
ระเบียบวาระการประชุม 
สภาเทศบาลต าบลปากพะยูน 

สมัยประชุมสามัญ   สมัยที่  3   ครั้งที่ 1  ประจ าปี 2562 
 วันพฤหัสบดี ที่    15    สิงหาคม  ๒๕62   เวลา  ๑0.๐๐  น. 

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลปากพะยูน  
รายช่ือผู้เข้าประชุม 

 
 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล 
 

ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
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นายธงชัย         ทองฉิม 
นายสมศักดิ์      เทพรินทร์ 
นายอบูบากาด   นกหมุด 
นายหมัดแสละ   สุขติ 
นายโกศล        สุเมธาโส 
นายธรรมนูญ    สนเส็ม 
นายอภิชาติ      มณีรัตน์ 
นายอะหมาด     หมัดหละ 
นายอภิชาติ      ชาล ี
นายเดช        โหมดแหละหมัน 

 
ประธานสภาเทศบาล 

รองประธานสภา 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 

เลขานุการสภาเทศบาล 

 
ธงชัย        ทองฉิม 
สมศักดิ์     เทพรินทร์ 
อบูบากาด  นกหมุด 
หมัดแสละ  สุขติ 
โกศล        สุเมธาโส 
ธรรมนูญ   สนเส็ม 
อภิชาติ     มณีรัตน์ 
อะหมาด    หมัดหละ 
อภิชาติ      ชาลี 
เดช     โหมดแหละหมัน 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล 
 

ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

 
๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

 
นายศราวุธ       ทัศนลีลพร 
นายนิติวัช        สันบู 
นายศุภวัฒน์     ขุนจันทร์ 
นายธนัยนันท์    สุจวิพันธ์ 
นายพีระยุทธ์  วัฒนาสกุลเจริญ 
นายวิศนุ         สุระก าแหง 
พ.จ.อ.อรุณ      คงชู 
นางสุดารัตน์     เพ็ชรรัตน์ 
นายวิระ          ขวัญทอง 
นายอิสระ        มะหมัด 
นายช านาญ      มณี 
นายพรหมเวช   รุ่งเรือง 

 
นายกเทศมนตรี 

รองนายกเทศมนตรี 
เลขานุการนายกเทศมนตรี 

ปลัดเทศบาล 
หัวหน้าส านักปลัด 

ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ 

ผู้อ านวยการกองคลัง 
รักษาการหัวหน้ากองการประปา 

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ฯ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ฯ 

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ 

 
ศราวุธ      ทัศนลีลพร 
นิติวัช        สันบ ู
ศุภวัฒน์    ขุนจันทร์ 
ธนัยนันท์   สุจวิพันธ ์

พีระยุทธ์ วัฒนาสกุลเจริญ 
วิศนุ        สุระก าแหง 
อรุณ        คงชู 
สุดารัตน์    เพ็ชรรัตน์ 
วิระ         ขวัญทอง 
อิสระ       มะหมัด 
ช านาญ     มณี 
พรหมเวช  รุ่งเรือง 
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เริ่มประชุมเวลา  10.00 น. 
เลขานุการสภา ฯ  ฝ่ายเลขานุการสภาได้ตรวจองค์ประชุมแล้วครบตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. 2557  ข้อ  25  เรียนเชิญประธานสภา
เทศบาล   เป็นประธานที่ประชุม  ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม            
สมัยสามัญ  สมัยที่  3   ครั้งที่  1    ประจ าปี  2562   วนัที่   15  สิงหาคม 2562               
เมื่อทุกท่านพร้อม  ผมขอเรียนเชิญประธานสภาเทศบาล กล่าวเปิดประชุมครับ 

ประธานสภา ฯ  ท่านนายกเทศมนตรี  สมาชิกสภาและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ วันนี้เป็นการ
ประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่ 1 วันที่  15   สิงหาคม  2562  เวลา 10.00  น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลปากพะยูน  ผมขอแจ้งสิ่งที่ส่งมาด้วย ดังนี้ 

  1. รายละเอียดวาระการประชุม   สมัยสามัญ   สมัยที่  3   ครั้งที่ 1 
 วันที่  15   สิงหาคม   2562   เวลา  10.00 น. 
  2. ส าเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลปากพะยูน  สมัยสามัญ สมัยแรก 
 ประจ าปี  2562   เมื่อวันที่   20   กุมภาพันธ์  2562 
  3. ร่างเทศบัญญัติ  เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 จ านวน  1  เล่ม 
  4. เอกสารประกอบโครงการ   7   ชุด 

