(สาเนา)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลควนเสาธง
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๒
วันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น.
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ตาแหน่ง
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หร้อหีม นวลดา
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หมายเหตุ

๒
เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลตาบลควนเสาธง มาครบองค์ประชุม ทั้ง ๑๒ คนแล้ว เลขานุการ
สภาฯ ได้เชิญ นายชูชีพ ทองหนู สมาชิกสภาเทศบาลที่มีอายุอาวุโสสูงสุดในที่ประชุม จุดธูปเทียนบูชา
พระรัตนตรัยหน้าโต๊ะหมู่บูชา และเชิญ นายสมมารถ หวังสัน ประธานสภาเทศบาลตาบลควนเสาธง ทา
หน้าที่ประธานในที่ประชุม และกล่าวเปิดประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น. และดาเนินการประชุมสภาตามระเบียบ
วาระการประชุม ดังนี้
ก่อนระเบียบวาระการประชุม
นายสมมารถ หวังสัน
ขอเชิญนายกเทศมนตรี เสนอบรรจุระเบียบวาระเพิ่มเติม ข้อ
ประธานสภาเทศบาล
๓.๓.๓ ขอเชิญครับ
นายหร้อหีม นวลดา
นายกเทศมนตรี

ที่ประชุม

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน
ในฐานะฝ่ายบริหาร ขอเสนอเพิ่มวาระ ๓.๓.๓ ในระเบียบวาระ
ที่ ๓.๓ ขออนุ มั ติ จ่ า ยขาดเงิ น สะสม จากเดิ ม จ านวน ๒
โครงการ ขอแก้ไขเป็น จานวน ๓ โครงการ ดังนี้
๓.๓.๓ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน ม.๓
บ้านด่านโลด ตามแบบที่ เทศบาลกาหนด วงเงิน ๙๐,๐๐๐
บาท ขอขอบคุณมากครับ
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลควนเสาธง
ครั้งที่แล้ว
รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลควนเสาธง สมั ย
สามัญ สมัยที่ ๒ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๒
รายงานการประชุมสภาเทศบาลครั้งที่แล้ว เป็นการประชุมสภา
เทศบาลตาบลควนเสาธง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจาปี พ.ศ.
๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ
ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลควนเสาธง ตามที่เลขานุการสภา
เทศบาลได้แจกไปพร้อมกับหนัง สือนัดประชุมแล้ว ซึ่งรายงาน
ดังกล่าวไม่มีการแก้ไ ขใด ๆ ทั้ง สิ้น จึงขอให้สมาชิกสภาเทศบาล
ทุกท่านได้ตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง
รับทราบ

นายสมมารถ หวังสัน
ประธานสภาเทศบาล

ที่ประชุม

๓
นายสมมารถ หวังสัน
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะขอแก้ไข ข้อความใดบ้าง จะได้
แก้ไขในที่ประชุมสภาฯ หากไม่มีการแก้ไ ขใด ๆ จะขอมติต่อที่
ประชุม สภาฯ สมาชิ กท่ า นใดรับ รองรายงานการประชุ มสภา
เทศบาลครั้งที่แล้ว โปรดยกมือ

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล ครั้งที่แล้ว

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องที่เสนอใหม่
๓.๑ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จานวน ๒ โครงการ ดังนี้
๓.๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป สานักปลัดเทศบาล ขออนุมัติ
แก้ ไ ขเปลี่ ย นแปลงค าชี้ แ จงงบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ งบลงทุ น ค่ า ครุ ภั ณ ฑ์ ส านั ก งาน
โครงการจัดซื้อโต๊ะประชุมเหล็ก ขนาดกว้าง ๖๑ เซนติเมตร ยาว
๑๘๓ เซนติเมตร สูง ๗๕ เซนติเมตร จานวน ๑๐ ตัว (จัดซื้อ
ตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีกาหนดไว้ใ นบัญ ชี มาตรฐาน
ครุภัณฑ์) (และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ ๒๕๖๔ เพิ่มเติมฉบับที่ ๒ หน้าที่ ๒๙ ลาดับที่ ๒)

นายสมมารถ หวังสัน
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล ชี้แจงระเบียบกฎหมายที่
เกี่ยวข้องให้ที่ประชุม รับทราบ

นายเพียรชัย เสวตโสธร
เลขานุการสภาเทศบาล

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ หมวด ๔ การโอนและ
แก้ไ ขเปลี่ย นแปลงงบประมาณ ข้ อ ๒๗ การโอนงบประมาณ
รายจ่ า ยใน หมวดค่ า ครุ ภั ณ ฑ์ ที่ ดิ น และสิ่ ง ก่ อ สร้ า ง ที่ ท าให้
ลั ก ษณะ ปริ ม าณ คุ ณ ภาพเปลี่ ย น หรื อ โอนไปตั้ ง จ่ า ยเป็ น
รายการใหม่ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

ที่ประชุม

รับทราบ

นายสมมารถ หวังสัน
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี ฝ่ายบริหารชี้แจงรายละเอียดใน
เรื่องที่เสนอให้สภาเทศบาลแห่งนี้พิจารณา ขอเชิญครับ

นายหร้อหีม นวลดา
นายกเทศมนตรี

เรียนประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน
ตามที่เลขานุการสภาเทศบาลได้ชี้แจงระเบียบกฎหมายที่

๔
เกี่ยวข้องให้ที่ประชุมทราบแล้วนั้น คณะผู้บริหารมีความจาเป็น
จะต้อง ขออนุมัติแก้ไ ขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้ อ ๓.๑.๑ แผนงาน
บริ ห ารงานทั่ ว ไป ส านั ก ปลั ด เทศบาล งบลงทุ น ค่ า ครุ ภั ณ ฑ์
สานักงาน โครงการจัดซื้อโต๊ะประชุมเหล็ก ดังนี้
ข้อความเดิม
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า จั ด ซื้ อ โต๊ ะ ประชุ ม เหล็ ก ขนาดกว้ า ง ๖๑
เซนติเมตร ยาว ๑๘๓ เซนติเมตร สูง ๗๕ เซนติเมตร จานวน
๑๐ ตัว (จัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีกาหนดไว้ใน
บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ) (และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพิ่มเติมฉบับที่ ๒ หน้า ๒๙ ลาดับที่ ๒)
ข้อความใหม่
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะประชุมเหล็ก ขนาดกว้าง ๖๑
เซนติเมตร ยาว ๑๘๓ เซนติเมตร สูง ๗๔ เซนติเมตร จานวน
๑๐ ตัว (จัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีกาหนดไว้ใน
บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ) (และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพิ่มเติมฉบับที่ ๒ หน้า ๒๙ ลาดับที่ ๒)
เพื่อให้ถูกต้องตามระเบียบที่กาหนด จึงขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลง
คาชี้แจงงบประมาณ ดังกล่าวซึ่งอานาจอนุมัติเป็นของสภาแห่งนี้
จึงเรียนมาเพื่อให้สมาชิกสภาเทศบาลได้พิจารณา อนุมัติต่อไป
ขอบคุณมากครับ
ที่ประชุม

รับทราบ

นายสมมารถ หวังสัน
ประธานสภาเทศบาล

มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายหรือ แสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้บ้าง ขอเชิญครับ

ที่ประชุม

ไม่มี

นายสมมารถ หวังสัน
ประธานสภาเทศบาล

หากไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดแสดงความคิดเห็นอีก จะขอ
มติต่อที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด ให้ความเห็นชอบ
อนุมัติตามที่นายกเทศมนตรีเสนอโครงการ ๓.๑.๑ โปรดยกมือ
ด้วยครับ

๕
มติที่ประชุม

ที่ประชุม
นายสมมารถ หวังสัน
ประธานสภาเทศบาล

นายหร้อหีม นวลดา
นายกเทศมนตรี

ที่ประชุม
นายสมมารถ หวังสัน
ประธานสภาเทศบาล
นายชูชีพ ทองหนู
สมาชิกสภาเทศบาล

นายสามารถ หวังสัน
ประธานสภาเทศบาล

เห็นชอบ จานวน ๑๑ เสียง
ไม่เห็นชอบ จานวน - เสียง
งดออกเสียง จานวน ๑ เสียง
รับทราบ
ต่อไป ข้อ ๓.๑.๒ แผนงานบริหารงานทั่วไป สานักปลัดเทศบาล
ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงปบระมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์สานักงาน
โครงการจัดซื้อไมโครโฟนแบบไร้สาย ขอเชิญนายกเทศมนตรี
เสนอต่อที่ประชุม ขอเชิญครับ
สาหรับ ข้อ ๓.๑.๒ แผนงานบริหารงานทั่วไป สานักปลัดเทศบาล
ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจง เนื่องจากงบประมาณตั้งไว้
ผิดประเภทรายจ่ายไม่สามารถดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ตาม
ระเบียบที่กาหนดไว้ จึงขอเสนอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงใหม่
ดังนี้
ข้อความเดิม
ประเภทรายจ่าย ตั้งไว้ ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้า และวิทยุ
ข้อความใหม่
ประเภทรายจ่าย ตั้งไว้ ประเภท ครุภัณฑ์ โฆษณาและเผยแพร่
ซึ่งอานาจอนุมัติเป็นของสภาแห่งนี้จึงเรียนมาเพื่อให้ท่านสมาชิก
สภาเทศบาลได้ พิจารณาอนุมัติต่อไป ขอขอบคุณมากครับ
รับทราบ
มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด จะอภิปรายหรือแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับเรื่องนี้ในข้อ ๓.๑.๒ ขอเชิญครับ ขอเชิญนายชูชีพ
ทองหนู สมาชิกสภาเทศบาล ขอเชิญครับ
เรียนท่านประธานสภาเทศบาล กระผมนายชูชีพ ทองหนู
สมาชิกสภาเทศบาลขอท้วงติงเกี่ยวกับรายละเอียดของเอกสารที่
แจกมาระหว่างข้อความเดิม กับ ข้อความใหม่ เป็นข้อความ
เดียวกันเหมือนกันทั้งสองข้อความ ไม่สามารถแยกแยะออกได้
ขอให้ดาเนินการแก้ไขให้ถูกต้องด้วยครับ
สาหรับเรื่องนี้ขอเชิญเลขานุการเทศบาลในฐานะเจ้าหน้าที่
งบประมาณด้วย ขอเชิญชี้แจงเรื่องนี้ด้วยครับ

๖
นายเพียรชัย เสวตโสธร
เลขานุการสภาเทศบาล

ที่ประชุม
นายสมมารถ หวังสัน
ประธานสภาเทศบาล

มติที่ประชุม

ที่ประชุม
นายสมมารถ หวังสัน
ประธานสภาเทศบาล

นายเพียรชัย เสวตโสธร
เลขานุการสภาเทศบาล

ที่ประชุม

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล และ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ก่อนอื่นต้องขอโทษทุกท่านด้วยที่
เจ้าหน้าที่พิมพ์เอกสารผิดพลาด และขอให้ท่านสมาชิกสภา
เทศบาลได้ดาเนินการแก้ไขตามที่ท่านนายกเทศมนตรีได้นาเสนอ
ต่อที่ประชุมไปแล้ว สาหรับในการประชุมครั้งต่อไป จะกาชับให้
เจ้าหน้าที่ดาเนินการให้ถูกต้อง ครบถ้วน ต่อไปครับ
รับทราบ
มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ ขอเชิญ
หากไม่มีสมาชิกท่านใดแสดงความคิดเห็นอีก จะขอมติต่อที่
ประชุมสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด เห็นชอบอนุมัติให้แก้ไขโอน
เปลี่ยนแปลงคาชี้แจง ข้อ ๓.๑.๒ ตามที่นายกเทศมนตรีเสนอ
โปรดยกมือด้วยครับ
เห็นชอบ จานวน ๑๑ เสียง
ไม่เห็นชอบ จานวน - เสียง
งดออกเสียง จานวน ๑ เสียง
รับทราบ
ต่อไประเบียบวาระที่ ๓ ข้อ ๓.๒ ขออนุมัติโอนงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ มาตั้งเป็นรายการใหม่
จานวน ๒ โครงการ ดังนี้
๓.๒.๑ แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา งบลงทุน
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ
โครงการก่อสร้างระบบกรองน้า หมู่ที่ ๔ บ้านมาบ
วงเงิน ๑๕๐,๔๐๐ บาท รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลตาบล
ควนเสาธง กาหนด
ขอเชิญ เลขานุการสภาเทศบาลได้ชี้แจงระเบียบกฎหมายที่
เกี่ยวข้องให้ที่ประชุม ขอเชิญครับ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2 และ 3) พ.ศ.2543 ข้อ 27
การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ที่ทาให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไป
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
รับทราบ

๗
นายสมมารถ หวังสัน
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญนายกเทศมนตรี เสนอ ข้อ ๓.๒.๑ ให้ที่ประชุมพิจารณา
ต่อไป ขอเชิญครับ

นายหร้อหีม นวลดา
นายกเทศมนตรี

ที่ประชุม

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และท่านสมาชิกสภาเทศบาล
ทุกท่านตามระเบียบที่เลขานุการสภาเทศบาลแจ้งให้ที่ประชุม
ทราบ ทางฝ่ายบริหารขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติโอน
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ มาตั้งเป็น
รายการใหม่ ข้ อ ๓.๒.๑ แผนงานการพาณิ ช ย์ งานกิ จ การ
ประปา งบลงทุ น หมวดค่ า ที่ ดิ น และสิ่ ง ก่ อ สร้ า ง ประเภท
ค่าก่ อสร้า งสิ่ ง สาธารณู ป การ โครงการก่อสร้า งระบบกรองน้ า
หมู่ที่ ๔ บ้านมาบ รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลตาบลควนเสา
ธงกาหนด วงเงิน ๑๕๐,๔๐๐ บาท
เนื่องจากราษฎรในพื้นที่ หมู่ที่ ๔ บ้ านมาบ ได้รับ ความ
เดือดร้อนจากปัญหาเรื่องการใช้น้าอุปโภคบริโภค น้าประปามีสีขุ่น
มีกลิ่นโคลน ไม่สามารถนาน้าประปามาใช้ไ ด้ ดัง นั้น เพื่อแก้ไ ข
ปัญหาความเดือดร้อนและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
ในเรื่องดังกล่าว คณะผู้บริหาร จึงได้เสนอโครงการนี้ เพื่อให้ท่าน
สมาชิกได้พิจารณาอนุมัติต่อไป ขอขอบคุณมากครับ
รับทราบ

นายสมมารถ หวังสัน
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกท่านใด จะอภิปรายหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง
นี้บ้าง ขอเชิญครับ ขอเชิญนายอิสมะแอน ปานหวาน

นายอิสมะแอน ปานหวาน
สมาชิกสภาเทศบาล

กระผมขอสอบถามฝ่ายบริหารเกี่ยวกับระบบการทางานของ
ระบบกรองน้า หมู่ที่ ๔ ว่าสามารถแก้ปัญหาน้ามีสีขุ่น หรือน้า
เป็นสนิมได้หรือไม่ ขอฝ่ายบริหารชี้แจงรายละเอียดด้วยครับ
ขอเชิญนายกะติบีน เก็มเด็น

นายสมมารถ หวังสัน
ประธานสภาเทศบาล
นายกะติบีน เก็มเด็น
สมาชิกสภาเทศบาล
นายสมมารถ หวังสัน
ประธานสภาเทศบาล

กระผมขอสอบถามว่า ระบบกรองน้าที่ฝ่ายบริหารได้นาเสนอมา
นั้นมันคุ้มค่าและแก้ไขปัญหาเรื่องน้าประปาขุ่น และเป็นสนิมได้
หรือไม่
ขอเชิญ นายไหลหมาน ภัยเนียม

๘
นายไหลหมาน ภัยเนียม
สมาชิกสภาเทศบาล

กระผมขอให้ฝ่ายบริหาร อธิบายเกี่ยวกับระบบการทางานและ
ความคุ้มค่าของระบบกรองน้าด้วยครับ

นายสมมารถ หวังสัน
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญนายชูชีพ ทองหนู

นายชูชีพ ทองหนู
สมาชิกสภาเทศบาล

กระผมเห็นด้วยกับท่านสมาชิกที่ได้เสนอแนะแนวทางและได้
อภิปรายเกี่ยวกับข้อดี และข้อเสีย ของระบบกรองน้า ดังกล่าว
และเห็นด้วยครับ ฝ่ายบริหารที่ได้เสนอโครงการก่อสร้างระบบ
กรองน้า เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในหมู่ที่
๔ และหมู่ที่ ๑๐ และอยากให้ฝ่ายบริหารพิจารณาให้รอบคอบ
ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ได้อภิปรายและแสดงความคิดเห็นซึ่ง
อาจจะมีความคิดเห็นแตกต่างกันบ้าง แต่วัตถุประสงค์หลักของ
พวกเราก็คือการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน
ในพื้นที่ ต่อไปขอเชิญนายกเทศมนตรีได้ชี้แจงรายละเอียดและ
ตอบข้อซักถามของท่านสมาชิกให้ที่ประชุมรับทราบต่อไป
ขอเชิญครับ
ก่อนอื่นกระผมต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกคน
ทีไ่ ด้แสดงความคิดเห็นและให้แนวทางดาเนินการปัญหาต่าง ๆ
ที่เกิดขึ้น ฝ่ายบริหารได้ดาเนินการตามความจาเป็นเร่งด่วน
และบริหารงบประมาณที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและสามารถ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ได้ทันท่วงที
โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาเรื่องน้าบริโภค – อุปโภค เนื่องจาก
ปัญหาน้าประปามีสีขุ่น และเป็นสนิม ไม่สามารถให้บริโภค อุปโภค ได้ ซึ่งการที่ฝ่ายบริหารได้เสนอโครงการก่อสร้างระบบ
กรองน้า หมู่ที่ ๔ และ ๑๐ เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้กับพี่น้อง
ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนโดยจะดาเนินการให้สามารถ
กรองน้าให้มีคุณภาพดีขึ้นรายละเอียดตาม ประมาณการที่
กองช่างได้ดาเนินการชี้แจงรายละเอียดและเลขานุการสภาฯ
ได้แจกเอกสารให้ท่านสมาชิกได้ศึกษามาก่อนเข้าประชุมแล้ว
สาหรับวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ฝ่ายบริหารจะรับไว้
ดาเนินการให้รอบคอบและคุ้มค่ากับงบประมาณที่ใช้ในการ
ลงทุนต่อไป
รับทราบ

นายสมมารถ หวังสัน
ประธานสภาเทศบาล

นายหร้อหีม นวลดา
นายกเทศมนตรี

ที่ประชุม

๙
นายสมมารถ หวังสัน
ประธานสภาเทศบาล

มติที่ประชุม

ที่ประชุม
นายสมมารถ หวังสัน
ประธานสภาเทศบาล

นายหร้อหีม นวลดา
นายกเทศมนตรี

ที่ประชุม
นายสมมารถ หวังสัน
ประธานสภาเทศบาล

มติประชุม

ได้เปิดโอกาสให้สมาชิกได้อภิปรายกันพอสมควรมีสมาชิกท่านใด
จะอภิปรายอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีจะขอมติต่อที่ประชุม สมาชิกสภา
เทศบาลท่านใด เห็นชอบอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่าย
มาตั้งเป็นรายการใหม่ ข้อ ๓.๒.๑ ตามที่นายกเทศมนตรีเสนอ
โปรดยกมือด้วยครับ
เห็นชอบ
จานวน ๑๑ เสียง
ไม่เห็นชอบ จานวน - เสียง
งดออกเสียง จานวน ๑ เสียง
รับทราบ
ต่อไปข้อ ๓.๒.๒ แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา
งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้าง
สิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างระบบกรองน้า หมู่ที่ ๑๐
วงเงิน ๑๘๙,๙๐๐ บาท รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลตาบล
ควนเสาธงกาหนด ขอเชิญ นายกเทศมนตรี เสนอต่อ
ที่ประชุม ขอเชิญครับ
สาหรับ ข้อ ๓.๒.๒ ฝ่ายบริหารขอเสนอโครงการก่อสร้างระบบ
กรองน้าหมู่ที่ ๑๐ รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลตาบล
ควนเสาธงกาหนด วงเงิน ๑๘๙,๙๐๐ บาท หลักการและ
เหตุผลก็เช่นเดียวกันกับโครงการก่อสร้างระบบกรองน้า หมู่ที่ ๔
บ้านมาบ เนื่องจากประชาชนในพื้นที่ ได้รับความเดือดร้อน เรื่อง
น้าดื่ม - น้าใช้ ซึ่งน้าประปามีสีขุ่น และน้าเป็นสนิม จึงขอเสนอ
โอนงบประมาณรายจ่ายงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ มาตั้งเป็น
รายการใหม่ เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไป อานาจอนุมัติเป็น
ของสภาเทศบาลแห่งนี้ จึงขอให้สมาชิกสภาเทศบาลอนุมัติต่อไป
ขอบคุณครับ
รับทราบ
ได้เปิดโอกาสให้สมาชิกสภาเทศบาลได้แสดงความเห็นพอสมควร
จึงขอมติต่อที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบอนุมัติ
ให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ มา
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ข้อ ๓.๒.๒ ตามที่นายกเทศมนตรีเสนอ
โปรดยกมือ ด้วยครับ
เห็นชอบ จานวน ๑๑ เสียง
ไม่เห็นชอบ จานวน - เสียง

๑๐
ที่ประชุม
นายสามารถ หวังสัน
ประธานสภาเทศบาล

งดออกเสีบยง จานวน ๑ เสียง
รับทราบ
ต่อไประเบียบวาระที่ ๓.๓ ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม จานวน ๓
โครงการ ดังนี้
๓.๓.๑ แผนงานอุ ต สาหกรรมและการโยธา งานก่ อ สร้ า ง
โครงสร้ า งพื้ น ฐาน งบลงทุ น หมวดค่ า ที่ ดิ น และสิ่ ง ก่ อ สร้ า ง
ประเภทค่ า ก่ อ สร้ า งสิ่ ง สาธารณู ป โภค โครงการก่ อ สร้ า งถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าโรงเรียนสอนศาสนา หมู่ที่ ๒ ขนาด
กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕
เมตร ไหล่ทาง ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๐๐
ตารางเมตร ไหล่ทาง ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า ๘๐๐ ตารางเมตร วงเงิน ๔๙๔,๐๐๐ บาท รายละเอียด
ตามแบบที่เทศบาลตาบลควนเสาธง กาหนด
๓.๓.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้น ฐาน งบลงทุ น หมวดค่ าที่ ดิ น และสิ่ ง ก่ อ สร้า ง ประเภทค่ า
ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการวางท่อ ค.ส.ล. Ø ๐.๖๐ เมตร
ถนนสายออกห้าง หมู่ ที่ ๑ ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๖๒ เมตร
วงเงิน ๔๙๙,๕๐๐ บาท รายละเอีย ดตามแบบที่เ ทศบาลต าบล
ควนเสาธง กาหนด
๓.๓.๓ แผนงานการพาณิ ช ย์ งานกิ จ การประปา งบลงทุ น
หมวดค่าที่ดินและสิ่ง ก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปการ
โครงการปรั บ ปรุ ง ซ่ อ มแซมระบบประปาหมู่ บ้ า น ม.๓ บ้ า น
ด่ า นโลด วงเงิ น ๙๐,๐๐๐ บาท รายละเอี ย ดตามแบบที่
เทศบาลตาบลควนเสาธง กาหนด

นายเพียรชัย เสวตโสธร
เลขานุการสภาเทศบาล

ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล ชี้แจงระเบียบกฎหมายที่
เกี่ยวข้องให้ที่ประชุมรับทราบ ขอเชิญครับ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔ ) พ.ศ.๒๕๖๑
“ข้อ ๘๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้
โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้ เงื่อนไข ดังต่อไปนี้

๑๑
(๑) ให้กระทาได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอานาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและ
สังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดทาเพื่อบาบัดความ
เดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามกฎหมายกาหนด
(๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว
(๓) ให้กันเงินสะสมสารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อย
กว่าสามเดือนและกันไว้อีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีนั้น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารและกรณีที่มี
สาธารณภัยเกิดขึ้น
(๔) เมื่ อ ได้ รั บ อนุ มั ติ ใ ห้ จ่ า ยเงิ น สะสมแล้ ว องค์ ก รปกครอง
ส่วนท้อ งถิ่น ต้อ งดาเนิ นการก่ อหนี้ ผูก พัน ให้เ สร็ จสิ้น ภายใน
ระยะเวลาไม่ เ กิ น หนึ่ ง ปี ถั ด ไป หากไม่ ด าเนิ น การภายใน
ระยะเวลาที่กาหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพ้นไป
ทั้ง นี้ ให้ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น ใช้ จ่ ายเงิ น สะสม
โดยคานึง ถึง ฐานะการเงินการคลัง ขององค์กรปกครองส่ว น
ท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว”
ที่ประชุม

