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รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลควนเสาธง 
สมัยสามัญ  สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 

วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลควนเสาธง 

ผู้มาประชุม 
ท่ี ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
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นายสนิท  ภิวัฒนกุล 
นายกะติบีน  เก็มเด็น 
นายอะหมีด  สีปานปิ่น 
นายชูชีพ  ทองหนู 
นายกอเส็ม  ช านาญ 
นายสมนึก  แก้วขาวทอง 
นางสาวอนิสรา  ปานทอง 
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ผู้ไม่มาประชุม 
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  - 

 
 - 

 
ลาป่วย 

 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
ท่ี ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

๑. 
๒. 
๓. 

นายหร้อหีม  นวลด า 
นายเสกสรรค์ สีสอาด 
นายหมูห ำหมัด   เหล็มนุ้ย 

นายกเทศมนตรี 
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๒ 

 
เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลต าบลควนเสาธงมาครบองค์ประชุม ๑๒ คน  แล้ว เลขานุการสภา

เทศบาลได้เชิญ นายชูชีพ  ทองหนู สมาชิกสภาเทศบาลท่ีมีอายุอาวุโสสูงสุด ในท่ีประชุม  จุดธูปเทียนบูชา       
พระรัตนตรัยหน้าโต๊ะหมู่บูชา  และเชิญ นายสมมารถ  หวังสัน  ประธานสภาเทศบาลต าบลควนเสาธง       
ท าหน้าท่ีประธานในท่ีประชุมและ กล่าวเปิดประชุมสภา  เวลา ๑๓.๓๐ น. ด าเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระการประชุม  ดังนี้ 

ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
  ๑.๑  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)    
                             เพิ่มเติม ฉบับที่ ๓ 
 ๑.๒  ประกาศการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถ่ินสีปี (พ.ศ.๒๕๖๑ -

๒๕๖๔ )  คร้ังที่ ๑/๒๕๖๒  
ประธานสภาเทศบาล                          ขอเชิญรองปลัดเทศบาล  ช้ีแจงแทนผู้บริหาร 
รองปลัดเทศบาล เรียนประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน    

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ (แก้ไขเพิม่เติม) ฉบับท่ี ๒ 
พ.ศ.๒๕๔๙  และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑  ข้อ ๒๒/๒ 
ในกรณีการเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับ
โครงการพระราชด าริ งานพระราชพิธี  รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล  
และนโยบาย กระทรวงมหาดไทยให้เป็นอ านาจของผู้บริหาร
ท้องถิ่น  และเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลง
ได้รับความเห็นชอบแล้วให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดย
เปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  นับแต่วันท่ีได้รับความเห็นชอบการ
เพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงแผนพัฒนาดังกล่าว 

          เพื่อให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ตามระเบียบก าหนดจึงขอรายงานสภาเทศบาลต าบลควนเสาธง 
ดังนี ้
ส านักปลัดเทศบาลต าบลควนเสาธง  ได้รับหนังสือแจ้งการจัดสรร
งบประมาณจากส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด     
ท่ี พท ๐๐๒.๕/ว ๒๑๐๙๐ ถึงส านักงานเทศบาลต าบลและท่ีท า
การองค์การบริหารส่วนต าบลท่ีเกี่ยวข้อง พร้อมกันนั้นได้อ้างถึง
หนังสือจังหวัดพัทลุง  ท่ี พท ๐๐๒๓.๕/ว ๗๓๖๘  ลงวันท่ี ๒๖ 
กันยายน ๒๕๖๑  เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เงินอุดหนุนท่ัวไป  โครงการ



 

๓ 

สนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ ผู้พิการหรือ
ทุพพลภาพ  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  
เพิ่มเติม  โดยแนบรายละเอียดประกอบการโอนจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  แผนงานบูรณา
การส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
งบเงินอุดหนุน เงนิอุดหนุนท่ัวไป โครงการสนับสนุนเสริมสร้าง
สวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ  ค่าใช้จ่าย
ส าหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ เทศบาล
ต าบลควนเสาธงได้รับการจัดสรรงบประมาณให้แก่ผู้พิการหรือ
ทุพพลภาพ จ านวน ๘ คน เป็นเงิน ๖๘,๘๐๐ บาท ส านักปลัดได้
ด าเนินการตรวจสอบข้อมูลแล้วปรากฎว่า โครงการดังกล่าวไม่ได้
บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ ) ดังนั้นจึง
เห็นควรด าเนินการเพิ่มเติม โคงการดังกล่าวนี้ไว้ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นส่ีปี(พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ ) ของเทศบาลต าบลควนเสาธง 
และประกาศใช้ต่อไป  
ส าหรับ ข้อ ๑.๒ การแก้ไขเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.
๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ ) ครั้งท่ี ๑ /๒๕๖๒ เนื่องจากไม่ได้บรรจุไว้ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีดังกล่าว  จึงขอเพิ่มเติมโครงการ จ านวน ๕ 
โครงการ  บรรจุไว้ในปี ๒๕๖๒ เพื่อด าเนินการท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 
ดังนี ้
๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ทุ่งเหรียง - 

