(สําเนา)

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจําป# 2557
ครั้งที่ 3/2557
เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2557
ณ ห.องประชุมเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว
เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. เลิกประชุมเวลา 11.45 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.าร5วมประชุม
1 นางรุงอรุณ
2 นายวิเชียร
3 นายประวัติ
4 นายไกรศรี
5 นางเสาวลักษณ2
6 นางวรรณา
7 นางทิติยา
8 นางสาวมณีวรรณ
9 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
ป:ญญาสิน
แสนสุรีย2รังสิกุล
ขีดขั้น
สรรเสริญ
วัฒนวงศ2สุโข
กระบาย
บุณยศิวาพงศ2
ทิพย2สุคนธ2

นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
รองปลัดเทศบาล
ผู=อํานวยการกองการศึกษา
หัวหน=าฝAายแผนและงบประมาณ(แทน)
หัวหน=าสํานักปลัดเทศบาล
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
เทียนบูชาพระรัตนตรัยครับ
/นางสุดาพร ปาลวิสุทธิ์

2
นางสุดาพร ปาลวิสุทธิ์
- เมื่อที่ประชุมพร=อมแล=วดิฉัน นางสุดาพร ปาลวิสุทธิ์ ประธานสภาเทศบาล
ประธานสภาเทศบาล ตําบลหาดเสี้ยว ขอเปJดประชุมสภาเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1
ประจําปK 2557 ครั้งที่ 3/2557 ขอเชิญ นายเกรียงศักดิ์ ทองแซม เลขานุการ
สภาเทศบาล อานประกาศ
นายเกรียงศักดิ์ ทองแซม
- เรียนประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล ทุกทาน
เลขานุการสภาฯ
ผมขออานประกาศอําเภอศรีสัชนาลัย เรื่อง ขยายเวลาประชุมสภาเทศบาลตําบล
หาดเสี้ยว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจําปK 2557 ด=วยนายกเทศมนตรีตําบลหาดเสี้ยว
ได=มีหนังสือที่ สท 53201/ 1341 ลงวันที่ 19 กันยายน 2557 ร=องขอให=ผู=วา
ราชการจั ง หวั ด สุ โ ขทั ย ขยายระยะเวลาการประชุ มสภาเทศบาลตํ า บลหาดเสี้ ย ว
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจําปK 2557 ออกไปอีกตั้งแตวันที่ 20 กันยายน
2557 ถึงวันที่ 4 ตุลาคม 2557 ด=วยมีข=าราชการที่จําเปMนต=องนําเสนอตอสภา
เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว เพื่อขออนุมัติกันเงินเหลื่อมปKงบประมาณรายจายเพิ่มเติม
ประจําปKงบประมาณ พ.ศ. 2557
นายอําเภอศรีสัชนาลัยพิจารณาแล=ว อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒6
วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ รวมทั้งแก=ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 13) พ.ศ. 2552 และคําสั่งจังหวัดสุโขทัย ที่ 1711/2556 ลงวันที่ 26
สิงหาคม 2556 จึงประกาศขยายเวลาการประชุมสภาเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจําปK 2557 ตั้งแตวันที่ 20 กันยายน 2557 เปMนต=นไป
มีกําหนดไมเกิน 15 วัน จึงประกาศมาให=ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 19
กันยายน 2557 นายสุชาติ ทีคะสุข นายอําเภอศรีสัชนาลัย
ที่ประชุม
- รับทราบ
นางสุดาพร ปาลวิสุทธิ์
- ตอไปขอดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังตอไปนี้
ประธานสภาเทศบาล
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ.งให.ที่ประชุมทราบ
นางสุดาพร ปาลวิสุทธิ์
- มีเรื่องแจ=งให=สภาเทศบาลฯ ได=รับทราบ ดังนี้
ประธานสภาเทศบาล
- ตามทีเ่ ทศบาลตําบลหาดเสี้ยว ได=จัดทํารางเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจายงบประมาณรายจาย ประจําปKงบประมาณ พ.ศ. 2558 ซึ่งได=รับการ
เห็นชอบจากสภาเทศบาลตําบลหาดเสี้ยวและผู=วาราชการจังหวัดสุโขทัย ได=พิจารณา
เห็นชอบแล=ว นั้น
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 63 แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.
2496 (แก=ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 ) ให=เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจาย ประจําปKงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีผลใช=บังคับ เมื่อได=ปJดประกาศไว=โดย
เปJดเผย ณ วันที่ 23 กันยายน 2557 จึงแจ=งให=สมาชิกสภา ทุกทาน ได=รับทราบ
ในการประชุมนี้
ที่ประชุม
- รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2

3
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจําป# 2557
ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2557
นางสุดาพร ปาลวิสุทธิ์
- มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะแก=ไขอะไรหรือไม ถ=าไมมีถือวารับรอง
ประธานสภาเทศบาล รายงานการประชุมฯ
ที่ประชุม
- มีมติรับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เพื่อพิจารณา
นางสุดาพร ปาลวิสุทธิ์
3.1 ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจาย ประจําปKงบประมาณ พ.ศ. 2557
ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญ คุณรุงอรุณ คําโมง นายกเทศมนตรีตําบลหาดเสี้ยว เปMนผู=แถลงญัตติ ขอเ
เชิญคะ
นางรุงอรุณ คําโมง
- เรียนประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล ที่ทรงเกียรติ
นายกเทศมนตรี
ทุกทาน ดิฉัน นางรุงอรุณ คําโมง นายกเทศมนตรีตําบลหาดเสี้ยว ดิฉันขอเสนอ
ญั ต ติ ผู= บ ริ ห ารเทศบาล เรื่ อ ง ขออนุ มั ติ กั น เงิ น งบประมาณรายจาย ประจํ า ปK
งบประมาณ พ.ศ. 2557 ประกอบระเบียบวาระที่ 3
หลักการ
ด= ว ยเทศบาลตํ า บลหาดเสี้ ย ว มี ค วามประสงค2 ข ออนุ มั ติ ข อกั น เงิ น ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด=วยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การ
เก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค2กรปกครองสวนท=องถิ่น พ.ศ. 2547 และ
แก=ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 หมวด 5 การกันเงิน ข=อ 59 ในกรณีที่มี
รายจายหมวดคาครุภัณฑ2ที่ดินและสิ่งกอสร=าง ยังมิได=กอหนี้ผูกพัน แตมีความจําเปMน
จะต=องใช=เงินนั้นตอไปอีก ให=องค2กรปกครองสวนท=องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินตอ
สภาท=องถิ่นได=อีกไมเกินระยะเวลาหนึ่งปK
ดั ง นั้ น จึ ง รายงานขออนุ มั ติ กั น เงิ น งบประมาณรายจาย ประจํ า ปK
งบประมาณ พ.ศ. 2557 ตอสภาเทศบาล อีก 1 ปK เพื่อดําเนินการตามอํานาจ
หน=าที่ และเพื่อเปMนการปSองกันและรักษาความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย2สินของ
เทศบาลฯ มีประสิทธิภาพ จํานวน 1 รายการ ดังนี้
- งบประมาณรายจ5าย ประจําป#งบประมาณ พ.ศ. 2557
หมวด ค5าครุภัณฑ<ที่ดินและสิ่งก5อสร.าง
ประเภท ค5าครุภัณฑ<ที่ดินและสิ่งก5อสร.าง ประเภท ครุภัณฑ2ไฟฟSาและวิทยุ โทรทัศน2
วงจรปJด ตามโครงการติดตั้งกล=องวงจรปJด (CCTV) จํานวน 1 ชุด เพื่อใช= ติดตั้ง ณ
สํานักงานเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว เพื่อปSองกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย2สินของเทศบาลฯ จํานวน 93,200.- บาท มีรายละเอียด ดังนี้
ที่
1.

