
(สําเนา) 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว 

สมัยวิสามัญ  สมัยที ่ 1 ประจําป#   2557 
คร้ังที่ 1/2557 

เมื่อวันที ่ 11 กันยายน  2557 
ณ  ห,องประชุมเทศบาลตาํบลหาดเสี้ยว 

เร่ิมประชุมเวลา  10.00  น.  เลิกประชุมเวลา 11.30  น. 
ผู,มาประชุม 

1 นางสุดาพร ปาลวิสุทธิ ์ ประธานสภาเทศบาล  
2 นายประวิด ตุ�นทอง รองประธานสภาเทศบาล 
3 นายสมบัติ อินชื่น สมาชิกสภาเทศบาล 
4 นายสมชาย รังษี สมาชิกสภาเทศบาล 
5 นายพุธิชัย โชคชัยเจริญยิ่ง สมาชิกสภาเทศบาล 
6 นายวิทูล พณิชนันทเวช สมาชิกสภาเทศบาล 
7 นางพรพรรณ ถาริยะ สมาชิกสภาเทศบาล 
8 นายมาโนต อ�วมภักดี สมาชิกสภาเทศบาล 
9  นางสาวรัชดาภรณ2 กําเนิด สมาชิกสภาเทศบาล 

10 นายทีรศักด์ิ ขนาดนิด สมาชิกสภาเทศบาล 
11 นางกัญญมล เอ้ือคณิต สมาชิกสภาเทศบาล 
12 นายมุ�ย กําไร สมาชิกสภาเทศบาล 
13 นายเกรียงศักด์ิ ทองแซม เลขานุการสภาเทศบาล 

ผู,เข,าร3วมประชุม  
1 นางรุ�งอรุณ คําโมง นายกเทศมนตรี 
2 นายวิเชียร ป:ญญาสิน รองนายกเทศมนตรี 

   3   นางกลิ่นแก;ว เทียนสันต2 เลขานุการนายกเทศมนตรี 
4 นางเสาวลักษณ2     สรรเสริญ รองปลัดเทศบาล 

   5  นางวรรณา วัฒนวงศ2สุโข ผู;อํานวยการกองการศึกษา 
   6 นางศุพิชชา    วิลัยแก;ว ผู;อํานวยการกองคลัง 

7 นางสาวมณีวรรณ บุณยศิวาพงศ2 หัวหน;าสํานักปลัดเทศบาล 
8 นางทิติยา กระบาย หัวหน;าฝAายแผนและงบประมาณ 
9 ส.อ.กันตพงษ2 ทิพย2สุคนธ2 นายช�างโยธา 

 
เริ่มประชุมเวลา  10.00   น. 

  บันทึกการประชุม 
นายเกรียงศักด์ิ  ทองแซม  - เรียนประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท�าน 
เลขานุการสภาฯ เม่ือท่ีประชุมพร;อมแล;ว    สมาชิกสภาเทศบาล  เกินก่ึงหนึ่ง  ถือว�าครบองค2ประชุม      

ตามเวลาการประชุม เวลา  10.00 น.  ก็ขอเชิญท�านประธานสภาเทศบาลฯ  จุดธูป
เทียนบูชาพระรัตนตรัยและดําเนินการประชุมครับ 

 
/นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์��������� 
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นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์   - เม่ือท่ีประชุมพร;อมแล;วดิฉัน  นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์  ประธานสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล ตําบลหาดเสี้ยว    ขอเปHดประชุมสภาเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว  สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี 1 

  ประจําปI  2557 ครั้งท่ี 1/2557  ขอเชิญ  นายเกรียงศักด์ิ  ทองแซม  เลขานุการ
สภาเทศบาล  อ�านประกาศ 

นายเกรียงศักด์ิ  ทองแซม  - เรียนประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท�าน 
เลขานุการสภาฯ ผมขออ�านประกาศอําเภอศรีสัชนาลัย  เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว  

สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี 1   ประจําปI  2557  ด;วยนายกเทศมนตรีตําบลหาดเสี้ยว  ได;มี
หนังสือท่ี  สท  53201/ 1283  ลงวันท่ี  5  กันยายน  2557  ร;องขอให;ผู;ว�า
ราชการจังหวัดเรียกประชุมสภา  สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี 1  ประจําปI  2557  ต้ังแต�
วันท่ี  5  กันยายน  2557   ถึงวันท่ี  19  กันยายน  2557   เพ่ือขอความเห็นชอบ
ร�างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ�ายเพ่ิมเติม   ประจําปIงบประมาณ  พ.ศ.  2557     

นายอําเภอศรีสัชนาลัยปฏิบัติราชการแทนผู;ว�าราชการจังหวัดสุโขทัยพิจารณา
แล;ว  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒6  วรรคหนึ่ง  แห�งพระราชบัญญัติเทศบาล  
พ.ศ.๒๔๙๖  รวมท้ังแก;ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 13)  พ.ศ. 2552 และคําสั่งจังหวัด
สุโขทัย  ท่ี  1711/2556  ลงวันท่ี  26  สิงหาคม  2556  จึงประกาศเรียกประชุม
สภาเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว  สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1  ประจําปI  2557  ต้ังแต�วันท่ี 5  
กันยายน  2557  มีกําหนดไม�เกิน  15  วัน  จึงประกาศมาให;ทราบโดยท่ัวกัน  
ประกาศ  ณ  วันท่ี  4 กันยายน  2557 นายสุชาติ   ทีคะสุข  นายอําเภอศรีสัชนาลัย 

ท่ีประชุม  - รับทราบ 
นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์  - ต�อไปขอดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม  ดังต�อไปนี้ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่อง  ประธานแจ,งให,ท่ีประชุมทราบ 

-  ไม�มี 
 

ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3  ประจําป# 2557     
ครั้งท่ี 2/2557  เม่ือวันท่ี  21 สิงหาคม  2557 

นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์   - ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท�าน  ตรวจสอบดูว�า  จะแก;ไขอะไรหรือไม�   
ประธานสภาเทศบาล  ขอเชิญ  คุณรุ�งอรุณ  คําโมง   นายกเทศมนตรีตําบลหาดเสี้ยว   
นางรุ�งอรุณ  คําโมง  - เรียน  ประธานสภาเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว  และสมาชิกสภาเทศบาลตําบล 
นายกเทศมนตรี หาดเสี้ยว ทุกท�านดิฉัน  นางรุ�งอรุณ  คําโมง  นายกเทศมนตรีตําบลหาดเสี้ยว  ขอ

แก;ไขหน;า 7 คําว�า  � มันเปRนพฤตินัย  � เปRน � เปRนพฤตินัย  � ตัดคําว�ามันออก 

แก;ไขหน;า 8  แถวท่ี 3  คําว�า  � มันจะทําให;ท�ออุดตัน � เปRน � จะทําให;ท�ออุดตัน � 

 ตัดคําว�ามันออก  แก;ไขหน;า 9  แก;ไขจาก  ขอแก;ไขจาก  � และสะสมอาหารอีก 

330.- บาท �  เปRน  � และสะสมอาหารอีก 100.- บาท �   

ท่ีประชุม  -  รับทราบ 
 

/นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์��������� 
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นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์   -  มีสมาชิกท�านใดจะแก;ไขอะไรหรือไม� ถ;าไม�มีถือว�ารับรองรายงานการ  
ประธานสภาเทศบาล  ประชุมฯ    
ท่ีประชุม  - มีมติรับรองรายงานการประชุม 
  
ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่อง  เพ่ือพิจารณา                          

3.1  ร3างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ3ายเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 ประจําป#
งบประมาณ พ.ศ. 2557 

นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์              - ขอเชิญคณะผู;บริหารเทศบาล  แถลงร�างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ�าย  
ประธานสภาเทศบาล เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี 1  ประจําปIงบประมาณ  พ.ศ. 2557 
นางรุ�งอรุณ  คําโมง  - เรียน  ประธานสภาเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว  และสมาชิกสภาเทศบาลตําบล 
นายกเทศมนตรี หาดเสี้ยว ทุกท�านดิฉัน  นางรุ�งอรุณ  คําโมง  นายกเทศมนตรีตําบลหาดเสี้ยว   

คําแถลงงบประมาณประกอบงบประมาณรายจ3ายเพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๑ 
ประจําป#งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  ท�านประธานสภาฯและสมาชิกสภาเทศบาลตําบล
หาดเสี้ยว 

