
(สําเนา) 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว 

สมัยสามัญ  สมัยที ่ 1  ประจําปี   2559 
ครั้งที่ 1/2559 

เมื่อวันที ่ 29 กุมภาพันธ ์ 2559 
ณ  ห้องประชุมเทศบาลตาํบลหาดเสี้ยว 

เร่ิมประชุมเวลา  10.00  น.  เลิกประชุมเวลา  11.30   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 นายทีรศักดิ์ ขนาดนิด สมาชิกสภาเทศบาล 

10 นางสาวรัชดา
ภรณ ์

กําเนิด สมาชิกสภาเทศบาล 

11 นายมุ่ย กําไร สมาชิกสภาเทศบาล 
12 นายเกรียงศักดิ์ ทองแซม เลขานุการสภาเทศบาล 

ผู้ไม่มาประชุม   
1 นางกัญญมล เอื้อคณิต สมาชิกสภาเทศบาล (ลากิจ) 

เข้าร่วมประชุม  
1 นางรุ่งอรุณ คําโมง นายกเทศมนตรี 
2 นายวิเชียร ปัญญาสิน รองนายกเทศมนตรี 

   3 นายไกรศร ี ขีดขั้น ที่ปรึกษานายกฯ 
   4   นางเสาวลักษณ์     สรรเสริญ รองปลัดเทศบาล 
   5 นางวรรณา วัฒนวงศ์สุโข ผู้อํานวยการกองการศึกษา 
   6 นางศุพิชชา    วิลัยแก้ว ผู้อํานวยการกองคลัง 

7 นายวิเชียร วรินทร์ ผู้อํานวยการกองช่าง 
8 นายจิตรกร จุติ ผู้อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 
9 

10 
11 

  
  

นางสาวมณีวรรณ 
ส.อ.กันตพงศ์ 
นายชัยพร 

บุณยศิวาพงศ์ 
ทิพย์สุคนธ์ 
ชีวะนานนท์ 

หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล 
หัวหน้าฝ่ายการโยธา 
นายช่างโยธา ปก. 
 

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

  บันทึกการประชุม 
นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์   -  เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วดิฉัน  นางสุดาพร ปาลวิสุทธิ์ ประธานสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล ตําบลหาดเสี้ยว  ขอเปิดประชุมสภาเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว   สมัยสามัญ  สมัยที่ 1  ครั้งที่ 

1/2559  ประจําปี  2559 ขอเชิญ  นายเกรียงศักดิ์  ทองแซม  เลขานุการสภาเทศบาล  
อ่านประกาศ 

นายเกรียงศักดิ์  ทองแซม  เรียนประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน 
เลขานุการสภาฯ ผมขออ่านประกาศฯ เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว  ดังนี้  ประกาศเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว 

เรื่อง  กําหนดเปิดสมัยประชุมสภาเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว  สมัยสามัญ  สมัยที่ ๑ ประจําปี  
๒๕๕9  ได้กําหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจําปี 
๒๕๕9  ตั้งแต่วันที่  ๑  กุมภาพันธ์  ถึงวันที่  1  มีนาคม ๒๕๕9       

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๔  และ ๒๕  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 
๒๔๙๖   แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  13) พ.ศ. ๒552   จึงประกาศเปิดสมัยประชุมสภา
เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว   สมัยสามัญ  สมัยที่ ๑ ประจําปี ๒๕๕9 ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ - 
1 มีนาคม  ๒๕๕9  ประกาศ ณ วันที่ ๒6 เดือน มกราคม พ.ศ.  ๒๕๕9  นางสุดาพร  ปาล
วิสุทธิ์ ประธานสภาเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว 

ที่ประชุม  - รับทราบ 
นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์  -   ต่อไปขอดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม  ดังต่อไปนี้ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่อง  ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์    - เรื่องท่ีแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ ขอแจ้งท่ีประชุมทราบว่า  
ประธานสภาฯ  1. เนื่องจาก  นางกัญญมล  เอ้ือคณิต   สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2  ได้ขออนุญาต

ลากิจ  จึงขอแจ้งท่ีประชุมได้รับทราบ  
  2. ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นําชุมชนและกลุ่ม

แม่บ้านเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว  ในวันที่  1  มีนาคม  2559  เวลา 09.00 น. ณ  ศาลาการ
เปรียญวัดหาดสูง   

ที่ประชุม          - รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ  สมัยที ่4  ประจําปี   2558 

            เมื่อวันที่ 30  พฤศจิกายน  2558 
นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์   -   ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน  ตรวจสอบดูว่า จะแก้ไขอะไรหรือไม่   
ประธานสภาเทศบาล ถ้าไม่มีถือว่ารับรองรายงานการประชุมฯ 
ที่ประชุม  -  มีมติรับรองรายงานการประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่อง  เพื่อพิจารณา  
นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์  3.1  การกําหนดจํานวนสมัยประชุมสามัญ  ประจําปี 2559     
ประธานสภาฯ ขอเชิญ  คุณเกรียงศักดิ์   ทองแซม เลขานุการสภาฯ  ชี้แจงระเบียบให้สมาชิกสภาเทศบาล

ได้รับทราบ 
/นายเกรียงศักดิ์  ทองแซม  ………….   
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นายเกรียงศักดิ์  ทองแซม  -  เรียนประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน    
เลขานุการสภาฯ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. 2547    