รายการ

ราคาจัดหา จํานวน

ราคารวม

เครื่องบันทึกภาพ
24,300.- 1 ชุด
คุณสมบัติ
1.จํานวนชอง16 กล=อง H.264 16 เสียง
2.การเข=ารหัสสัญญาณ ระบบภาพ NTSC / PAL
3.สัญญาณภาพเข=า พอร2ต BNC×16 1.0 Vp-p / 75 Ω
/ 4. สัญญาณภาพออก ....................

24,300.-

4
ที่

รายการ
ราคาจัดหา จํานวน ราคารวม
4.สัญญาณภาพออก พอร2ต MONBNC×1 , VGAon board x1 , SPOTx
1 , RGBx 1 , LOOPOUT x16 , HDMIx1
5.ดูภาพเรียลไทม2 แสดงผลออกทีวีMOND 720×576 , VGA1280
x1024 / 800x600 , RGB/ HDMI1920 X1080i
6.ดูย=อนภาพหลังPAL16×25 FPS ( DVD 720x 576 )400 เฟรมเต็ม
16 กล=องพร=อมกัน (ไฮเดฟฟJนิชั่น เทียบเทาดีวีดี)
7.เฟรมภาพ 25 ภาพ ตอวินาที 16×25 FPS (PAL) 30 ภาพ ตอวินาที
16x30 FPS (NTSC)
8.เฟรมภาพที่บันทึก D1:400 FPS (PAL) ความละเอียดในการบันทึก
720x576 เส=น 25 เฟรม ตอกล=อง
9.เสียงเข=าพอร2ต RCA16CH บันทึกเสียงได= 16 ชองพร=อมกัน
00GB
10.เสียงออก พอร2ต RCA1 ชอง เลือก ฟ:งได= 16 กล=อง 8k8 bit, 1 CH
1/16
11.ชองเซนเซอร2 พอร2ต ALARM(Infrared Sensor input x16Ch) ,
Relay NO/NC / COM , IR receiver , GND / 5V
12.การแจ=งเตือน ตรวจจับการเคลื่อนไหว / ร=องเตือนเมื่อกล=องโดนตัดสาย
/ เตือนฮาร2ดดิสก2เต็ม / สงอีเมล2แจ=งเตือน
13.ตั้งคาการบันทึกตอเนื่อง , จับสัญญาณอินฟราเรด , ตามเวลา , จับการ
เคลื่อนไหว
14.ถอดรหัสเสียงระบบมัลติเพล็ก 16Ch (ดิจิตอล 44.1KHz -96 KHz)
to (อนาล็อก20Hz 20KHz)
15.อินเตอร2เน็ตพอร2ต RJ 45 LAN 100MB ชื่อDDNS ในตัว
16.ควบคุม สปKดโดม พอร2ต RS485 A+ B17.ชองเสียบ ยูเอสบี ชองที่ 1USB 2.0 ด=านหน=า ดึงข=อมูล / อัพเดท ชอง
ที่ 2 USB 2.0 ด=านหลัง ตอเมาส2/ ดึงข=อมูล
18.ชอง HDMI ชองตอภาพดิจิตอล (High-Definition Multimedia
Interface) แสดงข=อมูลความละเอียดภาพที่สูงมากกวา
19.ความจุฮาร2ดดิสก2รองรับฮาร2ดดิสก2สูงสุดลูกละ 2000 GB 3 ลูก
20.ซีดี /ดีวีดี รอมพอร2ต รองรับ ดีวีดีรอมไรท2เตอร2 SATA (DVD-RW)
แบ็คอัพ ลงแผนดีวีดีได=
21.รีโมทคอนโทรล สั่งงานระยะไกล 30 เมตร (ตอตัวรับรีโมทออก
ภายนอกได=)
22.แหลงจายไฟ 115 230 โวลต2 เอซี 250 วัตต2 12 แอมแปร2 สวิตซ2
ชิ่งโหมดเพาเวอร2ซัพพลาย
23.น้ําหนักรวม 8 กิโลกรัม
/2.Infrared Camera

..

5
ที่

รายการ

• HARD DISK ขนาด 2 TB จํานวน 1 ลูก
คุณสมบัติ
2 TB. SATA-III 64MB For CCTV
Capacity :
2TB
Buffer size :
64MB Interface :SATA-III
Transfer Rate (Mb/sec, max) : 600 MB/sec
Rotational Speed : 7200 rpm
Warranty :
3Y
2 Infrared Camera
คุณสมบัติ
Image Sensor : Effio-E 1/3' Exview HSD CCD II
Picture Elements : 960H
Horizontal Resolution : 700TVL
IR LED Distance : 30 Meters 5:72pcs IR led
Lens : 2.8-12mm
Optical Zoom : Manual
Min. Illumination : 0Lux(IR-ON)
Ingress Protection : Yes
Warranty : 2Y
3

สป#ดโดม ซูม 30x แพนซ.ายขวา ก.มเงย นอกอาคาร

ราคาจัดหา

จํานวน

5,200.-

8 กล=อง 41,600.-

18,300.-

1 กล=อง

คุณสมบัติ
ซูม OPTICAL ระยะไกลประมาณ 30 เทา หรือ DSP 300 เมตร
เลนส2โฟกัส 30X ขนาด 3.25 m.m ถึง 94.5 mm
เซ็นเซอร2รับภาพ 1/4 นิ้ว ชิปโซนี่ CCD
เส=นสแกนภาพความละเอียด 480 ทีวีไลน2
กินแสงต่ํา : 0.1 Lux / F 1.2 -- สี : 0.01 Lux / F 1.2
ความเร็วชัตเตอร2 1 / 50 (1 / 60) ~ 1 / 100, 000 วินาที
PTZ สั่งซ=ายขวา 360 องศา ก=มเงย 90 องศา
โครงอลูมิเนียม ทนทานกันฝนกันฝุAน กันแดด กันสนิม
ทนอุณหภูมิได= -20'C ถึง +50' C
แรงดันไฟ + 12 โวลต2 , 3 แอมปŽ

/4. สัญญาณภาพระบบ

ราคารวม

18,300.-

6
ที่

รายการ

4 สัญญาณภาพระบบ PAL / NTSC
คาแรงติดตั้ง 9 จุด พร=อมอุปกรณ2มาตรฐาน ประกอบด=วย LCD Square
19” UPSอุปกรณ2สํารองไฟ 1000 AV power supply 12v 15a
สายสัญญาณพร=อมอุปกรณ2เดินสาย
รวมเปQนเงินทั้งสิ้น