ตามท่ีสภาเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว ได;พิจารณาอนุมัติเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ�ายประจําปIงบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๗ ไปแล;วนั้น 

บัดนี้ปรากฏว�า เทศบาลตําบลหาดเสี้ยวมีความจําเปRนต;องต้ังงบประมาณ
รายจ�ายเพ่ิมข้ึน เนื่องจากมีรายรับบางประเภทเพ่ิมข้ึน ประกอบกับเทศบาลตําบลหาด
เสี้ยว  มีรายรับเกินยอดรวมท้ังสิ้นของประมาณการรายรับประจําปIงบประมาณ  พ.ศ. 
2557  เปRนเงินท้ังสิ้น  1,256,773.80.- บาท  ทําให;มีความจําเปRนต;องต้ัง
งบประมาณรายจ�ายเพ่ิมเติม  ฉบับท่ี ๑  ประจําปIงบประมาณ  พ.ศ. 2557  เปRนเงิน
ท้ังสิ้น  1,256,000.-  บาท  

บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบร�างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ�ายเพ่ิมเติม  ฉบับท่ี  1ประจําปI 

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  ของเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว  อําเภอศรีสัชนาลัย  จังหวัด
สุโขทัย 

ด,าน ยอดรวม 
ด;านบริการชุมชนและสังคม  
แผนงานเคหะและชุมชน 1,256,000.- 
งบประมาณรายจ�ายท้ังสิ้น 1,256,000.- 

 
 
 
 
 
 
 
 

/รายละเอียดงบประมาณ��������� 
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รายละเอียดงบประมาณรายจ3ายท่ัวไป ประจําป#งบประมาณ พ.ศ. 2557 
เทศบาลตําบลหาดเส้ียว อําเภอศรีสัชนาลัย  จังหวัดสุโขทัย 
รายการจําแนกตามหน3วยงาน 

ประมาณการรายจ3ายรวมท้ังส้ิน  1,256,000.-   บาท   จ3ายจากรายได,จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร
และ  หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป  แยกเปFน 

แผนงานเคหะและชุมชน  (00240) 
งานไฟฟYาถนน (00242) 
งบลงทุน 
หมวดค3าครุภัณฑIท่ีดินและส่ิงก3อสร,าง 
หมวดค3าท่ีดินและส่ิงก3อสร,าง (542000) 

          ค3าท่ีดินและส่ิงก3อสร,าง (420900) 
1. ก�อสร;างรางระบายน้ํา คสล. บริเวณซอยร�วมใจพัฒนา  หมู�ท่ี  2 ต. หาดเสี้ยว   

   จํานวน  917,000.- บาท  
      - เพ่ือจ�ายเปRนค�าก�อสร;างรางระบายน้ํา  คสล. ช�วงท่ี 1  กว;าง  0.50 ม.    
 ยาว  194.00  ม. ความลึกเฉลี่ย 0.90ม.  และช�วงท่ี 2 กว;าง  0.50 ม. ยาว     
348.00 ม.   ความลึกเฉลี่ย  0.55  ม.     ตามแบบแปลนและแผนผังของเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว
กําหนด      ต้ังจ�ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
 (จากแผนพัฒนาสามปI พ.ศ. 2557 � 2559   ยุทธศาสตร2ท่ี  1  ด;านการพัฒนาระบบโครงสร;าง

พ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ข;อ 1.2 แนวทางการพัฒนา บริหารโครงสร;างพ้ืนฐานท่ี
สอดคล;องกับผังเมือง หน;า 83 ข;อ 119 ) 

2. ก�อสร;างท�อระบายน้ํา คสล. บริเวณถนนสาย หาดสูง  -  บ;านใหม�  (ฝ:[งตะวันออก)    
หมู�ท่ี   3 � 4   ต. หาดเสี้ยว   จํานวน  339,000.-    บาท  

       - เพ่ือจ�ายเปRนค�าก�อสร;างท�อระบายน้ํา  คสล. ขนาด Ø 0.40 ม. ยาว 263.00 ม.  
 บ�อพักจํานวน 26 บ�อ ตามแบบแปลนและแผนผังของเทศบาลตําบลหาดเสี้ยวกําหนด      
 ต้ังจ�ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
 (จากแผนพัฒนาสามปI พ.ศ. 2557 � 2559   ยุทธศาสตร2ท่ี  1  ด;านการพัฒนาระบบโครงสร;าง

