(สาเนา)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลควนเสาธง
สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๒
วันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลควนเสาธง
ผู้มาประชุม
ที่
ชื่อ – สกุล
๑. นายสมมารถ หวังสัน
๒. นายสมนึก แก้วขาวทอง
๓. นายอิสมะแอน ปานหวาน
๔. นายกะติบีน เก็มเด็น
๕. นายอะหมีด สีปานปิ่น
๖. นายกอเส็ม ชานาญ
๗. นายไหลหมาน ภัยเนียม
๘. นายเกตสาดา ราโอบ
๙. นายชูชีพ ทองหนู
๑๐. นายสนิท ภิวัฒนกุล
๑๑. นางสาวรัตน์ตกา แป้นแก้ว
๑๒. นายเพียรชัย เสวตโสธร

ตาแหน่ง
ประธานสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
รองประธานสภาเทศบาล
เลขานุการสภาเทศบาล

ผู้ไม่มาประชุม
ที่
ชื่อ – สกุล
นางสาวอนิสรา ปานทอง

ตาแหน่ง
-

ผู้เข้าร่วมประชุม
ที่
ชื่อ – สกุล
๑. นายหร้อหีม นวลดา
๒. นายเสกสรรค์ สีสอาด
๓. นายหมูหาหมัด เหล็มนุ้ย
๔. นางจิราพัชร อักษรภักดี
๕ น.ส.จุฑารัตน์ หน้องมา
๖ นางวานิสสา แก้วภักดี

ตาแหน่ง
นายกเทศมนตรี
รองปลัดเทศบาล
ผู้อานวยการกองช่าง
ผู้อานวยการกองคลัง
ผู้อานวยการกองการศึกษา
จพง.การเงินและบัญชี

ลายมือชื่อ
สมมารถ หวังสัน
สมนึก แก้วขาวทอง
อิสมะแอน ปานหวาน
กะติบีน เก็มเด็น
อะหมีด สีปานปิ่น
กอเส็ม ชานาญ
ไหลหมาน ภัยเนียม
เกตสาดา ราโอบ
ชูชีพ ทองหนู
สนิท ภิวัฒนกุล
รัตน์ตกา แป้นแก้ว
เพียรชัย เสวตโสธร

หมายเหตุ

ลายมือชื่อ
-

หมายเหตุ
ลากิจ

ลายมือชื่อ
หร้อหีม นวลดา
เสกสรรค์ สีสอาด
หมูหาหมัด เหล็มนุ้ย
จิราพัชร อักษรภักดี
จุฑารัตน์ หน้องมา
วานิสสา แก้วภักดี

หมายเหตุ

๒
เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลตาบลควนเสาธง มาครบองค์ประชุมแล้ว กล่าวคือ มีผู้มาประชุม
จานวน ๑๑ คน ผู้ ไม่ ม าประชุ ม จ านวน ๑ คน คื อ นางสาวอนิ สรา ปานทอง ดัง นั้ น นายเพี ย รชั ย
เสวตโสธร ตาแหน่ง เลขานุการสภาฯ ได้เชิญ นายชูชีพ ทองหนู สมาชิกสภาเทศบาลที่มีอายุอาวุโสสูงสุด
ในที่ประชุม จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยหน้าโต๊ะหมู่บูชา และเชิญ นายสมมารถ หวัง สัน ปร ะธานสภา
เทศบาลต าบลควนเสาธง ท าหน้ า ที่ ป ระธานในที่ ป ระชุ ม และกล่ า วเปิ ด ประชุ ม เวลา ๑๓.๓๐ น.และ
ดาเนินการประชุมสภาตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑

นางวานิสสา แก้วภักดี
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ที่ประชุม
นายสมมารถ หวังสัน
ประธานสภาเทศบาล
นายเพียรชัย เสวตโสธร
เลขานุการสภา ฯ

