(สําเนา)

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจําป# 2557
ครั้งที่ 2/2557
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2557
ณ ห,องประชุมเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว
เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. เลิกประชุมเวลา 10.30 น.
ผู,มาประชุม
1 นางสุดาพร
2 นายประวิด
3 นายสมบัติ
4 นายสมชาย
5 นายพุธิชัย
6 นายวิทูล
7 นางพรพรรณ
8 นายมาโนต
9 นางสาวรัชดาภรณ2
10 นายทีรศักดิ์
11 นางกัญญมล
12 นายมุย
13 นายเกรียงศักดิ์
ผู,เข,าร3วมประชุม
1 นางรุงอรุณ
2 นายประวัติ
3 นางกลิ่นแก:ว
4 นางเสาวลักษณ2
5 นางทิติยา
6 นางสาวสุรีย2พร
7 ส.อ.กันตพงษ2

ปาลวิสุทธิ์
ตุนทอง
อินชื่น
รังษี
โชคชัยเจริญยิ่ง
พณิชนันทเวช
ถาริยะ
อวมภักดี
กําเนิด
ขนาดนิด
เอื้อคณิต
กําไร
ทองแซม

ประธานสภาเทศบาล
รองประธานสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
เลขานุการสภาเทศบาล

คําโมง
แสนสุรีย2รังสิกุล
เทียนสันต2
สรรเสริญ
กระบาย
ออนละมูล
ทิพย2สุคนธ2

นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
รองปลัดเทศบาล
หัวหน:าฝ=ายแผนและงบประมาณ
หัวหน:าฝ=ายอํานวยการ
นายชางโยธา 6 ว

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
- เมื่อที่ประชุมพร:อมแล:วดิฉัน นางสุดาพร ปาลวิสุทธิ์ ประธานสภา
ประธานสภาเทศบาล เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว ขอเปDดประชุมสภาเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว สมัยวิสามัญ
สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2557 ประจําปF 2557 ตอไปดิฉันขอดําเนินการตามระเบียบ
วาระการประชุม ดังตอไปนี้
/ระเบียบวาระที่ 1

