(สําเนา)

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจําป# 2557
ครั้งที่ 1/2557
เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2557
ณ ห,องประชุมเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว
เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. เลิกประชุมเวลา 11.30 น.
ผู,มาประชุม
1 นางสุดาพร
2 นายประวิด
3 นายสมบัติ
4 นายสมชาย
5 นายพุธิชัย
6 นายวิทูล
7 นางพรพรรณ
8 นายมาโนต
9 นางสาวรัชดาภรณ2
10
11
12
13

นายทีรศักดิ์
นางกัญญมล
นายมุย
นายเกรียงศักดิ์

ผู,เข,าร3วมประชุม
1 นางรุงอรุณ
2 นายวิเชียร
3 นางกลิ่นแก;ว
4 นางเสาวลักษณ2
5 นางวรรณา
6 นางศุพิชชา
7 นางสาวมณีวรรณ
8 นางทิติยา
9 ส.อ.กันตพงษ2

ปาลวิสุทธิ์
ตุนทอง
อินชื่น
รังษี
โชคชัยเจริญยิ่ง
พณิชนันทเวช
ถาริยะ
อวมภักดี
กําเนิด

ประธานสภาเทศบาล
รองประธานสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล

ขนาดนิด
เอื้อคณิต
กําไร
ทองแซม

สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
เลขานุการสภาเทศบาล

คําโมง
ป:ญญาสิน
เทียนสันต2
สรรเสริญ
วัฒนวงศ2สุโข
วิลัยแก;ว
บุณยศิวาพงศ2
กระบาย
ทิพย2สุคนธ2

นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
รองปลัดเทศบาล
ผู;อํานวยการกองการศึกษา
ผู;อํานวยการกองคลัง
หัวหน;าสํานักปลัดเทศบาล
หัวหน;าฝAายแผนและงบประมาณ
นายชางโยธา

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.
บันทึกการประชุม
นายเกรียงศักดิ์ ทองแซม
- เรียนประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล ทุกทาน
เลขานุการสภาฯ
เมื่อที่ประชุมพร;อมแล;ว สมาชิกสภาเทศบาล เกินกึ่งหนึ่ง ถือวาครบองค2ประชุม
ตามเวลาการประชุม เวลา 10.00 น. ก็ขอเชิญทานประธานสภาเทศบาลฯ จุดธูป
เทียนบูชาพระรัตนตรัยและดําเนินการประชุมครับ
/นางสุดาพร ปาลวิสุทธิ์

2
นางสุดาพร ปาลวิสุทธิ์
- เมื่อที่ประชุมพร;อมแล;วดิฉัน นางสุดาพร ปาลวิสุทธิ์ ประธานสภาเทศบาล
ประธานสภาเทศบาล ตําบลหาดเสี้ยว ขอเปHดประชุมสภาเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1
ประจําปI 2557 ครั้งที่ 1/2557 ขอเชิญ นายเกรียงศักดิ์ ทองแซม เลขานุการ
สภาเทศบาล อานประกาศ
นายเกรียงศักดิ์ ทองแซม
- เรียนประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล ทุกทาน
เลขานุการสภาฯ
ผมขออานประกาศอําเภอศรีสัชนาลัย เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจําปI 2557 ด;วยนายกเทศมนตรีตําบลหาดเสี้ยว ได;มี
หนังสือที่ สท 53201/ 1283 ลงวันที่ 5 กันยายน 2557 ร;องขอให;ผู;วา
ราชการจังหวัดเรียกประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจําปI 2557 ตั้งแต
วันที่ 5 กันยายน 2557 ถึงวันที่ 19 กันยายน 2557 เพื่อขอความเห็นชอบ
รางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม ประจําปIงบประมาณ พ.ศ. 2557
นายอําเภอศรีสัชนาลัยปฏิบัติราชการแทนผู;วาราชการจังหวัดสุโขทัยพิจารณา
แล;ว อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒6 วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติเทศบาล
พ.ศ.๒๔๙๖ รวมทั้งแก;ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 และคําสั่งจังหวัด
สุโขทัย ที่ 1711/2556 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2556 จึงประกาศเรียกประชุม
สภาเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจําปI 2557 ตั้งแตวันที่ 5
กันยายน 2557 มีกําหนดไมเกิน 15 วัน จึงประกาศมาให;ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 4 กันยายน 2557 นายสุชาติ ทีคะสุข นายอําเภอศรีสัชนาลัย
ที่ประชุม
- รับทราบ
นางสุดาพร ปาลวิสุทธิ์
- ตอไปขอดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังตอไปนี้
ประธานสภาเทศบาล
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ,งให,ที่ประชุมทราบ
- ไมมี
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจําป# 2557
ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2557
นางสุดาพร ปาลวิสุทธิ์
- ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาล ทุกทาน ตรวจสอบดูวา จะแก;ไขอะไรหรือไม
ประธานสภาเทศบาล
ขอเชิญ คุณรุงอรุณ คําโมง นายกเทศมนตรีตําบลหาดเสี้ยว
นางรุงอรุณ คําโมง
- เรียน ประธานสภาเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว และสมาชิกสภาเทศบาลตําบล
นายกเทศมนตรี
หาดเสี้ยว ทุกทานดิฉัน นางรุงอรุณ คําโมง นายกเทศมนตรีตําบลหาดเสี้ยว ขอ
แก;ไขหน;า 7 คําวา มันเปRนพฤตินัย เปRน เปRนพฤตินัย ตัดคําวามันออก
แก;ไขหน;า 8 แถวที่ 3 คําวา มันจะทําให;ทออุดตัน เปRน จะทําให;ทออุดตัน
ตัดคําวามันออก แก;ไขหน;า 9 แก;ไขจาก ขอแก;ไขจาก และสะสมอาหารอีก
330.- บาท เปRน และสะสมอาหารอีก 100.- บาท
ที่ประชุม
- รับทราบ
/นางสุดาพร ปาลวิสุทธิ์

