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เริ่มประชุมเวลา  10.00 น. 

เลขานุการสภา ฯ  ฝ่ายเลขานุการสภาได้ตรวจสอบองค์ประชุมแล้ว  ครบตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.  2557   ข้อ  25   
สวัสดีผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล ทุกท่านครับ วันนี้เป็นการประชุม
สมัยสามัญ  สมัยที่  4  ครั้งที่  2  ประจ าปี  พ.ศ. 2562 วันที่   27   พฤศจิกายน 
2562  เนื่องจากท่านประธานสภาติดธุระไม่สามารถมาประชุมได้  จึงขอเลือก    
ท่านหมัดแสละ   สุขติ  ท าหน้าที่ประธานสภาแทน เนื่องจากท่านอาวุโสที่สุด       
เมื่อทุกท่านพร้อมผมขอเรียนเชิญประธานสภาเทศบาล   กล่าวเปิดประชุมครับ  

นายหมัดแสละ  สุขติ  ท่านนายกเทศมนตรี     สมาชิกสภาและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ   
ประธานสภาชั่วคราว วันนี้เป็นการประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่  4  ครั้งที่   2   ประจ าปี พ.ศ. 2562  วันที่ 

27  พฤศจิกายน  2562  เวลา  10.00 น.   ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบล 
ปากพะยูน 

  1. รายละเอียดวาระการประชุม สมัยสามัญ  สมัยที่   4   ครั้ งที่   2   
ประจ าปี พ.ศ.2562   วันที่  27   พฤศจิกายน  2562   

  2. ส าเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลปากพะยูน   สมัยสามัญ 
สมัยที่ 4  ประจ าปี 2562   วันที่  6  พฤศจิกายน  2562    

   

ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องท่ีประธานแจ้งต่อที่ประชุม 

     ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี  2  รับรองรายงานการประชุม  

    สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน   ได้รับรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบล 
   ปากพะยูน   สมัยสามัญ สมัยที่  4   ประจ าปี 2562   เมือ่วันที่   6  พฤศจิกายน   
   2562 แล้วนะครับ   มีท่านใดต้องการแก้ไขถ้อยความใด   หน้าใดบ้าง  เชิญครับ 

ที่ประชุม    ไม่มี  
นายหมัดแสละ สุขติ  เมื่อไม่มีผู้ใดสงสัย   หรือแก้ไขถ้อยความใด   ผมขอมติที่ประชุมรับรอง 
ประธานสภาชั่วคราว รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที่ 4  ประจ าปี  2562  สมาชิกสภาท่านใด 

เห็นชอบ  โปรดยกมือ 

เลขานุการสภา ฯ  นับ/แจ้ง จ านวน    4 เสียง  (นายอบูบากาด  นกหมุด, 
นายโกศล เศรษฐรักษา,นายธรรมนูญ  สนเส็ม,นายเดช  โหมดแหละหมัน)  

นายหมัดแสละ  สุขติ  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดไม่รับรองโปรดยกมือ 
ประธานสภาชั่วคราว 

เลขานุการสภา ฯ   นับ/แจ้ง จ านวน    - เสียง 

นายหมัดแสละ สุขติ  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดงดออกเสียงโปรดยกมือ 
ประธานสภาชั่วคราว 

เลขานุการสภา ฯ  นับ/แจ้ง จ านวน    2 เสียง  (นายอภิชาติ ชาลี, 

 ประธานสภาฯ)  
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นายหมัดแสละ  สุขติ   สรุปมติที่ประชุม  
ประธานสภาชั่วคราว 

มติที่ประชุม    เห็นชอบ  4 เสียง 
    ไม่เห็นชอบ  - เสียง 
     งดออกเสียง  1 เสียง  

นายหมัดแสละ  สุขติ   ถือว่าที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล   
ประธานสภาชั่วคราว  สมัยสามัญ  สมัยที่ 4   ประจ าปี  2562  แล้วนะครับ 

ระเบียบวาระท่ี  3  กระทู้ถาม (ถ้ามี) 

                                                 - 

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว (ถ้ามี) 
                 - 