2
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ,งให,ที่ประชุมทราบ
- ไมมี
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจําป# 2557
ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2557
นางสุดาพร ปาลวิสุทธิ์
- มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะแก:ไขอะไรหรือไม ถ:าไมมีถือวารับรอง
ประธานสภาเทศบาล รายงานการประชุมฯ
ที่ประชุม
- มีมติรับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง พิจารณาร3างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ3าย ประจําป#งบประมาณ
พ.ศ. 2558 ในวาระที่ 2 และวาระที่ 3
- ตอไปจะเปIนการพิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม
นางสุดาพร ปาลวิสุทธิ์
ประธานสภาเทศบาล ฉบับที่ 1 ประจําปFงบประมาณ พ.ศ. 2557 ในวาระที่ 2 คณะกรรมการแปรญัตติ
ได:สงรายงานการประชุมให:ประธานสภาฯ ตั้งแตวันที่ 16 กันยายน 2557 แล:ว
และดิฉันก็ได:สงรายงานฯ ให:สมาชิกสภาเทศบาลฯ ทราบแล:ว ตั้งแตวันที่ 16
กันยายน 2557 ดิฉันขอเชิญ คุณกัญญมล เอื้อคณิต ประธานคณะกรรมการฯ ได:
รายงานให:สมาชิกสภาเทศบาลทราบ
นางกัญญมล เอื้อคณิต
- เรียนประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล ทุกทาน
สมาชิกสภาเทศบาลฯ ดิฉัน นางกัญญมล เอื้อคณิต ประธานกรรมการสามัญประจําสภาฯ ชุดกรรมการแปร
ญัตติ ได:รับการเลือกจากที่ประชุมให:เปIนประธานกรรมการและให:นายสมบัติ อินชื่น
เปIนเลขานุการฯ ตรวจรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจําปF
งบประมาณ พ.ศ. 2557 ระหวางวันที่ 12 15 กันยายน 2557 และ
คณะกรรมการสามัญประจําสภาฯ ตรวจรางเทศบัญญัติได:มาพร:อมกัน เพื่อรอรับคํา
แปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจําปFงบประมาณ
พ.ศ. 2557 จนหมดเวลาที่ ส ภาเทศบาล กํา หนด ปรากฎวา ไมมี สมาชิ กสภา
เทศบาลทานหนึ่งทานใด มายื่นคําขอแปรญัตติแตอยางใด จึงขอเสนอรายงานการ
ประชุมคณะกรรมการประจําสภาฯ มาเพื่อให:สภาเทศบาลพิจารณา ดําเนินการตอไป
ขอขอบคุณคะ
ที่ประชุม
- รับทราบ
นางสุดาพร ปาลวิสุทธิ์
- ตามที่คณะกรรมการสามัญประจําสภาฯ ได:รายงานการประชุมของ
ประธานสภาเทศบาล คณะกรรมการฯ ให:ที่ประชุมได:รับทราบแล:วนั้น ปรากฎวา ภายในเวลาที่กําหนด
ไมมีสมาชิกทานใดยื่นคําขอแปรญัตติ ดิฉันจึงขอมติที่ประชุมสภาฯ วา สมาชิกทานใด
เห็นควรให:คงไว:ตามรางเดิม ให:ผานวาระที่ 2 ขอได:โปรดยกมือขึ้นคะ
ปรากฎวา
มีผู:เห็นชอบ 11 เสียง
มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดไมเห็นชอบวาระ 2 ขอได:โปรดยกมือขึ้นคะ
ปรากฏวา
มีผู:ไมเห็นชอบ จํานวน - เสียง
ผลปรากฎดังนี้
มีผู:เห็นชอบ จํานวน 11 เสียง
มีผู:ไมเห็นชอบ จํานวน - เสียง
งดออกเสียง จํานวน 1 เสียง
/ที่ประชุม
.
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ที่ประชุม