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องท่ีประธานแจ้งต่อที่ประชุมทราบ 

ประธานสภา ฯ   เรื่องขับเคลื่อนการเพ่ิมสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ในระดับพ้ืนที่ 
    ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยและกองทุนการออมแห่งชาติ โดยคณะอนุกรรมการ 
   ขับเคลื่อนการด าเนินงานกองทุนการออมแห่งชาติในระดับพ้ืนที่    ได้พิจารณาเห็นว่า  
   เพ่ือให้จังหวัดมีเป้าหมายในการขับเคลื่อนงานของจังหวัด  ตั้งแต่เดือนมกราคม –  
   กันยายน 2562 โดยมีเป้าหมายให้ในแต่ละหมู่บ้านมีจ านวนสมาชิกใหม่อย่างน้อย 20  
   คน ต่อหมูบ่้าน (กลุ่มเป้าหมาย เช่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกองค์กร 
   ปกครองส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างส่วนราชการ อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.)  
   ผู้น าอช. สมาชิกกองทุนพัฒนาชนบทบทบาทสตรี สมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชน  
   ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ฯลฯ) 
    เพ่ือให้การขับเคลื่อนการด าเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวง 
   มหาดไทย ในการขับเคลื่อนการเพิ่มสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ  (กอช.)  ใน     
   ระดับพ้ืนที่   ให้เป็นไปตามเป้าหมายของจังหวัดพัทลุง   อ าเภอปากพะยูน   
   ขอความอนุเคราะห์ท่าน ดังนี้ 
    1. ขอใช้สถานที่ห้องประชุมส านักงานเทศบาลต าบลปากพะยูน เพื่อจัดประชุม 
   ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)  พร้อมทั้งรับสมัครสมาชิก 
   กองทุนการออมแห่งชาติ  (กอช.)   ในวันพฤหัสบดีที่   15   สิงหาคม  2562  เวลา  
   14.00 น.  
    2. ขอความร่วมมือแจ้งสมาชิกสภาเทศบาล และลูกจ้างตามภารกิจ เข้ารับฟัง 
   การชี้แจงในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว  
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ระเบียบวาระท่ี  2 รับรองรายงานการประชุมสมาชิกสภาเทศบาล สมัยสามัญ  สมัยแรก ครั้งที่  1 
ประจ าปี    2562  วันที่  20  กุมภาพันธ์  2562 

    สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน    ได้รับรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบล 
   ปากพะยูน   สมัยสามัญ  สมัยแรก  ครั้งที่ 1 ประจ าปี  2562  วันที่  20 กุมภาพันธ์   
   2562  แล้วนะครับ  มีท่านใดต้องการแก้ไขถ้อยความใด  หน้าใดบ้าง  เชิญครับ 

ประธานสภา ฯ   สมาชิกท่านใดต้องการแก้ไขถ้อยความใด  หน้าใดบ้าง  เชิญครับ 

ที่ประชุม    ไม่มี  

ประธานสภา ฯ   เมื่อไม่มีผู้ใดสงสัย  หรือแก้ไขถ้อยความใด  ผมขอมติที่ประชุมรับรองรายงาน 
   การประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยแรก  ครั้งที่  1 ประจ าปี 2562  สมาชิกสภาท่านใด  
   เห็นชอบโปรดยกมือ 

เลขานุการสภา ฯ  นับ/แจ้งจ านวน 9  เสียง (นายสมศักดิ์  เทพรินทร์, นายอบูบากาด  นกหมุด,  
   นายหมัดแสละ  สุขติ, นายโกศล  สุเมธาโส, นายธรรมนูญ  สนเส็ม, นายอะหมาด  หมัด 
   หละ, นายอภิชาติ  ชาลี, นายอภิชาติ  มณีรัตน์, นายเดช  โหมดแหละหมัน) 