3
นางสุดาพร ปาลวิสุทธิ์
ประธานสภาเทศบาล
ที่ประชุม

- มีสมาชิกทานใดจะแก;ไขอะไรหรือไม ถ;าไมมีถือวารับรองรายงานการ
ประชุมฯ
- มีมติรับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เพื่อพิจารณา
3.1 ร3างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ3ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจําป#
งบประมาณ พ.ศ. 2557
นางสุดาพร ปาลวิสุทธิ์
- ขอเชิญคณะผู;บริหารเทศบาล แถลงรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประธานสภาเทศบาล เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจําปIงบประมาณ พ.ศ. 2557
นางรุงอรุณ คําโมง
- เรียน ประธานสภาเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว และสมาชิกสภาเทศบาลตําบล
นายกเทศมนตรี
หาดเสี้ยว ทุกทานดิฉัน นางรุงอรุณ คําโมง นายกเทศมนตรีตําบลหาดเสี้ยว
คําแถลงงบประมาณประกอบงบประมาณรายจ3ายเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑
ประจําป#งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ทานประธานสภาฯและสมาชิกสภาเทศบาลตําบล
หาดเสี้ยว
ตามที่สภาเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว ได;พิจารณาอนุมัติเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําปIงบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๗ ไปแล;วนั้น
บัด นี้ ป รากฏวา เทศบาลตํ า บลหาดเสี้ย วมี ความจํา เปR นต; องตั้งงบประมาณ
รายจายเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีรายรับบางประเภทเพิ่มขึ้น ประกอบกับเทศบาลตําบลหาด
เสี้ยว มีรายรับเกินยอดรวมทั้งสิ้นของประมาณการรายรับประจําปIงบประมาณ พ.ศ.
2557 เปR น เงิ น ทั้ ง สิ้ น 1,256,773.80.- บาท ทํ า ให; มี ค วามจํ า เปR น ต; อ งตั้ ง
งบประมาณรายจายเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ ประจําปIงบประมาณ พ.ศ. 2557 เปRนเงิน
ทั้งสิ้น 1,256,000.- บาท
บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบรางเทศบัญญัติ งบประมาณรายจายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1ประจําปI
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ของเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัด
สุโขทัย
ด,าน
ยอดรวม
ด;านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานเคหะและชุมชน
1,256,000.งบประมาณรายจายทั้งสิ้น
1,256,000.-

