
 
(ส าเนา) 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว 
สมัยสามัญ  สมัยที ่ 4 ประจ าปี 2562 

ครั้งที่ 1/2562 
เมื่อวันที ่ 29 พฤศจกิายน  2562 

ณ  ห้องประชุมเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว 
เร่ิมประชุมเวลา  10.00  น.  เลิกประชุมเวลา   11.25   น. 

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

10 นายมุ่ย ก าไร สมาชิกสภาเทศบาล 
11 นายณรงค์ ผันพักตร์ เลขานุการนายกเทศมนตรี 

ผู้เข้าร่วมประชุม  
1 นางรุ่งอรุณ ค าโมง นายกเทศมนตรี 
2 นางกลิ่นแก้ว เทียนสันต์ รองนายกเทศมนตรี 

   3        นายไกรศรี ขีดข้ัน ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
   4 นางเสาวลักษณ์     สรรเสริญ รองปลัดเทศบาล 

5 นางวรรณา วัฒนวงศ์สุโข ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
6 นางกาญจนา ดีเอ่ียม ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
7 นางศุพิชชา วิลัยแก้ว ผู้อ านวยกองคลัง 
8 นายจิตรกร จุติ ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน 
9 นางสาวมณีวรรณ บุณยศิวาพงศ์ หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 

10 นางบุษราภรณ์ พรสุรัตน์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ 
11 จ.อ.ธนพล ขอบเหลือง หัวหน้าฝ่ายป้องกันฯ 
12 นางกัณฐมาศ วรินทร์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง 
13 นายณัฐพงศ์ จงแจ่มฟ้า หัวหน้าฝ่ายแผนงานฯ 

 
/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
บูชาพระรัตนตรัยพร้อมสวดมนต์และด าเนินการประชุมครับ 

นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์   - เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วดิฉัน นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์  ประธานสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล ต าบลหาดเสี้ยว    ขอเปิดประชุมสภาเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว    สมัยสามัญ  สมัยที่ 4 

  ครั้งที่ 1/2562  ประจ าปี  2562 วันที่  29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. 
ขอเชิญ นายณรงค์  ผันพักตร์  เลขานุการสภาเทศบาล  อ่านประกาศ  ค่ะ 

นายณรงค์  ผันพักตร์    - เรียนประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน 
เลขานุการสภาฯ  ผู้บริหารเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ผมขออ่านประกาศฯ เทศบาลต าบล

หาดเสี้ยว  ดังนี้ ประกาศเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว  เรื่อง  ก าหนดเปิดสมัยประชุมสภา
เทศบาลต าบลหาดเสี้ยว  สมัยสามัญ  สมัยที่ 4  ประจ าปี  ๒๕62  ด้วยสภาเทศบาล
ต าบลหาดเสี้ยว  สมัยสามัญ  สมัยที่ 1 ประจ าปี  ๒๕62  เมื่อวันที่  28 กุมภาพันธ์ 
๒๕62 ได้ก าหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว สมัยสามัญ สมัยที่ 4 
ประจ าปี ๒๕62  ตั้งแต่วันที่ ๑ - 30 พฤศจิกายน  ๒๕62 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๒๔  และ ๒๕  แห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล  พ.ศ.๒๔๙๖ รวมทั้งแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.  2552  จึงประกาศ
เปิดสมัยประชุมสภาเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว สมัยสามัญ  สมัยที่ 4 ประจ าปี  ๒๕62  
ตั้งแต่วันที่ ๑  -  30  พฤศจิกายน ๒๕62  ประกาศ  ณ  วันที่  ๒5  เดือน ตุลาคม  
พ.ศ.  ๒๕62 นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์  ประธานสภาเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว 

ที่ประชุม  - รับทราบ 
นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์  - ต่อไปขอด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม  ดังต่อไปนี้ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่อง  ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์  -  มีเรื่องแจ้งให้ทราบ  ดังนี้  
ประธานสภาเทศบาล     1.1  เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีต าบล

หาดเสี้ยว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑4) พ.ศ. 

