การประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาหัวชาง
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1
ประจำป 2562
ณ หองประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาหัวชาง
วันที่ 28 กุมภาพันธ 2562

ผูเขาประชุม
ที่

ชื่อ-สกุล

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

นายหนูแผว
นายทวีรักษ
นางศุธกานต
นายสมาด
นายมาหมัด
นายโกวิทย
นายจตุพล
นายพงคศักดิ์
นายสุเทพ
นางพัชรี

เรืองสังข
ถวายเทียน
สงแสงทอง
หัดหมัด
ซาเฮาะ
อินทมา
ฝายเส็ม
ขุนจันทร
สุดใจ
ทองพันชั่ง

ตำแหนง

ลายมือชื่อ

ประธานสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
รองประธานสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
เลขานุการสภาเทศบาล

หนูแผว
ทวีรักษ
ศุธกานต
สมาด
มาหมัด
โกวิทย
จตุพล
พงคศักดิ์
สุเทพ
พัชรี

ตำแหนง
นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี

ลายมือชื่อ
ทวีรักษ เอียดฤทธิ์
สอดีกีน ดำสุด
ศรยุทธ บุตตะ

หมายเหตุ

เรืองสังข
ถวายเทียน
สงแสงทอง
หัดหมัด
ซาเฮาะ
อินทมา
ฝายเส็ม
ขุนจันทร
สุดใจ
ทองพันชั่ง

ผูเขารวมประชุม
ที่
1
2
3

ชื่อ-สกุล
นายทวีรักษ เอียดฤทธิ์
นายสอดีกีน ดำสุด
นายศรยุทธ บุตตะ

ลายมือชื่อ

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.

ระเบียบวาระที่ 1
ประธานสภาฯ
ระเบียบวาระที่ 2
ประธานสภาฯ
นางพัชรี ทองพันชั่ง
(เลขานุการสภาฯ)

ประธานสภาฯ
ที่ประชุม
ประธานสภาฯ
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 3
ประธานสภาฯ

ที่ประชุม

เมื่ อ ถึ งกำหนดเวลานั ด ประชุม เลขานุ การสภาฯชั่วคราวได ต รวจสอบวา
สมาชิกสภาฯทองถิ่นผูมาประชุมที่ไดลงชื่อไว ปรากฏวามาครบองคประชุม
จึงเชิญประธานฯ ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้
เรื่องที่ประธานแจงตอที่ประชุม
1.1 การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
กำหนดการเลือกตั้งในวันที่ 24 มีนาคม 2562 ก็ขอใหสมาชิกทุกทานได
ชวยรณรงคประชาสัมพันธใหประชาชนในพื้นที่ไดไปใชสิทธิ ใชเสียงใหมาก
ที่สุด นะครับ
เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผานมา (สมัยสามัญ สมัย ที่ 4
ครั้งที่ 1 ประจำป 2561)
เชิญเลขาสภาฯ นำเสนอ ครับ
ครับ ตามที่ไดมีการประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาหัวชาง สมัยสามัญ สมัย
ที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำป 2561 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2561 เวลา
13.30 น. ณ หองประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาหัวชาง นั้น ฝาย
เลขานุการฯไดจัดทำรายงานการประชุม และเสนอคณะกรรมการตรวจ
รายงานการประชุ ม ตรวจสอบเสร็ จ เรี ย บร อ ยแล ว จึ ง เสนอที่ ป ระชุ ม
พิจารณาและรับรองรายงานการประชุม
สมาชิกไดพิจารณาแลว เห็นวาจะแกไขหรือเพิ่มเติมในสวนใดบาง
ขอเชิญครับ
ไมมีผูขอแกไขเพิ่มเติม
เมื่อไมมีผูขอแกไขเพิ่มเติม ผมขอมติที่ประชุมเลยนะครับ สมาชิกทานใด
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แลวโปรดยกมือครับ
มีมติเห็นชอบ 8 เสียง
ไมเห็นชอบ 0 เสียง
งดออกเสียง 1 เสียง
เรื่องเพื่อพิจารณา
3.1 การกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล ประจำป 2562
ครับ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ
2547 แกไขเพิ่มเติมจนถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 การกำหนดสมัยประชุม
สามัญ ประจำป ระยะเวลาและวันเริ่มตนสมัยประชุมสามัญ ประจำปของ
แต ล ะสมั ย ในป นั้ น วัน เริ่ม ประชุ ม สมั ย สามั ญ ประจำป ข องป ถั ด ไป และ
ระยะเวลาของสมั ย ประชุ ม สามั ญ ประจำป สมั ย แรกของป ถั ด ไป ให
ประธานสภาท อ งถิ่ น นำปรึ ก ษาในที่ ป ระชุ ม สามั ญ ประจำป สมั ย แรก
ของแตละป วาจะกำหนดอยางไรขอใหที่ประชุมไดกำหนดใหเปนไปตาม
ระเบียบ ครับ
-มีมติกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจำป 2562 ดังนี้

ประธานสภาฯ
ปลัดเทศบาล

ประธานสภาฯ
ประธานสภาฯ
ปลัดเทศบาล
สมาชิกสภาฯ
ปลัดเทศบาล
ประธานสภาฯ
ที่ประชุม

สมัยสามัญ สมัยที่ 1 มีกำหนด 30 วัน ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562
เปนตนไป
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 มีกำหนด 30 วัน ตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม 2562
เปนตนไป
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 มีกำหนด 30 วัน ตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 2562
เปนตนไป
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 มีกำหนด 30 วัน ตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม 2562
เปนตนไป
- มีมติกำหนดวันเริ่มประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำป 2563
เปนวันที่ 1 กุมภาพันธ 2563 มีกำหนด 30 วัน
3.2 การขออนุมัติจายขาดเงินสะสมเพื่อจายเปนเบี้ยความพิการและ
ทุพพลภาพ(เพิ่มเติม) ประจำปงบประมาณ 2559
ขอเชิญปลัดไดชี้แจงรายละเอียด ครับ
ค ะ ด ว ยเทศบาลตำบลเขาหั ว ช า ง ได รั บ จั ด สรรงบประมาณรายจ า ย
ประจำปงบประมาณ 2561 เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการ
เสริ ม สร า งสวั ส ดิ ก ารทางสั ง คมให แ ก ผู พิ ก ารหรื อ ทุ พ พลภาพ เป น เงิ น
จำนวน 92,000 บาท เพื่อเปนคาใชจายในปงบประมาณ พ.ศ .2559
จายให กับผูพิ การที่มีสิท ธิ์ไดรับเบี้ยพิการที่มีสิท ธิ์ไดรับเงินระหวางเดือน
ตุ ล าคม 2558 –กรกฎาคม 2559 อั น เป น ผลเนื่ อ งมาจากการ
เปลี่ยนแปลงระเบียบการรับเงินดังกลาว แตเนื่องจากในปงบประมาณ พ.ศ.
2561 เทศบาลตำบลเขาหัวชาง ไมไดตั้งประมาณการรายรับงบประมาณ
ดังกลาวไวในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป จึงไมสามารถเบิก
จายเงินใหกับผูพิการได ทำใหเงินจำนวนดังกลาวตกเปนเงินสะสม เพื่อเปน
การบรรเทาความเดือดรอน และเป น การรักษาสิท ธิของผูพิ การจากรณี
ดังกลาว เทศบาลตำบลเขาหัวชางจึงขออนุมัติจายขาดเงินสะสม จำนวน
92,000 บาท เพื่อจายเปนเบี้ยความพิการและทุพพลภาพ (เพิ่มเติม)
ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2559 ใหกับผูพิการ จำนวน 16 ราย คะ
ครับ ปลัดเทศบาลก็ไดชี้แจงรายละเอียดตอสภาเทศบาลไปแลว สมาชิก
ทานใด สงสัยจะสอบถามในสวนไหนก็ขอเชิญไดเลยนะครับ
ครับ ผมสอบถามวากรณีผูพิการเสียชีวิตลงในชวงระหวางป 2559 จนถึง
ปจจุบัน จะจายใหใคร ครับ
กรณีผูพิการเสียชีวิตลงภายหลัง ตั้งแตป 2559 เปนตนมาเราจะจายใหกับ
ทายาทซึ่งเปนผูดูแลคนพิการเปนผูเซ็นตรับเงินรับ คะ
ดิฉัน นางศุธกานต สงแสงทอง อยากสอบถามในรายของนางแหมง มืดมาก
หมูที่ 6 มีความพิการแบบไหนคะ
นางแหมง มืดมาก หมูที่ 6 พิการทางการไดยินคะ
มีสมาชิกทานใดจะสอบถามเพิ่มเติมไหม ครับ
ไมมีผูสอบถามเพิ่มเติม

ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 4
สมาชิกสภาฯ

ปลัดเทศบาล

สมาชิกสภาฯ

ปลัดเทศบาล
ปลัดเทศบาล
สมาชิกสภาฯ

เมื่อไมมีผูสอบถามเพิ่มเติม ผมจะขอมติที่ประชุมเลยนะครับ สมาชิกทานใด
เห็นชอบใหจายขาดเงินสะสม จำนวน 92,000 บาท เพื่อจายเปนเบี้ย
ความพิ การและทุพพลภาพ (เพิ่มเติม)ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2559
ใหกับผูพิการ จำนวน 16 ราย โปรดยกมือ ครับ
เห็นชอบ 8 เสียง
ไมเห็นชอบ 0 เสียง
งดออกเสียง 1 เสียง
เรื่องอื่นๆ
เรียนทาน ประธานสภาฯ ผมนายจตุพล ฝายเส็ม สมาชิกสภาเทศบาล
เขตที่ 2 จะสอบถามเรื่องถนนสายคลองนุย บานควนอินนอโม ที่จะซอม
ช ว งไหนอยู ใ นความรั บ ผิ ด ชอบของ อบจ. ช ว งไหนเป น ของเทศบาล
และอยากให ซ อ มถนนสายหั วช างสายในด วย ชำรุด หลายแห งอยากให
ดำเนินการซอมดวย ครับ
ถนนสายคลองนุ ย -ควนอิ น นอโม ช ว งแรกจะจะอยู ในความรั บ ผิ ด ชอบ
เทศบาลประมาณแยกควนลอน สวนชวงหลังจากนั้นอยูในความรับผิดชอบ
ของ อบจ.คะ สำหรับถนนที่ ชำรุดเสียหาย ก็ให ดำเนิ นการสำรวจกั นมา
เพื่ อ ที่ จ ะให ท างกองช างได ป ระมาณราคา ในการซ อ มแซม เรายั งมี งบ
สำรองจายที่จะดำเนินการไดอยู ประกอบกับผูวาราชการจังหวัดไดประกาศ
เขตภั ยพิ บั ติในพื้ น ที่ ข องเราแล ว หลั งจากน้ ำท วมก็ ส ามารถดำเนิ น การ
ซอมแซมไดคะ ในสวนของถนน 5 สายที่ทางหนวยทหารเขามาดำเนินการ
ในพื้นที่เราก็กำลังดำเนินการอยูคะ
เรียนทานประธานสภาฯ ผมนายทวีรักษ ถวายเทียน สมาชิกสภาเทศบาล
เขตที่ 1 ผมอยากสอบถามเรื่องอุปกรณกีฬาของหมูบาน วาไดจัดซื้อแลว
ยัง เพราะเห็นวาไมไดนัดประชุม เพื่อสอบถามความตองการวาหมูบานไหน
จะเอาประเภทไหน
คะ ตอนนี้ไดดำเนินการแลวคะ นาจะสงมอบในเร็วๆนี้ สวนประเภทของ
วัสดุกีฬาก็นาจะจัดใหเหมือนๆกันทุกหมูบานคะ
คะ ในสวนของการแขงขันกีฬาตานยาเสพติด อยากจะนำหารือในที่ประชุม
เราจะลดเวลาในการแขงขันใหนอยลงจะไดไหมคะ เพราะที่ผานมาเราใช
เวลาไปมาก คาใชจายสูง ไมทราบชุมชนเราจะตอบรับหรือเปลาคะ
ผมนายทวีรักษ ถวายเทียน ผมเห็นดวยกับการปรับระยะเวลาใหสั้นลง
ผมได คุ ย กั บ ที ม งานแล ว คิ ด วาจะจั ด แบบใช เวลาให สั้ น ลง เพื่ อ เป น การ
ประหยัดงบประมาณ และเวลาในการแขงขัน ครับ

ปดประชุมเวลา 15.30 น.
(ลงชื่อ) พัชรี ทองพันชั่ง ผูบันทึกการประชุม
(นางพัชรี ทองพันชั่ง)
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลเขาหัวชาง
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ไดตรวจเรียบรอยแลว
(ลงชื่อ)

สมาด หัดหมัด
(นายสมาด หัดหมัด)

ผูตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)

ศุธกานต สงแสงทอง
(นางศุธกานต สงแสงทอง)

ผูตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)

ทวีรักษ เอียดฤทธิ์
(นายทวีรักษ ถวายเทียน)

ผูตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)

แผว เรืองสังข
(นายหนูแผว เรืองสังข)

ประธานสภาเทศบาล

