
(สําเนา) 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว 

สมัยวิสามัญ  สมัยที ่ 1  ประจําป#   2557 
คร้ังที่ 3/2557 

เมื่อวันที ่29  กันยายน  2557 
ณ  ห.องประชุมเทศบาลตาํบลหาดเสี้ยว 

เร่ิมประชุมเวลา  10.00  น.  เลิกประชุมเวลา  11.45   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.าร5วมประชุม  
1 
2 

นางรุ�งอรุณ 
นายวิเชียร 

คําโมง 
ป:ญญาสิน 

นายกเทศมนตรี 
รองนายกเทศมนตรี 

3       นายประวัติ แสนสุรีย2รังสิกุล รองนายกเทศมนตรี 
4 
5 
6 
7 

นายไกรศรี 
นางเสาวลักษณ2 
นางวรรณา 
นางทิติยา 

ขีดข้ัน 
สรรเสริญ 
วัฒนวงศ2สุโข 
กระบาย 

เลขานุการนายกเทศมนตรี 
รองปลัดเทศบาล 
ผู=อํานวยการกองการศึกษา 
หัวหน=าฝAายแผนและงบประมาณ(แทน) 

   8  นางสาวมณีวรรณ บุณยศิวาพงศ2 หัวหน=าสํานักปลัดเทศบาล 
   9 ส.อ.กันตพงษ2 ทิพย2สุคนธ2 นายช�างโยธา 6 ว 
    

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
เทียนบูชาพระรัตนตรัยครับ 

 
/นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์������ 

 



2 
นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์   - เม่ือท่ีประชุมพร=อมแล=วดิฉัน  นางสุดาพร ปาลวิสุทธิ์  ประธานสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล ตําบลหาดเสี้ยว    ขอเปJดประชุมสภาเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว  สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี 1 

  ประจําปK  2557 ครั้งท่ี 3/2557  ขอเชิญ  นายเกรียงศักด์ิ  ทองแซม  เลขานุการ
สภาเทศบาล  อ�านประกาศ 

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

หาดเสี้ยว สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจําปK 2557 ด=วยนายกเทศมนตรีตําบลหาดเสี้ยว  
ได=มีหนังสือท่ี สท 53201/ 1341 ลงวันท่ี 19 กันยายน 2557 ร=องขอให=ผู=ว�า
ราชการจังหวัดสุโขทัย ขยายระยะเวลาการประชุมสภาเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว    
สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี 1  ประจําปK  2557  ออกไปอีกต้ังแต�วันท่ี  20  กันยายน  
2557   ถึงวันท่ี  4  ตุลาคม  2557   ด=วยมีข=าราชการท่ีจําเปMนต=องนําเสนอต�อสภา
เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว  เพ่ือขออนุมัติกันเงินเหลื่อมปKงบประมาณรายจ�ายเพ่ิมเติม 
ประจําปKงบประมาณ   พ.ศ.  2557     

นายอําเภอศรีสัชนาลัยพิจารณาแล=ว อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒6  
วรรคสอง  แห�งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. ๒๔๙๖  รวมท้ังแก=ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับ
ท่ี 13)  พ.ศ. 2552 และคําสั่งจังหวัดสุโขทัย  ท่ี  1711/2556  ลงวันท่ี  26  
สิงหาคม  2556  จึงประกาศขยายเวลาการประชุมสภาเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว  
สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจําปK  2557  ต้ังแต�วันท่ี 20 กันยายน  2557 เปMนต=นไป   
มีกําหนดไม�เกิน  15 วัน จึงประกาศมาให=ทราบโดยท่ัวกัน ประกาศ ณ วันท่ี  19 
กันยายน  2557  นายสุชาติ   ทีคะสุข  นายอําเภอศรีสัชนาลัย 

ท่ีประชุม  - รับทราบ 
นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์  - ต�อไปขอดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม  ดังต�อไปนี้ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่อง  ประธานแจ.งให.ท่ีประชุมทราบ 
นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์   -   มีเรื่องแจ=งให=สภาเทศบาลฯ  ได=รับทราบ  ดังนี้ 

ประธานสภาเทศบาล  -  ตามท่ีเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว  ได=จัดทําร�างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ�ายงบประมาณรายจ�าย ประจําปKงบประมาณ  พ.ศ. 2558  ซ่ึงได=รับการ
เห็นชอบจากสภาเทศบาลตําบลหาดเสี้ยวและผู=ว�าราชการจังหวัดสุโขทัย  ได=พิจารณา
เห็นชอบแล=ว  นั้น 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  63  แห�งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 
2496 (แก=ไขเพ่ิมเติมถึง  ฉบับท่ี  13 พ.ศ. 2552 ) ให=เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ�าย  ประจําปKงบประมาณ  พ.ศ. 2558  มีผลใช=บังคับ  เม่ือได=ปJดประกาศไว=โดย
เปJดเผย  ณ วันท่ี  23  กันยายน  2557  จึงแจ=งให=สมาชกิสภา ทุกท�าน  ได=รับทราบ
ในการประชุมนี้  

ท่ีประชุม  -  รับทราบ 

 
 

ระเบียบวาระท่ี  2����   
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ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี 1 ประจําป# 2557 

   ครั้งท่ี 2/2557  เม่ือวันท่ี 17  กันยายน  2557 
นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์   -   มีสมาชิกสภาเทศบาลท�านใดจะแก=ไขอะไรหรือไม� ถ=าไม�มีถือว�ารับรอง  
ประธานสภาเทศบาล รายงานการประชุมฯ 
ท่ีประชุม  -  มีมติรับรองรายงานการประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่อง   เพ่ือพิจารณา 
นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์   3.1 ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ�าย ประจําปKงบประมาณ  พ.ศ. 2557 
ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญ คุณรุ�งอรุณ  คําโมง นายกเทศมนตรีตําบลหาดเสี้ยว เปMนผู=แถลงญัตติ ขอเ 

เชิญค�ะ      
นางรุ�งอรุณ คําโมง  -  เรียนประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาล ท่ีทรงเกียรติ   
นายกเทศมนตรี ทุกท�าน  ดิฉัน นางรุ�งอรุณ  คําโมง  นายกเทศมนตรีตําบลหาดเสี้ยว  ดิฉันขอเสนอ

ญัตติผู=บริหารเทศบาล เรื่อง  ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ�าย ประจําปK
งบประมาณ พ.ศ. 2557  ประกอบระเบียบวาระท่ี  3 

หลักการ 
ด=วยเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว  มีความประสงค2ขออนุมัติขอกันเงิน ตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว�าด=วยการรับเงิน  การเบิกจ�ายเงิน  การฝากเงิน  การ
เก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค2กรปกครองส�วนท=องถ่ิน  พ.ศ. 2547 และ
แก=ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2548  หมวด 5 การกันเงิน ข=อ 59  ในกรณีท่ีมี
รายจ�ายหมวดค�าครุภัณฑ2ท่ีดินและสิ่งก�อสร=าง  ยังมิได=ก�อหนี้ผูกพัน  แต�มีความจําเปMน
จะต=องใช=เงินนั้นต�อไปอีก  ให=องค2กรปกครองส�วนท=องถ่ินรายงานขออนุมัติกันเงินต�อ
สภาท=องถ่ินได=อีกไม�เกินระยะเวลาหนึ่งปK  