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ก่อนเข้าวาระ ๑.๑ ผมมีเรื่องที่แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบคือ
ขอให้ข้าราชการที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่มารายงานตัวให้ที่
ประชุมได้รับทราบ ขอเชิญครับ
เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล
ทีเ่ คารพ ดิฉัน นางวานิสสา แก้วภักดี ตาแหน่ง เจ้าพนักงาน
การเงินและบัญชี สังกัด กองคลัง เทศบาลตาบลควนเสาธง
ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๒
ที่ผ่านมานี้ค่ะ
รับทราบ
๑.๑ รายงานผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๒ ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล ชี้แจงระเบียบกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องให้ที่ประชุมทราบ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓ ) พ.ศ. ๒๕๖๑
ข้อ ๑๓ ให้ยกเลิกความใน (๓) ของข้อ ๒๙ ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ.๒๕๕๙ และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน
“(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและ

๓
ต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่าง
น้อยปีละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี”
ข้อ ๑๔ ให้ยกเลิกความใน (๕) ของข้อ ๓๐ ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน
“(๕) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภา
ท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของ
ทุกปี”
ที่ประชุม
รับทราบ
นายสมมารถ หวังสัน
ขอเชิญ นายหร้อหีม นวลดา นายกเทศมนตรีได้รายงานผลการ
ประธานสภาเทศบาล
ดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ต่อสภาเทศบาล
ตาบลควนเสาธง ตามที่ระเบียบกาหนดอย่างน้อยปีละครั้ง
ภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี ขอเชิญครับ
นายหร้อหีม นวลดา
เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน
นายกเทศมนตรี
ตามที่เลขานุการสภาเทศบาลได้แจกเอกสารรายงานผลการ
ดาเนินงาน รอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ของเทศบาลตาบล
ควนเสาธง อาเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง ให้กับสมาชิกสภา
เทศบาลทุกท่านพร้อมหนังสือนัดประชุมแล้วนั้น ผมขอรายงาน
ผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้
ประกาศ เทศบาลตาบลควนเสาธง
เรื่อง การรายงานผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2562
*******************************************
ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 กาหนดให้ อปท.สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและ
รายงานผลการดาเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย
ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย

๔
ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ 30(5) กาหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภา
ท้องถิ่น และคณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายใน
เดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคมของทุกปี
ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตาบลควนเสาธง จึงขอประกาศผลการดาเนินงานการจัดทางบประมาณ
การใช้จ่าย และผลการดาเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 มา เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกากับการบริหารจัดการเทศบาลตาบล
ควนเสาธง ดังนี้
ก. วิสัยทัศน์ ของเทศบาลตาบลควนเสาธง
"พร้อมบริการขั้นพืน้ ฐาน ยึดหลักธรรมมาภิบาล สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ สู่เศรษฐกิจพอเพียง ร้อยเรียงวิถี
ชุมชน สร้างตาบลสุขภาวะ
ข. พันธกิจ ของเทศบาลตาบลควนเสาธง
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของเทศบาลตาบลควนเสาธงได้กาหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ไว้ 7 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
การพัฒนาด้านการพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว
การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
การพัฒนาด้านการส่งเสริมบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
ง. การวางแผน
เทศบาลตาบลควนเสาธง ได้จัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2562-2564)
ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัด
เวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่
ก่อนนามาจัดทาโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 3 ปี ต่อไป
เทศบาลตาบลควนเสาธง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2562-2564) เมื่อวันที่ 28 กันยายน
2559 โดยได้กาหนดโครงการที่จะดาเนินการตามแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2562-2564)

๕
ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
การพัฒนาด้านการ
พัฒนาคนและสังคม
ที่มีคุณภาพ
การพัฒนาด้านการ
จัดระเบียบชุมชน/
สังคมและการรักษา
ความสงบเรียบร้อย
การพัฒนาด้านการ
วางแผนการส่งการ
ลงทุน พาณิชยกรรม
และการท่องเที่ยว
การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
การพัฒนาด้าน
ศิลปะ วัฒนธรรม
จารีตประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี
รวม

2562
จานวน งบประมาณ

2563
จานวน งบประมาณ

2564
จานวน งบประมาณ

62 35,399,500.00

55 37,824,000.00

55 41,534,000.00

55 19,091,100.00

49 20,745,300.00

49 23,701,300.00

18 2,700,000.00

17 2,640,000.00

18 2,840,000.00

6

800,000.00

5

300,000.00

6

800,000.00

10 1,860,000.00

8 1,830,000.00

8 1,830,000.00

11

7

430,000.00

7

430,000.00

35 1,030,650.00

29

911,050.00

650,000.00

39 2,997,860.00

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

จ. การจัดทางบประมาณ
ผู้บริหารเทศบาลตาบลควนเสาธง ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561 โดยมี
โครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จานวน 76 โครงการ งบประมาณ 23,462,710 บาท สามารถ
จาแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

๖
ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
การพัฒนาด้านการพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว
การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
การพัฒนาด้านการส่งเสริมบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
รวม

โครงการ
13
34
5
2
8
14
76

งบประมาณ
ตามข้อบัญญัติ
4,034,000.00
16,310,600.00
300,000.00
30,000.00
340,000.00
2,448,110.00
23,462,710.00

๗
รายงานสรุปผลการดาเนินงาน ปี 2561
เทศบาลตาบลควนเสาธง ตะโหมด จ.พัทลุง

ยุทธศาสตร์

1.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
2.การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
3.การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
4.การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว
5.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม
6.การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรมจารีตประเพรีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
7.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

แผนการดาเนินการ
อนุมัติงบประมาณ
ลงนามสัญญา
เบิกจ่าย
100%
ทั้งหมด
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ

43.0
39.0
20.0
6.0
8.0
7.0
93.0

20.60 13.0 5.47 5.0
16.17 24.0 12.36 12.0
4.69 9.0 0.35 2.0
0.80 0.0 0.00 0.0
1.83

1.0

0.03

0.0

0.43 7.0 0.43 6.0
10.67 93.0 10.73 62.0

3.63 5.0
2.19 12.0
0.03 2.0
0.00 0.0

3.63 5.0
2.19 12.0
0.03 2.0
0.00 0.0

3.63
2.19
0.03
0.00

0.00

0.00

0.0

0.00

0.17 6.0
4.15 37.0

0.17
2.60

0.0

0.17 6.0
7.12 55.0

๘
ที่ประชุม

รับทราบ

นายสมมารถ หวังสัน
ประธานสภาเทศบาล

ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีที่ได้รายงานให้ที่ประชุมได้
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลควนเสาธง
ครั้งที่แล้ว
รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลควนเสาธง สมั ย
วิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๒
รายงานการประชุมสภาเทศบาลครั้งที่แล้ว เป็นการประชุมสภา
เทศบาลตาบลควนเสาธง สมัย วิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจาปี พ.ศ.
๒๕๖๒ เมื่ อ วั น ที่ ๓๐ ตุ ล าคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลควนเสาธง ตามที่เลขานุการ
สภาเทศบาลได้ แ จกไปพร้ อ มกั บ หนั ง สื อ นั ด ประชุ ม แล้ ว ซึ่ ง
รายงานดังกล่าวไม่มีการแก้ไ ขใด ๆ ทั้ง สิ้น จึงขอให้สมาชิกสภา
เทศบาลทุกท่านได้ตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง
รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลครั้งที่แล้ว
รับทราบ

นายสมมารถ หวังสัน
ประธานสภาเทศบาล

มติที่ประชุม
ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องที่เสนอใหม่
ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องอื่น ๆ
- เรื่องการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๓
ขอเชิญผู้อานวยการกองการศึกษาได้ชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องนี้ ขอเชิญ
ครับ

นายสมมารถ หวังสัน
ประธานสภาเทศบาล
นางสาวจุฑารัตน์ หน้องมา
ผู้อานวยการกองการศึกษา

ตามที่ ก องการศึ ก ษาได้ ก าหนดจั ด กิ จ กรรมวั น เด็ ก แห่ ง ชา ติ
ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ในวันเสาร์ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๓
ณ สนามเทศบาลตาบลควนเสาธง ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้น
ไป โดยกองการศึกษาได้สั่งทาเสื้อกีฬาสีส้ม เพื่อใช้ในวันเด็กและ
วันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อาเภอตะโหมด ครั้งที่ ๒ ซึ่งอาเภอตะโหมด
เป็นเจ้าภาพและจะแจ้งกาหนดการแข่งขันให้ทราบในโอกาสต่อไป

๙
และใช้ใส่ในวันพฤหัสบดีซึ่งทางจังหวัดพัทลุง ได้กาหนดให้ใส่เสื้อ
สีส้มเพื่อสนับสนุนโครงการ “To BE Numberone” อีกด้วย
ขอเชิญสมาชิกทุกท่านร่วมสนับสนุนเสื้อดังกล่าวด้วยค่ะ
และในการจั ด กิ จ กรรมวั น เด็ ก ของทุ ก ปี ทางเทศบาลจะขอ
สนับสนุนของรางวัลพิเศษจากท่านสมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างทุกคน คนละ ๑ ชิ้น เพื่ อมอบให้เป็นของขวั ญ
วันเด็กค่ะ นอกจากนั้นจะจัดให้มี ซุ้มนิทรรศการ เล่นเกมของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๓ ศูนย์ และ กศน.ตาบลแม่ขรี บริษัทเอกชน
และซุ้มของฝ่ายสาธารณสุข และยังมีซุ้มอาหารบริการของสมาชิก
สภาเทศบาล แม่ ค รั ว ของ ศพด.รวมโรงเรี ย นประ ถมในเขต
เทศบาลตาบลควนเสาธง นอกจากนั้นยังมีชมรมคนรักม้าจากหมู่ที่
๑๑ บ้านควนล่อน นาม้ามาให้บริการขี่/ถ่ายรูปอีกด้วย ในวันที่
๑๑ มกราคม ๒๕๖๓ นี้ เจ้า หน้า ที่เ ริ่ม ลงทะเบีย นตั้ ง แต่ เวลา
๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป จนครบจานวน ๑,๐๐๐ คน ตามที่กาหนด
ซึ่ง ทุ ก คนจะได้รั บ กระเป๋ า พร้ อ มวัส ดุ อุ ป กรณ์ แ ละคู ป องอาหาร
มื้อเที่ยง และมีหางบัตรเขียน ชื่อ - ที่อยู่ อายุในบัตร และหย่อน
ลงกล่อง เพื่อลุ้นรางวัลพิเศษจานวนมากมาย ที่ทางเทศบาลจัดไว้
ให้ทุกปี ส่วนเด็กเยาวชนที่ลงทะเบียนหลังจากครบ ๑,๐๐๐ คน
แล้ว จะมีสิทธิลุ้นรางวัลเพียงอย่างเดียว
ที่ประชุม

รับทราบ

ที่ประชุม

ได้ปรึกษาหารือในเรื่องต่าง ๆ และหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน
โดยนาการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติในอดีตที่ผ่านมาเป็นแนวทาง
ดาเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ต่อไป

ที่ประชุม

รับทราบ

นายสมมารถ หวังสัน
ประธานสภาเทศบาล

ในวาระอื่น ๆ มี สมาชิกท่ านใดจะเสนอเรื่องอื่น ๆขอเชิญ ครั บ
ขอเชิญ นายกเทศมนตรี เสนอเรื่องอื่น ๆ

นายหร้อหีม นวลดา
นายกเทศมนตรี

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่า น
ก่อนอื่น ผมขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านที่ให้
ความร่วมมือด้วยดีในทุก ๆ เรื่องที่ผ่านมา ทาให้การบริหาร
เทศบาลตาบลควนเสาธงของเรามีประสิทธิภาพและเพื่อประโยชน์

๑๐
ส่วนรวมของประชาชนในเขตเทศบาลของเรา สาหรับเรื่องอื่น ๆ
ขอพูดถึงข่าวดังที่ผ่านมาเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับน้าประปา
หมู่ที่ ๗ บ้านควนเสาธง น้าประปามีสีขุ่นมีกลิ่นโคลน ทาให้ผู้ใช้
น้าเดือดร้อนไม่สามารถใช้น้าประปาได้ และได้ร้องเรียนผ่านสื่อ
โซเชีย ลโดยให้ นักข่ าวมาทาข่า วและแพร่ ภาพไปทั่ว ทาให้ เกิ ด
ความเสียหายแก่เทศบาลตาบลควนเสาธงเป็นอย่างมากซึ่ง เป็ น
เหตุการณ์ที่ไม่ถูกต้องกับความเป็นจริง ผมขอเรียนข้อเท็จจริงให้ที่
ประชุ ม สภาเทศบาลแห่ ง นี้ ไ ด้ รั บ ทราบ และช่ ว ยกั น ชี้ แ จงให้
ประชาชนในเขตพื้ น ที่ รั บ ผิ ด ชอบได้ เ ข้ า ใจเกี่ ย วกั บ เรื่ อ งนี้ ด้ ว ย
ตามที่ เป็น ข่าวว่าน้าประปาหมู่ที่ ๗ มีสี ขุ่นนั้ น เนื่องจากระบบ
ท่อเมนประปามีระยะเวลาการใช้งานมานานมากแล้ว และสภาพ
พื้นที่หมู่ที่ ๗ เป็นพื้นที่สูงต่าสลับกันและมีระยะทางไกลมากจาก
ต้นทางถึง ปลายทางทาให้ดินโคลนตกตะกอนในช่วงที่มีพื้นที่ต่า
และกรณี ที่ ก ระแสไฟฟ้ า ดั บ และแรงดั น น้ าตกเมื่ อ ไฟฟ้ า เดิ น
น้ าประปาที่ ค้ า งท่ อ อยู่ นั้ น ท าให้ มี สี ขุ่ น เพี ย งชั่ ว ขณะนั้ น แต่ ผู้
ร้องเรียนใช้ช่วงจัง หวะนั้นถ่ายภาพและร้ องเรียนเรื่องน้าประปา
สีขุ่ น ซึ่ ง ปั ญ หาดั ง กล่ า ว ทางเทศบาลโดยเจ้ าหน้ า ที่ ป ระปาได้
ดาเนินการแก้ไขแล้ว ซึ่งสามารถใช้งานได้เป็นปกติแล้ว และเพื่อ
เป็ น การแก้ ไ ขปั ญ หาความเดื อ ดร้ อ นของพี่ น้ อ งประชาชน
ทางเทศบาลจะดาเนินการซ่อมแซมปรับปรุงระบบท่อเมนที่เหลือ
ให้แล้วเสร็จในอนาคตอันใกล้นี้ โดยขอจ่ายขาดเงินสะสมต่อสภา
เทศบาลแห่งนี้ต่อไป เพื่อแก้ไขปัญหาระยะยาวต่อไป
ที่ประชุม
นายสมมารถ หวังสัน
ประธานสภาเทศบาล

ที่ประชุม
นายสามารถ หวังสัน
ประธานสภาเทศบาล
นายเพียรชัย เสวตโสธร
ปลัดเทศบาล

รับทราบ
สาหรับปัญหาเรื่องนี้ ขอฝากให้ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ช่วยกัน
ดูแลและเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาในเรื่องต่าง ๆ ร่วมกัน
และขอฝากฝ่ายบริหารช่วยควบคุมการทางานของเจ้าหน้าที่
ที่รับผิดชอบในเรื่องต่าง ๆ ด้วย
รับทราบ
ขอเชิญปลัดเทศบาล
ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาต
ให้เชิญพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉาย

๑๑

ที่ประชุม
นายสมมารถ หวังสัน
ประธานสภาเทศบาล

กับสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ไปจัดพิมพ์เป็นแผ่นภาพ
ขนาด ๘.๒๕ X ๑๑.๗๕ นิ้ว จานวน ๒๓,๓๒๓,๐๐๐ แผ่น สาหรับ
มอบให้แก่ ประชาชนทุกครัวเรือนในสัง กัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ที่ทาการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียน และศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด เพื่อให้ประชาชน หน่วยงานและองค์กร
ต่าง ๆ ได้น้อมราลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ และ
เฉลิ ม พระเกี ย รติ เ นื่ อ งในโอกาสพระราชพิ ธี บ รมราชาภิ เ ษก
พุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยจังหวัดพัทลุงแจ้งให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ดาเนิ นการจัด พิธี รับ พระราชทานพระบรมฉายาลั กษณ์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม
ราชิ นี ระดั บ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ตามวั น เวลา และ
สถานที่ ต ามที่ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น พิ จ ารณา เห็ น ว่ า
เหมาะสมและด าเนิ น การส่ ง มอบพระบรมฉายาลั ก ษณ์ ตาม
จ านวนที่ จั ด สรรให้ กั บ ครั ว เรื อ นในสั ง กั ด องค์ ก รปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยจัดทาบัญชีมอบให้
ชัดเจน และส่งสาเนาบัญชีส่งมอบพระบรมฉายาลักษณ์ฯ ระดับ
องค์ กรปกครองส่วนท้อ งถิ่น พร้ อมแนบรายงานการจัด พิธีฯ ให้
จังหวัดทราบภายในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒
ระดั บ อ าเภอได้ ก าหนดแนวทางการด าเนิ น การจั ด พิ ธี
รั บ พระราชทานพระบรมฉายาลั ก ษณ์ พ ระบาทสมเด็ จ พระ
เจ้าอยู่หัวและสมเด็จ พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีและส่ง มอบ
ให้ แก่ ครั ว เรื อนขององค์ กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่ นในพื้ น ที่อ าเภอ
ตะโหมดในวั น ที่ ๑๙ ธั น วาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ศาลาประชาคมอาเภอตะโหมดเรียบร้อยแล้วนั้น
ดั ง นั้ น จึ่ ง ขอส่ ง มอบพระบรมฉายาลั ก ษณ์ ตามบั ญ ชี
จัดสรรให้ครัวเรือนแต่ละหมู่บ้าน เพื่อให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาล
ร่วมกับ กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และ อสม.ในพื้นที่
ช่วยกันแจกจ่ายตามจานวนที่ได้รับจัดสรรต่ อไป และขอขอบคุณ
ทุกท่านมา ณ โอกาสนี้
รับทราบ
ขอขอบคุ ณปลั ด เทศบาลที่ ชี้ แ จงให้ ส มาชิก สภาเทศบาลทราบ
และดาเนินการต่อไป
มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอื่น ๆ อีก ขอเชิญครับ

๑๒
นายชูชีพ ทองหนู
สมาชิกสภาเทศบาล

นายสมมารถ หวังสัน
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญ นายชูชีพ ทองหนู สมาชิกสภาเทศบาล
ผมขอเสนอ ปัญหาเรื่องน้าอุปโภค - บริโภค ของประปาหมู่บ้าน
เกือบทุกหมู่บ้านและขอเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว ๒
ประเด็น
๑) ขอเสนอให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเรื่องการจัดเก็บ เจ้าหน้าที่
จดมาตรวั ด น้ า หรื อ เจ้ า หน้ า ที่ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งอื่ น ๆ เข้ า ร่ ว ม
ประชุมชี้แจงกับชาวบ้านในคราวประชุมประจาเดือน เพื่อ
ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน และรายงานผลต่อผู้บริหารด้วย
๒) ขอทราบรายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ การจั ด เก็ บ ค่ า น้ าประปา
หน่วยละเท่าไร มีค่าค้างจ่าย จานวนเท่าใด ขอให้เจ้ าหน้าที่
รับผิดชอบชี้แจงต่อสภาแห่งนี้ด้วย
ขอเชิญ นายเกตสาดา ราโอบ สมาชิกสภาเทศบาล

นายเกตสาดา ราโอบ
สมาชิกสภาเทศบาล

ผมขอทราบปั ญ หา ถั ง กรองประปาหมู่บ้า น หมู่ที่ ๔ บ้านมาบ
ขอให้ฝ่ายบริหารชี้แจงด้วยครับ

นายสมมารถ หวังสัน
ประธานสาภเทศบาล

ขอเชิญนายชูชีพ ทองหนู สมาชิกสภาเทศบาล

นายชูชีพ ทองหนู
สมาชิกสภาเทศบาล

ในกรณีผู้ใช้น้าขโมยใช้น้าโดยการต่อตรง หากฝ่ายบริหารจับได้
ให้ดาเนินการตามกฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหาให้ตรงจุดต่อไป

นายสมมารถ หวังสัน
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญ นายไหลหมาน ภัยเนียม สมาชิกสภาเทศบาล

นายไหลหมาน ภัยเนียม
สมาชิกสภาเทศบาล

ผมขอเสริ ม เกี่ ย วกั บ ปั ญ หาประปาหมู่ บ้ า นในเขตรั บ ผิ ด ชอบ
เขต ๒ ได้แก่ปัญหาประปาหมู่ ๔,๕,๗,๑๐ มีปัญหาเช่นเดียวกัน
กล่ า วคื อ มี ปั ญ หาน้ าประปาสี ขุ่ น และมี ก ลิ่ น สนิ ม เนื่ อ งจาก
ถังกรองที่ก่อสร้างแล้วไม่สามารถใช้งานได้ ขอทราบรายละเอียด
เกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยครับ
ขอเชิญ นายกะติบีน เก็มเด็น สมาชิกสภาเทศบาล

นายสมมารถ หวังสัน
ประธานสภาเทศบาล
นายกะติบีน เก็มเด็น
สมาชิกสภาเทศบาล

ขอเสนอให้มีการทดสอบ ก่อนส่งมอบงานทุกครั้ง เพื่อตรวจสอบ
ความเรียบร้อยของโครงการนะครับ

๑๓
นายหร้อหีม นวลดา
นายกเทศมนตรี

ที่ประชุม

ส าหรั บ ประปาหมู่ บ้ า น หมู่ ที่ ๘ มี ปั ญ หา น้ อ ยที่ สุ ด
คณะกรรมการหมู่บ้านโดยกลุ่มผู้ใช้น้าบริหารจัดการกันเอง
เนื่องจากผู้ใช้น้ามีน้อย ประปามี ๒ ลูก จึงไม่ค่อยมีปัญหา
มีอีกเรื่องจะขอแจ้งว่าขณะนี้รถตักหน้าขุดหลังชารุดอยู่
ขอให้แจ้งกับชาวบ้านด้วย ขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งครับ
รับทราบ

นายสมมารถ หวังสัน
ประธานสภาเทศบาล

เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ปรึกษาหารือกันระยะเวลาพอสมควร
มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องใดอีกหรือไม่

ที่ประชุม

ไม่มี

นายสมมารถ หวังสัน
ประธานสภาเทศบาล

หากไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเสนอเรื่องอื่น ๆ
ผมขอขอบคุณที่ทุกท่านให้ความร่วมมือในการประชุม
ครั้งนี้จบสิ้นวาระการประชุมแต่เพียงเท่านี้ ขอปิดประชุมครับ

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
ลงชื่อ อะหมีด สีปานปิ่น
(นายอะหมีด สีปานปิ่น)
ประธานกรรมการ
ลงชื่อ อนิสรา สีปานปิ่น
(นางสาวอนิสรา ปานทอง)
กรรมการ
ลงชื่อ

สมนึก แก้วขาวทอง
(นายสมนึก แก้วขาวทอง)
เลขานุการ/กรรมการ

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๔๘ น.
(ลงชื่อ)

เพียรชัย เสวตโสธร ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นายเพียรชัย เสวตโสธร)
เลขานุการสภาเทศบาล

(ลงชื่อ) สมมารถ หวังสัน ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายสมมารถ หวังสัน)
ประธานสภาเทศบาลตาบลควนเสาธง

๑๔

