเทศมนตรี ชี้แจง 
ประธานสภาฯ    
นางรุ่งอรุณ  คําโมง  -  เรียน  ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี ดิฉัน  นางรุ่งอรุณ  คําโมง  นายกเทศมนตรีตําบลหาดเสี้ยว ในกรณีที่รายได้ลดลง  

ตามที่สมาชิกสภาเทศบาลได้ให้ข้อคิด การบริหารท้องถิ่น ไม่มีการค้ากําไร ต้องดูแล
คุณภาพชีวิตของประชาชน รายได้เหล่านั้นเป็นรายได้จัดเก็บเอง เป็นรายได้ตายตัว 
รายได้มีลดลง เพ่ิมข้ึน ได้ ขออนุญาตให้ กองคลัง เป็นผู้ชี้แจง   

นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์  - ขอเชิญ คุณศุพิชชา  วิลัยแก้ว  ชี้แจง 
ประธานสภาฯ    
นางศุพิชชา  วิลัยแก้ว  -  เรียน  ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน 
ผอ.กองคลงั ดิฉัน นางศุพิชชา  วิลัยแก้ว ผู้อํานวยการกองคลัง เนื่องจากรายได้ประมาณการ ปี 

2563  ลดลง เนื่องจาก  ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ ลดลง เลยประมาณการลดลง ตาม
สัดส่วน เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา จึงได้ประมาณการลดลงตามความเป็นจริง ค่ะ   

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

ประมาณการรายรับ อาจไม่คงที่ เราจะมาดูแต่คุณภาพชีวิตอย่างเดียวไม่ได้ โครงสร้าง
พ้ืนฐานก็ต้องม ี โครงสร้างพ้ืนฐานก็ต้องเกิดด้วย เท่าที่ผมเห็นโรงฆ่าสัตว์รายรับน้อยลง 
ผมขออภิปรายภาพรวมกว้างๆ ก่อน แล้วค่อยว่าเป็นเรื่อง ๆ ไป  ขอบคุณครับ 

นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์  - ขอเชิญ คุณรุ่งอรุณ  คําโมง นายกเทศมนตรี ชี้แจง 
ประธานสภาฯ  
 
 

/นางรุ่งอรุณ  คําโมง…………………….. 
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นางรุ่งอรุณ  คําโมง  -  เรียน  ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี ดิฉัน  นางรุ่งอรุณ  คําโมง  นายกเทศมนตรีตําบลหาดเสี้ยว ตามท่ีท่านประวิด  ตุ่นทอง

พูดถึง ตอนนี้โรงฆ่าสัตว์ ฆ่าสัตว์น้อยลง มากพอสมควร ปัญหาขาดแคลนแรงงาน 
รายรับน้อยลง  รายจ่ายก็น้อยลงเช่นกันค่ะ   น้อยลงเพราะเหตุใด     ดิฉันขอให้   
กองสาธารณสุขฯ ชี้แจงค่ะ     

นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์  - ขอเชิญ คุณกาญจนา  ดีเอ่ียม  ชี้แจง 
ประธานสภาฯ    
นางกาญจนา  ดีเอ่ียม  -  เรียน  ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน 
ผอ.กองสาธารณสุขฯ ดิฉัน นางกาญจนา  ดีเอ่ียม   ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ขอชี้แจง

เรื่องการบริการโรงฆ่าสัตว์  ที่ผ่านมาเรารับเกินจํานวน  ทําให้มีผลกระทบต่อผู้
ให้บริการ โรงฆ่าสัตว์ของเราขนาด 80 ตัว แต่เรารับ 170 – 190 ตัว โดยไม่นึกถึง
ผลกระทบภายภาคหน้า  ทําให้เครื่องจักรชํารุด ไมส่ามารถจะดําเนินการได้ พนักงานก็
เหนื่อยล้า เขาทนไม่ได้ บุคลากรในพ้ืนเราก็ไม่มี บางคนสมาชิกบางท่านสรรหามาให้ 
อาทิตย์ก่อนเครื่องก็พัง เขาต้องอดทนอดกลั้นมาก เมื่อวันก่อนก็เครื่องลวกเสีย จาก
การประชุมวางแผนทั้งอําเภอระเบียบมาใหม่ ใช้ในปี 2562  การขออนุญาตต้อง
อนุญาตอําเภอก่อน จึงมาขอที่เทศบาล ใครที่มาร่วมประชุมกับเรา ทําตามระเบียบเรา
ก็จะให้บริการ  ที่ประชุมยอมรับ ต้องทําตาม พรบ.ว่าด้วยโรงฆ่าสัตว์ เราก็คุยกันแล้วว่า
เราจะรับแต่คนที่มาประชุม และทําตามเกณฑ์มาตรฐานของเรา ใครที่ไม่มาเข้าร่วมการ
ประชุมเราจะไม่อนุญาตให้ฆ่า  ใครต้องการมากกว่านั้น  เขาก็จะไปซื้อซีก ฆ่าที่โรงฆ่า
สัตว์ศรีนคร โรงฆ่าสัตว์ทุ่งเสลี่ยม โรงฆ่าสัตว์อุตรดิตถ์ โรงฆ่าสัตว์เราไม่ได้หวังผลกําไร 
เราหวังความปลอดภัย ปัจจุบันการเสียชีวิตจากการบริโภคเนื้อ บ้านใหม่ หมู่ที่ 4 
ตําบลหาดเสี้ยว ตําบลดงคู่ ตําบลสารจิตร ใครจะมาขออนุญาตฆ่าสัตว์ต้องทําตาม
ระบบ ดังนี้ 

1. เขียนคําร้อง 
2. ต้องเข้าใจกฎหมายทุกตัว 
3. การขออนุญาตต้องไปขออนุญาตที่อําเภอ และมาขออนุญาต 

กองสาธารณสุขฯ และไปชําระเงินที่กองคลัง  
การคํานวณระบบการทํางานค่าใช้จ่ายเรายังคุ้มทุน ถึงแม้ว่าเราไม่ได้ผลกําไร  