พ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ข;อ 1.2 แนวทางการพัฒนา บริหารโครงสร;างพ้ืนฐานท่ี
สอดคล;องกับผังเมือง หน;า 58 ข;อ 32 ) 

เทศบัญญัติ  งบประมาณรายจ3ายเพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๑  ประจําป#งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  ของ
เทศบาลตําบลหาดเส้ียว  อําเภอศรีสัชนาลัย  จังหวัดสุโขทัย 

โดยท่ีมีความจําเปRนต;องต้ังงบประมาณรายจ�ายเพ่ิมข้ึนจากเดิม  เนื่องจากมีรายรับบางประเภท
เพ่ิมมากข้ึนประกอบกับมีรายรับเกินยอดรวมท้ังสิ้นของประมาณรายรับ จึงตราเทศบัญญัติฉบับนี้ไว;  โดย
ความเห็นชอบของสภาเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว  และโดยอนุมัติของผู;ว�าราชการจังหวัดสุโขทัย  ดังต�อไปนี้ 

ข;อ ๑  เทศบัญญัติ  นี้เรียกว�า  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ�ายเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 ประจําปI
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

ข;อ ๒  ให;ใช;เทศบัญญัติ  นี้ภายหลังท่ีได;ประกาศใช;เทศบัญญัติงบประมาณรายจ�ายเพ่ิมเติม  ฉบับ
ท่ี 1 ประจําปIงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 
/ข;อ  3  ให;เพ่ิมรายจ�าย ��������� 
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ข;อ ๓  ให;เพ่ิมรายจ�ายในงบประมาณรายจ�ายท่ัวไปอีก  จํานวน 
1,256,000.-  บาท   

ข;อ 4  ให;นายกเทศมนตรี  มีหน;าท่ีรักษาการให;เปRนไปตามเทศบัญญัติและมี
หน;าท่ีปฏิบัติการ   เบิกจ�ายเงินงบประมาณท่ีได;รับอนุมัติตามระเบียบการเบิกจ�ายเงิน 

ดิฉัน นางรุ�งอรุณ  คําโมง  นายกเทศมนตรีตําบลหาดเสี้ยว จึงเสนอร�างเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ�ายเพ่ิมเติม  ฉบับท่ี 1  ประจําปIงบประมาณ พ.ศ. 2557  
เพ่ือสมาชิกสภาเทศบาลพิจารณาเห็นชอบต�อไป  ขอขอบคุณค�ะ 

นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์             -  มีสมาชิกสภาเทศบาล  ท�านใด จะอภิปราย ก็ขอเชิญค�ะ 
ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญคุณประวิด  ตุ�นทอง 
นายประวิด  ตุ�นทอง  -  เรียน  ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท�าน 
สมาชิกสภาเทศบาล ผมนายประวิด ตุ�นทอง สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 การก�อสร;างรางระบายน้ํา หมู�ท่ี 3  

หมู�ท่ี 4  ความลึกเท�าไหร� ได;วัดระดับหรือไม�  ป:ญหาจะตามมาหรือเปล�า  ถ;าน้ํามากท่ี
หาดสูงจะมีป:ญหาหรือไม�  อยากทราบตรงนี้    

นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์             -  ขอเชิญคุณรุ�งอรุณ  คําโมง  นายกเทศมนตรี 
ประธานสภาเทศบาล  
นางรุ�งอรุณ  คําโมง   -  เรียน  ประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท�าน 
นายกเทศมนตรีฯ ดิฉัน  นางรุ�งอรุณ  คําโมง  นายกเทศมนตรีตําบลหาดเสี้ยว  ดิฉันขอชี้แจงว�า 

โครงการเหล�านี้อยู�ในแผนท้ังสิ้น  สําหรับโครงการ  หมู�ท่ี 3  หมู�ท่ี 4  ฝ:[งตะวันออก  
ก�อนถึงตลาด  ในระดับกลาง  มีการส�องกล;องดู  และมีการวัดระดับแล;ว  รวมถึงซอยท่ี
ไม�ได;ถาม  เราก็มีการวัดระดับท้ังสิ้น  ในการกําหนดความลึก  ความลาดชันต�าง ๆ  
แตกต�างกันเท�าไหร�  

นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์             -  มีสมาชิกสภาเทศบาล  ท�านใด จะอภิปราย ก็ขอเชิญค�ะ 
ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญคุณวิทูล  พณิชนันทเวช  ค�ะ 
นายวิทูล  พณิชนันทเวช  -  เรียน  ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท�าน 
สมาชิกสภาเทศบาล ผมนายวิทูล  พณิชนันทเวช  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1  กรณีซอยร�วมใจพัฒนา  กับ

ถนนสายหาดสูง - บ;านใหม�  มีความแตกต�างกัน  ท�านคิดคํานวณดีแล;วหรือยังครับ 
นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์             -  ขอเชิญคุณรุ�งอรุณ  คําโมง  นายกเทศมนตรี 
ประธานสภาเทศบาล  
นางรุ�งอรุณ  คําโมง   -  เรียน  ประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท�าน 
นายกเทศมนตรีฯ ดิฉัน  นางรุ�งอรุณ  คําโมง  นายกเทศมนตรีตําบลหาดเสี้ยว  ดิฉัน    ขอชี้แจงเรื่องการ

ก�อสร;างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู�ท่ี  2  ตําบลหาดเสี้ยว กับการก�อสร;าง
ท�อระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู�ท่ี 3 �  4   ตําบลหาดเสี้ยว  ขนาด Ø 0.40 ม. 

ยาว 263.00 ม. สภาพภูมิศาสตร2แตกต�างกัน  สภาพภูมิศาสตร2 ของหมู�ท่ี 2 จะเปRน
ลักษณะท่ีถมดินไม�สูงมาก  น้ําจะไหลลงแรง  และเปRนการวางท�อความยาวถึง  348 
เมตร  ในส�วนสําหรับการวางท�อระบายน้ําจะเปRนบริเวณถนนกว;างแล;ว  และน้ําจาก
ครัวเรือนไหลลงมามากกว�า  มิได;เหมือนน้ําของหมู�ท่ี 2 ตําบลหาดเสี้ยว  

ท่ีประชุม    -  รับทราบ 
 
  

 /นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์��������� 
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นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์             -  สมาชิกท�านใดมีข;อสงสัยหรือจะอภิปรายก็ขอเชิญค�ะ ถ;าไม�มีใครสอบถาม 
ประธานสภาเทศบาล อะไรดิฉันจะขอมติท่ีประชุมสมาชิกท�านใดเห็นชอบให;รับหลักการแห�งร�างเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ�ายเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 ประจําปIงบประมาณ  พ.ศ. 2557  ขอได;โปรด
ยกมือข้ึนค�ะ 

ท่ีประชุม  -  สมาชิกสภาเทศบาล   ได;ปรึกษาหารือกันอย�างกว;างขวางแล;ว 
    ปรากฎว�า มีผู;เห็นชอบ จํานวน   11    เสียง 
 มีสมาชิกสภาเทศบาลท�านใดไม�รับหลักการแห�งร�างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ�าย

เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี 1  ประจําปIงบประมาณ   พ.ศ. 2557 ขอได;โปรดยกมือข้ึนค�ะ 
    -  ปรากฎว3า  ไม3มีท3านใดยกมือ           
     ผลปรากฏดังนี้ 
     มีผู;เห็นชอบ จํานวน  11  เสียง 
     มีผู;ไม�เห็นชอบ จํานวน    -   เสียง  
     งดออกเสียง จํานวน   1  เสียง 
ท่ีประชุม  -  มีมติเห็นชอบรับหลักการเปRนเอกฉันท2   เวลา 11.00 น. 
นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์  - ขอเชิญ คุณเกรียงศักด์ิ  ทองแซม  เลขานุการสภาเทศบาล ชี้แจงข้ันตอน 
ประธานสภาเทศบาล ต�อไปในการพิจารณา งบประมาณรายจ�าย ประจําปIงบประมาณ พ.ศ. 2558  
นายเกรียงศักด์ิ  ทองแซม  - เรียน  ประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท�าน 
เลขานุการสภาฯ ผม นายเกรียงศักด์ิ  ทองแซม  เลขานุการสภาเทศบาล  ขอเรียนชี้แจงดังนี้ 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   ว�าด;วยข;อบังคับการประชุมสภาท;องถ่ิน   