- มีมติเห็นชอบเปIนเอกฉันท2
นางสุดาพร ปาลวิสุทธิ์
- ตอไปจะเปIนการพิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม
ประธานสภาเทศบาล ฉบับที่ 1 ประจําปFงบประมาณ พ.ศ. 2557 ในวาระที่ 3 ดิฉันจะขอมติที่ประชุม
วาจะให:ตราเปIนเทศบัญญัติหรือไม ถ:าทานสมาชิกเห็นวารางเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจําปFงบประมาณ พ.ศ. 2557 นี้ สมาชิกทานใด
เห็นชอบให:ตราเปIนเทศบัญญัติก็ขอได:โปรดยกมือขึ้นคะ
ปรากฎวา
มีผู:เห็นชอบ 10 เสียง
มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดไมเห็นชอบให:ตราเปIนเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจําปFงบประมาณ พ.ศ. 2557 ขอได:โปรดยกมือขึ้นคะ
ปรากฏวา
มีผู:ไมเห็นชอบ จํานวน - เสียง
ปรากฎว3า ไม3มีท3านใดยกมือ
ผลปรากฎดังนี้
มีผู:เห็นชอบ จํานวน 10 เสียง
มีผู:ไมเห็นชอบ จํานวน - เสียง
งดออกเสียง จํานวน 2 เสียง
ที่ประชุม
- มีมติเห็นชอบให:ตราเปIนเทศบัญญัติได: เปIนเอกฉันท2
นางสุดาพร ปาลวิสุทธิ์
- ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ ได:กลาวขอบคุณ สมาชิกสภาเทศบาลฯ คะ
ประธานสภาเทศบาล
นางรุงอรุณ คําโมง
- เรียนประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล ที่ทรงเกียรติ
นายกเทศมนตรี
ทุกทาน ดิฉัน นางรุงอรุณ คําโมง นายกเทศมนตรีตําบลหาดเสี้ยว ขอขอบคุณทาน
สมาชิกสภาเทศบาล ทุกทาน ที่ได:กรุณาเห็นชอบให:ผานรางเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจําปFงบประมาณ พ.ศ. 2557 ในวาระ 2 และ
วาระที่ 3 เรียบร:อยแล:ว ดิฉันพร:อมคณะผู:บริหาร และเจ:าหน:าที่ ทุกทาน จะใช:จาย
งบประมาณรายจายอยางรอบคอบ เกิดประโยชน2ให:แกบ:านเมืองอยางสูงสุดและยั่งยืน
ตอไป ดิฉันขอขอบคุณ สมาชิกสภาเทศบาลเปIนอยางยิ่งคะ
ที่ประชุม
- รับทราบ
นางสุดาพร ปาลวิสุทธิ์
- ขอเชิญ นายเกรียงศักดิ์ ทองแซม เลขานุการสภาเทศบาล คะ
ประธานสภาเทศบาล
นายเกรียงศักดิ์ ทองแซม
- เรียนประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล ทุกทาน
เลขานุการสภาเทศบาล ตอไปก็จะนํารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจําปF
งบประมาณ พ.ศ. 2557 เสนอตอผู:วาราชการจังหวัดให:ความเห็บชอบ เพื่อ
ประกาศใช:ตอไป
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 ทานใดมีเรื่องอื่นใดหรือไมคะ ขอเชิญ
ประธานสภาเทศบาล คุณรุงอรุณ คําโมง นายกเทศมนตรีตําบลหาดเสี้ยว คะ
นางรุงอรุณ คําโมง
- เรียน ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลที่ทรงเกียรติ
นายกเทศมนตรี
ทุกทาน ดิฉัน นางรุงอรุณ คําโมง นายกเทศมนตรีตําบลหาดเสี้ยว มีเรื่องจะนํา
เรียนตอสภาฯ เรื่องการกอสร:างรางระบายน้ํา จากบ:านนายบําเพ็ญ จันประสิทธิพันธ2
ถึงบ:านนางสุทิน อุดมวงษ2 เนื่องจากมีผู:แสดงความคิดเห็นลงในหน:าเพจหาดเสี้ยว