/รายละเอียดงบประมาณ

4
รายละเอียดงบประมาณรายจ3ายทั่วไป ประจําป#งบประมาณ พ.ศ. 2557
เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
รายการจําแนกตามหน3วยงาน
ประมาณการรายจ3ายรวมทั้งสิ้น 1,256,000.- บาท จ3ายจากรายได,จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร
และ หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเปFน
แผนงานเคหะและชุมชน (00240)
งานไฟฟYาถนน (00242)
งบลงทุน
หมวดค3าครุภัณฑIที่ดินและสิ่งก3อสร,าง
หมวดค3าที่ดินและสิ่งก3อสร,าง (542000)
ค3าที่ดินและสิ่งก3อสร,าง (420900)
1.
กอสร;างรางระบายน้ํา คสล. บริเวณซอยรวมใจพัฒนา หมูที่ 2 ต. หาดเสี้ยว
จํานวน 917,000.- บาท
- เพื่อจายเปRนคากอสร;างรางระบายน้ํา คสล. ชวงที่ 1 กว;าง 0.50 ม.
ยาว 194.00 ม. ความลึกเฉลี่ย 0.90ม. และชวงที่ 2 กว;าง 0.50 ม. ยาว
348.00 ม. ความลึกเฉลี่ย 0.55 ม. ตามแบบแปลนและแผนผังของเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว
กําหนด ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(จากแผนพัฒนาสามปI พ.ศ. 2557 2559 ยุทธศาสตร2ที่ 1 ด;านการพัฒนาระบบโครงสร;าง
พื้ น ฐาน สาธารณู ปโภคและสาธารณู ป การ ข; อ 1.2 แนวทางการพั ฒ นา บริ ห ารโครงสร; า งพื้ น ฐานที่
สอดคล;องกับผังเมือง หน;า 83 ข;อ 119 )
2.
กอสร;างทอระบายน้ํา คสล. บริเวณถนนสาย หาดสูง - บ;านใหม (ฝ:[งตะวันออก)
หมูที่ 3 4 ต. หาดเสี้ยว จํานวน 339,000.- บาท
- เพื่อจายเปRนคากอสร;างทอระบายน้ํา คสล. ขนาด Ø 0.40 ม. ยาว 263.00 ม.
บอพักจํานวน 26 บอ ตามแบบแปลนและแผนผังของเทศบาลตําบลหาดเสี้ยวกําหนด
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(จากแผนพัฒนาสามปI พ.ศ. 2557 2559 ยุทธศาสตร2ที่ 1 ด;านการพัฒนาระบบโครงสร;าง
พื้ น ฐาน สาธารณู ปโภคและสาธารณู ป การ ข; อ 1.2 แนวทางการพั ฒ นา บริ ห ารโครงสร; า งพื้ น ฐานที่
สอดคล;องกับผังเมือง หน;า 58 ข;อ 32 )
เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ3ายเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ ประจําป#งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ของ
เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
โดยที่มีความจําเปRนต;องตั้งงบประมาณรายจายเพิ่มขึ้นจากเดิม เนื่องจากมีรายรับบางประเภท
เพิ่มมากขึ้นประกอบกับมีรายรับเกินยอดรวมทั้งสิ้นของประมาณรายรับ จึงตราเทศบัญญัติฉบับนี้ไว; โดย
ความเห็นชอบของสภาเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว และโดยอนุมัติของผู;วาราชการจังหวัดสุโขทัย ดังตอไปนี้
ข;อ ๑ เทศบัญญัติ นี้เรียกวา เทศบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจําปI
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
ข;อ ๒ ให;ใช;เทศบัญญัติ นี้ภายหลังที่ได;ประกาศใช;เทศบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 1 ประจําปIงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
/ข;อ 3 ให;เพิ่มรายจาย
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ข;อ ๓ ให;เพิ่มรายจายในงบประมาณรายจายทั่วไปอีก จํานวน
1,256,000.- บาท
ข;อ 4 ให;นายกเทศมนตรี มีหน;าที่รักษาการให;เปRนไปตามเทศบัญญัติและมี
หน;าที่ปฏิบัติการ เบิกจายเงินงบประมาณที่ได;รับอนุมัติตามระเบียบการเบิกจายเงิน
ดิฉัน นางรุงอรุณ คําโมง นายกเทศมนตรีตําบลหาดเสี้ยว จึงเสนอรางเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจําปIงบประมาณ พ.ศ. 2557
เพื่อสมาชิกสภาเทศบาลพิจารณาเห็นชอบตอไป ขอขอบคุณคะ
นางสุดาพร ปาลวิสุทธิ์
- มีสมาชิกสภาเทศบาล ทานใด จะอภิปราย ก็ขอเชิญคะ
ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญคุณประวิด ตุนทอง
