๑

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลควนเสาธง
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๒
วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลควนเสาธง
ผู้มาประชุม
ที่
ชื่อ – สกุล
๑. นายสมมารถ หวังสัน
๒. นางสาวรัตน์ตกา แป้นแก้ว
๓. นายสนิท ภิวัฒนกุล
๔. นายกะติบีน เก็มเด็น
๕. นายอะหมีด สีปานปิ่น
๖. นายชูชีพ ทองหนู
๗. นายกอเส็ม ชานาญ
๘. นายสมนึก แก้วขาวทอง
๙. นางสาวอนิสรา ปานทอง
๑๐. นายเกตสาดา ราโอบ
๑๑. นายอิสมะแอน ปานหวาน
๑๒. นายไหลหมาน ภัยเนียม
๑๓. นายเพียรชัย เสวตโสธร

ผู้ไม่มาประชุม
ที่
ชื่อ – สกุล
-

ผู้เข้าร่วมประชุม
ที่
ชื่อ – สกุล
๑. นายหร้อหีม นวลดา
๒. นายเสกสรรค์ สีสอาด
๓. นายหมูหำหมัด เหล็มนุ้ย

ตาแหน่ง
ประธานสภาเทศบาล
รองประธานสภาฯ
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
เลขานุการสภาเทศบาล

ลายมือชื่อ
สมมารถ หวังสัน
รัตน์ตกา แป้นแก้ว
สนิท ภิวัฒนกุล
กะติบีน เก็มเด็น
อะหมีด สีปานปิ่น
ชูชีพ ทองหนู
กอเส็ม ชานาญ
สมนึก แก้วขาวทอง
อนิสรา ปานทอง
เกตสาดา ราโอบ
อิสมะแอน ปานหวาน
ไหลหมาน ภัยเนียม
เพียรชัย เสวตโสธร

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ
-

ตาแหน่ง
นายกเทศมนตรี
รองปลัดเทศบาล
ผู้อานวยการกองช่าง

ลายมือชื่อ
หร้อหีม นวลดา
เสกสรรค์ สีสอาด
หมูหำหมัด เหล็มนุ้ย

หมายเหตุ

หมายเหตุ
ลาป่วย

หมายเหตุ

๒
เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลตาบลควนเสาธงมาครบองค์ประชุม ๑๒ คน แล้ว เลขานุการสภา
เทศบาลได้เชิญ นายชูชีพ ทองหนู สมาชิกสภาเทศบาลที่มีอายุอาวุโสสูง สุด ในที่ประชุม จุดธูปเทียนบูชา
พระรั ตนตรั ยหน้า โต๊ ะหมู่บู ชา และเชิ ญ นายสมมารถ หวัง สัน ประธานสภาเทศบาล ตาบลควนเสาธง
ทาหน้าที่ประธานในที่ประชุมและ กล่าวเปิดประชุมสภา เวลา ๑๓.๓๐ น. ดาเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑

ประธานสภาเทศบาล
รองปลัดเทศบาล

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑ ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
เพิ่มเติม ฉบับที่ ๓
๑.๒ ประกาศการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี (พ.ศ.๒๕๖๑ ๒๕๖๔ ) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒
ขอเชิญรองปลัดเทศบาล ชี้แจงแทนผู้บริหาร
เรียนประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ (แก้ไขเพิม่ เติม) ฉบับที่ ๒
พ.ศ.๒๕๔๙ และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๒/๒
ในกรณีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับ
โครงการพระราชดาริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล
และนโยบาย กระทรวงมหาดไทยให้เป็นอานาจของผู้บริหาร
ท้องถิ่น และเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง
ได้รับความเห็นชอบแล้วให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดย
เปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบการ
เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาดังกล่าว
เพื่อให้การดาเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ตามระเบียบกาหนดจึงขอรายงานสภาเทศบาลตาบลควนเสาธง
ดังนี้
สานักปลัดเทศบาลตาบลควนเสาธง ได้รับหนังสือแจ้งการจัดสรร
งบประมาณจากสานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
ที่ พท ๐๐๒.๕/ว ๒๑๐๙๐ ถึงสานักงานเทศบาลตาบลและที่ทา
การองค์การบริหารส่วนตาบลที่เกี่ยวข้อง พร้อมกันนั้นได้อ้างถึง
หนังสือจังหวัดพัทลุง ที่ พท ๐๐๒๓.๕/ว ๗๓๖๘ ลงวันที่ ๒๖
กันยายน ๒๕๖๑ เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการ

๓
สนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ ผู้พิการหรือ
ทุพพลภาพ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
เพิ่มเติม โดยแนบรายละเอียดประกอบการโอนจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ แผนงานบูรณา
การส่งเสริมการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนเสริมสร้าง
สวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ค่าใช้จ่าย
สาหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ เทศบาล
ตาบลควนเสาธงได้รับการจัดสรรงบประมาณให้แก่ผู้พิการหรือ
ทุพพลภาพ จานวน ๘ คน เป็นเงิน ๖๘,๘๐๐ บาท สานักปลัดได้
ดาเนินการตรวจสอบข้อมูลแล้วปรากฎว่า โครงการดังกล่าวไม่ได้
บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ ) ดังนั้นจึง
เห็นควรดาเนินการเพิ่มเติม โคงการดังกล่าวนี้ไว้ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ ) ของเทศบาลตาบลควนเสาธง
และประกาศใช้ต่อไป
สาหรับ ข้อ ๑.๒ การแก้ไขเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.
๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ ) ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๒ เนื่องจากไม่ได้บรรจุไว้ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีดังกล่าว จึงขอเพิ่มเติมโครงการ จานวน ๕
โครงการ บรรจุไว้ในปี ๒๕๖๒ เพื่อดาเนินการที่เกี่ยวข้องต่อไป
ดังนี้
๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ทุ่งเหรียง มาบ หมู่ที่ ๒,๔ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๑๐.๐๐ เมตร
หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๒,๕๕๐
ตารางเมตร จานวนเงิน ๑,๕๓๒,๕๐๐ บาท
๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย สุขสมบูรณ์
หมู่ที่ ๖ ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๐ .๐๐ เมตร
หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๗๘๐ ตาราง
เมตร จานวนเงิน ๔๖๓,๐๐๐ บาท
๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนเกรีตเสริมเหล็ก สาย พท.ถ ๑๐ ๐๐๑ ทุ่งเหรียง - ควนยาน หมู่ที่ ๒ ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร
ยาว ๓๘๕.๐๐ เมตร ไหล่ทาง ๐.๕๐ เมตร จานวนเงิน
๑,๓๗๗,๐๐๐ บาท
๔. โครงการบุกเบิกยกระดับถนนสายต้นเมา - ขอนแค หมู่ที่ ๕
ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร จานวน
๔๑๐,๐๐๐ บาท

๔

ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๒
ประธานสภาเทศบาล

ที่ประชุม
ประธานสภาเทศบาล

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓

๕. โครงการบุกเบิกถนนสายควนล่อน - ด่านโลด หมู่ที่ ๑๑,๓
ตาบลแม่ขรี ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๑๕๐ เมตร
จานวนเงิน ๔๙๘,๘๐๐ บาท
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการทาแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ.
๒๕๕๙ และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๑ ) ข้อ ๒๑ และ
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพิ่มเติม
ครั้งที่ ๑ /๒๕๕๖๒ ต่อไป
รับทราบ
เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลควนเสาธง
รายงานการประชุมสภาเทศบาลครั้งที่แล้ว เป็นการประชุม สภา
เทศบาลสมัยสามัญสมัยที่ ๔ ประจาปี ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่
๒๘ ธั น วาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้ อ งประชุ ม สภา
เทศบาลต าบลควนเสาธง เลขานุ ก ารสภาฯ ได้ แจกไปพร้ อ ม
หนังสือนัดประชุมแล้ว ซึ่งไม่มีการแก้ไ ขใด ๆ ทั้งสิ้น จึง ขอให้
สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้ตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง
รับทราบ
สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะแก้ไขข้อความใดบ้าง จะได้แก้ไ ข
ต่อที่ประชุมสภาฯ หากไม่มีการแก้ไขใด ๆ จะขอมติต่อที่ประชุม
สมาชิกท่านใดรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล ครั้งที่แล้ว
โปรดยกมือ
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
เรื่องที่เสนอใหม่
๓.๑ แก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โครงการบุกเบิกถนนสาย ควนล่อนด่านโลด หมูที่ ๑๑,๓ ตาบลแม่ขรี