ประธานสภา ฯ  สมาชิกสภาท่านใดไม่รับรองโปรดยกมือ 

เลขานุการสภา ฯ  นับ/แจ้ง  จ านวน  - เสียง 

ประธานสภา ฯ  สมาชิกสภาท่านใดงดออกเสียงโปรดยกมือ 

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

ประธานสภา ฯ   สรุปมติที่ประชุม  

มติที่ประชุม   เห็นชอบ  9 เสียง 
   ไม่เห็นชอบ  - เสียง 
    งดออกเสียง  1 เสียง 

ประธานสภา ฯ  ถือว่าที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก 
 ประจ าปี 2562  แล้วนะครับ 

ระเบียบวาระท่ี  3 กระทู้ถาม (ถ้ามี) 

                                        ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว (ถ้ามี) 

    ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

 5.1 การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2563  วาระท่ีหนึ่ง 

ประธานสภา ฯ  เชิญท่านนายกเทศมนตรี   แถลงร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563  เชญิครับ 
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นายกเทศมนตรี ฯ  ท่านประธานสภาเทศบาล    และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลปากพะยูน ทุกท่าน 

  บัดนี้  ถึงเวลาที่นายกเทศมนตรีต าบลปากพะยูน  จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อสภาเทศบาลต าบลปากพะยูนอีกครั้งหนึ่ง  ฉะนั้น        
ในโอกาสนี้นายกเทศมนตรีต าบลปากพะยูน  จึงขอชี้แจงให้ท่านประธาน  และสมาชิก   
ทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง  ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการด าเนินการ   
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563    ดังต่อไปนี้  

นายกเทศมนตรี ฯ 1.  สถานะการคลัง   

     1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป  

   ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  ณ วันที่   30  มิถุนายน พ.ศ. 2562            
เทศบาลต าบลปากพะยูน   มีสถานะการเงินดังนี้ 

 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น   จ านวน     7,577,618.00 บาท 
 เงินสะสม    จ านวน     1,914,674.00 บาท                                

    ทุนส ารองเงินสะสม   (15%) จ านวน     3,378,226.00 บาท     
      1.2 เงินกู้คงค้าง                จ านวน     2,481,506.00 บาท 

 

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ณ วันที่  30  มิถุนายน 
    พ.ศ. 2562            

      (1) รายรับจริงทั้งสิ้น    จ านวน    25,960,877.92    บาท     ประกอบด้วย  
             หมวดภาษีอากร               1,054,727.40   บาท 
       หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต               72,834.00   บาท  
      หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                  671,137.00    บาท   
 หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและพาณิชย์             -       บาท 
         หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                           8,180.00    บาท 
    หมวดรายได้จากทุน               -          บาท 
              หมวดภาษีจัดสรร         15,195,688.52   บาท 
              หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป                    8,958,311.00    บาท 

              (2) เงินอุดหนุนทั่วไปตามอ านาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน 6,845,580.00   บาท 

         (3) รายจ่ายจริง              จ านวน  25,354,146.96     บาท     ประกอบด้วย 
                    งบกลาง                   3,015,075.06   บาท 

                งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน   ค่าจ้างประจ าและค่าจ้างชั่วคราว) 
                                                                                 11,374,761.00  บาท   

                   งบด าเนินงาน  (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ    6,151,710.90    บาท 
                          และหมวดค่าสาธารณูปโภค) 

                   งบลงทุน  (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)     2,745,600.00    บาท   
         งบรายจ่ายอื่น  (หมวดรายจ่ายอื่น )               -   บาท 
             งบเงินอุดหนุน  (หมวดเงินอุดหนุน)                       2,067,000.00   บาท   
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      (4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปตามอ านาจหน้าที่  จ านวน    -         บาท 
                                       และภารกิจถ่ายโอน 

         (5) มีการจ่ายเงินสะสมเพ่ือด าเนินการตามอ านาจหน้าที่   จ านวน     -         บาท 

       3.  งบเฉพาะการประเภท   
            ประเภทกิจการเฉพาะการ กิจการประปา   ณ  วันที่  30  มิถุนายน  พ.ศ. 2562 

            ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562   มีรายรับจริง  1,893,341.38   บาท  
                                      รายจ่ายจริง  1,473,307.97     บาท 