ราคาจัดหา

1,000.-

จํานวน

ราคารวม

9 กล=อง

9,000.-

93,200.-

เนื่องจาก โครงการฯ ดังกลาว ยังไมได=กอหนี้ผูกพัน จึงขออนุมัติกันเงินตอ
สภาเทศบาลออกไปอีกหนึ่งปK ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด=วยการรับเงิน การ
เบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค2กรปกครองสวน
ท=องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก=ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 หมวด 5 การกันเงิน ข=อ
59 กรณีที่มีรายจายหมวดคาครุภัณฑ2ที่ดินและสิ่งกอสร=าง ที่ยังมิได=กอหนี้ผูกพัน แตมี
ความจําเปMนจะต=องใช=เงินนั้นตอไปอีก ให=องค2กรปกครองสวนท=องถิ่นรายงานขออนุมัติ
กันเงินตอสภาท=องถิ่นได=อีกไมเกินระยะเวลาหนึ่งปK
เหตุผล
เทศบาลฯ พิจารณาเห็นวา ขณะนี้ใกล=สิ้นปKงบประมาณ แตรายจายฯ ดังกลาว ไม
สามารถกอหนี้ผูกพันได=ทัน ภายในวันสิ้นปKงบประมาณ และเพื่อเปMนการปSองกันและรักษาความ
ปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย2สนิ ของเทศบาลฯ มีประสิทธิภาพ จึงเห็นสมควรดําเนินการตาม
หลักการข=างต=น ซึ่งเปMนการดําเนินการตามอํานาจหน=าที่ จึงเสนอขอให=สภาเทศบาลพิจารณา
อนุมัติกันเงินงบประมาณรายจาย ประจําปKงบประมาณ พ.ศ. 2557 ดังกลาวข=างต=น อีก 1 ปK
เพื่อดําเนินการตอไป จึงขอเสนอญัตตินี้ ตอสภาเทศบาลเพื่อพิจารณาอนุมัติ ดิฉัน
นางรุงอรุณ คําโมง นายกเทศมนตรีตําบลหาดเสีย้ ว

นางสุดาพร ปาลวิสุทธิ์
- มีสมาชิกสภาเทศบาล ทานใด จะอภิปรายหรือไม ขอเชิญคะ
ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญ คุณพรพรรณ ถาริยะ คะ
นางพรพรรณ ถาริยะ
- เรียนประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล ทุกทาน
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ในเรื่องการกันเงินงบประมาณรายจายงบประมาณ
รายจ5าย ประจําป#งบประมาณ พ.ศ. 2557 หมวด คาครุภัณฑ2ที่ดินและสิ่งกอสร=าง
ประเภท คาครุภัณฑ2ที่ดินและสิ่งกอสร=าง ประเภท ครุภัณฑ2ไฟฟSาและวิทยุ โทรทัศน2
วงจรปJด ตามโครงการติดตั้งกล=องวงจรปJด (CCTV) จํานวน 1 ชุด เพื่อใช= ติดตั้ง ณ
สํานักงานเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว เพื่อปSองกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย2สินของเทศบาลฯ จํานวน 93,200.- บาท ได=อนุมัติไปตั้งแตปKที่แล=ว ทานต=อง
มีแผนการดําเนินการ เงินก็มีอยูในตัวทาน แล=วทําไมไมจัดซื้อ เหลือวันเดียวทานจะ
มากันเงิน และถ=างบประมาณไมถึง 100,000.- บาท ก็สามารถตกลงราคากันได=อยู5
แล.ว
นางสุดาพร ปาลวิสุทธิ์
- ขอเชิญคุณรุงอรุณ คําโมง นายกเทศมนตรีฯ
ประธานสภาเทศบาล