เทียบกับพนักงานที่มีอยู่ รายได้ที่ได้รับ ค่าซ่อมแซม ค่าตอบแทนพนักงาน  ปัจจุบันยัง
มีผลกําไร  ปัจจุบันเราไม่ได้นิ่งนอนใจ เราก็ประชาสัมพันธ์ให้คนที่ต้องการฆ่ามายื่นคํา
ร้องเพ่ิมเติม  เนื่องจาก  กันยายน  นี้เราจะรับพนักงานเพ่ิม  ในขณะเดียวกันเขาเคย
คิดว่าเอกชนมาทํา อนาคตข้างหน้าจะมีการเปลี่ยนแปลงมั้ย    เช่น  เทศบาลเมือง
ศรีสัชนาลัย  จะเปิดโรงฆ่าสัตว์ เขาก็จะแบ่งเบาภาระเราไปได้ เดิมรัฐบาลมีนโยบาย 1 
อําเภอ 1 โรงฆ่าสัตว์  ผู้ประกอบการเยอะมาก ผู้บริหารเคยคิดบ้างมั้ย แล้วมองว่าเรา
บริการไม่ทั่วถึง  สมเหตุสมผลมั้ย ทําไมข้างบนไม่มองว่า น่าจะเพ่ิมบ้านตึกอีกสักที่หนึ่ง 
ผู้ประกอบการบ้านตึก สารจิตร  บ้านแก่ง  ท่าชัย เยอะมาก มามองแต่ท่ีหาดเสี้ยว  เรา
ก็ไม่ได้เถียงว่า  เราอยากจะให้ทุกท่านมองกว้างๆ ว่าเราทําเยอะบุคลากรอยู่ไหน 
หน่วยงานเราไม่ไหว ตอนเราประชุมก็แจ้งในที่ประชุมว่า ท่านอยากจะมาฆ่ากับเราก็ได้ 
แต่ให้ท่านเอาพนักงานมาด้วย ขอบคุณค่ะ 

/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  ระเบียบข้อปฏิบัติก็ต้องเป็นผู้

ปฏิบัติถือกฎหมาย ถ้าตอบเคลียคลายข้อสงสัย  ก็ไม่มีปัญหา ผมดูภาพรวมเป็นหลัก 
ตอบข้อสงสัยได้ก็จบ อันไหนเพ่ิม อันไหนลด ค่าน้ําค่าไฟ เงินเดือน คุณลองคิดดูดีๆ ว่า
มีกําไร การบริหารถ้าเราไม่ไหว ถ้ามีปัญหาก็ต้องช่วยกันแก้ไข เท่าท่ีเช็คดูโรงฆ่าสัตว์  
เงินเดือน  ค่าใช้สอย  ค่าน้ํา ค่าไฟ ค่าวัสดุสึกหรอ คุณลองไปคํานวณดูครับ ถ้าคุณคิด
ว่ามีกําไร อย่าไปพูดว่ามีกําไร การปฏิบัติคนอยู่ที่หนึ่ง ตําแหน่งอยู่ที่หนึ่ง  คนมาทําจ้าง
เหมาเอา การบริหารผมอยากให้ดูภาพรวมว่าเราไปไหวมั้ย ถ้าไม่ไหวจะให้เขาเช่าทํา 
ผมไม่ให้เป็นภาระกับกองไหน  ตรงนี้ต่างหาก  มีปัญหาก็ต้องช่วยกันแก้ผมไม่ได้โยนนะ 
งบประมาณขอมาก็ไม่เคยตัด ผมเป็นตัวกลางผมก็ต้องดูภาพรวม ฝากไว้เท่านี้ครับ 

นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์  - ขอเชิญ  คุณวิชาญ  โตอินทร์ ค่ะ 
ประธานสภาฯ 
นายวิชาญ  โตอินทร์  -  เรียน  ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน 
สัตวแพทย์ ชง. ผม นายวิชาญ  โตอินทร์  สัตนแพทย์  ผมขออนุญาตชี้แจงเพ่ิมเติม เรื่องโรงฆ่าสัตว์ 

พรบ .การควบคุมการฆ่าสัตว์ ฉบับใหมก่ําหนด ตัวละ 28.-บาท เป็น ตัวละ 10.- บาท                       
บาท เลยทําให้รายได้ลดลง  ไปตามกฎหมาย ถ้าฆ่างานบุญสามารถฆ่าได้เลย 
ค่าธรรมเนียมหายไปโดยกฎหมาย  เราก็ไปเพ่ิมค่าบริการจากตัวละ 160 บาท เป็น 
ตัวละ 170 บาท เพื่อชดเชยส่วนที่ขาดไปบ้าง  

- ปีนี้กองสาธารณสุขฯ ขอไปศึกษาดูงานเทศบาลเมืองจันทบุรี เขาบริหาร
จัดการเองทั้งหมดเลย เราก็จะไปดูเทคนิคเขา ผมขอให้ข้อมูลเพิ่มเติม  เทศบาลเมือง
ศรีสัชนาลัย กําลังคิดค่าบริการว่าเท่าไร เขาต้องเสียค่าเช่าที่จากกรมธนารักษ์ ถ้าเขาทํา
เองค่าธรรมเนียมก็จะถูก หรือจะให้เอกชนมาดําเนินการค่าธรรมเนียมก็จะแพงครับ 

นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์  - ขอเชิญ  คุณวิทูล  พณิชนันทเวช ค่ะ 
ประธานสภาฯ    
นายวิทูล  พณิชนันทเวช    -  เรียน  ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน 
สมาชิกสภาฯ ผม นายวิทูล  พณิชนันทเวช  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1  ผมขอพูดนิดหนึ่ง ในเรื่อง

การจัดทําเทศบัญญัติปีนี้ ก็เหมือนๆ กัน ทุกปี ข้องใจการไปดูงานฯ   การเดินทางไป
ราชการ   ตั้งงบประมาณมากเกินไปมั้ยครับ ผมคิดคราวๆ รวมๆ กันประมาณ ล้าน
กว่าบาท   และปีนี้    ตั้งงบประมาณ  โครงสร้างพ้ืนฐาน   สองล้านกว่าบาทและมี
งบประมาณลูกรังอีก    สิ่งหนึ่งที่ผู้บริหารเคยพูด ซึ่งนโยบายของนายกเทศมนตรีฯ   
น้ําไหล ไฟสว่าง    แต่มีงบประมาณพัฒนาปีละ สองล้านกว่าบาท และอย่างปีนี้  ไม่ลง
ตัวก็ต้องมาตัดโครงสร้างพ้ืนฐานออก ผมอยากทราบว่า ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ  งบประมาณที่ผู้บริหารไปเมืองนอก ใช้งบประมาณตรงนี้หรือเปล่า ผมอยาก
ทราบตรงนี้ครับ  ขอบคุณครับ 

นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์  - ขอเชิญ คุณรุ่งอรุณ  คําโมง ค่ะ 
ประธานสภาฯ  
   

/นางรุ่งอรุณ  คําโมง…………………… 
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นางรุ่งอรุณ  คําโมง  -  เรียน  ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี ดิฉัน  นางรุ่งอรุณ  คําโมง  นายกเทศมนตรีตําบลหาดเสี้ยว การตั้งงบประมาณพัฒนา

บุคลากร ทุกองค์กรมีความจําเป็นทั้งสิ้น ตามที่ได้ไปเข้าอบรมหลักสูตรมีหลายท่านไป 
ทุกท่านก็ไป การเข้าไปอบรมหลักสูตรก็เป็นกลไก และเม่ือ 2 ปี ที่ผ่านมากรมส่งเสริมฯ 
มีนโยบายให้ผู้บริหาร  พนักงาน เข้ารับการอบรมฯ ตามหลักสูตรที่สถาบันพัฒนา
บุคลากร จัดอบรมฯ  ดิฉันขออนุญาตให้ปลัดเทศบาลเป็นผู้ชี้แจงค่ะ     

นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์  - ขอเชิญ  คุณณรงค์  ผันพักตร์ ค่ะ 
ประธานสภาฯ    
นายณรงค์  ผันพักตร์  -  เรียน  ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน 
ปลัดเทศบาลฯ ผม นายณรงค์ ผันพักตร์ ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภา รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ

ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
และโครงการต่างๆ  ก็จะปรากฏตามแผนต่างๆ เช่น โครงการเก็บข้อมูล โครงการ
จัดทําแผน โครงการคุณธรรมจริยธรรม จะปรากฏอยู่ในแผนงานต่าง ๆ สํานักปลัด 
การอบรม  ก็จะมีผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน การศึกษาแผนงานต่างๆ  
เรื่องของการอบรมฯ ส่วนราชการต่างๆต้องตั้งแยกกันไป เดี๋ยวนี้ผู้บริหารที่จะไปดูงาน
ต่างประเทศ จะต้องไปกับหน่วยงานที่ทํา MOU จึงจะสามารถไปได้ ที่เขาห้ามโดย
เด็ดขาด กทม . กับเมืองพัทยา แต่ของเราที่ท่านนายกฯ ไปกับผู้อํานวยการกอง
สาธารณสุขฯ ทางหน่วยงานผู้จัดการประชุมอบรมฯ ออกค่าใช้จ่ายให้ ครับ ขอนําเรียน
ท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้รับทราบครับ 

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

ไปเพิ่มเติมความรู้ความเข้าใจ  โครงการต่างๆ ที่อนุมัติไปก็ยังไม่เห็นเป็นรูปเป็นร่าง  
 เวลาไปอบรมฯ ขอให้ผลัดกันไปอย่าให้เกิดความเสียหาย  เวลาประชาชนมาติดต่อ

ราชการคนนี้ไม่อยู่ คนนั้นไม่อยู่ ไม่สามารถดําเนินการให้ได้ ตรงนี้ครับขอฝากไว้ด้วย
ครับ 

- ขอสอบถาม หน้า 60 ค่าใช้สอย รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ  ตั้งไว้ 
จํานวน 1,500,000.- บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าจ้างเหมา ค่าจ้างเหมาขุดบ่อ
ขยะ ค่าจ้างเหมาปรับปรุงบ่อขยะ ค่าจ้างเหมาฝังกลบ ค่าจ้างเหมากําจัดขยะ ค่าจ้าง
ศึกษาความเหมาะสมในการจัดการขยะ ทุกปีเหมือนไม่มี สอบถามเพ่ือความเข้าใจอีกที
หนึ่ง ขอบคุณครับ 

นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์  - ขอเชิญ คุณรุ่งอรุณ  คําโมง ค่ะ 
ประธานสภาฯ    
นางรุ่งอรุณ  คําโมง  -  เรียน  ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี ดิฉัน นางรุ่งอรุณ คําโมง นายกเทศมนตรีตําบลหาดเสี้ยว ในเรื่องที่ท่านประวิด ตุ่นทอง  

ได้สอบถามมา ในส่วนนี้จะเป็นของกองสาธารณสุขฯ จะเป็นเรื่องการจัดการบ่อขยะ  
ดิฉันขออนุญาตให้กองสาธารณสุขฯ เป็นผู้ชี้แจงค่ะ 

 
/นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์………………………. 
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นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์  - ขอเชิญ คุณกาญจนา  ดีเอ่ียม  ชี้แจง 
ประธานสภาฯ  
นางกาญจนา  ดีเอี่ยม  -  เรียน  ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน 
ผอ.กองสาธารณสุขฯ ดิฉัน นางกาญจนา  ดีเอี่ยม   ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   

ขออนุญาตชี้แจงรายละเอียด ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้  
จํานวน 1,500,000.- บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าจ้างเหมา ค่าจ้างเหมาขุดบ่อ
ขยะ ค่าจ้างเหมาปรับปรุงบ่อขยะ ค่าจ้างเหมาฝังกลบ ค่าจ้างเหมากําจัดขยะ ค่าจ้าง
ศึกษาความเหมาะสมในการจัดการขยะ  ค่าจ้างเหมาในการทําความสะอาดถนน ที่
หรือทางสาธารณะ ค่าจ้างเหมาตัดหญ้า ค่าธรรมเนียมการกําจัดขยะมูลฝอย 
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และค่าจ้างเหมาบริการอ่ืน ๆ อันนี้ก็จะมี  การจ้างเหมาบริการ
พนักงาน แทนพนักงานจ้างลาออก เราไม่ได้ตั้งเพ่ิมเติม พวกที่เก็บขยะ ส่วนใหญ่เป็น
ค่าขนส่งขยะไปอําเภอสวรรคโลก ตันละ 600 – 700 บาท  วันละ 1 เที่ยว ๆ ละ 6 
ตัน วันอาทิตย์ 2 เที่ยว  เมื่อก่อนเราเก็บขยะวันละ   2  คัน  เราได้จัดทําโครงการคัด
แยกขยะ  ปัจจุบันเหลือวันละ 1 คัน ก็จะมีค่าน้ํามัน และค่าจ้างเหมาเพ่ิมขึ้นไม่เหมือน
ปีก่อน ๆ ของโซนเหนือ  จะเป็นที่เทศบาลเมืองสวรรคโลก  ที่ทิ้งขยะเราไม่สามารถทิ้ง
ได้เนื่องจากไม่ถูกสุขลักษณะ กําลังศึกษา สิ่งแวดล้อมว่าจะดําเนินการอย่างไร เพ่ือ
ปรับปรุงที่ทิ้งขยะ ที่ตั้งไว้ จํานวน 1,500,000.-บาท จะเป็นค่าที่เรานําขยะไปทิ้งที่
เทศบาลเมืองสวรรคโลก ขอบคุณค่ะ 

นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์  - ขอเชิญ  คุณวิชาญ  โตอินทร์ ค่ะ 
ประธานสภาฯ  
นายวิชาญ  โตอินทร์  -  เรียน  ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน 
สัตวแพทย์ ชง. ผม นายวิชาญ โตอินทร์  สัตวแพทย์  ผมขออนุญาตชี้แจงเรื่องเพ่ิมเติม ตั้งไว้ตามฐานปี 

2562  ในปี 2562 ตั้งไว้  900,000.-  บาท ไม่เพียงพอ ต้องโอนมาเพ่ิมเติมถึง 2 
ครั้ง จึงได้ตั้งเพ่ิมเติม  ค่าใช้จ่ายเดือนละ 110,000.-  บาท ไม่รวมค่าน้ํามัน รวมทั้งปี 
จํานวน 1,320,000.-  บาท บ่อเดิม เขาก็มาตรวจสอบเรา โดยใช้โดน เรามีแผนฯ จะ
ปรับปรุงบ่อขยะ ค่าศึกษาความเหมาะสม จํานวน  100,000.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่า
ศึกษาความเหมาะสม  รวมเป็น 1,420,000.- บาท เลยตั้งไว้ 1,500,000.- บาท 
ขอบคุณครับ 

