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๒ 

 
เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลต าบลควนเสาธง  มาครบองค์ประชุมแล้ว กล่าวคือ  มีผู้มาประชุม  

จ านวน ๑๑ คน  ผู้ไม่มาประชุม จ านวน  ๑ คน คือ  นางสาวอนิสรา  ปานทอง ดังนั้น นายเพียรชัย         
เสวตโสธร ต าแหน่ง เลขานุการสภาฯ  ได้เชิญ    นายชูชีพ  ทองหนู  สมาชิกสภาเทศบาลท่ีมีอายุอาวุโสสูงสุด
ในท่ีประชุม  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยหน้าโต๊ะหมู่บูชา  และเชิญ นายสมมารถ  หวังสัน  ประธานสภา
เทศบาลต าบลควนเสาธง  ท าหน้าท่ีประธานในท่ีประชุม  และกล่าวเปิดประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น. และ
ด าเนินการประชุมสภาตามระเบียบวาระการประชุม  ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
-  ไม่มี - 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลควนเสาธง  
ครั้งท่ีแล้ว 

 รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลควนเสาธง สมัย
สามัญ  สมัยท่ี ๔    ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 

นายสมมารถ  หวังสัน รายงานการประชุมสภาเทศบาลครั้งท่ีแล้ว  เป็นการประชุมสภา 
ประธานสภาเทศบาล เทศบาลต าบลควนเสาธง สมัยสามัญ สมัยท่ี ๔  ประจ าปี พ.ศ.

๒๕๖๒  เมื่อวันท่ี  ๒๔  ธันวาคม  ๒๕๖๒  เวลา  ๑๓.๓๐ น.     
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลควนเสาธง  ตามท่ีเลขานุการ
สภาเทศบาลไ ด้แจกไปพร้ อมกับหนั ง สือนัดประชุมแ ล้ว  
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบรายงาน   
การประชุมดังกล่าว  ปรากฏว่ามีแก้ไขข้อความท่ีพิมพ์ผิดพลาดให้
ถูกต้องแล้ว  ขอเชิญท่านสมาชิกสภาได้ตรวจสอบและขอแก้ไข
ข้อความใดบ้าง ขอเชิญครับ หากไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอแก้ไข
ข้อความใดอีกจะขอมติท่ีประชุม  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด 
รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลครั้งท่ีแล้ว  โปรดยกมือ   

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลคร้ังที่แล้ว 
ที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
 ๓.๑  แก้ไขค าช้ีแจงงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 ๓.๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้าง  
โครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน  หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  



 

๓ 

ประเภทค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค  โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายระหว่างคลอง – ทุ่งจังกระ หมู่ท่ี ๘  

นายสมมารถ  หวังสัน   ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลช้ีแจงระเบียบท่ีเกี่ยวข้องให้ท่ี
ประธานสภาเทศบาล   ประชุมทราบ 

นายเพียรชัย  เสวตโสธร   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
เลขานุการสภาเทศบาล   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑  หมวดท่ี ๔ การโอนและ 

แก้ไขเปล่ียนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๙  การแก้ไขเปล่ียนแปลง   
ค า ช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ี ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง ท าให้ลักษณะ  ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ัง
รายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
ข้อ ๓๒  ภายใต้ข้อบังคับ ข้อ ๓๙  การโอนงบประมาณรายจ่าย 
หรือ การแก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณการรายรับและ
งบประมาณรายจ่าย  เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจแล้วให้
ประกาศโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบแล้วแจ้งผู้ว่าราชการ
จังหวัดเพื่อทราบ ภายในสิบห้าวัน 

ที่ประชุม    รับทราบ 
นายสมมารถ  หวังสัน   ขอเชิญนายกเทศมนตรี เสนอขออนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจง
ประธานสภาเทศบาล   งบประมาณ ตามข้อ ๓.๑.๑  - ๓.๑.๘  ตามล าดับ  ขอเชิญครับ 

นายหร้อหีม  นวลด า   เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี    ตามท่ีสภาเทศบาลต าบลควนเสาธง  ได้มีมติอนุมัติเทศบัญญัติ 

งบประมาณรายจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  
และได้ประกาศบังคับใช้แล้วนั้น  กระผมขอเรียนท่านประธานสภา
เทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  และขอช้ีแจงว่ามี
ข้อผิดพลาดเล็กน้อยเกี่ยวกับข้อความ หรือตัวอักษรบางตัว  
เจ้าหน้าท่ีพิมพ์ผิดหรือตกหล่น  ท าให้เนื้อหาสาระเปล่ียนไป  ซึ่ง
ต้องแก้ไขค าช้ีแจงงบประมาณโดยอนุมัติของสภาเทศบาลแห่งนี้  
เนื่องจากช่วงท่ีจัดท าร่างเทศบัญญัติ ซึ่ง เป็นการรีบเร่งของ
เจ้าหน้าท่ีเพื่อให้สามารถใช้บังคับทันตามกฎหมายก าหนด  จึงเกิด
ข้อผิดพลาดขึ้น  และจะด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป 
 ส าหรับข้อ ๓.๑.๒ - ๓.๑.๘  เป็นเรื่องแผนงานการศึกษา
ท้ังหมดขออนุญาตให้ ผู้อ านวยการกองการศึกษา ซึ่งรับผิดชอบ
เรื่องนี้โดยตรงเป็นผู้ช้ีแจงรายละเอียดแทน 



 

๔ 

ข้อ ๓.๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน  หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  
ประเภทค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค  โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายระหว่างคลอง – ทุ่งจังกระ หมู่ ท่ี ๘  
งบประมาณท่ีต้ังไว้ ๔๙๐,๐๐๐ บาท  (ส่ีแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)  
เพื่อให้การด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายก าหนด 
ตามท่ีเลขานุการสภาเทศบาลแจ้งให้ท่ีประชุมทราบแล้ว จึงขอ
เสนอแก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงใหม่  ดังนี้ 
ค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายท่ีขอเปล่ียนแปลง 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายระหว่างคลอง  -   
ทุ่งจังกระ หมู่ท่ี ๘   จ านวนเงิน  ๔๙๐,๐๐๐  บาท   
ข้อความเดิม 
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายระหว่างคลอง 
-  ทุ่งจังกระ  หมู่ท่ี  ๘  ผิวจราจรกว้าง  ๔  เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕  เมตร ไหล่ทางกว้าง  ๐.๒๕  เมตร  หรือมีพื้นท่ีผิว
จราจรไม่น้อยกว่า  ๘๔๐  ตารางเมตร  รายละเอียดตามแบบท่ี
เทศบาลต าบลควนเสาธงก าหนด (ตามพระราชบัญญัติเทศบาล  
พ.ศ.2496  และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -
256๕) หน้าท่ี ๔๙ ฉบับท่ี 2  ล าดับท่ี ๑๕)   

     ข้อความใหม่ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายระหว่างคลอง 
- ทุ่งจังกระ  หมู่ท่ี  ๘  ผิวจราจรกว้าง  ๔  เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕  เมตร ไหล่ทางกว้าง  ๐.๕๐  เมตร  หรือมีพื้นท่ีผิว
จราจรไม่น้อยกว่า  ๘๐๐  ตารางเมตร  รายละเอียดตามแบบท่ี
เทศบาลต าบลควนเสาธงก าหนด  
(ตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.2496  และเป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-256๕) หน้าท่ี ๔๙ฉบับท่ี 2  
ล าดับท่ี ๑๕)   

ที่ประชุม      รับทราบ 

นายเพียรชัย  เสวตโสธร   ได้ช้ีแจงรายละเอียดเพิ่มเติมให้ท่ีประชุมได้รับทราบ 
เลขานุการสภาเทศบาล 



 

๕ 

ที่ประชุม    รับทราบ 

นายสมมารถ  หวังสัน   มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายท่ัวไปหรือสอบถาม
ประธานสภาเทศบาล   รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้ขอเชิญครับ  ขอเชิญ นายชูชีพ        
                                                     ทองหนู  สมาชิกสภาเทศบาล 

นายชูชีพ  ทองหนู   ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรี ได้น าเสนอในเรื่องนี้กระผมเห็นด้วย  
สมาชิกสภาเทศบาล   เพื่อให้การด าเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง   
                                                    และไม่ได้เปล่ียนแปลงงบประมาณแต่อย่างใด 
นายสมมารถ  หวังสัน   มีสมาชิกท่านใดจะแสดงความคิดเห็นอีกหรือไม่  หากไม่มีสมาชิก
ประธานสภาเทศบาล   สภาเทศบาลท่านใดจะเสนออีก  กระผมจะขอมติต่อท่ีประชุม           
                                                    เป็นรายข้อ ดังนี้ 
     สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบให้แก้ไขค าช้ีแจงงบประมาณ     
                                                    ตามข้อ ๓.๑.๑  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย               
                                                    ระหว่างคลอง – ทุ่งจังกระ หมู่ท่ี ๘   

โปรดยกมือด้วยครับ 
มติที่ประชุม    เห็นชอบ   จ านวน  ๑๐  เสียง 
     ไม่เห็นชอบ    จ านวน    -   เสียง 
     งดออกเสียง จ านวน    ๑  เสียง 
     ไม่มา  จ านวน    ๑  เสียง 
ที่ประชุม    รับทราบ 
นายสมมารถ  หวังสัน ๓.๑.๒ แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา   
ประธานสภาเทศบาล       งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน  โครงการ

จัดซื้อตู้เก็บเอกสารชนิดรังผ้ึง 
๓.๑ .๓ แผนงานการ ศึกษา ง านระ ดับก่ อนวั ย เรียนและ
ประถมศึกษา งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
ส านักงาน  โครงการจัดซื้อคูลเลอร์น้ า 
๓.๑ .๔ แผนงานการ ศึกษา ง านระ ดับก่ อนวั ย เรียนและ
ประถมศึกษา  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
ส านักงาน  โครงการจัดซื้อช้ันวางรองเท้า 
๓.๑ .๕ แผนงานการ ศึกษา ง านระ ดับก่ อนวั ย เรียนและ
ประถมศึกษา  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
ส านักงาน  โครงการจัดซื้อช้ันวางส่ือ 



 

๖ 

๓.๑ .๖ แผนงานการ ศึกษา ง านระ ดับก่ อนวั ย เรียนและ
ประถมศึกษา   งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
ส านักงาน  โครงการจัดซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์ 
๓.๑ .๗ แผนงานการ ศึกษา ง านระ ดับก่ อนวั ย เรียนและ
ประถมศึกษา  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
ส านักงาน  โครงการจัดซื้อพัดลมฝาผนัง 
๓.๑.๘ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬา
และนันทนาการ งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
กีฬา  โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นออกก าลังกายและเครื่องเล่นสนาม 
ต่อไปจะพิจารณา  ข้อ ๓.๑.๒  - ๓.๑.๘  ซึ่งเกี่ยวกับกองการศึกษา  
วันนี้ นางสาวจุฑารัตน์  หน้องมา  ผู้อ านวยการกองการศึกษา  ได้
เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ด้วย   ซึ่งนายกเทศมนตรีมอบหมายให้ช้ีแจง
รายละเอียด  ในเรื่องนี้แทน  ขอเชิญผู้อ านวยการกองการศึกษา 
ได้ช้ีแจงรายละเอียดท่ีเกี่ยวข้องให้ท่ีประชุมได้รับทราบแทนฝ่าย
บริหาร  ขอเชิญครับ 

นางสาวจุฑารัตน์  หน้องมา  เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาทุกท่าน   
ผู้อ านวยการกองการศึกษา  ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีมอบหมายให้ดิฉันผู้อ านวยการกอง 

การศึกษา เป็น ผู้ช้ีแจงรายละเอียดตามข้อ ๓.๑.๒ - ๓.๑.๘ 
ตามล าดับเนื่องจากเจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูลผิดพลาดเล็กน้อย จึงมี
ความจ าเป็นต้องขออนุมัติแก้ไขค าช้ีแจงประมาณต่อสภาเทศบาล
แห่งนี้ ตามล าดับ   ดังนี้ 
๓.๑.๒ แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา   

       งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน  โครงการ
จัดซื้อตู้เก็บเอกสารชนิดรังผ้ึง 
ข้อความเดิม 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บแฟ้มเอกสารชนิดรังผ้ึง  จ านวน  2 ใบ
(จัดซื้อตามราคาท้องตลาด  เนื่องจากไม่มีก าหนดไว้ในบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์) 
 
ข้อความใหม ่
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บแฟ้มเอกสารชนิดรังผ้ึงช่องเก็บแฟ้ม 
จ านวน 4 ช้ัน รวม 40 ช่อง ขนาดไม่น้อยกว่า 91.4×30.5×175.4 ซม. 



 

๗ 

จ านวน 2 ใบ (จัดซื้อตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีก าหนดไว้ในบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์) 

ที่ประชุม    รับทราบ 
 
นางสาวจุฑารัตน์  หน้องมา  ๓.๑ .๓ แผนงานการ ศึกษา ง านระ ดับก่ อนวั ย เรียนและ               
ผู้อ านวยการกองการศึกษา  ผู้ประถมศึกษา งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ 
                                                    ส านักงาน  โครงการจัดซื้อคูลเลอร์น้ า 
     ข้อความเดิม 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคูลเลอร์น้ าสเตนเลส    ส าหรับศูนย์พัฒนา  
เด็กเล็กบ้านมาบ  จ านวน 2 ใบ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิด          
ฮีดายาตุ้ลฮีดายะห์  จ านวน 2  ใบ (จัดซื้อตามราคาท้องตลาด
เนื่องจากไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์) 

ข้อความใหม่ 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคูลเลอร์น้ าสเตนเลส   ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
ไม่น้อยกว่า 22 เซนติเมตร ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านมาบ  
จ านวน 2 ใบ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดฮีดายาตุ้ลฮีดายะห์ 
จ านวน 2  ใบ (จัดซื้อตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีก าหนดไว้ใน
บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ 

ที่ประชุม    รับทราบ 
นางสาวจุฑารัตน์  หน้องมา  ๓.๑ .๔ แผนงานการ ศึกษา ง านระ ดับก่ อนวั ย เรียนและ
ผู้อ านวยการกองการศึกษา                    ประถมศึกษา  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ 
                                                    ส านักงาน  โครงการจัดซื้อช้ันวางรองเท้า จ านวน  ๑๔,๐๐๐ บาท 

ข้อความเดิม 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อช้ันวางรองเท้านักเรียน  ส าหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมัสยิด  ฮีดายาตุ้ลฮีดายะห์ จ านวน 2  ชุด (จัดซื้อตามราคา
ท้องตลาดเนื่องจากไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์) 

     ข้อความใหม ่
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อช้ันวางรองเท้า แบบ ๒๔ ช่อง (ส าหรับเด็ก)
ขนาดไม่น้อยกว่า 108x20x65 ซม. ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
มัสยิด     ฮีดายาตุ้ลฮีดายะห์ จ านวน 2 ตัว (จัดซื้อตามราคา
ท้องตลาดเนื่องจากไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์) 

ที่ประชุม    รับทราบ 



 

๘ 

นางสาวจุฑารัตน์  หน้องมา  ๓.๑ .๕ แผนงานการ ศึกษา ง านระ ดับก่ อนวั ย เรียนและ
ผู้อ านวยการกองการศึกษา   ประถมศึกษา  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ 
                                                    ส านักงาน  โครงการจัดซื้อช้ันวางส่ือการเรียนการสอน  จ านวน  

๒๖,๐๐๐ บาท 
ข้อความเดิม 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อช้ันวางส่ือ ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
มาบ จ านวน 4 ตัว ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งเหรียง 
จ านวน 2  ตัว (จัดซื้อตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีก าหนดไว้
ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)  
ข้อความใหม ่
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อช้ันวางส่ือ ขนาดไม่น้อยกว่า 28 x 77 x 78 
ซม. ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมาบ จ านวน 4  ตัว ส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งเหรียง จ านวน 2 ตัว(จัดซื้อตามราคา
ท้องตลาดเนื่องจากไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์) 

ที่ประชุม    รับทราบ 
  
นางสาวจุฑารัตน์  หน้องมา  ๓.๑ .๖ แผนงานการ ศึกษา ง านระ ดับก่ อนวั ย เรียนและ
ผู้อ านวยการกองการศึกษา  ประถมศึกษา   งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ 
                                                     ส านักงาน  โครงการจัดซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์ จ านวน  

๓๕,๐๐๐  บาท 
     ข้อความเดิม 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์ ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านทุ่งเหรียง จ านวน 6 ตัว และศูนย์พัฒนาเด็กมัสยิดฮีดา       
ยาตุ้ลฮีดายะห ์จ านวน 4 ตัว (จัดซื้อตามราคาท้องตลาดเนื่องจาก
ไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ 

ข้อความใหม ่
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์ ขนาดไม่น้อยกว่า 60 x 
120 x 75 ซม. ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งเหรียง จ านวน 6 
ตัว และศูนย์พัฒนาเด็กมัสยิดฮีดายาตุ้ลฮีดายะห์  จ านวน 4 ตัว 
(จัดซื้อตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีก าหนดไว้ในบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์) 

ที่ประชุม    รับทราบ 



 

๙ 

นางสาวจุฑารัตน์  หน้องมา  ๓.๑ .๗ แผนงานการ ศึกษา ง านระ ดับก่ อนวั ย เรียนและ
ผู้อ านวยการกองการศึกษา  ประถมศึกษา  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ 
                                                     ส านักงาน  โครงการจัดซื้อพัดลมฝาผนัง  จ านวน ๑๒,๐๐๐  บาท 

ข้อความเดิม 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมติดผนัง ขนาดใบพัด 16 นิ้ว  ส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งเหรียง จ านวน 3 ตัว และ ส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดฮีดายาตุ้ลฮีดายะห์ จ านวน 3  ตัว (จัดซื้อตาม
ราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์) 
ข้อความใหม ่
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมติดผนัง  ใบพัดขนาด 16 นิ้ว ปรับ
แรงลมได้ 3 ระดับ สวิตช์ควบคุมแรงลมชนิดสายดึง ส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งเหรียง จ านวน 3 ตัว และ ส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดฮีดายาตุ้ลฮีดายะห์ จ านวน 3 ตัว(จัดซื้อตาม
ราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์) 

ที่ประชุม     รับทราบ 

นางสาวจุฑารัตน์  หน้องมา  ๓.๑.๘ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬา
ผู้อ านวยการกองการศึกษา  และนันทนาการ งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ 
                                                    กีฬา  โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นออกก าลังกายและเครื่องเล่นสนาม   

จ านวน  ๔๕๐,๐๐๐  บาท 
ข้อความเดิม 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเล่นออกก าลังกายและเครื่องเล่นสนามพร้อม
ติดต้ัง  จ านวน  9  รายการ  ประกอบด้วย 

       1. เซตชุดรวม Fitness C ขนาด 460 x 110 x 130 เซนติเมตร จ านวน 1 ชุด 
    2. อุปกรณ์บริหารหน้าท้องคู่ม้าโยกและซิทอัพ ขนาด 120 x 110 x 90                  
                                  เซนติเมตร จ านวน 1 ชุด 

       3. อุปกรณ์ขาเหยียดและบริหารเอว ขนาด 155 x 80 x 130 เซนติเมตร   
                                                                               จ านวน 1 ชุด 
       4. อุปกรณ์เดินอากาศ 3 ท่ี ขนาด 120 x 110 x 90 เซนติเมตร จ านวน  1  
                                                                               ชุด 
          5. อุปกรณ์ห่วงโหน ขนาด 290 x 100 x 230 เซนติเมตร จ านวน 1 ชุด 
       6. อุปกรณ์บาร์เดินทรงตัว ขนาด 380 x 75 x 240 เซนติเมตร จ านวน 1 ชุด 



 

๑๐ 

 7. อุปกรณ์บาร์เด่ียว 3 ระดับ ขนาด 220 x 8 x 90 เซนติเมตร จ านวน 1 
ชุด 

 8. อุปกรณ์วิ่งลูกกล้ิงขนาด 120 x 450 x 140 เซนติเมตร จ านวน  1  ชุด 
       9. บ้านน้อย 2 ช้ัน ขนาด 178 x 302 x 174 เซนติเมตร จ านวน  1  ชุด 

(จัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่ปรากฎรายการในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์) 

     ข้อความใหม ่
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเล่นออกก าลังกายและเครื่องเล่นสนามพร้อม
ติดต้ัง  จ านวน  9  รายการ  ประกอบด้วย 
1. เซตชุดรวม Fitness C ขนาดไม่น้อยกว่า 460 x 110 x 130 เซนติเมตร    
    จ านวน 1 ชุด 
2. อุปกรณ์บริหารหน้าท้องคู่ม้าโยก และซิทอัพ ขนาดไม่น้อยกว่า 120 x     
    110 x 90 เซนติเมตร จ านวน 1 ชุด 
  3. อุปกรณ์ขาเหยียดและบริหารเอว ขนาดไม่น้อยกว่า 155 x 80 x 130   
       เซนติเมตร จ านวน 1 ชุด 

         4. อุปกรณ์เดินอากาศ 3 ท่ี ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๘๐ x ๒๕ x ๑๐๐   
                                                                                เซนติเมตร จ านวน 1 ชุด 
       5. อุปกรณ์ห่วงโหน ขนาดไม่น้อยกว่า 290 x 100 x 230 เซนติเมตร   
                                                                               จ านวน 1 ชุด 

  6. อุปกรณ์บาร์เดินทรงตัว ขนาดไม่น้อยกว่า 380 x 75 x 240 เซนติเมตร  
       จ านวน 1 ชุด 

        7.  อุปกรณ์บาร์เด่ียว 3 ระดับ ขนาดไม่น้อยกว่า 220 x 8 x 90 เซนติเมตร  
                                                                               จ านวน 1 ชุด 
       8. อุปกรณ์วิ่งลูกกล้ิง ขนาดไม่น้อยกว่า 120 x 45 x 140 เซนติเมตร  

     จ านวน 1 ชุด 
  9. บ้านน้อย 2 ช้ัน  ขนาดไม่น้อยกว่า 178 x 302 x 174 เซนติเมตร  
       จ านวน 1 ชุด (จัดซื้อตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่ปรากฏรายการใน    
       บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)      

ที่ประชุม    รับทราบ                
 
นายสมมารถ  หวังสัน   ขอขอบคุณผู้อ านวยการกองการศึกษา  ท่ีช้ีแจงรายละเอียดให้
ประธานสภาเทศบาล   สภาเทศบาลรับทราบ  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถาม 
                                                    หรืออภิปรายเกี่ยวกับเรื่องนี้บ้าง  ขอเชิญ รองปลัดเทศบาล ครับ 



 

๑๑ 

นายเสกสรรค์  สีสอาด   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
รองปลัดเทศบาล    กระผมขอช้ีแจงเพิ่มเติม เกี่ยวกับระบบ e-laas  ซึ่งเป็นระบบ 

บริหารจัดการด้านการเงินการบัญชีรูปแบบใหม่  ซึ่งมีส่วนท่ีท าให้
เกิดความผิดพลาดขึ้นได้ง่ายมากกว่าระบบมือท่ีด าเนินมาก่อนหน้า
นี้  ปัจจุบันกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ยกเลิกระบบมือให้
ใช้ ระบบ e-laas แทน  จึงท าให้เกิดความผิดพลาดขึ้นมาได้ดัง ท่ี
ท่านนายกเทศมนตรีได้กล่าวมาแล้ว  จึงเป็นเหตุให้มีความ
จ าเป็นต้องแก้ไขค าช้ีแจงงบประมาณดังกล่าว  เพื่อให้เป็นไปตาม
ระเบียบกฎหมายท่ีก าหนดต่อไป 