บ:านเรา(ทางเฟสบุNค) วาการกอสร:างรางระบายน้ําทําอยูบนทอเมนประปาได:อยางไร
และสภาอนุมัติได:อยางไร ทางเราได:ทราบผู:ที่แสดงความคิดเห็นแล:วและได:พูดคุย
สอบถามแล:ว ถ:าจะตําหนิให:ตําหนินายกเทศมนตรีผู:เดียวเพราะเปIนผู:ขอทําตามคํา
ร:องของประชาชนและเปIนผู:ขออนุมัติจากสภา แตเขาร:องมาวาไมได:ร:องขอทําราง
ระบายน้ํา แตขอลอกทอระบายน้ํา แตมีหนังสือออกจากที่ทําการผู:ใหญบ:านหาดสูง
หมูที่ 3
ตําบล หาดเสี้ยว อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย เมื่อวันที่ 27
มกราคม 2557 เรื่องทอระบายน้ําถนนสายบ:านหาดสูง และได:มีผู:ลงนามในใบปะ
หน:ามี 2 ทาน และมีราษฎรอีกจํานวนหนึ่ง ที่จะให:ทําทอระบายน้ํา และขอชี้แจง
วาผู: ที่ทํา การกอสร: า งได: ทํา การกอสร: า งอยางระมั ด ระวั ง และในปP จ จุ บั น ผู: ทํา การ
กอสร:างได:จัดทําปQายบอกทิศทางการสัญจรให:ทราบอยางชัดเจน เชน วาถนนปDดให:
เดินรถถนนสายริมน้ํา ขึ้นเหนือไปทางไหน ลองใต:ไปทางไหน และในสวนที่ทําทอ
ระบายน้ําข:ามถนนก็เพื่อเปIนการระบายน้ําออกชวยอีกทางหนึ่ง เพราะถ:าฝนตกหนัก
น้ําก็อาจจะล:นทอระบายน้ํา และตามที่มีคนแสดงความคิดเห็นมาวา “มีแหงเดียวทอ
ระบายน้ําอยูบนทอเมนประปาขนาดใหญ ถ:าทอประปาชํารุด เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว
จะดําเนินการอยางไรในอนาคตตอบด:วย วาสภาท:องถิ่น ผู:บริหารทํางานนี้ใครได:
ใครเสีย ผมวาไมคุ:มคาเงินภาษีจริงๆ” ขอชี้แจงวาในการทํารางระบายน้ําเราได:ทํา
หนั งสื อสงการประปาสวนภู มิภ าคอํ า เภอศรี สั ช นาลั ย เรี ย บร: อยแล: ว และจากการ
สอบถามเรื่องการวางทอประปาเขาได:วางไว:ที่ความลึก 80 เซนติเมตร ซึ่งเราก็ได:
ออกแบบให:สอดคล:องกับข:อมูลที่ได:รับมาเปIนที่เรียบร:อยแล:ว และจะไมให:ทําก็ไมได:
เพราะทราบมาวาหากฝนตกหนั กน้ํ า ก็ จ ะไหลเข: า บ: า นประชาชนทํ าให: ไ ด: รั บ ความ
เดือดร:อน และอีกหนึ่งเรื่องคือหลังคาตลาดตามที่ได:ออกไปตรวจสอบบางจุดต:องมีการ
ขยายเพิ่มชายคาและได:ประสานกับผู:ที่ทําการกอสร:างชายคาวาใครที่ทําหลังคาเลย
พื้นที่ก็ขอให:รื้อถอนออกด:วย ขอขอบคุณคะ
ที่ประชุม
- รับทราบ
นางสุดาพร ปาลวิสุทธิ์
- มีสมาชิกสภาเทศบาล ทานใดมีเรื่องอื่นใดหรือไมคะ ขอเชิญ
ประธานสภาเทศบาล คุณวิทูล พณิชนันทเวช คะ
นายวิทูล พณิชนันทเวช
- เรียน ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล ทุกทาน
สมาชิกสภาเทศบาล
ผมนายวิทูล พณิชนันทเวช สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 เรื่องรางระบายน้ําถนน
สาย 101 ที่ทําการลอกทอ ฝาทอที่ชํารุด ไมทราบวาใครเปIนผู:รับผิดชอบซอมแซม
ครับ
- เรื่องลูกรัง อยากให:ออกไปตรวจสอบถนนสายรอบนอก เพื่อให:เข:ากับ
นโยบายที่วา “น้ําไหล ไฟสวาง หนทางดี” ครับ
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- ขอเชิญคุณรุงอรุณ คําโมง นายกเทศมนตรีตําบลหาดเสี้ยวคะ