ดังนั้น    จึงรายงานขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ�าย   ประจําปK
งบประมาณ พ.ศ. 2557 ต�อสภาเทศบาล  อีก 1  ปK  เพ่ือดําเนินการตามอํานาจ
หน=าท่ี และเพ่ือเปMนการปSองกันและรักษาความปลอดภัย  ในชีวิตและทรัพย2สินของ
เทศบาลฯ มีประสิทธิภาพ   จํานวน  1  รายการ  ดังนี้  

- งบประมาณรายจ5าย  ประจําป#งบประมาณ  พ.ศ. 2557   
     หมวด  ค5าครุภัณฑ<ท่ีดินและส่ิงก5อสร.าง   

ประเภท  ค5าครุภัณฑ<ท่ีดินและส่ิงก5อสร.าง  ประเภท ครุภัณฑ2ไฟฟSาและวิทยุ โทรทัศน2
วงจรปJด ตามโครงการติดต้ังกล=องวงจรปJด (CCTV) จํานวน 1 ชุด เพ่ือใช= ติดต้ัง ณ 
สํานักงานเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว  เพ่ือปSองกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย2สินของเทศบาลฯ  จํานวน  93,200.-  บาท มีรายละเอียด  ดังนี้ 

ท่ี รายการ ราคาจัดหา จํานวน ราคารวม 

1. 
 
 
 

เครื่องบันทึกภาพ    
คุณสมบัติ                                                                                                                   
1.จํานวนช�อง16 กล=อง H.264 16 เสียง 
2.การเข=ารหัสสัญญาณ ระบบภาพ NTSC / PAL 
3.สัญญาณภาพเข=า พอร2ต BNC×16 1.0 Vp-p / 75 Ω 

24,300.- 1  ชุด 24,300.- 

           / 4. สัญญาณภาพออก  .................... 



    4 
ท่ี 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 เทียบเท�าดีวีดี) 
7.เฟรมภาพ 25 ภาพ ต�อวินาที 16×25 FPS (PAL) 30 ภาพ ต�อวินาที 
16x30 FPS (NTSC) 
8.เฟรมภาพท่ีบันทึก D1:400 FPS (PAL) ความละเอียดในการบันทึก 
720x576 เส=น 25 เฟรม ต�อกล=อง 
9.เสียงเข=าพอร2ต RCA16CH บันทึกเสียงได= 16 ช�องพร=อมกัน 
00GB 

10.เสียงออก พอร2ต RCA1 ช�อง เลือก ฟ:งได= 16 กล=อง 8k8 bit, 1 CH 
1/16 
11.ช�องเซนเซอร2 พอร2ต ALARM(Infrared Sensor input x16Ch) , 
Relay NO/NC / COM , IR receiver , GND / 5V 
12.การแจ=งเตือน ตรวจจับการเคลื่อนไหว / ร=องเตือนเม่ือกล=องโดนตัดสาย 
/ เตือนฮาร2ดดิสก2เต็ม / ส�งอีเมล2แจ=งเตือน 
13.ต้ังค�าการบันทึกต�อเนื่อง , 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+ B- 
17.ช�องเสียบ ยูเอสบี ช�องท่ี 1USB 2.0 ด=านหน=า ดึงข=อมูล / อัพเดท ช�อง
ท่ี 2 USB 2.0 ด=านหลัง ต�อเมาส2/ ดึงข=อมูล 
18.ช�อง HDMI  ช�องต�อภาพดิจิตอล (High-Definition Multimedia 
Interface) แสดงข=อมูลความละเอียดภาพท่ีสูงมากกว�า 
19.ความจุฮาร2ดดิสก2รองรับฮาร2ดดิสก2สูงสุดลูกละ 2000 GB 3 ลูก  
20.ซีดี /ดีวีดี รอมพอร2ต รองรับ ดีวีดีรอมไรท2เตอร2 SATA (DVD-RW) 
แบ็คอัพ ลงแผ�นดีวีดีได= 
21.รีโมทคอนโทรล สั่งงานระยะไกล 30 เมตร (ต�อตัวรับรีโมทออก
ภายนอกได=) 
22.แหล�งจ�ายไฟ 115 �230 โวลต2 เอซี 250 วัตต2 12 แอมแปร2 สวิตซ2

ชิ่งโหมดเพาเวอร2ซัพพลาย 
23.น้ําหนักรวม 8 กิโลกรัม 
  

   

                        /2.Infrared Camera�����.. 
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ท่ี รายการ ราคาจัดหา จํานวน ราคารวม 
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•••• 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 
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 

5,200.- 
 

8 กล=อง 
 

41,600.- 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

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

ซูม OPTICAL ระยะไกลประมาณ 30 เท�า 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  
กินแสงตํ่า : 0.1 Lux / F 1.2 -- สี : 0.01 Lux / F 1.2  
ความเร็วชัตเตอร2 1 / 50 (1 / 60) ~ 1 / 100, 000 วนิาที 
PTZ สั่งซ=ายขวา 360 องศา ก=มเงย 90 องศา 
โครงอลูมิเนียม ทนทานกันฝนกันฝุAน กันแดด กันสนิม 
ทนอุณหภูมิได= -20'C ถึง +50' C 
แรงดันไฟ + 12 โวลต2 , 3 แอมป� 

18,300.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

1 กล=อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

18,300.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
/4. สัญญาณภาพระบบ�������� 

 
 



   6 
ท่ี รายการ ราคาจัดหา จํานวน ราคารวม 

4 
 

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

1,000.- 9 กล=อง 
 
 

 

9,000.- 

 รวมเปQนเงินท้ังส้ิน   93,200.- 

เนื่องจาก โครงการฯ ดังกล�าว ยังไม�ได=ก�อหนี้ผูกพัน จึงขออนุมัติกันเงินต�อ
สภาเทศบาลออกไปอีกหนึ่งปK ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด=วยการรับเงิน การ
เบิกจ�ายเงิน  การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค2กรปกครองส�วน
ท=องถ่ิน พ.ศ. 2547 และแก=ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2548 หมวด 5 การกันเงิน ข=อ 
59 กรณีท่ีมีรายจ�ายหมวดค�าครุภัณฑ2ท่ีดินและสิ่งก�อสร=าง ท่ียังมิได=ก�อหนี้ผูกพัน  แต�มี
ความจําเปMนจะต=องใช=เงินนั้นต�อไปอีก ให=องค2กรปกครองส�วนท=องถ่ินรายงานขออนุมัติ
กันเงินต�อสภาท=องถ่ินได=อีกไม�เกินระยะเวลาหนึ่งปK  

เหตุผล 
 เทศบาลฯ พิจารณาเห็นว�า ขณะน้ีใกล=สิ้นปKงบประมาณ แต�รายจ�ายฯ  ดังกล�าว  ไม�

สามารถก�อหน้ีผูกพันได=ทัน ภายในวันสิ้นปKงบประมาณ  และเพ่ือเปMนการปSองกันและรักษาความ
ปลอดภัย  ในชีวิตและทรัพย2สนิของเทศบาลฯ มีประสิทธิภาพ จึงเห็นสมควรดําเนินการตาม
หลักการข=างต=น  ซ่ึงเปMนการดาํเนินการตามอํานาจหน=าท่ี จึงเสนอขอให=สภาเทศบาลพิจารณา
อนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ�าย ประจําปKงบประมาณ  พ.ศ. 2557   ดังกล�าวข=างต=น  อีก  1  ปK  
เพ่ือดําเนินการต�อไป  จึงขอเสนอญัตติน้ี  ต�อสภาเทศบาลเพ่ือพิจารณาอนุมัต ิดิฉัน 
นางรุ�งอรุณ  คําโมง  นายกเทศมนตรีตําบลหาดเสีย้ว 

นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์   -  มีสมาชิกสภาเทศบาล  ท�านใด  จะอภิปรายหรือไม�  ขอเชิญค�ะ 

ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญ  คุณพรพรรณ  ถาริยะ  ค�ะ 
นางพรพรรณ  ถาริยะ  -  เรียนประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท�าน 
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1  ในเรื่องการกันเงินงบประมาณรายจ�ายงบประมาณ

รายจ5าย ประจําป#งบประมาณ พ.ศ. 2557  หมวด ค�าครุภัณฑ2ท่ีดินและสิ่งก�อสร=าง 
ประเภท ค�าครุภัณฑ2ท่ีดินและสิ่งก�อสร=าง  ประเภท ครุภัณฑ2ไฟฟSาและวิทยุ โทรทัศน2
วงจรปJด ตามโครงการติดต้ังกล=องวงจรปJด (CCTV) จํานวน 1  ชุด เพ่ือใช= ติดต้ัง ณ 
สํานักงานเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว  เพ่ือปSองกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย2สินของเทศบาลฯ  จํานวน  93,200.-  บาท   ได=อนุมัติไปต้ังแต�ปKท่ีแล=ว ท�านต=อง
มีแผนการดําเนินการ  เงินก็มีอยู�ในตัวท�าน  แล=วทําไมไม�จัดซ้ือ  เหลือวันเดียวท�านจะ
มากันเงิน   และถ=างบประมาณไม�ถึง  100,000.- บาท  ก็สามารถตกลงราคากันได=อยู5
แล.ว  

นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์   -  ขอเชิญคุณรุ�งอรุณ  คําโมง  นายกเทศมนตรีฯ 

ประธานสภาเทศบาล  
 
 
 
 



 
นางรุ�งอรุณ คําโมง  -  เรียนประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาล ท่ีทรงเกียรติ   
นายกเทศมนตรี ทุกท�าน  ดิฉัน นางรุ�งอรุณ  คําโมง  นายกเทศมนตรีตําบลหาดเสี้ยว  ดิฉันขอเรียน

ชี้แจงว�า  ดิฉันไม�ทราบว�าเกิดอะไรข้ึน  ดิฉันขออนุญาตให=เจ=าของโครงการชี้แจงค�ะ 
นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์   -  ขอเชิญคุณมณีวรรณ  บุณยศิวาพงศ2  ค�ะ 

ประธานสภาเทศบาล  
นางสาวมณีวรรณ  บุณยศิวาพงศ2 -  เรียนประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาล ทุกท�าน 
หัวหน=าสํานักปลัดฯ ดิฉันขอเรียนชี้แจง  ดังนี้  เนื่องจาก  ดิฉันได=ดําเนินการตามแผนการจัดซ้ือจัดจ=างแล=ว 
 และได=ดําเนินการตามข้ันตอน  โดยการแต�งต้ังคณะกรรมการกําหนดรายละเอียด

คุณลักษณะเพ่ือให=ได=ครุภัณฑ2ท่ีดี  เหมาะสมกับราคาท่ีต้ังไว=  แต�ดิฉันไม�ทราบว�า
จะต=องนําเข=าสู�ท่ีประชุมคณะกรรมการกําหนดราคาคอมพิวเตอร2  และได=รับทราบจาก
เวปไซด2ของจังหวัดว�า  ถ=าท=องถ่ินใดจัดซ้ือกล=อง CCTV ท่ีใช=งบประมาณของตนเองให=
ดําเนินการจัดทําแบบคําขอให=จังหวัดพิจารณาอนุมัติก�อนจึงจะสามารถดําเนินการ
จัดซ้ือได=  ดิฉันก็เลยดําเนินการจัดทําแบบคําขอฯ ดังกล�าว ส�งให=จังหวัดพิจารณา  
และได=รับหนังสือแจ=งอนุมัติ  เม่ือวันท่ี    กันยายน  2557  จึงไม�สามารถดําเนินการ
จัดซ้ือจัดจ=างได= ค�ะ  และในกรณีท่ีท�านพรพรรณ  ถาริยะ  ได=สอบถามเรื่องการจัดซ้ือ
จ=าง  ถ=างบประมาณไม�ถึง 100,000  บาท ก็สามารถตกลงราคาได=นั้น  ขอเรียน
ชี้แจงว�า  เนื่องจาก  นักวิชาการพัสดุ  ได=แจ=งว�า  กล=อง CCTV เปMนประเภทเดียวกัน
กันครุภัณฑ2ไฟฟSาและวิทยุ ท่ีได=ต้ังงบประมาณไว= ก็มีเครื่องเสียงในห=องประชุม  และ
เครื่องเสียงหอกระจายข�าว  เขาได=สอบถาม  สตง. แล=ว ต=องเอามารวมกัน พอรวมกัน
แล=ว จึงเกิน  100,000  บาท และจะต=องดําเนินการสอบราคา  จึงไม�สามารถตกลง
ราคาได=ค�ะ จึงขออนุญาตกันเงินไว=เพ่ือดําเนินการต�อไปต�อค�ะ 

นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์   -  ขอเชิญคุณประวิด  ตุ�นทอง  สมาชกสภาเทศบาล  เขต 2 

ประธานสภาเทศบาล  
นายประวิด  ตุ�นทอง  -  เรียนประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท�าน 
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2 การจัดซ้ือกล=อง CCTV  ติดต้ังเพ่ือรักษาความปลอดภัยฯ 

ถ=าเปMนสํานักงานฯ  ผมไม�ค�อยห�วงเท�าไหร�  ผมเปMนห�วงศูนย2เด็กเล็ก  ถ=ามีกล=องวงจร
ปJดก็จะปSองกันได=บ.าง   

นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์   -  ขอเชิญคุณรุ�งอรุณ  คําโมง  นายกเทศมนตรีฯ 

ประธานสภาเทศบาล  
นางรุ�งอรุณ คําโมง  -  เรียนประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาล ท่ีทรงเกียรติ   
นายกเทศมนตรี ทุกท�าน  ดิฉัน นางรุ�งอรุณ  คําโมง  นายกเทศมนตรีตําบลหาดเสี้ยว  ดิฉันขออนุญาต

ให=  คุณมณีวรรณ บุณยศิวาพงศ2  ชี้แจงว�า  กล=อง CCTV  ครอบคลุมไปถึงไหน  
นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์   -  ขอเชิญคุณมณีวรรณ  บุณยศิวาพงศ2  ค�ะ 

ประธานสภาเทศบาล 
 
 
 
 
 
 



8 
นางสาวมณีวรรณ  บุณยศิวาพงศ2 -  เรียนประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาล ทุกท�าน 
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=องกองช�าง 
6. หน=าห=องผู=บริหาร 
7. ห=องประชุม 
8. ทางข้ึนบันใด 

ท่ีประชุม   -  รับทราบ 
นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์   -  มีสมาชิกสภาเทศบาล  ท�านใด  จะอภิปรายอีกหรือไม� 
ประธานสภาเทศบาล ดิฉันจึงขอมติท่ีประชุมสภาฯ ว�า  สมาชิกท�านใดเห็นชอบให=กันเงินงบประมาณรายจ�าย