๕
ประธานสภาเทศบาล
นายกเทศมนตรี

ขอเชิญนายกเทศมนตรีซึ่งเป็นฝ่ายบริหารได้ชี้แจงรายละเอียด
โครงการที่เสนอ
เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และท่านสมาชิกสภาฯทุกท่าน
ก่อนอื่นกระผมขอชี้แจง เรื่องการจ่ายขาดเงินสะสมในปีนี้จาก
การตรวจสอบยอดเงินที่สามารถใช้เพื่อจ่ายขาดเงินสะสมได้ตาม
ระเบียบที่กาหนดปรากฎว่ายอดเงินติดลบไม่สามารถจ่ายขาดเงิน
สะสมได้ จึงเรียนมาเพื่อให้สมาชิกสภาฯทุกท่านทราบและได้
ชี้แจงให้ประชาชนในพื้นที่ที่รับผิดชอบทราบต่อไป
สาหรับข้อ ๓.๑ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.๒๕๖๒ โครงการบุกเบิกถนน
สายควนล่อน หมู่ที่ ๑๑ งบประมาณ ๔๗๙,๕๐๐ บาท
ข้อความเดิม
โครงการบุกเบิกถนนสายควนล่อน – ด่านโลด หมูที่ ๑๑
เพื่อจ่ายเป็นค่าบุกเบิกถนนสายคอนล่อน - ด่านโลด หมูที่ ๑๑
ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๖๔๐ เมตร ลงวัสดุคัดเลือก
หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๒๐๐ ตาราง
เมตร รายละเอียดตามแผนที่เทศบาลตาบลควนเสาธงกาหนด
จานวนเงิน ๔๗๙,๕๐๐ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาท
ถ้วน)ตาม พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และเป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒
หน้าที่ ๙ ลาดับที่ ๗)
ข้อความใหม่
โครงการบุกเบิกถนนสายควนล่อน - ด่านโลด หมูที่ ๑๑,๓
ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐
เมตรงาน รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลตาบลควนเสาธง
กาหนด จานวนเงิน ๔๗๙,๕๐๐ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันห้า
ร้อยบาทถ้วน) ตาม พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และ
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ หน้าที่ ๙ ลาดับที่ ๗)
รายละเอียดได้แจกให้สมาชิกทราบพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายใน หมวดค่า
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณคุณภาพ
เปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้เป็นอานาจอนุมัติ
ของสภาท้องถิ่นแห่งนี้ เนื่องจากเมื่อตรวจสอบโครงการดังกล่าว
แล้ว มีความจาเป็นต้องเพิ่มพื้นที่ดาเนินการและจาเป็นต้องตัด

๖

ที่ประชุม
ประธานสภาเทศบาล

นายชูชีพ ทองหนู
สมาชิกสภาเทศบาล

นายกเทศมนตรี

เนื้องานที่ไม่จาเป็นออกไป และเพิ่มระยะทางดาเนินการเพื่อ
ประโยชน์แก่ทางราชการและประชาชนผู้ใช้เส้นทางสัญจรไปมา
ด้วย จึงมีความจาเป็นที่จะเสนอให้สภาท้องถิ่นได้พิจารณาอนุมัติ
ต่อไป
รับทราบ
ตามที่นายกเทศมนตรีได้นาเสนอการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.๒๕๖๒ มีสมาชิกท่านใด จะ
อภิปรายเกี่ยวกับเรื่องนี้บ้าง ขอเชิญครับ
ตามที่ผู้บริหารได้เสนอนั้น กระผมเห็นด้วย แต่กระผมขอทราบ
รายละเอีย ดเกี่ย วกั บ ขนาดความยาวและพื้ นที่ เฉลี่ย ด้ว ยครั บ
เนื่องจากข้อความเดิม กั บข้อความใหม่ มีความแตกต่า งกันมาก
ขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยครับ
ขอชี้ แจงเอกสารที่ก องช่างได้ แนบให้ที่ป ระชุม แล้ ว เนื่ องจาก
พื้นที่ดาเนินการในการบุกเบิกถนนสายควนล่อน - ด่านโลด แต่
เดิมดาเนินการในพื้นที่ หมู่ที่ ๑๑ เพียงหมู่เดียว ซึ่งกาหนดความ
ยาว ๖๔๐ เมตร จากการตรวจสอบพื้ นที่ ปรากฏว่ายั ง มี พื้น ที่
เหลือในพื้นที่ หมู่ที่ ๓ โดยสามารถตัดเนื้องานบางประเภทที่ไ ม่
จาเป็นออกไปและสามารถเพิ่มความยาวของถนนได้อีกโดยใช้
งบประมาณเท่าเดิม ตามที่ระเบียบกาหนดและรูปแบบที่กองข่าง
ประมาณการ
สาหรับรายละเอียดในเรื่องการประมาณการกระผมขอ
อนุญาตสภาแห่งนี้ให้ผู้อานวยการกองช่าง ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบใน
เรื่องนี้ได้อธิบายและชี้แจงต่อสภาเทศบาลต่อไปครับ

ประธานสภาเทศบาล

เชิญรองปลัดเทศบาล ชี้แจงเพิ่มเติม

รองปลัดเทศบาล

กระผมขออนุ ญ าตชี้ แ จงเพิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกั บ ระเบี ย บที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่ว นท้ องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๒๙ การแก้ไ ขเปลี่ ยนแปลงค า
ชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวด ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้
เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่นตามที่นายกเทศมนตรีได้ชี้แจง
ไปแล้วนั้น ซึ่งการแก้ไขดังกล่าวไม่สามารถแก้ไขเพิ่มเติมหรือ

๗

ที่ประชุม
ประธานสภาเทศบาล
ผู้อานวยการกองช่าง

ที่ประชุม
ประธานสภาเทศบาล

ลดงบประมาณได้ ต้องใช้ง บประมาณเท่าเดิมนั้นและสามารถ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงได้เฉพาะรายละเอียด รูปแบบรายการเท่านั้น
ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามระเบียบกาหนดครับ
รับทราบ
ขอเชิญผู้อานวยการกองช่าง ชี้แจงรายละเอียดต่อสภาฯ ขอเชิญ
ครับ
เรียนประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน กระผมขอ
ชี้แจงรายละเอียดตามหลักวิชาช่างตามรูปแบบประมาณการที่
แจ้ง ให้ส มาชิ กทราบแล้ว นั้น เนื่อ งจากมี การเปลี่ ยนแปลงดัช นี
ราคาน้ามันเชื้อเพลิงและขนส่ง ของกระทรวงพาณิชย์ลดลง ทา
ให้รายละเอียดและรูปแบบรายการดัง กล่าวมีการเปลี่ยนแปลง
โดยทาให้ได้ระยะทางขึ้นจากเดิม ยาว ๖๔๐.๐๐ เมตร แก้ไขเป็น
๑,๑๕๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตรงาน รายละเอียดตาม
แผนที่เทศบาลตาบลควนเสาธงกาหนด จานวนเงิน ๔๗๙,๕๐๐
บาท เท่าเดิม ครับ
รับทราบ
ขอเชิญนายกอเส็ม ชานาญ สมาชิกสภาเทศบาล ขอเชิญครับ

นายกอเส็ม ชานาญ
สมาชิกสภาเทศบาล

กระผมขอทราบรายละเอียดความหนาเฉลี่ยกับพื้นที่เฉลี่ยครับว่า
สามารถดาเนินการได้หรือไม่ เนื่องจากมีการเพิ่มระยะทางยาว
อีก ๕๑๐ เมตร ความหนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร เท่าเดิมและยังใช้
งบประมาณเท่าเดิมด้วยครับ

ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญ ผู้อานวยกการกองช่าง ชี้แจงอีกครั้ง ขอเชิญครับ

ผู้อานวยการกองช่าง
ที่ประชุม

ตามรูปแบบรายการและประมาณการที่แจ้งแล้วนั้น ขอยืนยันว่า
สามารถดาเนินการได้ตามนั้น ครับ
รับทราบ

ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ นายอิสมาแอน ปานหวาน ครับ

นายอิสมาแอน ปานหวาน
สมาชิกสภาเทศบาล

กระผมเห็นด้วยกับผู้อานวยการกองช่างเสนอครับ ถือว่า
ประชาชนได้รับประโยชน์ครับ

ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญนายชูชีพ ทองหนู สมาชิกสภาเทศบาล ครับ

๘
นายชูชีพ ทองหนู
สมาชิกสภาเทศบาล

กระผมเห็นด้วยกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณที่
ฝ่ายบริหารเสนอแต่รู้สึกเป็นห่วงงบประมาณดังกล่าวว่าจะ
สามารถดาเนินการได้ตามที่เสนอหรือไม่เท่านั้นเองครับ

ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญนายกะติบีน เก็มเด็น สมาชิกสภาเทศบาล ขอเชิญครับ

นายกะติบีน เก็มเด็น
สมาชิกสภาเทศบาล

ตามที่ผู้อานวยการกองช่าง ได้ชี้แจงทาให้ถนนบุกเบิกสายนี้เพิ่ม
ความยาว ๖๔๐ เมตร แก้ไขเป็นความยาว ๑,๑๕๐ เมตร ซึ่งเพิ่ม
จากเดิมเกือบเท่าตัว คือ ความยาวเพิ่มอีก ๕๑๐ เมตร โดยมี
ความหนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร เท่าเดิมและใช้งบเท่าเดิม กระผม
เกรงว่าไม่สามารถดาเนินการตามเสนอได้ครับ ขอให้อธิบายด้วย
ครับ

ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญนายกเทศมนตรีชี้แจงเพิ่มเติมขอเชิญครับ

นายกเทศมนตรี

กระผมขอชี้แจงเพิ่มเติมจากที่รองปลัดเทศบาลชี้แจงระเบียบที่
เกี่ยวข้องและผู้อานวยการกองช่างได้ชี้แจงรายละเอียดรูปแบบ
รายการตามแบบที่เทศบาลกาหนดเนื่องจากได้ศึกษาพื้นที่
ดาเนินการแล้วว่าสามารถตัดเนื้องานที่ไม่จาเป็นออกไป และ
เพิ่มเนื้องานและระยะทางความยาวเพิ่มขึ้น โดยใช้งบประมาณ
เท่าเดิม ซึ่งไม่สามารถเพิ่มหรือลดงบประมาณได้ตามระเบียบ
จึงเรียนมาเพื่อให้สภาเทศบาลทราบครับ

ที่ประชุม

รับทราบ และที่ประชุมได้ถกเถียงกันพอสมควรจนเป็นที่ยุติ
และทาความเข้าใจกันทุกฝ่าย

ประธานสภาเทศบาล

ขอมติต่อที่ประชุม ตามที่ฝ่ายบริหารได้เสนอแก้ไขเปลี่ยนแปลง
คาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประขาปี พ.ศ.๒๕๖๒ โครงการ
บุกเบิกถนนสายควนล่อน – ด่านโลด หมู่ที่ ๑๑ สมาชิกท่านใด
เห็นชอบให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณ ดังกล่าวโปรด
ยกมือ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ
งดออกเสียง
ขออนุญาต