นางสุดาพร ปาลวิสุทธิ์
ประธานสภาเทศบาล
นางรุงอรุณ คําโมง
- เรียน ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล ทุกทาน
นายกเทศมนตรี
ดิฉัน นางรุงอรุณ คําโมง นายกเทศมนตรีตําบลหาดเสี้ยว ถนนสาย 101 ที่ทํา
การลอกทอ ฝาทอที่ชํารุดเรื่องรางระบายน้ําถนนสาย 101 ที่ทําการลอกทอ เรื่องฝา
รางเราเปIนผู:รับผิดชอบซอมแซมและฝาทอเกาจากตลาดที่เราเก็บไว:ก็จะนําออกมาใช:
ปรับปรุงซอมแซมตรงสวนนี้ด:วย
- เรื่องลูกรัง เนื่องจากชวงนี้เปIนชวงหน:าฝน ทําให:ไมสามารถตักลูกรังในบอ
ได: และถ:านํามาทําถนนฝนตกก็ไมสามารถปรับแตงให:เรียบได:
ที่ประชุม
- รับทราบ
นางสุดาพร ปาลวิสุทธิ์
- มีสมาชิกสภาเทศบาล ทานใดมีเรื่องอื่นใดหรือไมคะ ขอเชิญ
ประธานสภาเทศบาล คุณประวิด ตุนทอง คะ
นายประวิด ตุนทอง
- เรียน ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล ทุกทาน
สมาชิกสภาเทศบาล
ผมนายประวิด ตุนทอง สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 เรื่องงบซอมแซมถนนลูกรังไม
นารอให:สิ้นปFงบประมาณถึงทํา นาจะทําเปIนชวงๆ ไป และหากมีการนําลูกรังไปลง
ขอให:แจ:งประธานชุมชน กํานัน ผู:ใหญบ:านให:ทราบด:วย
นางสุดาพร ปาลวิสุทธิ์
- ขอเชิญคุณรุงอรุณ คําโมง นายกเทศมนตรีตําบลหาดเสี้ยวคะ
ประธานสภาเทศบาล
นางรุงอรุณ คําโมง
- เรียน ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล ทุกทาน ดิฉัน
นายกเทศมนตรี
นางรุงอรุณ คําโมง นายกเทศมนตรีตําบลหาดเสี้ยว เรื่องลูกรังไมได:ลงครั้งเดียว
ตอนสิ้นปFงบประมาณ เราได:ทําการลงเปIนระยะและในเวลาที่เอาลูกรังไปลงเราก็ได:
แจ:งให:ประธานชุมชนทราบ พร:อมทั้งบอกให:ประชาชนทราบด:วย เพราะบางครั้ง
ประชาชนจะเปIนผู:ชี้จุดให:ลง
ที่ประชุม
- รับทราบ
นางสุดาพร ปาลวิสุทธิ์
- มีสมาชิกสภาเทศบาล ทานใดมีเรื่องอื่นใดหรือไมคะ ขอเชิญ
ประธานสภาเทศบาล คุณรุงอรุณ คําโมง นายกเทศมนตรีตําบลหาดเสี้ยวคะ
นางรุงอรุณ คําโมง
- ในวันที่ 18 กันยายน 2557 ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเข:ารวม
นายกเทศมนตรี
ประชุมการจัดโครงการอนุรักษ2และสืบสานประเพณีแหกฐินทางน้ําแขงเรือ(เฮือซวง)และ
เทศกาลอาหาร ซึ่งทางจังหวัดได:สนับสนุนงบประมาณมา 100,000.- บาท
ที่ประชุม
- รับทราบ
นางสุดาพร ปาลวิสุทธิ์
- มีสมาชิกสภาเทศบาล ทานใดมีเรื่องอื่นใดหรือไมคะ ขอเชิญ
ประธานสภาเทศบาล คุณเกรียงศักดิ์ ทองแซม ปลัดเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว คะ
นายเกรียงศักดิ์ ทองแซม
- เรื่องการออกเยี่ยมบ:านในวันที่ 18 กันยายน 2557 ขอเชิญ
ปลัดเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาลทุกทานเข:ารวมกิจกรรมด:วยครับ
ที่ประชุม
- รับทราบ
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นางสุดาพร ปาลวิสุทธิ์
- มีสมาชิกสภาเทศบาล ทานใดมีเรื่องอื่นใดหรือไมคะ ถ:าไมมีดิฉัน
ประธานสภาเทศบาล ขอปDดการประชุม ขอขอบคุณทานสมาชิกสภาเทศบาลทุกทานคะ
ที่ประชุม
- รับทราบ
ปDดประชุม เวลา 10.30 น.
ลงชื่อ

เกรียงศักดิ์ ทองแซม ผู:จดบันทึกการประชุม
(นายเกรียงศักดิ์ ทองแซม)
เลขานุการสภาเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ตรวจแล,วถูกต,อง
เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2557
ลงชื่อ

ทีรศักดิ์ ขนาดนิด ประธานกรรมการ
(นายทีรศักดิ์ ขนาดนิด)

ลงชื่อ

สมชาย รังษี
(นายสมชาย รังษี)

ลงชื่อ
ลงชื่อ

กรรมการ

รัชดาภรณ2 กําเนิด กรรมการ
(นางสาวรัชดาภรณ2 กําเนิด)
สุดาพร ปาลวิสุทธิ์ ประธานสภาเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว
(นางสุดาพร ปาลวิสทุ ธิ์)

สําเนาถูกต,อง
เกรียงศักดิ์ ทองแซม
(นายเกรียงศักดิ์ ทองแซม)
เลขานุการสภาเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว

