(สาเนา)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลควนเสาธง
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๒
วันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลควนเสาธง
ผู้มาประชุม
ที่
ชื่อ – สกุล
๑. นายสมมารถ หวังสัน
๒. นายสนิท ภิวัฒนกุล
๓. นายเกตสาดา ราโอบ
๔. นายไหลหมาน ภัยเนียม
๕. นางสาวอนิสรา ปานทอง
๖. นายชูชีพ ทองหนู
๗. นายอิสมะแอน ปานหวาน
๘. นายสมนึก แก้วขาวทอง
๙. นายกะติบีน เก็มเด็น
๑๐. นางสาวรัตน์ตกา แป้นแก้ว
๑๑. นายเพียรชัย เสวตโสธร

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

ผู้ไม่มาประชุม
ที่
ชื่อ – สกุล
๑. นายอะหมีด สีปานปิ่น
๒. นายกอเส็ม ชานาญ

ตาแหน่ง
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล

ผู้เข้าร่วมประชุม
ที่
ชื่อ – สกุล
๑. นายหร้อหีม นวลดา
๒. นายประถม ชูเพชร
๓. นายอดิเรก ขุนจันทร์
๔. นายยมณา อาสสามารถ
๕. นายเสกสรรค์ สีสอาด
๖ นายหมูหาหมัด เหล็มนุ้ย

ตาแหน่ง
นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกฯ
รองปลัดเทศบาล
ผู้อานวยการกองช่าง

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

หมายเหตุ

ลายมือชื่อ
-

หมายเหตุ
ลากิจ
ลากิจ

ลายมือชื่อ
หร้อหีม นวลดา
ประถม ชูเพชร
อดิเรก ขุนจันทร์
ยมณา อาสสามารถ
เสกสรรค์ สีสอาด
หมูหาหมัด เหล็มนุ้ย

หมายเหตุ

๒
เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลตาบลควนเสาธง มาครบองค์ประชุมแล้ว กล่าวคือ มีผู้มาประชุม
จานวน ๑๐ คน ผู้ไม่มาประชุม จานวน ๒ คน คือ นายอะหมีด สีปานปิ่น และ นายกอเส็ม ชานาญ ดังนั้น
นายเพียรชัย เสวตโสธร ตาแหน่ง เลขานุการสภาฯ ได้เชิญ นายชูชีพ ทองหนู สมาชิกสภาเทศบาลที่มี
อายุอาวุโสสูงสุดในที่ประชุม จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยหน้าโต๊ะหมู่บูชา และเชิญ นายสมมารถ หวังสัน
ประธานสภาเทศบาลตาบลควนเสาธง ทาหน้าที่ประธานในที่ประชุม และกล่าวเปิดประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.
และดาเนินการประชุมสภาตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลควนเสาธง
ครั้งที่แล้ว
รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลควนเสาธง สมั ย
สามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๒
รายงานการประชุมสภาเทศบาลครั้งที่แล้ว เป็นการประชุมสภา
เทศบาลต าบลควนเสาธง สมั ย สามั ญ สมั ย ที่ ๓ ครั้ ง ที่ ๒
ประจาปี พ.ศ.๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา
๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลควนเสาธง ตามที่
เลขานุการสภาเทศบาลได้แจกไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุมแล้ว
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ต รวจสอบรายงาน
การประชุมดังกล่าว ปรากฏว่ามีแก้ไขข้อความที่พิมพ์ผิดพลาดให้
ถูกต้องแล้ว ขอเชิญท่านสมาชิกสภาได้ตรวจสอบและขอแก้ไ ข
ข้อความใดบ้าง ขอเชิญ ครับ หากไม่มีส มาชิกท่านใดเสนอแก้ไ ข
ข้อความใดอีกจะขอมติที่ป ระชุ ม สมาชิ กสภาเทศบาลท่ านใด
รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลครั้งที่แล้ว โปรดยกมือ
รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลครั้งที่แล้ว
รับทราบ

นายสมมารถ หวังสัน
ประธานสภาเทศบาล

มติที่ประชุม
ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องที่เสนอใหม่
๓.๑ ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม จานวน ๔ โครงการ ดังนี้
๓.๑.๑ โครงการก่ อ สร้ า งถนนคอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก
สายหน้าโรงเรียนสอนศาสนา หมู่ที่ ๒,๘ ขนาดกว้าง๔.๐๐ เมตร

๓

นายสมมารถ หวังสัน
ประธานสภาเทศบาล
นายเพียรชัย เสวตโสธร
เลขานุการสภาเทศบาล

ระยะทางยาว ๑๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบที่
เทศบาลควนเสาธงกาหนด งบประมาณ ๔๐๓,๒๐๐ บาท
๓.๑.๒ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ออกห้าง (คุณนายแอ๋ว) หมู่ที่ ๑ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๐
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบที่เทศบาลควนเสาธงกาหนด
งบประมาณ ๔๙๘,๕๐๐ บาท
๓.๑.๓ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
โต๊ะเหยด หมู่ที่ ๕ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕
เมตร ตามแบบที่เทศบาลตาบลควนเสาธงกาหนด งบประมาณ
๔๙๗,๘๐๐ บาท
๓.๑.๔ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสุด
สมบูรณ์ หมู่ที่ ๑ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตรหนา ๐.๑๕
เมตร ตามแบบที่เทศบาลตาบลควนเสาธงกาหนด งบประมาณ
๔๙๗,๕๐๐ บาท
ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล ได้ชี้แจงระเบียบกฎหมายที่
เกี่ยวข้องให้ที่ประชุม รับทราบ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไ ขเพิ่มเติม
ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๘๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ภายใต้
เงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(๑) ให้กระทาได้เฉพาะกิจการซึ่ง อยู่ในอานาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับ ด้านการบริการชุมชนและสังคม
หรื อ กิ จ การที่ เ ป็ น การเพิ่ ม พู น รายได้ ข ององค์ ก รปกครองส่ ว น
ท้ อ งถิ่ น หรื อ กิ จ การที่ จั ด ท าเพื่ อ บ าบั ด ความเดื อ ดร้ อ นของ
ประชาชน ทั้ง นี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายกาหนด
(๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท ตามระเบียบแล้ว หน้า ๑๔ เล่ม ๑๓๕
ตอนพิ เ ศษ ๓๒๓ ง ราชกิ จ จานุ เ บกษา ๑๘ ธั น วาคม ๒๕๖๑
( 3 ) ให้กันเงินสะสมสารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร
ไม่น้อยกว่าสามเดือนและกันไว้อีก ร้อยละสิบของงบประมาณ

๔
รายจ่ ายประจ าปีนั้ น เพื่อเป็นค่ าใช้ จ่ายในการบริหารงานและ
กรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น
(4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องดาเนินการ ก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลา
ไม่ เ กิ น หนึ่ ง ปี ถั ด ไป หากไม่ ด าเนิ น การภายในระยะเวลา ที่
กาหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป ทั้งนี้ ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยคานึงถึง ฐานะการเงิน
การคลัง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะ
ยาว
และตามหนัง สือจัง หวัดพัทลุง ด่วนที่สุด ที่ พท ๐๐๒๓.๔/ว
๑๒๐๐ ได้ ขอส่ ง สาเนาหนัง สื อจัง หวัด พัทลุง ด่ วนที่ สุด ที่ พท
๐๐ ๒ ๓ .๔ / ว ๕ ๖ ๕ ๗ ลง วั น ที่ ๓ กั น ยายน ๒ ๕ ๖ ๒
เรื่อง ยกเว้นการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด้วยกระทรวงมหาดไทยแจ้ง ว่า เพื่อให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นดาเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
และสามารถนาเงินสะสมมาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นตามอานาจ
หน้าที่ไ ด้อย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนการ
ดาเนิน การนโยบายของรั ฐ บาล จึ ง ได้ ก าหนดแนวทางการใช้
จ่ายเงินสะสมเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ๕ ด้าน
ประกอบด้วย ๑. ด้านโครงการสร้างพื้นฐาน ๒.ด้านการสร้าง
ความเข้มแข็ง ของชุม ชน ๓.ด้ านเศรษฐกิ จและสัง คม ๔. ด้า น
ส่งเสริมการท่องเที่ยวและ ๕. ด้านการศึกษา และอาศัยอานาจ
ตามความในข้อ ๘๙/๑ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่ าด้วย
การรั บเงิน การเบิ กจ่ ายเงิ น การฝากเงิ น การเก็ บรั กษาเงิ น
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗
และที่แก้ไขเพิ่มเติม ปลัดกระทรวงมหาดไทยโดยความเห็นชอบ
ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอนุมัติยกเว้นให้องค์กร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น สามารถน าเงิ น สะสมไปใช้ จ่ า ยในการ
ดาเนินการตามแนวทางดังกล่าวได้ โดยยกเว้นการกันเงินตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน
การฝากเงิ น การเก็บรัก ษาเงิ น และการตรวจเงิน ขององค์ก ร
ปกครองส่วนท้ องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้เพิ่ มเติม ข้อ ๘๙
และให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น พิ จ ารณากั น เงิ น สะสม