นางรุงอรุณ คําโมง
นายกเทศมนตรี

- เรียนประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล ที่ทรงเกียรติ
ทุกทาน ดิฉัน นางรุงอรุณ คําโมง นายกเทศมนตรีตําบลหาดเสี้ยว ดิฉันขอเรียน
ชี้แจงวา ดิฉันไมทราบวาเกิดอะไรขึ้น ดิฉันขออนุญาตให=เจ=าของโครงการชี้แจงคะ
นางสุดาพร ปาลวิสุทธิ์
- ขอเชิญคุณมณีวรรณ บุณยศิวาพงศ2 คะ
ประธานสภาเทศบาล
นางสาวมณีวรรณ บุณยศิวาพงศ2 - เรียนประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล ทุกทาน
หัวหน=าสํานักปลัดฯ
ดิฉันขอเรียนชี้แจง ดังนี้ เนื่องจาก ดิฉันได=ดําเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ=างแล=ว
และได= ดํา เนิ นการตามขั้ นตอน โดยการแตงตั้งคณะกรรมการกํ าหนดรายละเอีย ด
คุ ณลั กษณะเพื่ อ ให= ได= ค รุ ภั ณฑ2 ที่ ดี เหมาะสมกั บ ราคาที่ ตั้ ง ไว= แตดิ ฉัน ไมทราบวา
จะต=องนําเข=าสูที่ประชุมคณะกรรมการกําหนดราคาคอมพิวเตอร2 และได=รับทราบจาก
เวปไซด2ของจังหวัดวา ถ=าท=องถิ่นใดจัดซื้อกล=อง CCTV ที่ใช=งบประมาณของตนเองให=
ดําเนินการจัดทําแบบคําขอให=จังหวัดพิจารณาอนุมัติกอนจึงจะสามารถดําเนินการ
จัด ซื้ อได= ดิ ฉันก็ เ ลยดํ าเนิ น การจัด ทํ าแบบคํา ขอฯ ดังกลาว สงให=จั งหวัด พิ จารณา
และได=รับหนังสือแจ=งอนุมัติ เมื่อวันที่ กันยายน 2557 จึงไมสามารถดําเนินการ
จัดซื้อจัดจ=างได= คะ และในกรณีที่ทานพรพรรณ ถาริยะ ได=สอบถามเรื่องการจัดซื้อ
จ=าง ถ=างบประมาณไมถึง 100,000 บาท ก็สามารถตกลงราคาได=นั้น ขอเรียน
ชี้แจงวา เนื่องจาก นักวิชาการพัสดุ ได=แจ=งวา กล=อง CCTV เปMนประเภทเดียวกัน
กันครุ ภัณฑ2 ไฟฟSา และวิทยุ ที่ได= ตั้งงบประมาณไว= ก็ มีเครื่ องเสียงในห=องประชุม และ
เครื่องเสียงหอกระจายขาว เขาได=สอบถาม สตง. แล=ว ต=องเอามารวมกัน พอรวมกัน
แล=ว จึงเกิน 100,000 บาท และจะต=องดําเนินการสอบราคา จึงไมสามารถตกลง
ราคาได=คะ จึงขออนุญาตกันเงินไว=เพื่อดําเนินการตอไปตอคะ
นางสุดาพร ปาลวิสุทธิ์
- ขอเชิญคุณประวิด ตุนทอง สมาชกสภาเทศบาล เขต 2
ประธานสภาเทศบาล
นายประวิด ตุนทอง
- เรียนประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล ทุกทาน
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 การจัดซื้อกล=อง CCTV ติดตั้งเพื่อรักษาความปลอดภัยฯ
ถ=าเปMนสํานักงานฯ ผมไมคอยหวงเทาไหร ผมเปMนหวงศูนย2เด็กเล็ก ถ=ามีกล=องวงจร
ปJดก็จะปSองกันได=บ.าง
นางสุดาพร ปาลวิสุทธิ์
- ขอเชิญคุณรุงอรุณ คําโมง นายกเทศมนตรีฯ
ประธานสภาเทศบาล
นางรุงอรุณ คําโมง
- เรียนประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล ที่ทรงเกียรติ
นายกเทศมนตรี
ทุกทาน ดิฉัน นางรุงอรุณ คําโมง นายกเทศมนตรีตําบลหาดเสี้ยว ดิฉันขออนุญาต
ให= คุณมณีวรรณ บุณยศิวาพงศ2 ชี้แจงวา กล=อง CCTV ครอบคลุมไปถึงไหน
นางสุดาพร ปาลวิสุทธิ์
- ขอเชิญคุณมณีวรรณ บุณยศิวาพงศ2 คะ
ประธานสภาเทศบาล
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นางสาวมณีวรรณ บุณยศิวาพงศ2 - เรียนประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล ทุกทาน
หัวหน=าสํานักปลัดฯ
ดิฉันขอเรียนชี้แจง ดังนี้ กล=อง CCTV จะมี 9 จุด ดังนี้
1. ด=านหน=าอาคาร
2. ด=านหลังอาคาร 2 จุด
3. ห=องสํานักปลัด
4. ห=องกองคลัง
5. ห=องกองชาง
6. หน=าห=องผู=บริหาร
7. ห=องประชุม
8. ทางขึ้นบันใด
ที่ประชุม
- รับทราบ
นางสุดาพร ปาลวิสุทธิ์
- มีสมาชิกสภาเทศบาล ทานใด จะอภิปรายอีกหรือไม
ประธานสภาเทศบาล ดิฉันจึงขอมติที่ประชุมสภาฯ วา สมาชิกทานใดเห็นชอบให=กันเงินงบประมาณรายจาย
งบประมาณรายจ5าย ประจําป#งบประมาณ พ.ศ. 2557 หมวด คาครุภัณฑ2ที่ดินและ
สิ่งกอสร=าง ประเภท คาครุภัณฑ2ที่ดินและสิ่งกอสร=าง ประเภท ครุภัณฑ2ไฟฟSาและวิทยุ
โทรทัศน2วงจรปJด ตามโครงการติดตั้งกล=องวงจรปJด (CCTV) จํานวน 1 ชุด เพื่อใช=
ติดตั้ง ณ สํานักงานเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว เพื่อปSองกันและรักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย2สินของเทศบาลฯ จํานวน 93,200.- บาท ขอได=โปรดยกมือขึ้น
คะ
ปรากฎวา
มีผู=เห็นชอบ 2 เสียง
มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดไมเห็นชอบให=กันเงินงบประมาณรายจายงบประมาณ
รายจ5าย ประจําป#งบประมาณ พ.ศ. 2557 หมวด คาครุภัณฑ2ที่ดินและสิ่งกอสร=าง
ประเภท คาครุภัณฑ2ที่ดินและสิ่งกอสร=าง ประเภท ครุภัณฑ2ไฟฟSาและวิทยุ โทรทัศน2
วงจรปJด ตามโครงการติดตั้งกล=องวงจรปJด (CCTV) จํานวน 1 ชุด เพื่อใช= ติดตั้ง ณ
สํานักงานเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว เพื่อปSองกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย2สินของเทศบาลฯ จํานวน 93,200.- บาท ขอได=โปรดยกมือขึ้นคะ
ปรากฏวา
มีผู=ไมเห็นชอบ จํานวน 5 เสียง
ผลปรากฎดังนี้
มีผู=เห็นชอบ จํานวน 2 เสียง
มีผู=ไมเห็นชอบ จํานวน 5 เสียง
งดออกเสียง จํานวน 5 เสียง
ที่ประชุม
- มีมติไมเห็นชอบให=กันเงินกันงบประมาณรายจายงบประมาณรายจ5าย
ประจําป#งบประมาณ พ.ศ. 2557 หมวด คาครุภัณฑ2ที่ดินและสิ่งกอสร=าง ประเภท
คาครุภัณฑ2ที่ดินและสิ่งกอสร=าง ประเภท ครุภัณฑ2ไฟฟSาและวิทยุ โทรทัศน2วงจรปJด
ตามโครงการติดตั้งกล=องวงจรปJด (CCTV) จํานวน 1 ชุด เพื่อใช= ติดตั้ง ณ สํานักงาน
เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว เพื่อปSองกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย2สินของ
เทศบาลฯ จํานวน 93,200.- บาท
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นางสุดาพร ปาลวิสุทธิ์
3.2 ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจําปK
ประธานสภาเทศบาล งบประมาณ พ.ศ. 2557 ขอเชิญ คุณรุงอรุณ คําโมง นายกเทศมนตรีตําบล
หาดเสี้ยว เปMนผู=แถลงญัตติ ขอเชิญคะ
นางรุงอรุณ คําโมง
- เรียนประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล ที่ทรงเกียรติ
นายกเทศมนตรี
ทุกทาน ดิฉัน นางรุงอรุณ คําโมง นายกเทศมนตรีตําบลหาดเสี้ยว ดิฉันขอเสนอ
ญัตติผู.บริหารเทศบาล เรื่อง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ5ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1
ประจําป#งบประมาณ พ.ศ. 2557
หลักการ
ด. ว ยเทศบาลตํ า บลหาดเสี้ ย วมี ค วามประสงค< ขออนุ มั ติ ข อกั น เงิ น ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว5าด.วยการรับเงิ น การเบิก จ5ายเงิน การฝากเงิ น
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค<กรปกครองส5วนท.องถิ่น พ.ศ. 2547
หมวด 5 การขอกันเงิน ข.อ 59 ในกรณีที่มีรายจ5ายหมวดค5าครุภัณฑ<ที่ดินและ
สิ่งก5อสร.าง ที่ยังมิได.ก5อหนี้ผูกพัน แต5มีความจําเปQนจะต.องใช.เงินนั้นต5อไปอีก ให.
องค<ก รปกครองส5วนท.องถิ่นรายงานขออนุมัติ กันเงินต5อสภาท.องถิ่นได. อีกไม5เกิ น
ระยะเวลาหนึ่งป#
ดังนั้น จึงรายงานขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ5ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1
ประจําป#งบประมาณ พ.ศ. 2557 ต5อสภาเทศบาล อีก 1 ป# เพื่อดําเนินการตาม
อํานาจหน.าที่ ด.านบริการชุมชน การบริหารกิจการขององค<กรปกครองส5วนท.องถิ่น
เพื่อประโยชน<ในการพัฒนาท.องถิ่นและแก.ไขปZญหาความเดือดร.อนของประชาชน
จํานวน 2 รายการ ดังนี้
- งบประมาณรายจายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจําปKงบประมาณ พ.ศ. 2557
ประเภท คาที่ดินและสิ่งกอสร=าง
1. กอสร=างระบายน้ํา คสล. บริเวณซอยรวมใจพัฒนา หมูที่ 2 ตําบลหาด
เสี้ ย ว โดยกอสร= า งรางระบายน้ํ า คสล. ชวงที่ 1 ขนาดกว= า ง 0.50 เมตร ยาว
194.00 เมตร ความลึกเฉลี่ย 0.90 และชวงที่ 2 ขนาดกว=าง 0.50 เมตร ยาว
348.00 เมตร ความลึกเฉลี่ย 0.55 เงินงบประมาณ 917,000.- บาท (เก=าแสน
หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ=วน)
2. ก5อสร.างท5อระบายน้ํา คสล. บริเวณถนนสาย หาดสูง - บ.านใหม5 (ฝZ\ง
ตะวันออก) หมู5ที่ 3 4 ตําบลหาดเสี้ยว โดยก5อสร.างท5อระบายน้ํา คสล. ขนาด
Ø 0.40 เมตร ยาว 263.00 เมตร บ5อพักจํานวน 26 บ5อ เงินงบประมาณ
339,000.- บาท (สามแสนสามหมื่นเก.าพันบาทถ.วน)
รวมเปQนเงิน 1,256,000.- บาท (หนึ่งล.านสองแสนห.าหมื่นหกพันบาทถ.วน
เหตุผล
โครงการดั งกลาวยั งมิ ได=ดํ า เนิ น การกอหนี้ผู กพั น แตอยางใด เทศบาลฯ
พิจารณาเห็นวา ขณะนี้ใกล=สิ้นปKงบประมาณ แตรายจายฯ ดังกลาวไมสามารถกอหนี้ผู=
พันได=ทันภายในปKงบประมาณและเพื่อให=มีการพัฒนาท=องถิ่นอยางมีประสิทธิภาพและ
เปMนไปตามความต=องการของประชาชน จึงเห็นสมควรดําเนินการตามหลักการข=างต=น
ซึ่งเปMนการดําเนินการตามอํานาจหน=าที่ แก=ไขป:ญหาความเดือดร=อนของประชาชน
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จึงเสนอขอให=สภาเทศบาลพิจารณาอนุมัติกันเงินงบประมาณรายจายเพิ่มเติมฉบับที่ 1
ประจําปKงบประมาณ พ.ศ. 2557 ดังกลาวข=างต=น อีก 1 ปK เพื่อดําเนินการตอไป
จึงขอเสนอญัตตินี้ ตอสภาเทศบาลเพื่อพิจารณาอนุมัติ ดิฉัน นางรุงอรุณ คําโมง
นายกเทศมนตรีตําบลหาดเสี้ยว
นางสุดาพร ปาลวิสุทธิ์
- มีสมาชิกสภาเทศบาล ทานใด จะอภิปรายหรือไม ขอเชิญคะ
ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญ คุณมุย กําไร คะ
นายมุย กําไร
- เรียนประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล ทุกทาน
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ในข=อที่ 2 ก5อสร.างท5อระบายน้ํา คสล. บริเวณถนน
สาย หาดสูง - บ.านใหม5 ผมอยากจะขอเปลี่ยนแปลงจากทอระบายน้ําเปMนราง
ระบายน้ํา ครับ
นางสุดาพร ปาลวิสุทธิ์
- มีสมาชิกสภาเทศบาล ทานใด จะอภิปรายหรือไม ขอเชิญคะ
ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญ คุณพรพรรณ ถาริยะ คะ
นางพรพรรณ ถาริยะ
- เรียนประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล ทุกทาน
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ในข=อที่ 2 ก5อสร.างท5อระบายน้ํา คสล. บริเวณถนน
สายหาดสูง - บ.านใหม5 ราคา 339,000 บาท ถ=าเปMนรางระบายน้ําราคาจะเพิ่ม
ขึ้นมาอีกหลายแสนบาท ไมทราบวาทางกองชางได=ตรวจสอบและคํานึงถึงปริมาณ
น้ําฝน น้ําทวมขังหรือไมถึงตรงนี้หรือเปลาวา น้ําไหลทันหรือไม อยากจะสอบถาม
กองชางวา ที่ออกแบบมาน้ํามันไหลทันหรือเปลา ถ=าน้ําไหลทันก็ไมต=องไปทําราง
ระบายน้ํา เพราะวาราคามันสูงมาก ดิฉันขอเสนอความคิดเห็นเทานี้คะ
นางสุดาพร ปาลวิสุทธิ์
- ขอเชิญ คุณรุงอรุณ คําโมง นายกเทศมนตรี
ประธานสภาเทศบาล
นางรุงอรุณ คําโมง
- เรียนประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล ที่ทรงเกียรติ