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 หมวด 2 ข้อ 21 การกําหนดจํานวนสมัยประชุมสามัญ
ประจําปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจําปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วัน
เริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจําปีสมัย
แรกของปีถัดไป  ให้ประธานสภาท้องถิ่นนําปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจําปีสมัยแรกของแต่
ละปี  จึงขอให้ประธานสภาเทศบาลนําปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจําปี 

นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์  การกําหนดจํานวนสมัยประชุมสามัญ  ประจําปี 2559 
เดิม สมัยประชุมสามัญ  ประจําปี  2558  มีดังนี้ 

  สมัยที่  2   ตั้งแต่วันที่   1  -  30  พฤษภาคม  2558 
  สมัยที่  3   ตั้งแต่วันที่   1  -  30  สิงหาคม   2558 
  สมัยที่  4   ตั้งแต่วันที่   1  -  30  พฤศจิกายน    2558 
  สมัยแรกของปี 2559 ตั้งแต่วันที่  1 ก.พ. ถึงวันที่  1 มี.ค. 2559 

ดิฉันในฐานะประธานสภาเทศบาลขอปรึกษาในที่ประชุมสภาเทศบาล 
เพื่อกําหนดสมัยประชุมสามัญประจําปี 2559 ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลเสนอการกําหนดสมัย
ประชุมสามัญประจําปี  2559   ขอเชิญคุณพรพรรณ  ถาริยะ   ค่ะ 

นางพรพรรณ  ถาริยะ       - เรียนประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน    
สมาชิกสภาเทศบาล ดิฉัน นางพรพรรณ  ถาริยะ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1  ขอเสนอกําหนดสมัยประชุมสามัญ 

ประจําปี  2559 ดังนี้ 
  สมัยที่  2   ตั้งแต่วันที่   1  -  30   พฤษภาคม  2559 

  สมัยที่  3   ตั้งแต่วันที่   1  -  30  สิงหาคม   2559 

  สมัยที่  4   ตั้งแต่วันที่   1  -  30  พฤศจิกายน    2559 
  สมัยแรกของปี 2560 ตั้งแต่วันที่  1  ก.พ.  ถึงวันที่  2  มี.ค. 2560 
นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์        -  มีผู้เสนออีกหรือไม่  ถ้าไม่มีผู้เสนอ ดิฉันขอมติที่ประชุมด้วยว่า  เห็นชอบ 
ประธานสภาฯ กําหนดสมัยประชุมสามัญประจําปี  2559  และสมัยแรกของปี  2560   ตามที่   
 คุณพรพรรณ  ถาริยะ เสนอหรือไม่ถ้าไม่มี  ก็เป็นอันว่าที่ประชุมเห็นชอบตามท่ี    

คุณพรพรรณ  ถาริยะ   เสนอ ดังนี้ 
  สมัยที่  2   ตั้งแต่วันที่   1  -  30   พฤษภาคม  2559 
  สมัยที่  3   ตั้งแต่วันที่   1  -  30  สิงหาคม   2559 
  สมัยที่  4   ตั้งแต่วันที่   1  -  30  พฤศจิกายน    2559 
  สมัยแรกของปี 2560 ตั้งแต่วันที่  1   ก.พ.  ถึงวันที่  2  มี.ค. 2560 
ที่ประชุม  - มีมติเห็นชอบ   
 

 
          /3.2 ญัตติขอจ่ายขาด  ………….   
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3.2 ญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์  ขอเชิญ นายกเทศมนตรี  ได้เสนอญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม  
ประธานสภาฯ  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
นางรุ่งอรุณ  คําโมง  -  เรียนประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน    
นายกเทศมนตรี ดิฉัน  นางรุ่งอรุณ  คําโมง  นายกเทศมนตรีตําบลหาดเสี้ยว  ขอเสนอญัตติผู้บริหารเทศบาล  

เรื่อง  ญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจําปี 2559 ประกอบระเบียบวาระที่ 3 ดังนี้ 
หลักการ 
ด้วยเทศบาลตําบลหาดเสี้ยวจะขออนุมัติขอจ่ายขาดเงินสะสม จํานวน 1 รายการ เพื่อ

นําไปดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่น และแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน ดังรายการต่อไปนี้ 

    ค่าที่ดินและก่อสร้าง จํานวน 1 โครงการ ตั้งไว้  109,200.- บาท 

 1. โครงการปรับปรุงเสริมไหล่ถนน บริเวณถนนพิศาลดําริ (ริมน้ํา) หมู่ที่ 2 ตําบลหาด
เสี้ยว   โดยทําการก่อสร้างปรับปรุงเสริมไหล่ถนน คสล. กว้าง 1.20 เมตร ยาว 32.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ตามแบบแปลนแผนผังเทศบาลตําบลหาดเสี้ยวกําหนด วงเงินงบประมาณ  
109,200.- บาท (จากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-พ.ศ.2561 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านพัฒนา
ระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ข้อ 1.2 แนวทางการพัฒนา บริการ
โครงสร้างพ้ืนฐานที่สอดคล้องกับผังเมือง หน้า 40 ข้อ 4) 

เหตุผล 
เทศบาลฯ  พิจารณาเห็นว่า เพื่อให้มีการพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไป

ตามความต้องการของประชาชน จึงเห็นสมควรดําเนินการตามหลักการข้างต้น ซึ่งเป็นการ
ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และขณะนี้เทศบาลมี
เงินสะสมดังนี้ 

   เงินสะสม ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์  2559    46,555,159.96 บาท 
หัก กันไว้จ่ายกรณีฉุกเฉิน  25 %    11,638,798.99 บาท 
เงินสะสมเงินคงเหลือ     34,916,360.97 บาท 

   หัก เงินฝาก กสท. + เงินค้ําประกันมิเตอร์ไฟฟ้า  12,047,943.69 บาท 
   เงินสะสมกันไว้จ่าย     22,868,417.28 บาท 
   หัก ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้      9,926,959.00 บาท 

เงินสะสมกันไว้จ่าย     12,941,458.28 บาท 
หัก อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมทั้งหมด     1,035,900.00 บาท 

   เงินสะสมที่สามารถนําไปใช้จ่ายได้             11,905,558.28 บาท 

 ดังนั้น  จึงเรียนมาเพื่อขอให้สภาเทศบาลพิจารณาขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม จํานวน   
109,200.- บาท (หนึ่งแสนเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน) เพื่อดําเนินการดังกล่าวต่อไป 

จึงขอเสนอญัตตินี้ ต่อสภาเทศบาลเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
            /ที่ประชุม  ………….   
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ที่ประชุม   - รับทราบ 
นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์         - มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด  จะอภิปรายหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญคุณรุ่งอรุณ  คําโมง 
นางรุ่งอรุณ  คําโมง  - เรียนประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว ทุกท่าน 
นายกเทศมนตรีฯ ดิฉัน  นางรุ่งอรุณ  คําโมง  นายกเทศมนตรีตําบลหาดเสี้ยว  ขอชี้แจง การขอจ่ายขาดเงิน

สะสมในครั้งนี้  เนื่องจากถนนสายริมน้ําบริเวณดังกล่าวพังเข้ามาถนนแล้ว  เกรงว่าจะเกิด
อันตราย และถ้าเข้าหน้าฝนมาก็จะเซาะเข้าไปอีก  บริเวณนี้มีชุมชนอาศัยอยู่หนาแน่นและการ
ร้องขอของประชาชนเข้ามาด้วย  จึงเกรงว่าจะเกิดอันตรายแก่ประชาชนที่สัญจรไปมา  ซึ่ง
อยากจะให้เขาเข้ามาหาดเสี้ยวแล้วได้รับความสะดวก  ปลอดภัย แก่นักท่องเที่ยว จึงขอความ
กรุณาท่านด้วยค่ะ 

นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์         - มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด  จะอภิปรายหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญคุณประวิด  ตุ่นทอง 
นายประวิด  ตุ่นทอง  - เรียนประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว ทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล ผม  นายประวิด  ตุ่นทอง  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2  ผมอยากจะให้แก้ไข การทําขยายไหล่

ทางออกไปอยากจะให้ทําไปพร้อมๆ กัน  
นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์         - มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด  จะอภิปรายหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญคุณรุ่งอรุณ  คําโมง 
นางรุ่งอรุณ  คําโมง  - เรียนประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว ทุกท่าน 
นายกเทศมนตรีฯ  ดิฉัน  นางรุ่งอรุณ  คําโมง  นายกเทศมนตรีตําบลหาดเสี้ยว  ดิฉันขออนุญาตให้ 
  กองช่างชี้แจง ค่ะ 
นายวิเชียร  วรินทร์   - เรียนประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว ทุกท่าน 
ผู้อํานวยการกองช่าง  จากการออกแบบมีการตอกเสาเข็มเพื่อรับถนนให้แข็งแรงย่ิงขึ้นครับ   
ที่ประชมุ   - รับทราบ 
นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์         -  มีท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ค่ะเมื่อไม่มี ดิฉันก็จะขอมติที่ประชุมมีสมาชิก  
ประธานสภาเทศบาล ท่านใดเห็นชอบอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจําปี 2559   1. โครงการปรับปรุงเสริมไหล่ถนน 

บริเวณถนนพิศาลดําริ (ริมน้ํา) หมู่ที่ 2 ตําบลหาดเสี้ยว   โดยทําการก่อสร้างปรับปรุงเสริม
ไหล่ถนน คสล. กว้าง 1.20 เมตร ยาว 32.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  ตามแบบแปลน
แผนผังเทศบาลตําบลหาดเสี้ยวกําหนด วงเงินงบประมาณ  109,200.- บาท (จาก
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-พ.ศ.2561 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ข้อ 1.2 แนวทางการพัฒนา บริการโครงสร้างพื้นฐานที่
สอดคล้องกับผังเมือง หน้า 40 ข้อ 4)  ขอได้โปรดยกมือขึ้นค่ะ 

-   ปรากฎว่า มีผู้เห็นชอบ   8  เสียง 

 
 
 
 
 

   /มีท่านใด  ………….   
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-  มีท่านใดไม่เห็นชอบอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจําปี 2559      
1. โครงการปรับปรุงเสริมไหล่ถนน บริเวณถนนพิศาลดําริ (ริมน้ํา) หมู่ที่ 2 ตําบลหาด

เสี้ยว   โดยทําการก่อสร้างปรับปรุงเสริมไหล่ถนน คสล. กว้าง 1.20 เมตร ยาว 32.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ตามแบบแปลนแผนผังเทศบาลตําบลหาดเสี้ยวกําหนด วงเงินงบประมาณ  
109,200.- บาท (จากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-พ.ศ.2561 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านพัฒนา
ระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ข้อ 1.2 แนวทางการพัฒนา บริการ
โครงสร้างพ้ืนฐานที่สอดคล้องกับผังเมือง หน้า 40 ข้อ 4)  ขอได้โปรดยกมือขึ้นค่ะ 

     ผลปรากฏดังนี้ 
     มีผู้เห็นชอบ จํานวน   8   เสียง 
     มีผู้ไม่เห็นชอบ จํานวน   1   เสียง  
     งดออกเสียง จํานวน   2 เสียง 
ที่ประชุม  - มีมติ ดังนี้ 

มีผู้เห็นชอบ จํานวน   8   เสียง 
     มีผู้ไม่เห็นชอบ จํานวน   1  เสียง  
     งดออกเสียง จํานวน  2  เสียง 

3.3  ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2559  

นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์  ขอเชิญ นายกเทศมนตรี  ได้เสนอญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบ  
ประธานสภาฯ  ประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559   
นางรุ่งอรุณ  คําโมง  -  เรียนประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน    
นายกเทศมนตรี ดิฉัน  นางรุ่งอรุณ  คําโมง  นายกเทศมนตรีตําบลหาดเสี้ยว  ขอเสนอญัตติผู้บริหารเทศบาล    

ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
หลักการ 

ด้วยเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว  มีความประสงค์ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายประจําปี  2559  จํานวน  1  รายการ ดังนี้ 

จากรายการเดิม  กองวิชาการและแผนงาน  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
ประเภทค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  หน้า  85  ประเภทรายจ่ายค่าครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเลนส์กล้อง  DSLR  จํานวน 1  ตัว  โดยมีคุณสมบัติไม่น้อย
กว่า 
-  ระยะโฟกัส  (Focal  Length)    18 – 136  mm 
-  รูรับแสงกว้างท่ีสุด  (Maximum  Aperture)  F3.5 – F5.6 
-  รูรับแสงแคบที่สุด  (Minimum  Aperture)  f/22 – 36 
-  องค์ประกอบเลนส์  (Lens  Construction) 12Group/16 Elements 
-  ระยะโฟกัสต่ําสุด  (Minimum  Focus  Distance) 1.3’ (.40m) 
-  อัตราการขยายสูงสุด  (Maximum  Reproduction  Blades)  n/a 
 

   /จํานวนของม่านรับแสง  ………….   
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-  จํานวนของม่านรับแสง  (Number of Diaphragm Blades)  7 
-  ระยะช่วยโฟกัส  (Focus  Adjustment)   Internal 
-  ระบบป้องกันการสั่น  (Image  Stabilizer)  4  stops 
-  ขนาดฟิลเตอร์  (Filter  Attachment Size)  67  mm  
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
 เป็นไปตามมาตรฐานและราคาตามท้องตลาดเนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ  พ.ศ. 2558 

รายการที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็น   กองวิชาการและแผนงาน  หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  หน้า  85  ประเภทรายจ่ายค่า
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเลนส์กล้อง  DSLR  จํานวน  1  ตัว  โดย
มีคุณสมบัติไม่น้อยกว่า 
-  ระยะโฟกัส  (Focal  Length)    18 – 135  mm 
-  รูรับแสงกว้างท่ีสุด  (Maximum  Aperture)  F3.5 – F5.6 
-  รูรับแสงแคบที่สุด  (Minimum  Aperture)  f/22 – 36 
-  องค์ประกอบเลนส์  (Lens  Construction) 12Group/16 Elements 
-  ระยะโฟกัสต่ําสุด  (Minimum  Focus  Distance) 1.3’ (.40m) 
-  อัตราการขยายสูงสุด  (Maximum  Reproduction  Blades)  n/a 
-  จํานวนของม่านรับแสง  (Number of Diaphragm Blades)  7 
-  ระยะช่วยโฟกัส  (Focus  Adjustment)   Internal 
-  ระบบป้องกันการสั่น  (Image  Stabilizer)  4  stops 
-  ขนาดฟิลเตอร์  (Filter  Attachment Size)  67  mm 

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
 เป็นไปตามมาตรฐานและราคาตามท้องตลาดเนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ  พ.ศ. 2558 

เนื่องจาก รายละเอียดที่มีคุณลักษณะของครุภัณฑ์เดิมไม่มีจําหน่ายในท้องตลาด  และ
เพื่อให้ได้ครุภัณฑ์ที่มีคุณภาพที่สามารถให้ใช้งานได้สะดวกและทันสมัย 

เหตุผล 
จึงขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจําปี  2559  ดังกล่าวข้างต้น  

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2541  และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน  หมวดที่  4  ข้อ  29  การเปลี่ยนแปลงคํา
ชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวด   ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ที่ทําให้ลักษณะปริมาณ  
คุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนสถานที่ก่อสร้าง  ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

    จึงขอเสนอญัตตินี้  ต่อสภาเทศบาลตําบลหาดเสี้ยวเพื่อพิจารณา 
ให้ความเห็นชอบ 

ที่ประชุม   รับทราบ 
   /นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์  ………….   
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นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์         - มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด  จะอภิปรายหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญคุณวิทูล  พณิชนันทเวช 
นายวิทูล  พณิชนันทเวช  - เรียนประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว ทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล ผม นายวิทูล  พณิชนันทเวช  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1  อยากทราบว่าราคาไม่ได้เปลี่ยนใช่

หรือไม่ครับ  เพราะในญัตติไม่ได้ระบุราคาไว้ครับ 
นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์         - ขอเชิญคุณรุ่งอรุณ  คําโมง 
ประธานสภาเทศบาล  
นางรุ่งอรุณ  คําโมง  - เรียนประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว ทุกท่าน 
นายกเทศมนตรีฯ  ดิฉัน  นางรุ่งอรุณ  คําโมง  นายกเทศมนตรีตําบลหาดเสี้ยว  ในเรื่องของราคาเป็นราคาเดิมที่

อยู่ในเทศบัญญัติ ดิฉันขออนุญาตให้กองวิชาการและแผนงานชี้แจง ค่ะ 
นายจิตรกร  จุติ   - เรียนประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว ทุกท่าน 
ผู้อํานวยการกองวิชาการฯ  ราคาเท่าเดิมครับ  
นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์         -  มีท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ค่ะเมื่อไม่มี ดิฉันก็จะขอมติที่ประชุมมีสมาชิก  
ประธานสภาเทศบาล ท่านใดเห็นชอบ ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 

2559 ขอได้โปรดยกมือขึ้นค่ะ 
    -   ปรากฎว่า มีผู้เห็นชอบ   10  เสียง 

 มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดไม่เห็นชอบอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 ขอได้โปรดยกมือขึ้นค่ะ 

-   ปรากฎว่า มีผูไ้ม่เห็นชอบ   -   เสียง 

     ผลปรากฏดังนี้ 
     มีผู้เห็นชอบ จํานวน  10   เสียง 
     มีผู้ไม่เห็นชอบ จํานวน   -     เสียง  
     งดออกเสียง จํานวน  1    เสียง 
ที่ประชุม  - มีมติ ดังนี้ 

มีผู้เห็นชอบ จํานวน   10  เสียง 
     มีผู้ไม่เห็นชอบ จํานวน    -   เสียง  
     งดออกเสียง จํานวน   1  เสียง 

    3.4  ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์         -  ขอเชิญคุณเกรียงศักดิ์  ทองแซม  ค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล  
นายเกรียงศักดิ์  ทองแซม  -  เรียนประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน    

เลขานุกาสภาฯ  เนื่องจาก กองการศึกษา โดยนายกเทศมนตรี ได้มีญัตติเร่งด่วนเสนอต่อประธานสภาเทศบาล  
ต้องไม่น้อยกว่า 24  ชั่วโมง  และได้ส่งให้ประธานสภาเทศบาลฯ  แล้วตั้งแต่วันศุกร์ที่  26  
กุมภาพันธ์  2559  ครับ  

นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์  ขอเชิญ นายกเทศมนตรี  ได้เสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประธานสภาฯ  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 

   /นางรุ่งอรุณ  คําโมง  ………….   
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นางรุ่งอรุณ  คําโมง  -  เรียนประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน    
นายกเทศมนตรี ดิฉัน  นางรุ่งอรุณ  คําโมง  นายกเทศมนตรีตําบลหาดเสี้ยว  ขอเสนอญัตติผู้บริหารญัตติขอ

อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
หลักการ 

 ด้วยเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2559 
แผนงานการศึกษา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่ายค่า
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ซึ่งการดําเนินการจะจัดซื้อได้ต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการ
บริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์  จังหวัดสุโขทัย  ซึ่งการประชุมโครงการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าไม่เกิน 10 ล้านบาท ครั้งท่ี 1 /2529  
ได้พิจารณาเห็นชอบการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว วันที่ 8 
มกราคม 2559 แล้ว ปรากฏว่า จํานวนเงินไม่เพียงพอ  ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 18  กุมภาพันธ์  2558  ของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปี 2558    
 เพื่อให้การดําเนินการจัดซื้อเป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 18  กุมภาพันธ์  2558  ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ประจําปี 2558  และมติเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ จังหวัดสุโขทัย เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว  มีความประสงค์ขออนุมัติโอน
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และขอความเห็นชอบใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ หมวดค่าครุภัณฑ์ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างประเภทรายจ่ายค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
ดังต่อไปนี้ 

    ขอโอนลดเงินงบประมาณ จํานวน  2  รายการ  ดังนี้  
 1. กองการศึกษา  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (00260) งาน
ศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263) หมวด ค่าใช้สอย (532000) หน้า  129  ประเภท
รายจ่าย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะและรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ  
(320300)  ค่าใช้จ่ายโครงการร่วมกิจกรรมงานย้อนอดีตศรีสัชนาลัย  ตั้งไว้   60,000. -  
บาท   ใช้ไป   30,000. -  บาท   คงเหลือ   30,000. -  บาท     ขอโอนลดครั้งนี้   
30,000.-  บาท  
     2. กองการศึกษา  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (00260) งาน
ศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263) หมวด ค่าใช้สอย (532000) หน้า  129  ประเภท
รายจ่าย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะและรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ  
(320300)  ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ   ตั้ง
ไว้   50,000.-  บาท   ใช้ไป   32,520.-  บาท   คงเหลือ   17,480.-  บาท   ขอโอนลด
ครั้งนี้   17,000.-  บาท  รวมเป็นเงินโอนลดครั้งนี้     47,000.-  บาท 
 
 

   /ขอโอนเพิ่มเงิน  ………….   
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    ขอโอนเพิ่มเงินงบประมาณ  จํานวน  1  รายการ  ดังนี้ 
 1.  กองการศึกษา  แผนงานการศึกษา (00210)  งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา (00212) หมวด ค่าครุภัณฑ์ (54100) หน้า 101  ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ (411600) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ 20 ชุด ตั้งไว้  
300,000.-  บาท  ใช้ไป  -  บาท  คงเหลือ  300,000. - บาท  ขอโอนเพิ่มครั้งนี้  
47,000.-  บาท  รวมเป็นเงิน  347,000.-  บาท (รวมโต๊ะเก้าอ้ี) 

    ขอโอนลดเงินงบประมาณ จํานวน  1  รายการ  ดังนี้ 
  1. กองการศึกษา  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (00260) งาน
ศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263) หมวด ค่าใช้สอย (532000) หน้า  129  ประเภท
รายจ่าย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะและรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ  
(320300)  ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ   ตั้ง
ไว้   50,000.-  บาท   ใช้ไป   49,520.-  บาท   คงเหลือ   480.-  บาท   ขอโอนลดครั้งนี้   
100.-  บาท 

    ขอโอนเพิ่มเงินงบประมาณ  จํานวน  1  รายการ  ดังนี้ 
 1.  กองการศึกษา  แผนงานการศึกษา (00210)  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา (00211) หมวด ค่าครุภัณฑ์ (54100) หน้า 99 ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ (411600) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ  ตั้งไว้  3,000.- บาท  ใช้ไป  
-  บาท  คงเหลือ  3,000.-  บาท  ขอโอนเพิ่มครั้งนี้  100.-  บาท  รวมเป็นเงิน  3,100.-  
บาท 

เหตุผล 
เนื่องจากกองการศึกษา  ได้ตั้งงบประมาณในเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  ต่ํากว่าเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ณ วันที่      18  กุมภาพันธ์  2558  ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ประจําปี 2558   เพื่อให้ดําเนินการถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด และตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   พ.ศ. 
2541  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ. 2543 ข้อ 27  จึงขอเสนอให้สภาเทศบาล
พิจารณาอนุมัติ   

จึงขอเสนอญัตตินี้ต่อสภาเทศบาลเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
ที่ประชมุ   -  รับทราบ 
นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์         -  มีท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ค่ะเมื่อไม่มี ดิฉันก็จะขอมติที่ประชุมมีสมาชิก  
ประธานสภาเทศบาล ท่านใดเห็นชอบอนุมัติญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 

2559   ขอได้โปรดยกมือขึ้นค่ะ 
    -   ปรากฎว่า มีผู้เห็นชอบ   10  เสียง 
  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดไม่เห็นชอบอนุมัติญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559   ขอได้โปรดยกมือขึ้นค่ะ 
 
 

   /ปรากฎว่า  ………….   
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-   ปรากฎว่า มีผูไ้ม่เห็นชอบ   -   เสียง 

     ผลปรากฏดังนี้ 
     มีผู้เหน็ชอบ จํานวน  10   เสียง 
     มีผู้ไม่เห็นชอบ จํานวน   -     เสียง  
     งดออกเสียง จํานวน  1    เสียง 
ที่ประชุม  - มีมติ ดังนี้ 

มีผู้เห็นชอบ จํานวน   10  เสียง 
     มีผู้ไม่เห็นชอบ จํานวน    -   เสียง  
     งดออกเสียง จํานวน   1  เสียง 
ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่อง   กระทู้ (ถ้ามี) 
นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์           -  ไม่มีสมาชิกส่งเรื่องกระทู้  จึงขอผ่านวาระนี้ 
ประธานสภาเทศบาล 
ที่ประชุม  -  รับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี  5    เรื่อง  อ่ืน  ๆ   
นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์  -  มีสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดมีเรื่องอ่ืนใดอีกหรือไม่ค่ะ  ขอเชิญ 
ประธานสภาเทศบาล คุณพรพรรณ  ถาริยะ ค่ะ 
นางพรพรรณ  ถาริยะ       - เรียนประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว ทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล ดิฉัน  นางพรพรรณ  ถาริยะ   สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1   คืออันนี้เราพูดคุยในฐานะเป็นพี่

น้อง  แสดงความคิดเห็นซึ่งกันและกัน  เนื่องจาก ดิฉันเห็นการจัดซื้อวัสดุของเทศบาลฯ  
จัดซื้อมาเกรดต่ํามาก ซื้อมาไม่เท่าไหร่ ก็พังแล้ว  เช่น  กระจกส่องทางแยก  ซื้อมาเม่ือปีที่แล้ว  
ยังไม่ทันไรพังแล้ว  อยากให้เอาเกรดดี ๆ  จะได้ใช้ได้นานๆ เช่น  เครื่องเสียงในสภาเทศบาล  
ก็เหมือนกัน  เวลารับแขกบ้านแขกเมืองมา  เสียงขาดๆ หาย ๆ ดิฉันอยากจะให้การจัดซื้อพัสดุ
อย่าเอาแต่ราคาถูก  ขอให้เอาคุณภาพบ้าง  ขอขอบคุณค่ะ 

นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์         -  ขอเชิญคุณรุ่งอรุณ  คําโมง 
ประธานสภาเทศบาล  
นางรุ่งอรุณ  คําโมง  - เรียนประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว ทุกท่าน 
นายกเทศมนตรีฯ ดิฉันนางรุ่งอรุณ  คําโมง  นายกเทศมนตรีฯ  ต้องขอขอบคุณ  คุณพรพรรณ  ถาริยะ มาก ๆ 

ค่ะ กระจกโค้งมันไม่ได้พังเพราะคุณภาพ  แต่มันพังเพราะการกระทําของคน เราก็ตั้งข้อสังเกต
เหมือนกัน  เครื่องใช้ไม้สอยต่าง ๆ  ก็ขอฝากให้แต่ละกองเวลาจัดตั้งงบประมาณจัดซื้อพัสดุ
ขอใหค้ัดสรรกันนิดหนึ่ง ในส่วนเครื่องเสียงในห้องประชุม บางครั้งต้องสอบราคาเราก็จะ
กําหนดไม่ได้ค่ะ   

นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์         -  ขอเชิญคุณประวิด  ตุ่นทอง 
ประธานสภาเทศบาล  
นายประวิด  ตุ่นทอง      - เรียนประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว ทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล ผม  นายประวิด  ตุ่นทอง   สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2  การใช้ของ  เครื่องสูบน้ํา การซื้อ

กําหนดสเป๊กได้หรือไม่  การจัดซื้อจัดจ้าง  ซื้อของมาก็ต้องช่วยกันดูแลรักษา 
   อยากจะได้ของดี 

 
/นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์  ………….   
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นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์         -  ขอเชิญคุณพรพรรณ ถาริยะ 
ประธานสภาเทศบาล  
นางพรพรรณ  ถาริยะ       - เรียนประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว ทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล ดิฉัน  นางพรพรรณ  ถาริยะ   สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1   ดิฉันขอเสริม  

ส.ท.ประวิด  ตุ่นทอง   สภาเทศบาล  ว่า  ไม่เคยเกี่ยงเรื่องราคา  ขอให้ได้ของดี ขอฝาก ช่วงนี้  
4 - 5  แสนบาท ก็ตกลงราคาก็ขอให้เลือกของดีๆ  ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ 

นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์         -  ขอเชิญคุณวิทูล  พณิชนันทเวช 
ประธานสภาเทศบาล  
นายวิทูล  พณิชนันทเวช  - เรียนประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว ทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล ผม  นายวิทูล  พณิชนันทเวช   สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1    ผมได้รับการประสานมาจาก

การประปาศรีสัชนาลัย  เขาอยากให้สํานักปลัดเทศบาล   สํารวจท่อแดง  ของการประปาที่ใช้
ต่อกับดับเพลิง เพราะช่วงนี้เข้าหน้าแล้งแล้ว  เราจะได้เตรียมความพร้อมครับ  ขอบคุณครับ 

นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์         -  ขอเชิญคุณเกรียงศักดิ์  ทองแซม 
ประธานสภาเทศบาล  
นายเกรียงศักดิ์  ทองแซม  - เรียนประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว ทุกท่าน 
ปลัดเทศบาล ผม นายเกรียงศักดิ์ ทองแซม  ปลัดเทศบาล  การตั้งงบประมาณ  ผมขอชี้แจงนะครับว่า เขา

ให้ตั้งตามบัญชีครุภัณฑ์  กรมบัญชีกลางก็จะกําหนดออกมา  ครุภัณฑ์บางอย่างก็ไม่มีใน
รายการบัญชีมา ก็ต้องใช้ราคาตามท้องตลาด ราคาก็อาจจะข้ึนลงได้ตามราคาท้องตลาด  ช่วง
นี้ระเบียบเขาให้ตกลงราคา  ภายในเดือน  มีนาคม  2559  ไม่เกิน 500,000 บาท แต่ถ้า
เกินก็ต้องประกาศสอบราคาหรือประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง   ถ้าตกลงราคาเราก็จะเลือกย่ีห้อ
ได้  แต่ถ้าเกินเราก็เลือกไม่ได้  ต้องประกาศสอบราคาหรือประกวดราคาตามระเบียบฯ ครับ 

นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์         -  ขอเชิญคุณประวิด  ตุ่นทอง 
ประธานสภาเทศบาล  
นายประวิด  ตุ่นทอง      - เรียนประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว ทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล ผม  นายประวิด  ตุ่นทอง   สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2  ฝากนิดหนึ่ง  ขอให้ดูการขายของ

หน้าโรงพยาบาล ใครใคร่ขาย ๆ  ใครใคร่ค้า ๆ กองช่างไปรดน้ําต้นไม้  พรวนดิน  คนไปขาย
ของไปนั่งทับต้นไม้หัก   คนหนึ่งทําดี   อีกคนหนึ่งทําลาย  

-  เรื่องพัดลมหนองอ้อ  ถ้าไม่ใช้แล้ว  ก็ขอคืนด้วยนะครับ  ชุมชนเขาจะได้ 
เอาไปใช้ประโยชน์ 

นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์         -  ขอเชิญคุณรุ่งอรุณ  คําโมง 
ประธานสภาเทศบาล  
นางรุ่งอรุณ  คําโมง  - เรียนประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว ทุกท่าน 
นายกเทศมนตรีฯ  ดิฉันนางรุ่งอรุณ  คําโมง  นายกเทศมนตรีฯ   

1. เรื่องสํารวจท่อแดง  จะแจ้งให้งานป้องกันฯ  ประสานการประปาฯ   
และดําเนินการสํารวจฯ  ต่อไป 
 
 

/2. เรื่องหน้าโรงพยาบาล  ………….   
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2. เรื่อง หน้าโรงพยาบาล  ทุกคนก็ต้องทํามาหากิน  จะมีรถอยู่ 2 - 3  คัน   

ขึ้นไม่ไหวประสบอุบัติเหตุมา  ประกอบกับตู้ยามของสถานีตํารวจ ตู้ AIS เขามอบให้สถานี
ตํารวจเขาก็กําลังหาที่ตั้ง  ที่หน้าโรงเรียน  มีเสื้อ  มีรองเท้ามาวางขาย ดิฉันก็ได้ไปขอร้องอย่าง
เอาไปแขวนกับต้นไม้   ตอนนี้จะประสานกับงานป้องกันฯ เรื่องตีเส้นเหลือง – ขาว   ถ้าเขาไป
ไล่เขาตอนนี้ไม่ให้เขาขายเลย  ก็คงมีมีกระแสตามมา 

นางวรรณา  วัฒนวงศ์สุโข  - เรียนประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว ทุกท่าน 
ผู้อํานวยการกองกรศึกษา ดิฉันนางวรรณา  วัฒนวงศ์สุโข  ผู้อํานวยการกองการศึกษา  ในเรื่องที่ขอโอนเงิน

งบประมาณ  ก็ขอโทษทุกท่านด้วยค่ะ  เนื่องจากรอรายงานการประชุมคณะกรรมการ
คอมพิวเตอร์จากจังหวัด เขาประชุม  ตั้งแต่วันที่ 8  กุมภาพันธ์  2559 ทางเจ้าหน้าที่เขา
ไม่ได้ทํารายงานการประชุมให้  จนกระทั่งวันพฤหัสบดีแล้ว  เม่ือวันศุกร์  หมอกรได้ไปขอ
รายงานการประชุมฯ ที่จังหวัด  ยังไม่เรียบร้อย  เดี๋ยวเขาจะส่งตามมาภายหลัง ดิฉันก็เลยรีบ
พิมพ์ญัตติเสนอให้สภาฯ ทําให้ส่งหนังสือช้าไป  ก็ขออภัยด้วยนะค่ะ   ในส่วนราคาเครื่อง
คอมพิวเตอร์เราตั้งต่ําจากราคามาตรฐานไป  1,000 บาท  คณะกรรมการขอให้ตั้งตาม
มาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ตามเทศบัญญัติรวมโต๊ะ  เก้าอ้ีด้วย  ทางคณะกรรมการบอก
ว่า ในส่วน โต๊ะ  เก้าอ้ี  ให้หาเงินมาเพิ่มอีกต่างหาก ก็เลยเอาเงินเหลือจากโครงการต่าง ๆ  ที่
ไม่ได้ใช้แล้ว  มาโอนเพื่อจัดซื้อโต๊ะ  เก้าอ้ี   เพื่อความสบายใจขอสภาเทศบาลฯ ถ้าจะจัดซื้อ
เม่ือไรก็จะขอเชิญชวนสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน มาร่วมปรึกษาหารือรับรู้และรับทราบด้วย 
ว่าจะเอายี่ห้อไหนดี นะค่ะ  ขอขอบคุณมากค่ะ  

นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์         -  ขอเชิญคุณประวิด  ตุ่นทอง 
ประธานสภาเทศบาล  
นายประวิด  ตุ่นทอง      - เรียนประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว ทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล ผม  นายประวิด  ตุ่นทอง   สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2  เรื่องคอมพิวเตอร์ของศูนย์เด็กเล็กฯ    

ไม่ติดใจ      ต่อไปศูนย์เด็กเล็กฯ    ถึงแม้จะไม่ใหญ่แต่ขอให้มีคุณภาพ กองการศึกษา  ทําอย่า
นี้ก็จะดีมากครับ  ถึงแม้ไม่มีระเบียบฯ  แต่ให้รับรู้รับทราบก็ถือว่ารับรู้แล้ว เขาก็จะไม่ว่าเราได้  
ถ้าเขาให้เกียรติฯ เรา 

-  ที่ผมพูดไม่ได้พูดเรื่องการจราจร  ผมพูดถึงเรื่องสวนหย่อมครับ 
นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์         -  ขอเชิญคุณรุ่งอรุณ  คําโมง 
ประธานสภาเทศบาล  
นางรุ่งอรุณ  คําโมง  - เรียนประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว ทุกท่าน 
นายกเทศมนตรีฯ ดิฉันนางรุ่งอรุณ  คําโมง นายกเทศมนตรีฯ ขอขอบคุณท่าน สมาชิกสภาเทศบาลมากค่ะ ที่จัด

สวนหย่อมก็นานมากแล้ว  เราก็ต้องบํารุงรักษาเป็นประจํา  หน้าโรงเรียน ฯ  ถ้าท่านสังเกต
ตอนนี้ก็จะเห็นเราแก้ไขเรื่องโต๊ะ  เก้าอี้  ทําให้เคลื่อนไหวไม่ได้  จะได้ไม่เคลื่อน ไป – มา  ได้ 

 
ที่ประชุม  -รับทราบ 
 

/นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์  ………….   
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นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์  -  มีสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดมีเรื่องอ่ืนใดอีกหรือไม่ค่ะ      ถ้าไม่มีดิฉัน 
ประธานสภาเทศบาล ขอปิดการประชุม   ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านค่ะ 
  ปิดประชุม  เวลา   11.30   น. 
 
 

        ลงช่ือ      เกรียงศักดิ์  ทองแซม ผู้จดบันทึกการประชุม 
(นายเกรียงศักดิ์  ทองแซม)    

เลขานุการสภาเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  ตรวจแล้วถูกต้อง 
เมื่อวันที่  2  มีนาคม  2559    

 
  ลงช่ือ        ทีรศักดิ์  ขนาดนิด     ประธานกรรมการ       
                  (นายทีรศักดิ์  ขนาดนิด)                       

  ลงช่ือ         สมชาย  รังษี          กรรมการ       
                      (นายสมชาย  รังษี)    

  ลงช่ือ      รัชดาภรณ์  กําเนดิ     กรรมการ/เลขานุการ                      
                      (นางสาวรัชดาภรณ์  กําเนิด)      

  ลงช่ือ       สุดาพร  ปาลวิสุทธิ์   ประธานสภาเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว 
            (นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์)  
 
 
                      สําเนาถูกตอ้ง 
                                                                            เกรียงศักดิ์  ทองแซม 
           (นายเกรียงศักดิ์  ทองแซม) 
             เลขานุการสภาเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว 
 