นายประวิด ตุนทอง
- เรียน ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล ทุกทาน
สมาชิกสภาเทศบาล
ผมนายประวิด ตุนทอง สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 การกอสร;างรางระบายน้ํา หมูที่ 3
หมูที่ 4 ความลึกเทาไหร ได;วัดระดับหรือไม ป:ญหาจะตามมาหรือเปลา ถ;าน้ํามากที่
หาดสูงจะมีป:ญหาหรือไม อยากทราบตรงนี้
นางสุดาพร ปาลวิสุทธิ์
- ขอเชิญคุณรุงอรุณ คําโมง นายกเทศมนตรี
ประธานสภาเทศบาล
นางรุงอรุณ คําโมง
- เรียน ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล ทุกทาน
นายกเทศมนตรีฯ
ดิฉัน นางรุงอรุณ คําโมง นายกเทศมนตรีตําบลหาดเสี้ยว ดิฉันขอชี้แจงวา
โครงการเหลานี้อยูในแผนทั้งสิ้น สําหรับโครงการ หมูที่ 3 หมูที่ 4 ฝ:[งตะวันออก
กอนถึงตลาด ในระดับกลาง มีการสองกล;องดู และมีการวัดระดับแล;ว รวมถึงซอยที่
ไมได;ถาม เราก็มีการวัดระดับทั้งสิ้น ในการกําหนดความลึก ความลาดชันตาง ๆ
แตกตางกันเทาไหร
นางสุดาพร ปาลวิสุทธิ์
- มีสมาชิกสภาเทศบาล ทานใด จะอภิปราย ก็ขอเชิญคะ
ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญคุณวิทูล พณิชนันทเวช คะ
นายวิทูล พณิชนันทเวช
- เรียน ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล ทุกทาน
สมาชิกสภาเทศบาล
ผมนายวิทูล พณิชนันทเวช สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 กรณีซอยรวมใจพัฒนา กับ
ถนนสายหาดสูง - บ;านใหม มีความแตกตางกัน ทานคิดคํานวณดีแล;วหรือยังครับ
นางสุดาพร ปาลวิสุทธิ์
- ขอเชิญคุณรุงอรุณ คําโมง นายกเทศมนตรี
ประธานสภาเทศบาล
นางรุงอรุณ คําโมง
- เรียน ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล ทุกทาน
นายกเทศมนตรีฯ
ดิฉัน นางรุงอรุณ คําโมง นายกเทศมนตรีตําบลหาดเสี้ยว ดิฉัน ขอชี้แจงเรื่องการ
กอสร;างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 2 ตําบลหาดเสี้ยว กับการกอสร;าง
ทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 3 4 ตําบลหาดเสี้ยว ขนาด Ø 0.40 ม.
ยาว 263.00 ม. สภาพภูมิศาสตร2แตกตางกัน สภาพภูมิศาสตร2 ของหมูที่ 2 จะเปRน
ลักษณะที่ถมดินไมสูงมาก น้ําจะไหลลงแรง และเปRนการวางทอความยาวถึง 348
เมตร ในสวนสําหรับการวางทอระบายน้ําจะเปRนบริเวณถนนกว;างแล;ว และน้ําจาก
ครัวเรือนไหลลงมามากกวา มิได;เหมือนน้ําของหมูที่ 2 ตําบลหาดเสี้ยว
ที่ประชุม
- รับทราบ
/นางสุดาพร ปาลวิสุทธิ์
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นางสุดาพร ปาลวิสุทธิ์
- สมาชิกทานใดมีข;อสงสัยหรือจะอภิปรายก็ขอเชิญคะ ถ;าไมมีใครสอบถาม
ประธานสภาเทศบาล อะไรดิฉันจะขอมติที่ประชุมสมาชิกทานใดเห็นชอบให;รับหลักการแหงรางเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจําปIงบประมาณ พ.ศ. 2557 ขอได;โปรด
ยกมือขึ้นคะ
ที่ประชุม
- สมาชิกสภาเทศบาล ได;ปรึกษาหารือกันอยางกว;างขวางแล;ว
ปรากฎวา
มีผู;เห็นชอบ จํานวน 11 เสียง
มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดไมรับหลักการแหงรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจําปIงบประมาณ พ.ศ. 2557 ขอได;โปรดยกมือขึ้นคะ
- ปรากฎว3า ไม3มีท3านใดยกมือ
ผลปรากฏดังนี้
มีผู;เห็นชอบ จํานวน 11 เสียง
มีผู;ไมเห็นชอบ จํานวน - เสียง
งดออกเสียง จํานวน 1 เสียง
ที่ประชุม
- มีมติเห็นชอบรับหลักการเปRนเอกฉันท2 เวลา 11.00 น.
นางสุดาพร ปาลวิสุทธิ์
- ขอเชิญ คุณเกรียงศักดิ์ ทองแซม เลขานุการสภาเทศบาล ชี้แจงขั้นตอน
ประธานสภาเทศบาล ตอไปในการพิจารณา งบประมาณรายจาย ประจําปIงบประมาณ พ.ศ. 2558
นายเกรียงศักดิ์ ทองแซม
- เรียน ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล ทุกทาน
เลขานุการสภาฯ