ที่ประชุม   - รับทราบ 
นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์  - ขอเชิญ คุณพรพรรณ  ถาริยะ ค่ะ 
ประธานสภาฯ    
นางพรพรรณ  ถาริยะ  -  เรียน  ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน 
สมาชิกสภาฯ  ดิฉัน นางพรพรรณ  ถาริยะ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1  ดิฉันขอสอบถามเรื่อง 

การจัดซื้อรถเครน ดิฉันเคยพูดมา  2  ปีแล้ว ดิฉันยังไม่ได้รับคําตอบว่า ไม่เห็นมีอยู่ใน
แผนงานและงบประมาณเลย ไม่ได้รับการตอบสนองสักที ถ้าเป็นไปได้ดิฉันอยากได้
คําตอบว่า จะมีการจัดซื้อรถเครนบ้างมั้ยค่ะ ดิฉันเห็นซ่อมไฟฟ้า ขึ้นป้าย  ตัดต้นไม้ ก็
รถคันเดียว ซึ่งบริการชาวบ้านไม่ทั่วถึงค่ะ ตอนนี้ฉันก็ต้องบอกเขาว่างานเขาเยอะรอ
หน่อยนะดิฉันจะบอกชาวบ้านตลอดค่ะ ขอบคุณค่ะ 
 

/นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์……………………. 
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นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์  - ขอเชิญ คุณรุ่งอรุณ  คําโมง ค่ะ 
ประธานสภาฯ  
นางรุ่งอรุณ  คําโมง  -  เรียน  ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี ดิฉัน  นางรุ่งอรุณ  คําโมง นายกเทศมนตรีตําบลหาดเสี้ยว ขอขอบคุณ  

คุณพรพรรณ ถาริยะ ดิฉันเห็นด้วยกับคุณพรพรรณ เทศบาลฯ เรามี รถเครน 1 คัน  
รถน้ํา 2 คัน รถขยะ 2 คัน รถ 6 ล้อ ” แก้ไขเป็น  “ รถเครน 1 คัน รถน้ํา 3 คัน  
รถขยะ  2  คัน รถ 6 ล้อ 2 คันรถ 4 ล้อ 1 คัน  รถสีแดงกู้ภัย 1 คัน รถสีแดง
ดับเพลิง 1 คัน รถตู้  1 คัน รถยนต์ 4 ประตูสีขาว อยู่กองสาธารณสุขฯ 1 คัน 
รถยนต์  4 ประตู สํานักปลัดเทศบาล 2 คัน และมีรถมอเตอร์ไซร์ ถ้าเราจะมาเบียด
เอางบประมาณแต่ละปีมาจัดซื้อ แต่ถ้าท่านดูย้อนหลังไป มีเงินตกเป็นเงินสะสมทุกปี 
แต่เจ้าหน้าที่ที่นี่มิมีการเปลี่ยนแปลง หรือโอนเงินไปตั้งรายการใหม่ ปีนี้ดิฉันได้พูดคุย
กัน คุณณรงค์  ผันพักตร์  ปลัดเทศบาล   ให้นําเงินที่เหลือไปตั้งรายการใหม่  รถน้ํา  
รถขยะ สามารถนําเงินสะสมมาซื้อได้ทั้งสิ้น มีน้องกองช่างบอกดิฉันว่า สบายดีครับ
นายกฯ ปลอดภัยดี ทํารางระบายน้ํา  ในเรื่องเหล่านี้   ดิฉันได้มอบให้ป้องกันฯ และ
กองช่าง ได้ศึกษาเรื่องนี้ค่ะ ขอขอบคุณค่ะ 

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

ต้องมีความจําเป็นเร่งด่วน จะไปเหมารวมไม่ได้  ผมถามว่าผู้อํานวยการกอง เขากล้าทํา
หรือเปล่า ผมไม่อยากได้ยินว่าเงินสะสมเยอะแยะ แต่สภาไม่อนุมัติ   เงินเวลาจะใช้ให้
นึกถึงประชาชนบ้าง  บางทีเขาลงเฟสด่า ไม่ต้องไปโต้ตอบเขา  ลงไปดูเขาบ้าง แล้วเอา
มาแก้ไข เขาก็จะสรรเสริญ หลักการบริหารจะเข้ากองไหนเท่านั้นเอง  ไม่อยากให้
ชาวบ้านว่าเทศบาลข้างในดี ข้างนอกแย่  ฝากไว้ด้วยครับ ขอบคุณครับ  

นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์  - ขอเชิญ คุณรุ่งอรุณ  คําโมง ค่ะ 
ประธานสภาฯ    
นางรุ่งอรุณ  คําโมง  -  เรียน  ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี  ดิฉัน  นางรุ่งอรุณ  คําโมง  นายกเทศมนตรีตําบลหาดเสี้ยว  ดิฉันขอชี้แจง  

ท่านประวิด  ตุ่นทอง ดิฉันยกตัวอย่าง แต่ไม่ได้บอกว่าทุกเทศบาลต้องซื้อ แต่กรณีที่จะ
ขออนุมัติใช้เงินสะสม ก็ต้องดูเรื่องของแผน ในการลงเฟส ไม่มีใครไปโต้ตอบ ในกรณี
เขาลงเฟส ก็เป็นกระบอกเสียงให้เราอีกทางหนึ่ง ดิฉันขอให้กองช่าง งานป้องกันฯ  
สํานักปลัดฯ  กองคลัง การสาธารณสุขฯ กองวิชาการฯ และการกองศึกษา ที่เกี่ยวข้อง 
ที่สมาชิกสภา  ได้ให้ข้อคิดไว้  ขอให้ท่านนํามาจัดลําดับความสําคัญ การบริหารงาน  
เวลาท่านสงสัยอะไร ก็ถามมาเราก็จะได้ชี้แจงท่านได้ ขอฝากทุกกองให้ตรวจสอบ
งบประมาณท่ีเหลือจ่ายด้วย ขอขอบคุณค่ะ 

ที่ประชุม  - รับทราบ 
นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์             -  สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหรือจะอภิปรายก็ขอเชิญค่ะ ถ้าไม่มีใครอภิปราย 
ประธานสภาเทศบาล แล้ว ดิฉันจะขอมติที่ประชุมสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้รับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 ในวาระแรก ขอได้โปรดยกมือ
ขึ้นค่ะ 

/ที่ประชุม ……………………… 
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ที่ประชุม  -  สมาชิกสภาเทศบาล   ได้ปรึกษาหารือกันอย่างกว้างขวางแล้ว 
    ปรากฎว่า มีผู้เห็นชอบ จํานวน   9    เสียง 
 มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดไม่รับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขอได้โปรดยกมือขึ้นค่ะ 
     ผลปรากฏดังนี้ 
     มีผู้เห็นชอบ จํานวน   9  เสียง 
     มีผู้ไม่เห็นชอบ จํานวน    -   เสียง  
     งดออกเสียง จํานวน   1   เสียง 
ที่ประชุม  -  มีมติเห็นชอบรับหลักการเป็นเอกฉันท์   เวลา 12.00 น. 

