(สาเนา)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลควนเสาธง
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๓
วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลควนเสาธง
ผู้มาประชุม
ที่
ชื่อ – สกุล
๑. นายสมมารถ หวังสัน
๒. นายชูชีพ ทองหนู
๓. นายสนิท ภิวัฒนกุล
๔. นายอะหมีด สีปานปิ่น
๕. นายสมนึก แก้วขาวทอง
๖. นายเกตสาดา ราโอบ
๗. นายอิสมะแอน ปานหวาน
๘. นายไหลหมาน ภัยเนียม
๙. นายกอเส็ม ชานาญ
๑๐. นางสาวรัตน์ตกา แป้นแก้ว
๑๑. นายกะติบีน เก็มเด็น
๑๒. นายเพียรชัย เสวตโสธร

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

ผู้ไม่มาประชุม
ที่
ชื่อ – สกุล
๑. นางสาวอนิสรา ปานทอง

ตาแหน่ง
สมาชิกสภาเทศบาล

ผู้เข้าร่วมประชุม
ที่
ชื่อ – สกุล
๑. นายหร้อหีม นวลดา
๒. นายเสกสรรค์ สีสอาด
๓. น.ส.จุฑารัตน์ หน้องมา
๔. นายลาธาร ด้วงรอด
๕. นายอดิเรก ขุนจันทร์
๖. นายประถม ชูเพชร

ตาแหน่ง
นายกเทศมนตรี
รองปลัดเทศบาล
ผู้อานวยการกองการศึกษา
วิศวกรโยธาชานาญการ
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี

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

ลายมือชื่อ
-

ลายมือชื่อ
หร้อหีม นวลดา
เสกสรรค์ สีสะอาด
จุฑารัตน์ หน้องมา
ลาธาร ด้วงรอด
อดิเรก ขุนจันทร์
ประถม ชูเพชร

หมายเหตุ

หมายเหตุ
ลาป่วย

หมายเหตุ

๒
เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลตาบลควนเสาธง มาครบองค์ประชุมแล้ว กล่าวคือ มีผู้มาประชุม
จ านวน ๑๑ คน ผู้ ไ ม่ ม าประชุ ม จ านวน ๑ คน คื อ นางสาวอนิ ส รา ปานทอง ดั ง นั้ น นายเพี ย รชั ย
เสวตโสธร ตาแหน่ง เลขานุการสภาฯ ได้เชิญ นายชูชีพ ทองหนู สมาชิกสภาเทศบาลที่มีอายุอาวุโสสูงสุด
ในที่ประชุม จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยหน้าโต๊ะหมู่บูชา และเชิญ นายสมมารถ หวังสัน ประธานสภา
เทศบาลต าบลควนเสาธง ท าหน้ าที่ ป ระธานในที่ ป ระชุ ม และกล่ า วเปิ ด ประชุ มเวลา ๑๓.๓๐ น. และ
ดาเนินการประชุมสภาตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลควนเสาธง
ครั้งที่แล้ว
รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลควนเสาธง สมั ย
สามัญ สมัยที่ ๔ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๒
รายงานการประชุมสภาเทศบาลครั้งที่แล้ว เป็นการประชุมสภา
เทศบาลตาบลควนเสาธง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจาปี พ.ศ.
๒๕๖๒ เมื่ อวันที่ ๒๔ ธั นวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลควนเสาธง ตามที่เลขานุการ
สภาเทศบาลได้ แ จกไปพร้ อ มกั บ หนั ง สื อ นั ด ประชุ ม แล้ ว
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 แก้ไขคาชี้แจงงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๓.๑.๑ 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

๓
ประเภทค่ า ก่ อ สร้ า งสิ่ ง สาธารณู ป โภค โครงการก่ อ สร้ า งถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายระหว่างคลอง – ทุ่งจังกระ หมู่ที่ ๘
นายสมมารถ หวังสัน
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิ ญ เลขานุ ก ารสภาเทศบาลชี้ แ จงระเบี ย บที่ เ กี่ ย วข้ อ งให้ ที่
ประชุมทราบ

นายเพียรชัย เสวตโสธร
เลขานุการสภาเทศบาล

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิ ธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ หมวดที่ ๔ การโอนและ
แก้ไ ขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๙ การแก้ไ ขเปลี่ยนแปลง
ค าชี้ แ จงงบประมาณรายจ่ า ยในหมวดค่ า ครุ ภั ณ ฑ์ ที่ ดิ น และ
สิ่งก่อสร้าง ทาให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้ง
รายการใหม่ ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
ข้อ ๓๒ ภายใต้ข้อบัง คับ ข้อ ๓๙ การโอนงบประมาณรายจ่าย
หรือ การแก้ไ ขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณการรายรับและ
งบประมาณรายจ่ า ย เมื่ อ ได้ รั บ อนุ มั ติ จ ากผู้ มี อ านาจแล้ ว ให้
ประกาศโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบแล้วแจ้ง ผู้ว่าราชการ
จังหวัดเพื่อทราบ ภายในสิบห้าวัน
รับทราบ
ขอเชิญนายกเทศมนตรี เสนอขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจง
งบประมาณ ตามข้อ ๓.๑.๑ - ๓.๑.๘ ตามลาดับ ขอเชิญครับ

ที่ประชุม
นายสมมารถ หวังสัน
ประธานสภาเทศบาล
นายหร้อหีม นวลดา
นายกเทศมนตรี

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิก สภาเทศบาลทุกท่าน
ตามที่สภาเทศบาลตาบลควนเสาธง ได้มีมติอนุมัติเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
และได้ประกาศบังคับใช้แล้วนั้น กระผมขอเรียนท่านประธานสภา
เทศบาลและสมาชิ ก สภาเทศบาลทุ ก ท่ า น และขอชี้ แ จงว่ า มี
ข้ อ ผิ ด พลาดเล็ ก น้ อ ยเกี่ ย วกั บ ข้ อ ความ หรื อ ตั ว อั ก ษรบางตั ว
เจ้าหน้าที่พิมพ์ผิดหรือตกหล่น ทาให้เนื้อหาสาระเปลี่ยนไป ซึ่ง
ต้องแก้ไขคาชี้แจงงบประมาณโดยอนุมัติของสภาเทศบาลแห่ง นี้
เนื่ อ งจากช่ ว งที่ จั ด ท าร่ า งเทศบั ญ ญั ติ ซึ่ ง เป็ น การรี บ เร่ ง ของ
เจ้าหน้าที่เพื่อให้สามารถใช้บังคับทันตามกฎหมายกาหนด จึงเกิด
ข้อผิดพลาดขึ้น และจะดาเนินการแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป
สาหรับข้อ ๓.๑.๒ - ๓.๑.๘ เป็นเรื่องแผนงานการศึกษา
ทั้ง หมดขออนุญ าตให้ ผู้อานวยการกองการศึกษา ซึ่ง รับผิดชอบ
เรื่องนี้โดยตรงเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดแทน

๔
ข้อ ๓.๑.๑ แผนงานอุ ตสาหกรรมและการโยธา งานก่ อสร้า 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
คอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก สายระหว่ า งคลอง – ทุ่ ง จั ง กระ หมู่ ที่ ๘
งบประมาณที่ตั้ง ไว้ ๔๙๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)
เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น การให้ เ ป็ น ไปตามระเบี ย บกฎหมายก าหนด
ตามที่เลขานุ การสภาเทศบาลแจ้ ง ให้ ที่ประชุม ทราบแล้ ว จึ ง ขอ
เสนอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงใหม่ ดังนี้
คาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง
โครงการก่ อสร้า งถนนคอนกรีต เสริ มเหล็ กสายระหว่ างคลอง ทุ่งจังกระ หมู่ที่ ๘ จานวนเงิน ๔๙๐,๐๐๐ บาท
ข้อความเดิม
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายระหว่างคลอง
- ทุ่งจังกระ หมู่ที่ ๘ ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร
หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางกว้าง ๐.๒๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า ๘๔๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่
เทศบาลตาบลควนเสาธงกาหนด (ตามพระราชบัญ ญัติเทศบาล
พ.ศ.2496 และเป็น ไปตามแผนพั ฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561256๕) หน้าที่ ๔๙ ฉบับที่ 2 ลาดับที่ ๑๕)
ข้อความใหม่