ที่ประชุม    รับทราบ 
 
นายสมมารถ  หวังสัน   ขอขอบคุณรองปลัดเทศบาล  ท่ีได้ช้ีแจงให้ท่ีประชุมได้รับทราบใน
ประธานสภาเทศบาล   เรื่องดังกล่าว 

มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้
บ้าง  ขอเชิญครับ  ขอเชิญนายชูชีพ  ทองหนู  สมาชิกสภา
เทศบาล  ครับ 

นายชูชีพ  ทองหนู   เรียนประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  ก่อน
สมาชิกสภาเทศบาล   อื่นกระผมขอขอบคุณ ผู้อ านวยการกองการศึกษา  ซึ่งรับผิดชอบ 
                                                    เรื่องนี้โดยตรงได้มาช้ีแจงต่อสภาเทศบาลด้วยตนเอง  

ตามหลักการและเหตุผลท่ีกล่าวมาแล้ว  ถือว่าเหมาะสมและ
ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายก าหนด  ดังนั้น กระผมเห็นด้วย
ตามท่ีเสนอ  และขอสอบถามเกี่ยวกับปริมาณงานท่ีเสนอในแต่ละ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความต้องการครบถ้วน  ถูกต้องแล้ว  หรือไม่
อย่างไร  เนื่องจากแต่ละศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความต้องการ      
ไม่เหมือนกันและขอสอบถามรายละเอียดในข้อ ๓.๑.๘  เกี่ยวกับ
สถานท่ีติดต้ังในสถานท่ีใด  ขอบคุณครับ 

นายสมมารถ  หวังสัน   ขอเชิญ  นายหร้อหีม  นวลด า  นายกเทศมนตรีช้ีแจงรายละเอียด
ประธานสภาเทศบาล   เกี่ยวกับเรื่องนี้ 
นายหร้อหีม   นวลด า   เรียนประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  
นายกเทศมนตรี    ตามท่ีท่านสมาชิกได้สอบถามเกี่ยวกับ  สถานท่ีติดต้ังเครื่อง 

ออกก า ลังกายตามข้อ  ๓.๑.๘  ขอ เรียนว่ าสถาน ท่ี ติด ต้ั ง            
จะด าเนินการติดต้ังบริเวณหน้าส านักงานเทศบาลต าบลควนเสาธง  
ซึ่งเป็นการติดต้ังเพิ่มเติมในสถานท่ีเดิม  เนื่องจากมีประชาชนมา



 

๑๒ 

ใช้บริการจ านวนมากไม่เพียงพอต่อความต้องการ  และจ านวน
อุปกรณ์ออกก าลังกายมีไม่เพียงพอ    และส าหรับในปีงบประมาณ
หน้า    ถ้าหากท่านสมาชิกสภาเทศบาลท้ังเขต ๑ และเขต ๒     
มีความพร้อมเกี่ยวกับสถานท่ีติดต้ังเครื่องออกก าลังกาย ภายใน
หมู่บ้านในเขตรับผิดชอบก็ให้เสนอมาเพื่อพิจารณาในโอกาสต่อไป 

ที่ประชุม    รับทราบ 
 
นายสมมารถ  หวังสัน   ขอขอบคุณท่านนายกท่ีได้ช้ีแจงให้ท่ีประชุมได้รับทราบเกี่ยวกับ
ประธานสภาเทศบาล   เรื่องนี้  ส าหรับความต้องการในด้านวัสดุอุปกรณ์ของแต่ละศูนย์ 

พัฒนาเด็กเล็ก  ให้คณะกรรมการบริหารแต่ละศูนย์ฯ  เป็นผู้
พิจารณาด าเนินการให้เหมาะสมต่อไป 

ที่ประชุม    รับทราบ 
 
นายสมมารถ  หวังสัน   มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด จะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้
ประธานสภาเทศบาล   อีกบ้าง  ขอเชิญครับ 
ที่ประชุม    ไม่มี 
 
นายสมมารถ  หวังสัน   หากไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดแสดงความคิดเห็นอีก กระผม
ประธานสภาเทศบาล   จะขอมติตามรายข้อต่อไป 
     สมาชิกสภาเทสบาลท่านใดเห็นชอบให้แก้ไขค าช้ีแจงงบประมาณ  

๓.๑.๒ แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา   
       งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน  โครงการ

จัดซื้อตู้เก็บเอกสารชนิดรัง ผ้ึง  จ านวน  ๑๘,๐๐๐  บาท        
ตามท่ีฝ่ายบริหารเสนอ โปรดยกมือด้วยครับ 

มติที่ประชุม    เห็นชอบ   จ านวน  ๑๐  เสียง 
     ไม่เห็นชอบ    จ านวน    -   เสียง 
     งดออกเสียง จ านวน    ๑  เสียง 
     ไม่มา  จ านวน    ๑  เสียง 
ที่ประชุม    รับทราบ 
 
นายสมมารถ  หวังสัน สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด  ให้ความเห็นชอบให้แก้ไขค าช้ีแจง 
ประธานเทศบาล    งบประมาณ ๓.๑.๓ แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียน 



 

๑๓ 

และประถมศึกษา งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
ส านักงาน  โครงการจัดซื้อคูลเลอร์น้ า จ านวน ๑๐,๐๐๐  บาท  
ตามท่ีฝ่ายบริหารเสนอ  โปรดยกมือด้วยครับ 

มติที่ประชุม    เห็นชอบ   จ านวน  ๑๐  เสียง 
     ไม่เห็นชอบ    จ านวน    -   เสียง 
     งดออกเสียง จ านวน    ๑  เสียง 
     ไม่มา  จ านวน    ๑  เสียง 
ท่ีประชุม    รับทราบ 
 
นายสมมารถ  หวังสัน สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด  ให้ความเห็นชอบให้แก้ไขค าช้ีแจง 
ประธานเทศบาล    งบประมาณ ๓.๑.๔ แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียน 

และประถมศึกษา  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
ส านักงาน  โครงการจัดซื้อช้ันวางรองเท้า จ านวน  ๑๔,๐๐๐ บาท 
ตามท่ีฝ่ายบริหารเสนอ  โปรดยกมือด้วยครับ 

มติที่ประชุม    เห็นชอบ   จ านวน  ๑๐  เสียง 
     ไม่เห็นชอบ    จ านวน    -   เสียง 
     งดออกเสียง จ านวน    ๑  เสียง 
     ไม่มา  จ านวน    ๑  เสียง 
ที่ประชุม    รับทราบ 
 
นายสมมารถ  หวังสัน สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด  ให้ความเห็นชอบให้แก้ไขค าช้ีแจง 
ประธานเทศบาล    งบประมาณ ๓.๑.๕ แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียน 

และประถมศึกษา  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
ส านักงาน  โครงการจัดซื้อช้ันวางส่ือการเรียนการสอน   จ านวน  
๒๖,๐๐๐ บาท  ตามท่ีฝ่ายบริหารเสนอ  โปรดยกมือด้วยครับ 

มติที่ประชุม    เห็นชอบ   จ านวน  ๑๐  เสียง 
     ไม่เห็นชอบ    จ านวน    -   เสียง 
     งดออกเสียง จ านวน    ๑  เสียง 
     ไม่มา  จ านวน    ๑  เสียง 
ที่ประชุม    รับทราบ 
 
นายสมมารถ  หวังสัน สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด  ให้ความเห็นชอบให้แก้ไขค าช้ีแจง 
ประธานเทศบาล    งบประมาณ ๓.๑.๖ แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียน 



 

๑๔ 

และประถมศึกษา   งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
ส านักงาน  โครงการจัดซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์ จ านวน ๓๕,๐๐๐ 
บาท ตามท่ีฝ่ายบริหารเสนอ  โปรดยกมือด้วยครับ 

มติที่ประชุม    เห็นชอบ   จ านวน  ๑๐  เสียง 
     ไม่เห็นชอบ    จ านวน    -   เสียง 
     งดออกเสียง จ านวน    ๑  เสียง 
     ไม่มา  จ านวน    ๑  เสียง 
ที่ประชุม    รับทราบ 
 
นายสมมารถ  หวังสัน สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด  ให้ความเห็นชอบให้แก้ไขค าช้ีแจง 
ประธานเทศบาล    งบประมาณ ๓.๑.๗ แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียน 

และประถมศึกษา  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
ส านักงาน  โครงการจัดซื้อพัดลมฝาผนัง จ านวน ๑๒,๐๐๐  บาท 
ตามท่ีฝ่ายบริหารเสนอ  โปรดยกมือด้วยครับ 

มติที่ประชุม    เห็นชอบ   จ านวน  ๑๐  เสียง 
     ไม่เห็นชอบ    จ านวน    -   เสียง 
     งดออกเสียง จ านวน    ๑  เสียง 
     ไม่มา  จ านวน    ๑  เสียง 
ที่ประชุม    รับทราบ 
 
นายสมมารถ  หวังสัน สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด  ให้ความเห็นชอบให้แก้ไขค าช้ีแจง 
ประธานเทศบาล    งบประมาณ ๓.๑.๘ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ 

นันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์กีฬา  โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นออกก าลังกาย
และเครื่องเล่นสนาม จ านวน  ๔๕๐,๐๐๐  บาท  ตามท่ีฝ่าย
บริหารเสนอ  โปรดยกมือด้วยครับ 

มติที่ประชุม    เห็นชอบ   จ านวน  ๑๐  เสียง 
     ไม่เห็นชอบ    จ านวน    -   เสียง 
     งดออกเสียง จ านวน    ๑  เสียง 
     ไม่มา  จ านวน    ๑  เสียง 
ที่ประชุม    รับทราบ 
 



 

๑๕ 

นายสมมารถ  หวังสัน   ต่อไปวาระท่ี ๓.๒  ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการปรับปรุง
ประธานสภาเทศบาล   ท่อเมนประปา  หมู่ท่ี ๗  (รายละเอียดตามรูปแบบและรายการท่ี 

ก าหนด)  ขอเชิญ เลขานุการสภาเทศบาล ช้ีแจงระเบียบกฎหมาย
ท่ีเกี่ยวข้องให้ท่ีประชุมได้ทราบ 

นายเพียรชัย  เสวตโสธร   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่าย 
เลขานุการสภาเทศบาล   การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๔) 
พ.ศ.๒๕๖๑  ข้อ ๘๙ (๑)  

ที่ประชุม    รับทราบ 
 
นายสมมารถ   หวังสัน   ขอเชิญนายหร้อหีม  นวลด า  นายกเทศมนตรี เสนอขออนุมัติจ่าย
ประธานสภาเทศบาล   ขาดเงินสะสม  โครงการปรับปรุงท่อเมนประปา หมู่ท่ี ๗  

(รายละเอียดตามรูปแบบและรายการ ท่ีก าหนด ) วง เงิน
งบประมาณ  ๓๕๕,๕๐๐  บาท(สามแสนห้าหมื่นห้าพันห้าร้อย-
บาทถ้วน)  ต่อท่ีประชุมสภาเทศบาลต าบลควนเสาธง 

นายหร้อหีม  นวลด า   เรียน  ประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี    ตามท่ีทราบกันดีอยู่แล้วเมื่อสองเดือนท่ีแล้ว  กรณีมีเรื่องร้องเรียน 

เกี่ยวกับ  น้ าประปาหมู่บ้านควนเสาธง  หมู่ท่ี ๗ ต าบลแม่ขรี มีสี
ขุ่นไม่สามารถใช้อุปกรณ์ – บริโภคได้ ฝ่ายบริหารก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ
เกี่ยวกับเรื่องนี้  จึงได้หาวิธีในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนดังกล่าว  ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาระยะยาวต่อไป  ซึ่ง
สาเหตุท่ีท าให้น้ ามีสีขุ่นไม่ได้เกิดจากแหล่งน้ าดิบแต่อย่างใด  
สาเหตุเกิดจากท่อประปามีการหมักหมมท าให้มีตะกอนตกค้างใน
ท่อ  และเนื่องจากท่อเมนประปาหมู่ท่ี ๗ มีอายุการใช้งานมาเป็น
เวลานานนับ ๑๐ ปี  จึงท าให้น้ าประปามีสีขุ่น  กรณีท่ีเกิดไฟดับ
ด้วย  ท าให้ตะกอนท่ีตกค้างอยู่ในท่อเมนประปา  เมื่อน้ ามีแรงดัน
สูงท าให้น้ าประปามีสีขุ่นดังกล่าว  เมื่อน้ าประปาไหลเป็นปกติ     
สีของน้ าก็จะใสสะอาดปกติในเวลาต่อมา  และสืบเนื่องจากทาง
เทศบาลได้ด าเนินการเปล่ียนแปลงท่อเมนประปาหมู่ท่ี ๗ มาได้
ระยะทางหนึ่ งแล้ว  ยัง เหลือท่อเมนอีกบางส่วนซึ่ งจะต้อง
ด าเนินการเปล่ียนแปลงท่อเมนใหม่ท่ีเหลือ  ให้สามารถใช้น้ าได้
อย่างเพียงพอและมีคุณภาพดีขึ้น  และแก้ไขปัญหาร้องเรียนท่ี
กล่าวมาแล้วด้วย  จึงขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมสะสม  โครงการ



 

๑๖ 

ปรับปรุงท่อเมนประปา หมู่ท่ี ๗ (รายละเอียดตามรูปแบบและ
รายการท่ีก าหนด ) วงเงินงบประมาณ   ๓๕๕,๕๐๐  บาท      
(สามแสนห้าหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)ต่อสภาเทศบาลแห่งนี้
ต่อไป  ขอขอบคุณมากครับ 

ที่ประชุม    รับทราบ 

นายสมมารถ  หวังสัน   ขอเชิญนางสาวรัตน์ตกา  แป้นแก้ว  สมาชิกสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล    
นางสาวรัตน์ตกา  แป้นแก้ว  ตามระเบียบวาระการประชุม ข้อ ๓.๒  ไม่มีวงเงินงบประมาณ ซึ่ง
สมาชิกสภาเทศบาล   อาจจะพิมพ์ตกไป  ขอให้ช้ีแจงด้วยค่ะ 
นายสมมารถ  หวังสัน   ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล  ช้ีแจงเรื่องนี้ให้ท่ีประชุมทราบ
ประธานสภาเทศบาล   ครับ 
นายเพียรชัย  เสวตโสธร   เรียน ประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน  
เลขานุการสภาเทศบาล   ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณท่านสมาชิก ท่ีได้ทักท้วงในเรื่องนี้   

เนื่องจากเจ้าหน้าท่ีพิมพ์ตกไป  เพื่อให้ข้อความถูกต้องสมบูรณ์  
ขออนุญาตต่อท่ีประชุมสภาเทศบาลแห่งนี้  ขอให้ท่านสมาชิกทุก
ท่านได้เพิ่มเติมข้อความ ดังต่อไปนี้ ต่อท้าย ข้อ ๓.๒  วงเงิน
งบประมาณ ๓๕๕,๕๐๐ บาท (สามแสนห้าหมื่นห้าพันห้าร้อยบาท
ถ้วน)  ขอขอบคุณมากครับ 

ที่ประชุม    รับทราบ 
 
นายสมมารถ  หวังสัน   ขอบคุณเลขานุการสภาเทศบาล ท่ีได้แก้ไขระเบียบวาระการ    
ประธานสภาเทศบาล   ประชุมให้ถูกต้อง  ขอเชิญนายชูชีพ  ทองหนู 
นายชูชีพ  ทองหนู   เรียนประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่ าน  
สมาชิกสภาเทศบาล   ตามท่ีนายกเทศมนตรี   ได้เสนอขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม  

แผนงานการพาณิชย์  งานกิจการประปา  งบลงทุน หมวดค่าท่ีดิน
และส่ิงก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ 
โครงการปรับปรุงท่อเมนประปา หมู่ท่ี ๗ (รายละเอียดตามรูปแบบ
และรายการท่ีก าหนด ) ราคา  ๓๕๕,๕๐๐  บาท 
จากการตรวจสอบ ปร.๕,ปร.๔  แผ่นท่ี ๑/๑ , ปร.๔ แผ่นท่ี ๑/๒  
และ รายละเอียดโครงการ  งาน A,B,C  แล้วปรากฏว่า  วงเงินท่ี
ได้ต้ังไว้สูงเกินจากความเป็นจริงและเกินความจ าเป็น จึงขอเสนอ 
ตัดงบประมาณ จาก ๓๕๕,๕๐๐  บาท  ลงมาเป็น ๒๗๐,๐๐๐  
บาท  ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาด้วยครับ 



 

๑๗ 

นายสมมารถ  หวังสัน   ขอเชิญ นายสนิท  ภวัฒนกุล  สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
นายสนิท  ภิวัฒนกุล    เรียน ประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน  
สมาชิกสภาเทศบาล   กระผมขอสอบถามเกี่ยวกับ ยอดเงิน ใน ปร.๔  แผ่นท่ี ๑/๑ ยอด 

ยกไป  ๒๖๗,๙๒๕.๘๐  บาท  และยอดเงินใน ปร.๔  แผ่นท่ี ๑/๒  
ร ว ม  ๑ ,๗ ๒ ๒ . ๘๑   บ าท   ยอ ดย ก ไป  ท้ั ง  ๒  ใบ   ร ว ม 
๒๖๙,๖๔๘.๖๑  บาท  และยอดรวมงบประมาณในใบ ปร.๕ สรุป
ยอดงบประมาณ ๓๕๕,๕๐๐ บาท ขอให้ผู้ท่ีรับผิดชอบช้ีแจงท่ีมาท่ี
ไปของบประมาณให้ท่ีประชุมได้รับทราบด้วยครับ ขอขอบคุณมาก
ครับ 

นายสมมารถ  หวังสัน   ขอเชิญนางสาวรัตน์ตกา  แป้นแก้ว  สมาชิกสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล 
นางสาวรัตน์ตกา  แป้นแก้ว  เรียน  ประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกทุกท่าน ดิฉันขอเสนอให้
สมาชิกสภาเทศบาล   ในการประชุมสภาเทศบาลทุกครั้งควรเชิญผู้อ านวยการกอง หรือ 

ผู้รับผิดชอบ โดยตรง เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลด้วย  เพื่อให้ผู้ท่ี
รับผิดชอบโครงการได้ช้ีแจงรายละเอียดต่อท่ีประชุมเช่นเดียวกับท่ี
ผู้อ านวยการกองการศึกษา ได้ช้ีแจงไปแล้ว เมื่อสักครู่นี้ค่ะ 

ที่ประชุม    รับทราบ 
 
นายสมมารถ  หวังสัน   ขอเชิญนายหร้อหีม  นวลด า  นายกเทศมนตรี ช้ีแจงเรื่องนี้ด้วย 
ประธานสภาเทศบาล 
นายหร้อหีม  นวลด า   ตามท่ีสมาชิกเทศบาล ได้เสนอให้ผู้อ านวยการกองช่างเข้าร่วมใน
นายกเทศมนตรี    การประชุมสภาเทศบาลทุกครั้ง  ส าหรับวันนี้กระผมอนุญาตให้ 

ผู้อ านวยการกองช่างไปประชุม ณ ท่ีว่าการอ าเภอตะโหมดแทน  
และมอบหมายให้ วิศวกรโยธา เข้าร่วมประชุมแทน  กระผมขอ
อนุญาตต่อท่านประธานสภาเทศบาลให้ นายล าธาร  ด้วงรอด  
ต าแหน่ง วิศวกรโยธาช านาญการ ช้ีแจงรายละเอียดเรื่องนี้แทน 
ขออนุญาตครับ 

นายสมมารถ  หวังสัน   ขอเชิญ  นายล าธาร  ด้วงรอด ต าแหน่ง วิศวกรโยธาช านาญการ 
ประธานสภาเทศบาล   ช้ีแจงรายละเอียดในเรื่องนี้ต่อท่ีประชุม  ขอเชิญครับ 
นายล าธาร  ด้วงรอด     เรียนประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  
วิศวกรโยธาช านาญการ   กระผมขออนุญาตช้ีแจงแทนผู้อ านวยการกองช่าง  ดังนี้ 



 

๑๘ 

     ตามสรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างโครงการปรับปรุงท่อเมน 
      ประปา หมู่ท่ี ๗ (รายละเอียดตามรูปแบบและรายการท่ีก าหนด )  

 
ปร.๕   
๑)  ประเภทงานอาคาร  ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน 

๒๖๙,๖๔๘.๖๑  บาท คูณ FACTOR F ๑.๓๐๗๔  รวมเป็นค่า
ก่อสร้างท้ังหมด ๓๕๒,๕๓๘.๖๐  บาท 

๒) ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย รวมเป็นเงิน  ๓,๐๐๐  
บาท  รวมเป็นเงินท้ังส้ิน  ๓๕๕,๕๓๘.๖๐  บาท 
ขอใช้เงินงบประมาณเพียง  ๓๕๕,๕๐๐  บาท ซึ่งตรวจสอบ
ถูกต้องแล้วรรับรองถูกต้องทุกประการตามหลักวิชาช่างและ
หลักการค านวณแล้วครับ 

ที่ประชุม    รับทราบ 
 
นายสมมารถ  หวังสัน   ขอเชิญ นางสาวรัตน์ตกา  แป้นแก้ว สมาชิกสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล 

นางสาวรัตน์ตกา  แป้วแก้ว  ตามระเบียบวาระการประชุม ข้อ ๓.๒  ควรมีรายละเอียดให้
สมาชิกสภาเทศบาล   สมบูรณ์ครบถ้วนมากกว่านี้ค่ะ 

นายสมมารถ  หวังสัน     ขอเชิญ นายเพียรชัย  เสวตโสธร เสขานุการสภาเทศบาล ได้ช้ีแจง
ประธานสภาเทศบาล   เรื่องนี้ให้ท่ีประชุมราบ 

นายเพียรชัย  เสวตโสธร   ตามระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลต าบลควนเสาธง ท่ีแจก
เลขานุการสภาเทศบาล   ให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ก่อนสามวันเริ่มประชุมสภา 

เทศบาลตามระเบียบกฎหมายก าหนดแล้ว  อาจผิดพลาดเล็ก ๆ 
น้อย ๆ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม 
และท าความเข้าใจกับระเบียบกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องด้วยครับ 

ที่ประชุม    รับทราบ 
 
นายสมมารถ  หวังสัน   ขอเชิญ นายชูชีพ  ทองหนู สมาชิกสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล 
นายชูชีพ  ทองหนู   ตามท่ีกระผมได้เสนอตัดงบประมาณจาก ๓๕๕,๕๐๐  บาท 
สมาชิกสภาเทศบาล   ลดเหลือ ๒๗๐,๐๐๐  บาท  กระผมขอถอนค าเสนอนั้น  เนื่องจาก 



 

๑๙ 

กองช่างได้ช้ีแจงรายละเอียดจนเข้าใจแล้ว 
ที่ประชุม    รับทราบ 
 
นายสมมารถ  หวังสัน   กระผมเห็นว่าการประชุมมีสภาวะตึงเครียด สมควรพักการประชุม 
ประธานสภาเทศบาล   ๑๐ นาที ขอเชิญพักได้ครับ 
ที่ประชุม    พักการประชุม  เป็นเวลา ๑๐  นาที 

นายเพียรชัย  เสวตโสธร   บัดนี้ครบเวลาพักการประชุม  ๑๐ นาที แล้ว ขอเชิญสมาชิกสภา
เลขานุการสภา    เทศบาลทุกท่านเข้าห้องประชุม  และด าเนินการประชุมตาม 

ระเบียบวาระการประชุมต่อไป 
นายสมมารถ  หวังสัน   ต่อไปเข้าระเบียบวาระข้อ ๓.๒ ต่อ นะครับ 
ประธานสภาเทศบาล   มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ 