มีผู้เห็นชอบ จํานวน   9  เสียง 
     มีผู้ไม่เห็นชอบ จํานวน    -   เสียง  
     งดออกเสียง จํานวน   1   เสียง 
นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์  - ขอเชิญ คุณณรงค์  ผันพักตร์  เลขานุการสภาเทศบาล ชี้แจงขั้นตอน 
ประธานสภาเทศบาล ต่อไปในการพิจารณา งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
นายณรงค์  ผันพักตร์  - เรียน  ประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน 
เลขานุการสภาฯ ผม นายณรงค์  ผันพักตร์   เลขานุการสภาเทศบาล  ขอเรียนชี้แจงดังนี้ 
  การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 2562 

ได้ผ่านวาระแรกแล้ว นะครับ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   ว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 45  
วรรคสาม ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้  และใน
การพิจารณาวาระที่สองให้กําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่
ชั่วโมง  นับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณ ไม่น้อยกว่า  
24  ชั่วโมง  จะต้องเป็น 3 วัน ตั้งแต่เวลา 08.30 ถึง 16.30 น. จึงต้องกําหนดแปร
ญัตติ  3  วัน  ครับ ผมไปอบรมมาการแปรญัตติ เพ่ือความปลอดภัยอย่างน้อย 7 วัน 

ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลฯ ดําเนินการเลือกสมาชิกสภาเทศบาลฯ เพ่ือเป็น
คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ   ขอให้สมาชิกสภาพิจารณา  และจะต้อง
กําหนดวัน เวลา ในการรับเรื่อง แปรญัตติ  ต่อไป  คณะกรรมการแปรญัตติ ในระเบียบ
ให้เลือกคณะกรรมการแปรญัตติ  ครั้งละ 1 คน ขอให้ท่านประธานสภาได้ดําเนินการ
เลือกคณะกรรมการแปรญัตติครับ ขั้นตอนก็มีประมาณเท่านี้ครับ ขอบคุณครับ 

นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์     -  ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ได้เสนอสมาชิกสภาเทศบาล  เพ่ือเป็น 
ประธานสภาเทศบาล คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ  ขอเชิญเสนอ คนที่ 1 ค่ะ 
นายวิทูล  พณิชนันทเวช  -  เรียน  ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล ผม นายวิทูล  พณิชนันทเวช    สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 

ขอเสนอ คุณสมชาย  รังษี  ครับ 
    ผู้รับรอง 1. นายประวิด      ตุ่นทอง 
     2. นางพรพรรณ     ถาริยะ 
 

/นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์ ………………   
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นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์     -  ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ได้เสนอสมาชิกสภาเทศบาล อีกหรือไม่ค่ะ   
ประธานสภาเทศบาล ถ้าไม่มีดิฉันก็ขอมติท่ีประชุมว่าเห็นชอบให้ นายสมชาย  รังษี   เป็นคณะกรรมการ 

แปรญัตติร่างเทศบัญญัติ  คนที่ 1  ขอไดโ้ปรดยกมือขึ้นค่ะ 
     ผลปรากฏดังนี้ 
     มีผู้เห็นชอบ จํานวน    9  เสียง 
     มีผู้ไม่เห็นชอบ จํานวน    -   เสียง  
     งดออกเสียง จํานวน   1   เสียง 
ที่ประชุม  -  มีมติเห็นชอบให้ นายสมชาย  รังษี  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 1 

มีผู้เห็นชอบ จํานวน    9  เสียง 
     มีผู้ไม่เห็นชอบ จํานวน    -   เสียง  
     งดออกเสียง จํานวน   1   เสียง 
นายมุ่ย  กําไร     -  ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ได้เสนอสมาชิกสภาเทศบาล  เพ่ือเป็น 
สมาชิกสภาฯ  คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ  ขอเชิญเสนอ คนที่ 2 ค่ะ ดิฉันขอเสนอ 
   คุณประวิด  ตุ่นทอง 
    ผู้รับรอง 1. นายวิทูล  พณิชนันทเวช 
     2. นายพุธิชัย  โชคชัยเจริญยิ่ง 
นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์     -  ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ได้เสนอสมาชิกสภาเทศบาล อีกหรือไม่ค่ะ   
ประธานสภาเทศบาล ถ้าไม่มีดิฉันก็ขอมติท่ีประชุมว่าเห็นชอบให้ นายประวิด  ตุ่นทอง เป็นคณะกรรมการ

แปรญัตติร่างเทศบัญญัติ   คนที่ 2  ขอไดโ้ปรดยกมือขึ้นค่ะ 
     ผลปรากฏดังนี้ 
     มีผู้เห็นชอบ จํานวน    9  เสียง 
     มีผู้ไม่เห็นชอบ จํานวน    -   เสียง  
     งดออกเสียง จํานวน   1   เสียง 
ที่ประชุม  -  มีมติเห็นชอบ นายประวิด ตุ่นทอง เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 2  

มีผู้เห็นชอบ จํานวน    9  เสียง 
     มีผู้ไม่เห็นชอบ จํานวน    -   เสียง  
     งดออกเสียง จํานวน   1   เสียง 
นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์     -  ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ได้เสนอสมาชิกสภาเทศบาล  เพ่ือเป็น 
ประธานสภาเทศบาล คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ  ขอเชิญเสนอ คนที่ 3 ค่ะ 
นายทีรศักดิ์ ขนาดนิด  -  เรียน  ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล ผม  นายทีรศักดิ์ ขนาดนิด  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 

ขอเสนอ นางกัญญมล  เอ้ือคณิต   ครับ 
     ผู้รับรอง 1. นางพรพรรณ  ถาริยะ 
      2. นายสมบัติ      อินชื่น  
 
 
 

/นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์  ………………………… 
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นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์     -  ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ได้เสนอสมาชิกสภาเทศบาล อีกหรือไม่ค่ะ   
ประธานสภาเทศบาล ถ้าไม่มีดิฉันก็ขอมติท่ีประชุมว่าเห็นชอบให้ นางกัญญมล  เอ้ือคณิต เป็นคณะกรรมการ

แปรญัตติร่างเทศบัญญัติ คนที่ 3  ขอไดโ้ปรดยกมือขึ้นค่ะ 
     ผลปรากฏดังนี้ 
     มีผู้เห็นชอบ จํานวน    9  เสียง 
     มีผู้ไม่เห็นชอบ จํานวน    -   เสียง  
     งดออกเสียง จํานวน   1   เสียง 
ที่ประชุม  -  มีมติเห็นชอบ นางกัญญมล เอ้ือคณิต เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 3  