งบประมาณรายจ5าย ประจําป#งบประมาณ พ.ศ. 2557 หมวด ค�าครุภัณฑ2ท่ีดินและ
สิ่งก�อสร=าง ประเภท ค�าครุภัณฑ2ท่ีดินและสิ่งก�อสร=าง  ประเภท ครุภัณฑ2ไฟฟSาและวิทยุ 
โทรทัศน2วงจรปJด ตามโครงการติดต้ังกล=องวงจรปJด (CCTV) จํานวน 1  ชุด เพ่ือใช= 
ติดต้ัง ณ สํานักงานเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว  เพ่ือปSองกันและรักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย2สินของเทศบาลฯ  จํานวน  93,200.-  บาท    ขอได=โปรดยกมือข้ึน
ค�ะ 

ปรากฎว�า มีผู=เห็นชอบ   2   เสียง 
 มีสมาชิกสภาเทศบาลท�านใดไม�เห็นชอบให=กันเงินงบประมาณรายจ�ายงบประมาณ

รายจ5าย ประจําป#งบประมาณ พ.ศ. 2557 หมวด ค�าครุภัณฑ2ท่ีดินและสิ่งก�อสร=าง 
ประเภท ค�าครุภัณฑ2ท่ีดินและสิ่งก�อสร=าง  ประเภท ครุภัณฑ2ไฟฟSาและวิทยุ โทรทัศน2
วงจรปJด ตามโครงการติดต้ังกล=องวงจรปJด (CCTV) จํานวน 1 ชุด เพ่ือใช= ติดต้ัง ณ 
สํานักงานเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว เพ่ือปSองกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย2สินของเทศบาลฯ  จํานวน  93,200.-  บาท     ขอได=โปรดยกมือข้ึนค�ะ 

ปรากฏว�า   มีผู=ไม�เห็นชอบ จํานวน   5  เสียง  
     ผลปรากฎดังนี้ 
     มีผู=เห็นชอบ จํานวน    2    เสียง 
     มีผู=ไม�เห็นชอบ จํานวน    5     เสียง  
     งดออกเสียง จํานวน    5     เสียง 
ท่ีประชุม   -  มีมติไม�เห็นชอบให=กันเงินกันงบประมาณรายจ�ายงบประมาณรายจ5าย 

ประจําป#งบประมาณ พ.ศ. 2557 หมวด ค�าครุภัณฑ2ท่ีดินและสิ่งก�อสร=าง ประเภท 
ค�าครุภัณฑ2ท่ีดินและสิ่งก�อสร=าง  ประเภท ครุภัณฑ2ไฟฟSาและวิทยุ โทรทัศน2วงจรปJด 
ตามโครงการติดต้ังกล=องวงจรปJด (CCTV) จํานวน 1  ชุด เพ่ือใช= ติดต้ัง ณ สํานักงาน
เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว เพ่ือปSองกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย2สินของ
เทศบาลฯ  จํานวน  93,200.-  บาท 
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นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์   3.2  ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ�ายเพ่ิมเติม  ฉบับท่ี 1 ประจําปK 
ประธานสภาเทศบาล      งบประมาณ  พ.ศ.  2557  ขอเชิญ  คุณรุ�งอรุณ    คําโมง  นายกเทศมนตรีตําบล 

หาดเสี้ยว เปMนผู=แถลงญัตติ   ขอเชิญค�ะ      
นางรุ�งอรุณ คําโมง  -  เรียนประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาล ท่ีทรงเกียรติ   
นายกเทศมนตรี        ทุกท�าน  ดิฉัน นางรุ�งอรุณ  คําโมง  นายกเทศมนตรีตําบลหาดเสี้ยว  ดิฉันขอเสนอ 

ญัตติผู.บริหารเทศบาล เรื่อง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ5ายเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 
ประจําป#งบประมาณ พ.ศ. 2557    

หลักการ 
ด.วยเทศบาลตําบลหาดเส้ียวมีความประสงค<ขออนุมัติขอกันเงิน ตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว5าด.วยการรับเงิน  การเบิกจ5ายเงิน  การฝากเงิน  
การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค<กรปกครองส5วนท.องถ่ิน  พ.ศ. 2547 
หมวด 5 การขอกันเงิน ข.อ 59 ในกรณีท่ีมีรายจ5ายหมวดค5าครุภัณฑ<ท่ีดินและ
ส่ิงก5อสร.าง ท่ียังมิได.ก5อหนี้ผูกพัน แต5มีความจําเปQนจะต.องใช.เงินนั้นต5อไปอีก ให.
องค<กรปกครองส5วนท.องถ่ินรายงานขออนุมัติกันเงินต5อสภาท.องถ่ินได.อีกไม5เกิน
ระยะเวลาหนึ่งป# 

ดังนั้น  จึงรายงานขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ5ายเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 
ประจําป#งบประมาณ พ.ศ. 2557  ต5อสภาเทศบาล อีก 1 ป# เพ่ือดําเนินการตาม
อํานาจหน.าท่ี ด.านบริการชุมชน การบริหารกิจการขององค<กรปกครองส5วนท.องถ่ิน  
เพ่ือประโยชน<ในการพัฒนาท.องถ่ินและแก.ไขปZญหาความเดือดร.อนของประชาชน     
จํานวน 2 รายการ ดังนี้ 

- งบประมาณรายจ�ายเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 ประจําปKงบประมาณ  พ.ศ. 2557   
ประเภท ค�าท่ีดินและสิ่งก�อสร=าง   

1. ก�อสร=างระบายน้ํา คสล. บริเวณซอยร�วมใจพัฒนา หมู�ท่ี 2 ตําบลหาด
เสี้ยว โดยก�อสร=างรางระบายน้ํา คสล. ช�วงท่ี 1 ขนาดกว=าง 0.50 เมตร ยาว 
194.00 เมตร ความลึกเฉลี่ย 0.90  และช�วงท่ี 2 ขนาดกว=าง 0.50 เมตร ยาว 
348.00 เมตร ความลึกเฉลี่ย 0.55   เงินงบประมาณ  917,000.- บาท (เก=าแสน
หนึ่งหม่ืนเจ็ดพันบาทถ=วน) 

2. ก5อสร.างท5อระบายน้ํา คสล. บริเวณถนนสาย หาดสูง  -  บ.านใหม5  (ฝZ\ง
ตะวันออก) หมู5ท่ี 3 � 4  ตําบลหาดเส้ียว โดยก5อสร.างท5อระบายน้ํา  คสล.  ขนาด 
Ø  0.40 เมตร ยาว 263.00 เมตร บ5อพักจํานวน 26 บ5อ  เงินงบประมาณ  
339,000.- บาท (สามแสนสามหม่ืนเก.าพันบาทถ.วน) 
รวมเปQนเงิน 1,256,000.- บาท (หนึ่งล.านสองแสนห.าหม่ืนหกพันบาทถ.วน 