พ.ศ. 2547 แก;ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 ข;อ 45  วรรคสาม ญัตติร�างข;อ 
บัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม�ได;  และในการพิจารณาวาระ 
ท่ีสองให;กําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติไว;ไม�น;อยกว�ายี่สิบสี่ชั่วโมง  นับแต�สภา 
ท;องถ่ินมีมติรับหลักการแห�งร�างข;อบัญญัติงบประมาณนั้น  คณะกรรมการแปรญัตติ 
ร�างเทศบัญญัติ ชุดเดิม  คือ 

1.  นางกัญญมล    เอ้ือคณิต 
   2.  นายสมบัติ     อินชื่น   
   3.  นายพุธิชัย     โชคชัยเจริญยิ่ง  

ขอให;สมาชิกสภาเทศบาลฯ ดําเนินการเลือกสมาชิกสภาเทศบาลฯ เ พ่ือเปRน
คณะกรรมการแปรญัตติร�างเทศบัญญัติ หรือจะให;ชุดเดิม  ขอให;สมาชิกสภาพิจารณา  
และจะต;องกําหนดวัน เวลา ในการรับเรื่อง แปรญัตติ  ต�อไป 

นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์     -  ขอให;สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ได;เสนอสมาชิกสภาเทศบาล  เพ่ือเปRน 
ประธานสภาเทศบาล คณะกรรมการแปรญัตติร�างเทศบัญญัติ  ขอเชิญค�ะ 
นางพรพรรณ  ถาริยะ  - เรียน  ประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท�าน 
สมาชิกสภาเทศบาล ดิฉัน  นางพรพรรณ  ถาริยะ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1  ขอเสนอคณะกรรมการแปร

ญัตติร�างเทศบัญญัติ  ขอเสนอชุดเดิม  ดังนี้ 
1.  นางกัญญมล    เอ้ือคณิต 

   2.  นายสมบัติ     อินชื่น   
   3.  นายพุธิชัย     โชคชัยเจริญยิ่ง  
 
 

/นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์��������� 
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นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์    -  มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท�านใดจะเสนออีกหรือไม�ค�ะ  ขอเชิญค�ะ 
ประธานสภาเทศบาล ถ;าไม�มีท�านใดเสนอถือว�าท่ีประชุมเห็นชอบคณะกรรมการแปรญัตติร�างเทศบัญญัติ  

ชุดเดิม คือ 
1.  นางกัญญมล  เอ้ือคณิต 

   2.  นายสมบัติ      อินชื่น   
   3.  นายพุธิชัย      โชคชัยเจริญยิ่ง  
ท่ีประชุม   -  มีมติเห็นชอบ   
นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์    -  การกําหนดวัน และเวลาการแปรญัตติ และกําหนดวันประชุมพิจารณา 
ประธานสภาเทศบาล ร�างเทศบัญญัติ  ในวาระท่ี 2  และวาระท่ี  3 ขอเชิญคุณเกรียงศักด์ิ  ทองแซม

เลขานุการสภาฯ  ได;แจ;งให;สมาชิกสภาเทศบาล  ได;รับทราบ 
นายเกรียงศักด์ิ  ทองแซม -  เรียน  ประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท�าน 
เลขานุการสภาฯ ผม นายเกรียงศักด์ิ  ทองแซม  เลขานุการสภาเทศบาล  ขอแจ;งกําหนดวัน  และเวลา

การยื่นคําแปรญัตติ  และกําหนดวันประชุมพิจารณาร�างเทศบัญญัติ  ในวาระ 2  และ
วาระ 3 ดังนี้ 

    -คณะกรรมการแปรญัตติ  ให;มารับการยื่นเสนอคําแปรญัตติ ในวันท่ี 12 
� 15  กันยายน  2557   ณ  สํานักงานเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว 

- ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติในวันท่ี  16  กันยายน  2557   
เวลา 10.00  น. ณ  สํานักงานเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว 