๒๕6๒  มาตรา ๔๘  ทศ วรรคห้า บัญญัติว่า “ให้นายกเทศมนตรี  จัดท ารายงาน
แสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงต่อสภาเทศบาลเป็นประจ าปีทุกปี” และ
วรรคหก บัญญัติว่า “ค าแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีและรายงานแสดงผลการ
ปฏิบัติงานให้ประกาศไว้โดยเปิดเผยที่ส านักงานเทศบาล”นั้น  

เพ่ือด าเนินการตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพ่ิมเติม
ถึงปัจจุบัน จึงได้จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ 2562 ของ
นายกเทศมนตรีต าบลหาดเสี้ยว เพ่ือน าเสนอต่อสภาเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว 
รายละเอียดตามรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ได้แจก
ให้ทุกท่านแล้ว 

/นายณรงค์  ผันพักตร์……………..   
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นายณรงค์  ผันพักตร์    - เรียนประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน 
เลขานุการสภาฯ  ผู้บริหารเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายณรงค์  ผันพักตร์ ปลัดเทศบาล

ต าบลหาดเสี้ยวและเลขานุการสภาเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว  ด้วยท่านนายกเทศมนตรี
ต าบลหาดเสี้ยว  ได้จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ 2562 ตาม
นโยบายนายกเทศมนตรีต าบลหาดเสี้ยว  และท่านประธานสภาเทศบาลได้รายงานไป
แล้วนั้น และได้ส่งเอกสารให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาล แล้ว  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
ท่านใดมีข้อสงสัยอะไร ก็สามารถสอบถาม หรือสามารถดูจากเอกสารที่ส่งไปให้แล้วนั้น   
ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑4) 
พ.ศ. ๒๕6๒  มาตรา ๔๘  ทศ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562  ตามบทที่ 1 
รายงานผลการปฏิบัติงานของนายกเทศมนตรีต าบลหาดเสี้ยว  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562  

- นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
- นโยบายด้านการศึกษา 
- นโยบายด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
- ด้านนโยบายด้านเศรษฐกิจ 
- นโยบายด้านสาธารณสุข คุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม 
- นโยบายด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
- นโยบายด้านการเมืองและการบริหารทั่วไป 
- นโยบายด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

บทที่ 2 รายงานการเงิน รายรับ-รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีข้อสงสัย ก็สามารถสอบถามได้ ขอขอบคุณครับ  

ที่ประชุม    - รับทราบ 
ประวิด  ตุ่นทอง   - เรียนประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล ผม นายประวิด  ตุ่นทอง   สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2  นโยบายด้านเศรษฐกิจ  มี

น้อยมากครับผมขอฝากด้วยครับ ท าอย่างไรอยากให้หาโครงการ ด้านเศรษฐกิจ  มีเพ่ิม
มากขึ้นครับ 

นางรุ่งอรุณ  ค าโมง    - เรียนประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน 
นายกเทศมนตรีฯ  ดิฉัน  นางรุ่งอรุณ  ค าโมง  นายกเทศมนตรีต าบลหาดเสี้ยว  อยากจะฝากหน่วยงานที่

รับผิดชอบ  ให้หาโครงการด้านเศรษฐกิจ  และขออนุญาตท่านประธานสภาเทศบาลให้
หน่วยงานที่รับผิดชอบเป็นผู้ชี้แจงค่ะ 

นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์  -  ขอเชิญ คุณมณีวรรณ  บุณยศิวาพงศ์ ค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล       
นางสาวมณีวรรณ  บุณยศิวาพงศ์ - เรียนประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน 
หัวหน้าส านักปลัดฯ ดิฉัน นางสาวมณีวรรณ  บุณยศิวาพงศ์ หัวหน้าส านักปลัดฯ ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบด้าน

การส่งเสริมอาชีพฯ ตามที่ได้บรรจุไว้ในเทศบัญญัติ ปีงบประมาณ 2562 ก็ได้
ด าเนินการไปแล้ว มีอยู่ 1 โครงการที่ไมไ่ด้ด าเนินการ คือ โครงการปลูกพืชสวนครัว ที่
ไม่ได้ด าเนินการ  เนื่องจาก ได้ให้เจ้าหน้าที่ลงไปประสานและสอบถามว่า มีชุมชนไหน
ที่ประสงค์จะด าเนินการ ไม่มีชุมชนไหนประสงค์จะด าเนินการ และได้ด าเนินการ
สอบถามเป็นหนังสือและขอให้มีแบบตอบรับอีกครั้งหนึ่ง ก็ไม่มีชุมชนไหนที่ประสงค์จะ
ด าเนินการ ถ้าชุมชนเขาไม่ท าเราก็ไม่สามารถจะด าเนินการได้  จึงไม่สามารถ 

 
/ด าเนินการได้ค่ะ ……………..   
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ด าเนินการได้ค่ะ   เราอยากให้เขาท า    แต่เขาไม่ท าไม่ให้ความร่วมมือ เราก็ท าไม่ได้  
ก็ขอฝากสมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่านว่า ถ้ามีชุมชนไหนที่มีค วามประสงค์จะ
ด าเนินการในเรื่องการส่งเสริมอาชีพ    ก็ขอให้บอกมาได้เลยค่ะ     ถ้าชุมชนรวมกลุ่ม
กันได้ ส านักปลัดฯ  ยินดีที่จะด าเนินการสนับสนุนอย่างเต็มที่ และยินดีให้ค าแนะน า
ค่ะ ขอขอบคุณค่ะ    

ประวิด  ตุ่นทอง   - เรียนประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล ผม นายประวิด  ตุ่นทอง   สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2   เป็นข้อท้วงติงและ

ข้อเสนอแนะ ผมก็เข้าใจการจะท าโครงการฯ  ก็ต้องมีเอกสารทุกอย่าง  ผมไม่ได้ว่า
ส านักปลัดฯ ไม่ได้ท า  แต่จริงๆ อยู่ที่ระเบียบปฏิบัติฯ หลายอย่าง ที่ไม่สามารถ
ด าเนินการได้  ที่ผมติงคือเห็นว่าโครงการด้านเศรษฐกิจมีน้อย ซึ่งเปรียบเทียบกับด้าน
อ่ืนเท่านั้นเองครับ ขอบคุณครับ 

นางรุ่งอรุณ  ค าโมง    - เรียนประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน 
นายกเทศมนตรีฯ  ดิฉัน  นางรุ่งอรุณ  ค าโมง  นายกเทศมนตรีต าบลหาดเสี้ยว  เทศบาลฯ เราโครงการ

ด้านเศรษฐกิจ  มีน้อย  ในความเป็นส านักงานฯ ก็ต้องคิดว่าอยากท าอะไรด้วยก็มีกลุ่ม
ที่ยั่นยืน กลุ่มดอกไม้จันท์ และก็จะด าเนินการในเรื่องส่งเสริมอาชีพให้มากขึ้น  
ขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่านค่ะ 

ที่ประชุม    - รับทราบ 
นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์  1.2  เรื่อง รับทราบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล  
ประธานสภาเทศบาล ต าบลหาดเสี้ยว  ครั้งที่  2  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ครั้งที่ 2/2562) 

           ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 หมวด 6 การ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ 29 คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

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

แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงาน
ผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้ อยกว่า
สามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
 ปัจจุบันคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลหาด
เสี้ยว ได้ด าเนินการประชุมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบล
หาดเสี้ยว ครั้งที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ. 2562 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 
ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562) เสร็จสิ้นแล้ว เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562 จึงได้
น าเสนอรายงานผลการติดตามดังกล่าวให้สภาเทศบาลต าบลหาดเสี้ยวรับทราบ ต่อไป 
รายละเอียดตามเอกสารที่แจกให้ทุกท่านแล้ว 

นายณรงค์  ผันพักตร์    - เรียนประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน 
เลขานุการสภาฯ   ผู้บริหารเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ก็จะเป็นรูปเล่ม  จะมีดังนี้ 

1. สรุปผลคะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์  
2. สรุปผลคะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการ 

/3.สรุปผลการพัฒนา…………… 
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3. สรุปผลการพัฒนาเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว 

- ก.วิสัยทัศน์  
- ข. พันธกิจ 
- ค.ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
- ง. การวางแผนการพัฒนา 
- จ. การจัดท างบประมาณ 
- ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 
- ช. การใช้จ่ายงบประมาณ ประเภทครุภัณฑ์ 
- ซ. การใช้จ่ายเงินสะสม และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
- ฌ. ผลการด าเนินงานอ่ืนๆ 

4. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
จากการที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  ได้สอบถามด้านเศรษฐกิจ  มีน้อย และหัวหน้า
ส่วนได้ตอบข้อซักถาม นั้น เทศบาลฯ ก็จะน ามาพิจารณา ทั้งนี้ทั้งนั้น การจะส่งเสริม
อาชีพต่างๆ ก็ต้องมาจากการประชาคม ถ้าชุมชนมีความต้องการเราก็สามารถน า
แผนงาน  โครงการ เข้าเทศบัญญัติ  เพื่อสนับสนุนการส่งเสริมอาชีพ การต่อยอดได้ขอ
น าเรียนเสนอสมาชิกสภาเทศบาล  ได้รับทราบครับ ขอบคุณครับ 

ที่ประชุม    - รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  2   เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล   สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 2  ประจ าปี  2562  
            ครัง้ที่ 1/2562  เมื่อวันที่  29  ตุลาคม  2562           

นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์   -   ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน ตรวจสอบดูว่า จะแก้ไขอะไรหรือไม่   
ประธานสภาเทศบาล ถ้าไม่มีดิฉันขอความ  เห็นชอบจากสภาเทศบาลว่าท่านใดเห็นชอบรับรองรายงานการ

ประชุมฯ ขอได้โปรดยกมือขึ้นค่ะ 
     ผลปรากฎดังนี้ 
     มีผู้เห็นชอบ จ านวน   9    เสียง 
     มีผู้ไม่เห็นชอบ จ านวน    -    เสียง  
     งดออกเสียง จ านวน    1   เสียง 
ที่ประชุม  -  มีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุม 
  
ระเบียบวาระท่ี  3   เรื่อง  เสนอเพ่ือพิจารณา 
นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์  - ไม่มี   
ประธานสภาเทศบาล 
ที่ประชุม  -  รับทราบ  
  
ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่อง   กระทู้ (ถ้ามี) 
นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์           -  ไม่มีสมาชิกส่งเรื่องกระทู้  จึงขอผ่านวาระนี้ 
ประธานสภาเทศบาล 
ที่ประชุม  -  รับทราบ  
 

/ระเบียบวาระที่  5    …………………. 
 
 



 
6 

ระเบียบวาระท่ี  5    เรื่อง  อ่ืน  ๆ   
นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์  -  มีสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดมีเรื่องอื่นใดอีกหรือไม่ค่ะ  ขอเชิญ 
ประธานสภาเทศบาล คุณพุธิชัย  โชคชัยเจริญยิ่ง  ค่ะ 
นายพุธิชัย  โชคชัยเจริญยิ่ง   - เรียนประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน     
สมาชิกสภาเทศบาล ผม นายพุธิชัย โชคชัยเจริญยิ่ง สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1 ขอสอบถามเรื่องถนนชม

ปรีดา  ตอนนี้ช ารุดมาก  อยากให้เทศบาลช่วยด าเนินการแก้ไขให้หน่อยครับ  
นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์  - ขอเชิญ คุณรุ่งอรุณ  ค าโมง ค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล 
นางรุ่งอรุณ  ค าโมง  - เรียนประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน     
นายกเทศมนตรี ดิฉัน  นางรุ่งอรุณ  ค าโมง  นายกเทศมนตรีต าบลหาดเสี้ยว  เรื่องถนนชมปรีดา   ทาง

เทศบาลฯ ได้ท าเรื่องของบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจไป แต่ยังไม่ทราบว่าจะได้
หรือไม ่ ดิฉันขออนุญาตให้กองช่าง เป็นผู้ชี้แจงเรื่องถนนชมปรีดาค่ะ 

นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์  - ขอเชิญ คุณอดิสรณ์  พันธุ์เลิศ ค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายอดิสรณ์  พันธุ์เลิศ    - เรียนประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน     
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน  ผม นายอดิสรณ์  พันธุ์เลิศ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กองช่างขอรายงานเรื่องถนนชม

ปรีดา  เทศบาลฯ ได้ท าเรื่องของบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจไป แต่ยังไม่ทราบว่า
จะได้หรือไม่ ขณะนี้เทศบาลฯ ก็ได้บรรจุไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ 2563 ประมาณครึ่งหนึ่ง  กองช่างจะด าเนินการประมาณไตรมาสที่ 3 
ครับเพ่ือรอเงินอุดหนุนว่าจะได้หรือไม่ได้ครับ  ถ้าไม่ได้เราก็ท าของเราไปก่อนครับ 

นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์  - ขอเชิญ คุณประวิด  ตุ่นทอง ค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายประวิด  ตุ่นทอง  - เรียนประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน     
สมาชิกสภาเทศบาล   ผม นายประวิด  ตุ่นทอง  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2  โครงการท าฝารางใหม่ผมขอ

สอบถามฝารางที่ไม่ใช้แล้ว อยากจะให้เทศบาลเอาไปทิ้งตรงคอสะพานยายยาที่ทรุดๆ 
ในส่วนที่ใช้ไม่ได้  ในส่วนที่ดีเอาไปท าฝายน้ าล้นบ้านหาดสูงที่เขาขอมา  ตรงนี้เราไม่
ต้องท าอะไรเลยเอาไปวางก็ได้แล้ว  ขอขอบคุณครับ 

นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์  - ขอเชิญ คุณรุ่งอรุณ  ค าโมง ค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล 
นางรุ่งอรุณ  ค าโมง  - เรียนประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน     
นายกเทศมนตรี ดิฉัน นางรุ่งอรุณ ค าโมง นายกเทศมนตรีต าบลหาดเสี้ยว เรื่องฝารางเราคุยกับกองช่าง

ไว้ว่าเราจะน ามาปูในสวนสาธารณะ เนื่องจาก เราจะเอามาท าสวนเฉลิมพระเกียรติ 
เอามาเรียง เรายังต้องใช้อยู่ค่ะ แต่ที่ท่านประวิด  ตุ่นทอง เสนอมาก็ดีค่ะ เราไม่ได้ทิ้ง
ให้เกิดความเสียหายอะไร ขอขอบคุณค่ะ 

ที่ประชุม  - รับทราบ 
นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์  - ขอเชิญ คุณวิทูล  พณิชนันทเวช  ค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 

/นายวิทูล  พณิชนันทเวช  …………… 
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นายวิทูล  พณิชนันทเวช    - เรียนประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน     
สมาชิกสภาเทศบาล   ผม นายวิทูล  พณิชนันทเวช   สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1 ผมขอเรียนสอบถาม

ประธานสภาเทศบาลผ่านผู้บริหารเทศบาล  มี 2 เรื่องครับ   
1. มีชาวบ้านสอบถามเรื่องเงินอุดหนุนแม่และเด็กแรกเกิด ว่าจะได้เงิน

เมื่อไหร่ครับ 
2. เรื่องกระบือที่ถูกไฟซ๊อตตาย เขาถามมาตลอด ผมก็ไม่รู้จะตอบอย่างไร 

ฝากผู้บริหารด้วย เรื่องไปถึงไหนแล้วครับ 
นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์  - ขอเชิญ คุณรุ่งอรุณ  ค าโมง ค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล 
นางรุ่งอรุณ  ค าโมง  - เรียนประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน     
นายกเทศมนตรี  ดิฉัน  นางรุ่งอรุณ  ค าโมง  นายกเทศมนตรีต าบลหาดเสี้ยว  ขอตอบค าถาม 

คุณวิทูล  พณิชนันทเวช  ค่ะ 
1. เรื่องเงินอุดหนุนแม่และเด็กแรกเกิด  เทศบาลฯ การรับลงทะเบียนเด็ก 

แรกเกิด แต่การจ่ายเงินเป็นเรื่องของ พมจ.สุโขทัย เราเหมือนบุรุษไปรษณีย์ 
2.  เรื่องไฟฟ้าซ๊อตกระบือตาย เราได้ส่งหนังสือไปตามข้ันตอนแล้ว เพราะมี 

ระเบียบและขั้นตอนในการจ่ายเงินอยู่ค่ะ  และขออนุญาตให้  คุณจิตรกร จุติ 
ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน  เป็นผู้ชี้แจงเพ่ิมเติม 

นายจิตรกร จุติ  - เรียนประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน     
ผู้อ านวยการกองวิชาการฯ ผม นายจิตรกร จุติ ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน  ในส่วนที่กรณีไฟฟ้าซ๊อต

กระบือตาย  กรณีดังกล่าว หน่วยงานราชการการละเมิดต่อบุคคลภายนอก ตาม
ระเบียบฯ   เราไม่สามารถด าเนินการจ่ายเงินเลยได้    เราต้องด าเนินการเสนอให้สภา
เทศบาลพิจารณา และท าความตกลงการเบิกจ่าย  เทศบาลได้ด าเนินการส่งเรื่องผ่าน
อ าเภอไปจังหวัดและจังหวัดสุโขทัย ได้ส่งไปกระทรวงมหาดไทย ขณะนี้อยู่ระหว่าง
กระทรวงมหาดไทยพิจารณา ว่าเทศบาลฯ จ่ายได้หรือไม่หรือจ่ายได้เท่า ไหร่ ก็อยู่ที่
คณะกรรมการกระทรวงมหาดไทย ขอน าเรียนต่อสภาเทศบาลได้รับทราบครับ 

นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์  - ขอเชิญ คุณประวิด  ตุ่นทอง ค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายประวิด  ตุ่นทอง  - เรียนประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน     
สมาชิกสภาเทศบาล   ผม นายประวิด  ตุ่นทอง  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2  ในเรื่องนี้ผมอยากให้การชี้แจง 

ขอให้ชี้แจงเหมือนกัน  อย่างเช่นกระบือ ที่เราส่งหนังสือไปที่จังหวัด  ถ้าเป็นไปได้
อยากให้ท าหนังสือแจ้งเจ้าตัวเขารับทราบด้วย แล้วเขาก็มาสอบถามเราตลอด ถ้าเรา
ส าเนาหนังสือให้เจ้าขอกระบือได้รับทราบเลย ขอบคุณครับ 

นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์  - ขอเชิญ คุณรุ่งอรุณ  ค าโมง ค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล 
นางรุ่งอรุณ  ค าโมง  - เรียนประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน     
นายกเทศมนตรี ดิฉัน  นางรุ่งอรุณ  ค าโมง  นายกเทศมนตรีต าบลหาดเสี้ยว  ในเรื่องนี้นายกเทศมนตรี

ตามตดิ ๆ จนกระทั่งว่า เราจ่ายเงินเราก่อนได้มั้ย การอนุมัติเบิกจ่าย อยากให้ ผอ.กอง
วิชาการและแผนงาน  มีวิธีการใด ที่เทศบาลฯ จะจ่ายก่อนได้มั้ย เจ้าหน้าที่ก็ถูกถามมา
โดยตลอดค่ะ  

/ขอแจ้งให้สมาชิกสภาเทศบาล…………………………. 
 



 
8 

  ขอแจ้งให้สมาชิกสภาเทศบาลได้รับทราบ ดังนี้ 
1. วันนี้เวลา 11.3o น. จะมีการแถลงข่าวงานย้อนอดีตศรีสัชนาลัยนุ่งผ้า 

ไทยใส่เงินทองโบราณ     ณ  ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย 
2. งานย้อนอดีตศรีสัชนาลัยนุ่งผ้าไทยใส่เงินทองโบราณ จัดในระหว่าง 

วันที่  6 – 10  ธันวาคม 2562  ณ วัดพระปรางค์ วันที่ 8 ธันวาคม 2562  ขอเชิญ
สมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน ร่วมท าบุญตักบาตรที่วัดพระปรางค์  เชิญแต่งกายผ้าไทย
พวนบ้านหาดเสี้ยว 

3. งานลอยกระทง ที่ผ่านมาก็ขอขอบคุณทุกท่าน ที่ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
4. ฝากเรื่องการปรับปรุงเขื่อนเรียงหิน เรามีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง 

ปรับปรุง  โดยเฉพาะเขื่อนเรียงหินหน้าบ้านยายบุหงา  กรมโยธาธิการและผังเมือง  
เขาได้มอบให้เทศบาลฯ แล้ว  

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

ผ่านประธานสภาเทศบาล การก าหนดจัดงานก าฟ้า เทศบาลฯ เราก าหนดวันไหนค่ะ 
เนื่องจากทางวัดจะจัดก าที่ 3 แล้วก็จะตักบาตรข้าวใหม่ เพ่ือจะรักษาวัฒนธรรม
ประเพณีของเราไว้  และจะไม่ให้ตรงกับเทศบาล ฯ ทางเจ้าอาวาสท่านเกรงว่า
วัฒนธรรมประเพณีจะหายไป ขอบคุณมากค่ะ 

นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์  - ขอเชิญ คุณรุ่งอรุณ  ค าโมง ค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล 
นางรุ่งอรุณ  ค าโมง  - เรียนประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน     
นายกเทศมนตรี ดิฉัน  นางรุ่งอรุณ  ค าโมง  นายกเทศมนตรีต าบลหาดเสี้ยว   ได้ปรึกษาหารือกับ

ผู้อ านวยการกองการศึกษาไว้แล้ว  เทศบาลจะจัดกิจกรรมก าฟ้า ก าแรกวันพุธที่ 26 
มกราคม 2563 ค่ะ 

ที่ประชุม  - รับทราบ 
นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์  - ขอเชิญ คุณมุ่ย  ก าไร ค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายมุ่ย  ก าไร  - เรียนประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน     
สมาชิกสภาเทศบาล   ผม นายมุ่ย  ก าไร  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2   ผมขอสอบถามเรื่องโครงการคลอง

สวยน้ าใส อยากไปลอกคลองตานะหน่อยครับ  ตอนนี้มองไม่เห็นน้ าแล้วครับ 
นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์  - ขอเชิญ คุณรุ่งอรุณ  ค าโมง ค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล 
นางรุ่งอรุณ  ค าโมง  - เรียนประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน     
นายกเทศมนตรี ดิฉัน  นางรุ่งอรุณ  ค าโมง  นายกเทศมนตรีต าบลหาดเสี้ยว    เรื่องคลองสวยน้ าใส  

เราจะท าตามที่สมาชิกเสนอ  คือ เราให้พนักงานเราเข้าไปท า ไม่คุ้ม เราจะด าเนินการ
จ้างเหมาให้ผู้รับจ้างเข้ามาด าเนินการ เวลาท าเราต้องท าประมาณการข้ึนมา ตอนนี้เรา
ก าลังด าเนินการลอกท่อกันอยู่ เราไม่ได้ทอดทิ้งค่ะ 

ที่ประชุม  - รับทราบ 
/นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์………………. 
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นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์  - ขอเชิญ คุณประวิด  ตุ่นทอง ค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายประวิด  ตุ่นทอง  - เรียนประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน     
สมาชิกสภาเทศบาล   ผม นายประวิด  ตุ่นทอง  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2  ผมขอฝากด้วย มองว่าสภา

เทศบาล  ไม่ให้ความร่วมมือ บางครั้งผมถาม ไม่ท าได้มั้ย ก็ไม่ตอบ บอกว่าเป็นอ านาจ
ของสภาฯ สภาฯ เห็นชอบไปแล้วก็ต้องรับผิดชอบ ผมไม่อยากให้เอาไปพูดข้างนอก 
แล้วมีมั้ย ผมเสนอให้ขยายไหล่ทางถนนหาดสูง – บ้านใหม่  นานแล้ว  ก็ไม่เห็น
ด าเนินการอะไร ซึ่งเป็นถนนของเรา  แต่ขยายถนนหน้าเทศบาลท าได้  การท างานเขา
แบ่งไว้หมดแล้วว่าผู้บริหารมีหน้าที่อะไร สมาชิกสภาเทศบาลมีหน้าที่อะไร ผมไม่อยาก
ได้ยินว่าสภาฯ ไม่เห็นชอบ สภาไม่เห็นด้วย ไม่ให้ความร่วมมือ  ขอบคุณครับ 

นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์  - ขอเชิญ คุณอดิสรณ์  พันธุ์เลิศ ค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายอดิสรณ์  พันธุ์เลิศ    - เรียนประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน     
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน  ผม นายอดิสรณ์  พันธุ์เลิศ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน ตอนนี้กองช่างก าลังด าเนินการ 
 ออกแบบเรียบร้อยแล้วครับ 
ที่ประชุม  - รับทราบ 
นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์  - ขอเชิญ คุณณรงค์  ผันพักตร์    ค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายณรงค์  ผันพักตร์    - เรียนประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน 
เลขานุการสภาฯ  ผู้บริหารเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน จากท่านประธานสภาเทศบาล รอง

ประธานสภาเทศบาล และผมเลขานุการสภาฯ เป็นการทบทวนสภาเทศบาล  เราได้ไป
ทบทวนการด าเนินการกิจการสภาฯ  ได้รู้จักกับท้องถิ่นอ่ืน สภาเทศบาล เราอยู่มา
หลายปี เราอาจจะลืมในเรื่องระเบียบต่างๆ  อ านาจหน้าที่ของเรามีอะไรกันบ้าง 
ระเบียบการลา  มีอยู่หลายข้อ  อ านาจหน้าที่มีอยู่หลัก ๆ มีอยู่  2 ข้อ  ข้อที่  3 เป็น
ของ อบต. สมาชิกฯ มีหน้าที่   

- เรื่องของงบประมาณรายจ่าย 
- เรื่องของแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  
- เรื่องของกระทู้ 
- การประชุมสภาฯ มี 3 ประเภท 

1. การประชุมสภาครั้งแรก 
2. การประชุมสภาสมัยสามัญ 

- ถ้าอยู่ในสมัยประชุมสภาเทศบาล  เราจะไปไหนมาไหนก็ต้องยื่น 
ใบลาต่อประธานสภาฯ ประจ าปีมี 4 สมัย ๆ ละไม่เกิน 30 วัน ในสมัยประชุมสภา
สมาชิกสภาเทศบาลขาดการเข้าร่วมประชุมสภาเทศบาล ขาดประชุม 3 ครั้ง สมาชิก
สภาเทศบาลจะพ้นจากสมาชิกภาพเลย เป็นไปโดยกฎหมาย ก็จะไปเกี่ยวข้องกัน
ระเบียบการลา  

 
 
   /3. การประชุม ………………. 
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3. การประชุมสภาสมัยวิสามัญ 
- ถ้ามี เรื่องเร่งด่วน  ก็ต้องขอเปิดสมัยประชุมสภาท้องถิ่นต่อ
นายอ าเภอ 

- กรณกีารเล่นการพนัน   เรื่องชู้สาว  ผู้ก ากับดูแลจะต้องด าเนินการ 
สอบสวน  เป็นสิ่งทีเ่ราจะต้องระวัง 

- ระเบียบการลา ประธานสภาฯ และนายกเทศมนตรีฯ จะต้องยื่นใบลากับ 
นายอ าเภอ รองนายกเทศมนตรีฯ ยื่นใบลาต่อนายกเทศมนตรี  และสมาชิกสภา
เทศบาล ยื่นใบลาต่อประธานสภาเทศบาล ถ้าเรารู้แล้วว่าป่วย เราจะมาประชุมสภา
เทศบาลไม่ไหว ก็ขอให้ยื่นใบลาล่วงหน้า  แต่ถ้าเรามายื่นใบลาไม่ได้  ก็ให้มายื่นใบลา
ในวันแรกที่มาปฏิบัติงาน  ถ้าลาป่วยเกิน 15 วันต้องมีใบรับรองแพทย์ หรือถ้าลาป่วย 
3 วันก็ควรจะต้องให้มีใบรับรองแพทย์  ก็ให้เป็นดุลพินิจของประธานสภาฯ ถ้าไม่มี
ใบรับรองแพทย์ มีใบนัดแพทย์หรือไม่ เรื่องการลากิจส่วนตัว การลาพักผ่อน ถ้าเรารู้ว่า
เป็นสมัยประชุม เรามีกิจจ าเป็นก็ขอให้ยื่นใบลาก่อนล่วงหน้า ถ้าเราได้ยื่นใบลาแล้วเรา
ไม่ได้อยู่ในที่ประชุม แต่ไปที่อ่ืนแล้วลงเฟส  ลงไลน์  เราก็จะมีความผิด ลาพักผ่อน ก็
สามารถลาได้ ลาคลอดบุตร ถ้าอยู่ในสมัยประชุม  ก็ต้องยื่นใบลา  ที่ส าคัญ คือการลา
ไปต่างประเทศ ไม่ว่าจะไปราชการ หรือไปส่วนตัว จะต้องขออนุญาต ต่อผู้ว่าราชการ
จังหวัด  ก่อนล่วงหน้า 30 วัน เผื่อมีเหตุไปเจ็บป่วย เราจะได้ไม่มีปัญหา การท างาน 
ถ้าเราปฏิบัติงานไม่ถึง 20 วัน เขาให้หักออก แต่ถ้าปฏิบัติงานเกิน 20 เขาให้จ่ายเต็ม
เดือน ครับ อันนี้เป็นเรื่องกระบวนการลา ด้วยความเป็นห่วงครับ 

- เรื่องคุณธรรมจริยธรรม เราก็ต้องระมัดระวัง จะท าอะไรก็ขอให้เหมาะสม 
เพราะเรามีต าแหน่งหน้าที่  แต่ถ้าหากเราออกไปแล้ว เราจะไปท าอะไร ก็
ได้  ขอขอบคุณท่านประธานสภาเทศบาล ได้ให้โอกาสชี้แจงครับ 

ที่ประชุม  - รับทราบ 
นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์  -  ขอขอบคุณท่านณรงค์  ผันพักตร์  เลขานุการสภาฯ ที่ได้ชี้แจงให้  
ประธานสภาเทศบาล สภาสมาชิกสภาเทศบาล ได้รับทราบ ต่อไปขอให้สมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่านถือ

ปฏิบัติด้วยนะค่ะ  เช่น สมาชิกสภาเทศบาล  ยื่นใบลาไม่ได้มาร่วมประชุมฯ แต่ไปนั่ง
กินอยู่ร้านอาหาร แบบนี้ก็ผิดนะค่ะ  ที่เตือนนี้ด้วยความเป็นห่วงค่ะ  ฝากไว้ด้วยนะค่ะ 

ที่ประชุม  - รับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 

/นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์ ………………….. 
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นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์  -  มีสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดมีเรื่องอื่นใดอีกหรือไม่ค่ะ ถ้าไม่มีดิฉันขอปิด 
ประธานสภาเทศบาล การประชุม ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านค่ะ 
ที่ประชุม   - รับทราบ 
 
  ปิดประชุม  เวลา   12.10 น. 
  

                 ลงชื่อ         ณรงค์  ผันพักตร์   ผู้จดบันทึกการประชุม 
  (นายณรงค์  ผันพักตร์)    

    เลขานุการสภาเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  ตรวจแล้วถูกต้อง 
เมื่อวันที ่ 4  ธันวาคม  2562 

 
  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 

 