ผม นายเกรียงศักดิ์ ทองแซม เลขานุการสภาเทศบาล ขอเรียนชี้แจงดังนี้
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด;วยข;อบังคับการประชุมสภาท;องถิ่น
พ.ศ. 2547 แก;ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข;อ 45 วรรคสาม ญัตติรางข;อ
บัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไมได; และในการพิจารณาวาระ
ที่สองให;กําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติไว;ไมน;อยกวายี่สิบสี่ชั่วโมง นับแตสภา
ท;องถิ่นมีมติรับหลักการแหงรางข;อบัญญัติงบประมาณนั้น คณะกรรมการแปรญัตติ
รางเทศบัญญัติ ชุดเดิม คือ
1. นางกัญญมล เอื้อคณิต
2. นายสมบัติ อินชื่น
3. นายพุธิชัย โชคชัยเจริญยิ่ง
ขอให; ส มาชิ ก สภาเทศบาลฯ ดํ า เนิ น การเลื อ กสมาชิ ก สภาเทศบาลฯ เพื่ อ เปR น
คณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ หรือจะให;ชุดเดิม ขอให;สมาชิกสภาพิจารณา
และจะต;องกําหนดวัน เวลา ในการรับเรื่อง แปรญัตติ ตอไป
นางสุดาพร ปาลวิสุทธิ์
- ขอให;สมาชิกสภาเทศบาลฯ ได;เสนอสมาชิกสภาเทศบาล เพื่อเปRน
ประธานสภาเทศบาล คณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ ขอเชิญคะ
นางพรพรรณ ถาริยะ
- เรียน ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล ทุกทาน
สมาชิกสภาเทศบาล
ดิฉัน นางพรพรรณ ถาริยะ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ขอเสนอคณะกรรมการแปร
ญัตติรางเทศบัญญัติ ขอเสนอชุดเดิม ดังนี้
1. นางกัญญมล เอื้อคณิต
2. นายสมบัติ อินชื่น
3. นายพุธิชัย โชคชัยเจริญยิ่ง
/นางสุดาพร ปาลวิสุทธิ์
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นางสุดาพร ปาลวิสุทธิ์ - มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทานใดจะเสนออีกหรือไมคะ ขอเชิญคะ
ประธานสภาเทศบาล ถ;าไมมีทานใดเสนอถือวาที่ประชุมเห็นชอบคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ
ชุดเดิม คือ
1. นางกัญญมล เอื้อคณิต
2. นายสมบัติ
อินชื่น
3. นายพุธิชัย
โชคชัยเจริญยิ่ง
ที่ประชุม
- มีมติเห็นชอบ
นางสุดาพร ปาลวิสุทธิ์ - การกําหนดวัน และเวลาการแปรญัตติ และกําหนดวันประชุมพิจารณา
ประธานสภาเทศบาล รางเทศบั ญ ญั ติ ในวาระที่ 2 และวาระที่ 3 ขอเชิ ญ คุ ณ เกรี ย งศั ก ดิ์ ทองแซม
เลขานุการสภาฯ ได;แจ;งให;สมาชิกสภาเทศบาล ได;รับทราบ
นายเกรียงศักดิ์ ทองแซม - เรียน ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล ทุกทาน
เลขานุการสภาฯ
ผม นายเกรียงศักดิ์ ทองแซม เลขานุการสภาเทศบาล ขอแจ;งกําหนดวัน และเวลา
การยื่นคําแปรญัตติ และกําหนดวันประชุมพิจารณารางเทศบัญญัติ ในวาระ 2 และ
วาระ 3 ดังนี้
-คณะกรรมการแปรญัตติ ให;มารับการยื่นเสนอคําแปรญัตติ ในวันที่ 12
15 กันยายน 2557 ณ สํานักงานเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว
- ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติในวันที่ 16 กันยายน 2557
เวลา 10.00 น. ณ สํานักงานเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว
- กําหนดการประชุมสภาเทศบาล เพื่อพิจารณารางเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจําปIงบประมาณ 2557 ในวาระ 2
และวาระ 3 ในวันที่ 17 กันยายน 2557 ตั้งแตเวลา 10.00 น. ณ ห;องประชุม
สภาเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว จะไมออกเปRนหนังสือเชิญประชุมอีก ก็ขอแจ;งให; ที่
ประชุมทราบตามนี้
ที่ประชุม
- รับทราบ
นางสุดาพร ปาลวิสุทธิ์
- ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ ได;กลาวขอบคุณ สมาชิกสภาเทศบาลฯ คะ
ประธานสภาเทศบาล
นางรุงอรุณ คําโมง
- เรียนประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล ที่ทรงเกียรติ ทุกทาน