เหตุผล 

โครงการดังกล�าวยังมิได=ดําเนินการก�อหนี้ผูกพันแต�อย�างใด เทศบาลฯ 
พิจารณาเห็นว�า ขณะนี้ใกล=สิ้นปKงบประมาณ แต�รายจ�ายฯ ดังกล�าวไม�สามารถก�อหนี้ผู=
พันได=ทันภายในปKงบประมาณและเพ่ือให=มีการพัฒนาท=องถ่ินอย�างมีประสิทธิภาพและ
เปMนไปตามความต=องการของประชาชน จึงเห็นสมควรดําเนินการตามหลักการข=างต=น  
ซ่ึงเปMนการดําเนินการตามอํานาจหน=าท่ี แก=ไขป:ญหาความเดือดร=อนของประชาชน  
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จึงเสนอขอให=สภาเทศบาลพิจารณาอนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ�ายเพ่ิมเติมฉบับท่ี 1 
ประจําปKงบประมาณ   พ.ศ.  2557 ดังกล�าวข=างต=น อีก 1 ปK เพ่ือดําเนินการต�อไป 
จึงขอเสนอญัตตินี้  ต�อสภาเทศบาลเพ่ือพิจารณาอนุมัติ ดิฉัน  นางรุ�งอรุณ   คําโมง 
นายกเทศมนตรีตําบลหาดเสี้ยว 

นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์   -  มีสมาชิกสภาเทศบาล  ท�านใด  จะอภิปรายหรือไม�  ขอเชิญค�ะ   
ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญ  คุณมุ�ย  กําไร  ค�ะ 
นายมุ�ย  กําไร   -  เรียนประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท�าน 
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2  ในข=อท่ี  2 ก5อสร.างท5อระบายน้ํา คสล. บริเวณถนน

สาย หาดสูง  -  บ.านใหม5  ผมอยากจะขอเปลี่ยนแปลงจากท�อระบายน้ําเปMนราง
ระบายน้ํา ครับ 

นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์   -  มีสมาชิกสภาเทศบาล  ท�านใด  จะอภิปรายหรือไม�  ขอเชิญค�ะ   
ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญ  คุณพรพรรณ  ถาริยะ  ค�ะ 
นางพรพรรณ  ถาริยะ  -  เรียนประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท�าน 
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1  ในข=อท่ี  2 ก5อสร.างท5อระบายน้ํา คสล. บริเวณถนน

สายหาดสูง  -  บ.านใหม5  ราคา 339,000  บาท  ถ=าเปMนรางระบายน้ําราคาจะเพ่ิม
ข้ึนมาอีกหลายแสนบาท  ไม�ทราบว�าทางกองช�างได=ตรวจสอบและคํานึงถึงปริมาณ
น้ําฝน  น้ําท�วมขังหรือไม�ถึงตรงนี้หรือเปล�าว�า  น้ําไหลทันหรือไม�  อยากจะสอบถาม
กองช�างว�า  ท่ีออกแบบมาน้ํามันไหลทันหรือเปล�า   ถ=าน้ําไหลทันก็ไม�ต=องไปทําราง
ระบายน้ํา  เพราะว�าราคามันสูงมาก ดิฉันขอเสนอความคิดเห็นเท�านี้ค�ะ 

นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์   - ขอเชิญ  คุณรุ�งอรุณ  คําโมง  นายกเทศมนตรี 
ประธานสภาเทศบาล 
นางรุ�งอรุณ คําโมง  -  เรียนประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาล ท่ีทรงเกียรติ   
นายกเทศมนตรี ทุกท�าน  ดิฉัน นางรุ�งอรุณ  คําโมง  นายกเทศมนตรีตําบลหาดเสี้ยว  ในการก�อสร=าง

ท�อระบายน้ํา คสล. บริเวณถนนสายหาดสูง  -  บ=านใหม�   มีป:ญหามาหลายปKแล=ว  
ฝนตกเม่ือไหร�ก็มีป:ญหาน้ําท�วมขัง  เขาก็ร=องเรียน ซ่ึงมีบ=านผู=นําอยู�ตรงนั้น  การทําท�อ
ระบายน้ํา  ก็ทําตามความจําเปMน  เราทําโดยมีข=อมูล  และความจําเปMนขนาดไหน  
และจะขอให=กองช�างแจ=งรายละเอียด ความสูง - ตํ่า และรองรับน้ําไหลอย�างไร  ใน

การสัญจรแล=วประชาชนไม�เดือดร=อน  ดิฉันขอเชิญกองช�างเปMนผู=ชี้แจงค�ะ 
นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์   -  ขอเชิญ คุณชัยพร  ชีวะนานนท2  ขอเชิญค�ะ   
ประธานสภาเทศบาล  
นายชัยพร  ชีวะนานนท2  -  เรียนประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท�าน 
นายช�างโยธา 4    ในข=อท่ี  2 ก5อสร.างท5อระบายน้ํา คสล. บริเวณถนนถนนสายหาดสูง  -  บ.านใหม5   

น้ําจะมาจากน้ําใช=ในครัวเรือน มาจากการประชาคมหมู�บ=าน ถ=าเปMนท�อระบายน้ํา  
ราคาตารางเมตรละ  1,300 บาท  มีโครงการบรรจุอยู�ในแผนพัฒนาเทศบาล 3  ปK 
ถ=าเปMนรางระบายน้ํา ราคาตารางเมตรละ  1,800 บาท   ไม�มีโครงการบรรจุอยู�ใน
แผนพัฒนาเทศบาล 3  ปK  ความต=องการของชาวบ=านเขาของท�อระบายน้ํา ครับ 

นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์   -  ขอเชิญ คุณประวิด  ตุ�นทอง  ขอเชิญค�ะ   
ประธานสภาเทศบาล  
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นายประวิด  ตุ�นทอง  -  เรียนประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท�าน 
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2  เม่ือวานประมาณ  6  โมงเย็น ได=ไปร�วมประชุมกับ

ชาวบ=าน เก่ียวกับการก�อสร=างท�อระบายน้ํา  ครั้งแรกถามว�าทําไมไม�ทํารางระบายน้ํา  
ทําไมทําเปMนท�อระบายน้ํา ในแผนฯ  เปMนท�อระบายน้ํา  ตามความต=องการชาวบ=าน   
ถ=าน้ําฝนอย�างเดียวไม�พอ  การแก=ไขป:ญหาเฉพาะหน=าก็ไม�มีป:ญหา  ท่ีผมมอง  ผมมอง
ถึงอนาคตข=างหน=า  ในส�วนชาวบ=านเขารอมา 5–6 ปK เขาคิดกว�าได=แค�นี้ก็ต=องเอาไว=
ก�อน   ขอบคุณครับ 

นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์   - ขอเชิญ  คุณพรพรรณ  ถาริยะ  ค�ะ 
ประธานสภาเทศบาล  
นางพรพรรณ  ถาริยะ  -  เรียนประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท�าน 
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1  ญัตติกันเงินงบประมาณรายจ�ายเพ่ิมเติม  ฉบับท่ี 1  

ประจําปKงบประมาณ  พ.ศ. 2557  มีอยู�  2  ข=อ  
1. ก�อสร=างระบายน้ํา คสล. บริเวณซอยร�วมใจพัฒนา หมู�ท่ี 2 ตําบลหาด

