
 

 

(ส าเนา) 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลควนเสาธง 

สมัยสามัญ  สมัยที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
วันที่ ๓๐  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. 
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๒ 

เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลต าบลควนเสาธง  ครบองค์ประชุมแล้วโดยมีผู้ไม่มาประชุมจ านวน  
๒  คน  คือ  นางสาวรัตน์ตกา  แป้นแก้ว  และนายกอเส็ม  ช านาญ  ท้ังสองท่านได้ลากิจ  หลังจากนั้น 
เลขานุการสภาเทศบาลได้เชิญ  นายชูชีพ  ทองหนู  สมาชิกสภาเทศบาลท่ีมีอายุอาวุโสสูงสุดในท่ีประชุม      
จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยหน้าโต๊ะหมู่บูชา  และเชิญ นายสมมรถ  หวังสัน  ประธานสภาเทศบาลต าบล
ควนเสาธง  ท าหน้าท่ีประธานในท่ีประชุม  และกล่าวเปิดประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น. และด าเนินการประชุมสภา
ตามระเบียบวาระการประชุม  ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 ๑.๑  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
 ๑.๒  การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 ๑.๓  พลเอกเปรม  ติณสูลานนท์  ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ 

ถึงแก่อสัญกรรม 
ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญรองปลัดเทศบาล  ช้ีแจงแทนเนื่องจาก เป็นผู้รับผิดชอบ 

เรื่องนี ้   
รองปลัดเทศบาล เรียนประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 

๑.๑  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)    
ด้วยกระทรวงมหาดไทย ได้แจ้งหนังสือด่วนท่ีสุด ท่ี มท 
๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันท่ี ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่องซักซ้อม
แนวทาง การทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - 
๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สรุปเนื้อหาส าคัญ  
ดังนี ้
 ๑.  ขั้นตอนการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - 
๒๕๖๕)  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการทบทวน
แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีช่วงระยะเวลาห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
 ๒.  แนวทางการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ 
-  ๒๕๖๕ 
 ๓.  แนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ - 
๒๕๖๕   
ให้เทศบาลถือปฏิบัติตามข้อ ๑๗  แห่งระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๘  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม โดยในระยะ
เริ่มแรกของการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – 



 

๓ 

๒๕๖๕ )  ให้จัดท าประชาคมในระดับต าบล  และด าเนินการตาม
เค้าโครงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  
 ท้ังนี้เพื่อประโยชน์ในการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นกับ
แผนพัฒนาจังหวัด  และกลุ่มจังหวัด จึงขอให้องค์กรปกครอง
ท้องถิ่น  ด าเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - 
๒๕๖๕)  ให้แล้วเสร็จภายในวันท่ี ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕  
ต่อไป 
 

ที่ประชุม รับทราบ 
 
รองปลัดเทศบาล  ๑.๒  การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ประจ าปีพุทธศักราช  ๒๕๖๒   
  ตามหนังสือด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๒๐๑.๓/ว ๓๑๔๐  ลงวันท่ี  ๒๔  

พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เรื่อง  การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาส    
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 
ประจ าปีพุทธศักราช ๒๕๖๒  สรุปส าคัญ ดังนี้ 

๑. กิจกรรมระหว่างวนัท่ี ๑ - ๑๐  มิถุนายน  ๒๕๖๒   
๒. กิจกรรมในวันท่ี  ๓ มิถุนายน  ๒๕๖๒   

-  พิธีท าบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร 
- พิธีลงนามถวายพระพร 
- พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพร

ชัยมงคล 
๓.  กิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาคูคลอง”  เพื่อถวายพระราช

กุศล 
ที่ประชุม รับทราบ 

รองปลัดเทศบาล ๑.๓  พลเอกเปรม  ติณสูลานนท์  ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ   
ถึงแก่อสัญกรรม 

  ตามท่ีทราบกันแล้วว่า พลเอกเปรม  ติณสูลานนท์  
ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ  ถึงแก่อสัญกรรมเมื่อวันท่ี  ๒๖  
พฤษภาคม  ๒๕๖๒  รัฐบาลมีก าหนดให้ลดธงครึ่งเสา  เป็นเวลา 
๗ วัน  ต้ังแต่วันท่ี ๒๗  พฤษภาคม  ๒๕๖๒ ถึงวันท่ี ๒ มิถุนายน 
๒๕๖๒ 



 

๔ 

 และให้ข้าราชการ  พนักงานรัฐวิสาหกิจ  และ เจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
ไว้ทุกข์  ต้ังแต่วันท่ี ๒๗ พฤษภาคม - ๑๗  มิถุนายน  ๒๕๖๒ 
(ยกเว้นวันท่ี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒)  รวม  ๒๑ วัน 

ที่ประชุม   รับทราบ 

รองปลัดเทศบาล นอกจากนี้มีเรื่องท่ีจะแจ้งให้สภาเทศบาลต าบลควนเสาธง  ดังนี้  
เรื่อง  การด าเนินการจัดท่ีดินท ากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล
ตามมติของ คทช.  (คณะกรรมการนโยบายท่ีดินแห่งชาติ) 

   ตามท่ีสภาเทศบาลต าบลควนเสาธงได้พิจารณาให้ความ
เห็นชอบให้ด าเนินการจัดท่ีดินท ากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล  
ล าดับท่ี ๑๒ ป่าควนเสาธง  ป่าควนนายสุก  และป่าควนนายหวัด  
พื้นท่ีเป้าหมาย  ๗๒๐  ไร่ ๒ งาน  ๗ ตารางวา  อ าเภอตะโหมด  
จังหวัดพัทลุง  ซึ่งพื้นท่ีบางส่วนอยู่ในเขตพื้นท่ีของเทศบาลต าบล
ควนเสาธง  ในคราวประชุมสภาเทศบาลต าบลควนเสาธง  สมัย
สามัญ  สมัยท่ี ๔ ครั้งท่ี  ๑  ประจ าปี ๒๕๖๑  เมื่อวันท่ี ๒๘ 
ธันวาคม  ๒๕๖๑  ซึ่งเทศบาลได้น าเสนอให้คณะกรรมการ  คทช.
จังหวัด  ใช้ประกอบพิจารณาอนุญาตใช้พื้นท่ีต่อไปแล้ว 

 เรื่องต่อมาเป็นเรื่องระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวข้องกับ   
ยาเสพติด  ประเด็นส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับท่านสมาชิกสภาเทศบาล
เกี่ยวกับเรื่องนี้   ระเบียบส านักนายรัฐมนตรีได้มีข้อห้าม มิให้
สมาชิกสภาเทศบาลและผู้บริหารท้องถิ่น  ประกันตัวผู้ต้องหาใน
คดีท่ีเกี่ยวข้องกับยาเสพติดโดยเด็ดขาด 

ที่ประชุม รับทราบ 

ประธานสภาเทศบาล ขอขอบคุณรองปลัดเทศบาลท่ีได้ช้ีแจงเรื่องส าคัญๆ ให้ท่ีประชุม
ได้รับทราบ  ขอบคุณมากครับ  ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลได้
ช้ีแจงเรื่องการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้ส้ิน กับ ปปช. ของผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมืองให้ท่ีประชุมได้รับทราบ  ขอเชิญครับ 

เลขานุการสภาเทศบาล ขอช้ีแจงในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับสมาชิกสภาเทศบาลและผู้บริหาร
ท้องถิ่น  ส าหรับเทศบาลต าบล ผู้ท่ีด ารงต าแหน่งดังต่อไปนี้ต้อง
ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อ ปปช.จังหวัด คือ 

 



 

๕ 

 ๑. นายกเทศมนตรีต าบล 
 ๒.รองนายกเทศมนตรีต าบล 

ส าหรับท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี  และเลขานุการนายกเทศมนตรี
และสมาชิกสภาเทศบาลต าบล  ไม่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและ
หนี้สินต่อ ปปช.จังหวัด แต่อย่างใด 

ที่ประชุม   รับทราบ 
ประธานสภาเทศบาล ขอขอบคุณและเลขานุการสภาเทศบาล ครับ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลควนเสาธง  
ครั้งท่ีแล้ว 

ประธานสภาเทศบาล รายงานการประชุมสภาเทศบาลครั้งท่ีแล้ว   เป็นการประชุมสภา
เทศบาลต าบลควนเสาธงสมัยสามัญสมัยแรก  ประจ าปี  ๒๕๖๒  
เมื่อวันท่ี  ๒๖ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒ เวลา  ๑๓.๓๐ น. ณ ห้อง
ประชุมสภาเทศบาลต าบลควนเสาธง เลขานุการสภาเทศบาล ได้
แจกไป พร้อมกับหนังสือนัดประชุมแล้ว  ซึ่งไม่มีการแก้ไขใด ๆ 
ท้ังส้ิน  จึงขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้ตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง 

ที่ประชุม รับทราบ 
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะขอแก้ไข ข้อความใดบ้าง  จะได้

แกไ้ขต่อไปท่ีประชุมสภาฯ  หากไม่มีการแก้ไขใด ๆ จะขอมติต่อท่ี
ประชุมสมาชิกท่านใดรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล 
ครั้งท่ีแล้ว  โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคร้ังที่แล้ว 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
ประธานสภาเทศบาล - ไม่มี - 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องอื่น ๆ 
ประธานสภาเทศบาล วาระอื่น ๆ ขอเชิญปลัดเทศบาล ครับ 
ปลัดเทศบาล ส าหรับวาระอื่น ๆ ขออนุญาตช้ีแจง  และเชิญชวนให้สมาชิกสภา

เทศบาลต าบลควนเสาธงทุกท่านสมัครเป็นสมาชิกกองทุนการ
ออมแห่งชาติ (กอช.๐๑)  โดยมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสมัคร
สมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ ดังนี้ 

  



 

๖ 

 คุณสมบัติผู้ท่ีมีสิทธิสมัครสมาชิก 
๑. มีสัญชาติไทย 
๒. อายุ ๑๕ - ๖๐ ปี 
๓. ไม่เป็นผู้ประกันตนตามกฎหมายประกันสังคม 
๔. เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา ๔๐ (๑) สามารถสมัครได้ 
๕. ไม่เป็นข้าราชการหรือสมาชิก กบข. 
๖. ไม่เป็นสมาชิกกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 
๗. มีอาชีพอิสระ ไม่มีนายจ้าง  หรือไม่มีอาชีพ 
ตัวอย่าง  อาชีพที่สมัคร กอช.  ได้ เช่น เกษตรกร ค้าขาย แม่บ้าน 
เจ้าของร้าน ฟรีแลนซ์  ขับรถรับจ้าง  แท็กซี่  มอร์เตอร์ไซด์
รับจ้าง นักเรียน นักศึกษา เป็นต้น 
ประโยชน์ท่ีได้รับมีอะไรบ้าง 
๑.  เงินสมทบจากรัฐบาลในแต่ละปีท่ีออม (ม.ค. - ธ.ค.)   

- อายุ ๑๕ -๓๐ ปี  รัฐสมทบให้ครึ่งหนึ่งของเงินออมแต่ละ
ครั้ง  โดยรวมกันท้ังปีไม่ ๖๐๐  บาท 

- อายุ > ๓๐ – ๕๐ ปี  รัฐสมทบให้ ๘๐% ของเงินออมแต่
ละครั้ง โดยรวมกันท้ังปี ไม่เกิน ๙๖๐ บาท 

- อายุ > ๕๐ – ๖๐ ปี  รัฐสมทบให้เท่ากับ เงินออมแต่ละ
ครั้ง โดยรวมกันท้ังปี ไม่เกิน ๑,๒๐๐ บาท 

ปลัดเทศบาล สมัครสมาชิก  กอช. ได้ท่ี 
๑. ส านักงานคลังจังหวัดพัทลุง 
๒. ธนาคารกรุงไทย  ทุกสาขา 
๓. ธนาคารออมสิน ทุกสาขา 
๔. ธนาคาร ธกส.  ทุกสาขา 
๕. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) 

 วิธีการสมัครสมาชิก 
๑. สมัครด้วยตนเอง  หรือมอบอ านาจให้ผู้อื่นด าเนินการแทน 
๒. แสดงบัตรประชนของผู้สมัคร (กรณีมอบอ านาจต้องแนบ

ส าเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอ านาจ ๒ ชุด และของผู้รับ
มอบอ านาจ ๑ ชุด ) 

๓. ไม่ต้องเปิดบัญชีธนาคาร 
๔. ส่งเงินออมงวดแรกขั้นต่ า ๕๐ บาท 

ที่ประชุม รับทราบ 



 

๗ 

ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญ นายชูชีพ  ทองหนู ครับ 

นายชูชีพ  ทองหนู ขอเสนอให้เจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องแก้ไขรายงานการประชุมครั้งท่ี 
สมาชิกสภาเทศบาล แล้ว  ในหน้าท่ี ๔ โครงการท่ี ๔  โครงการบุกเบิกยกระดับถนน

สายต้นเมา- ขอนแค  หมู่ท่ี ๔ ซึ่งข้อเท็จจริงเป็น หมู่ท่ี ๕ จึงขอให้
แก้ไข ให้ถูกต้องด้วยครับ 

ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญ นางสาวอริสรา  ปานทอง  ครับ 

นางสาวอริสรา  ปานทอง ดิฉันขอเสนอให้ฝ่ายบริหารแก้ไขปัญหาเรื่อง น้ าประปาหมู่บ้าน 
สมาชิกสภาเทศบาล หมู่ท่ี ๕ ไม่ไหล และการจดมาตรวัดน้ าของเจ้าหน้าท่ีไม่ตรงกับ

ความเป็นจริง  ขอฝากด้วยค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญรองนายกเทศมนตรี  ซึ่งรับผิดชอบเรื่องนี้ช้ีแจงต่อท่ีประชุม

ด้วยครับ  ขอเชิญ 
นายอดิเรก  ขุนจันทร์ ขอช้ีแจงเรื่องการจัดเก็บค่าน้ าของทุกหมู่บ้าน ส่วนใหญ่มักเป็น 
รองนายกเทศมนตรี  ปัญหา เรื่องเดียวกันคือ ตัวเลขท่ีจดจากมาตรวัดน้ า  กับค่าน้ า   

ไม่ตรงกัน  ดังนั้นเพื่อให้เป็นการปัญหาเรื่องนี้ขอฝากให้ท่าน
สมาชิกได้ช้ีแจงให้ชาวบ้านเก็บหลักฐานใบเสร็จรับเงินไว้ยืนยันกับ
เจ้าหน้าท่ีจัดเก็บเพื่อด าเนินการตรวจสอบความถูกต้องต่อไป 

 กรณีปัญหาน้ าประปาไม่ไหล  หรือน้ าไม่สะอาด  มีกล่ินเหม็น      
สีเหลืองส้ม  สาเหตุเนื่องมาจากสภาพแหล่งน้ าหรือท่อน้ าหรือ
ระบบถังสกปรกช ารุด  ซึ่งต้องได้รับการแก้ไข  และปรับปรุงให้ดี
ขึ้นต่อไป  ทางฝ่ายบริหารจะรับไว้ด าเนินการในการติดต้ังถังกรอง
น้ าในประปาหมู่บ้านท่ีมีคุณภาพต่ า เช่น หมู่ท่ี ๔ และหมู่ท่ี ๑๐ ใน
โอกาสต่อไปครับ 

ท่ีประชุม รับทราบ 
ประธานสภาเทศบาล ขอขอบคุณท่านรองนายกเทศมนตรี ท่ีได้ช้ีแจงให้ท่ีประชุมได้ 

รับทราบ เนื่องจากปัญหา เรื่องน้ าประปาเป็นเรื่องท่ีส าคัญ ส าหรับ
ทุกหมู่บ้าน  ดังนั้นพวกเราทุกคนจะต้องช่วยกันดูแลรักษาเป็น
ตัวแทนของประชาชนในพื้นท่ี จึงขอฝากฝ่ายบริหารด าเนินการ
แก้ไข เรื่องนี้ด้วย 

ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญ สท.ชูชีพ  ทองหนู 
 
 



 

๘ 

นายชูชีพ  ทองหนู กระผมขอเสนอ ๒ - ๓ เรื่อง ดังนี้ 
สมาชิกสภาเทศบาล   เรื่องแรกเกี่ยวกับการบริหารจัดการประปาหมู่บ้าน หมู่ท่ี ๕ และ

หมู่ท่ี ๑๐ ปัญหาท่ีเกิดขึ้นเป็นปัญหาเกี่ยวกับใบเสร็จค่าน้ ากับเลข
มาตรวัดน้ าท่ีเจ้าหน้าท่ี จดไม่ตรงกับความเป็นจริงท าให้เจ้าบ้าน
ต้องจ่ายค่าน้ าแพงกว่าปกติ กระผมขอเสนอให้ฝ่ายบริหารก าชับให้
เจ้าหน้าท่ี ท่ีรับผิดชอบออกพื้นท่ี เพื่อช้ีแจงท าความเข้าใจกับ   
เจ้าบ้านกรณีท่ีเลขมาตรวัดน้ าไม่ตรงกัน และขอให้ฝ่ายบริหารออก
พบปะพูดคุยกับชาวบ้านให้มากขึ้นเพื่อขอความร่วมมือ และ
ร่วมกันแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไป ขอบคุณมากครับ 

ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญ สท.กะติบีน  เก็มเด็น 

นายกะติบีน  เก็มเด็น กระผมขอสอบถามเกี่ยวกับการด าเนินการ ปรับปรุง ระบบท่อเมน 
สมาชิกสภาเทศบาล ประปาหมู่บ้านหมู่ท่ี ๒  ว่าท าไมน้ าจึงไหลไม่แรง  และท่อน้ าช ารุด

แตกบ่อยมาก  ขอให้ฝ่ายบริหารชี้แจงด้วยครับ 

ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญ สท.อิสมะแอน  ปานหวาน 

นายอิสมะแอน  ปานหวาน กระผมขอเสนอให้ทางฝ่ายบริหาร  ด าเนินการติดต้ังถังกรองน้ า 
สมาชิกสภาเทศบาล ให้กับระบบประปาหมู่บ้านหมู่ท่ี ๒ เนื่องจากน้ าประปามีคุณภาพ

ต่ ามากมีลักษณะสีขุ่น  ไม่สามารถน าน้ ามาบริโภคและอุปโภคได้  
หากติดต้ังระบบถังกรองน้ า  จะสามารถช่วยท าให้คุณภาพของ
น้ าดีขึ้นได้  ขอฝากฝ่ายบริหารด้วยครับ 

ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญ  สท.ไหลหมาน  ภัยเนียม 
นายไหลหมาน  ภัยเนียม กระผมขอสอบถามเกี่ยวกับปัญหาประปาหมู่บ้าน หมู่ท่ี ๔ ว่า 
สมาชิกสภาเทศบาล ท าไมเทศบาลด าเนินการขุดเจาะบ่อบาดาลและก่อสร้างรั้วกั้นรอบ

ถังประปาหมู่บ้านแต่ไม่มีประตูส าหรับ เปิด - ปิด  ขอให้ฝ่าย
บริหารช้ีแจงเรื่องนี้ด้วยครับ 

ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญ  สท.สมนึก  แก้วขาวทอง 
นายสมนึก  แก้วขาวทอง กระผมขอเสนอให้ฝ่ายบริหารด าเนินการก่อสร้างถนน คสล.  สาย 
สมาชิกสภาเทศบาล หลังขนส่ง ด้วยครับ  เนื่องจากถนนช ารุดประชาชนสัญจรไปมา

ล าบากมากครับ 
ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญ สท.สนิท  ภิวัฒนกุล 
 
 



 

๙ 

นายสนิท  ภิวัฒนกุล กระผมขอแจ้งปัญหาประปาหมู่บ้านหมู่ท่ี ๙ ระบบน้ าประปาไม่ 
สมาชิกสภาเทศบาล เพียงพอ และขอเสนอให้ติดต้ังระบบถังกรองด้วยครับ ขอฝากฝ่าย

บริหารด้วยครับ 
ประธานสภาเทศบาล ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านท่ีได้แสดงความคิดเห็นและเสนอแนะ

แนวทางการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นในแต่ละพื้นท่ีท่ีตนรับผิดชอบ  
ต่อไปขอเชิญฝ่ายบริหารช้ีแจงโดยสรุปให้ท่ีประชุมรับทราบ  ขอ
เชิญรองนายกเทศมนตรี ครับ 

นายอดิเรก  ขุนจันทร์ กระผมขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านท่ีได้เสนอแนะ 
รองนายกเทศมนตรี ให้ฝ่ายบริหารได้ด าเนินการเมื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ

ประชาชนในพื้นท่ี ขอช้ีแจงสรุปได้ดังนี้ 
๑.  ปัญหาระบบประปาหมู่บ้าน  ทางฝ่ายบริหารได้ด าเนินการ

แก้ไขปัญหาตามล าดับความส าคัญ และความเดือดร้อนของ
แต่ละหมู่บ้าน 

๒. ปัญหาเกี่ยวกับการจดเลขมาตรวัดน้ าของเจ้าหน้าท่ีด าเนินการ
ให้ถูกต้องตามระเบียบก าหนด  และออกพื้นท่ีเพื่อช้ีแจง    
เจ้าบ้านและฝากให้ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน  ให้ความร่วมมือ
ในการช้ีแจงให้เจ้าบ้านเก็บใบเสร็จค่าน้ าไว้เป็นหลักฐาน  ใน
การตรวจสอบด้วยเมื่อเกิดปัญหาดังกล่าวขึ้น 

๓. ปัญหาคุณภาพน้ าต่ ามีลักษณะสีแดง ขุ่น เกือบทุกหมู่บ้านทาง
ฝ่ายบริหารได้ด าเนินการติดต้ังระบบถังกรองน้ าแล้วในบาง
หมู่บ้านซึ่งสามารถช่วยท าให้น้ าประปามีคุณภาพดีขึ้น ส าหรับ
ระบบประปาหมู่บ้านท่ีมีปัญหาระบบน้ า เช่น ม.๒, ม.๔ ,ม.๙ ,
ม.๑๐  ทางฝ่ายบริหารรับไว้ด าเนินการในโอกาสต่อไปนะครับ 

๔. ปัญหาการด าเนินการเกี่ยวกับประปาหมู่บ้านหมู่ท่ี ๒ และหมู่
ท่ี ๔ ขอให้ปลัดเทศบาลช้ีแจงให้ท่ีประชุมทราบแทนฝ่าย
บริหารด้วยครับ 

ที่ประชุม รับทราบ 
ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญปลัดเทศบาลช้ีแจง  เพิ่มเติม ครับ 
ปลัดเทศบาล กระผมขอช้ีแจงเพิ่มเติมในฐานะเจ้าหน้าท่ีงบประมาณ  ตามท่ี

เทศบาลต าบลควนเสาธงได้รับจัดสรรงบอุดหนุนเฉพาะกิจ
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  จ านวน ๒ โครงการ คือ 
๑.  โ คร ง ก า รปรั บปรุ ง สถ านี สู บน้ า ด้ ว ย ไฟฟ้ าหมู่ ท่ี  ๙           

บ้านหนองปด  งบประมาณท่ีได้รับ  หนึ่งล้านหกแสนเศษ 



 

๑๐ 

๒. โครงการปรับปรุงระบบท่อเมนประปาหมู่บ้านหมู่ ท่ี ๒  
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร  แปดแสนเศษ 
ซึ่ ง ท้ังสองโครงการไ ด้ด าเนินการเสร็จส้ินแล้วท าให้มี
งบประมาณเหลือจ่ายจากการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตาม
ระเบียบพัสดุแล้ว  จ านวนหนึ่ง  ซึ่งทางเทศบาลต าบล     
ควนเสาธง  จึงขออนุมั ติ จ่ายเงิน เหลื อจ่าย ส่วนนี้มา
ด าเนินการปรับปรุงระบบท่อเมนประปาหมู่บ้านหมู่ท่ี ๗ ซึ่ง
เป็นงานประเภทเดียวกันกับงบประมาณท่ีขอไป   
 ส าหรับการด าเนินการก่อสร้างรั้วกั้นรอบถังประปาหมู่ท่ี 
๔ เนื่องจากแบบรายการท่ีเทศบาลก าหนดไว้ไม่มีประตูกั้น  
ผู้รับเหมาได้ด าเนินการตามแนบท่ีก าหนดไว้ถูกต้อง ครับ 

ที่ประชุม รับทราบ 
ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญ สท.กะติบีน  เก็มเด็น 
นายกะติบีน   เก็มเด็น กระผมขอเสนอให้มีการขุดลอกคูระบายน้ าถนนร่มโพธิ์ไทร   
สมาชิกสภาเทศบาล เนื่องจากมีสภาพตื้นเขิน  ขอเสนอให้ด าเนินการช่วงหน้าแล้งซึ่ง     

                                                        สามารถท าได้สะดวกยิ่งขึ้นครับ  ขอฝากฝ่ายบริหารด้วยครับ 
ที่ประชุม  รับทราบ 
ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องใด  ในวาระอื่น ๆ อีกบ้าง  หากไม่มี

สมาชิกท่านใดมีเรื่องเสนออีก  กระผมขอขอบคุณทุกท่านท่ีให้
ความร่วมมือในการประชุมสภาด้วยดี  ท าให้การประชุมสภา
เทศบาลบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ทุกประการ ขอขอบคุณมาก
ครับ ขอปิดประชุมครับ 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 เลิกประชุมเวลา  ๑๒.๐๕  น. 
ลงช่ือ     อะหมีด   สีปานปิ่น  
         (นายอะหมีด  สีปานปิ่น) (ลงช่ือ)       เพียรชัย  เสวตโสธร    ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
            ประธานกรรมการ                               (นายเพียรชัย   เสวตโสธร) 
ลงช่ือ      อนิสรา   ปานทอง              เลขานุการสภาเทศบาล 
        (นางสาวอนิสรา  ปานทอง) 
                  กรรมการ 

ลงช่ือ     สมนึก  แก้วขาวทอง (ลงช่ือ)     สามารถ  หวังสัน     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
          (นายสมนึก  แก้วขาวทอง)           (นายสมามารถ  หวังสัน) 
              เลขานุการ/กรรมการ                 ประธานสภาเทศบาลต าบลควนเสาธง 



 

๑๑ 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

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

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

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



 

๑๒ 

 
ประธานสภาเทศบาล เรื่องอื่นๆ  มีสมาชิกสภาเทศบาล  และหัวหน้าส่วนราชการ   

ท่านใด  จะเสนอเรื่องใดบ้าง  ขอเชิญเสนอได้ครับ  ขอเชิญท่าน
รองปลัดเทศบาล ครับ 

รองปลัดเทศบาล กระผมมีเรื่องแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ ๑ เรื่อง  กล่าวคือด้วยได้รับ
แจ้งว่า นายฮาหลีม  กลอนสลับ  ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีต าบล
ควนเสาธงได้ถึงแก่กรรมด้วยความชรา  ท าให้ต าแหน่งดังกล่าว
ว่างลง  ซึ่งอ านาจในการแต่งต้ังผู้มาด ารงต าแหน่งท่ีปรึกษา 
นายกเทศมนตรีคนใหม่แทนต าแหน่งท่ีว่างลง  เป็นอ านาจของ
นายกเทศมนตรีท่ีจะด าเนินการแต่งต้ังแทนครับ  ถ้าหากสมาชิก
สภาเทศบาล หรือ ต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่นส้ินสภาพการด ารง
ต าแหน่งลง จะไม่สามารถเลือกต้ังแทนต าแหน่งว่างลงได้ให้ด ารง
ต าแหน่งเท่าท่ียังคงมีอยู่ในสภาเทศบาล  จนกว่าครบวาระหรือ
ยุบสภา ครับ 