ระเบียบวาระท่ี  5        เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

    5.1 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 
                                             งบประมาณ 2563  

      ข้อความเดิม 

     ค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
     ค่าติดตั้งเสาไฟฟ้า High Mast 
     เพ่ือจ่ายเป็นค่าติดตั้งเสาไฟฟ้า High Mast ความสูง 20 เมตร 
    พร้อมติดตั้ง  จ านวน  1  ต้น  จ านวนเงิน  499,900   บาท 

ข้อความใหม่ 

     ค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 

     ค่าติดตั้งเสาไฟฟ้า High Mast 
     เพ่ือจ่ายเป็นค่าติดตั้งเสาไฟฟ้า High Mast   ความสูง 12   เมตร 
    พร้อมติดตั้ง   จ านวน  2  ต้น  
     ต้นที่  1  ติดตั้งบริเวณส านักงานเทศบาล 
     ต้นที่  2  ติดตั้งบริเวณสวนภูมิทัศน์ 
    จ านวนเงิน  499,900  บาท    

นายหมัดแสละ  สุขติ   ขอเรียนเชิญกองช่างชี้แจงรายละเอียดครับ 
ประธานสภาชั่วคราว 
นายพรหมเวช  รุ่งเรือง   เรียนท่านประธานสภา   ผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้ากอง 

  วิศวกรโยธาปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ทุกท่านครับ  เรื่องท่ีเสนอการเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ 
รายจ่าย ประจ าปี 2563  ข้อความเดิม  ค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ค่าติดตั้ง
เสาไฟฟ้า High Mast  เพ่ือจ่ายเป็นค่าติดตั้งเสาไฟฟ้า High Mast ความสูง 
20 เมตร   พร้อมติดตั้ง  จ านวน  1  ต้น   จ านวนเงิน 499,900  บาท  
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ขอเปลี่ยนแปลง  ค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ค่าติดตั้งเสาไฟฟ้า High Mast      
เพ่ือจ่ายเป็นค่าติดตั้งเสาไฟฟ้า High Mast ความสูง 12 เมตร  พร้อมติดตั้ง 
จ านวน 2 ต้น  
   ต้นที่  1   ติดตั้งบริเวณส านักงานเทศบาลต าบลปากพะยูน 

 ต้นที่  2  ติ ดตั้งบริเวณสวนภูมิทัศน์ของเทศบาลต าบลปากพะยูน 
จ านวนเงิน 499,900  บาท ครับ 

นายธรรมนูญ  สนเส็ม   เรียนท่านประธานสภา   ผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้ากอง
สมาชิกสภาเทศบาล ฯ  และเจ้าหน้าที่ทุกท่านครับ   ผมอยากสอบถามว่าเรื่องการขอแก้ไข  

เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ เสาไฟฟ้า High Mast ความสูง 20 เมตร      
พร้อมติดตั้ง จ านวน 1 ต้น เป็นเสาไฟฟ้า High Mast ความสูง 12 เมตร  
พร้อมติดตั้ง จ านวน 2 ต้น อยากให้กองช่างอธิบายครับ 

นายพรหมเวช  รุ่งเรือง   เรียนท่านประธานสภา   ผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้ากอง 
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ  เจ้าหน้าที่ทุกท่านครับ   ผมขอชี้แจงว่า   ตามท่ีมีข้อแก้ไขเปลี่ยนแปลง 

ค าชี้แจงงบประมาณ เสาไฟฟ้า High Mast ความสูง 20 เมตร  พร้อมติดตั้ง 
จ านวน 1 ต้น เป็นเสาไฟฟ้า High Mast ความสูง 12 เมตร  พร้อมติดตั้ง 
จ านวน 2 ต้น  นั้น เนื่องจากเสาไฟฟ้าสูงเกินไปแสงสว่างน้อย จึงขอลด  
ความสูงลง  เพ่ือให้แสงสว่างเพ่ิมมากขึ้นและเพ่ิมจ านวนเป็น 2 ต้น        
เพ่ือติดตั้ง  2 จุด จะท าให้แสงสว่างมากขึ้น 