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

1.  นายสมชาย  รังษ ี
   2.  นายประวิด  ตุ่นทอง 
   3.  นางกัญญมล  เอ้ือคณิต   
ที่ประชุม   -  มีมติเห็นชอบ   
นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์     -  การกําหนดวัน และเวลาการแปรญัตติ และกําหนดวันประชุมพิจารณา 
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  จํานวน 3 ท่าน 
1.  นายสมชาย  รังษ ี

   2.  นายประวิด  ตุ่นทอง 
   3.  นางกัญญมล  เอ้ือคณิต   

ผมขอแจ้งกําหนดวัน และเวลาการยื่นคําแปรญัตติ การรับคําแปรญัตติไม่น้อยกว่า 24 
ชั่วโมง และกําหนดวันประชุมพิจารณาร่างเทศบัญญัติ  ในวาระ 2  และวาระ 3 ดังนี้ 

  คณะกรรมการแปรญัตติ  ให้มารับการยื่นเสนอคําแปรญัตติ และมาลง 
ลายมือชื่อทุกวันนะครับ จํานวน  3  วัน ในวันที่ 13 – 15  สิงหาคม  2562   
เวลา 08.30 – 16.30 น.  ณ  สํานักงานเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว และผมขอนัด
คณะกรรมการแปรญัตติ ทั้ง 3 ท่าน  ในวันที่  13  สิงหาคม 2562  เวลา 09.00 น.  
ณ  ห้องประชุมเทศบาลตําบลหาดเสี้ยวเพ่ือเลือกประธานฯ กรรมการ และเลขานุการ
นะครับ 

- ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ในวันที่  16  สิงหาคม  2562   
เวลา 09.00 น.  ณ  ห้องประชุมเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว 
 
 

/-กําหนดการประชุมสภาเทศบาล ………….  
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- กําหนดการประชุมสภาเทศบาล  เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติ 

งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2563 ในวาระ 2 และวาระ 3 ในวันที่ 19  
สิงหาคม  2562 ตั้งแต่เวลา  10.00 น. ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว 
จะไม่ออกเป็นหนังสือเชิญประชุมอีก  ก็ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบตามนี้ครับ 

ที่ประชุม   -  รับทราบ 
นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์    -  ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ  ได้กล่าวขอบคุณ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล 
นางรุ่งอรุณ  คําโมง                  -  เรียนประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาล ที่ทรงเกยีรติ ทุกท่าน   
นายกเทศมนตรี      ดิฉัน นางรุ่งอรุณ  คําโมง  นายกเทศมนตรีตําบลหาดเสี้ยว ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภา

เทศบาล  ทุกท่าน ที่ได้กรุณาเห็นชอบให้ผ่านร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  ดิฉันพร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ทุกท่าน 
จะใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายอย่างรอบคอบ และเกิดประโยชน์ให้แก่บ้านเมืองอย่าง
สูงสุดแก่ประชาชน ขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว  ทุกท่านค่ะ   

ที่ประชุม  -  รับทราบ 
 

3.3 ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 

นางสุดาพร ปาลวิสุทธิ์   - ขอเชิญ นายกเทศมนตรี  เสนอญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง 
ประธารสภาฯ งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 
นางรุ่งอรุณ  คําโมง  - เรียน  ประธานสภาเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว และสมาชิกสภาเทศบาล  
นายกเทศมนตรีฯ  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ขอเสนอญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ 

รายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 
หลักการ 

    ด้วยเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว  มีความประสงค์ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
คําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562  จํานวน  2  รายการ 

    รายการเดิม 
    แผนงานบริหารทั่วไป  งานวางแผนสถิติและวิชาการ  หมวดค่าครุภัณฑ์ 

และสิ่งก่อสร้าง  ค่าครุภัณฑ์  ประเภทรายจ่าย  ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่   
หน้าที่  86  ดังนี้ 

   1.  โครงการจัดหาไมค์ไร้สาย  จ านวน  1  เครื่อง  จ านวน  5,500  บาท 
    คุณลักษณะพื้นฐาน 
    โดยมีคุณลักษณะไม่น้อยกว่า  ดังนี้ 
    1.  การปรับคลื่นความถี่วิทยุ  GFSk 
    2.  ย่านความถ่ี  2.4  GHz  (2405 – 2478MHz) 
    3.  การตอบสนองความถ่ี  35  Hz – 14KHz + 3dB 
    4.  สัญญาณ/เสียงรบกวน  76dB  ขึ้นไป 
    5.  การบิดเบือน  0.1 %  หรือน้อยกว่า 
    6.  ช่องเสียบสัญญาณเสียง  แจ็คมินิขนาด  3.5  มม. 
    7.  ช่วงการใช้งาน  50  เมตร  (164  ฟุต)  

/2.  โครงการจัดหาอุปกรณ์………… 
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   2.  โครงการจัดหาอุปกรณ์ถ่ายวิดีโอและภาพนิ่ง จ านวน 1 ชุด  

จ านวน 25,000  บาท 
    คุณลักษณะพื้นฐาน 
    โดยมีคุณลักษณะไม่น้อยกว่า  ดังนี้ 
    1.  ขนาดด้ามจับ  61.8 x 48.2 x 161.5 มม. 
    2.  ขนาด  Gimbal  125.06 x 109.15 x 90.98 มม. 
    3.  ช่วงการสั่นสะเทือน  0,03  องศา 
    4.  เชื่อมต่อผ่าน  Bluetooth  4.0  LE 
    5.  แบตเตอรี่  ขนาด  980 mAh 
    6.  เป็นอุปกรณ์กันสั่นสําหรับถ่ายวีดีโอสามารถใช้งานร่วมกับสมาร์ทโฟน 

รุ่นที่มีหน้าจอ   ไม่เกิน 5.5 นิ้ว 
    7.  ที่ด้ามจับของตัวอุปกรณ์มีปุ่มสําหรับสั่งงานครบ  ไม่ว่าจะเป็นปุ่มหมุน 

กล้องไปตาม ทิศทางต่างๆ  ปุ่มสําหรับถ่ายวีดีโอ  ปุ่มถ่ายภาพ  และปุ่มสลับกล้อง 
หน้า – หลัง 

    -  ครุภัณฑ์ดังกล่าวตั้งจ่ายนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  แต่จําเป็น 
ต้องใช้ในการปฏิบัติงาน  จัดหาตามราคาท้องตลาด  ตามระเบียบและแนวทางปฏิบัติ 
ที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. 2561 - 
2564) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่  3/2561  ลําดับที่  19  หน้าที่  18 

    รายการที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
    แผนงานบริหารทั่วไป  งานวางแผนสถิติและวิชาการ  หมวดค่าครุภัณฑ์ 

และสิ่งก่อสร้าง  ค่าครุภัณฑ์  ประเภทรายจ่าย  ค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่   
หน้าที่  86  ดังนี้ 

    1.  โครงการจัดหาไมค์ไร้สาย  จ านวน  1  คู่ จ านวน  5,500  บาท 
    คุณลักษณะพื้นฐาน 
    โดยมีคุณลักษณะไม่น้อยกว่า  ดังนี้ 

