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รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลควนเสาธง 
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วันที่  ๒๔  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. 
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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 ปร ะธานสภา
เทศบาลต าบลควนเสาธง  ท าหน้าท่ีประธานในท่ีประชุม  และกล่าวเปิดประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.และ
ด าเนินการประชุมสภาตามระเบียบวาระการประชุม  ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ก่อนเข้าวาระ ๑.๑  ผมมีเรื่องท่ีแจ้งให้ท่ีประชุมรับทราบคือ    
ขอให้ข้าราชการท่ีได้รับการบรรจุแต่งต้ังใหม่มารายงานตัวให้ท่ี
ประชุมได้รับทราบ ขอเชิญครับ 

นางวานิสสา  แก้วภักดี เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาล      
เจ้าพนักงานการเงินและบัญช ี ท่ีเคารพ ดิฉัน นางวานิสสา  แก้วภักดี  ต าแหน่ง เจ้าพนักงาน 

 การเงินและบัญชี  สังกัด กองคลัง เทศบาลต าบลควนเสาธง  
ได้รับการบรรจุและแต่งต้ัง เมื่อวันท่ี ๒ ธันวาคม  ๒๕๖๒                    
ท่ีผ่านมานี้ค่ะ 

ท่ีประชุม รับทราบ 
นายสมมารถ   หวังสัน ๑.๑  รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
ประธานสภาเทศบาล ๒๕๖๒  ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล  ช้ีแจงระเบียบกฎหมาย 
                                                     ท่ีเกี่ยวข้องให้ท่ีประชุมทราบ 
นายเพียรชัย  เสวตโสธร ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
เลขานุการสภา ฯ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี ๓ ) พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 ข้อ ๑๓ ให้ยกเลิกความใน (๓) ของข้อ ๒๙ ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี ๒ ) พ.ศ.๒๕๕๙  และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน 
“(๓)  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
พร้อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและ             



 

๓ 

ต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่าง
น้อยปีละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี” 
ข้อ ๑๔ ให้ยกเลิกความใน (๕) ของข้อ ๓๐ ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี ๒ ) พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน 
“(๕)  ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภา
ท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมท้ังประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของ 
ทุกป”ี 

ท่ีประชุม รับทราบ 
นายสมมารถ  หวังสัน ขอเชิญ นายหร้อหีม  นวลด า  นายกเทศมนตรีได้รายงานผลการ
ประธานสภาเทศบาล ด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  ต่อสภาเทศบาล           
                                                      ต าบลควนเสาธง  ตามท่ีระเบียบก าหนดอย่างน้อยปีละครั้ง 
                                                      ภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี ขอเชิญครับ 
นายหร้อหีม  นวลด า เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน
นายกเทศมนตรี ตามท่ีเลขานุการสภาเทศบาลได้แจกเอกสารรายงานผลการ  
   ด าเนินงาน รอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  ของเทศบาลต าบล  
   ควนเสาธง  อ าเภอตะโหมด  จังหวัดพัทลุง ให้กับสมาชิกสภา 

 เทศบาลทุกท่านพร้อมหนังสือนัดประชุมแล้วนั้น  ผมขอรายงาน 
ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้ 

ประกาศ เทศบาลต าบลควนเสาธง 
เรื่อง การรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

******************************************* 

     ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 ก าหนดให้ อปท.สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและ
รายงานผลการด าเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดท้ัง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย 
ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย 



 

๔ 

 
     ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ 30(5) ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภา
ท้องถิ่น และคณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น พร้อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายใน
เดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 
    ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลต าบลควนเสาธง จึงขอประกาศผลการด าเนินงานการจัดท างบประมาณ 
การใช้จ่าย และผลการด าเนินงาน รวมท้ังการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 มา เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการเทศบาลต าบล
ควนเสาธง ดังนี้ 

ก. วิสัยทัศน์ ของเทศบาลต าบลควนเสาธง 
    "พร้อมบริการขั้นพืน้ฐาน ยึดหลักธรรมมาภิบาล สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ สู่เศรษฐกิจพอเพียง ร้อยเรียงวิถี
ชุมชน สร้างต าบลสุขภาวะ   

ข. พันธกิจ ของเทศบาลต าบลควนเสาธง 

ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของเทศบาลต าบลควนเสาธงได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ไว้ 7 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

  การพัฒนาด้านการพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 
  การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
  การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเท่ียว 
  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
  การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  การพัฒนาด้านการส่งเสริมบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
ง. การวางแผน 
    เทศบาลต าบลควนเสาธง ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2562-2564) 
ตามกระบวนการท่ีบัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัด
เวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการท่ีแท้จริงของประชาชนในพื้นท่ี 
ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพื่อพัฒนาพื้นท่ี ท่ีบรรจุไว้ในแผนพัฒนา 3 ปี ต่อไป 
    เทศบาลต าบลควนเสาธง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2562-2564) เมื่อวันท่ี 28 กนัยายน 
2559 โดยได้ก าหนดโครงการท่ีจะด าเนินการตามแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2562-2564) 



 

๕ 

ยุทธศาสตร์ 
2562 2563 2564 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

62 35,399,500.00 55 37,824,000.00 55 41,534,000.00 

การพัฒนาด้านการ
พัฒนาคนและสังคม
ท่ีมีคุณภาพ 

55 19,091,100.00 49 20,745,300.00 49 23,701,300.00 

การพัฒนาด้านการ
จัดระเบียบชุมชน/
สังคมและการรักษา
ความสงบเรียบร้อย 

18 2,700,000.00 17 2,640,000.00 18 2,840,000.00 

การพัฒนาด้านการ
วางแผนการส่งการ
ลงทุน พาณิชยกรรม
และการท่องเท่ียว 

6 800,000.00 5 300,000.00 6 800,000.00 

การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม 

10 1,860,000.00 8 1,830,000.00 8 1,830,000.00 

การพัฒนาด้าน
ศิลปะ วัฒนธรรม
จารีตประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

11 650,000.00 7 430,000.00 7 430,000.00 

การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมบริหาร
จัดการบ้านเมืองท่ีดี 

39 2,997,860.00 35 1,030,650.00 29 911,050.00 

รวม 201 63,498,460.00 176 64,799,950.00 172 72,046,350.00 

 

จ. การจัดท างบประมาณ 
ผู้บริหารเทศบาลต าบลควนเสาธง ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันท่ี 24 กันยายน 2561 โดยมี
โครงการท่ีบรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวน 76 โครงการ งบประมาณ 23,462,710 บาท สามารถ
จ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

 



 

๖ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 13 4,034,000.00 

การพัฒนาด้านการพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 34 16,310,600.00 

การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 5 300,000.00 

การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเท่ียว - - 

การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 2 30,000.00 

การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 8 340,000.00 

การพัฒนาด้านการส่งเสริมบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 14 2,448,110.00 

รวม 76 23,462,710.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

๗ 

รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2561 
เทศบาลต าบลควนเสาธง ตะโหมด จ.พัทลุง 

ยุทธศาสตร์ 

แผนการด าเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 100% 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 43.0 20.60 13.0 5.47 5.0 3.63 5.0 3.63 5.0 3.63 
2.การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 39.0 16.17 24.0 12.36 12.0 2.19 12.0 2.19 12.0 2.19 
3.การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 20.0 4.69 9.0 0.35 2.0 0.03 2.0 0.03 2.0 0.03 
4.การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเท่ียว 6.0 0.80 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 
5.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
ส่ิงแวดล้อม 

8.0 1.83 1.0 0.03 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 

6.การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรมจารีตประเพรีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 7.0 0.43 7.0 0.43 6.0 0.17 6.0 0.17 6.0 0.17 
7.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 93.0 10.67 93.0 10.73 62.0 7.12 55.0 4.15 37.0 2.60 

 

 

 



 

 

๘ 

ท่ีประชุม รับทราบ 

นายสมมารถ  หวังสัน ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีที่ได้รายงานให้ท่ีประชุมได้
ประธานสภาเทศบาล รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลควนเสาธง  
ครั้งท่ีแล้ว 

 รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลควนเสาธง สมัย
วิสามัญ  สมัยท่ี ๒  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 

นายสมมารถ  หวังสัน รายงานการประชุมสภาเทศบาลครั้งท่ีแล้ว  เป็นการประชุมสภา 
ประธานสภาเทศบาล เทศบาลต าบลควนเสาธง สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจ าปี พ.ศ.

๒๕๖๒  เมื่อวันท่ี ๓๐ ตุลาคม  ๒๕๖๒  เวลา  ๑๐.๐๐ น.       
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลควนเสาธง  ตามท่ีเลขานุการ
สภาเทศบาลได้แจกไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุมแล้ว  ซึ่ง
รายงานดังกล่าวไม่มีการแก้ไขใด ๆ ท้ังส้ิน จึงขอให้สมาชิกสภา
เทศบาลทุกท่านได้ตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง 

มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลครั้งท่ีแล้ว 
ท่ีประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
- ไม่มี - 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องอื่น ๆ 
- เรื่องการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓  

นายสมมารถ  หวังสัน ขอเชิญผู้อ านวยการกองการศึกษาได้ช้ีแจงเกี่ยวกับเรื่องนี้ ขอเชิญ
ประธานสภาเทศบาล ครับ 
 
นางสาวจุฑารัตน์  หน้องมา ตามท่ีกองการศึกษาได้ก าหนดจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชา ติ
ผู้อ านวยการกองการศึกษา ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖๓  ในวันเสาร์ที่ ๑๑  มกราคม  ๒๕๖๓     

 ณ สนามเทศบาลต าบลควนเสาธง ต้ังแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้น 
ไป  โดยกองการศึกษาได้ส่ังท าเส้ือกีฬาสีส้ม เพื่อใช้ในวันเด็กและ
วันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อ าเภอตะโหมด ครั้งท่ี ๒ ซึ่งอ าเภอตะโหมด
เป็นเจ้าภาพและจะแจ้งก าหนดการแข่งขันให้ทราบในโอกาสต่อไป  



 

๙ 

และใช้ใส่ในวันพฤหัสบดีซึ่งทางจังหวัดพัทลุง  ได้ก าหนดให้ใส่เส้ือ
สีส้มเพื่อสนับสนุนโครงการ “To BE Numberone”  อีกด้วย    
ขอเชิญสมาชิกทุกท่านร่วมสนับสนุนเส้ือดังกล่าวด้วยค่ะ 
และในการจัดกิจกรรมวันเด็กของทุกปี  ทางเทศบาลจะขอ
สนับสนุนของรางวัลพิเศษจากท่านสมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างทุกคน คนละ ๑ ช้ิน  เพื่อมอบให้เป็นของขวัญ   
วันเด็กค่ะ  นอกจากนั้นจะจัดให้มี ซุ้มนิทรรศการ เล่นเกมของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กท้ัง ๓ ศูนย์  และ กศน.ต าบลแม่ขรี  บริษัทเอกชน
และซุ้มของฝ่ายสาธารณสุข  และยังมีซุ้มอาหารบริการของสมาชิก
สภาเทศบาล  แม่ครัวของ ศพด.รวมโรงเรียนประถมในเขต
เทศบาลต าบลควนเสาธง นอกจากนั้นยังมีชมรมคนรักม้าจากหมู่ท่ี 
๑๑  บ้านควนล่อน  น าม้ามาให้บริการขี่/ถ่ายรูปอีกด้วย  ในวันท่ี 
๑๑ มกราคม ๒๕๖๓  นี้ เจ้าหน้าท่ีเริ่มลงทะเบียนต้ังแต่ เวลา 
๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป จนครบจ านวน ๑,๐๐๐ คน ตามท่ีก าหนด
ซึ่งทุกคนจะได้รับกระเป๋าพร้อมวัสดุอุปกรณ์และคูปองอาหาร   
มื้อเท่ียง  และมีหางบัตรเขียน ช่ือ  - ท่ีอยู่ อายุในบัตร และหย่อน
ลงกล่อง เพื่อลุ้นรางวัลพิเศษจ านวนมากมาย ท่ีทางเทศบาลจัดไว้
ให้ทุกปี  ส่วนเด็กเยาวชนท่ีลงทะเบียนหลังจากครบ ๑,๐๐๐ คน
แล้ว  จะมีสิทธิลุ้นรางวัลเพียงอย่างเดียว 

ท่ีประชุม รับทราบ 

ท่ีประชุม  ได้ปรึกษาหารือในเรื่องต่าง ๆ และหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน 
โดยน าการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติในอดีตท่ีผ่านมาเป็นแนวทาง
ด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ต่อไป 

ท่ีประชุม รับทราบ 

นายสมมารถ หวังสัน ในวาระอื่น ๆ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอื่น ๆขอเชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญ นายกเทศมนตรี เสนอเรื่องอื่น ๆ 

นายหร้อหีม  นวลด า เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน
นายกเทศมนตรี ก่อนอื่น  ผมขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านท่ีให้ 
                                                     ความร่วมมือด้วยดีในทุก ๆ เรื่องท่ีผ่านมา ท าให้การบริหาร  
                                                     เทศบาลต าบลควนเสาธงของเรามีประสิทธิภาพและเพื่อประโยชน์ 



 

๑๐ 

                      ส่วนรวมของประชาชนในเขตเทศบาลของเรา  ส าหรับเรื่องอื่น ๆ  
 ขอพูดถึงข่าวดังท่ีผ่านมาเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับน้ าประปา
หมู่ท่ี ๗  บ้านควนเสาธง  น้ าประปามีสีขุ่นมีกล่ินโคลน  ท าให้ผู้ใช้
น้ าเดือดร้อนไม่สามารถใช้น้ าประปาได้  และได้ร้องเรียนผ่านส่ือ
โซเชียลโดยให้นักข่าวมาท าข่าวและแพร่ภาพไปท่ัว  ท าให้เกิด
ความเสียหายแก่เทศบาลต าบลควนเสาธง เป็นอย่างมากซึ่งเป็น
เหตุการณ์ท่ีไม่ถูกต้องกับความเป็นจริง  ผมขอเรียนข้อเท็จจริงให้ท่ี
ประชุมสภาเทศบาลแห่งนี้ไ ด้รับทราบ  และช่วยกันช้ีแจงให้
ประชาชนในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบได้เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ ด้วย  
ตามท่ีเป็นข่าวว่าน้ าประปาหมู่ท่ี ๗ มีสีขุ่นนั้น  เนื่องจากระบบ  
ท่อเมนประปามีระยะเวลาการใช้งานมานานมากแล้ว  และสภาพ
พื้นท่ีหมู่ท่ี ๗ เป็นพื้นท่ีสูงต่ าสลับกันและมีระยะทางไกลมากจาก
ต้นทางถึงปลายทางท าให้ดินโคลนตกตะกอนในช่วงท่ีมีพื้นท่ีต่ า
และกรณีท่ีกระแสไฟฟ้าดับและแรงดันน้ าตกเมื่อไฟฟ้าเดิน
น้ าประปาท่ีค้างท่ออยู่นั้นท าให้มีสีขุ่นเพียงช่ัวขณะนั้น  แต่ผู้
ร้องเรียนใช้ช่วงจังหวะนั้นถ่ายภาพและร้องเรียนเรื่องน้ าประปา   
สีขุ่น  ซึ่งปัญหาดังกล่าว ทางเทศบาลโดยเจ้าหน้าท่ีประปาได้
ด าเนินการแก้ไขแล้ว  ซึ่งสามารถใช้งานได้เป็นปกติแล้ว  และเพื่อ
เป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน        
ทางเทศบาลจะด าเนินการซ่อมแซมปรับปรุงระบบท่อเมนท่ีเหลือ
ให้แล้วเสร็จในอนาคตอันใกล้นี้  โดยขอจ่ายขาดเงินสะสมต่อสภา
เทศบาลแห่งนี้ต่อไป  เพื่อแก้ไขปัญหาระยะยาวต่อไป 

ท่ีประชุม รับทราบ 
นายสมมารถ  หวังสัน ส าหรับปัญหาเรื่องนี้  ขอฝากให้ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน  ช่วยกัน
ประธานสภาเทศบาล ดูแลและเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาในเรื่องต่าง ๆ ร่วมกัน 

 และขอฝากฝ่ายบริหารช่วยควบคุมการท างานของเจ้าหน้าท่ี          
 ท่ีรับผิดชอบในเรื่องต่าง ๆ ด้วย 

ท่ีประชุม รับทราบ 
นายสามารถ  หวังสัน ขอเชิญปลัดเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล 
นายเพียรชัย  เสวตโสธร ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาต
ปลัดเทศบาล ใหเ้ชิญพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ท่ีฉาย 



 

๑๑ 

  กับสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี  ไปจัดพิมพ์เป็นแผ่นภาพ  
ขนาด ๘.๒๕ X ๑๑.๗๕  นิ้ว จ านวน ๒๓,๓๒๓,๐๐๐ แผ่น ส าหรับ
มอบให้แก่ ประชาชนทุกครัวเรือนในสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  ท่ีท าการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โรงเรียน  และศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด  เพื่อให้ประชาชน หน่วยงานและองค์กร
ต่าง ๆ ได้น้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาท่ีสุดมิได้  และ
เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธี บรมราชาภิ เษก  
พุทธศักราช ๒๕๖๒  โดยจังหวัดพัทลุงแจ้งให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นด าเนินการจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์  
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม
ราชินี  ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามวันเวลา  และ
สถานท่ีตามท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณา  เห็นว่า
เหมาะสมและด าเนินการส่งมอบพระบรมฉายาลักษณ์  ตาม
จ านวนท่ีจัดสรรให้กับครัวเรือนในสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  โดยจัดท าบัญชีมอบให้
ชัดเจน  และส่งส าเนาบัญชีส่งมอบพระบรมฉายาลักษณ์ฯ  ระดับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพร้อมแนบรายงานการจัดพิธีฯ ให้
จังหวัดทราบภายในวันท่ี ๒๗  ธันวาคม  ๒๕๖๒ 
  ระดับอ าเภอได้ก าหนดแนวทางการด าเนินการจัดพิธี    
รับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีและส่งมอบ
ให้แก่ครัวเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นท่ีอ าเภอ   
ตะโหมดในวัน ท่ี ๑๙  ธันวาคม  ๒๕๖๒  เวลา ๐๙.๐๐ น.         
ณ ศาลาประชาคมอ าเภอตะโหมดเรียบร้อยแล้วนั้น 
  ดังนั้นจ่ึงขอส่งมอบพระบรมฉายาลักษณ์  ตามบัญชี
จัดสรรให้ครัวเรือนแต่ละหมู่บ้าน  เพื่อให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาล
ร่วมกับ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  และ อสม.ในพื้นท่ี 
ช่วยกันแจกจ่ายตามจ านวนท่ีได้รับจัดสรรต่อไป  และขอขอบคุณ
ทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ 

ท่ีประชุม รับทราบ 
นายสมมารถ  หวังสัน ขอขอบคุณปลัดเทศบาลท่ีช้ีแจงให้สมาชิกสภาเทศบาลทราบ
ประธานสภาเทศบาล และด าเนินการต่อไป 
 มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอื่น ๆ อีก ขอเชิญครับ 



 

๑๒ 

 ขอเชิญ นายชูชีพ  ทองหนู  สมาชิกสภาเทศบาล 
นายชูชีพ  ทองหนู ผมขอเสนอ ปัญหาเรื่องน้ าอุปโภค - บริโภค ของประปาหมู่บ้าน
สมาชิกสภาเทศบาล เกือบทุกหมู่บ้านและขอเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว  ๒  
                                                     ประเด็น 

๑) ขอเสนอให้เจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบเรื่องการจัดเก็บ เจ้าหน้าท่ี
จดมาตรวัดน้ า หรือ เจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องอื่น ๆ เข้าร่วม
ประชุมช้ีแจงกับชาวบ้านในคราวประชุมประจ าเดือน  เพื่อ
ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน  และรายงานผลต่อผู้บริหารด้วย 