หรือไม่  หากไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะแสดงความคิดเห็น
อีก จะขอมติต่อท่ีประชุม สมาชิกสภาเทศบาล 
ท่านใดให้ความเห็นชอบขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม   แผนงาน
การพาณิชย์  งานกิจการประปา  งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ 
โครงการปรับปรุงท่อเมนประปา  หมู่ ท่ี ๗  (รายละเอียดตาม
รูปแบบและรายการท่ีก าหนด)  วงเงินงบประมาณ ๓๕๕,๕๐๐ 
บาท  ตามท่ีนายกเทศมนตรี เสนอโปรดยกมือด้วยครับ 

มติที่ประชุม    เห็นชอบ   จ านวน    ๙  เสียง 
     ไม่เห็นชอบ    จ านวน    -   เสียง 
     งดออกเสียง จ านวน    ๒  เสียง 
     ไม่มา  จ านวน    ๑  เสียง 
ที่ประชุม    รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องอื่น ๆ 
๔.๑  ก าหนดระยะเวลาและวันเริ่มประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ.   
       ๒๕๖๓ สมัยท่ี ๒,๓ และสมัยท่ี ๔  
๔.๒  ก าหนดวันเริ่มประชุมและระยะเวลา ประชุมสามัญ สมัยแรก    
       ของปีถัดไป 

นายสมมารถ  หวังสัน ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลช้ีแจงระเบียบท่ีเกี่ยวข้องให้ 



 

๒๐ 

ประธานสภาเทศบาล   ท่ีประชุมได้รับทราบ 
 
 
นายเพียรชัย  เสวตโสธร ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา 
ปลัดเทศบาล ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗  แก้ไขถึงฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔ หมวด ๒ 

การประชุม   
 ข้อ ๒๐ นอกจากการประชุมสภาท้องถิ่นครั้งแรกตามข้อ ๖ แล้ว 

การประชุม สภาท้องถิ่นมี ๒ประเภท คือ  (๑) การประชุมสามัญ 
(๒) การประชุมวิสามัญ  

 ข้อ ๒๑ การก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี ระยะเวลา
และวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีของแต่ละสมัย
ในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุม สามัญประจ าปีของปีถัดไปและ
ระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไปให้
ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในท่ีประชุมสามัญประจ าปีสมัย
แรกของแต่ละปีโดยให้น าความในข้อ ๑๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นท าเป็นประกาศ
ของสภาท้องถิ่น  พร้อมท้ังปิดประกาศไว้ในท่ีเปิดเผย ณ 
ส านักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในกรณีท่ีไม่ได้ก าหนดสมัย
ประชุมสามัญประจ าปีไว้ หรือไม่ได้ก าหนดวันเริ่มประชุม สามัญ
ประจ าปีสมัยแรกในปีถัดไปไว้หรือมีความจ าเป็นต้องเปล่ียนแปลง
สมัยประชุมสามัญ ประจ าปีหรือวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ
ประจ าปีท่ีก าหนดไว้แล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาใน
สมัยประชุมสามัญประจ าปีอื่น หรือในสมัยประชุมวิสามัญก็ได้  

ที่ประชุม รับทราบ 
 
นายสมมารถ  หวังสัน ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล ได้ช้ีแจง ก าหนดระยะเวลาและ 
ประธานสภาเทศบาล วันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๒  สมัยท่ี ๒,๓ และ 

๔  และก าหนดวันเริ่มประชุมและระยะเวลา ประชุมสามัญ สมัย
แรกของปีถัดไปให้ท่ีประชุมได้รับทราบ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
ก าหนดระยะเวลาและวันเริ่มประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ.  ๒๕๖๓  
ต่อไป 

นายเพียรชัย  เสวตโสธร   เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 



 

๒๑ 

เลขานุการสภาเทศบาล ตามท่ีสภาเทศบาลต าบลควนเสาธง  ได้มีมติก าหนดระยะเวลา
และวันเริ่มสมัยประชุมสมัยสามัญ  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้ 

 สมัยท่ี ๒ เริ่มวันท่ี ๑ พฤษภาคม  ๒๕๖๒ 
 สมัยท่ี ๓ เริ่มวันท่ี ๑ สิงหาคม  ๒๕๖๒ 
 สมัยท่ี ๔ เริ่มวันท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
 และก าหนดวันเริ่มประชุมสามัญ สมัยแรกของปี ๒๕๖๓ เป็นวันท่ี 

๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
ที่ประชุม รับทราบ 

นายสมมารถ  หวังสัน ขอขอบคุณเลขานุการสภาเทศบาลท่ีได้ช้ีแจงรายละเอียด 
ประธานสภาเทศบาล ให้ท่ีประชุมได้รับทราบ 
  ส าหรับการก าหนดระยะเวลา และวันเริ่มประชุมสามัญ  

ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓  สมัยท่ี ๒,๓ และสมัยท่ี ๔ และก าหนดวัน
เริ่มประชุมและระยะเวลาประชุมสามัญ สมัยแรกของปี พ.ศ. 
๒๕๖๔  ขอปรึกษาหารือต่อท่ีประชุม และเสนอให้ก าหนดระยะ
และวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓  ดังนี้ 

  สมัยท่ี ๒ เริ่มประชุมวันท่ี  ๑  พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
  สมัยท่ี ๓ เริ่มประชุมวันท่ี  ๑ สิงหาคม  ๒๕๖๓ 
  สมัยท่ี ๔ เริ่มประชุมวันท่ี ๑ ธันวาคม  ๒๕๖๓ 
  และก าหนดวันเริ่มประชุมและระยะเวลาประชุมสมัย

สามัญ  สมัยแรกของปี ๒๕๖๔  เป็นวันเริ่มประชุมวันท่ี ๑ 
กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔  ครับ 

 มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่น  ขอเชิญ 
 หากไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเสนออีก  กระผมจะขอมติท่ี

ประชุม  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบให้ก าหนดระยะและ
วันเริ่มประชุมสามัญ  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓  สมัยท่ี ๒,๓,๔  และ
ก าหนดวันเริ่มประชุม  และระยะเวลาประชุมสมัยสามัญ  สมัย
แรกของปี พ.ศ. ๒๕๖๔  ตามท่ีเสนอ โปรดยกมือด้วยครับ 

มติที่ประชุม รับรอง 
ที่ประชุม   รับทราบ 

นายสมมารถ  หวังสัน มีท่านสมาชิกเทศบาลท่านใด จะเสนอในวาระอื่น ๆ ขอเชิญ  
ประธานสภาเทศบาล นายกเทศมนตรี ครับ  
นายหร้อหีม  นวลด า กระผมมีเรื่องเสนอ จ านวน ๓ เรื่อง ดังนี้ 



 

๒๒ 

นายกเทศมนตรี ๑)  ประชาสัมพันธ์ข่าว ผู้มีท่ีดินท ากินใน สปก. ในเขตเทศบาล
ต าบลควนเสาธง  ให้ท า ปร.๔/๕ เสนอมายังเทศบาลได้เลย  

 ทางเทศบาลจะรวบรวมส่งหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องให้ต่อไป 
 
 ๒) ขอแจ้งข่าวดีเกี่ยวกับถังกรองน้ าประปา หมู่ท่ี ๔ บ้านมาบ 

ทางเทศบาลได้ด าเนินการแก้ไขปัญหาน้ าประปามีกล่ินสนิมเหล็ก
ได้แล้ว  และสามารถใช้งานได้ระยะยาว ๓ - ๖ ปี  และจะน า
วิธีการดังกล่าวนี้ไปใช้แก้ไขปัญหาระบบถังกรองประปา ของหมู่ท่ี 
๑๐ ต่อไป 

 ๓)  ขอแจ้งการจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี ๒๕๖๓  ทาง
เทศบาลได้รับจัดสรรเงิน ประมาณ ๑๓.๙  ล้านบาท ส าหรับ
ด าเนินการ โครงการพื้นฐาน ท่ีส าคัญ  เช่น โครงการก่อสร้างลาน
กีฬา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  จ านวน ๒ สาย 
คือ  ถนนสายทุ่งเหรียง - มาบ  และถนนสายทุ่งเหรียง –      
ควนยาน  และโครงการอินเตอร์เน็ตของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ที่ประชุม รับทราบ 
 