นายกเทศมนตรี
ทุกทาน ดิฉัน นางรุงอรุณ คําโมง นายกเทศมนตรีตําบลหาดเสี้ยว ในการกอสร=าง
ทอระบายน้ํา คสล. บริเวณถนนสายหาดสูง - บ=านใหม มีป:ญหามาหลายปKแล=ว
ฝนตกเมื่อไหรก็มีป:ญหาน้ําทวมขัง เขาก็ร=องเรียน ซึ่งมีบ=านผู=นําอยูตรงนั้น การทําทอ
ระบายน้ํา ก็ ทําตามความจํ าเปMน เราทํ าโดยมี ข=อมูล และความจํา เปMนขนาดไหน
และจะขอให=กองชางแจ=งรายละเอียด ความสูง - ต่ํา และรองรับน้ําไหลอยางไร ใน
การสัญจรแล=วประชาชนไมเดือดร=อน ดิฉันขอเชิญกองชางเปMนผู=ชี้แจงคะ
นางสุดาพร ปาลวิสุทธิ์
- ขอเชิญ คุณชัยพร ชีวะนานนท2 ขอเชิญคะ
ประธานสภาเทศบาล
นายชัยพร ชีวะนานนท2
- เรียนประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล ทุกทาน
นายชางโยธา 4
ในข=อที่ 2 ก5อสร.างท5อระบายน้ํา คสล. บริเวณถนนถนนสายหาดสูง - บ.านใหม5
น้ําจะมาจากน้ําใช=ในครัวเรือน มาจากการประชาคมหมูบ=าน ถ=าเปMนทอระบายน้ํา
ราคาตารางเมตรละ 1,300 บาท มีโครงการบรรจุอยูในแผนพัฒนาเทศบาล 3 ปK
ถ=าเปMนรางระบายน้ํา ราคาตารางเมตรละ 1,800 บาท ไมมีโครงการบรรจุอยูใน
แผนพัฒนาเทศบาล 3 ปK ความต=องการของชาวบ=านเขาของทอระบายน้ํา ครับ
นางสุดาพร ปาลวิสุทธิ์
- ขอเชิญ คุณประวิด ตุนทอง ขอเชิญคะ
ประธานสภาเทศบาล
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นายประวิด ตุนทอง
- เรียนประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล ทุกทาน
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 เมื่อวานประมาณ 6 โมงเย็น ได=ไปรวมประชุมกับ
ชาวบ=าน เกี่ยวกับการกอสร=างทอระบายน้ํา ครั้งแรกถามวาทําไมไมทํารางระบายน้ํา
ทําไมทําเปMนทอระบายน้ํา ในแผนฯ เปMนทอระบายน้ํา ตามความต=องการชาวบ=าน
ถ=าน้ําฝนอยางเดียวไมพอ การแก=ไขป:ญหาเฉพาะหน=าก็ไมมีป:ญหา ที่ผมมอง ผมมอง
ถึงอนาคตข=างหน=า ในสวนชาวบ=านเขารอมา 5–6 ปK เขาคิดกวาได=แคนี้ก็ต=องเอาไว=
กอน ขอบคุณครับ
นางสุดาพร ปาลวิสุทธิ์
- ขอเชิญ คุณพรพรรณ ถาริยะ คะ
ประธานสภาเทศบาล
นางพรพรรณ ถาริยะ
- เรียนประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล ทุกทาน
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ญัตติกันเงินงบประมาณรายจายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1
ประจําปKงบประมาณ พ.ศ. 2557 มีอยู 2 ข=อ
1. กอสร=างระบายน้ํา คสล. บริเวณซอยรวมใจพัฒนา หมูที่ 2 ตําบลหาด
เสี้ ย ว โดยกอสร= า งรางระบายน้ํ า คสล. ชวงที่ 1 ขนาดกว= า ง 0.50 เมตร ยาว
194.00 เมตร ความลึกเฉลี่ย 0.90 และชวงที่ 2 ขนาดกว=าง 0.50 เมตร ยาว
348.00 เมตร ความลึกเฉลี่ย 0.55 เงินงบประมาณ 917,000.- บาท (เก=าแสน
หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ=วน) ซอยนี้มีความสําคัญมาก ดิฉันผานทุกวัน น้ําทวมขัง
ตลอด ชาวบ=านเขาไมรู=หรอกวาเราทําอะไรกันอยู เขาก็วาเราไมแก=ไขป:ญหากัน ดิฉัน
ก็ขอเสนอให=พิจารณาเปMน ๆ ไป เนื่องจาก ข=อ 2 ยังมีการอภิปราบกันอยู ในสวน
กอสร=างระบายน้ํา คสล. บริเวณซอยรวมใจพัฒนา หมูที่ 2 ตําบลหาดเสี้ยว นี้มีความ
จําเปMนสมควรที่จะดําเนินการแก=ไขป:ญหาความเดือดร=อนให=กับประชาชน ขอบคุณคะ
นางสุดาพร ปาลวิสุทธิ์
- ขอเชิญ คุณทิติยา กระบาย ขอเชิญคะ
ประธานสภาเทศบาล
นางทิติยา กระบาย
- เรียนประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล ทุกทาน
หัวหน=าฝAายแผนงานฯ เมื่อวานนี้ดิฉันได=รวมประชุมกับประชาชน หมูที่ 4 ตําบลหาดเสี้ยว ที่บ=านผู=ใหญบ=าน
ได=เชิญผู=ได=รับเดือดร=อนมาประชุม ไมทราบวาทานประวิด ตุนทอง ได=แจ=งให=สมาชิก
สภาเทศบาลฯ จากการที่ประชุม ทุกคนที่เข=ารวมประชุม เขาต=องการทอระบายน้ํา
เพราะเขาเดือดร=อนมานานแล=ว เขาบอกวาเขาขอมานานแล=วไมได=สักที และทอ
ระบายน้ําเปMนความต=องการของเขา ทุกคนมีความคิดเห็นวาการกอสร=างทอระบายน้ํา
สามารองรับน้ําได= ดิฉันขอแจ=งตามมติที่ประชุม คะ
นางสุดาพร ปาลวิสุทธิ์
- ขอเชิญ คุณพรพรรณ ถาริยะ คะ
ประธานสภาเทศบาล
นางพรพรรณ ถาริยะ
- เรียนประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล ทุกทาน
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 จากการประชุมที่ผานมาการจัดซื้อจัดจ=างใช=เวลานาน
มาก กวาจะหาผู=รับจ=างได= กวาจะทําสัญญา กวาจะลงมือทํางาน ก็อาจจะถึงปKหน=า
ก็ได=คะ ขอบคุณคะ
นางสุดาพร ปาลวิสุทธิ์
- ขอเชิญ คุณรัชดาภรณ2 กําเนิด คะ
ประธานสภาเทศบาล
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นางสาวรัชดาภรณ2 กําเนิด
- เรียนประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล ทุกทาน
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ในเมื่อชาวบ=านเขาต=องการทอระบายน้ํา ถ=าดูดถึงจะสิ้น
ปKงบประมาณแล=ว คือวันพรุงนี้ เงินก็ตกไปเปMนงบประมาณ 2558 ซึ่งตรงนี้เงินก็ยัง
อยูไมได=หายไปไหน เราไมได=ตัดตรงนี้ทิ้ง กอสร=างระบายน้ํา คสล. บริเวณซอยรวมใจ
พัฒนา และก5อสร.างท5อระบายน้ํา คสล. บริเวณถนนสาย หาดสูง - บ.านใหม5 ก็
ยังอยู ณ ตอนนี้เรื่องขอการกันเงินก็เกิน 25 กันยายน แล=ว ขอบคุณคะ
นางสุดาพร ปาลวิสุทธิ์
- ขอเชิญ คุณพรพรรณ ถาริยะ คะ
ประธานสภาเทศบาล
นางพรพรรณ ถาริยะ
- เรียนประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล ทุกทาน