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

๑๐
๑
๑

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

๙
ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๔

ประธานสภาเทศบาล
รองปลัดเทศบาล

เห็นชอบให้ดาเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงประมาณฯ
ตามที่เสนอต่อสภาเทศบาลตาบลควนเสาธง
เรื่องอื่น ๆ
๔.๑ กาหนดสมัยประชุมสามัญ จานวนวันและวันเริ่มประชุม
สมัยสามัญ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๒
๔.๒ กาหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจาปี พ.ศ.
๒๕๖๒
ขอเชิญ รองปลัด เทศบาล ในฐานะผู้ ช่ว ยเลขานุก ารสภาฯ ได้
ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้ที่ประชุมทราบ ขอเชิญครับ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ (แก้ไ ขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๔ )
หมวด ๒ ข้อ ๒๑ การกาหนดจานวนสมัยประชุมสามัญประจาปี
ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสมัยสามัญประจาปี
ของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสมัยสามัญประจาปีของ
ปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญ ประจาปีสมัยแรก
ของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นนาปรึกษาในที่ประชุมสามัญ
ประจาปี สมั ย แรกของแต่ล ะปี ซึ่ ง ขอให้ ส ภาฯแห่ง นี้ ไ ด้ เ สนอให้
เหมือนกับปีที่ผ่านมา กล่าวคือ
สมัยที่ ๒ เริ่มวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒
สมัยที่ ๓ เริ่มวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒
สมัยที่ ๔ เริ่มวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๒
และกาหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจาปี สมัยแรกของปีถัดไป
(ปี ๒๕๖๓) เริ่ม วัน ที่ ๑ กุ มภาพั นธ์ ๒๕๖๓ ซึ่ ง การกาหนดสมั ย
ประชุมและวันเริ่มประชุมในแต่ละสมัยได้กาหนดให้ตรงตามภารกิจ
ของเทศบาลที่จะดาเนินการให้เป็นไปตามระเบียบที่กาหนดต่อไป

ที่ประชุม

รับทราบ

ประธานสภาเทศบาล

ขอมติต่อที่ประชุมตามที่รองปลัดเทศบาล เสนอ

มติท่ปี ระชุม

รับรอง

๑๐
ประธานสภาเทศบาล

ระเบียบวาระอื่น ๆ สมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่อ งใดบ้าง ขอเชิ ญ
ครับ ขอเชิญนายชูชีพ ทองหนู ขอเชิญครับ

นายชูชีพ ทองหนู

ช่วงนี้เข้าสู่ภาวะภัยแล้ง ขอฝากให้ฝ่ายบริหารให้เตรียมพร้อมด้าน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในการช่วยเหลือบรรเทาความ
เดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเกี่ยวกับภัยแล้ง ให้สามารถบริการ
ส่งน้าให้ทันต่อเวลาด้วยครับ

ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี ชี้แจงเรื่องอื่น ๆ ครับ

นายกเทศมนตรี

ขอชี้แจงเรื่องน้าประปาและบ่อบาดาล ทางสานักงานพัฒนาภาค
๔ (กรป.เก่า) ได้สนับสนุนอนุเคราะห์งบประมาณในการดาเนินการ
ขุดเจาะบ่อบาดาล จานวน ๕ บ่อ คือ หมู่ที่ ๒,๓,๑๑ และหมู่ที่ ๔
จานวน ๒ บ่อ
ส าหรั บ การขยายท่ อ เมนประปาหมู่ ที่ ๗ อยู่ ร ะหว่ า ง
ดาเนินการประมาณราคากลาง ส่วนระบบประปาหอถังหมู่ที่ ๑๐
อยู่ระหว่างดาเนินการกาหนดสถานที่ติดตั้ง หอถัง ซึ่ง ได้ผ่านการ
ประชุ ม ประชาคมหมู่ บ้ า นเรี ย บร้ อ ยแล้ ว รอการอนุ มั ติ จ าก
นายอาเภอตะโหมดต่อไป

ที่ประชุม

รับทราบ

ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญนายชูชีพ ทองหนู ครับ

นายชูชีพ ทองหนู

ขอเพิ่มเติมสาหรับระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ ขอให้ใช้บ่อเก็บ
น้าที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับ

ที่ประชุม

รับทราบ

ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่อง อื่นๆ อีกบ้าง ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใด
เสนออี ก ขอขอบคุณ สมาชิก สภาฯ ทุ กท่ าน ที่ใ ห้ ความร่ วมมื อ
ทาให้การประชุมดาเนินการจนเสร็จสิ้นทุกประการ ขอขอบคุณ
และปิดประชุมครับ
เลิกประชุมเวลา ๑๕.๐๘ น.

๑๑
(ลงชื่อ)

เพียรชัย เสวตโสธร ผู้บนั ทึกรายงานการประชุม
(นายเพียรชัย เสวตโสธร)
เลขานุการสภาเทศบาล

(ลงชื่อ) สมมารถ หวังสัน
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายสมมารถ หวังสัน)
ประธานสภาเทศบาลตาบลควนเสาธง
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
ลงชื่อ......................................................
(..............................................................)
ลงชื่อ...................................................
(.............................................................)
ลงชื่อ...................................................
(...........................................................)

๑๒