รับทราบ

นายเพียรชัย เสวตโสธร
เลขานุการสภา/จนท.งบประมาณ

กระผมในฐานะเจ้าหน้าที่งบประมาณ ขอรายงานสถานการณ์คลัง
ยอดเงินสะสมที่สามารถนาไปใช้ได้ ณ วันที่ ๑๐ กรกฎาคม
๒๕๖๒ ประกอบด้วย
ยอดเงินสะสม ณ วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒
๘,๔๒๘,๖๓๒.๕๑
ทุนสารองเงินสะสม (ถ้าจะต้องขออนุมัติผู้ว่าฯ)
๑๑,๙๘๓,๓๕๙.๙๙
รวมเงินสะสมและเงินทุนสารองเงินสะสม
๒๐,๔๒๑,๙๙๒.๕๐
หัก
เงินทุนสารองเงินสะสม ๒๕ % (ถ้าจะใช้ต้องขออนุมัติผู้ว่าฯ)
๑๑,๙๘๓,๓๕๙.๙๙
คงเหลือเงินสะสม
๘,๔๓๘,๖๓๒.๕๑
หัก
ลูกหนี้ต่าง ๆ (ที่รับรู้เป็นรายได้แล้วเมื่อปี ๖๑ แต่ยังเรียกเก็บเงินไม่ได้)
- ลูกหนี้ ค่าน้าประปา
๑,๑๐๔,๑๒๒.๐๐
- ลูกหนี้ ภาษีบารุงท้องที่
๗๕,๖๔๑.๑๑

๑๒
- ลูกหนี้ เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน ๒๒๑,๓๐๐.๐๐
- โครงการ ระบบประปาทีได้รับอนุมัติจ่ายขาดแล้ว อยู่ระหว่างฯ หัก เงินเดือน ค่าจ้างประจา ค่าจ้างชั่วคราว ค่าตอบแทนสมาชิกฯ จานวน ๓ เดือน
๔,๑๘๒,๖๖๐.๐๐ ๕,๕๘๓,๗๒๓.๑๑
คงเหลือ
๒,๘๕๔,๙๐๙.๔๐
หัก สารองจ่ายกรณีเกิดสาธารณภัย ๑๐ %
๒๘๕,๔๙๐,๙๔
หัก เงินสะสมที่สามารถนาไปใช้
๒,๕๖๙,๔๑๘.๔๖
ที่ประชุม

รับทราบ

นายสมมารถ หวังสัน
ประธานสภาเทศบาล

ขอขอบคุณเลขานุการสภาเทศบาลที่ได้ชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ให้ที่ประชุมได้รับทราบ ต่อไปขอเชิญนายกเทศมนตรีในฐานะ
ฝ่ายบริหารได้เสนอโครงการทั้ง ๓ โครงการ ที่จะขออนุมัติจ่าย
ขาดเงินสะสมต่อที่ประชุมสภาเทศบาล เพื่อพิจารณาอนุมัติเป็น
รายข้อต่อไป ขอเชิญครับ
ขอขอบคุณเลขานุ การสภาฯ ท่านประธานสภาฯ และสมาชิ ก
สภาทุกท่านกระผมขอเสนอรวดเดียวทั้ง ๓ โครงการ เนื่องจาก

นายหร้อหีม นวลดา
นายกเทศมนตรี

เป็นโครงการที่ต่อเนื่องกันและมีหลักการและเหตุผลเช่นเดียวกัน
กล่าวคือ ซึ่ง ๓ โครงการ เป็นโครงการที่ประชาชนในพื้นที่หมู่ที่ ๑
หมู่ที่ ๒ และหมู่ที่ ๓ ได้รับความเดือดร้อนในการสัญ จรไป - มา
เนื่ อ งจากถนนช ารุ ด และคั บ แคบ และในหมู่ ที่ ๓ มี ค วาม
เดื อ ดร้ อ น เรื่ อ งน้ าดื่ ม - น้ าใช้ ไม่ เ พี ย งพอ จึ ง มี ค วามจ าเป็ น ที่
จะต้ อ งรี บ ด าเนิ น การแก้ ไ ขปั ญ หา ดั ง นี้ ๓.๓.๑ แผนงาน
อุ ต สาหกรรมและการโยธา งานก่ อ สร้ า งโครงสร้ า งพื้ น ฐาน
งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่ง ก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
หน้า โรงเรีย นสอนศาสนา หมู่ ที่ ๒ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร
ระยะทางยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทาง ๐.๕๐
เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทาง
๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร
วงเงิน ๔๙๔,๐๐๐ บาท
๓.๓.๒ แผนงานอุ ต สาหกรรมและการโยธา งานก่ อ สร้ า ง
โครงสร้ า งพื้ น ฐาน งบลงทุ น หมวดค่ า ที่ ดิ น และสิ่ ง ก่ อ สร้ า ง

๑๓

นายสมมารถ หวังสัน
ประธานสภาเทศบาล
นายกะติบีน เก็มเด็น
สมาชิกสภาเทศบาล

นายสมมารถ หวังสัน
ประธานสภาเทศบาล
นายชูชีพ ทองหนู
สมาชิกสภาเทศบาล
นายสมมารถ หวังสัน
ประธานสภาเทศบาล
นายหร้อหีม นวลดา
นายกเทศมนตรี

ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภคโครงการวางท่อ ค.ส.ล. Ø
๐.๖๐ เมตร ถนนสายออกห้าง หมู่ที่ ๑ ความยาวไม่น้อยกว่า
๑๖๒ เมตร ตามแบบที่ เ ทศบาลต าบลควนเสาธงก าหนด
๔๙๙,๕๐๐ บาท และโครงการสุดท้าย ๓.๓.๓ ที่ฝ่ายบริหารขอ
เพิ่มเติมในวาระก่อนเข้าประชุม กล่าวคื อ แผนงานการพาณิชย์
งานกิ จ การประปา งบลงทุ น หมวดค่ า ที่ ดิ น และสิ่ ง ก่ อ สร้ า ง
ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปการ โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม
ระบบประปา หมู่ที่ ๓ บ้านด่านโลด ตามแบบที่เทศบาลกาหนด
วงเงิน ๙๐,๐๐๐ บาท
รายละเอียดทั้งสามโครงการได้แจกให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้
ศึกษารายละเอียดล่วงหน้า พร้อมกับหนังสือนัดประชุมแล้วสาหรับ
อานาจอนุมัติเ ป็นของสภาเทศบาลแห่ง นี้ จึง ขอให้ท่านสมาชิ ก
สภาเทศบาลได้พิจารณาอนุมัติต่อไป ขอบคุณครับ
ขอเชิญ นายกะติบีน เก็มเด็น
กระผมขอสอบถามว่าถนน คสล. สายหน้าโรงเรียนสอนศาสนา
หมู่ที่ ๒ ระยะทางที่ก่อสร้างสุดสายหรือไม่อย่างไร ถ้ามี
งบประมาณเหลือควรดาเนินการให้สุดสาย เพื่อประโยชน์ของ
ประชาชนผู้ใช้เส้นทางสัญจรไป – มา
ขอเชิญ นายชูชีพ ทองหนู
กระผมขอสอบถามว่า ถนน คสล. สายหน้าโรงเรียนสอนศาสนา
หมู่ที่ ๒ เป็นโครงการที่เชื่อมต่อหรือก่อสร้างต่อจากโครงการเดิม
ถูกต้องหรือไม่ อย่างไร
มี ท่ า นสมาชิ ก สภาเทศบาล ท่ า นใด จะสอบถามหรื อ แสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกบ้าง ถ้าไม่มีขอเชิญนายกเทศมนตรี
ชี้แจงข้อซักถามของท่านสมาชิกสภาเทศบาล ขอเชิญครับ
ขอขอบคุ ณ ท่ า นสมาชิ ก สภาทเทศบาลทุ ก ท่ า นที่ ไ ด้ แ สดง
ความคิดเห็น และสอบถามรายละเอียดของทั้ง ๓ โครงการที่ฝ่าย
บริห ารเสนอต่อที่ ประชุม ขอเรีย นว่า ทั้ง ๓ โครงการ นั้น เป็ น
โครงการที่ประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนและจะต้องเร่ง
ดาเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้หมดไป ตามงบประมาณที่มีอยู่
อย่างจากัด และให้เกิดประโยชน์สูง สุด สาหรับถนน คสล.สาย

๑๔

ที่ประชุม
นายสมมารถ หวังสัน
ประธานสภาเทศบาล
นายชูชีพ ทองหนู
สมาชิกสภาเทศบาล

นายสมมารถ หวังสัน
ประธานสภาเทศบาล

มติทปี่ ระชุม

ที่ประชุม
นายสมมารถ หวังสัน
ประธานสภาเทศบาล

หน้ า โรงเรี ย นสอนศาสนาหมู่ ที่ ๒ เป็ น โครงการสานต่ อ
โครงการเดิมที่เคยบุกเบิกยกระดับไว้แล้ว มีระยะทาง ๒๐๐.๐๐
เมตร ส่วนที่เหลือจะรับไว้ดาเนินในโอกาสต่อไป
รับทราบ
ขอเชิญ นายชูชีพ ทองหนู
กระผมเห็ น ด้ ว ยกั บ ทั้ ง ๓ โครงการที่ ฝ่ า ยบริ ห ารเสนอ แต่ ข อ
สอบถามว่าโครงการที่ ๒ โครงการวางท่อ คสล.Ø ๐.๖๐ เมตร
ถนนสายออกห้า ง หมู่ ที่ ๑ ในการดาเนิน การวางท่ อระบายน้ า
ทั้งสองฝั่งถนนหรือไม่หรือวางฝั่งเดียว ขอให้ชี้แจงรายละเอียดด้วย
ครับสาหรับหมู่ที่ ๓ บ้านด่านโลด กระผมก็มีความคิดเห็นว่ามี
ความจาเป็นที่จะต้องดาเนินการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา
หมู่บ้านในส่วนที่ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนใน
เรื่องปัญหาการมีน้าดื่ม - น้าใช้ อย่างเพียงพอและทั่วถึง กระผม
เห็นด้วยครับ
ขอขอบคุ ณ ท่ า นสมาชิ ก ที่ ไ ด้แ สดงความคิ ด เห็ น กั น พอสมควรที่
ท่านใดจะแสดงความคิดเห็นเรื่องนี้อีกบ้าง ถ้าไม่มีจะขอมติต่อที่
ประชุมเป็นข้อ ๆ ดังนี้
สมาชิกท่า นใดเห็น ชอบอนุมั ติให้จ่ายขาดเงินสะสม ข้อ ๓.๓.๑
แผนงานอุ ต สาหกรรมและการโยธา งานก่ อ สร้ า งโครงสร้ า ง
พื้น ฐาน งบลงทุ น หมวดค่ าที่ ดิ น และสิ่ ง ก่ อ สร้า ง ประเภทค่ า
ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหน้า
โรงเรี ย นสอนศาสนาหมู ที่ ๒ วงเงิ น ๔๙๔,๐๐๐ บาท ตามที่
นายกเทศมนตรีเสนอ โปรดยกมือด้วยครับ
เห็นชอบ จานวน ๑๑ เสียง
ไม่เห็นชอบ จานวน - เสียง
งดออกเสียง จานวน ๑ เสียง
รับทราบ
สมาชิ ก ท่า นใดเห็ นชอบอนุมั ติ ให้ จ่า ยขาดเงิ นสะสม ข้ อ ๓.๓.๒
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการวางท่อ Ø ๐.๖๐
เมตร ถนนสายออก ห้าง ม.๑ วงเงิน ๔๙๙,๕๐๐ บาท ตามที่

๑๕

มติที่ประชุม

ที่ประชุม
นายสมมารถ หวังสัน
ประธานสภาเทศบาล

มติที่ประชุม

ที่ประชุม
นายสมมารถ หวังสัน
ประธานสภาเทศบาล

นายเพียรชัย เสวตโสธร
เลขานุการเทศบาล

นายกเทศมนตรีเสนอ
โปรดยกมีอดัวยครับ
เห็นชอบ จานวน ๑๑ เสียง
ไม่เห็นชอบ จานวน - เสียง
งดออกเสียง จานวน ๑ เสียง
รับทราบ
สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด เห็นชอบอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม
ข้อ ๓.๓.๓ แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา งบลงทุน
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปการ
โครงการปรับ ปรุ ง ซ่ อมแซมระบบประปาหมู่ที่ ๓ บ้ านด่า นโลด
วงเงิน ๙๐,๐๐๐ บาท ตามที่นายกเทศมนตรีเสนอ โปรดยกมือ
ด้วยครับ
เห็นชอบ จานวน ๑๑ เสียง
ไม่เห็นชอบ จานวน - เสียง
งดออกเสียง จานวน ๑ เสียง
รับทราบ
ต่อไปจะประชุม ระเบียบวาระที่ ๓.๔ คัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล
จานวน ๑ คน เพื่อเสนอชื่อผู้แทนสมาชิกสภาเทศบาลเป็น
กรรมการธรรมาภิบาลจัง หวัด ตามระเบียบกาหนด ขอเชิญ
เลขานุการสภาเทศบาลชี้แจงรายละเอียด และดาเนินการคัดเลือก
ต่อไป ขอเชิญครับ
ด้วยที่ว่าการอาเภอตะโหมด ได้แจ้ง หนัง สือ เรื่ อง การสรรหา
ผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด เรียน
ประธานสภาเทศบาลทุ ก ต าบล โดยที่ ก รรมการธรรมาภิ บ าล
จั ง หวั ด มี ว าระการด ารงต าแหน่ ง ๓ ปี นั บ แต่ วั น ที่ ป ลั ด ส านั ก
นายกรั ฐ มนตรี ล งนามรับ รอง ชื่ อ กรรมการเป็น รายจั ง หวัด ซึ่ ง
กรรมการธรรมาภิบาลจัง หวัดพัทลุง ได้ดารงตาแหน่ง ครบวาระ
เมื่ อ วั น ที่ ๒๐ มิถุ น ายน ๒๕๖๒ และจะต้ อ งด าเนิ น การสรรหา
กรรมการธรรมาภิ บ าลจั ง หวั ด เพื่ อ ทดแทนกรรมการที่ พ้ น จาก
ตาแหน่ง ตามวาระให้แล้ว เสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ไ ด้รับ
แจ้ง
ในการนี้อาเภอตะโหมดจึง แจ้ง ให้ประธานสภาเทศบาล
ตาบลควนเสาธง จัดประชุมสมาชิกสภาเทศบาลเพื่อเลือกกันเอง

๑๖

ที่ประชุม
นายสมมารถ หวังสัน
ประธานสภาเทศบาล
นายเพียรชัย เสวตโสธร
เลขานุการสภา
นายเกตสาดา ราโอบ
สมาชิกสภาเทศบาล

ให้ไ ด้ผู้แ ทน จ านวน ๑ คน และแจ้ง รายชื่อ ผู้แทนที่ไ ด้รับ การ
คัดเลือกไปยั ง อาเภอตามแบบฟอร์มที่ กาหนด ภายในวันที่ ๒๐
กรกฎาคม ๒๕๖๒ เพื่ อ อ าเภอด าเนิ น การสรรหาให้ ไ ด้ ผู้ แ ทน
ประเภทสมาชิกสภาเทศบาล ๑ คน และแจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
ทราบ เพื่อดาเนินการสรรหาให้ได้ผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็น
กรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ตามจานวนที่ระเบียบฯ กาหนดไว้
ต่อไป
รับทราบ
ขอมอบหมายให้เลขานุการสภาเทศบาล ดาเนินการเรื่องนี้ให้แล้ว
เสร็จต่อไป
ต่อไปขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเสนอรายชื่อสมาชิกสภาเทศบาล
ที่ตนเห็นสมควรเป็นผู้แทน จานวน ๑ คน เพื่อเป็นกรรมการธรร
มาภิบาลจังหวัด ขอเชิญครับ
กระผมขอเสนอ นายชูชีพ ทองหนู เป็นผู้แทน ขอผู้รับรองด้วย
ครับ

นายอะหมีด สีปานปิ่น
สมาชิกสภาเทศบาล

รับรอง

นายสนิท ภิวัฒนกุล
สมาชิกสภาเทศบาล

รับรอง

นายเพียรชัย เสวตโสธร
เลขานุการสภา

มีผู้รับรองถูกต้อง
มีสมาชิกท่านใด จะเสนอผู้ใดอีกบ้าง ขอเชิญครับ

นายชูชีพ ทองหนู
สมาชิกสภาเทศบาล

กระผมขอเสนอ นายสนิท ภิวัฒนกุล ขอผู้รับรองด้วยครับ

ที่ประชุม

ไม่มีผู้รับรอง

น.ส.อนิสรา ปานทอง
สมาชิกสภาเทศบาล

ดิฉันขอเสนอ น.ส.รัตน์ตกา แป้นแก้ว ขอผู้รับรองด้วยค่ะ

ที่ประชุม

ไม่มีผู้รับรอง

๑๗
นายเพียรชัย เสวตโสธร
เลขานุการสภา

มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอผู้ใดอีกหรือไม่ถ้าไม่มีถือว่า
นายชูชีพ ทองหนู สมาชิกสภาเทศบาล เป็นผู้แทนนะครับ

นายสมมารถ หวังสัน
ประธานสภาเทศบาล
ที่ประชุม

สรุปว่ามติที่ประชุมคัดเลือกให้นายชูชีพ ทองหนู สมาชิกสภา
เทศบาล เป็นผู้แทนนะครับ ต่อไปกระผมจะแจ้งรายชื่อนี้ให้
อาเภอตะโหมดทราบเพื่อดาเนินการตามระเบียบกาหนดต่อไป
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔
นายสมมารถ หวังสัน
ประธานสภาเทศบาล

เรื่องอื่น ๆ
มีสมาชิกสาภาเทศบาลท่านใด จะเสนอเรื่องใด ในวาระอื่น ๆ
บ้าง ขอเชิญครับ

น.ส.รัตน์ตกา แป้นแก้ว

ดิฉันขอเสนอให้ฝ่ายบริหารแก้ไขความเดือดร้อนของชาวบ้านหมู่
ที่ ๕ ถนนสายบ้านน้ามิตร เนื่องจากถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ ให้
สัญ จรไป - มา ไม่ สะดวกเป็นอย่างมาก ขอฝากให้ฝ่ ายบริหาร
ดาเนินการค่ะ