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 การกันเงินก็คือจะต=องดําเนินการทันที เพื่อไมให=ตกเปMน
เงินสะสม ถ=าตกเปMนเงินสะสม ถ=าเราจะนํามาใช=ก็ต=องมีหลักการและเหตุผลอีก การ
กันเงินก็เพื่อจะให=ดําเนินการตอไปได=อีก และสามารถดําเนินการจัดซื้อจัดจ=างได=เลย
คะ
นางสุดาพร ปาลวิสุทธิ์
- ขอเชิญ คุณรุงอรุณ คําโมง นายกเทศมนตรี
ประธานสภาเทศบาล
นางรุงอรุณ คําโมง
- เรียนประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล ที่ทรงเกียรติ
นายกเทศมนตรี
ทุกท5าน ดิฉัน นางรุ5งอรุณ คําโมง นายกเทศมนตรีตําบลหาดเสี้ยว ดิฉันขอชี้แจง
ให. คุ ณ รั ช ดาภรณ< กํ า เนิ ด เนื่ อ งจากท5 า นเปQ น น. อ งใหม5 อาจจะไม5 เ ข. า ใจใน
ระเบียบ ที่ บอกว5 ากั น เงิ น ถึง 25 กั นยายน นั้น ไม5ใ ช5 นะค5 ะ เปQน วิ ธีปฏิ บัติ ต าม
กฎหมาย การขอกันเงินเปMนเงินที่เราได=จัดทํางบประมาณเพิ่มเติม ประจําปK 2557
แล=ว เนื่องจากเงินล=นงบประมาณ จึงได=จัดทํางบประมาณเพิ่มเติม และได=รับความ
กรุณาจากสภาเทศบาล และได=สงไปให=ผู=วาราชการจังหวัด อนุมัติ ขอให=ประธานสภา
พิจารณาเห็นชอบเปMนข=อ ๆ ไป ลดป:ญหาความเดือดร=อนของประชาชน การทําทุก
อยางเรามีข=อมูล จึงขอให=กองชางได=ชี้แจง
นางสุดาพร ปาลวิสุทธิ์
- ขอเชิญ ส.อ.กันตพงษ2 ทิพย2สุคนธ2 คะ
ประธานสภาเทศบาล
ส.อ.กันตพงษ2 ทิพย2สุคนธ2
- เรียนประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล ทุกทาน
นายชางโยธา
นางสุดาพร ปาลวิสุทธิ์
- ขอเชิญ คุณประวิด ตุนทอง คะ
ประธานสภาเทศบาล
นายประวิด ตุนทอง
- เรียนประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล ทุกทาน
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นางสุดาพร ปาลวิสุทธิ์
- ขอเชิญ คุณรุงอรุณ คําโมง นายกเทศมนตรี
ประธานสภาเทศบาล
นางรุงอรุณ คําโมง
- เรียนประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล ที่ทรงเกียรติ
นายกเทศมนตรี
ทุกท5าน ดิฉัน นางรุ5งอรุณ คําโมง นายกเทศมนตรีตําบลหาดเสี้ยว
นางสุดาพร ปาลวิสุทธิ์
- ขอเชิญ คุณมุย กําไร คะ
ประธานสภาเทศบาล
นายมุย กําไร
- เรียนประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล ทุกทาน
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นางสุดาพร ปาลวิสุทธิ์
- ขอเชิญ คุณเกรียงศักดิ์ ทองแซม คะ
ประธานสภาเทศบาล
นายเกรียงศักดิ์ ทองแซม
- เรียนประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล ทุกทาน
ปลัดเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นางสุดาพร ปาลวิสุทธิ์
- ขอเชิญ คุณรุงอรุณ คําโมง นายกเทศมนตรี
ประธานสภาเทศบาล
นางรุงอรุณ คําโมง
- เรียนประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล ที่ทรงเกียรติ
นายกเทศมนตรี
ทุกท5าน ดิฉัน นางรุ5งอรุณ คําโมง นายกเทศมนตรีตําบลหาดเสี้ยว
นางสุดาพร ปาลวิสุทธิ์
- ขอเชิญ คุณประวิด ตุนทอง คะ
ประธานสภาเทศบาล
นายประวิด ตุนทอง
- เรียนประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล ทุกทาน
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นางสุดาพร ปาลวิสุทธิ์
- ขอเชิญ คุณพรพรรณ ถาริยะ คะ
ประธานสภาเทศบาล
นางพรพรรณ ถาริยะ
- เรียนประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล ทุกทาน
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นางสุดาพร ปาลวิสุทธิ์
- มีสมาชิกสภาเทศบาล ทานใด จะอภิปรายอีกหรือไม
ประธานสภาเทศบาล ดิฉันจึงขอมติที่ประชุมสภาฯ วา สมาชิกทานใดเห็นชอบให=กันเงินงบประมาณรายจาย
งบประมาณรายจ5ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจําป#งบประมาณ พ.ศ. 2557 ข=อ 1.
กอสร=างระบายน้ํา คสล. บริเวณซอยรวมใจพัฒนา หมูที่ 2 ตําบลหาดเสี้ยว โดย
กอสร=างรางระบายน้ํา คสล. ชวงที่ 1 ขนาดกว=าง 0.50 เมตร ยาว 194.00 เมตร
ความลึกเฉลี่ย 0.90 และชวงที่ 2 ขนาดกว=าง 0.50 เมตร ยาว 348.00 เมตร
ความลึกเฉลี่ย 0.55 เงินงบประมาณ 917,000.- บาท (เก=าแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพัน
บาทถ=วน) ขอได=โปรดยกมือขึ้นคะ
ปรากฎวา
มีผู=เห็นชอบ 8 เสียง
มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดไมเห็นชอบให=กันเงินงบประมาณรายจายงบประมาณ
รายจ5ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจําป#งบประมาณ พ.ศ. 2557 ข=อ 1. กอสร=าง
ระบายน้ํา คสล. บริเวณซอยรวมใจพัฒนา หมูที่ 2 ตําบลหาดเสี้ยว โดยกอสร=างราง
ระบายน้ํา คสล. ชวงที่ 1 ขนาดกว=าง 0.50 เมตร ยาว 194.00 เมตร ความลึกเฉลี่ย
0.90 และชวงที่ 2 ขนาดกว=าง 0.50 เมตร ยาว 348.00 เมตร ความลึกเฉลี่ย
0.55 เงินงบประมาณ 917,000.- บาท (เก=าแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ=วน) ขอได=
โปรดยกมือขึ้นคะ
ปรากฏวา
มีผู=ไมเห็นชอบ จํานวน - เสียง
ผลปรากฎดังนี้
มีผู=เห็นชอบ จํานวน 8 เสียง
มีผู=ไมเห็นชอบ จํานวน - เสียง
งดออกเสียง จํานวน 4 เสียง
ที่ประชุม
มีมติเห็นชอบให=กันเงินกันงบประมาณรายจายงบประมาณรายจ5าย
เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจําป#งบประมาณ พ.ศ. 2557 ข=อ 1. กอสร=างระบายน้ํา
คสล. บริเวณซอยรวมใจพัฒนา หมูที่ 2 ตําบลหาดเสี้ยว โดยกอสร=างรางระบายน้ํา