1. ออกแบบมาให้ใช้ร่วมกับงานวีดีโอ กล้อง  DSLR, กล้องวีดีโอ, เครื่อง 
บันทึกเสียง, และ สมาร์ทโฟน 

    2.  สามารถตรวจสอบคุณภาพของเสียงขณะที่บันทึกได้ด้วยหูฟังท่ีมีอยู่ 
    3.  มีตัวกรองทําให้ได้เสียงที่ชัดเจน 
    4.  คลื่นความถี่  VHF  แบบ  High - band  สําหรับเสียงดีกว่า 
    5.  สามารถปรับความ  ดัง - เบา  เสียงได้ 

 6.  รูปแบบการรับเสียงของไมโครโฟน  มีความไวต่อเสียง  รับเสียงได้รอบ
ทิศทาง 

    7.  ช่วงความถ่ี  203:210MHz 
    8.  เสียงที่จะได้มีคุณภาพสูงในขณะที่ทํางานในช่วงระยะ 40  เมตร   

(131 ฟุต)  โดยไม่มี สิ่งกีดขวาง 
    9.  เครื่องรับและเครื่องส่งสัญญาณแต่ละเครื่องใช้พลังงานจาก 

แบตเตอรี่ :  2x  แบตเตอรี่ ขนาด  AA 
 

/ 2. โครงการจัดหาอุปกรณ์………………. 
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2. โครงการจัดหาอุปกรณ์ถ่ายวิดีโอและภาพนิ่ง จ านวน 1 ชุด  

จ านวน 25,000  บาท 
    คุณลักษณะพื้นฐาน 
    โดยมีคุณลักษณะไม่น้อยกว่า  ดังนี้ 
    1.  กิมบอลกันสั่น  3  แกน   
    2.  วีดีโอคุณภาพ  4K  ที่  60fps ที่  100Mbps,  ขนาดเซน็เซอร์ 1/2.3   

ค่ารูรับแสง  F  2.0  เลนซ์  FOV80  องศา 
    3.  มีหน้าจอ  LiveView  ในตัวด้าม  ขนาด  1.08  นิ้ว 
    4.  มีไมโครโฟนในตัว 
    5.  มีโหมด  Panorama 3x3  ช่อง 
    6.  Night Shot  สามารถถ่ายลากแสงไฟตอนกลางคืนได้ 
    7.  Motion  Timelapse  โหมดถ่ายภาพความเร็ว 
    8.  Active Track  สามารถติดตามวัตถุอัตโนมัติได้ 
    9.  FPV Mode  ถ่ายหมุนควงได้ 
    10.  Story mode  สร้างวีดโีออัตโนมัติผ่านมือถือ 
    11.  รองรับ  Micro SD Card  สูงสุด  256  GB 

 12.  มีโหมดถ่ายวีดีโอแบบ  Timewarp  ซึ่งเป็นการถ่ายวีดีโอแบบ  
Hyperlapse   

    13.  มี  GPS  ในตัว 
    14.  รองรับการถ่ายภาพ  HDR 

 15.  สามารถที่จะใช้  Live  ได้  โดยต่อผ่าน  Smartphone  ด้วย
แอพพลิเคชั่น  Quik   แล้วส่งสัญญาณ  Live  ขึ้น  Facebook  ได้เลย 

    16.  พร้อมอุปกรณ์เสริมครบชุด  ได้แก่ 
     16.1  เลนส์มุมกว้างระดับ  Ultra  Wide  รับมุมภาพได้กว้างถึง   

100  องศา  และสามารถท่ีจะ  Close  Focus  ได้ที่  10-15 mm 
     16.2  ขาตั้งขนาดเล็กสําหรับอุปกรณ์ถ่ายภาพ 

  16.3  อุปกรณ์ช่วยป้องกันความแข็งแรงของตัวกล้องและสมาร์ท
โฟน 

     16.4  อุปกรณ์ยึดกล้องและสมาร์ทโฟนเข้าด้วยกัน 
     16.5  อุปกรณ์ควบคุมปุ่มกด   
     16.6  เมมโมรี่การ์ด  ขนาด  256  GB 
    -  ครุภัณฑ์ดังกล่าวตั้งจ่ายนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  แต่จําเป็น 

ต้องใช้ในการ ปฏิบัติงาน  จัดหาตามราคาท้องตลาด  ตามระเบียบและแนวทาง
ปฏิบัติที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด 

    ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 - 2564) เพ่ิมเติม  
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่  3/2561  ลําดับที่  19  หน้าที่  18 
 
 

/เหตุผล…………………. 
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เหตุผล 

    เนื่องจากเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว  ได้จัดทํางบประมาณเรื่อง  โครงการจัดหา 
ไมค์ไร้สาย  และโครงการจัดหาอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบถ่ายวีดีโอและถ่ายภาพนิ่ง   
ซึ่งหลังจากที่ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจําปี  2562  แล้ว
พบว่าคุณลักษณะพ้ืนฐานเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เนื่องจากเป็นอุปกรณ์ที่มี
เทคโนโลยีมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและมีการแข่งขันในตลาดที่สูง  จึงไม่มีสินค้าตาม
ท้องตลาดเป็นเหตุทําให้ไม่สามารถจัดซื้อครุภัณฑ์ได้ตามที่กําหนดคุณลักษณะที่กําหนด
ไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562 

    ดังนั้น  กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว  จึงขอดําเนินการ 
แก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง  โดยอาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   
ว่าด้วยการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2541  แก้ไขเพ่ิมเติม   
(ฉบับที่ 2 และ 3)  พ.ศ.  2543  หมวด  4  การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ  ข้อ  29  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่า
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ที่ทําให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน หรือ
เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  จึงขอเสนอให้สภา
เทศบาลตําบลหาดเสี้ยวพิจารณาอนุมัติ 

    จึงขอเสนอญัตตินี้  ต่อสภาเทศบาลเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์     - ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาล อภิปรายค่ะ ถ้าไม่มีท่านใดอภิปราย 
ประธานสภาฯ ดิฉันจะขอมติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง เงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี  

พ.ศ. 2562 ของกองวิชาการและแผนงาน   ท่านใดเห็นชอบขอได้โปรดยกมือขึ้นค่ะ 
     ผลปรากฏดังนี้ 
     มีผู้เห็นชอบ จํานวน     9    เสียง 
     มีผู้ไม่เห็นชอบ จํานวน     -   เสียง  
     งดออกเสียง จํานวน    1    เสียง 
ที่ประชุม  - มีมติ ดังนี้ 
     มีผู้เห็นชอบ จํานวน     9    เสียง 
     มีผู้ไม่เห็นชอบ จํานวน     -   เสียง  
     งดออกเสียง จํานวน    1    เสียง 
 
ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่อง   กระทู้ (ถ้ามี) 
นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์           -  ไม่มีสมาชิกส่งเรื่องกระทู้  จึงขอผ่านวาระนี้ 
ประธานสภาเทศบาล 
ที่ประชุม  -  รับทราบ 
 