มาบ  หมู่ท่ี ๒,๔ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๑๐.๐๐ เมตร  
หนา ๐.๑๕  เมตร หรือมีพื้นท่ี คสล. ไม่น้อยกว่า ๒,๕๕๐ 
ตารางเมตร จ านวนเงิน  ๑,๕๓๒,๕๐๐  บาท 

๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย สุขสมบูรณ์   
หมู่ท่ี ๖ ขนาดกว้าง ๖.๐๐  เมตร  ยาว ๑๓๐ .๐๐ เมตร  
หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นท่ี คสล. ไม่น้อยกว่า ๗๘๐ ตาราง
เมตร  จ านวนเงิน ๔๖๓,๐๐๐  บาท 

๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนเกรีตเสริมเหล็ก สาย พท.ถ ๑๐ - 
๐๐๑ ทุ่งเหรียง - ควนยาน  หมู่ท่ี ๒ ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร 
ยาว ๓๘๕.๐๐  เมตร  ไหล่ทาง ๐.๕๐ เมตร จ านวนเงิน 
๑,๓๗๗,๐๐๐  บาท 

๔. โครงการบุกเบิกยกระดับถนนสายต้นเมา - ขอนแค หมู่ท่ี ๕ 
ขนาดกว้าง ๖.๐๐  เมตร ยาว ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร  จ านวน 
๔๑๐,๐๐๐ บาท 



 

๔ 

๕. โครงการบุกเบิกถนนสายควนล่อน - ด่านโลด หมู่ท่ี ๑๑,๓ 
ต าบลแม่ขรี  ขนาดกว้าง ๕  เมตร ยาว ๑,๑๕๐  เมตร 
จ านวนเงิน ๔๙๘,๘๐๐  บาท 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๘  (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับท่ี ๒ พ.ศ.
๒๕๕๙  และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี ๓ พ.ศ.๒๕๖๑ )  ข้อ ๒๑ และ
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพิ่มเติม
ครั้งท่ี ๑ /๒๕๕๖๒ ต่อไป 

ท่ีประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๒ เร่ืองรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลควนเสาธง 
ประธานสภาเทศบาล รายงานการประชุมสภาเทศบาลครั้งท่ีแล้ว เป็นการประชุมสภา

เทศบาลสมัยสามัญสมัยท่ี ๔ ประจ าปี ๒๕๖๑  ครั้งท่ี ๑ เมื่อวันท่ี 
๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑  เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภา
เทศบาลต าบลควนเสาธง เลขานุการสภาฯ ได้ แจกไปพร้อม
หนังสือนัดประชุมแล้ว  ซึ่งไม่มีการแก้ไขใด ๆ ท้ังส้ิน จึงขอให้
สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้ตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง 

ที่ประชุม รับทราบ 
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะแก้ไขข้อความใดบ้าง  จะได้แก้ไข

ต่อท่ีประชุมสภาฯ หากไม่มีการแก้ไขใด ๆ จะขอมติต่อท่ีประชุม  
สมาชิกท่านใดรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล ครั้งท่ีแล้ว 
โปรดยกมือ    

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคร้ังที่แล้ว 

ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ืองที่เสนอใหม่ 
 ๓.๑  แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โครงการบุกเบิกถนนสาย ควนล่อน-
ด่านโลด หมูที่ ๑๑,๓ ต าบลแม่ขรี  

 
 
 
 
 
 
 



 

๕ 

ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญนายกเทศมนตรีซึ่งเป็นฝ่ายบริหารได้ช้ีแจงรายละเอียด
โครงการท่ีเสนอ 

นายกเทศมนตรี เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และท่านสมาชิกสภาฯทุกท่าน
ก่อนอื่นกระผมขอช้ีแจง  เรื่องการจ่ายขาดเงินสะสมในปีนี้จาก
การตรวจสอบยอดเงินท่ีสามารถใช้เพื่อจ่ายขาดเงินสะสมได้ตาม
ระเบียบท่ีก าหนดปรากฎว่ายอดเงินติดลบไม่สามารถจ่ายขาดเงิน
สะสมได้ จึงเรียนมาเพื่อให้สมาชิกสภาฯทุกท่านทราบและได้
ช้ีแจงให้ประชาชนในพื้นท่ีท่ีรับผิดชอบทราบต่อไป 

  ส าหรับข้อ ๓.๑ การแก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจง
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๒ โครงการบุกเบิกถนน
สายควนล่อน หมู่ท่ี ๑๑ งบประมาณ ๔๗๙,๕๐๐  บาท 

 ข้อความเดิม 
  โครงการบุกเบิกถนนสายควนล่อน – ด่านโลด หมูท่ี ๑๑ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าบุกเบิกถนนสายคอนล่อน - ด่านโลด หมูท่ี ๑๑ 
ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๖๔๐ เมตร  ลงวัสดุคัดเลือก
หนาเฉล่ีย ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า ๓,๒๐๐ ตาราง
เมตร รายละเอียดตามแผนท่ีเทศบาลต าบลควนเสาธงก าหนด
จ านวนเงิน ๔๗๙,๕๐๐ บาท (ส่ีแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาท
ถ้วน)ตาม พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และเป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพิ่มเติม ฉบับท่ี ๒ 
หน้าท่ี ๙ ล าดับท่ี ๗)  

 ข้อความใหม่ 
  โครงการบุกเบิกถนนสายควนล่อน - ด่านโลด หมูท่ี ๑๑,๓ 

ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๕๐ เมตร หนาเฉล่ีย ๐.๒๐ 
เมตรงาน  รายละเอียดตามแบบท่ีเทศบาลต าบลควนเสาธง
ก าหนด จ านวนเงิน ๔๗๙,๕๐๐ บาท (ส่ีแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันห้า
ร้อยบาทถ้วน) ตาม พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และ
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 
เพิ่มเติม ฉบับท่ี ๒ หน้าท่ี ๙ ล าดับท่ี ๗)  

 รายละเอียดได้แจกให้สมาชิกทราบพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว 
การแก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายใน หมวดค่า
ครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้างท่ีท าให้ลักษณะ ปริมาณคุณภาพ
เปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงสถานท่ีก่อสร้างให้เป็นอ านาจอนุมัติ
ของสภาท้องถิ่นแห่งนี้ เนื่องจากเมื่อตรวจสอบโครงการดังกล่าว
แล้ว  มีความจ าเป็นต้องเพิ่มพื้นท่ีด าเนินการและจ าเป็นต้องตัด



 

๖ 

เนื้องานท่ีไม่จ าเป็นออกไป และเพิ่มระยะทางด าเนินการเพื่อ
ประโยชน์แก่ทางราชการและประชาชนผู้ใช้เส้นทางสัญจรไปมา
ด้วย  จึงมีความจ าเป็นท่ีจะเสนอให้สภาท้องถิ่นได้พิจารณาอนุมัติ
ต่อไป 

ที่ประชุม รับทราบ 
 
ประธานสภาเทศบาล ตามท่ีนายกเทศมนตรีได้น าเสนอการแก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจง

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๒ มีสมาชิกท่านใด จะ
อภิปรายเกี่ยวกับเรื่องนี้บ้าง ขอเชิญครับ 

นายชูชีพ  ทองหนู ตามท่ีผู้บริหารได้เสนอนั้น กระผมเห็นด้วย แต่กระผมขอทราบ 
สมาชิกสภาเทศบาล รายละเอียดเกี่ยวกับ ขนาดความยาวและพื้นท่ีเฉล่ียด้วยครับ  

เนื่องจากข้อความเดิมกับข้อความใหม่มีความแตกต่างกันมาก  
ขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยครับ 

นายกเทศมนตรี ขอช้ีแจงเอกสารท่ีกองช่างได้แนบให้ท่ีประชุมแล้ว  เนื่องจาก
พื้นท่ีด าเนินการในการบุกเบิกถนนสายควนล่อน - ด่านโลด แต่
เดิมด าเนินการในพื้นท่ี หมู่ท่ี ๑๑ เพียงหมู่เดียว  ซึ่งก าหนดความ
ยาว ๖๔๐ เมตร  จากการตรวจสอบพื้นท่ีปรากฏว่ายังมีพื้นท่ี
เหลือในพื้นท่ี หมู่ท่ี ๓ โดยสามารถตัดเนื้องานบางประเภทท่ีไม่
จ าเป็นออกไปและสามารถเพิ่มความยาวของถนนได้อีกโดยใช้
งบประมาณเท่าเดิม  ตามท่ีระเบียบก าหนดและรูปแบบท่ีกองข่าง
ประมาณการ 

  ส าหรับรายละเอียดในเรื่องการประมาณการกระผมขอ
อนุญาตสภาแห่งนี้ให้ผู้อ านวยการกองช่าง  ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบใน
เรื่องนี้ได้อธิบายและช้ีแจงต่อสภาเทศบาลต่อไปครับ 

ประธานสภาเทศบาล เชิญรองปลัดเทศบาล  ช้ีแจงเพิ่มเติม 

รองปลัดเทศบาล กระผมขออนุญาตช้ีแจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง  
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑  ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปล่ียนแปลงค า
ช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายในหมวด ครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  
ท่ีท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียนแปลงสถานท่ีก่อสร้างให้
เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่นตามท่ีนายกเทศมนตรีได้ช้ีแจง
ไปแล้วนั้น  ซึ่งการแก้ไขดังกล่าวไม่สามารถแก้ไขเพิ่มเติมหรือ   



 

๗ 

 ลดงบประมาณได้  ต้องใช้งบประมาณเท่าเดิมนั้นและสามารถ
แก้ไขเปล่ียนแปลงได้เฉพาะรายละเอียด รูปแบบรายการเท่านั้น 
ท้ังนี้ต้องเป็นไปตามระเบียบก าหนดครับ 

ที่ประชุม รับทราบ 
ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญผู้อ านวยการกองช่าง  ช้ีแจงรายละเอียดต่อสภาฯ ขอเชิญ

ครับ 
ผู้อ านวยการกองช่าง เรียนประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน กระผมขอ

ช้ีแจงรายละเอียดตามหลักวิชาช่างตามรูปแบบประมาณการท่ี
แจ้งให้สมาชิกทราบแล้วนั้น เนื่องจากมีการเปล่ียนแปลงดัชนี
ราคาน้ ามันเช้ือเพลิงและขนส่ง  ของกระทรวงพาณิชย์ลดลง  ท า
ให้รายละเอียดและรูปแบบรายการดังกล่าวมีการเปล่ียนแปลง
โดยท าให้ได้ระยะทางขึ้นจากเดิม ยาว ๖๔๐.๐๐  เมตร แก้ไขเป็น 
๑,๑๕๐.๐๐  เมตร  หนาเฉล่ีย ๐.๒๐ เมตรงาน  รายละเอียดตาม
แผนท่ีเทศบาลต าบลควนเสาธงก าหนด  จ านวนเงิน ๔๗๙,๕๐๐  
บาท  เท่าเดิม ครับ 

ที่ประชุม รับทราบ 
ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญนายกอเส็ม  ช านาญ สมาชิกสภาเทศบาล  ขอเชิญครับ 

นายกอเส็ม  ช านาญ กระผมขอทราบรายละเอียดความหนาเฉล่ียกับพื้นท่ีเฉล่ียครับว่า 
สมาชิกสภาเทศบาล สามารถด าเนินการได้หรือไม่   เนื่องจากมีการเพิ่มระยะทางยาว   
                                                     อีก ๕๑๐ เมตร  ความหนาเฉล่ีย ๐.๒๐ เมตร  เท่าเดิมและยังใช้ 
                                                     งบประมาณเท่าเดิมด้วยครับ 

ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญ  ผู้อ านวยกการกองช่าง  ช้ีแจงอีกครั้ง  ขอเชิญครับ 
 
ผู้อ านวยการกองช่าง ตามรูปแบบรายการและประมาณการท่ีแจ้งแล้วนั้น  ขอยืนยันว่า   
                                                      สามารถด าเนินการได้ตามนั้น ครับ 
ที่ประชุม  รับทราบ 

ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ นายอิสมาแอน  ปานหวาน  ครับ 

นายอิสมาแอน  ปานหวาน กระผมเห็นด้วยกับผู้อ านวยการกองช่างเสนอครับ  ถือว่า  
สมาชิกสภาเทศบาล ประชาชนได้รับประโยชน์ครับ 

ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญนายชูชีพ  ทองหนู  สมาชิกสภาเทศบาล ครับ 

 



 

๘ 

นายชูชีพ  ทองหนู กระผมเห็นด้วยกับการแก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณท่ี
สมาชิกสภาเทศบาล ฝ่ายบริหารเสนอแต่รู้สึกเป็นห่วงงบประมาณดังกล่าวว่าจะ  
                                                     สามารถด าเนินการได้ตามท่ีเสนอหรือไม่เท่านั้นเองครับ 

ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญนายกะติบีน  เก็มเด็น สมาชิกสภาเทศบาล ขอเชิญครับ 

นายกะติบีน  เก็มเด็น ตามท่ีผู้อ านวยการกองช่าง ได้ช้ีแจงท าให้ถนนบุกเบิกสายนี้เพิ่ม
สมาชิกสภาเทศบาล ความยาว ๖๔๐ เมตร  แก้ไขเป็นความยาว ๑,๑๕๐ เมตร ซึ่งเพิ่ม 
                                                      จากเดิมเกือบเท่าตัว คือ ความยาวเพิ่มอีก ๕๑๐ เมตร โดยมี  
                                                      ความหนาเฉล่ีย ๐.๒๐ เมตร เท่าเดิมและใช้งบเท่าเดิม  กระผม 
                                                      เกรงว่าไม่สามารถด าเนินการตามเสนอได้ครับ  ขอให้อธิบายด้วย   
                                                      ครับ 

ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญนายกเทศมนตรีชี้แจงเพิ่มเติมขอเชิญครับ 

นายกเทศมนตรี กระผมขอช้ีแจงเพิ่มเติมจากท่ีรองปลัดเทศบาลช้ีแจงระเบียบท่ี 
เกี่ยวข้องและผู้อ านวยการกองช่างได้ช้ีแจงรายละเอียดรูปแบบ
รายการตามแบบท่ีเทศบาลก าหนดเนื่องจากได้ศึกษาพื้นท่ี
ด าเนินการแล้วว่าสามารถตัดเนื้องานท่ีไม่จ าเป็นออกไป  และ
เพิ่มเนื้องานและระยะทางความยาวเพิ่มขึ้น  โดยใช้งบประมาณ
เท่าเดิม  ซึ่งไม่สามารถเพิ่มหรือลดงบประมาณได้ตามระเบียบ  
จึงเรียนมาเพื่อให้สภาเทศบาลทราบครับ 

ที่ประชุม รับทราบ  และที่ประชุมได้ถกเถียงกันพอสมควรจนเป็นที่ยุติ 
                                                   และท าความเข้าใจกันทุกฝ่าย 

ประธานสภาเทศบาล ขอมติต่อท่ีประชุม ตามท่ีฝ่ายบริหารได้เสนอแก้ไขเปล่ียนแปลง
ค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายประข าปี พ.ศ.๒๕๖๒  โครงการ
บุกเบิกถนนสายควนล่อน – ด่านโลด หมู่ท่ี ๑๑ สมาชิกท่านใด
เห็นชอบให้แก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณ ดังกล่าวโปรด
ยกมือ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ   จ านวน  ๑๐  เสียง 
 ไม่เห็นชอบ จ านวน  -     เสียง 
 งดออกเสียง จ านวน  ๑    เสียง 
 ขออนุญาต    จ านวน   ๑   เสียง 
 



 

๙ 

ที่ประชุม เห็นชอบให้ด าเนนิการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงงประมาณฯ 
ตามที่เสนอต่อสภาเทศบาลต าบลควนเสาธง 

ระเบียบวาระที่ ๔  เร่ืองอื่น ๆ 
 ๔.๑  ก าหนดสมัยประชุมสามัญ  จ านวนวันและวันเร่ิมประชุม 

สมัยสามัญ  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 ๔.๒  ก าหนดวันเร่ิมประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ.

๒๕๖๒  
ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญรองปลัดเทศบาล  ในฐานะผู้ช่วยเลขานุการสภาฯ ได้

ช้ีแจงรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้ท่ีประชุมทราบ ขอเชิญครับ 
รองปลัดเทศบาล  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา

ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗  (แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับท่ี ๒ พ.ศ.๒๕๕๔ ) 
หมวด ๒  ข้อ ๒๑ การก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี 
ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสมัยสามัญประจ าปี
ของแต่ละสมัยในปีนั้น  วันเริ่มสมัยประชุมสมัยสามัญประจ าปีของ
ปีถัดไป  และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรก
ของปีถัดไป  ให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในท่ีประชุมสามัญ
ประจ าปีสมัยแรกของแต่ละปี  ซึ่งขอให้สภาฯแห่งนี้ได้เสนอให้
เหมือนกับปีท่ีผ่านมา กล่าวคือ 

 สมัยท่ี ๒ เริ่มวันท่ี ๑ พฤษภาคม  ๒๕๖๒ 
 สมัยท่ี ๓ เริ่มวันท่ี ๑ สิงหาคม  ๒๕๖๒ 
 สมัยท่ี ๔ เริ่มวันท่ี  ๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
 และก าหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปี สมัยแรกของปีถัดไป 

(ปี ๒๕๖๓) เริ่มวันท่ี ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ซึ่งการก าหนดสมัย
ประชุมและวันเริ่มประชุมในแต่ละสมัยได้ก าหนดให้ตรงตามภารกิจ
ของเทศบาลท่ีจะด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบท่ีก าหนดต่อไป 

 
ที่ประชุม รับทราบ 
 
 
 

ประธานสภาเทศบาล ขอมติต่อท่ีประชุมตามท่ีรองปลัดเทศบาล เสนอ 

มติท่ีประชุม  รับรอง 
 



 

๑๐ 

ประธานสภาเทศบาล ระเบียบวาระอื่น ๆ สมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องใดบ้าง ขอเชิญ
ครับ  ขอเชิญนายชูชีพ  ทองหนู ขอเชิญครับ 

นายชูชีพ  ทองหนู ช่วงนี้เข้าสู่ภาวะภัยแล้ง  ขอฝากให้ฝ่ายบริหารให้เตรียมพร้อมด้าน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ในการช่วยเหลือบรรเทาความ
เดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเกี่ยวกับภัยแล้ง  ให้สามารถบริการ
ส่งน้ าให้ทันต่อเวลาด้วยครับ 

ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี  ช้ีแจงเรื่องอื่น ๆ ครับ 

นายกเทศมนตรี ขอช้ีแจงเรื่องน้ าประปาและบ่อบาดาล  ทางส านักงานพัฒนาภาค 
๔ (กรป.เก่า) ได้สนับสนุนอนุเคราะห์งบประมาณในการด าเนินการ
ขุดเจาะบอ่บาดาล จ านวน ๕ บ่อ คือ หมู่ท่ี ๒,๓,๑๑  และหมู่ท่ี ๔ 
จ านวน ๒ บ่อ 

   ส าหรับการขยายท่อเมนประปาหมู่ ท่ี ๗ อยู่ระหว่าง
ด าเนินการประมาณราคากลาง ส่วนระบบประปาหอถังหมู่ท่ี ๑๐ 
อยู่ระหว่างด าเนินการก าหนดสถานท่ีติดต้ังหอถังซึ่งได้ผ่านการ
ประชุมประชาคมหมู่บ้านเรียบร้อยแล้ว  รอการอนุมัติจาก
นายอ าเภอตะโหมดต่อไป 

ที่ประชุม รับทราบ 

ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญนายชูชีพ  ทองหนู ครับ 

นายชูชีพ  ทองหนู ขอเพิ่มเติมส าหรับระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ท่ี ๑๐ ขอให้ใช้บ่อเก็บ
น้ าท่ีมีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับ 

ท่ีประชุม รับทราบ 

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่อง อื่นๆ อีกบ้าง ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใด
เสนออีก  ขอขอบคุณสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ท่ีให้ความร่วมมือ   
ท าให้การประชุมด าเนินการจนเสร็จส้ินทุกประการ ขอขอบคุณ
และปิดประชุมครับ 

 เลิกประชุมเวลา  ๑๕.๐๘  น. 

 

 



 

๑๑ 

  
 (ลงช่ือ)      เพียรชัย  เสวตโสธร     ผู้บนัทึกรายงานการประชุม 
           (นายเพียรชัย   เสวตโสธร) 
      เลขานุการสภาเทศบาล 
 
 
 (ลงช่ือ)    สมมารถ  หวังสัน          ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
         (นายสมมารถ  หวังสัน) 
  ประธานสภาเทศบาลต าบลควนเสาธง 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

ลงช่ือ...................................................... 
(..............................................................) 

ลงช่ือ................................................... 
(.............................................................) 

ลงช่ือ................................................... 
(...........................................................) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑๒ 

 
 
 
 
 