นายสมมารถ หวังสัน
ประธานสภาเทศบาล

เรียนสมาชิกสภาเทศบาลตาบลควนเสาธงทุกท่าน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังตับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ
๒๕๕๗ หมวด ๗ กระทู้ถาม ข้อ ๙๒ การตั้งกระทู้ถามทั่วไปให้
เสนอล่ ว งหน้ า เป็ น หนั ง สื อ ยื่ น ต่ อ ประธานสภาท้ อ งถิ่ น โดยมี
ข้อ ความเป็น ค าถามในข้ อ เท็ จ จริ ง หรื อ นโยบายของผู้ บ ริ ห าร
ท้องถิ่น ข้อ ๙๕ กระทู้ถามทั่วไปให้ประธานสภาท้องถิ่น จัดส่ง
กระทู้ถามไปยังผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อเตรี ยมตอบและให้บรรจุเข้า
ระเบียบวาระภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ส่งกระทู้ถามไปยังผู้บริหาร
ท้องถิ่น
ข้อ ๙๖ เมื่อถึงระเบียบวาระสาหรับกระทู้ถามให้ประธานสภา
ท้องถิ่นอนุญาตให้ถามไปตามลาดับ
ข้อ ๑๐๐ ในการประชุมสภาท้องถิ่นครั้งหนึ่ง สมาชิกสภาท้องถิ่น
คนหนึ่ ง จะตั้ ง กระทู้ ถ ามเกิ น กว่ า หนึ่ ง กระทู้ ไ ม่ ไ ด้ เว้ น แต่
ประธานสภาท้องถิ่นอนุญาต
แบบเสนอกระทู้ ถ าม ตามแบบท้ า ยระเบี ย บนี้ ข อให้
สมาชิก เทศบาล ได้ ถือ ปฏิ บัติ ตามระเบี ยบที่ก าหนดด้ว ย เพื่ อ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการประชุมสภาเทศบาลในแต่ละ
ครั้ง และเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่ เกี่ยวข้องกับกระทู้มีสมาชิ กสภา

๑๘
เสนอได้มาเข้าร่วมประชุมและชี้แจ้งได้ตรงประเด็นยิ่งขึ้นจึงขอให้
ทุกท่านปฏิบัติตามนั้นครับ
ที่ประชุม

รับทราบ

นายสมมารถ หวังสัน
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญ นายสนิท ภิวัฒนกุล

นายสนิท ภิวัฒนกุล
สมาชิกสภาเทศบาล

กระผมขอทราบแนวทางการแก้ไขปัญหาระบบประปาหมู่บ้าน
หมู่ที่ ๙ บ้านหนองปด ขอให้ฝ่ายบริหารชี้แจงด้วยครับ

นายสมมารถ หวังสัน
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญนายชูชีพ ทองหนู

นายชูชีพ ทองหนู
สมาชิกสภาเทศบาล

กระผมเห็นด้วยกับท่านประธานสภาเทศบาลที่ให้สมาชิกตั้งกระทู้
ล่วงหน้าทาเป็นหนังสือต่อประธานสภาเทศบาลและประธานสภา
เทศบาลจะแจ้งกระทู้ที่สมาชิกสภาเทศบาลยื่นให้กับผู้บริหารเพื่อ
จักได้ ให้ผู้รับผิดชอบในเรื่องนั้น ๆ มาเข้าร่วมประชุม และตอบ
ข้อ ซั ก ถามตามกระทู้ ต ามนั้ น ๆ ครั บ ถื อ ว่ า เป็น เรื่ อ งที่ ดี และ
ถูกต้องแล้วครับที่ผ่าน ๆ มาถือว่าเป็นการถามกระทู้สด (ด่วน) ซึ่ง
การตอบข้อซักถามอาจจะไม่ตรงประเด็นเท่าที่ควร
สาหรั บ เรื่ อ งอื่ น ๆ กระผมขอสอบถามเกี่ย วกับ ผลการ
ดาเนินโครงการต่าง ๆ ในปี ๖๒ ว่าดาเนินการแล้วเสร็จหรือไม่
อย่างไรครั บ และปั ญ หาการก่ อสร้างอาคารรุกล้าที่สาธารณะ
ของราษฎร หมู่ที่ ๑ ฝากให้ฝ่ายบริหารดาเนินการแก้ปัญหาเรื่อง
น้าด้วยครับ
ขอเชิญนายอิสมะแอน ปานหวาน

นายสมมารถ หวังสัน
ประธานสภาเทศบาล
นายอิสมะแอน ปานหวาน
สมาชิกสภาเทศบาล

กระผมขอเสนอปัญหาความเดือดร้อนของราษฎร หมู่ที่ ๒ และ
หมู่ ที่ ๘ ซอยสมโชค ยั ง ขาดแคลนไฟฟ้ า ขอให้ ฝ่ า ยบริ ห าร
ดาเนินการขยายเขตไฟฟ้า ให้ราษฎรดังกล่าวด้วย

๑๙
นายสมมารถ หวังสัน
ประธานสภาเทศบาล

ขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านที่เสนอปัญหาและ
แนวทางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ต่อไป
ขอเชิญ ท่านนายกเทศมนตรี ชี้แจงข้อซักถามให้ที่ประชุมทราบ
ขอเชิญครับ

นายหร้อหีม นวลดา
นายเทศมนตรี

ตามที่ท่านสมาชิกได้สอบถามเกี่ยวกับผลการดาเนินการโครงการ
ในปี ๖๒ ทางฝ่ า ยบริ ห ารอยู่ ร ะหว่ า งด าเนิ น การ หากสิ้ น
ปีงบประมาณจะรายงานให้สภาเทศบาลทราบอีกครั้งหนึ่ง
สาหรับการก่อสร้างอาคารรุกล้าที่สาธารณภัยของราษฎร
หมู่ที่ ๑ ทางฝ่ายบริหารขอรับไว้ดาเนินการต่อไป และเรื่องการ
ขยายเขตไฟฟ้ า ขณะนี้ทางฝ่ายบริหารได้ดาเนินการ ประมาณ
การค่าใช้จ่าย เรียบร้อยแล้ว รอให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอาเภอ
ตะโหมดมาดาเนินการต่อไปครับ
เรื่องปัญ หาน้าประปาหมู่ที่ ๙ ขณะนี้อยู่ระหว่างทดลอง
ดาเนินการครับ

ที่ประชุม

รับทราบ

นายสมมารถ หวังสัน
ประธานสภาเทศบาล

ขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมือด้วยดี
ทาให้การประชุมสภาเทศบาลในวันที่ สาเร็จลุล่วงไปด้วยดีถูกต้อง
ครบถ้วนทุกประการ ขอขอบคุณมากครับ
กระผมขอปิดประชุม

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
ลงชื่อ
อะหมีด สีปานปิ่น
(นายอะหมีด สีปานปิ่น)
ประธานกรรมการ
ลงชื่อ อนิสรา ปานทอง
(นางสาวอนิสรา ปานทอง)
กรรมการ
ลงชื่อ

สมนึก แก้วขาวทอง
(นายสมนึก แก้วขาวทอง)
เลขานุการ/กรรมการ

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๑๐ น.
(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

เพียรชัย เสวตโสธร ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นายเพียรชัย เสวตโสธร)
เลขานุการสภาเทศบาล

สมมารถ หวังสัน
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายสมมารถ หวังสัน)
ประธานสภาเทศบาลตาบลควนเสาธง

๒๐