คสล. ชวงที่ 1 ขนาดกว=าง 0.50 เมตร ยาว 194.00 เมตร ความลึ กเฉลี่ย 0.90
และชวงที่ 2 ขนาดกว=าง 0.50 เมตร ยาว 348.00 เมตร ความลึกเฉลี่ย 0.55 เงิน
งบประมาณ 917,000.- บาท (เก=าแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ=วน)
นางสุดาพร ปาลวิสุทธิ์
- ดิฉันจึงขอมติที่ประชุมสภาฯ วา สมาชิกทานใดเห็นชอบให=กันเงิน
ประธานสภาเทศบาล งบประมาณรายจายงบประมาณรายจ5ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจําป#งบประมาณ
พ.ศ. 2557 ข=อ 2. ก5อสร.างท5อระบายน้ํา คสล. บริเวณถนนสาย หาดสูง - บ.าน
ใหม5 (ฝZ\งตะวันออก) หมู5ที่ 3 – 4 ตําบลหาดเสี้ยว โดยก5อสร.างท5อระบายน้ํา
คสล. ขนาด Ø 0.40 เมตร ยาว 263.00 เมตร บ5อพักจํานวน 26 บ5อ เงิน
งบประมาณ 339,000.- บาท (สามแสนสามหมื่นเก.าพันบาทถ.วน) ขอได=โปรดยก
มือขึ้นคะ
ปรากฎวา
มีผู=เห็นชอบ 10 เสียง
มี ส มาชิ ก สภาเทศบาลทานใดไมเห็ น ชอบให= กั น เงิ น งบประมาณรายจาย
งบประมาณรายจ5ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจําป#งบประมาณ พ.ศ. 2557 ข=อ 2.
ก5อสร.างท5อระบายน้ํา คสล. บริเวณถนนสาย หาดสูง - บ.านใหม5 (ฝZ\งตะวันออก)
หมู5ที่ 3 – 4 ตําบลหาดเสี้ยว โดยก5อสร.างท5อระบายน้ํา คสล. ขนาด Ø 0.40
เมตร ยาว 263.00 เมตร บ5อพักจํานวน 26 บ5อ เงินงบประมาณ 339,000.บาท (สามแสนสามหมื่นเก.าพันบาทถ.วน) ขอได=โปรดยกมือขึ้นคะ
ปรากฏวา
มีผู=ไมเห็นชอบ จํานวน - เสียง
ผลปรากฎดังนี้
มีผู=เห็นชอบ จํานวน 10 เสียง
มีผู=ไมเห็นชอบ จํานวน - เสียง
งดออกเสียง จํานวน 2 เสียง
ที่ประชุม
มีมติเห็นชอบให=กันเงินกันงบประมาณรายจายงบประมาณ
รายจาย เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจําปKงบประมาณ พ.ศ. 2557 ข=อ 2. กอสร=างทอ
ระบายน้ํา คสล. บริเวณถนนสาย หาดสูง - บ=านใหม (ฝ:–งตะวันออก) หมูที่ 3 – 4
ตําบลหาดเสี้ยว โดยกอสร=างทอระบายน้ํา คสล. ขนาด Ø 0.40 เมตร ยาว
263.00 เมตร บอพักจํานวน 26 บอ เงินงบประมาณ 339,000.- บาท (สามแสน
สามหมื่นเก=าพันบาทถ=วน)
นางสุดาพร ปาลวิสุทธิ์
- มีสมาชิกสภาเทศบาล ทานใด จะอภิปรายหรือไม ขอเชิญคะ
ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญ คุณรุงอรุณ คําโมง คะ
นางรุงอรุณ คําโมง
- เรียนประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล ที่ทรงเกียรติ
นายกเทศมนตรี
ทุกทาน ดิฉัน นางรุงอรุณ คําโมง นายกเทศมนตรีตําบลหาดเสี้ยว ขอขอบคุณทาน
สมาชิ ก สภาเทศบาล ทุ กทาน ที่ ไ ด= กรุ ณาเห็ น ชอบให= กัน เงิ น งบประมาณรายจาย
เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจําปKงบประมาณ พ.ศ. 2557 ดิฉันพร=อมคณะผู=บริหาร
และเจ=าหน=าที่ ทุกทาน จะใช=จายงบประมาณรายจายอยางรอบคอบ เกิดประโยชน2
ให=แกบ=านเมืองอยางสูงสุดและยั่งยืน ตอไป ดิฉันขอขอบคุณ สมาชิกสภาเทศบาลเปMน
อยางยิ่งคะ
ที่ประชุม
- รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง กระทู. (ถ.ามี)
นางสุดาพร ปาลวิสุทธิ์
- ไมมีสมาชิกสงเรื่องกระทู= จึงขอผานวาระนี้
ประธานสภาเทศบาล
ที่ประชุม
- รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง อื่น ๆ
นางสุดาพร ปาลวิสุทธิ์
- มีสมาชิกสภาเทศบาล ทานใดมีเรื่องอื่นใดหรือไมคะ ขอเชิญ
ประธานสภาเทศบาล คุณพุธิชัย โชคชัยเจริญยิ่ง นายกเทศมนตรีตําบลหาดเสี้ยว คะ
นายพุธิชัย โชคชัยเจริญยิ่ง
- เรียน ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล ทุกทาน
สมาชิกสภาเทศบาล
ผม นายพุธิชัย โชคชัยเจริญยิ่ง สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นางสุดาพร ปาลวิสุทธิ์
- ขอเชิญ คุณมุย กําไร คะ
ประธานสภาเทศบาล
นายมุย กําไร
- เรียนประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล ทุกทาน
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นางสุดาพร ปาลวิสุทธิ์
- ขอเชิญ คุณวิทูล พณิชนันทเวช คะ
ประธานสภาเทศบาล
นายวิทูล พณิชนันทเวช
- เรียนประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล ทุกทาน
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นางสุดาพร ปาลวิสุทธิ์
- ขอเชิญ คุณรุงอรุณ คําโมง คะ
ประธานสภาเทศบาล
นางรุงอรุณ คําโมง
- เรียนประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล ที่ทรงเกียรติ
นายกเทศมนตรี
ทุกทาน ดิฉัน นางรุงอรุณ คําโมง นายกเทศมนตรีตําบลหาดเสี้ยว
นางสุดาพร ปาลวิสุทธิ์
- ขอเชิญ คุณเกรียงศักดิ์ ทองแซม คะ
ประธานสภาเทศบาล
นายเกรียงศักดิ์ ทองแซม
- เรียนประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล ทุกทาน
ปลัดเทศบาล
ผม นายเกรียงศักดิ์ ทองแซม
นางสุดาพร ปาลวิสุทธิ์
- ขอเชิญ คุณวิทูล พณิชนันทเวช คะ
ประธานสภาเทศบาล
นายวิทูล พณิชนันทเวช
- เรียนประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล ทุกทาน
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นางสุดาพร ปาลวิสุทธิ์
- ขอเชิญ คุณรุงอรุณ คําโมง คะ
ประธานสภาเทศบาล
นางรุงอรุณ คําโมง
- เรียนประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล ที่ทรงเกียรติ
นายกเทศมนตรี
ทุกทาน ดิฉัน นางรุงอรุณ คําโมง นายกเทศมนตรีตําบลหาดเสี้ยว
นางสุดาพร ปาลวิสุทธิ์
- ขอเชิญ คุณพรพรรณ ถาริยะ คะ
ประธานสภาเทศบาล
นางพรพรรณ ถาริยะ
- เรียนประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล ทุกทาน
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นางสุดาพร ปาลวิสุทธิ์
- ขอเชิญ คุณรุงอรุณ คําโมง คะ
ประธานสภาเทศบาล
นางรุงอรุณ คําโมง
- เรียนประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล ที่ทรงเกียรติ
นายกเทศมนตรี
ทุกทาน ดิฉัน นางรุงอรุณ คําโมง นายกเทศมนตรีตําบลหาดเสี้ยว
นางสุดาพร ปาลวิสุทธิ์
- ขอเชิญ ส.อ.กันตพงษ2 ทิพย2สุคนธ2 คะ
ประธานสภาเทศบาล
ส.อ.กันตพงษ2 ทิพย2สุคนธ2
- เรียนประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล ทุกทาน
นายชางโยธา
นางสุดาพร ปาลวิสุทธิ์
- ขอเชิญ คุณรุงอรุณ คําโมง คะ
ประธานสภาเทศบาล
นางรุงอรุณ คําโมง
- เรียนประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล ที่ทรงเกียรติ
นายกเทศมนตรี
ทุกทาน ดิฉัน นางรุงอรุณ คําโมง นายกเทศมนตรีตําบลหาดเสี้ยว
/ นางสุดาพร............... z,

6
นางสุดาพร ปาลวิสุทธิ์
- มีสมาชิกสภาเทศบาล ทานใดมีเรื่องอื่นใดหรือไมคะ ถ=าไมมีดิฉัน
ประธานสภาเทศบาล ขอปJดการประชุม ขอขอบคุณทานสมาชิกสภาเทศบาลทุกทานคะ
ที่ประชุม
- รับทราบ
ปJดประชุม เวลา 11.45 น.
ลงชื่อ

เกรียงศักดิ์ ทองแซม ผู=จดบันทึกการประชุม
(นายเกรียงศักดิ์ ทองแซม)
เลขานุการสภาเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ตรวจแล.วถูกต.อง
เมื่อวันที่ 30 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