 
 
 
 

/ระเบียบวาระที่  5  …………………..   
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ระเบียบวาระท่ี  5    เรื่อง  อ่ืน  ๆ   
นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์  -  มีสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดมีเรื่องอื่นใดอีกหรือไม่ค่ะ       
ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญ  คุณรุ่งอรุณ  คําโมง ค่ะ 
นางรุ่งอรุณ  คําโมง  -  เรียน  ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี ดิฉัน นางรุ่งอรุณ คําโมง นายกเทศมนตรีตําบลหาดเสี้ยว   ที่ผ่านมาในการจัดกิจกรรม  

เมื่อวานทุกท่านได้ร่วมขบวนวันของดีศรีสัชนาลัย เทศบาลฯ ได้ส่งประกวดประเภท
ความคิด ได้รับรางวัลที่ 1 ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมมาโดยตลอด 
ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้    

นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์             -  ขอเชิญ คุณวิทูล  พณิชนันทเวช 
ประธานสภาเทศบาล 
นายวิทูล  พณิชนันทเวช   -  เรียน  ประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล ผม นายวิทูล  พณิชนันทเวช สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1  ผมขอถามท่านประธานสภา

ผ่านไปผู้บริหารเทศบาล สัก 3 - 4 ข้อ ดังนี้ 
1. มีร้านค้าหลายร้านต่อว่ามา  เรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่ซื้อของในเขต 

เทศบาล  เวลามีงานไปขอรับบริจาคเขา แต่ไม่เคยซื้อของเขาเลย    
2. เรื่องไมค์ ครั้งที่แล้วผมก็พูด ผมถามหลายครั้งแล้ว มันติดอยู่ตรงไหนครับ  

ติดขัดตรงไหนครับ   
3. กรณีไฟในตลาดใต้ อยากให้ผู้บริหารไปดูบ้างว่าเป็นอย่างไร  แม่ค้าลักใช้ 

แม่ค้ามาขอใช้ไฟฟ้าของเรา  แม่ค้ามาขอใช้ไฟ  4 – 5 คน แต่ก็ลักใช้ไฟของเราอยู่ 
ลองถามเจ้าหน้าที่จัดเก็บก็ได้    

4. เรื่องสุนัขบนสะพานเยอะมาก   มีชาวบ้านผ่านไป – มา ถูกสุนัขบน 
สะพานไล่  เราจะจัดการเรื่องสุนัขอย่างไรดีครับ ฝากผู้บริหารด้วยครับ  

นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์             -  ขอเชิญ คุณรุ่งอรุณ  คําโมง 
ประธานสภาเทศบาล 
นางรุ่งอรุณ  คําโมง  -  เรียน  ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี ดิฉัน นางรุ่งอรุณ คําโมง นายกเทศมนตรีตําบลหาดเสี้ยว   ขอตอบที่ท่านวิทูล 

สอบถาม  
1. เรื่องการจัดซื้อของ บางรายการไม่ได้ซื้อในเขตเทศบาล บางทีก็มองไปว่า   

ถ้าไม่ซื้อในเขตจะไม่เซ็นต์เช็คให้  เรื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าเราก็ให้เขามาซื้อในเขตเทศบาล
แล้ว 

2. เรื่องไมค์  เรามีการตั้งงบประมาณไว้แล้ว เราตั้งไว้ 70 ซม. ท้องตลาด 
ไม่มีขาย และเขาจึงประสานไปบริษัทดําเนินการทําให้ แต่บริษัทเขาจะทําให้ แต่ยังไม่
ทันเสร็จการประชุมในครั้งนี้ค่ะ   

3. เรื่องไฟฟ้าตลาดใต้ ขอมอบหมายให้กองสาธารณสุขฯ ไปตรวจสอบ  
4. เรื่องสุนัขบนสะพาน ได้รับหนังสือชมเชยมา อ่านๆ ไปมีอยู่เรื่องหนึ่งพูด 

ถึงสุนัขบนสะพาน   ดิฉันขอฝากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  จะช่วยกันทํา
อย่างไรค่ะ ขอขอบคุณค่ะ    

นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์  -    ขอเชิญ  คุณพุธิชัย  โชคชยัเจริญยิ่ง ค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล 

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

กองช่าง ไปดูถนนเชื่อมซอยหน้าร้านชํานิ มีน้ําท่วมขังมาก เป็นแอ่งน้ํา  น่าจะเอาหินไป
ลง หรือสามารถทําอย่างไรได้บ้าง  ขอให้ไปช่วยแก้ไขหน่อยครับ 

นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์             -  ขอเชิญ คุณรุ่งอรุณ  คําโมง 
ประธานสภาเทศบาล 
นางรุ่งอรุณ  คําโมง  -  เรียน  ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี ดิฉัน นางรุ่งอรุณ คําโมง นายกเทศมนตรีตําบลหาดเสี้ยว บางทีทุกท้องถิ่นถ้าเป็นถนน

เชื่อมถนนทางหลวง  จะไม่กล้าเชื่อมกับทางหลวงแผ่นดิน เพาะเขามีหลักเกณฑ์อยู่ 
ฝากท่านสมาชิกสภาเทศบาลด้วย  ถ้าฝนตกเห็นน้ําท่วมขังตรงไหน  ช่วยกันถ่ายรูปส่ง
มาให้ด้วย เราจะได้มาช่วยกันวางแผนแก้ไข ต้องขอขอบคุณมากค่ะ 

ที่ประชุม  - รับทราบ 
นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์  -  มีสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดมีเรื่องอื่นใดอีกหรือไม่ค่ะ ถ้าไม่มีดิฉันขอปิด 
ประธานสภาเทศบาล การประชุม ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านค่ะ 
     ปิดประชุม  เวลา   13.00 น. 
 

                 ลงชื่อ         ณรงค์  ผันพักตร์   ผู้จดบันทึกการประชุม 
(นายณรงค์  ผันพักตร์)    

เลขานุการสภาเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว 
  

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  ตรวจแล้วถูกต้อง 
เมื่อวันที่  15  สิงหาคม  2562 

 
  ลงชื่อ        ทีรศักดิ์  ขนาดนิด     ประธานกรรมการ       
                  (นายทีรศักดิ์  ขนาดนิด)                       

  ลงชื่อ          สมชาย  รังษี         กรรมการ       
                        (นายสมชาย  รังษี)    

                 ลงชื่อ    พุธิชัย  โชคชัยเจริญยิ่ง กรรมการ/เลขานุการ                      
                                 (นายพุธิชัย  โชคชัยเจริญยิ่ง)      
 

  ลงชื่อ      สุดาพร  ปาลวิสุทธิ ์   ประธานสภาเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว 
                                                 (นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์)  
 
           ส าเนาถูกต้อง 
 
 
 

          (นายณรงค์  ผันพักตร์) 
 เลขานุการสภาเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว 