เสี้ยว โดยก�อสร=างรางระบายน้ํา คสล. ช�วงท่ี 1 ขนาดกว=าง 0.50 เมตร ยาว 
194.00 เมตร ความลึกเฉลี่ย 0.90  และช�วงท่ี 2 ขนาดกว=าง 0.50 เมตร ยาว 
348.00 เมตร ความลึกเฉลี่ย 0.55   เงินงบประมาณ  917,000.- บาท (เก=าแสน
หนึ่งหม่ืนเจ็ดพันบาทถ=วน)  ซอยนี้มีความสําคัญมาก  ดิฉันผ�านทุกวัน  น้ําท�วมขัง
ตลอด  ชาวบ=านเขาไม�รู=หรอกว�าเราทําอะไรกันอยู� เขาก็ว�าเราไม�แก=ไขป:ญหากัน  ดิฉัน
ก็ขอเสนอให=พิจารณาเปMน ๆ  ไป  เนื่องจาก  ข=อ 2  ยังมีการอภิปราบกันอยู�  ในส�วน
ก�อสร=างระบายน้ํา คสล. บริเวณซอยร�วมใจพัฒนา หมู�ท่ี 2 ตําบลหาดเสี้ยว นี้มีความ
จําเปMนสมควรท่ีจะดําเนินการแก=ไขป:ญหาความเดือดร=อนให=กับประชาชน  ขอบคุณค�ะ 

นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์   -  ขอเชิญ คุณทิติยา  กระบาย  ขอเชิญค�ะ   
ประธานสภาเทศบาล  
นางทิติยา  กระบาย  -  เรียนประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท�าน 
หัวหน=าฝAายแผนงานฯ  เม่ือวานนี้ดิฉันได=ร�วมประชุมกับประชาชน  หมู�ท่ี 4  ตําบลหาดเสี้ยว ท่ีบ=านผู=ใหญ�บ=าน  

ได=เชิญผู=ได=รับเดือดร=อนมาประชุม  ไม�ทราบว�าท�านประวิด  ตุ�นทอง  ได=แจ=งให=สมาชิก
สภาเทศบาลฯ จากการท่ีประชุม  ทุกคนท่ีเข=าร�วมประชุม  เขาต=องการท�อระบายน้ํา  
เพราะเขาเดือดร=อนมานานแล=ว  เขาบอกว�าเขาขอมานานแล=วไม�ได=สักที  และท�อ
ระบายน้ําเปMนความต=องการของเขา  ทุกคนมีความคิดเห็นว�าการก�อสร=างท�อระบายน้ํา 
สามารองรับน้ําได=  ดิฉันขอแจ=งตามมติท่ีประชุม ค�ะ 

นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์   - ขอเชิญ  คุณพรพรรณ  ถาริยะ  ค�ะ 
ประธานสภาเทศบาล  
นางพรพรรณ  ถาริยะ  -  เรียนประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท�าน 
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1 จากการประชุมท่ีผ�านมาการจัดซ้ือจัดจ=างใช=เวลานาน 

มาก  กว�าจะหาผู=รับจ=างได=  กว�าจะทําสัญญา   กว�าจะลงมือทํางาน ก็อาจจะถึงปKหน=า
ก็ได=ค�ะ  ขอบคุณค�ะ 

นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์   - ขอเชิญ  คุณรัชดาภรณ2  กําเนิด  ค�ะ 
ประธานสภาเทศบาล  
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นางสาวรัชดาภรณ2  กําเนิด  -  เรียนประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท�าน 
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2  ในเม่ือชาวบ=านเขาต=องการท�อระบายน้ํา ถ=าดูดถึงจะสิ้น

ปKงบประมาณแล=ว  คือวันพรุ�งนี้  เงินก็ตกไปเปMนงบประมาณ 2558 ซ่ึงตรงนี้เงินก็ยัง
อยู�ไม�ได=หายไปไหน  เราไม�ได=ตัดตรงนี้ท้ิง  ก�อสร=างระบายน้ํา คสล. บริเวณซอยร�วมใจ
พัฒนา  และก5อสร.างท5อระบายน้ํา คสล. บริเวณถนนสาย หาดสูง  -  บ.านใหม5  ก็
ยังอยู�  ณ   ตอนนี้เรื่องขอการกันเงินก็เกิน  25  กันยายน  แล=ว  ขอบคุณค�ะ 

นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์   - ขอเชิญ  คุณพรพรรณ  ถาริยะ  ค�ะ 
ประธานสภาเทศบาล  
นางพรพรรณ  ถาริยะ  -  เรียนประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท�าน 
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1 การกันเงินก็คือจะต=องดําเนินการทันที  เพ่ือไม�ให=ตกเปMน

เงินสะสม  ถ=าตกเปMนเงินสะสม  ถ=าเราจะนํามาใช=ก็ต=องมีหลักการและเหตุผลอีก  การ
กันเงินก็เพ่ือจะให=ดําเนินการต�อไปได=อีก และสามารถดําเนินการจัดซ้ือจัดจ=างได=เลย 
ค�ะ 

นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์   - ขอเชิญ  คุณรุ�งอรุณ  คําโมง  นายกเทศมนตรี 
ประธานสภาเทศบาล 
นางรุ�งอรุณ คําโมง  -  เรียนประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาล ท่ีทรงเกียรติ   
นายกเทศมนตรี ทุกท5าน  ดิฉัน นางรุ5งอรุณ  คําโมง  นายกเทศมนตรีตําบลหาดเส้ียว  ดิฉันขอช้ีแจง

ให.  คุณรัชดาภรณ<  กําเนิด  เนื่องจากท5านเปQนน.องใหม5  อาจจะไม5เข.าใจใน
ระเบียบ ท่ีบอกว5ากันเงินถึง 25 กันยายน นั้นไม5ใช5นะค5ะ เปQนวิธีปฏิบัติตาม
กฎหมาย  การขอกันเงินเปMนเงินท่ีเราได=จัดทํางบประมาณเพ่ิมเติม  ประจําปK  2557  
แล=ว  เนื่องจากเงินล=นงบประมาณ  จึงได=จัดทํางบประมาณเพ่ิมเติม  และได=รับความ
กรุณาจากสภาเทศบาล  และได=ส�งไปให=ผู=ว�าราชการจังหวัด  อนุมัติ ขอให=ประธานสภา
พิจารณาเห็นชอบเปMนข=อ ๆ ไป  ลดป:ญหาความเดือดร=อนของประชาชน  การทําทุก
อย�างเรามีข=อมูล  จึงขอให=กองช�างได=ชี้แจง 

นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์   - ขอเชิญ  ส.อ.กันตพงษ2  ทิพย2สุคนธ2  ค�ะ 
ประธานสภาเทศบาล  
ส.อ.กันตพงษ2  ทิพย2สุคนธ2  -  เรียนประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท�าน 
นายช�างโยธา  
นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์   - ขอเชิญ  คุณประวิด  ตุ�นทอง  ค�ะ 
ประธานสภาเทศบาล  
นายประวิด  ตุ�นทอง  -  เรียนประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท�าน 
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2 
นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์   - ขอเชิญ  คุณรุ�งอรุณ  คําโมง  นายกเทศมนตรี 
ประธานสภาเทศบาล 
นางรุ�งอรุณ คําโมง  -  เรียนประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาล ท่ีทรงเกียรติ   
นายกเทศมนตรี ทุกท5าน  ดิฉัน นางรุ5งอรุณ  คําโมง  นายกเทศมนตรีตําบลหาดเส้ียว   
นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์   - ขอเชิญ  คุณมุ�ย  กําไร  ค�ะ 
ประธานสภาเทศบาล  
นายมุ�ย กําไร   -  เรียนประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท�าน 
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2  
 



นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์   - ขอเชิญ  คุณเกรียงศักด์ิ  ทองแซม  ค�ะ 
ประธานสภาเทศบาล  
นายเกรียงศักด์ิ  ทองแซม  -  เรียนประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท�าน 
ปลัดเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2 
นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์   - ขอเชิญ  คุณรุ�งอรุณ  คําโมง  นายกเทศมนตรี 
ประธานสภาเทศบาล 
นางรุ�งอรุณ คําโมง  -  เรียนประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาล ท่ีทรงเกียรติ   
นายกเทศมนตรี ทุกท5าน  ดิฉัน นางรุ5งอรุณ  คําโมง  นายกเทศมนตรีตําบลหาดเส้ียว   
นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์   - ขอเชิญ  คุณประวิด  ตุ�นทอง  ค�ะ 
ประธานสภาเทศบาล  
นายประวิด  ตุ�นทอง  -  เรียนประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท�าน 
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2 
นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์   - ขอเชิญ  คุณพรพรรณ  ถาริยะ  ค�ะ 
ประธานสภาเทศบาล  
นางพรพรรณ  ถาริยะ  -  เรียนประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท�าน 
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1  
 
 
นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์   -  มีสมาชิกสภาเทศบาล  ท�านใด  จะอภิปรายอีกหรือไม� 
ประธานสภาเทศบาล ดิฉันจึงขอมติท่ีประชุมสภาฯ ว�า  สมาชิกท�านใดเห็นชอบให=กันเงินงบประมาณรายจ�าย

งบประมาณรายจ5ายเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 ประจําป#งบประมาณ พ.ศ. 2557 ข=อ 1. 
ก�อสร=างระบายน้ํา คสล. บริเวณซอยร�วมใจพัฒนา หมู�ท่ี 2 ตําบลหาดเสี้ยว โดย
ก�อสร=างรางระบายน้ํา คสล. ช�วงท่ี 1 ขนาดกว=าง 0.50 เมตร ยาว 194.00 เมตร 
ความลึกเฉลี่ย 0.90  และช�วงท่ี 2 ขนาดกว=าง 0.50 เมตร ยาว 348.00 เมตร 
ความลึกเฉลี่ย 0.55  เงินงบประมาณ 917,000.- บาท (เก=าแสนหนึ่งหม่ืนเจ็ดพัน
บาทถ=วน) ขอได=โปรดยกมือข้ึนค�ะ 

ปรากฎว�า มีผู=เห็นชอบ   8   เสียง 
 มีสมาชิกสภาเทศบาลท�านใดไม�เห็นชอบให=กันเงินงบประมาณรายจ�ายงบประมาณ

รายจ5ายเพ่ิมเติม  ฉบับท่ี  1  ประจําป#งบประมาณ พ.ศ. 2557 ข=อ 1. ก�อสร=าง
ระบายน้ํา คสล. บริเวณซอยร�วมใจพัฒนา หมู�ท่ี 2 ตําบลหาดเสี้ยว โดยก�อสร=างราง
ระบายน้ํา คสล. ช�วงท่ี 1 ขนาดกว=าง 0.50 เมตร ยาว 194.00 เมตร ความลึกเฉลี่ย 
0.90  และช�วงท่ี 2 ขนาดกว=าง 0.50 เมตร ยาว 348.00 เมตร ความลึกเฉลี่ย 
0.55  เงินงบประมาณ 917,000.- บาท (เก=าแสนหนึ่งหม่ืนเจ็ดพันบาทถ=วน) ขอได=
โปรดยกมือข้ึนค�ะ 

ปรากฏว�า   มีผู=ไม�เห็นชอบ จํานวน     -     เสียง  
     ผลปรากฎดังนี้ 
     มีผู=เห็นชอบ จํานวน    8    เสียง 
     มีผู=ไม�เห็นชอบ จํานวน    -     เสียง  
     งดออกเสียง จํานวน    4     เสียง 
ท่ีประชุม   -  มีมติเห็นชอบให=กันเงินกันงบประมาณรายจ�ายงบประมาณรายจ5าย 

เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี 1 ประจําป#งบประมาณ พ.ศ. 2557 ข=อ 1. ก�อสร=างระบายน้ํา 
คสล. บริเวณซอยร�วมใจพัฒนา หมู�ท่ี 2 ตําบลหาดเสี้ยว โดยก�อสร=างรางระบายน้ํา 



คสล. ช�วงท่ี 1 ขนาดกว=าง 0.50 เมตร ยาว 194.00 เมตร ความลึกเฉลี่ย 0.90  
และช�วงท่ี 2 ขนาดกว=าง 0.50 เมตร ยาว 348.00 เมตร ความลึกเฉลี่ย 0.55  เงิน
งบประมาณ 917,000.- บาท (เก=าแสนหนึ่งหม่ืนเจ็ดพันบาทถ=วน) 

 
นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์   -  ดิฉันจึงขอมติท่ีประชุมสภาฯ ว�า  สมาชิกท�านใดเห็นชอบให=กันเงิน 
ประธานสภาเทศบาล งบประมาณรายจ�ายงบประมาณรายจ5ายเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 ประจําป#งบประมาณ 

พ.ศ. 2557 ข=อ 2. ก5อสร.างท5อระบายน้ํา คสล. บริเวณถนนสาย หาดสูง  -  บ.าน
ใหม5  (ฝZ\งตะวันออก) หมู5ท่ี 3 – 4  ตําบลหาดเส้ียว โดยก5อสร.างท5อระบายน้ํา  
คสล.  ขนาด Ø  0.40 เมตร ยาว 263.00 เมตร บ5อพักจํานวน 26 บ5อ  เงิน
งบประมาณ  339,000.- บาท (สามแสนสามหม่ืนเก.าพันบาทถ.วน) ขอได=โปรดยก
มือข้ึนค�ะ 

ปรากฎว�า มีผู=เห็นชอบ   10   เสียง 
  มีสมาชิกสภาเทศบาลท�านใดไม�เห็นชอบให=กันเงินงบประมาณรายจ�าย

งบประมาณรายจ5ายเพ่ิมเติม  ฉบับท่ี  1  ประจําป#งบประมาณ พ.ศ. 2557 ข=อ 2. 
ก5อสร.างท5อระบายน้ํา คสล. บริเวณถนนสาย หาดสูง  -  บ.านใหม5  (ฝZ\งตะวันออก) 
หมู5ท่ี 3 – 4  ตําบลหาดเส้ียว โดยก5อสร.างท5อระบายน้ํา  คสล.  ขนาด Ø  0.40 
เมตร ยาว 263.00 เมตร บ5อพักจํานวน 26 บ5อ  เงินงบประมาณ  339,000.- 
บาท (สามแสนสามหม่ืนเก.าพันบาทถ.วน) ขอได=โปรดยกมือข้ึนค�ะ 

ปรากฏว�า   มีผู=ไม�เห็นชอบ จํานวน     -     เสียง  
     ผลปรากฎดังนี้ 
     มีผู=เห็นชอบ จํานวน    10   เสียง 
     มีผู=ไม�เห็นชอบ จํานวน    -      เสียง  
     งดออกเสียง จํานวน    2     เสียง 
ท่ีประชุม   -  มีมติเห็นชอบให=กันเงินกันงบประมาณรายจ�ายงบประมาณ

รายจ�าย เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี 1 ประจําปKงบประมาณ พ.ศ. 2557 ข=อ 2. ก�อสร=างท�อ
ระบายน้ํา คสล. บริเวณถนนสาย หาดสูง  -  บ=านใหม�  (ฝ:�งตะวันออก) หมู�ท่ี 3 – 4  
ตําบลหาดเสี้ยว โดยก�อสร=างท�อระบายน้ํา  คสล.  ขนาด Ø  0.40 เมตร ยาว 
263.00 เมตร บ�อพักจํานวน 26 บ�อ  เงินงบประมาณ  339,000.- บาท (สามแสน
สามหม่ืนเก=าพันบาทถ=วน)  

นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์   -  มีสมาชิกสภาเทศบาล  ท�านใด  จะอภิปรายหรือไม�  ขอเชิญค�ะ 

ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญ  คุณรุ�งอรุณ  คําโมง  ค�ะ 
นางรุ�งอรุณ  คําโมง                   -  เรียนประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาล ท่ีทรงเกียรติ   

นายกเทศมนตรี      ทุกท�าน  ดิฉัน นางรุ�งอรุณ  คําโมง  นายกเทศมนตรีตําบลหาดเสี้ยว ขอขอบคุณท�าน
สมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท�าน ท่ีได=กรุณาเห็นชอบให=กันเงินงบประมาณรายจ�าย
เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี 1  ประจําปKงบประมาณ  พ.ศ. 2557 ดิฉันพร=อมคณะผู=บริหาร  
และเจ=าหน=าท่ี ทุกท�าน จะใช=จ�ายงบประมาณรายจ�ายอย�างรอบคอบ เกิดประโยชน2
ให=แก�บ=านเมืองอย�างสูงสุดและยั่งยืน ต�อไป ดิฉันขอขอบคุณ สมาชิกสภาเทศบาลเปMน
อย�างยิ่งค�ะ   

ท่ีประชุม  -  รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่อง   กระทู. (ถ.ามี) 
นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์           -  ไม�มีสมาชิกส�งเรื่องกระทู=  จึงขอผ�านวาระนี้ 

ประธานสภาเทศบาล 
ท่ีประชุม  -  รับทราบ  

         
ระเบียบวาระท่ี  5    เรื่อง  อ่ืน  ๆ   
นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์  -  มีสมาชิกสภาเทศบาล ท�านใดมีเรื่องอ่ืนใดหรือไม�ค�ะ      ขอเชิญ 
ประธานสภาเทศบาล คุณพุธิชัย  โชคชัยเจริญยิ่ง  นายกเทศมนตรีตําบลหาดเสี้ยว ค�ะ 
นายพุธิชัย  โชคชัยเจริญยิ่ง   -  เรียน  ประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท�าน 
สมาชิกสภาเทศบาล ผม  นายพุธิชัย  โชคชัยเจริญยิ่ง  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1 
นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์   - ขอเชิญ  คุณมุ�ย  กําไร  ค�ะ 
ประธานสภาเทศบาล  
นายมุ�ย  กําไร   -  เรียนประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท�าน 
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2 
นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์   - ขอเชิญ  คุณวิทูล  พณิชนันทเวช  ค�ะ 
ประธานสภาเทศบาล  
นายวิทูล  พณิชนันทเวช  -  เรียนประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท�าน 
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1 
นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์   -  ขอเชิญ  คุณรุ�งอรุณ  คําโมง  ค�ะ 

ประธานสภาเทศบาล  
นางรุ�งอรุณ  คําโมง                   -  เรียนประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาล ท่ีทรงเกียรติ   

นายกเทศมนตรี      ทุกท�าน  ดิฉัน นางรุ�งอรุณ  คําโมง  นายกเทศมนตรีตําบลหาดเสี้ยว  
นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์   -  ขอเชิญ  คุณเกรียงศักด์ิ  ทองแซม  ค�ะ 

ประธานสภาเทศบาล  
นายเกรียงศักด์ิ  ทองแซม           -  เรียนประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท�าน 

ปลัดเทศบาล       ผม  นายเกรียงศักด์ิ  ทองแซม  
นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์   - ขอเชิญ  คุณวิทูล  พณิชนันทเวช  ค�ะ 
ประธานสภาเทศบาล  
นายวิทูล  พณิชนันทเวช  -  เรียนประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท�าน 
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1 
นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์   -  ขอเชิญ  คุณรุ�งอรุณ  คําโมง  ค�ะ 

ประธานสภาเทศบาล  
นางรุ�งอรุณ  คําโมง                   -  เรียนประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาล ท่ีทรงเกียรติ   

นายกเทศมนตรี      ทุกท�าน  ดิฉัน นางรุ�งอรุณ  คําโมง  นายกเทศมนตรีตําบลหาดเสี้ยว  
นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์   - ขอเชิญ  คุณพรพรรณ  ถาริยะ ค�ะ 
ประธานสภาเทศบาล  
นางพรพรรณ  ถาริยะ  -  เรียนประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท�าน 
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1 



นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์   -  ขอเชิญ  คุณรุ�งอรุณ  คําโมง  ค�ะ 

ประธานสภาเทศบาล  
นางรุ�งอรุณ  คําโมง                   -  เรียนประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาล ท่ีทรงเกียรติ   

นายกเทศมนตรี      ทุกท�าน  ดิฉัน นางรุ�งอรุณ  คําโมง  นายกเทศมนตรีตําบลหาดเสี้ยว  
นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์   - ขอเชิญ  ส.อ.กันตพงษ2  ทิพย2สุคนธ2  ค�ะ 
ประธานสภาเทศบาล  
ส.อ.กันตพงษ2  ทิพย2สุคนธ2  -  เรียนประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท�าน 
นายช�างโยธา  
นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์   -  ขอเชิญ  คุณรุ�งอรุณ  คําโมง  ค�ะ 

ประธานสภาเทศบาล  
นางรุ�งอรุณ  คําโมง                   -  เรียนประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาล ท่ีทรงเกียรติ   

นายกเทศมนตรี      ทุกท�าน  ดิฉัน นางรุ�งอรุณ  คําโมง  นายกเทศมนตรีตําบลหาดเสี้ยว  
 
 

/ นางสุดาพร............... z, 
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นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์  -  มีสมาชิกสภาเทศบาล ท�านใดมีเรื่องอ่ืนใดหรือไม�ค�ะ      ถ=าไม�มีดิฉัน 
ประธานสภาเทศบาล ขอปJดการประชุม   ขอขอบคุณท�านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท�านค�ะ 
ท่ีประชุม   -  รับทราบ 
  ปJดประชุม  เวลา   11.45 น. 
 

        ลงชื่อ      เกรียงศักด์ิ  ทองแซม ผู=จดบันทึกการประชุม 
(นายเกรียงศักด์ิ  ทองแซม)    

เลขานุการสภาเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  ตรวจแล.วถูกต.อง 
เม่ือวันท่ี   30   กันยายน    2557     

         
  ลงชื่อ        ทีรศักด์ิ  ขนาดนิด     ประธานกรรมการ       
                  (นายทีรศักด์ิ  ขนาดนิด)                       

  ลงชื่อ         สมชาย  รังษี          กรรมการ       
                      (นายสมชาย  รังษี)    

  ลงชื่อ      รัชดาภรณ2  กําเนิด     กรรมการ                      
                      (นางสาวรัชดาภรณ2  กําเนิด)      

  ลงชื่อ       สุดาพร  ปาลวิสุทธิ์   ประธานสภาเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว 
            (นางสุดาพร  ปาลวิสทุธิ์)  



 
                  สําเนาถูกต.อง 
 
                                                                               เกรียงศักดิ์  ทองแซม 
           (นายเกรียงศักดิ์  ทองแซม) 
             เลขานุการสภาเทศบาลตําบลหาดเส้ียว 
 