ที่ประชุม
นายเพียรชัย เสวตโสธร
เลขานุการสภาเทศบาล

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายระหว่างคลอง
- ทุ่งจังกระ หมู่ที่ ๘ ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร
หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางกว้าง ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่
เทศบาลตาบลควนเสาธงกาหนด
(ตามพระราชบั ญ ญั ติ เ ทศบาล พ.ศ.2496 และเป็ น ไปตาม
แผนพัฒ นาท้อ งถิ่น (พ.ศ.2561-256๕) หน้า ที่ ๔๙ฉบับ ที่ 2
ลาดับที่ ๑๕)
รับทราบ
ได้ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมให้ที่ประชุมได้รับทราบ

๕
ที่ประชุม

รับทราบ

นายสมมารถ หวังสัน
ประธานสภาเทศบาล

มี ส มาชิ ก สภาเทศบาลท่ า นใดจะอภิ ป รายทั่ ว ไปหรื อ สอบถาม
รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้ขอเชิญครับ ขอเชิญ นายชูชีพ
ทองหนู สมาชิกสภาเทศบาล

นายชูชีพ ทองหนู
สมาชิกสภาเทศบาล

ตามที่ท่านนายกเทศมนตรี ได้นาเสนอในเรื่องนี้กระผมเห็นด้วย
เพื่อให้การดาเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
และไม่ได้เปลี่ยนแปลงงบประมาณแต่อย่างใด
มีสมาชิกท่านใดจะแสดงความคิดเห็นอีกหรือไม่ หากไม่มีสมาชิก
สภาเทศบาลท่านใดจะเสนออีก กระผมจะขอมติต่อที่ประชุม
เป็นรายข้อ ดังนี้
สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบให้แก้ไขคาชี้แจงงบประมาณ
ตามข้อ ๓.๑.๑ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ระหว่างคลอง – ทุ่งจังกระ หมู่ที่ ๘
โปรดยกมือด้วยครับ
เห็นชอบ
จานวน ๑๐ เสียง
ไม่เห็นชอบ
จานวน - เสียง
งดออกเสียง จานวน ๑ เสียง
ไม่มา
จานวน ๑ เสียง
รับทราบ
๓.๑.๒ แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สานักงาน โครงการ
จัดซื้อตู้เก็บเอกสารชนิดรังผึ้ง
๓.๑.๓ แผนงานการศึ ก ษา งานระดั บ ก่ อ นวั ย เรี ย นและ
ประถมศึ ก ษา งบลงทุ น หมวดค่ า ครุ ภั ณ ฑ์ ประเภทครุ ภั ณ ฑ์
สานักงาน โครงการจัดซื้อคูลเลอร์น้า
๓.๑.๔ แผนงานการศึ ก ษา งานระดั บ ก่ อ นวั ย เรี ย นและ
ประถมศึ ก ษา งบลงทุ น หมวดค่ า ครุ ภั ณ ฑ์ ประเภทครุ ภั ณ ฑ์
สานักงาน โครงการจัดซื้อชั้นวางรองเท้า
๓.๑.๕ แผนงานการศึ ก ษา งานระดั บ ก่ อ นวั ย เรี ย นและ
ประถมศึ ก ษา งบลงทุ น หมวดค่ า ครุ ภั ณ ฑ์ ประเภทครุ ภั ณ ฑ์
สานักงาน โครงการจัดซื้อชั้นวางสื่อ
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๓.๑.๖ แผนงานการศึ ก ษา งานระดั บ ก่ อ นวั ย เรี ย นและ
ประถมศึ กษา งบลงทุ น หมวดค่า ครุ ภัณ ฑ์ ประเภทครุภั ณ ฑ์
สานักงาน โครงการจัดซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์
๓.๑.๗ แผนงานการศึ ก ษา งานระดั บ ก่ อ นวั ยเรี ย นและ
ประถมศึ ก ษา งบลงทุ น หมวดค่ า ครุ ภั ณ ฑ์ ประเภทครุ ภั ณ ฑ์
สานักงาน โครงการจัดซื้อพัดลมฝาผนัง
๓.๑.๘ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬา
และนันทนาการ งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
กีฬา โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นออกกาลังกายและเครื่องเล่นสนาม
ต่อไปจะพิจารณา ข้อ ๓.๑.๒ - ๓.๑.๘ ซึ่งเกี่ยวกับกองการศึกษา
วันนี้ นางสาวจุฑารัตน์ หน้องมา ผู้อานวยการกองการศึกษา ได้
เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ด้วย ซึ่งนายกเทศมนตรีมอบหมายให้ชี้แจง
รายละเอียด ในเรื่องนี้แทน ขอเชิญ ผู้อานวยการกองการศึกษา
ได้ชี้แจงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องให้ที่ประชุมได้รับทราบแทนฝ่าย
บริหาร ขอเชิญครับ
เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาทุกท่าน
ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีมอบหมายให้ดิฉันผู้อานวยการกอง
การศึ ก ษา เป็ น ผู้ ชี้ แ จงรายละเอี ย ดตามข้ อ ๓.๑.๒ - ๓.๑.๘
ตามลาดับเนื่องจากเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลผิดพลาดเล็กน้อย จึง มี
ความจาเป็นต้องขออนุมัติแก้ไขคาชี้แจงประมาณต่อสภาเทศบาล
แห่งนี้ ตามลาดับ ดังนี้
๓.๑.๒ แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สานักงาน โครงการ
จัดซื้อตู้เก็บเอกสารชนิดรังผึ้ง
ข้อความเดิม
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บแฟ้มเอกสารชนิดรังผึ้ง จานวน 2 ใบ
(จั ด ซื้ อ ตามราคาท้ อ งตลาด เนื่ อ งจากไม่ มี ก าหนดไว้ ใ นบั ญ ชี
มาตรฐานครุภัณฑ์)
ข้อความใหม่
เพื่อจ่า ยเป็น ค่าจัด ซื้อตู้เก็ บแฟ้ม เอกสารชนิด รัง ผึ้ ง ช่องเก็บแฟ้ ม
จานวน 4 ชั้น รวม 40 ช่อง ขนาดไม่น้อยกว่า 91.4×30.5×175.4 ซม.
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จานวน 2 ใบ (จัดซื้อตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีกาหนดไว้ในบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์)
รับทราบ
๓.๑.๓ แผนงานการศึ ก ษา งานระดั บ ก่ อ นวั ย เรี ย นและ
ผู้ประถมศึกษา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
สานักงาน โครงการจัดซื้อคูลเลอร์น้า
ข้อความเดิม
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคูลเลอร์น้าสเตนเลส สาหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านมาบ จานวน 2 ใบ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิด
ฮีดายาตุ้ลฮีดายะห์ จานวน 2 ใบ (จัดซื้อตามราคาท้องตลาด
เนื่องจากไม่มีกาหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)
ข้อความใหม่
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคูลเลอร์น้าสเตนเลส ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
ไม่น้อยกว่า 22 เซนติเมตร สาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านมาบ
จานวน 2 ใบ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดฮีดายาตุ้ลฮีดายะห์
จานวน 2 ใบ (จัดซื้อตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีกาหนดไว้ใน
บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
รับทราบ
๓.๑.๔ แผนงานการศึ ก ษา งานระดั บ ก่ อนวั ย เรี ย นและ
ประถมศึกษา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
สานักงาน โครงการจัดซื้อชั้นวางรองเท้า จานวน ๑๔,๐๐๐ บาท
ข้อความเดิม
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชั้นวางรองเท้านักเรียน สาหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมัสยิด ฮีดายาตุ้ลฮีดายะห์ จานวน 2 ชุด (จัดซื้อตามราคา
ท้องตลาดเนื่องจากไม่มีกาหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)
ข้อความใหม่
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชั้นวางรองเท้า แบบ ๒๔ ช่อง (สาหรับเด็ก )
ขนาดไม่น้อยกว่า 108x20x65 ซม. สาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
มัส ยิ ด ฮีด ายาตุ้ ล ฮี ด ายะห์ จ านวน 2 ตัว (จั ดซื้ อ ตามราคา
ท้องตลาดเนื่องจากไม่มีกาหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)
รับทราบ
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๓.๑.๕ แผนงานการศึ ก ษา งานระดั บ ก่ อ นวั ย เรี ย นและ
ประถมศึกษา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
สานักงาน โครงการจัดซื้อชั้นวางสื่อการเรียนการสอน จานวน
๒๖,๐๐๐ บาท
ข้อความเดิม
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชั้นวางสื่อ สาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
มาบ จ านวน 4 ตั ว ส าหรั บ ศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก บ้ า นทุ่ ง เหรี ย ง
จานวน 2 ตัว (จัดซื้อตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีกาหนดไว้
ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)
ข้อความใหม่
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชั้นวางสื่อ ขนาดไม่น้อยกว่า 28 x 77 x 78
ซม. สาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมาบ จานวน 4 ตัว สาหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งเหรียง จานวน 2 ตัว(จัดซื้อตามราคา
ท้องตลาดเนื่องจากไม่มีกาหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)
รับทราบ
๓.๑.๖ แผนงานการศึ ก ษา งานระดั บ ก่ อ นวั ย เรี ย นและ
ประถมศึกษา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
สานักงาน โครงการจัดซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์ จานวน
๓๕,๐๐๐ บาท
ข้อความเดิม
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์ สาหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านทุ่ง เหรียง จานวน 6 ตัว และศูนย์พัฒนาเด็กมัสยิดฮีดา
ยาตุ้ลฮีดายะห์ จานวน 4 ตัว (จัดซื้อตามราคาท้องตลาดเนื่องจาก
ไม่มีกาหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
ข้อความใหม่
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์ ขนาดไม่น้อยกว่า 60 x
120 x 75 ซม. สาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งเหรีย ง จานวน 6
ตัว และศูนย์พัฒนาเด็กมัสยิดฮีดายาตุ้ลฮีดายะห์ จานวน 4 ตัว
(จั ด ซื้ อ ตามราคาท้ อ งตลาดเนื่ อ งจากไม่ มี ก าหนดไว้ ใ นบั ญ ชี
มาตรฐานครุภัณฑ์)
รับทราบ
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๓.๑.๗ แผนงานการศึ ก ษา งานระดั บ ก่ อ นวั ย เรี ย นและ
ประถมศึกษา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
สานักงาน โครงการจัดซื้อพัดลมฝาผนัง จานวน ๑๒,๐๐๐ บาท
ข้อความเดิม
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมติดผนัง ขนาดใบพัด 16 นิ้ว สาหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งเหรียง จานวน 3 ตัว และ สาหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดฮีดายาตุ้ลฮีดายะห์ จานวน 3 ตัว (จัดซื้อตาม
ราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีกาหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)
ข้อความใหม่
เพื่ อ จ่า ยเป็น ค่ าจั ด ซื้ อพั ด ลมติ ด ผนั ง ใบพั ดขนาด 16 นิ้ ว ปรั บ
แรงลมได้ 3 ระดับ สวิตช์ควบคุมแรงลมชนิดสายดึง สาหรับศูนย์
พัฒ นาเด็ กเล็ ก บ้ า นทุ่ ง เหรี ยง จ านวน 3 ตั ว และ สาหรั บ ศู น ย์
พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดฮีดายาตุ้ลฮีดายะห์ จานวน 3 ตัว(จัดซื้อตาม
ราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีกาหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)
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๓.๑.๘ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬา
และนันทนาการ งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
กีฬา โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นออกกาลังกายและเครื่องเล่นสนาม
จานวน ๔๕๐,๐๐๐ บาท
ข้อความเดิม
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเล่นออกกาลังกายและเครื่องเล่นสนามพร้อม
ติดตั้ง จานวน 9 รายการ ประกอบด้วย
1. เซตชุดรวม Fitness C ขนาด 460 x 110 x 130 เซนติเมตร จานวน 1 ชุด
2. อุปกรณ์บริหารหน้าท้องคู่ม้าโยกและซิทอัพ ขนาด 120 x 110 x 90
เซนติเมตร จานวน 1 ชุด
3. อุปกรณ์ขาเหยียดและบริหารเอว ขนาด 155 x 80 x 130 เซนติเมตร
จานวน 1 ชุด
4. อุปกรณ์เดินอากาศ 3 ที่ ขนาด 120 x 110 x 90 เซนติเมตร จานวน 1
ชุด
5. อุปกรณ์ห่วงโหน ขนาด 290 x 100 x 230 เซนติเมตร จานวน 1 ชุด
6. อุปกรณ์บาร์เดินทรงตัว ขนาด 380 x 75 x 240 เซนติเมตร จานวน 1 ชุด