นายสมมารถ  หวังสัน ขอเชิญ นายสนิท  ภิวัฒนกุล  สมาชิกสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล 
นายสนิท  ภิวัฒนกุล กระผมขอเสนอปัญหาเกี่ยวกับระบบน้ าประปาหมู่บ้าน หนองปด 
สมาชิกสภาเทศบาล หมู่ท่ี ๙  สาเหตุจากระบบไฟฟ้าไม่ท างานมาเป็นเวลา ๑ ปี แล้ว

ไม่สามารถใช้น้ าประปาได้ มาต้ังแต่เดือนเมษายน ๒๕๖๑  ทาง
คณะกรรมการผู้ใช้น้ าได้แจ้งให้ทางเทศบาลด าเนินการแก้ไข
ปัญหาแล้วแต่ยังไม่สามารถใช้น้ าได้  ฝากไปยังฝ่ายบริหาร
ด าเนินการเรื่องนี้ให้ประชาชนหมู่ท่ี ๙ ท่ีได้รับความเดือดร้อนด้วย
นะครับ 

นายสมมารถ  หวังสัน ขอเชิญนายกเทศมนตรี ช้ีแจงในเรื่องนี้ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายหร้อหีม  นวลด า เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาล     
นายกเทศมนตรี ทุกท่าน ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่ีได้เสนอปัญหาใน

เรื่องนี้  ส าหรับปัญหาเรื่องน้ าประปาหมู่ท่ี ๙ บ้านหนองปด 
ขณะนี้ทางเทศบาลได้แจ้งให้กองช่าง  ด าเนินการตรวจสอบระบบ
ไฟฟ้า  ปรากฏว่าระบบไฟฟ้าช ารุด และมอเตอร์สูบน้ าช ารุด  ไม่



 

๒๓ 

สามารถใช้งานได้ทางเทศบาล จึงส่ังให้กองช่าง ด าเนินการจัดซื้อ
มอร์เตอร์สูบน้ าให้ใหม่  และจะด าเนินการติดต้ังให้สามารถใช้งาน
ได้เป็นปกติต่อไป  เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเรื่องนี้ในระยะ
ยาวต่อไปครับ 

ที่ประชุม รับทราบ 
 
นายสมมารถ  หวังสัน ขอเชิญ นายชูชีพ  ทองหนู  สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
นายชูชีพ  ทองหนู กระผมขอเสนอเรื่องอื่น ๆ ๓ ประเด็น คือ 
สมาชิกสภาเทศบาล ๑)  ปัญหาเรื่องน้ าประปาสีขุ่น  ขอฝากให้ผู้บริหารด าเนินการ

ด้วย 
 ๒) ปัญหาวัชพืชปกคลุม ๒ ข้างไหล่ทางถนนในเขตเทศบาลท าให้

สัญจรไป - มา ล าบาก ขอฝากให้ฝ่ายบริหารด าเนินการด้วยครับ 
 ๓)  ขอสอบถามความคืบหน้าเกี่ยวกับการด าเนินการโครงสร้าง

พื้นฐานของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จ านวน  ๗  โครงการว่า
ด าเนินการไปมากน้อยเพียงใด 

ที่ประชุม รับทราบ 
 
นายสมมารถ  หวังสัน ตามท่ีสมาชิกสภาเทศบาลได้เสนอเรื่องอื่น ๆ ขอฝากให้ฝ่าย 
ประธานสภาเทศบาล บริหารด าเนินการเสนอด้วยนะครับ 
 กระผมมีเรื่องประชาสัมพันธ์ จ านวน ๓  เรื่อง 

๑)  กองการศึกษาเทศบาลต าบลควนสาธง  ได้ก าหนดจัด
กิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์  ประจ าปี ๒๕๖๓  ขึ้นในวันท่ี 
๒๕ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓  ณ สนามกีฬาเทศบาลต าบล     
ควนเสาธง  ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ร่วมกิจกรรม
ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน 

๒) กองการศึกษาเทศบาลต าบลควนเสาธง  ได้ก าหนดจัด
กิจกรรมกีฬา ต้านยาเสพติดเทศบาลต าบควนเสาธง  
ประจ าปี ๒๕๖๓  ระหว่างวันท่ี ๑ - ๓ เมษายน ๒๕๖๓  ณ 
สนามโรงเรียนวัดปลักปอม  จึงขอเชิญประชุมปรึกษาหารือ
ในวันท่ี ๒๕  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓  เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้อง
ประชุมสภาเทศบาลต าบลควนเสาธง 



 

๒๔ 

๓) ส านักปลัดเทศบาล  งานสาธารณสุขได้ก าหนดฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและแมว  ในเขตเทศบาลระหว่างเดือน
กุมภาพันธ์  ตามตารางท่ีแจกให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลแล้ว 
ฝากให้ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลช่วยกันประชาสัมพันธ์ ให้
ประชาชนใขเขตรับผิดชอบน าสุนัขและแมว  มารับบริการตามวัน
เวลาและสถานท่ีท่ีก าหนดด้วยนะครับ 

ที่ประชุม รับทราบ 
 
นายสมมารถ  หวังสัน มีสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านใดจะเสนอเรื่องอื่น ๆ อีกหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญครับ 
ที่ประชุม ไม่มี 
 
นายสมมารถ  หวังสัน หากไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเสนอเรื่องอื่นอีก กระผม   
ประธานสภาเทศบาล ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านท่ีให้ความร่วมมือในการประชุมสภา 
 เทศบาล จนครบตามระเบียบวาระประชุมในวันนี้                 
 ขอปิดประชุมครับ 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม                      เลิกประชุมเวลา  ๑๖.๒๐  น. 
 
ลงช่ือ     อะหมีด  สีปานปิ่น   
         (นายอะหมีด  สีปานปิ่น) (ลงช่ือ)      เพียรชัย  เสวตโสธร     ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
            ประธานกรรมการ                               (นายเพียรชัย   เสวตโสธร) 
ลงช่ือ                   -              เลขานุการสภาเทศบาล 
        (นางสาวอนิสรา  ปานทอง) 
                  กรรมการ 

ลงช่ือ       สมนึก แก้วขาวทอง (ลงช่ือ)     สมมารถ  หวังสัน            ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
          (นายสมนึก  แก้วขาวทอง)           (นายสมมารถ  หวังสัน) 
            เลขานุการ/กรรมการ                 ประธานสภาเทศบาลต าบลควนเสาธง 
 

 

 



 

๒๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๒๖ 

นายสมมารถ  หวังสัน มีสมาชิกเทศบาลท่านใด จะเสนอเรื่องใดอีกบ้าง หากไม่มี  
ประธานสภาเทศบาล ขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านท่ีให้ความร่วมมือในการ

ประชุมสภาเทศบาลในวันนี้เป็นอย่างดี  บัดนี้การประชุมเสร็จส้ิน
ครบถ้วนแล้ว  ขอปิดการประชุม 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม                      เลิกประชุมเวลา  ๑๒.๒๕  น. 
 
ลงช่ือ            -  
         (นายอะหมีด  สีปานปิ่น) (ลงช่ือ)      เพียรชัย   เสวตโสธร     ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
            ประธานกรรมการ                               (นายเพียรชัย   เสวตโสธร) 
ลงช่ือ      อนิสรา  ปานทอง              เลขานุการสภาเทศบาล 
        (นางสาวอนิสรา  ปานทอง) 
                  กรรมการ 

ลงช่ือ       สมนึก  แก้วขาวทอง (ลงช่ือ)     สมมารถ  หวังสัน           ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
          (นายสมนึก  แก้วขาวทอง)           (นายสมมารถ  หวังสัน) 
            เลขานุการ/กรรมการ                 ประธานสภาเทศบาลต าบลควนเสาธง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๒๗ 

 
 
 
 
 
 