๒) ขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดเก็บค่าน้ าประปา  
หน่วยละเท่าไร  มีค่าค้างจ่าย จ านวนเท่าใด  ขอให้เจ้าหน้าท่ี
รับผิดชอบช้ีแจงต่อสภาแห่งนี้ด้วย 

นายสมมารถ  หวังสัน ขอเชิญ นายเกตสาดา  ราโอบ  สมาชิกสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล  

นายเกตสาดา  ราโอบ ผมขอทราบปัญหา ถังกรองประปาหมู่บ้าน หมู่ท่ี ๔ บ้านมาบ  
สมาชิกสภาเทศบาล ขอให้ฝ่ายบริหารชี้แจงด้วยครับ 

นายสมมารถ  หวังสัน ขอเชิญนายชูชีพ  ทองหนู  สมาชิกสภาเทศบาล 
ประธานสาภเทศบาล 

นายชูชีพ ทองหนู ในกรณีผู้ใช้น้ าขโมยใช้น้ าโดยการต่อตรง  หากฝ่ายบริหารจับได้
สมาชิกสภาเทศบาล ให้ด าเนินการตามกฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหาให้ตรงจุดต่อไป 

นายสมมารถ  หวังสัน ขอเชิญ นายไหลหมาน  ภัยเนียม  สมาชิกสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล 

นายไหลหมาน  ภัยเนียม ผมขอเสริมเกี่ยวกับปัญหาประปาหมู่บ้านในเขตรับผิดชอบ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒  ได้แก่ปัญหาประปาหมู่ ๔,๕,๗,๑๐  มีปัญหาเช่นเดียวกัน  

 กล่าวคือ มีปัญหาน้ าประปาสีขุ่นและมีกล่ินสนิม  เนื่องจาก      
ถังกรองท่ีก่อสร้างแล้วไม่สามารถใช้งานได้  ขอทราบรายละเอียด
เกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยครับ 

นายสมมารถ  หวังสัน ขอเชิญ  นายกะติบีน  เก็มเด็น  สมาชิกสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล 

นายกะติบีน  เก็มเด็น ขอเสนอให้มีการทดสอบ ก่อนส่งมอบงานทุกครั้ง เพื่อตรวจสอบ
สมาชิกสภาเทศบาล ความเรียบร้อยของโครงการนะครับ 



 

๑๓ 

นายหร้อหีม  นวลด า  ส าหรับประปาหมู่บ้าน หมู่ ท่ี  ๘ มีปัญหา น้อยท่ีสุด
นายกเทศมนตรี คณะกรรมการหมู่บ้านโดยกลุ่มผู้ใช้น้ าบริหารจัดการกันเอง        
                                                     เนื่องจากผู้ใช้น้ ามีน้อย  ประปามี ๒ ลูก  จึงไม่ค่อยมีปัญหา      
                                                      มีอีกเรื่องจะขอแจ้งว่าขณะนี้รถตักหน้าขุดหลังช ารุดอยู่    
                                                     ขอให้แจ้งกับชาวบ้านด้วย  ขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งครับ 
ท่ีประชุม รับทราบ 
 
นายสมมารถ  หวังสัน เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมได้ปรึกษาหารือกันระยะเวลาพอสมควร
ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องใดอีกหรือไม่ 

ท่ีประชุม ไม่มี 

นายสมมารถ  หวังสัน หากไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเสนอเรื่องอื่น ๆ 
ประธานสภาเทศบาล ผมขอขอบคุณท่ีทุกท่านให้ความร่วมมือในการประชุม            
                                                     ครั้งนี้จบส้ินวาระการประชุมแต่เพียงเท่านี้  ขอปิดประชุมครับ 
 
 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม                      เลิกประชุมเวลา  ๑๖.๔๘  น. 
ลงช่ือ     อะหมีด  สีปานปิ่น  
         (นายอะหมีด  สีปานปิ่น) (ลงช่ือ)     เพียรชัย  เสวตโสธร      ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
            ประธานกรรมการ                               (นายเพียรชัย   เสวตโสธร) 
ลงช่ือ      อนิสรา สีปานปิ่น              เลขานุการสภาเทศบาล 
        (นางสาวอนิสรา  ปานทอง) 
                  กรรมการ 

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



 

๑๔ 

 
 
 
 
 