๑๐
7. อุปกรณ์บาร์เดี่ยว 3 ระดับ ขนาด 220 x 8 x 90 เซนติเมตร จานวน 1
ชุด

ที่ประชุม
นายสมมารถ หวังสัน
ประธานสภาเทศบาล

8. อุปกรณ์วิ่งลูกกลิ้งขนาด 120 x 450 x 140 เซนติเมตร จานวน 1 ชุด
9. บ้านน้อย 2 ชั้น ขนาด 178 x 302 x 174 เซนติเมตร จานวน 1 ชุด
(จัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่ปรากฎรายการในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์)
ข้อความใหม่
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเล่นออกกาลังกายและเครื่องเล่นสนามพร้อม
ติดตั้ง จานวน 9 รายการ ประกอบด้วย
1. เซตชุดรวม Fitness C ขนาดไม่น้อยกว่า 460 x 110 x 130 เซนติเมตร
จานวน 1 ชุด
2. อุปกรณ์บริหารหน้าท้องคู่ม้าโยก และซิทอัพ ขนาดไม่น้อยกว่า 120 x
110 x 90 เซนติเมตร จานวน 1 ชุด
3. อุปกรณ์ขาเหยียดและบริหารเอว ขนาดไม่น้อยกว่า 155 x 80 x 130
เซนติเมตร จานวน 1 ชุด
4. อุปกรณ์เดินอากาศ 3 ที่ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๘๐ x ๒๕ x ๑๐๐
เซนติเมตร จานวน 1 ชุด
5. อุปกรณ์ห่วงโหน ขนาดไม่น้อยกว่า 290 x 100 x 230 เซนติเมตร
จานวน 1 ชุด
6. อุปกรณ์บาร์เดินทรงตัว ขนาดไม่น้อยกว่า 380 x 75 x 240 เซนติเมตร
จานวน 1 ชุด
7. อุปกรณ์บาร์เดี่ยว 3 ระดับ ขนาดไม่น้อยกว่า 220 x 8 x 90 เซนติเมตร
จานวน 1 ชุด
8. อุปกรณ์วิ่งลูกกลิ้ง ขนาดไม่น้อยกว่า 120 x 45 x 140 เซนติเมตร
จานวน 1 ชุด
9. บ้านน้อย 2 ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า 178 x 302 x 174 เซนติเมตร
จานวน 1 ชุด (จัดซื้อตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่ปรากฏรายการใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)
รับทราบ
ขอขอบคุณผู้อ านวยการกองการศึกษา ที่ชี้แ จงรายละเอียดให้
สภาเทศบาลรับทราบ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถาม
หรืออภิปรายเกี่ยวกับเรื่องนี้บ้าง ขอเชิญ รองปลัดเทศบาล ครับ

๑๑
นายเสกสรรค์ สีสอาด
รองปลัดเทศบาล

ที่ประชุม
นายสมมารถ หวังสัน
ประธานสภาเทศบาล

นายชูชีพ ทองหนู
สมาชิกสภาเทศบาล

นายสมมารถ หวังสัน
ประธานสภาเทศบาล
นายหร้อหีม นวลดา
นายกเทศมนตรี

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน
กระผมขอชี้แจงเพิ่มเติม เกี่ยวกับระบบ e-laas ซึ่งเป็นระบบ
บริหารจัดการด้านการเงินการบัญชีรูปแบบใหม่ ซึ่งมีส่ วนที่ทาให้
เกิดความผิดพลาดขึ้นได้ง่ายมากกว่าระบบมือที่ดาเนินมาก่อนหน้า
นี้ ปัจจุบันกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ยกเลิกระบบมือให้
ใช้ ระบบ e-laas แทน จึงทาให้เกิดความผิดพลาดขึ้นมาได้ดัง ที่
ท่ า นนายกเทศมนตรี ไ ด้ ก ล่ า วมาแล้ ว จึ ง เป็ น เหตุ ใ ห้ มี ค วาม
จาเป็นต้องแก้ไขคาชี้แจงงบประมาณดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตาม
ระเบียบกฎหมายที่กาหนดต่อไป
รับทราบ
ขอขอบคุณรองปลัดเทศบาล ที่ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมได้รับทราบใน
เรื่องดังกล่าว
มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่ องนี้
บ้าง ขอเชิญ ครับ ขอเชิญ นายชู ชีพ ทองหนู สมาชิ กสภา
เทศบาล ครับ
เรียนประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ก่อน
อื่นกระผมขอขอบคุณ ผู้อานวยการกองการศึกษา ซึ่งรับผิดชอบ
เรื่องนี้โดยตรงได้มาชี้แจงต่อสภาเทศบาลด้วยตนเอง
ตามหลั ก การและเหตุ ผ ลที่ ก ล่ า วมาแล้ ว ถื อ ว่ า เหมาะสมและ
ถูก ต้ อ งตามระเบี ย บกฎหมายก าหนด ดั ง นั้ น กระผมเห็ น ด้ ว ย
ตามที่เสนอ และขอสอบถามเกี่ยวกับปริมาณงานที่เสนอในแต่ละ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความต้องการครบถ้วน ถูกต้องแล้ว หรือไม่
อย่ า งไร เนื่ อ งจากแต่ ล ะศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก มี ค วามต้ อ งการ
ไม่เหมือนกันและขอสอบถามรายละเอียดในข้อ ๓.๑.๘ เกี่ยวกับ
สถานที่ติดตั้งในสถานที่ใด ขอบคุณครับ
ขอเชิญ นายหร้อหีม นวลดา นายกเทศมนตรีชี้แจงรายละเอียด
เกี่ยวกับเรื่องนี้
เรี ย นประธานสภาเทศบาล และสมาชิ ก สภาเทศบาลทุ ก ท่ า น
ตามที่ท่านสมาชิกได้สอบถามเกี่ยวกับ สถานที่ติดตั้งเครื่อง
ออกก าลั ง กายตามข้ อ ๓.๑.๘ ขอเรี ย นว่ า สถานที่ ติ ด ตั้ ง
จะดาเนินการติดตั้งบริเวณหน้าสานักงานเทศบาลตาบลควนเสาธง
ซึ่งเป็นการติดตั้ง เพิ่มเติมในสถานที่เดิม เนื่องจากมีประชาชนมา

๑๒

ที่ประชุม
นายสมมารถ หวังสัน
ประธานสภาเทศบาล

ใช้บริการจานวนมากไม่เพียงพอต่อความต้องการ และจานวน
อุปกรณ์ออกกาลังกายมีไม่เพียงพอ และสาหรับในปีงบประมาณ
หน้ า ถ้ าหากท่ า นสมาชิ ก สภาเทศบาลทั้ ง เขต ๑ และเขต ๒
มีความพร้อมเกี่ยวกับสถานที่ติดตั้ง เครื่องออกกาลัง กาย ภายใน
หมู่บ้านในเขตรับผิดชอบก็ให้เสนอมาเพื่อพิจารณาในโอกาสต่อไป
รับทราบ

ที่ประชุม

ขอขอบคุณท่านนายกที่ไ ด้ชี้แจงให้ที่ประชุมได้รับทราบเกี่ยวกับ
เรื่องนี้ สาหรับความต้องการในด้านวัสดุอุปกรณ์ของแต่ละศูนย์
พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก ให้ ค ณะกรรมการบริ ห ารแต่ ล ะศู น ย์ ฯ เป็ น ผู้
พิจารณาดาเนินการให้เหมาะสมต่อไป
รับทราบ

นายสมมารถ หวังสัน
ประธานสภาเทศบาล
ที่ประชุม

มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด จะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้
อีกบ้าง ขอเชิญครับ
ไม่มี

นายสมมารถ หวังสัน
ประธานสภาเทศบาล

ที่ประชุม

หากไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดแสดงความคิดเห็นอีก กระผม
จะขอมติตามรายข้อต่อไป
สมาชิกสภาเทสบาลท่านใดเห็นชอบให้แก้ไขคาชี้แจงงบประมาณ
๓.๑.๒ แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สานักงาน โครงการ
จั ด ซื้ อ ตู้ เ ก็ บ เอกสารชนิ ด รั ง ผึ้ ง จ านวน ๑๘,๐๐๐ บาท
ตามที่ฝ่ายบริหารเสนอ โปรดยกมือด้วยครับ
เห็นชอบ
จานวน ๑๐ เสียง
ไม่เห็นชอบ
จานวน - เสียง
งดออกเสียง จานวน ๑ เสียง
ไม่มา
จานวน ๑ เสียง
รับทราบ

นายสมมารถ หวังสัน
ประธานเทศบาล

สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด ให้ความเห็นชอบให้แก้ไขคาชี้แจง
งบประมาณ ๓.๑.๓ แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียน

มติที่ประชุม

๑๓

มติที่ประชุม

ที่ประชุม
นายสมมารถ หวังสัน
ประธานเทศบาล

มติที่ประชุม

ที่ประชุม
นายสมมารถ หวังสัน
ประธานเทศบาล

และประถมศึกษา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
สานักงาน โครงการจัดซื้อคูลเลอร์น้า จานวน ๑๐,๐๐๐ บาท
ตามที่ฝ่ายบริหารเสนอ โปรดยกมือด้วยครับ
เห็นชอบ
จานวน ๑๐ เสียง
ไม่เห็นชอบ
จานวน - เสียง
งดออกเสียง จานวน ๑ เสียง
ไม่มา
จานวน ๑ เสียง
รับทราบ
สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด ให้ความเห็นชอบให้แก้ไขคาชี้แจง
งบประมาณ ๓.๑.๔ แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
สานักงาน โครงการจัดซื้อชั้นวางรองเท้า จานวน ๑๔,๐๐๐ บาท
ตามที่ฝ่ายบริหารเสนอ โปรดยกมือด้วยครับ
เห็นชอบ
จานวน ๑๐ เสียง
ไม่เห็นชอบ
จานวน - เสียง
งดออกเสียง จานวน ๑ เสียง
ไม่มา
จานวน ๑ เสียง
รับทราบ

ที่ประชุม

สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด ให้ความเห็นชอบให้แก้ไขคาชี้แจง
งบประมาณ ๓.๑.๕ แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
สานักงาน โครงการจัดซื้อชั้นวางสื่อ การเรียนการสอน จานวน
๒๖,๐๐๐ บาท ตามที่ฝ่ายบริหารเสนอ โปรดยกมือด้วยครับ
เห็นชอบ
จานวน ๑๐ เสียง
ไม่เห็นชอบ
จานวน - เสียง
งดออกเสียง จานวน ๑ เสียง
ไม่มา
จานวน ๑ เสียง
รับทราบ

นายสมมารถ หวังสัน
ประธานเทศบาล

สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด ให้ความเห็นชอบให้แก้ไขคาชี้แจง
งบประมาณ ๓.๑.๖ แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียน

มติที่ประชุม

๑๔

มติที่ประชุม

ที่ประชุม
นายสมมารถ หวังสัน
ประธานเทศบาล

มติที่ประชุม

ที่ประชุม
นายสมมารถ หวังสัน
ประธานเทศบาล

มติที่ประชุม

ที่ประชุม

และประถมศึกษา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
สานักงาน โครงการจัดซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์ จานวน ๓๕,๐๐๐
บาท ตามที่ฝ่ายบริหารเสนอ โปรดยกมือด้วยครับ
เห็นชอบ
จานวน ๑๐ เสียง
ไม่เห็นชอบ
จานวน - เสียง
งดออกเสียง จานวน ๑ เสียง
ไม่มา
จานวน ๑ เสียง
รับทราบ
สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด ให้ความเห็นชอบให้แก้ไขคาชี้แจง
งบประมาณ ๓.๑.๗ แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
สานักงาน โครงการจัดซื้อพัดลมฝาผนัง จานวน ๑๒,๐๐๐ บาท
ตามที่ฝ่ายบริหารเสนอ โปรดยกมือด้วยครับ
เห็นชอบ
จานวน ๑๐ เสียง
ไม่เห็นชอบ
จานวน - เสียง
งดออกเสียง จานวน ๑ เสียง
ไม่มา
จานวน ๑ เสียง
รับทราบ
สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด ให้ความเห็นชอบให้แก้ไขคาชี้แจง
งบประมาณ ๓.๑.๘ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ งบลงทุน หมวดค่าครุภั ณฑ์
ประเภทครุภัณฑ์กีฬา โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นออกกาลัง กาย
และเครื่ อ งเล่ น สนาม จ านวน ๔๕๐,๐๐๐ บาท ตามที่ ฝ่ า ย
บริหารเสนอ โปรดยกมือด้วยครับ
เห็นชอบ
จานวน ๑๐ เสียง
ไม่เห็นชอบ
จานวน - เสียง
งดออกเสียง จานวน ๑ เสียง
ไม่มา
จานวน ๑ เสียง
รับทราบ

๑๕
นายสมมารถ หวังสัน
ประธานสภาเทศบาล

นายเพียรชัย เสวตโสธร
เลขานุการสภาเทศบาล

ที่ประชุม
นายสมมารถ หวังสัน
ประธานสภาเทศบาล

นายหร้อหีม นวลดา
นายกเทศมนตรี

ต่อไปวาระที่ ๓.๒ ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการปรับปรุง
ท่อเมนประปา หมู่ที่ ๗ (รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที่
กาหนด) ขอเชิญ เลขานุการสภาเทศบาล ชี้แจงระเบียบกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องให้ที่ประชุมได้ทราบ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่าย
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔)
พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๘๙ (๑)
รับทราบ
ขอเชิญนายหร้อหีม นวลดา นายกเทศมนตรี เสนอขออนุมัติจ่าย
ขาดเงินสะสม โครงการปรับปรุงท่อเมนประปา หมู่ที่ ๗
(รายละเอี ย ดตามรู ป แบบและรายการที่ ก าหนด ) วงเงิ น
งบประมาณ ๓๕๕,๕๐๐ บาท(สามแสนห้าหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) ต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตาบลควนเสาธง
เรียน ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน
ตามที่ทราบกันดีอยู่แล้วเมื่อสองเดือนที่แล้ว กรณีมีเรื่องร้องเรียน
เกี่ยวกับ น้าประปาหมู่บ้านควนเสาธง หมู่ที่ ๗ ตาบลแม่ขรี มีสี
ขุ่นไม่สามารถใช้อุปกรณ์ – บริโภคได้ ฝ่ายบริหารก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ
เกี่ยวกับเรื่องนี้ จึงได้หาวิธีในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนดังกล่าว ซึ่งเป็นการแก้ไ ขปัญหาระยะยาวต่อไป ซึ่ง
สาเหตุ ที่ ท าให้ น้ ามี สี ขุ่ น ไม่ ไ ด้ เ กิ ด จากแหล่ ง น้ าดิ บ แต่ อ ย่ า งใด
สาเหตุเกิดจากท่อประปามีการหมักหมมทาให้มีตะกอนตกค้างใน
ท่อ และเนื่องจากท่อเมนประปาหมู่ที่ ๗ มีอายุการใช้งานมาเป็น
เวลานานนับ ๑๐ ปี จึงทาให้น้าประปามีสีขุ่น กรณีที่เกิดไฟดับ
ด้วย ทาให้ตะกอนที่ตกค้างอยู่ในท่อเมนประปา เมื่อน้ามีแรงดัน
สูง ท าให้น้ าประปามีสีขุ่ นดั ง กล่า ว เมื่อ น้าประปาไหลเป็น ปกติ
สีของน้าก็จะใสสะอาดปกติในเวลาต่อมา และสืบเนื่องจากทาง
เทศบาลได้ดาเนินการเปลี่ยนแปลงท่อเมนประปาหมู่ที่ ๗ มาได้
ระยะทางหนึ่ ง แล้ ว ยั ง เหลื อ ท่ อ เมนอี ก บางส่ ว นซึ่ ง จะต้ อ ง
ดาเนินการเปลี่ยนแปลงท่อเมนใหม่ที่เหลือ ให้ สามารถใช้น้าได้
อย่า งเพี ยงพอและมี คุณภาพดี ขึ้น และแก้ไ ขปัญ หาร้อ งเรี ยนที่
กล่าวมาแล้วด้วย จึงขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมสะสม โครงการ

๑๖

ที่ประชุม
นายสมมารถ หวังสัน
ประธานสภาเทศบาล
นางสาวรัตน์ตกา แป้นแก้ว
สมาชิกสภาเทศบาล
นายสมมารถ หวังสัน
ประธานสภาเทศบาล
นายเพียรชัย เสวตโสธร
เลขานุการสภาเทศบาล