ที่ประชุม รับทราบ 
ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเรื่องใดอีก  ขอเชิญครับ   

ขอเชิญท่าน ชูชีพ  ทองหนู  สมาชิกสภาเทศบาล 
นายชูชีพ  ทองหนู กระผมขอเสนอ ๒ เรื่องครับ คือ 
สมาชิกสภาเทศบาล ๑.  ให้รถเก็บขยะในโรงเรียนวัดปลักปอมด้วย  เนื่องจากมีขยะ

จ านวนมากและทางเทศบาลต าบลควนเสาธง ไม่ได้เข้าไปจัดเก็บ
ขยะเป็นเวลานานมากแล้ว 

 ๒.  ในเรื่องการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า  ฝ่ายบริหารได้ด าเนินการ
ในเรื่องนี้อย่างไรบ้าง  ขอให้ช้ีแจงด้วยครับ 

ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญฝ่ายบริหาร ท่านนายกเทศมนตรีต าบลควนเสาธงได้ช้ีแจง
ในเรื่องท่ีท่านสมาชิกสภาเทศบาลเสนอด้วยครับ  ขอเชิญครับ 

นายกเทศมนตรี  ส าหรับเรื่องการเก็บขยะในโรงเรียนวัดปลักปอมนั้น ทางเทศบาล
รับไว้ด าเนินการให้นะครับ  ปกติแล้วทางเทศบาลของเราก็ได้
ด าเนินการเรื่องนี้อยู่แล้วแต่เนื่องเทศบาลมีรถบรรทุกขยะเพียง
คันเดียว  และเจ้าหน้าท่ีประจ ารถก็มีน้อย อาจจะไม่ทันต่อ
ปริมาณขยะท่ีมีอยู่จ านวนมากและพื้นท่ีก็มีจ านวนมากด้วยก็ต้อง
เข้าใจในการท างานเทศบาลด้วยนะครับ 

  ส่วนเรื่องการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า  ทางเทศบาลต าบล
ควนเสาธงได้ก าหนดจัดกิจกรรมในป้องกันและควบคุมโรค     



 

๑๓ 

พิษสุนัขบ้าและควบคุมจ านวนประชากรสุนัข/แมว ในเขต
เทศบาลต าบลควนเสาธง  โดยการจัดออกหน่วยบริการเคล่ือนท่ี
ร่วมกับปศุสัตว์อ าเภอ เพื่อฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโดยไม่
เสียค่าธรรมเนียมใดๆ ในระหว่างวันท่ี ๑๗ – ๓๐ เมษายน 
๒๕๖๑ นี้ รายละเอียดจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบอีกครั้ง ขอบคุณ
มากครับ 

ประธานสภาเทศบาล ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีมากครับท่ีได้ช้ีแจงให้ท่ีประชุม
ได้รับทราบในเรื่องนี้ มีสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดจะเสนอ   
เรื่องใดอีกหรือไม่ขอเชิญ ครับ 

   ถ้าไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเสนอเรื่องใดแล้ว กระผม
ขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ท่านผู้บริหาร  หัวหน้า
ส่วนราชการ ท่ีเข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลในวันนี้ ท าให้การ
ประชุมสภาลุล่วงไปด้วยดี ขอปิดประชุม ครับ 

  เลิกประชุมเวลา  ๑๔.๒๐  น. 
 
  
 (ลงช่ือ)                                    ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
        (นายเพียรชัย   เสวตโสธร) 
  เลขานุการสภาเทศบาล 
 
 
 (ลงช่ือ)    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
         (นายสมมารถ  หวังสัน) 
  ประธานสภาเทศบาลต าบลควนเสาธง 
 
 
  
 
  
 