- กําหนดการประชุมสภาเทศบาล  เพ่ือพิจารณาร�างเทศบัญญัติ 
งบประมาณรายจ�ายเพ่ิมเติม  ฉบับท่ี 1 ประจําปIงบประมาณ  2557  ในวาระ 2  
และวาระ 3 ในวันท่ี 17 กันยายน  2557  ต้ังแต�เวลา 10.00 น. ณ  ห;องประชุม
สภาเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว  จะไม�ออกเปRนหนังสือเชิญประชุมอีก   ก็ขอแจ;งให;   ท่ี
ประชุมทราบตามนี้ 

ท่ีประชุม   -  รับทราบ 
นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์    -  ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ  ได;กล�าวขอบคุณ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ค�ะ 
ประธานสภาเทศบาล 
นางรุ�งอรุณ  คําโมง              -  เรียนประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาล ท่ีทรงเกียรติ ทุกท�าน   
นายกเทศมนตรี      ดิฉัน นางรุ�งอรุณ  คําโมง  นายกเทศมนตรีตําบลหาดเสี้ยว ขอขอบคุณท�านสมาชิกสภา

เทศบาล  ทุกท�าน ท่ีได;กรุณาเห็นชอบให;ผ�านร�างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ�าย
เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี 1  ประจําปIงบประมาณ พ.ศ. 2557 ขอขอบคุณ     สภาเทศบาล  
ทุกท�าน   

ท่ีประชุม  -  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่อง   กระทู, (ถ,ามี) 
นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์           -  ไม�มีสมาชิกส�งเรื่องกระทู;  จึงขอผ�านวาระนี้ 
ประธานสภาเทศบาล 
ท่ีประชุม  -  รับทราบ  
 
 

/ระเบียบวาระท่ี 5 ��������� 
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ระเบียบวาระท่ี  5    เรื่อง  อ่ืน  ๆ   
นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์  -  มีสมาชิกสภาเทศบาล ท�านใดมีเรื่องอ่ืนใดอีกหรือไม�ค�ะ       
ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญ  คุณรุ�งอรุณ  คําโมง  นายกเทศมนตรีตําบลหาดเสี้ยว  ค�ะ  
นางรุ�งอรุณ  คําโมง              -  เรียนประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาล ท่ีทรงเกียรติ ทุกท�าน   
นายกเทศมนตรี      ดิฉัน นางรุ�งอรุณ   คําโมง  นายกเทศมนตรีตําบลหาดเสี้ยว ตามท่ี                 นาง

รัมภา  เกษมรังษิมา  (กํานันเสนาะ) ผู;มอบให;  และเทศบาลเปRนผู;รับให;  บัดนี้ได;โอน
ท่ีดินให;เรียบร;อยแล;ว โดยสลักหลังโฉนดว�า  � เพ่ือใช;ประโยชน2เปRน     ฌาปนสถาน �  

โดยไม�ได;เสียค�าใช;จ�ายในการโอนใด ๆ ท้ังสิ้น จึงขอนําเรียนให;สมาชิกสภาเทศบาล
ได;รับทราบค�ะ 

ท่ีประชุม  -  รับทราบ 
นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์  -  มีสมาชิกสภาเทศบาล ท�านใดมีเรื่องอ่ืนใดอีกหรือไม�ค�ะ       
ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญ  คุณวิทูล  พณิชนันทเวช    ค�ะ  
นายวิทูล  พณิชนันทเวช  -  เรียน  ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท�าน 
สมาชิกสภาเทศบาล ผมนายวิทูล  พณิชนันทเวช  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1  กรณีบ;านหาดสูง     ขุดท�อ

ระบายน้ําท่ีเขาขุดถนน  ขอให;เทศบาลฯ ไปช�วยดูแลการก�อสร;างให;ด;วย  อยากจะให;
ทําสัญลักษณ2ให;ประชาชนทราบ เพ่ือปYองกันอุบัติเหตุ  ขอฝากกองช�างไปดูแลด;วยนะ
ครับ 

นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์  -  มีสมาชิกสภาเทศบาล ท�านใดมีเรื่องอ่ืนใดอีกหรือไม�ค�ะ       
ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญ  คุณรุ�งอรุณ  คําโมง นายกเทศมนตรีตําบลหาดเสี้ยว    ค�ะ  
นางรุ�งอรุณ  คําโมง  -  เรียน  ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท�าน 
นายกเทศมนตรี ดิฉัน  นางรุ�งอรุณ  คําโมง  นายกเทศมนตรีตําบลหาดเสี้ยว  ขอชี้แจงให;ทราบ ก็

ขอขอบคุณท�านวิทูล  พณิชนันทเวช  ในกรณีการสัญจรของบ;านหาดสูง � บ;านใหม�  

ขุดท�อระบายน้ําท่ีเขาขุดถนน  โครงการนี้  ประกาศถึง 2 ครั้ง  ครั้งแรกไม�ได;  มาได;
ครั้งท่ี  2   และ   5  จุด  ในขณะนี้การก�อสร;างเขาก็ปHดถนนให;อ;อมเข;ามาทางสายใน 
ในส�วนกลางคืนก็มีความลําบากมาก  ทางเราก็ดูแลอย�างดีท่ีสุด 5  จุดท่ีขุด เพ่ือน้ํา
ระบายไปฝ:[งตรงข;ามได;  ในส�วนฝาราง  ผู;รับจ;างได;จัดทําไว;แล;ว 

ท่ีประชุม  -  รับทราบ 
นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์  -  มีสมาชิกสภาเทศบาล ท�านใดมีเรื่องอ่ืนใดอีกหรือไม�ค�ะ       
ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญ  คุณประวิด  ตุ�นทอง   ค�ะ  
นายประวิด  ตุ�นทอง  -  เรียน  ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท�าน 
สมาชิกสภาเทศบาล ผมนายประวิด  ตุ�นทอง สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  ขอสอบถามการทํารางระบายน้ํา  

ถ;าท�อประปาแตกเกิดความเสียหายข้ึนมา  มีข;อตกลงกันหรือไม�  การออกแบบมีการ
ประสานกันหรือไม�  จะมีการฟYองร;องกันม้ัยครับ  ผมเปRนห�วงเทศบาลฯ  ครับ 

นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์  - ขอเชิญ  คุณรุ�งอรุณ  คําโมง  นายกเทศมนตรีตําบลหาดเสี้ยว  ค�ะ    
ประธานสภาเทศบาล  
 
 

/นางรุ�งอรุณ  คําโมง ��������� 
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นางรุ�งอรุณ  คําโมง                  -  เรียนประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาล ท่ีทรงเกียรติ ทุกท�าน   
นายกเทศมนตรี      ดิฉัน นางรุ�งอรุณ  คําโมง  นายกเทศมนตรีตําบลหาดเสี้ยว ขอเรียนชี้แจงให;ทราบว�า 
 เทศบาลฯ  ได;ปรึกษากับการประปาเรียบร;อยแล;ว  ถ;าเกิดความเสียหาย  ผู;รับจ;างจะ

เปRนคนจ�ายท้ังสิ้น  การว�างท�อน้ําประปา  เขาก็มีกฎหมายของเขา ถ;าท;องถ่ินมีความ
จําเปRนจะต;องทํารางระบายน้ําก็ต;องทํา  จะต;องประสานกัน  ผู;รับจ;างรายหนึ่งรายใดก็
ตาม  เขาจะต;องมาดูสถานท่ีก�อน  

ท่ีประชุม  -  รับทราบ 
นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์  -  มีสมาชิกสภาเทศบาล ท�านใดมีเรื่องอ่ืนใดอีกหรือไม�ค�ะ      ถ;าไม�มีดิฉัน 
ประธานสภาเทศบาล ขอปHดการประชุม   ขอขอบคุณท�านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท�านค�ะ 
  ปHดประชุม  เวลา   11.30   น. 
 

        ลงชื่อ      เกรียงศักด์ิ  ทองแซม ผู;จดบันทึกการประชุม 
(นายเกรียงศักด์ิ  ทองแซม)    

เลขานุการสภาเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  ตรวจแล,วถูกต,อง 
เม่ือวันท่ี  12  กันยายน  2557   

 
    ลงชื่อ        ทีรศักด์ิ  ขนาดนิด     ประธานกรรมการ       

                                                (นายทีรศักด์ิ  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) 
                  เลขานุการสภาเทศบาลตําบลหาดเส้ียว 