ที่ประชุม
นายสมมารถ หวังสัน
ประธานสภาเทศบาล
นายชูชีพ ทองหนู
สมาชิกสภาเทศบาล

ปรับปรุง ท่ อเมนประปา หมู่ที่ ๗ (รายละเอียดตามรู ปแบบและ
รายการที่ ก าหนด ) วงเงิ น งบประมาณ ๓๕๕,๕๐๐ บาท
(สามแสนห้าหมื่นห้าพันห้ าร้อยบาทถ้วน)ต่อสภาเทศบาลแห่ง นี้
ต่อไป ขอขอบคุณมากครับ
รับทราบ
ขอเชิญนางสาวรัตน์ตกา แป้นแก้ว สมาชิกสภาเทศบาล
ตามระเบียบวาระการประชุม ข้อ ๓.๒ ไม่มีวงเงินงบประมาณ ซึ่ง
อาจจะพิมพ์ตกไป ขอให้ชี้แจงด้วยค่ะ
ขอเชิญ เลขานุ การสภาเทศบาล ชี้ แจงเรื่ องนี้ให้ ที่ประชุ มทราบ
ครับ
เรี ยน ประธานสภาเทศบาลและสมาชิ กสภาเทศบาล ทุ กท่ า น
ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณท่านสมาชิก ที่ได้ทักท้วงในเรื่องนี้
เนื่องจากเจ้าหน้าที่พิ มพ์ตกไป เพื่อให้ข้ อความถูก ต้องสมบูร ณ์
ขออนุญาตต่อที่ประชุมสภาเทศบาลแห่ง นี้ ขอให้ท่านสมาชิกทุก
ท่ า นได้ เ พิ่ ม เติ ม ข้ อ ความ ดั ง ต่ อ ไปนี้ ต่ อ ท้ า ย ข้ อ ๓.๒ วงเงิ น
งบประมาณ ๓๕๕,๕๐๐ บาท (สามแสนห้าหมื่นห้าพันห้าร้อยบาท
ถ้วน) ขอขอบคุณมากครับ
รับทราบ
ขอบคุ ณ เลขานุ ก ารสภาเทศบาล ที่ ไ ด้ แ ก้ ไ ขระเบี ย บวาระการ
ประชุมให้ถูกต้อง ขอเชิญนายชูชีพ ทองหนู
เรี ย นประธานสภาเทศบาลและสมาชิ ก สภาเทศบาลทุ ก ท่ า น
ตามที่นายกเทศมนตรี ได้เสนอขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม
แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา งบลงทุน หมวดค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ
โครงการปรับปรุงท่อเมนประปา หมู่ที่ ๗ (รายละเอียดตามรูปแบบ
และรายการที่กาหนด ) ราคา ๓๕๕,๕๐๐ บาท
จากการตรวจสอบ ปร.๕,ปร.๔ แผ่นที่ ๑/๑ , ปร.๔ แผ่นที่ ๑/๒
และ รายละเอียดโครงการ งาน A,B,C แล้วปรากฏว่า วงเงินที่
ได้ตั้งไว้สูงเกินจากความเป็นจริงและเกินความจาเป็น จึงขอเสนอ
ตัดงบประมาณ จาก ๓๕๕,๕๐๐ บาท ลงมาเป็น ๒๗๐,๐๐๐
บาท ขอให้ที่ประชุมพิจารณาด้วยครับ

๑๗
นายสมมารถ หวังสัน
สมาชิกสภาเทศบาล

ขอเชิญ นายสนิท ภวัฒนกุล สมาชิกสภาเทศบาล

นายสนิท ภิวัฒนกุล
สมาชิกสภาเทศบาล

เรี ยน ประธานสภาเทศบาลและสมาชิ กสภาเทศบาล ทุ กท่ า น
กระผมขอสอบถามเกี่ยวกับ ยอดเงิน ใน ปร.๔ แผ่นที่ ๑/๑ ยอด
ยกไป ๒๖๗,๙๒๕.๘๐ บาท และยอดเงินใน ปร.๔ แผ่นที่ ๑/๒
ร ว ม ๑ ,๗ ๒ ๒ . ๘ ๑ บ า ท ยอ ดย ก ไ ป ทั้ ง ๒ ใบ ร ว ม
๒๖๙,๖๔๘.๖๑ บาท และยอดรวมงบประมาณในใบ ปร.๕ สรุป
ยอดงบประมาณ ๓๕๕,๕๐๐ บาท ขอให้ผู้ที่รับผิดชอบชี้แจงที่มาที่
ไปของบประมาณให้ที่ประชุมได้รับทราบด้วยครับ ขอขอบคุณมาก
ครับ
ขอเชิญนางสาวรัตน์ตกา แป้นแก้ว สมาชิกสภาเทศบาล

นายสมมารถ หวังสัน
ประธานสภาเทศบาล
นางสาวรัตน์ตกา แป้นแก้ว
สมาชิกสภาเทศบาล

ที่ประชุม
นายสมมารถ หวังสัน
ประธานสภาเทศบาล
นายหร้อหีม นวลดา
นายกเทศมนตรี

นายสมมารถ หวังสัน
ประธานสภาเทศบาล
นายลาธาร ด้วงรอด
วิศวกรโยธาชานาญการ

เรียน ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกทุกท่าน ดิฉันขอเสนอให้
ในการประชุมสภาเทศบาลทุกครั้งควรเชิญผู้อานวยการกอง หรือ
ผู้รับผิดชอบ โดยตรง เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลด้วย เพื่อให้ผู้ที่
รับผิดชอบโครงการได้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมเช่นเดียวกับ ที่
ผู้อานวยการกองการศึกษา ได้ชี้แจงไปแล้ว เมื่อสักครู่นี้ค่ะ
รับทราบ
ขอเชิญนายหร้อหีม นวลดา นายกเทศมนตรี ชี้แจงเรื่องนี้ด้วย
ตามที่สมาชิกเทศบาล ได้เสนอให้ผู้อานวยการกองช่างเข้าร่วมใน
การประชุมสภาเทศบาลทุกครั้ง สาหรับวันนี้กระผมอนุญาตให้
ผู้อานวยการกองช่างไปประชุม ณ ที่ว่าการอาเภอตะโหมดแทน
และมอบหมายให้ วิศวกรโยธา เข้า ร่วมประชุมแทน กระผมขอ
อนุ ญ าตต่ อท่ านประธานสภาเทศบาลให้ นายล าธาร ด้ว งรอด
ตาแหน่ง วิศวกรโยธาชานาญการ ชี้แจงรายละเอียดเรื่องนี้แทน
ขออนุญาตครับ
ขอเชิญ นายลาธาร ด้วงรอด ตาแหน่ง วิศวกรโยธาชานาญการ
ชี้แจงรายละเอียดในเรื่องนี้ต่อที่ประชุม ขอเชิญครับ
เรี ย นประธานสภาเทศบาล และสมาชิ ก สภาเทศบาลทุ ก ท่ า น
กระผมขออนุญาตชี้แจงแทนผู้อานวยการกองช่าง ดังนี้

๑๘
ตามสรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างโครงการปรับปรุงท่อเมน
ประปา หมู่ที่ ๗ (รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที่กาหนด )

ที่ประชุม

ปร.๕
๑) ประเภทงานอาคาร ค่ า วัส ดุ แ ละค่ าแรงงาน รวมเป็น เงิ น
๒๖๙,๖๔๘.๖๑ บาท คูณ FACTOR F ๑.๓๐๗๔ รวมเป็นค่า
ก่อสร้างทั้งหมด ๓๕๒,๕๓๘.๖๐ บาท
๒) ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย รวมเป็นเงิน ๓,๐๐๐
บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๕๕,๕๓๘.๖๐ บาท
ขอใช้เงินงบประมาณเพียง ๓๕๕,๕๐๐ บาท ซึ่งตรวจสอบ
ถูกต้องแล้วรรับรองถูกต้องทุกประการตามหลักวิชาช่างและ
หลักการคานวณแล้วครับ
รับทราบ

นายสมมารถ หวังสัน
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญ นางสาวรัตน์ตกา แป้นแก้ว สมาชิกสภาเทศบาล

นางสาวรัตน์ตกา แป้วแก้ว
สมาชิกสภาเทศบาล

ตามระเบี ย บวาระการประชุ ม ข้ อ ๓.๒ ควรมี ร ายละเอี ย ดให้
สมบูรณ์ครบถ้วนมากกว่านี้ค่ะ

นายสมมารถ หวังสัน
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญ นายเพียรชัย เสวตโสธร เสขานุการสภาเทศบาล ได้ชี้แจง
เรื่องนี้ให้ที่ประชุมราบ

นายเพียรชัย เสวตโสธร
เลขานุการสภาเทศบาล

ตามระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตาบลควนเสาธง ที่แจก
ให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ก่อนสามวันเริ่มประชุมสภา
เทศบาลตามระเบียบกฎหมายกาหนดแล้ว อาจผิดพลาดเล็ก ๆ
น้อย ๆ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม
และทาความเข้าใจกับระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วยครับ
รับทราบ

ที่ประชุม
นายสมมารถ หวังสัน
ประธานสภาเทศบาล
นายชูชีพ ทองหนู
สมาชิกสภาเทศบาล

ขอเชิญ นายชูชีพ ทองหนู สมาชิกสภาเทศบาล
ตามที่ ก ระผมได้ เ สนอตั ด งบประมาณจาก ๓๕๕,๕๐๐ บาท
ลดเหลือ ๒๗๐,๐๐๐ บาท กระผมขอถอนคาเสนอนั้น เนื่องจาก

๑๙
ที่ประชุม

กองช่างได้ชี้แจงรายละเอียดจนเข้าใจแล้ว
รับทราบ

นายสมมารถ หวังสัน
ประธานสภาเทศบาล
ที่ประชุม

กระผมเห็นว่าการประชุมมีสภาวะตึงเครียด สมควรพักการประชุม
๑๐ นาที ขอเชิญพักได้ครับ
พักการประชุม เป็นเวลา ๑๐ นาที

นายเพียรชัย เสวตโสธร
เลขานุการสภา

บัดนี้ครบเวลาพักการประชุม ๑๐ นาที แล้ว ขอเชิญสมาชิกสภา
เทศบาลทุกท่านเข้าห้องประชุม และดาเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระการประชุมต่อไป
ต่อไปเข้าระเบียบวาระข้อ ๓.๒ ต่อ นะครับ
มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้
หรือไม่ หากไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะแสดงความคิดเห็น
อีก จะขอมติต่อที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาล
ท่านใดให้ความเห็นชอบขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม แผนงาน
การพาณิช ย์ งานกิ จการประปา งบลงทุ น หมวดค่ าที่ ดิน และ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ
โครงการปรั บ ปรุ ง ท่ อ เมนประปา หมู่ ที่ ๗ (รายละเอี ย ดตาม
รูปแบบและรายการที่กาหนด) วงเงินงบประมาณ ๓๕๕,๕๐๐
บาท ตามที่นายกเทศมนตรี เสนอโปรดยกมือด้วยครับ
เห็นชอบ
จานวน ๙ เสียง
ไม่เห็นชอบ
จานวน - เสียง
งดออกเสียง จานวน ๒ เสียง
ไม่มา
จานวน ๑ เสียง
รับทราบ

นายสมมารถ หวังสัน
ประธานสภาเทศบาล

มติที่ประชุม

ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องอื่น ๆ
๔.๑ กาหนดระยะเวลาและวันเริ่มประชุมสามัญประจาปี พ.ศ.
๒๕๖๓ สมัยที่ ๒,๓ และสมัยที่ ๔
๔.๒ กาหนดวันเริ่มประชุมและระยะเวลา ประชุมสามัญ สมัยแรก
ของปีถัดไป

นายสมมารถ หวังสัน

ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้องให้

๒๐
ประธานสภาเทศบาล

ทีป่ ระชุมได้รับทราบ

นายเพียรชัย เสวตโสธร
ปลัดเทศบาล

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗ แก้ไ ขถึง ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔ หมวด ๒
การประชุม
ข้อ ๒๐ นอกจากการประชุมสภาท้องถิ่นครั้งแรกตามข้อ ๖ แล้ว
การประชุม สภาท้องถิ่นมี ๒ประเภท คือ (๑) การประชุมสามัญ
(๒) การประชุมวิสามัญ
ข้อ ๒๑ การกาหนดจานวนสมัยประชุมสามัญประจาปี ระยะเวลา
และวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจาปีของแต่ละสมัย
ในปี นั้น วั นเริ่ม สมั ยประชุม สามัญ ประจ าปี ของปี ถัด ไปและ
ระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจาปีสมัยแรกของปีถัดไปให้
ประธานสภาท้องถิ่น นาปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจาปีสมัย
แรกของแต่ละปีโดยให้นาความในข้อ ๑๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติแล้วให้ ประธานสภาท้องถิ่น ทาเป็นประกาศ
ของสภาท้ อ งถิ่ น พร้ อ มทั้ ง ปิ ด ประกาศไว้ ใ นที่ เ ปิ ด เผย ณ
สานักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในกรณีที่ไม่ได้กาหนดสมัย
ประชุมสามัญประจาปีไว้ หรือไม่ได้กาหนดวันเริ่มประชุม สามัญ
ประจาปีสมัยแรกในปีถัดไปไว้หรือมีความจาเป็นต้องเปลี่ยนแปลง
สมั ย ประชุ ม สามั ญ ประจ าปี ห รื อ วั น เริ่ ม สมั ย ประชุ ม สามั ญ
ประจาปีที่กาหนดไว้แล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่น นาปรึกษาใน
สมัยประชุมสามัญประจาปีอื่น หรือในสมัยประชุมวิสามัญก็ได้
รับทราบ

ที่ประชุม
นายสมมารถ หวังสัน
ประธานสภาเทศบาล

นายเพียรชัย เสวตโสธร

ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล ได้ชี้แจง กาหนดระยะเวลาและ
วันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจาปี พ.ศ.๒๕๖๒ สมัยที่ ๒,๓ และ
๔ และกาหนดวันเริ่มประชุมและระยะเวลา ประชุมสามัญ สมัย
แรกของปีถัดไปให้ที่ประชุมได้รับทราบ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
กาหนดระยะเวลาและวันเริ่มประชุมสามัญประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๓
ต่อไป
เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน

๒๑
เลขานุการสภาเทศบาล

ที่ประชุม
นายสมมารถ หวังสัน
ประธานสภาเทศบาล

ตามที่สภาเทศบาลตาบลควนเสาธง ได้มีมติกาหนดระยะเวลา
และวันเริ่มสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้
สมัยที่ ๒ เริ่มวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒
สมัยที่ ๓ เริ่มวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒
สมัยที่ ๔ เริ่มวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๒
และกาหนดวันเริ่มประชุมสามัญ สมัยแรกของปี ๒๕๖๓ เป็นวันที่
๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
รับทราบ

มติที่ประชุม
ที่ประชุม

ขอขอบคุณเลขานุการสภาเทศบาลที่ได้ชี้แจงรายละเอียด
ให้ที่ประชุมได้รับทราบ
สาหรับการกาหนดระยะเวลา และวันเริ่มประชุมสามัญ
ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๓ สมัยที่ ๒,๓ และสมัยที่ ๔ และกาหนดวัน
เริ่ม ประชุม และระยะเวลาประชุม สามั ญ สมัย แรกของปี พ.ศ.
๒๕๖๔ ขอปรึกษาหารือต่อที่ประชุม และเสนอให้กาหนดระยะ
และวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังนี้
สมัยที่ ๒ เริ่มประชุมวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓
สมัยที่ ๓ เริ่มประชุมวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๓
สมัยที่ ๔ เริ่มประชุมวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓
และก าหนดวั น เริ่ ม ประชุ ม และระยะเวลาประชุ ม สมั ย
สามั ญ สมั ย แรกของปี ๒๕๖๔ เป็ น วั น เริ่ ม ประชุ ม วั น ที่ ๑
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ครับ
มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่น ขอเชิญ
หากไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเสนออีก กระผมจะขอมติที่
ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบให้กาหนดระยะและ
วันเริ่มประชุมสามัญ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๓ สมัยที่ ๒,๓,๔ และ
กาหนดวันเริ่มประชุม และระยะเวลาประชุมสมัยสามั ญ สมัย
แรกของปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามที่เสนอ โปรดยกมือด้วยครับ
รับรอง
รับทราบ

นายสมมารถ หวังสัน
ประธานสภาเทศบาล
นายหร้อหีม นวลดา

มีท่านสมาชิกเทศบาลท่านใด จะเสนอในวาระอื่น ๆ ขอเชิญ
นายกเทศมนตรี ครับ
กระผมมีเรื่องเสนอ จานวน ๓ เรื่อง ดังนี้

๒๒
นายกเทศมนตรี

ที่ประชุม
นายสมมารถ หวังสัน
ประธานสภาเทศบาล
นายสนิท ภิวัฒนกุล
สมาชิกสภาเทศบาล

นายสมมารถ หวังสัน
ประธานสภาเทศบาล
นายหร้อหีม นวลดา
นายกเทศมนตรี

๑) ประชาสัมพันธ์ข่าว ผู้มีที่ดินทากินใน สปก. ในเขตเทศบาล
ตาบลควนเสาธง ให้ทา ปร.๔/๕ เสนอมายังเทศบาลได้เลย
ทางเทศบาลจะรวบรวมส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ต่อไป
๒) ขอแจ้ง ข่าวดี เกี่ยวกับถัง กรองน้าประปา หมู่ที่ ๔ บ้า นมาบ
ทางเทศบาลได้ดาเนินการแก้ไขปัญหาน้าประปามีกลิ่นสนิมเหล็ก
ได้แล้ว และสามารถใช้ง านได้ ระยะยาว ๓ - ๖ ปี และจะน า
วิธีการดังกล่าวนี้ไปใช้แก้ไขปัญหาระบบถังกรองประปา ของหมู่ที่
๑๐ ต่อไป
๓) ขอแจ้ ง การจัด สรรเงิ น อุ ดหนุ น เฉพาะกิจ ปี ๒๕๖๓ ทาง
เทศบาลได้รั บ จัด สรรเงิ น ประมาณ ๑๓.๙ ล้า นบาท ส าหรั บ
ดาเนินการ โครงการพื้นฐาน ที่สาคัญ เช่น โครงการก่อสร้างลาน
กีฬา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จานวน ๒ สาย
คื อ ถนนสายทุ่ ง เหรี ย ง - มาบ และถนนสายทุ่ ง เหรี ย ง –
ควนยาน และโครงการอินเตอร์เน็ตของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
รับทราบ
ขอเชิญ นายสนิท ภิวัฒนกุล สมาชิกสภาเทศบาล
กระผมขอเสนอปัญหาเกี่ยวกับระบบน้าประปาหมู่บ้าน หนองปด
หมู่ที่ ๙ สาเหตุจากระบบไฟฟ้าไม่ทางานมาเป็นเวลา ๑ ปี แล้ว
ไม่สามารถใช้น้าประปาได้ มาตั้งแต่เดือนเมษายน ๒๕๖๑ ทาง
คณะกรรมการผู้ ใ ช้ น้ าได้ แ จ้ ง ให้ท างเทศบาลด าเนิ น การแก้ ไ ข
ปั ญ หาแล้ ว แต่ ยั ง ไม่ ส ามารถใช้ น้ าได้ ฝากไปยั ง ฝ่ า ยบริ ห าร
ดาเนินการเรื่องนี้ให้ประชาชนหมู่ที่ ๙ ที่ได้รับความเดือดร้อนด้วย
นะครับ
ขอเชิญนายกเทศมนตรี ชี้แจงในเรื่องนี้ครับ
เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล
ทุกท่าน ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาลที่ไ ด้เสนอปัญหาใน
เรื่ อ งนี้ ส าหรั บ ปั ญ หาเรื่ อ งน้ าประปาหมู่ ที่ ๙ บ้ า นหนองปด
ขณะนี้ทางเทศบาลได้แจ้งให้กองช่าง ดาเนินการตรวจสอบระบบ
ไฟฟ้า ปรากฏว่าระบบไฟฟ้าชารุด และมอเตอร์สูบน้าชารุด ไม่

๒๓

ที่ประชุม
นายสมมารถ หวังสัน
สมาชิกสภาเทศบาล
นายชูชีพ ทองหนู
สมาชิกสภาเทศบาล

ที่ประชุม
นายสมมารถ หวังสัน
ประธานสภาเทศบาล

สามารถใช้งานได้ทางเทศบาล จึงสั่งให้กองช่าง ดาเนินการจัดซื้อ
มอร์เตอร์สูบน้าให้ใหม่ และจะดาเนินการติดตั้งให้สามารถใช้งาน
ได้เป็นปกติต่อไป เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเรื่องนี้ในระยะ
ยาวต่อไปครับ
รับทราบ
ขอเชิญ นายชูชีพ ทองหนู สมาชิกสภาเทศบาล
กระผมขอเสนอเรื่องอื่น ๆ ๓ ประเด็น คือ
๑) ปัญหาเรื่องน้าประปาสีขุ่น ขอฝากให้ผู้บริหารดาเนินการ
ด้วย
๒) ปัญหาวัชพืชปกคลุม ๒ ข้างไหล่ทางถนนในเขตเทศบาลทาให้
สัญจรไป - มา ลาบาก ขอฝากให้ฝ่ายบริหารดาเนินการด้วยครับ
๓) ขอสอบถามความคืบหน้าเกี่ยวกับการดาเนินการโครงสร้าง
พื้นฐานของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จานวน ๗ โครงการว่า
ดาเนินการไปมากน้อยเพียงใด
รับทราบ
ตามที่สมาชิกสภาเทศบาลได้เสนอเรื่องอื่น ๆ ขอฝากให้ฝ่าย
บริหารดาเนินการเสนอด้วยนะครับ
กระผมมีเรื่องประชาสัมพันธ์ จานวน ๓ เรื่อง
๑) กองการศึ ก ษาเทศบาลต าบลควนสาธง ได้ ก าหนดจั ด
กิจกรรมครอบครัวสัม พันธ์ ประจาปี ๒๕๖๓ ขึ้น ในวัน ที่
๒๕ กุ ม ภาพั น ธ์ ๒๕๖๓ ณ สนามกี ฬ าเทศบาลต าบล
ควนเสาธง ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ร่วมกิจกรรม
ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน
๒) กองการศึ ก ษาเทศบาลต าบลควนเสาธง ได้ ก าหนดจั ด
กิ จ กรรมกี ฬ าต้ า นยาเสพติ ด เทศบาลต าบควนเสาธง
ประจาปี ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๑ - ๓ เมษายน ๒๕๖๓ ณ
สนามโรงเรียนวัดปลักปอม จึงขอเชิญ ประชุมปรึกษาหารือ
ในวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้อง
ประชุมสภาเทศบาลตาบลควนเสาธง

๒๔

ที่ประชุม

๓) สานักปลัดเทศบาล งานสาธารณสุขได้กาหนดฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และแมว ในเขตเทศบาลระหว่างเดือ น
กุมภาพัน ธ์ ตามตารางที่แจกให้ ท่านสมาชิก สภาเทศบาลแล้ ว
ฝากให้ ท่ า นสมาชิ ก สภาเทศบาลช่ ว ยกั น ประชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้
ประชาชนใขเขตรับผิดชอบนาสุนัขและแมว มารับบริการตามวัน
เวลาและสถานที่ที่กาหนดด้วยนะครับ
รับทราบ

นายสมมารถ หวังสัน
ประธานสภาเทศบาล
ที่ประชุม

มีสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านใดจะเสนอเรื่องอื่น ๆ อีกหรือไม่
ขอเชิญครับ
ไม่มี

นายสมมารถ หวังสัน
ประธานสภาเทศบาล

หากไม่ มีส มาชิ ก สภาเทศบาลท่ า นใดเสนอเรื่อ งอื่น อี ก กระผม
ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการประชุมสภา
เทศบาล จนครบตามระเบียบวาระประชุมในวันนี้
ขอปิดประชุมครับ

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

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๒๐ น.

ลงชื่อ

ลงชื่อ

สมนึก แก้วขาวทอง
(นายสมนึก แก้วขาวทอง)
เลขานุการ/กรรมการ

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

เพียรชัย เสวตโสธร ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นายเพียรชัย เสวตโสธร)
เลขานุการสภาเทศบาล

สมมารถ หวังสัน
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายสมมารถ หวังสัน)
ประธานสภาเทศบาลตาบลควนเสาธง

๒๕

๒๖
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

๒๗