นายกเทศมนตรี
ดิฉัน นางรุงอรุณ คําโมง นายกเทศมนตรีตําบลหาดเสี้ยว ขอขอบคุณทานสมาชิกสภา
เทศบาล ทุ กทาน ที่ ได; กรุ ณาเห็ น ชอบให; ผ านรางเทศบั ญ ญั ติ งบประมาณรายจาย
เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจําปIงบประมาณ พ.ศ. 2557 ขอขอบคุณ สภาเทศบาล
ทุกทาน
ที่ประชุม
- รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง กระทู, (ถ,ามี)
นางสุดาพร ปาลวิสุทธิ์
- ไมมีสมาชิกสงเรื่องกระทู; จึงขอผานวาระนี้
ประธานสภาเทศบาล
ที่ประชุม
- รับทราบ
/ระเบียบวาระที่ 5
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง อื่น ๆ
นางสุดาพร ปาลวิสุทธิ์
- มีสมาชิกสภาเทศบาล ทานใดมีเรื่องอื่นใดอีกหรือไมคะ
ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญ คุณรุงอรุณ คําโมง นายกเทศมนตรีตําบลหาดเสี้ยว คะ
นางรุงอรุณ คําโมง
- เรียนประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล ที่ทรงเกียรติ ทุกทาน
นายกเทศมนตรี
ดิฉัน นางรุงอรุณ คําโมง นายกเทศมนตรีตําบลหาดเสี้ยว ตามที่
นาง
รัมภา เกษมรังษิมา (กํานันเสนาะ) ผู;มอบให; และเทศบาลเปRนผู;รับให; บัดนี้ได;โอน
ที่ดินให;เรียบร;อยแล;ว โดยสลักหลังโฉนดวา เพื่อใช;ประโยชน2เปRน ฌาปนสถาน
โดยไมได;เสียคาใช;จายในการโอนใด ๆ ทั้งสิ้น จึงขอนําเรียนให;สมาชิกสภาเทศบาล
ได;รับทราบคะ
ที่ประชุม
- รับทราบ
นางสุดาพร ปาลวิสุทธิ์
- มีสมาชิกสภาเทศบาล ทานใดมีเรื่องอื่นใดอีกหรือไมคะ
ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญ คุณวิทูล พณิชนันทเวช คะ
นายวิทูล พณิชนันทเวช
- เรียน ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล ทุกทาน
สมาชิกสภาเทศบาล
ผมนายวิทูล พณิชนันทเวช สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 กรณีบ;านหาดสูง ขุดทอ
ระบายน้ําที่เขาขุดถนน ขอให;เทศบาลฯ ไปชวยดูแลการกอสร;างให;ด;วย อยากจะให;
ทําสัญลักษณ2ให;ประชาชนทราบ เพื่อปYองกันอุบัติเหตุ ขอฝากกองชางไปดูแลด;วยนะ
ครับ
นางสุดาพร ปาลวิสุทธิ์
- มีสมาชิกสภาเทศบาล ทานใดมีเรื่องอื่นใดอีกหรือไมคะ
ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญ คุณรุงอรุณ คําโมง นายกเทศมนตรีตําบลหาดเสี้ยว คะ
นางรุงอรุณ คําโมง
- เรียน ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล ทุกทาน
นายกเทศมนตรี
ดิฉัน นางรุ งอรุ ณ คํ าโมง นายกเทศมนตรี ตํ า บลหาดเสี้ ย ว ขอชี้ แจงให; ทราบ ก็
ขอขอบคุณทานวิทูล พณิชนันทเวช ในกรณีการสัญจรของบ;านหาดสูง บ;านใหม
ขุดทอระบายน้ําที่เขาขุดถนน โครงการนี้ ประกาศถึง 2 ครั้ง ครั้งแรกไมได; มาได;
ครั้งที่ 2 และ 5 จุด ในขณะนี้การกอสร;างเขาก็ปHดถนนให;อ;อมเข;ามาทางสายใน
ในสวนกลางคืนก็มีความลําบากมาก ทางเราก็ดูแลอยางดีที่สุด 5 จุดที่ขุด เพื่อน้ํา
ระบายไปฝ:[งตรงข;ามได; ในสวนฝาราง ผู;รับจ;างได;จัดทําไว;แล;ว
ที่ประชุม
- รับทราบ
นางสุดาพร ปาลวิสุทธิ์
- มีสมาชิกสภาเทศบาล ทานใดมีเรื่องอื่นใดอีกหรือไมคะ
ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญ คุณประวิด ตุนทอง คะ
นายประวิด ตุนทอง
- เรียน ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล ทุกทาน
สมาชิกสภาเทศบาล
ผมนายประวิด ตุนทอง สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ขอสอบถามการทํารางระบายน้ํา
ถ;าทอประปาแตกเกิดความเสียหายขึ้นมา มีข;อตกลงกันหรือไม การออกแบบมีการ
ประสานกันหรือไม จะมีการฟYองร;องกันมั้ยครับ ผมเปRนหวงเทศบาลฯ ครับ
นางสุดาพร ปาลวิสุทธิ์
- ขอเชิญ คุณรุงอรุณ คําโมง นายกเทศมนตรีตําบลหาดเสี้ยว คะ
ประธานสภาเทศบาล
/นางรุงอรุณ คําโมง
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นางรุงอรุณ คําโมง
นายกเทศมนตรี

- เรียนประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล ที่ทรงเกียรติ ทุกทาน
ดิฉัน นางรุงอรุณ คําโมง นายกเทศมนตรีตําบลหาดเสี้ยว ขอเรียนชี้แจงให;ทราบวา
เทศบาลฯ ได;ปรึกษากับการประปาเรียบร;อยแล;ว ถ;าเกิดความเสียหาย ผู;รับจ;างจะ
เปRนคนจายทั้งสิ้น การวางทอน้ําประปา เขาก็มีกฎหมายของเขา ถ;าท;องถิ่นมีความ
จําเปRนจะต;องทํารางระบายน้ําก็ต;องทํา จะต;องประสานกัน ผู;รับจ;างรายหนึ่งรายใดก็
ตาม เขาจะต;องมาดูสถานที่กอน
ที่ประชุม
- รับทราบ
นางสุดาพร ปาลวิสุทธิ์
- มีสมาชิกสภาเทศบาล ทานใดมีเรื่องอื่นใดอีกหรือไมคะ ถ;าไมมีดิฉัน
ประธานสภาเทศบาล ขอปHดการประชุม ขอขอบคุณทานสมาชิกสภาเทศบาลทุกทานคะ
ปHดประชุม เวลา 11.30 น.
ลงชื่อ

เกรียงศักดิ์ ทองแซม ผู;จดบันทึกการประชุม
(นายเกรียงศักดิ์ ทองแซม)
เลขานุการสภาเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ตรวจแล,วถูกต,อง
เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557
ลงชื่อ

ทีรศักดิ์ ขนาดนิด ประธานกรรมการ
(นายทีรศักดิ์ ขนาดนิด)
ลงชื่อ
สมชาย รังษี
กรรมการ
(นายสมชาย รังษี)
ลงชื่อ รัชดาภรณ2 กําเนิด กรรมการ/เลขานุการ
(นางสาวรัชดาภรณ2 กําเนิด)
ลงชื่อ สุดาพร ปาลวิสุทธิ์ ประธานสภาเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว
(นางสุดาพร ปาลวิสุทธิ์)

สําเนาถูกต,อง
เกรียงศักดิ์ ทองแซม
(นายเกรียงศักดิ์ ทองแซม)
เลขานุการสภาเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว

