
(ส าเนา) 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว 

สมัยวิสามัญ  สมัยที ่ 1 ประจ าปี   2559 
ครั้งที่ 1/2559 

เมื่อวันที ่ 27 กันยายน  2559 
ณ  ห้องประชุมเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว 

เร่ิมประชุมเวลา  10.00  น.  เลิกประชุมเวลา   11.00   น. 
ผู้มาประชุม 

1 นางสุดาพร ปาลวิสุทธิ์ 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  นางสาวรัชดาภรณ์ ก าเนิด สมาชิกสภาเทศบาล 

10 นายทีรศักดิ์ ขนาดนิด สมาชิกสภาเทศบาล 
11 นางกัญญมล เอื้อคณิต สมาชิกสภาเทศบาล 
12 นายมุ่ย ก าไร สมาชิกสภาเทศบาล 
13 นายเกรียงศักดิ์ ทองแซม เลขานุการสภาเทศบาล 

ผู้เข้าร่วมประชุม  
1 นางรุ่งอรุณ ค าโมง นายกเทศมนตรี 
2 นายวิเชียร ปัญญาสิน รองนายกเทศมนตรี 

   3 
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นางกลิ่นแก้ว 
นายไกรศร ี

เทียนสันต์ 
ขีดขั้น 

เลขานุการนายกเทศมนตรี 
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

5 นางเสาวลักษณ์     สรรเสริญ รองปลัดเทศบาล 
   6  นางวรรณา วัฒนวงศ์สุโข ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
   7 นางกาญจนา ดีเอ่ียม ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

8 นางศุพิชชา    วิลัยแก้ว ผู้อ านวยการกองคลัง 
9 นายจิตรกร จุติ ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน 

10 นางสาวมณีวรรณ บุณยศิวาพงศ์ หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
11 จ.อ.ธนพล ขอบเหลือง หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ 
12 ส.อ.กันตพงศ์ ทิพย์สุคนธ์ หัวหน้าฝ่ายการโยธา 

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

  บันทึกการประชุม 
นายเกรียงศักดิ์  ทองแซม  - เรียนประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน 
เลขานุการสภาฯ เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว    สมาชิกสภาเทศบาล  เกินกึ่งหนึ่ง  ถือว่าครบองค์ประชุม      

ตามเวลาการประชุม เวลา  10.00 น.  ก็ขอเชิญท่านประธานสภาเทศบาลฯ  จุดธูปเทียน
บูชาพระรัตนตรัยและด าเนินการประชุมครับ 

นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์   - เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วดิฉัน  นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์  ประธานสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล ต าบลหาดเสี้ยว ขอเปิดประชุมสภาเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1 

  ครั้งที่ 1/2559  ประจ าปี  2559 ขอเชิญ  นายเกรียงศักดิ์  ทองแซม  เลขานุการสภา
เทศบาล  อ่านประกาศ 

นายเกรียงศักดิ์  ทองแซม - เรียนประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน 
เลขานุการสภาฯ ผมขออ่านประกาศฯ อ าเภอศรีสัชนาลัย  ดังนี้  ประกาศอ าเภอศรีสัชนาลัย 

เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1 ประจ าปี  ๒๕๕9  
ด้วยนายกเทศมนตรีต าบลหาดเสี้ยว  ร้องขอให้เรียกประชุมสภา  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1 
ประจ าปี ๒๕๕9  ตั้งแต่วันที่  16  กันยายน ๒๕๕9 ถึงวันที่  30  กันยายน  2559 เพื่อ
ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559   

นายอ าเภอศรีสัชนาลัยปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยพิจารณา
แล้ว  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๒6 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  
พ.ศ.๒๔๙๖  รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 13)  พ.ศ. 2552  และค าสั่งจังหวัดสุโขทัย   
ที่  2711/2557  ลงวันที่  28  พฤศจิกายน  2557  จึงเรียกประชุมสภาเทศบาล
ต าบลหาดเสี้ยว สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี 1 ประจ าปี พ.ศ. 2559 ตั้งแต่วันที่  16  กันยายน 
๒๕๕9 เป็นต้นไป  มีก าหนดไม่เกิน 15 จึงประกาศมาให้ทราบโดยท่ัวกัน ประกาศ  ณ 
วันที ่9  เดือน กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕9  ว่าที่ร้อยตรี พยุงศักย์  สุวรรณโณ นายอ าเภอ
ศรีสัชนาลัย 

ที่ประชุม  - รับทราบ 
นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์  - ต่อไปขอด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม  ดังต่อไปนี้ 
ประธานสภาเทศบาล 
ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่อง  ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์  -  ไม่มี  
ประธานสภาเทศบาล     
ที่ประชุม   -    รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามญั สมัยท่ี  3  ครั้งที่ 2/2559   

ประจ าปี  2559  เมื่อวันที่  22  สิงหาคม  2559 
นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์   - ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน ตรวจสอบดูว่า จะแก้ไขอะไรหรือไม่   
ประธานสภาเทศบาล ถ้าไม่มี  ดิฉันขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลว่าท่านใดเห็นชอบให้รับรองรายงานการ

ประชุมฯ   ขอได้โปรดยกมือขึ้นค่ะ 
ที่ประชุม  - มีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุม  เป็นเอกฉันท ์
 

/ระเบียบวาระที่ 3   …………….……. 
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ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่อง  เพื่อพิจารณา                          

3.1 เรื่อง  ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
           พ.ศ. 2558 
นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์             - ขอเชิญคณะผู้บริหารเทศบาล เสนอญัตติ เรื่อง  ขออนุมัติกันเงิน  
                                      งบประมาณ  
ประธานสภาเทศบาล รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558   
นางรุ่งอรุณ  ค าโมง  - เรียน  ประธานสภาเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว  และสมาชิกสภาเทศบาล 
นายกเทศมนตรี ต าบลหาดเสี้ยว ทุกท่านดิฉัน  นางรุ่งอรุณ  ค าโมง  นายกเทศมนตรีต าบลหาดเสี้ยว  ขอ

เสนอญัตติผู้บริหาร 
    หลักการ 

 ด้วยเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว  จะขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย  ตามเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558  เพื่อน าไปด าเนินการ
ตามอ านวจหน้าที่  เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่น  และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน  ดังรายการต่อไปนี้ 

1. จัดซื้อโซ่เหล็กส าหรับดึงรถยนต์  10 ล้อ จ านวน 1 เส้น   
จ านวน 7,000.-บาท (เจ็ดพันบาทถ้วน) 

2. จัดซื้อเครื่องตรวจวัดปริมาณน้ าฝน  จ านวน 1 เครื่อง  จ านวน  199,000.-
บาท (หนึ่งแสนเก้าหม่ืนเก้าพันบาทถ้วน) 

3. จัดซื้อเครื่องตรวจวัดปริมาณน้ าฝน จ านวน 1 เครื่อง  
จ านวน 7,000.-บาท (เจ็ดพันบาทถ้วน) 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 213,000.-บาท(สองแสนหนึ่งหม่ืนสามพันบาทถ้วน) 

    ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการรับเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษา
เงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558  หมวด 5  การกันเงินข้อ 57  ในกรณีองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปี  โดยสั่งซ้ือหรือสั่งจ้างหรือการเช่าทรัพย์สิน  ถ้าเห็นว่า
การเบิกเงินไปช าระหนี้ผูกพันไม่ทันสิ้นปี  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกปีถัดไป
ได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 

หากด าเนินการตามวรรคหนึ่งไม่แล้วเสร็จ  ให้ขอขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงินต่อ
สภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินหกเดือน 

ดังนั้น  จึงเรียนมาเพื่อให้สภาเทศบาลพิจารณาขออนุมัติกันเงินไว้เบิกได้อีกไม่เกิน
หกเดือน  จ านวน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 213,000.-บาท(สองแสนหนึ่งหม่ืนสามพันบาท
ถ้วน)  เพื่อด าเนินการดังกล่าวต่อไป 

ที่ประชุม   รับทราบ 
นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์             -  ขอเชิญ  คุณเกรียงศักดิ์  ทองแซม  ค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล   
นายเกรียงศักดิ์  ทองแซม -  เรียน  ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน 
เลขานุการสภาฯ ผม นายเกรียงศักดิ์  ทองแซม  เลขานุการสภาเทศบาลฯ การกันเงินครั้งนี้เป็นเงิน

งบประมาณประจ าปี  2558  ได้กันเงินเป็นอ านาจของผู้บริหาร ในขณะนั้นเทศบาลฯ ได้
ผู้รับจ้างแล้ว  แต่ผู้รับจ้างไม่สามารถส่งของได้  จึงขอกันเงินไว้อีก 6 เดือน ครับ 

ที่ประชุม   - รับทราบ 



        /นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์…………………. 
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นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์             -  มีสมาชิกสภาเทศบาล  ท่านใด จะอภิปราย ก็ขอเชิญค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญคุณรุ่งอรุณ  ค าโมง 
นางรุ่งอรุณ  ค าโมง  - เรียน  ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน 
นายกเทศมนตรีฯ  ดิฉัน  นางรุ่งอรุณ  ค าโมง  นายกเทศมนตรีต าบลหาดเสี้ยว  ตามที่ขอกันเงิน 

จ านวน 3 รายการ ดิฉันได้กนัเงินไว้แล้วเป็นเวลา 1 ปี แล้ว  แต่ผู้รับจ้างไม่สามารถส่ง
ของให้เทศบาลฯ ได้  แต่ถ้าจะกันต่อไปอีก 6 เดือน เป็นอ านาจของสภาท้องถิ่น  เครื่องมือ  
3  รายการนี้ มีความจ าเป็นที่จะต้องมีและจะต้องใช้ในการป้องกันฯ ในการช่วยเหลือ
ประชาชน 

ที่ประชุม   - รับทราบ 
นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์             -  ขอเชิญ  คุณสมชาย  รังษ ี ค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล   
นายสมชาย  รังษี  -  เรียน  ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน 
สมาชิกสภาฯ ผม นายสมชาย  รังษี  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 การขอกันเงินถ้าเราไม่มีใบสั่งซื้อ  

เราจะสามารถกันเงินได้หรือไม่ครับ 
นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์             -  ขอเชิญคุณรุ่งอรุณ  ค าโมง   ค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล  
นางรุ่งอรุณ  ค าโมง  - เรียน  ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน 
นายกเทศมนตรีฯ ดิฉัน  นางรุ่งอรุณ  ค าโมง  นายกเทศมนตรีต าบลหาดเสี้ยว  ตามที่ขอกันเงินตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการรับเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจ
เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2558  หมวด 5  การกันเงินข้อ 57  ในกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อหนี้ผูกพัน
ไว้ก่อนสิ้นปี  โดยสั่งซ้ือหรือสั่งจ้างหรือการเช่าทรัพย์สิน  ถ้าเห็นว่าการเบิกเงินไปช าระหนี้
ผูกพันไม่ทันสิ้นปี  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกปีถัดไปได้อีกไม่เกินระยะเวลา
หนึ่งปี 

หากด าเนินการตามวรรคหนึ่งไม่แล้วเสร็จ  ให้ขอขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงินต่อ
สภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินหกเดือน 

เราได้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว  มีปัญหาที่ผู้รับจ้างไม่สามารถส่งของให้เราได้  เรา
จึงจ าเป็นต้องหาผู้รับจ้างใหม่ค่ะ 

ที่ประชุม   - รับทราบ 
นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์             -  ขอเชิญ  คุณประวิด  ตุ่นทอง  ค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล   
นายประวิด  ตุ่นทอง  -  เรียน  ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน 
สมาชิกสภาฯ ผม นายประวิด  ตุ่นทอง   สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 น่าจะเอาสเป๊คมาให้สภาเทศบาล

ฯ ดูบ้าง  เพราะตั้งแต่ปีงบประมาณ 2558  แล้ว 
ที่ประชุม  - รับทราบ 
นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์             -  ขอเชิญคุณรุ่งอรุณ  ค าโมง   ค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล  
 
        /นางรุ่งอรุณ  ค าโมง…………. 
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นางรุ่งอรุณ  ค าโมง  - เรียน  ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่านนายกเทศมนตรีฯ
  ดิฉัน  นางรุ่งอรุณ  ค าโมง  นายกเทศมนตรีต าบลหาดเสี้ยว  ในเรื่องสเป๊ค ได้ก าหนดไว้ 

ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2558 แล้ว ของเหล่านี้เป็นสินค้าเฉพาะทางหลังจากเลิกประชุมฯ ก็
ขอดูได้ในเทศบัญญัติค่ะ 

 นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์             -  ขอเชิญ  คุณเกรียงศักดิ์  ทองแซม  ค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล   
นายเกรียงศักดิ์  ทองแซม  -  เรียน  ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน 
เลขานุการสภาฯ ผม นายเกรียงศักดิ์  ทองแซม  เลขานุการสภาเทศบาลฯ ในฐานะท่ีผมเป็นเจ้าหน้าที่

งบประมาณ  ขั้นตอนที่ผ่านมา  ในปีงบประมาณ 2558 ขั้นตอนผ่านผู้บริหาร ผ่านการ
ประกาศสอบราคาเรียบร้อยแล้ว  เพียงแต่ว่ารายละเอียดอยู่ที่สัญญาผูกพันเรียบร้อยแล้ว  
ซึ่งรายละเอียดอยู่ที่ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง  ตอนนี้ก็ปรับไปประมาณ 50% แล้ว  ต่อไปจะต้อง
ยกเลิก  และหาผู้รับจ้างใหม่  ถ้าจะดูให้ไปดูได้ที่  เจ้าหน้าที่พัสดุ ครับ 

ที่ประชุม  - รับทราบ 
นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์  -  มีสมาชิกสภาเทศบาล  ท่านใด  จะอภิปรายอะไรหรือไม่  ถ้าไม่มี 
ประธานสภาเทศบาล  ดิฉันจะขอมติจากสมาชิกสภาเทศบาล เลยนะค่ะ มีสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดเห็นชอบ

ให้กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2558  จ านวน  213,000.- บาท 
โปรดยกมือขึ้นค่ะ 

    -  ปรากฎว่า  ไม่มีท่านใดยกมือ           
     ผลปรากฏดังนี้ 
     มีผู้เห็นชอบ จ านวน  11  เสียง 
     มีผู้ไม่เห็นชอบ จ านวน    -   เสียง  
     งดออกเสียง จ านวน   1   เสียง 
ที่ประชุม  -  มีมติเห็นชอบให้กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2558 ได้ 

 
ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่อง   กระทู้ (ถ้ามี) 
นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์           -  ไม่มีสมาชิกส่งเรื่องกระทู้  จึงขอผ่านวาระนี้ 
ประธานสภาเทศบาล 
ที่ประชุม  -  รับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี  5    เรื่อง  อ่ืน  ๆ   
นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์  -  มีสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดมีเรื่องอ่ืนใดอีกหรือไม่ค่ะ       
ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญ  คุณพุธิชัย  โชคชัยเจริญยิ่ง 
นายพุธิชัย  โชคชัยเจริญยิ่ง - เรียนประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล ผมนายพุธิชัย  โชคชัยเจริญยิ่ง สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1  ผมขอชื่นชมผู้บริหารที่ได้ไป

จัดท าราวกันตกให้  ขอขอบคุณมากครับ     
ที่ประชุม  - รับทราบ 
 

/นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์   …………….……. 
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นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์  -  มีสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดมีเรื่องอ่ืนใดอีกหรือไม่ค่ะ      ถ้าไม่มีดิฉัน 
ประธานสภาเทศบาล ขอปิดการประชุม   ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านค่ะ 
 
  ปิดประชุม  เวลา   11.00 น. 
 

        ลงช่ือ      เกรียงศักดิ์  ทองแซม ผู้จดบันทึกการประชุม 
(นายเกรียงศักดิ์  ทองแซม)    

เลขานุการสภาเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  ตรวจแล้วถูกต้อง 
เมื่อวันที่  30  กันยายน  2559  

 
     ลงช่ือ        ทีรศักดิ์  ขนาดนิด     ประธานกรรมการ       
                                                (นายทีรศักดิ์  ขนาดนิด)                       
     ลงช่ือ         สมชาย  รังษี          กรรมการ       
                                                     (นายสมชาย  รังษี)    
     ลงช่ือ      รัชดาภรณ์  ก าเนดิ     กรรมการ/เลขานุการ                      
                                                    (นางสาวรัชดาภรณ์  ก าเนิด)      
     ลงช่ือ       สุดาพร  ปาลวิสุทธิ์   ประธานสภาเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว 

                     (นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์)  
 

          ส าเนาถูกต้อง 
                                                                                เกรียงศักดิ์  ทองแซม 
                 (นายเกรียงศักดิ์  ทองแซม) 
                  เลขานุการสภาเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว 