๕
สารองจ่าย เพื่อเป็นค่า ใช้จ่ายด้านบุ คลากร ค่า ใช้จ่ายในการ
บริ ห ารงานและกรณี ที่ มี ส าธารณภั ย เกิ ด ขึ้ น ตามความจ าเป็ น
โดยคานึงถึงสถานะทางการเงินการคลัง และต้องเสนอโครงการ
เพื่อใช้จ่ายเงินสะสมต่อสภาท้องถิ่น
ที่ประชุม

รับทราบ

นายสมมารถ หวังสัน
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี เสนอญัตติจ่ายขาดเงินสะสมต่อ
สภาเทศบาลตาบลควนเสาธงเพื่อพิจารณาอนุมัติ จานวน ๔
โครงการ ตามลาดับต่อไป ขอเชิญครับ
เรียนประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน
ข้าพเจ้า นายหร้อหีม นวลดา นายกเทศมนตรีตาบลควนเสาธง
ขอเสนอญัติติ จ่ายขาดเงินสะสม โครงการเพื่อใช้จ่ายเงินสะสมต่อ
สภาเทศบาลตาบลควนเสาธง โครงการจ านวน ๔ โครงการ
รายละเอียดดังต่อไปนี้
๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโรงเรียนสอน
ศาสนา หมู่ที่ ๒,๘ งบประมาณ จานวน ๔๐๓,๒๐๐.- บาท
๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายออกห้าง
(คุณนายแอ๋ ว) หมู่ที่ ๑ งบประมาณ จ านวน ๔๙๘,๕๐๐.บาท
๓. โครงการก่ อ สร้ า งถนนคอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก สายโต๊ ะ เหยด
หมู่ที่ ๕ งบประมาณ จานวน ๔๙๗,๘๐๐.- บาท
๔. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสุดสมบูรณ์
หมู่ที่ ๑ งบประมาณ จานวน ๔๙๗,๕๐๐.- บาท

นายหร้อหีม นวลดา
นายกเทศมนตรี

อานาจอนุมัติเป็นของ สภาเทศบาลแห่งนี้ จึงเสนอมาเพื่อ
พิจารณาอนุมัติต่อไป ขอบคุณมากครับ
นายสมมารถ หวังสัน
ประธานสภาเทศบาล

ตามที่นายกเทศมนตรีในฐานะ ฝ่ายบริหารได้เสนอญัตติ
ต่อที่สภาเทศบาลตาบลควนเสาธง เพื่อพิจารณาขอจ่ายใช้เงิน
สะสม จานวน ๔ โครงการ ซึ่งเป็นโครงการที่มีประโยชน์แก่
ประชาชนในเขตเทศบาลตาบลควนเสาธง และสามารถแแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในพื้นที่ได้

๖

นายกะติบีน เก็มเด็น
สมาชิกสภาเทศบาล

นายสมมารถ หวังสัน
ประธานสภาเทศบาล

ต่อไปขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
โครงการที่ได้เสนอต่อสภาแห่งนี้ ขอเชิญ นายกะติบีน เก็มเด็น
ครับ
กระผมขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการที่
๓.๑.๑ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้า
โรงเรียนสอนศาสนาว่าจะดาเนินการต่อเติมด้านใด พื้นที่ของ
หมู่บ้านใด ครับ
ขอเชิญ นายกเทศมนตรี ได้ชี้แจงรายละเอียดและตอบข้อซักถาม
ของท่านสมาชิกสภาเทศบาลด้วยครับ

นายหร้อหีม นวลดา
นายกเทศมนตรี

ขอเรียนชี้แจงโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้า
โรงเรียนสอนศาสนา จะดาเนินการต่อเติมทางด้านทิศตะวันออก
ระยะทางยาว ๑๖๐.๐๐ เมตร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ซึ่งอยู่ในพื้นที่
หมู่ที่ ๘ ครับ

ที่ประชุม

รับทราบ

นายสมมารถ หวังสัน
ประธานสภาเทศบาล
นายชูชีพ ทองหนู
สมาชิกสภาเทศบาล

ขอเชิญ นายชูชีพ ทองหนู ครับ

นายสมมารถ หวังสัน
ประธานสภาเทศบาล

ก่อนอื่นกระผมขอชมเชยการปฏิบัติหน้าที่ของเลขานุการสภาฯ
ได้ส่งหนังสือนัดประชุมด้วยตนเอง ซึ่งเป็นการให้เกียรติกับการ
ประชุมสภาเทศบาลตาบลควนเสาธงของเราเป็นอย่างมาก
ขอขอบคุณมากครับ และกระผมเห็นด้วยกับโครงการทั้ง ๔
โครงการ ที่ฝ่ายบริหารเสนอต่อสภาเทศบาลในครั้งนี้
ซึ่งสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่
ได้ทันท่วงที แต่กระผมขอตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับรายละเอียดของ
โครงการ ๓.๑.๑ กับโครงการ ๓.๑.๒ ซึ่งมีระยะทาง
ความยาวเท่ากัน แต่ความกว้างไม่เท่ากันและงบประมาณที่ใช้ก็ไม่
แตกต่างกันมาก ขอให้ฝ่ายบริหารตรวจสอบรายละเอียดให้
ถูกต้องด้วยครับ ขอบคุณมากครับ
ขอเชิญ นายกเทศมนตรี ชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วย
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ที่ประชุม
นายสมมารถ หวังสัน
ประธานสภาเทศบาล
น.ส.รัตน์ตกา แป้นแก้ว
รองประธานสภาเทศบาล
นายสมมมารถ หวังสัน
ประธานสภาเทศบาล
นายหมูหาหมัด เหล็มนุ้ย
ผู้อานวยการกองช่าง

ที่ประชุม
นายสมมารถ หวังสัน
ประธานสภาเทศบาล
นายเพียรชัย เสวตโสธร
เลขานุการสภาเทศบาล

สาหรับเรื่องรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้เนื่องจากถนน
ทั้งสองสายนี้มีความยาวเท่ากัน แต่ความกว้างไม่เท่ากัน ดังนั้น
งบประมาณที่ใช้ในแต่ละสายขึ้นอยู่กับรายละเอียดของเนื้องานซึง่
มีสภาพพื้นที่ไม่เหมือนกัน จึงทาให้งบประมาณที่ใช้ไม่เท่ากัน
ขอให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้ดูรายละเอียดใน ปร.๔ และ
ปร.๕ ด้วยนะครับ
รับทราบ
ขอเชิญ นางสาวรัตน์ตกา แป้นแก้ว ครับ
ดิฉันขอตั้งข้อสังเกตโครงการที่ ๓.๑.๓ กับโครงการที่ ๓.๑.๔
งบประมาณทั้งสองโครงการใกล้เคียงกันมาก ขอให้ฝ่ายบริหาร
ตรวจสอบความถูกต้องในเรื่องนี้ด้วยค่ะ
ขอเชิญ นายหมูหาหมัด เหล็มนุ้ย ผู้อานวยการกองช่าง
ซึ่งรับผิดชอบเรื่องนี้โดยตรงได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุม
ได้รับทราบต่อไป ขอเชิญครับ
เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน
กระผมขอชี้แจงเกี่ยวกับประมาณราคา ทั้ง ๔ โครงการ และ
ได้ตรวจสอบแล้ว เนื่องจากสภาพถนนแต่ละสายมีลักษณะ
ที่แตกต่างกัน บางสายที่การวางท่อระบายน้า บางสายมีงาน
รองพื้นทางวัสดุ มวลรวม พร้อมบดทับไม่เท่ากัน ความหนา
ก็ไม่เท่ากันมี ๐.๒๐ ม. บ้าง และ ๐.๑๐ ม. บ้าง และ
รายละเอียดอื่น ๆ ก็ไม่เหมือนกัน จึงทาให้งประมาณในแต่ละสาย
จึงออกมาไม่เท่ากันครับ ส่วนตัวอักษร เจ้าหน้าที่อาจพิมพ์
ผิดพลาดไปบ้าง เนื่องจากเป็นโครงการที่ต้องเร่งรัดในการจัดทา
ซึ่งจะได้ทาการแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป
รับทราบ
ขอเชิญ เลขานุการสภาเทศบาล ชี้แจงเพิ่มเติม
ตามที่ผู้อานวยการกองช่าง ได้ชี้แจง ให้ที่ประชุมได้รับทราบ
เกี่ยวกับรายละเอียดของโครงการทั้ง ๔ โครงการไปแล้วนั้น
เนื่องจาก เจ้าหน้าที่ได้พิมพ์ตัวเลขผิดพลาด ในโครงการที่ ๓.๑.๑
ในเอกสารประมาณราคา หน้าที่ ๑ และ ๒ บรรทัดที่ ๕ มีตัวเลข
ผิดพลาด ขออนุญาตแก้ไข ให้ถูกต้อง ดังนี้ หรือมีพื้นที่ผิวจราจร
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ที่ประชุม
นายสมมารถ หวังสัน
ประธานสภาเทศบาล
นายชูชีพ ทองหนู

ที่ประชุม
นายสมมารถ หวังสัน
ประธานสภาเทศบาล
นายเกตสาดา ราโอบ
สมาชิกสภาเทศบาล

นายสมมารถ หวังสัน
ประธานสภาเทศบาล
นายหร้อหีม นวลดา
นายกเทศมนตรี

ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตร.ม. แก้ไข เป็น ๖๔๐ ตร.ม. เนื่องจาก
เจ้าหน้าที่พิมพ์ผิดพลาด ซึ่งตรวจสอบพบภายหลังจากได้ส่ง
หนังสือนัดประชุมแล้ว
รับทราบ
ขอเชิญ นายชูชีพ ทองหนู
ขอขอบคุณผู้เกีย่ วข้องที่ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมได้รับทราบต่อไป
ขอฝากให้เลขานุการสภาเทศบาลได้ตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้อง
ก่อนที่จะนาเสนอให้สมาชิกสภาเทศบาล นามาประกอบในการ
ประชุมสภาเทศบาล ซึ่งถือว่าเป็นเอกสารสาคัญ ซึ่งสามารถ
อ้างอิงได้ และถูกต้องทุกครั้ง
รับทราบ
ขอเชิญ นายเกตสาดา ราโอบ
กระผมขอตั้งข้อสังเกตและขอเปรียบเทียบงบประมาณที่ใช้ในการ
ก่อสร้างถนนโครงการที่ ๓.๑.๓ กับโครงการที่ ๓.๑.๔ ซึ่งมี
ระยะทางยาวเท่ากับ แต่มีขนาดกว้างไม่เท่ากันงบประมาณที่ใช้ก็
ต่างกันเพียง ๓๐๐ บาท เท่านั้น ขอให้ฝ่ายบริหารตรวจสอบ
และชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วย
ขอเชิญนายกเทศมนตรี ได้ชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องนี้ ขอเชิญครับ
เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน
ต้องขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านที่ช่วยกันตรวจสอบ
เพื่อความถูกต้อง และความโปร่งใสในการบริหารงบประมาณที่มี
อย่างจากัดให้เกิดความคุ้มค่า และเป็นประโยชน์แก่พี่น้อง
ประชาชนได้อย่างแท้จริง ซึ่งเป็นการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายนิติ
บัญญัติที่ถูกต้องครับ ขอขอบคุณมากครับ
กระผมขอเรียนชี้แจงอีกครั้งหนึ่งว่าทุกโครงการที่เสนอให้
สภาเทศบาลพิจารณาอนุมัติ เนื่องจากเป็นโครงการเร่งด่วน
ตามหนังสือสั่งการให้ท้องถิ่นใดทีม่ ีความประสงค์จะขอให้จ่ายเงิน
สะสม จะต้องเสนอโครงการต่อสภาท้องถิ่นให้ทันก่อนวันที่ ๓๑
ตุลาคม ๒๕๖๒ เท่านั้นถึงจะสามารถดาเนินการดังกล่าวได้
ซึ่งฝ่ายบริหารได้พิจารณาถึงความสาคัญในเรื่องนี้ จึงเร่งรัด
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นายเพียรชัย เสวตโสธร
เลขานุการสภาเทศบาล
นายสมมารถ หวังสัน
ประธานสภาเทศบาล
นายหร้อหีม นวลดา
นายกเทศมนตรี

นายสมมารถ หวังสัน
ประธานสภาเทศบาล
นายหมูหาหมัด เหล็มนุ้ย
ผู้อานวยการกองช่าง

กองช่าง ให้ประมาณการราคา ทั้ง ๔ โครงการที่ได้เสนอสภาไป
แล้วนั้น ตามงบประมาณที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า ตามสถานะการเงิน
การคลังของเทศบาลตามระเบียบกฎหมายโดยเคร่งครัด อาจทา
ให้ เจ้าหน้าที่เร่งรีบและอาจพิมพ์ตัวเลขผิดพลาดไปบ้าง
ซึ่งสามารถแก้ไขในที่ประชุมนี้ได้ต่อไป ขอขอบคุณทุกท่าน
อีกครั้งหนึ่ง ขอขอบคุณมากครับ
รับทราบ
ตามที่นายกเทศมนตรี ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมรับทราบ
แล้ว เนื่องจากแต่ละโครงการมีรายละเอียดเกี่ยวกับเนื้องานของ
ถนนแต่ละสายไม่เท่ากัน งบประมาณที่ออกมาจึงไม่เท่ากัน
เพื่อให้ท่านสมาชิกได้มีเวลาในการตรวจสอบรายละเอียดของ
โครงการ กระผมจึงขอพักการประชุม เป็นเวลา ๑๐ นาที
ขอเชิญพัก ครับ
พักการประชุม เป็นเวลา ๑๐ นาที
บัดนี้ครบเวลาพักการประชุม ๑๐ นาที แล้ว ขอเชิญสมาชิกสภา
เทศบาลทุกท่านเข้าห้องประชุม เพื่อดาเนินการประชุมสภา
เทศบาลต่อไปจนครบระเบียบวาระการประชุมต่อไป
ขอเชิญ นายกเทศมนตรี ชี้แจงต่อครับ
กระผมขอขอบคุณท่านประธานสภาเทศบาลที่เปิดโอกาสให้พัก
การประชุม เพื่อรวบรวมข้อมูลและแก้ไขข้อมูลต่าง ๆ ให้ถูกต้อง
ต่อไป ขอมอบหมายให้ผู้อานวยการกองช่าง ชี้แจงรายละเอียด
ในเรื่องนี้แทน
ขอเชิญ นายหมูหาหมัด เหล็มนุ้ย ผู้อานวยการกองช่าง ได้ชี้แจง
และดาเนินการขอแก้คาผิดให้ที่ประชุมทราบ ขอเชิญครับ
กระผมได้ตรวจสอบรายละเอียดแล้ว มีขอแก้คาผิดอยู่ ๒ จุด คือ
จุดที่ ๑ ขอแก้ไขตัวเลข โครงการที่ ๓.๑.๑ จานวน ๒ หน้า
จากข้อความ หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตร.ม. แก้ไข
เป็น ๖๔๐ ตร.ม. (เนื่องจากพิมพ์ผิด)
แก้คาผิด จุดที่ ๒ ขอแก้ไขหมู่บ้านโครงการที่ ๓.๑.๔ จากหมู่ที่ ๖
แก้ไขเป็น หมู่ที่ ๑ (เนื่องจากพิมพ์ผิด) โครงการ ๓.๑.๓ กับ
โครงการที่ ๓.๑.๔ มีรายละเอียดเนื้องานไม่เท่ากัน จึงทาให้

๑๐
งบประมาณต่างกันเพียง ๓๐๐ บาท นั้นถูกต้องแล้วตามหลัก
วิชาช่าง
ที่ประชุม

รับทราบ

นายสมมารถ หวังสัน
ประธานสภาเทศบาล

ขอขอบคุณ ผู้อานวยการกองช่างทีได้ชี้แจงและขอแก้ไขคาผิด
ให้ถูกต้อง ถือว่าการแก้ไขในที่ประชุมสภาเทศบาลเป็นการ
ดาเนินการที่ถูกต้องถือเป็นเอกสารประกอบการประชุมที่สมบูรณ์
ต่อไปนี้ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะขอแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับเรื่องนี้อีกบ้าง ขอเชิญครับ

ที่ประชุม

ไม่มี

นายสมมารถ หวังสัน
ประธานสภาเทศบาล

หากไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด จะเสนออีก จะขอมติต่อที่
ประชุมเป็นรายข้อ ดังนี้
สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบให้จ่ายขาดเงินสะสม แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างสาธารณูปโภค ประเภทค่า
ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ตามโครงการที่ ๓.๑.๑ โครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าโรงเรียนสอนศาสนา
หมู่ที่ ๒,๘ วงเงิน ๔๐๓,๒๐๐ บาท โปรดยกมือด้วยครับ

มติที่ประชุม

เห็นขอบ จานวน ๘ เสียง
ไม่เห็นชอบ จานวน ๑ เสียง
งดออกเสียง จานวน ๑ เสียง
ไม่มา จานวน ๒ เสียง

ที่ประชุม

รับทราบ

นายสมมารถ หวังสัน
ประธานสภาเทศบาล

สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบให้จ่ายขาดเงินสะสม
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้าง
สิ่งสาธารณูปโภค ตามโครงการ ๓.๑.๒ โครงการก่อสร้างถนนสาย
ออกห้าง (คุณนายแอ๋ว) หมู่ที่ ๑ วงเงิน ๔๙๘,๕๐๐ บาท
โปรดยกมือด้วยครับ

๑๑
มติที่ประชุม

เห็นขอบ จานวน ๙ เสียง
ไม่เห็นชอบ จานวน - เสียง
งดออกเสียง จานวน ๑ เสียง
ไม่มา จานวน ๒ เสียง

ที่ประชุม

รับทราบ

นายสมมารถ หวังสัน
ประธานสภาเทศบาล

สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบให้จ่ายขาดเงินสะสม
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้าง
สิ่งสาธารณูปโภค โครงการ ๓.๑.๓ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายโต๊ะเหยด หมู่ที่ ๕ วงเงิน ๔๙๗,๘๐๐ บาท
โปรดยกมือด้วยครับ

มติที่ประชุม

เห็นขอบ จานวน ๙ เสียง
ไม่เห็นชอบ จานวน - เสียง
งดออกเสียง จานวน ๑ เสียง
ไม่มา จานวน ๒ เสียง

ที่ประชุม

รับทราบ

นายสมมารถ หวังสัน
ประธานสภาเทศบาล

สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบให้จ่ายขาดเงินสะสม
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้าง
สิ่งสาธารณูปโภค ตามโครงการ ๓.๑.๔ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายสุดสมบูรณ์ หมู่ที่ ๑ วงเงิน ๔๙๗,๕๐๐
บาท โปรดยกมือด้วยครับ

มติที่ประชุม

เห็นขอบ จานวน ๙ เสียง
ไม่เห็นชอบ จานวน - เสียง
งดออกเสียง จานวน ๑ เสียง
ไม่มา จานวน ๒ เสียง

ที่ประชุม

รับทราบ

๑๒
ระเบียบวาระที่ ๔
นายสมมารถ หวังสัน
ประธานสภาเทศบาล

เรื่องอื่น ๆ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด
จะเสนอเรื่ อ งใดบ้ า ง ขอเชิ ญ ครั บ ขอเชิ ญ นางสาวรั ต น์ ต กา
แป้นแก้ว

น.ส.รัตน์ตกา แป้นแก้ว
รองประธานสภาเทศบาล

ขอปรึกษาหารือเกี่ยวกับปัญหาหลังจากผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๐
ได้ดาเนินการขุดลอกคลองแล้ว ปรากฏว่าบริเวณสะพานไม่มี
ราวจับ ทาให้ เกิดอุบัติเหตุขึ้นบ่อยครั้ง ขอฝากให้ฝ่ายบริหาร
ดาเนินการในเรื่องนี้ด้วย ขอขอบคุณมากค่ะ

นายสมมารถ หวังสัน
ประธานสภาเทศบาล

สาหรับเรื่องนี้ขอฝากให้ฝ่ายบริหารดาเนินการด้วย ขอเชิญ
นายชูชีพ ทองหนู

นายชูชีพ ทองหนู
สมาชิกสภาเทศบาล

กระผมขอหารือ เรื่อง แนวเขตเทศบาลตาบลควนเสาธงที่มี
พื้นที่คาบเกี่ยวกับเทศบาลตาบลเขาหัวช้าง หรือ เทศบาลตาบล
อื่น เพื่อให้ได้แนวเขตที่ชัดเจนไม่ทับซ้อนกัน ขอฝากให้ฝ่าย
บริหารดาเนินการตรวจสอบแนวเขตโดยประสานกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและดาเนินการสารวจตรวจสอบแนวเขตให้ชัดเจนต่อไป
ขอบคุณมากครับ

ที่ประชุม

รับทราบ

นายสมมารถ หวังสัน
ประธานสภาเทศบาล
นายเพียรชัย เสวตโสธร
ปลัดเทศบาล

ขอเชิญปลัดเทศบาลชี้แจง

ที่ประชุม

กระผมมีเรื่องเพื่อทราบ จานวน ๑ เรื่อง กล่าวคือ
เรื่อง การช่วยเหลือผู้สูงอายุตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและ
สิ่งอานวยความสะดวกให้เหมาะสมและปลอดภัยสาหรับผู้สูงอายุ
เทศบาลตาบลควนเสาธงได้พิจารณาคัดเลือกบ้านพักผู้สูงอายุที่
ประสบปัญหาความเดือดร้อน ด้านที่พักอาศัยในพื้นที่ จานวน ๑
ราย คื อ บ้ า นพั ก ของนายประเสริ ฐ ประตู ก า อายุ ๗๐ ปี
อยู่ บ้ า นเลขที่ ๒๑๘ หมู่ ที่ ๔ ต.แม่ ข รี อ.ตะโหมด จ.พั ท ลุ ง
จานวนเงินที่ขอรับความช่วยเหลือจากสานักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่ นคงของมนุ ษย์จัง หวัดพั ทลุง จ านวน ๔๐,๐๐๐ บาท
จึงแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบครับ
รับทราบ

๑๓
นายสมมารถ หวังสัน
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกเทศบาลท่านใด จะเสนอเรื่องใดอีกบ้าง หากไม่มี
ขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการ
ประชุมสภาเทศบาลในวันนี้เป็นอย่างดี บัดนี้การประชุมเสร็จสิ้น
ครบถ้วนแล้ว ขอปิดการประชุม

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

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๒๕ น.

ลงชื่อ

ลงชื่อ

สมนึก แก้วขาวทอง
(นายสมนึก แก้วขาวทอง)
เลขานุการ/กรรมการ

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

เพียรชัย เสวตโสธร ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นายเพียรชัย เสวตโสธร)
เลขานุการสภาเทศบาล

สมมารถ หวังสัน
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายสมมารถ หวังสัน)
ประธานสภาเทศบาลตาบลควนเสาธง

๑๔