นายหมัดแสละ  สุขติ   ผมขอขอบคุณครับ   สมาชิกสภาท่านใดต้องการสอบถามอีกบ้าง  
 ประธานสภาชั่วคราว  เชิญครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุม  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบใน 
  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ 

2563   ค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ค่าติดตั้งเสาไฟฟ้า High Mast เพ่ือจ่าย     
เป็นค่าติดตั้งเสาไฟฟ้า High Mast ความสูง 20 เมตร  พร้อมติดตั้ง จ านวน 
1  ต้น  จ านวนเงิน  499,900  บาท  เป็น  ค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  
ค่าติดตั้งเสาไฟฟ้า High Mast เพ่ือจ่ายเป็นค่าติดตั้งเสาไฟฟ้า High Mast               
ความสูง 12 เมตร พร้อมติดตั้ง จ านวน 2 ต้น  ต้นที่ 1 ติดตั้งส านักงาน
เทศบาลต าบลปากพะยูน ต้นที่  2  ติดตั้งบริเวณสวนภูมิทัศน์ จ านวนเงิน 
499,900  บาท สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบ  โปรดยกมือ 

เลขานุการสภา ฯ   นับ/แจ้ง  จ านวน       5   เสียง  (นายอบูบากาด 
 นกหมุด,นายโกศล เศรษฐรักษา,นายธรรมนูญ  สนเส็ม,นายอภิชาติ  ชาลี, 

นายเดช  โหมดแหละหมัน) 

นายหมัดแสละ สุขติ   สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดไม่เห็นชอบโปรดยกมือ 
ประธานสภาชั่วคราว 
เลขานุการสภา ฯ    นับ/แจ้ง  จ านวน       -    เสียง   

นายหมัดแสละ  สุขติ   สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดงดออกเสียงโปรดยกมือ 
ประธานสภาชั่วคราว 
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เลขานุการสภา ฯ    นับ/แจ้ง  จ านวน       1    เสียง  (ประธานสภาฯ)  

นายหมัดแสละ  สุขติ   สรุปมติที่ประชุม 
ประธานสภาชั่วคราว  

มติที่ประชุม    เห็นชอบ  5 เสียง 
    ไม่เห็นชอบ  - เสียง 
     งดออกเสียง  1 เสียง  

นายหมัดแสละ  สุขติ 5.2  เรื่องการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ประธานสภาชั่วคราว                     ประจ าปีงบประมาณ 2563 
   5.2.1 แผนงานสาธารณสุข   งบลงทุน   หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและ 
 สิ่งก่อสร้าง ค่าซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ชนิดตั้งโต๊ะพร้อมติดตั้ง  จ านวน  1 
 เครื่อง งบประมาณตั้งไว้  30,000  บาท  มีงบประมาณคงเหลือก่อนโอน 
 30,000  บาท  ขอโอนลด 8,000  บาท  คงเหลืองบประมาณหลังโอนลด 
 22,000  บาท 
   ขอโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  แผนงานสาธารณสุข หมวด 

 ค่าครุภัณฑท์ี่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน  เพ่ือจ่ายเป็น 
 ค่าจัดซื้อ โต๊ะพร้อมเก้าอ้ีส าหรับข้าราชการ  จ านวน  1  ชุด    เป็นเงิน 
 8,000  บาท  

นายหมัดแสละ สุขติ       ขอเรียนเชิญผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมชี้แจง
ประธานสภาชั่วคราว รายละเอียดครับ 
พ.จ.อ.อรุณ  คงชู    เรียนท่านประธานสภา ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าและ 
ผู้อ านวยการกองสาธารณสุข ฯ       เจ้าหน้าที่ทุกท่านครับ   สืบเนื่องมาจากมีข้าราชการมาบรรจุใหม่   ต าแหน่ง 
   เจ้าพนักงานสาธารณสุข ฯ ยังไม่มีโต๊ะนั่ง จึงต้องตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

เนื่องจากไม่ได้ตั้งไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 2563  
นายหมัดแสละ  สุขติ   ผมขอขอบคุณครับ   มีท่านใดจะแสดงความคิดเห็นอีกเชิญครับ  
ประธานสภาชั่วคราว เมื่อไม่มี  ผมขอมติจากสมาชิกสภาเทศบาลต าบลปากพะยูน ขอความ

เห็นชอบเรื่องการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 แผนงานสาธารณสุข งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  ชนิดตั้งโต๊ะพร้อมติดตั้ง 
จ านวน  1  เครื่อง เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอ้ีส าหรับข้าราชการ 
จ านวน   1  ชุ ด  เป็ น เ งิ น  8 ,000 บาท ท่ านสมาชิ ก สภาท่ าน ใด         
เห็นชอบ   โปรดยกมือครับ 

เลขานุการสภา ฯ   นับ/แจ้ง  จ านวน       5   เสียง  (นายอบูบากาด 
 นกหมดุ,นายโกศล เศรษฐรักษา,นายธรรมนูญ  สนเส็ม,นายอภิชาติ  ชาลี, 

นายเดช  โหมดแหละหมัน) 
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นายหมัดแสละ  สุขติ   สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดไม่เห็นชอบโปรดยกมือ 
ประธานสภาชั่วคราว 

เลขานุการสภา ฯ    นับ/แจ้ง  จ านวน       -    เสียง   

นายหมัดแสละ  สุขต ิ   สมาชิกสภาท่านใดงดออกเสียงโปรดยกมือ 
ประธานสภาชั่วคราว 

เลขานุการสภา ฯ    นับ/แจ้ง  จ านวน       1    เสียง  (ประธานสภาฯ)  
นายหมัดแสละ  สุขติ 
ประธานสภาชั่วคราว    
มติที่ประชุม    สรุปมติที่ประชุม  

     เห็นชอบ  5 เสียง 
     ไม่เห็นชอบ  - เสียง 
      งดออกเสียง  1 เสียง  

นายหมัดแสละ  สุขติ 5.2.2  แผนงานสาธารณสุข  งบด าเนินการ  หมวดค่าวัสดุ  ประเภทวัสดุ 
ประธานสภาชั่วคราว          งานบ้านงานครัว  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 
 งบประมาณตั้งไว้  70,000 บาท มีงบประมาณคงเหลือก่อนโอนลด 
 70,000  บาทคงเหลืองบประมาณหลังโอนลด 68,000 บาท 
  ขอโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  แผนงานสาธารณสุข 
 หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน   เพ่ือจ่าย 
 เป็นค่าจัดซื้อโต๊ะ ส าหรับวางเครื่องคอมพิวเตอร์  จ านวน 1 ตัว เป็นเงิน

2,000  บาท 

นายหมัดแสละ  สุขติ       ขอเรียนเชิญผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมชี้แจง 
ประธานสภาชั่วคราว รายละเอียดครับ 

พ.จ.อ.อรุณ  คงชู   เรียนท่านประธานสภา  ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าและ 
ผู้อ านวยการกองสาธารณสุข ฯ       เจ้าหน้าที่ทุกท่านครับ  เนื่องจากได้สั่งซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์   แต่ไม่ได้ตั้ง 
 งบประมาณในการซื้อโต๊ะตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์   คอมพิวเตอร์ที่ตั้งไว้ใน 
 เทศบัญญัติงบประมาณตั้งไว้สูงกว่าสเปค    จึงต้องปรับลดจากราคา 

30,000 บาท   เป็น  22,000  บาท   เพ่ือน าเข้าสภาขอความเห็นชอบ 

นายหมัดแสละ  สุขติ   ผมขอขอบคุณครบั   มีท่านใดจะแสดงความคิดเห็นอีกเชิญครับ 
ประธานสภาชั่วคราว เมื่อไม่มี  ผมขอมติจากสมาชิกสภาเทศบาลต าบลปากพะยูน ขอความ

เห็นชอบเรื่องการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 แผนงานสาธารณสุข  หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง  ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะ ส าหรับวาง
เครื่องคอมพิวเตอร์  จ านวน  1  ตัว เป็นเงิน  2,000  บาท ท่านสมาชิกสภา
ท่านใดเห็นชอบ โปรดยกมือครับ 
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เลขานุการสภา ฯ   นับ/แจ้ง  จ านวน     5   เสียง (นายอบูบากาด  นกหมุด, 
 นายโกศล เศรษฐรักษา,นายธรรมนูญ  สนเส็ม,นายอภิชาติ  ชาลี,นายเดช 

โหมดแหละหมัน) 

นายหมัดแสละ  สุขติ   สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดไม่เห็นชอบโปรดยกมือ 
ประธานสภาชั่วคราว 

เลขานุการสภา ฯ    นับ/แจ้ง  จ านวน       -    เสียง   

นายหมัดแสละ  สุขติ   สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดงดออกเสียงโปรดยกมือ 
ประธานสภาชั่วคราว    

เลขานุการสภา ฯ    นับ/แจ้ง  จ านวน       1    เสียง  (ประธานสภาฯ)  

นายหมัดแสละ  สุขติ   สรุปมติที่ประชุม 
ประธานสภาชั่วคราว  

มติที่ประชุม    เห็นชอบ  5 เสียง 
    ไม่เห็นชอบ  - เสียง 
     งดออกเสียง  1 เสียง 

นายหมัดแสละ  สุขติ  5.2.3  แผนงานการพาณิชย์   งบด าเนินงาน   หมวดค่าใช้สอย   
ประธานสภาชั่วคราว      ประเภทค่าจ้างเหมาบริการ  (หน้า 109) เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา

บริการ ต่าง ๆ  ในการด าเนินกิจการประปา งบประมาณตั้งไว้  384,000 
บาท  มีงบประมาณคงเหลือก่อนโอน 363,000 บาท ขอโอนลด  5,000  
บาท  คงเหลืองบประมาณหลังโอนลด 358,000  บาท  
  

   ขอโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  

   หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑ์  ส านักงาน 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอ้ี  ส าหรับข้าราชการ  จ านวน  1  ชุด 
  เป็นเงิน  5,000  บาท  

นายหมัดแสละ  สุขติ  มีท่านใดจะแสดงความคิดเห็นอีกเชิญครับ  เมื่อไม่มี   ผมขอมติจาก 
ประธานสภาชั่วคราว สมาชิกสภาเทศบาลต าบลปากพะยูน ขอความเห็นชอบเรื่องการโอนเงิน

งบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจ าปีงบประมาณ 2563  
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือจ่าย
เป็นค่าจัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอ้ี  ส าหรับข้าราชการ จ านวน  1  ชุด  เป็นเงิน 
5,000  บาท  ท่านสมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบ  โปรดยกมือครับ 

เลขานุการสภา ฯ   นับ/แจ้ง  จ านวน     5   เสียง  (นายอบูบากาด นกหมุด, 
 นายโกศล เศรษฐรักษา,นายธรรมนูญ  สนเส็ม,นายอภิชาติ  ชาลี,นายเดช 

โหมดแหละหมัน) 
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นายหมัดแสละ  สุขติ   สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดไม่เห็นชอบโปรดยกมือ 
ประธานสภาชั่วคราว 

เลขานุการสภา ฯ    นับ/แจ้ง  จ านวน       -    เสียง  

นายหมัดแสละ  สุขติ   สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดงดออกเสียงโปรดยกมือ 
ประธานสภาชั่วคราว 

เลขานุการสภา ฯ    นับ/แจ้ง  จ านวน       1    เสียง  (ประธานสภาฯ)  

นายหมัดแสละ  สุขติ   สรุปมติที่ประชุม  
ประธานสภาชั่วคราว 

มติที่ประชุม    เห็นชอบ  5 เสียง 
    ไม่เห็นชอบ  - เสียง 
     งดออกเสียง  1 เสียง 

นายหมัดแสละ  สุขติ  5.2.4  แผนงานงบกลาง   หมวดงบกลาง  เงินช่วยเหลืองบประมาณ 
ประธานสภาชั่วคราว   รายจ่ายเฉพาะการประปา  เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือกิจการประปา 

 เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือกิจการประปา จ านวน  2,217,580  บาท 
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 1,612,580 บาท ขอโอนลด 10,000  
บาท  คงเหลืองบประมาณหลังโอน 1,602,580  บาท 

   ขอโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

   งานบริหารงานคลัง  หมวดค่ าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง         
ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิดบาน ขนาด 2 บาน 

  จ านวน  2  ตู้  เป็นเงิน 10,000  บาท 

นายหมัดสละ  สุขติ  มีท่านใดจะแสดงความคิดเห็นอีกเชิญครับ  เมื่อไม่มี  ผมขอมติจาก 
ประธานสภาชั่วคราว สมาชิกสภาเทศบาลต าบลปากพะยูน ขอความเห็นชอบเรื่องการโอนเงิน  

งบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจ าปีงบประมาณ 2563  
งานบริหารงานคลัง หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์
ส านักงาน เพ่ือจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิดบานเลื่อน ขนาด 2 บาน 
จ านวน 2  ตู้ เป็นเงิน  10,000  บาท  ท่านสมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบ 
โปรดยกมือครับ                                                         

เลขานุการสภา ฯ   นับ/แจ้ง  จ านวน     5   เสียง (นายอบูบากาด  นกหมดุ, 
 นายโกศล เศรษฐรักษา,นายธรรมนูญ  สนเส็ม,นายอภิชาติ  ชาลี,นายเดช 

โหมดแหละหมัน) 

นายหมัดแสละ  สุขติ   สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดไม่เห็นชอบโปรดยกมือ 
ประธานสภาชั่วคราว 

เลขานุการสภา ฯ    นับ/แจ้ง  จ านวน       -    เสียง   
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นายหมัดแสละ  สุขติ   สมาชิกสภาท่านใดงดออกเสียงโปรดยกมือ 
ประธานสภาชั่วคราว 

เลขานุการสภา ฯ    นับ/แจ้ง  จ านวน       1    เสียง  (ประธานสภาฯ)  

นายหมัดแสละ  สุขติ   สรุปมติที่ประชุม 
ประธานสภาชั่วคราว  

มติที่ประชุม    เห็นชอบ  5 เสียง 
    ไม่เห็นชอบ  - เสียง 
     งดออกเสียง  1 เสียง 

นายหมัดแสละ  สุขต ิ  5.2.5  แผนงานงบกลาง  หมวดงบกลาง  เงินช่วยเหลืองบประมาณ 
ประธานสภาชั่วคราว   รายจ่ายเฉพาะการประปา  เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือกิจการประปา 

 จ านวน   2,217,580  บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 1,605,580 
บาท ขอโอนลด 8,500  บาท   คงเหลืองบประมาณหลังโอน 1,594,080  
บาท  

   ขอโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

   - หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ส านักปลัด ประเภทครุภัณฑ์
ส านักงาน  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา จ านวน  1  ชุด  เป็นเงิน  
8,500  บาท  มีรายละเอียด ดังนี้ 

1. ท าด้วยไม้สัก 
2. มีโต๊ะหมู่บูชา ความกว้างตัวละ 9 นิ้ว 
3. มีฐานรองโต๊ะหมู่ 

นายหมัดแสละ  สุขติ   มีท่านใดจะแสดงความคิดเห็นอีกเชิญครับ  เมื่อไม่มี   ผมขอมติจาก 
ประธานสภาชั่วคราว สภาเทศบาลต าบลปากพะยูน ขอความเห็นชอบเรื่องการโอนเงินงบประมาณ

รายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจ าปีงบประมาณ 2563  ส านักปลัด 
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ค่าครุภัณฑ์ส านักงานเพ่ือจ่ายเป็น   
ค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา จ านวน  1  ชุด เป็นเงิน 8,500 บาท ท่านสมาชิกสภา 
ท่านใดเห็นชอบ  โปรดยกมือครับ 

เลขานุการสภา ฯ   นับ/แจ้ง  จ านวน     5   เสียง  (นายอบูบากาด นกหมุด, 
 นายโกศล เศรษฐรักษา,นายธรรมนูญ  สนเส็ม,นายอภิชาติ  ชาลี,นายเดช 

โหมดแหละหมัน) 

นายหมัดแสละ  สุขติ   สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดไม่เห็นชอบโปรดยกมือ 
ประธานสภาชั่วคราว    

เลขานุการสภา ฯ    นับ/แจ้ง  จ านวน       -    เสียง 
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นายหมัดแสละ  สุขติ   สมาชิกสภาท่านใดงดออกเสียงโปรดยกมือ 
ประธานสภาชั่วคราว 

เลขานุการสภา ฯ    นับ/แจ้ง  จ านวน       1    เสียง  (ประธานสภาฯ)  

นายหมัดแสละ  สุขติ   สรุปมติที่ประชุม 
ประธานสภาชั่วคราว  

มติที่ประชุม    เห็นชอบ  5 เสียง 
    ไม่เห็นชอบ  - เสียง 
     งดออกเสียง  1 เสียง 

นายหมัดแสละ  สุขติ  5.3  แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563 
ประธานสภาชั่วคราว         ข้อความเดิม 

   ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
   ค่าซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  ชนิดตั้งโต๊ะพร้อมติดตั้ง 
  จ านวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 22,000  บาท ตามมาตรฐานกระทรวงดิจิทัล 
   เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

   ข้อความใหม่ 

   ค่าซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ชนิดตั้งโต๊ะพร้อมติดตั้ง 
  ขนาดหน้าจอไม่น้อยกว่า  19  นิ้ว   ตามมาตรฐานกระทรวงดิจิทัล  
  เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

นายหมัดแสละ  สุขติ   มีท่านใดจะแสดงความคิดเห็นอีกเชิญครับ  เมื่อไม่มี  ผมขอมติจาก 
ประธานสภาชั่วคราว   ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  ชนิดตั้งโต๊ะพร้อมติดตั้ง  ขนาดหน้าจอ 

ไม่น้อยกว่า  19  นิ้ว ตามมาตรฐานกระทรวงดิจิทัล เพ่ือเศรษฐกิจและ   
สังคม  จ านวน  1 เครื่อง  เป็นเงิน  22,000 บาท  ตามมาตรฐาน
กระทรวงดิจิทัล เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม   ท่านสมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบ 
โปรดยกมือครับ 

เลขานุการสภา ฯ   นับ/แจ้ง  จ านวน     5   เสียง (นายอบูบากาด  นกหมุด, 
  นายโกศล เศรษฐรักษา,นายธรรมนูญ  สนเส็ม,นายอภิชาติ  ชาลี,นายเดช 

 โหมดแหละหมัน) 

นายหมัดแสละ  สุขติ   สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดไม่เห็นชอบโปรดยกมือ 
ประธานสภาชั่วคราว 

เลขานุการสภา ฯ    นับ/แจ้ง  จ านวน       -    เสียง  
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นายหมัดแสละ  สุขติ   สมาชิกสภาท่านใดงดออกเสียงโปรดยกมือ 
ประธานสภาชั่วคราว 

เลขานุการสภา ฯ    นับ/แจ้ง  จ านวน       1    เสียง  (ประธานสภาฯ)  

นายหมัดแสละ  สุขติ   สรุปมติที่ประชุม 
ประธานสภาชั่วคราว  

มติที่ประชุม    เห็นชอบ  5 เสียง 
    ไม่เห็นชอบ  - เสียง 
     งดออกเสียง  1 เสียง 

นายหมัดแสละ  สุขติ  5.4  แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563 
ประธานสภาชั่วคราว    ข้อความเดิม 

   ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
   ค่าซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ชนิดเลเซอร์ปริ้นเตอร์

พร้อมติดตั้ง  จ านวน  1  เครื่อง  เป็นเงิน  6,000  บาท 

   ข้อความใหม่ 

   ค่าซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ชนิดฉีดหมึกพร้อม

ติดตั้ง จ านวน  1  เครื่อง  เป็นเงิน  6,000  บาท  ตามมาตรฐานกระทรวง
ดิจิทัล เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

นายหมัดแสละ  สุขติ   มีท่านใดต้องการที่จะสอบถามเพ่ิมเติม   ผมขอมติที่ประชุมเรื่อง 
ประธานสภาชั่วคราว   แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2563 เพ่ือจ่าย 

เป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ชนิดฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง จ านวน  1     
เครื่อง  เป็นเงิน 6,000  บาท ตามมาตรฐานกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรฐกิจ
และสังคม  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลปากพะยูน ท่านใดเห็นชอบ  
โปรดยกมือ 

เลขานุการสภา ฯ   นับ/แจ้ง  จ านวน      5   เสียง (นายอบูบากาด นกหมุด, 
  นายโกศล เศรษฐรักษา,นายธรรมนูญ  สนเส็ม,นายอภิชาติ  ชาลี,นายเดช 

 โหมดแหละหมัน) 

นายหมัดแสละ  สุขติ   สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดไม่เห็นชอบโปรดยกมือ 
ประธานสภาชั่วคราว 
เลขานุการสภา ฯ    นับ/แจ้ง  จ านวน       -    เสียง  
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นายหมัดแสละ  สุขติ   สมาชิกสภาท่านใดงดออกเสียงโปรดยกมือ 
ประธานสภาชั่วคราว 

เลขานุการสภา ฯ    นับ/แจ้ง  จ านวน       1    เสียง  (ประธานสภาฯ)  

นายหมัดแสละ  สุขติ   สรุปมติที่ประชุม  
ประธานสภาชั่วคราว 

มติที่ประชุม    เห็นชอบ  5 เสียง 
    ไม่เห็นชอบ  - เสียง 
     งดออกเสียง  1 เสียง 
  

ระเบียบวาระท่ี  6   เรื่องอ่ืน ๆ 

นายหมัดแสละ  สุขติ     สมาชิกท่านใดต้องการหารือ    เรื่องใดบ้าง   เชิญครับ 
ประธานสภาชั่วคราว 
นายอบูบากาด  นกหมุด  ผมอยากให้เทศบาลช่วยท าที่หาบศพของชาวมุสลิมทั้ง  3  มัสยิด 
สมาชิกสภา ฯ ครับ 
นายโกศล  เศรษฐรักษา  ใกล้จะปีใหม่แล้ว  ผมอยากจะเสนอให้เทศบาลช่วยประดับไฟที่  
สมาชิกสภา ฯ ริมทะเล  ใต้ต้นโพธิ์   ที่น้ าตกหน้าตลาดสดเทศบาล  และเขียนป้าย 

สวัสดีปีใหม่ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวครับ 
นายศราวุธ  ทัศนลีลพร   ผมมอบกองช่างด าเนินการให้ครับ 
นายกเทศมนตรี     
นายเดช  โหมดแหละหมัน  ผมขอพูดเรื่องให้ตัดกิ่งไม้ข้างทางซอยบ้านสท.เดช และสท.กาด 
เลขานุการสภา ฯ 
นายศราวุธ  ทัศนลีลพร   ผมจะด าเนินการให้ครับ  
นายกเทศมนตรี     

นายหมัดแสละ  สุขติ           เมื่อไม่มีผู้ใดหารือเพ่ิมเติม    ผมขอขอบคณุนายกเทศมนตรี ฯ  
ประธานสภาชั่วคราว  ผู้เข้าร่วมประชุมและสมาชิกสภาเทศบาลต าบลปากพะยูนทุกท่านที่เข้าร่วม 
  ประชุม  ผมขอปิดการประชุม 
 
  

                                         ปิดประชุมเวลา   11.30  น. 

   ลงชื่อ     เดช  โหมดแหละหมัน     ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
                                         (นายเดช  โหมดแหละหมัน) 
                                           เลขานุการสภาเทศบาล 
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    ตรวจสอบแล้วถูกต้อง 
 

   ลงชื่อ     ธรรมนูญ   สนเส็ม          ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม   
    (นายธรรมนูญ  สนเส็ม)  
 
 

ลงชื่อ       โกศล   เศรษฐรักษา      กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                                          (นายโกศล   เศรษฐรักษา) 
 

ลงชื่อ       อภิชาติ   ชาลี            กรรมการตรวจรายงานการประชุม           
           (นายอภิชาติ  ชาลี) 

  
                      ลงชื่อ      หมัดแสละ  สุขติ           ประธานสภาชั่วคราวเทศบาลต าบลปากพะยูน 
    (นายหมัดแสละ  สุขติ)  

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
     
    
 
 
 