                  กู้เงินจากธนาคาร/กสท.อ่ืน ๆ              จ านวน       -              บาท 
                   ยืมเงินสะสมจากเทศบาล                                      จ านวน         -                บาท 
        ก าไรสุทธิ          จ านวน  420,033.41  บาท   
        เงินฝากธนาคารทัง้สิ้น ณ วันที่ 30 มิ.ย.พ.ศ.2562  จ านวน  798,144.78  บาท 
        ทรัพย์จ าน า          จ านวน        -      บาท 
   2.1 รายรับ 
        รายได้จัดเก็บเอง ประมาณการ ปี 2563 
        หมวดภาษีอากร         จ านวน  1,328,000    บาท 
        หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต      จ านวน    174,000     บาท  
        หมวดรายได้จากทรัพย์สิน        จ านวน    981,000     บาท 
        หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์      จ านวน           -          บาท 
        หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                      จ านวน      32,000     บาท 
        หมวดรายได้จากทุน                   จ านวน          -           บาท    
     รวมรายได้จัดเก็บเอง              จ านวน       2,515,000    บาท 
                                                                         
   รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    หมวดภาษีจัดสรร        จ านวน  20,325,000   บาท 
    รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร   จ านวน  20,325,000   บาท 
    ปกครองส่วนท้องถิ่น 
   รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    หมวดเงินอุดหนุนทั่วไปตามอ านาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน  

              จ านวน  28,000,000   บาท 
   รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง     จ านวน  28,000,000   บาท 
                               ส่วนท้องถิ่น 
                รวมจ านวน  50,840,000  บาท 
   2.2 รายจ่าย   ประมาณการ ปี 2563 
   จ่ายจากงบประมาณ  
    งบกลาง         จ านวน    11,080,186  บาท    
             งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ า     จ านวน   18,571,420   บาท 
                                                          ค่าจ้างชั่วคราว) 
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    งบด าเนินงาน (หมวดคา่ตอบแทนใช้สอย        จ านวน    14,587,761  บาท 
                                                    และวัสดุและหมวดค่าสาธารณูปโภค) 
    งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) จ านวน   4,070,500  บาท 
    งบรายจ่ายอ่ืน (หมวดรายจ่ายอื่น)       จ านวน           -            บาท 
    งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอดุหนุน)                จ านวน    2,530,133   บาท  
             รวมรายจ่ายจากงบประมาณ   จ านวน 50,840,000    บาท  

นายกเทศมนตรี ฯ              โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  
   อาศัยอ านาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา  65  และแก้ไข 
   เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 13)  พ.ศ. 2552  จึงตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายขึ้นไว้    
   โดยความเห็นชอบ ของสภาเทศบาลต าบลปากพะยูน  และผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง   

ข้อ 1 เทศบัญญัตินี้  เรียกว่า   เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี   
        งบประมาณ  พ.ศ. 2563                

ข้อ 2 เทศบัญญัตินี้  ได้ใช้บังคับ  ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป             
ข้อ 3  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   
        เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น   53,941,580   บาท   

    ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป  จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรร         
            และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น  50,840,000  บาท  
                     โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้  ดังนี้ 

   ด้านบริหารทั่วไป 

    แผนงานบริหารงานทั่วไป   จ านวน  15,543,240  บาท 
    แผนงานการรักษาความสงบภายใน จ านวน      230,000  บาท 

        ด้านบริการชุมชนและสังคม 

    แผนงานการศึกษา   จ านวน  10,844,515    บาท 
    แผนงานสาธารณสุข   จ านวน    5,306,739    บาท 
    แผนงานเคหะและชุมชน   จ านวน    5,740,320    บาท 
    แผนงานสร้างความเข็มแข็งและชุมชน จ านวน      455,000    บาท 
    แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม   จ านวน    1,640,000    บาท 

และนันทนาการ 
    ด้านการด าเนินงานอ่ืน 
    งบกลาง     จ านวน  11,080,186    บาท 
     งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น          50,840,000     บาท 
 

    ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ และเงินช่วยเหลือ 
           จากงบทัว่ไป เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น    3,101,580 บาท  ดังนี้ 
    งบกลาง     จ านวน       63,680      บาท 
    งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ า จ านวน    1,262,000     บาท  

     และค่าจ้างชั่วคราว) 
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    งบด าเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ค่าใช้สอย       จ านวน 1,657,000 บาท 
            และวัสดุและหมวดค่าสาธารณูปโภค) 
    งบลงทุน  (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) จ านวน   118,900 บาท 
    งบรายจ่ายอื่น  (หมวดรายจ่ายอื่น)           จ านวน       -       บาท 
    งบเงินอุดหนุน              จ านวน       -       บาท 
           รวมรายจ่าย  3,101,580   บาท 

ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรีต าบลปากพะยูน  ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ                  
ที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการรับเงิน     
การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน   การเก็บรักษาเงิน    และการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ 2)  
พ.ศ. 2548  และหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง 

ข้อ 7  ให้นายกเทศมนตรีต าบลปากพะยูน    มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไป 
ตามบัญญัตินี ้และร่างเทศบัญญัติดังกล่าวนี้ได้แจกให้สมาชิกสภาไปล่วงหน้าแล้ว  
ขอให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  ได้พิจารณาในล าดับต่อไป 

ประธานสภา ฯ  ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ประกอบด้วย  3  ส่วน   ดังนี้   ส่วนที่ 1  ค าแถลงงบประมาณ   ส่วนที่  2     
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ส่วนที่ 3  
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยต้องการสอบถาม     
เรื่องใดบ้าง  เชิญครับ 

นายธนัยนันท์  สุจวิพันธ์ เรียนท่านประธานสภา  ผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  หัวหน้ากอง 
ปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่ทุกท่านครับ ก่อนที่ท่านสมาชิกสภาจะอภิปราย ผมขอแก้ไขหน้า 
 112   ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ า  ชนิดจุ่มน้ า  (ไดโว่)   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่อง 
 สูบน้ า ชนิดจุ่มน้ า (ไดโว่) ขนาด 500 วัตต์ ท่อน้ าออก 2 นิ้ว จ านวน 2 เครื่อง 
 แก้ไขเป็นจ านวน  1  เครื่อง ครับ  
ประธานสภา ฯ  ท่านสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายบ้าง  ขอเชิญครับ 

นายอภิชาติ  มณีรัตน์  เรียนท่านประธานสภา   ผู้บริหาร   สมาชิกสภาเทศบาล  หัวหน้ากอง 
สมาชิกสภา ฯ และเจ้าหน้าที่ทุกท่านครับ   ในเรื่องงบประมาณก่อสร้าง ผมอาจจะมีข้อแนะน า 
 ในเรื่องของงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมขึ้นทุกปี  ในปีงบประมาณ 2561        

งบประมาณ  17.6 ล้าน  ปีงบประมาณ 2562  งบประมาณ   17.9 ล้าน  
และมีงบประมาณเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ ทุกปี  ผมขออนุญาตให้เจ้าหน้าที่อธิบาย
เกี่ยวกับโครงการต่าง ๆ ครับ 

ประธานสภา ฯ  ผมขอเชิญเจ้าหน้าที่อธิบายโครงการแต่ละโครงการครับ 
  1. โครงการขุดสระเก็บน้ า   งบประมาณ 250,037.54  บาท  
 ขอเชิญเจ้าหน้าที่อธิบายครับ 
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นายวิระ  ขวัญทอง  เรียนท่านประธานสภา   ผู้บริหาร   สมาชิกสภาเทศบาล  หัวหน้ากอง 
รักษาการหัวหน้ากองการประปา และเจ้าหน้าที่ทุกท่านครับ  ผมขอชี้แจงโครงการขุดสระเก็บน้ า เนื่องจากปีนี้ได้ 
 ได้เกิดภัยแล้งรุนแรงในรอบ  10  ปี  เทศบาลต าบลปากพะยูนได้ประสบภัยแล้ง 
 ฝนทิ้งช่วงมานาน การผลิตน้ าประปามาจาก 2 แหล่ง  
  1. ประปาข้างสนามกีฬา 
  2. สระเก็บน้ าท่าเตียน 
  ปีนี้เกิดภัยแล้งน้ าประปาที่ท่าเตียนแห้งหมดไปตั้งแต่ต้นปี  ผู้บริหารมี 
 แนวคิดท่ีจะแก้ไขปัญหาภัยแล้ง  จะขุดรอบสระเก็บน้ าที่ท่าเตียนตามแบบแปลน

และประมาณราคา ขุดลอกลึกจากเดิมประมาณ 4 เมตร เก็บกักน้ าได้ 3,000 
กว่าลูกบาศก์เมตร จะช่วยแก้ไขภัยแล้งได้ระดับหนึ่ง   

ประธานสภา ฯ  ท่านสมาชิกมีอะไรจะสอบถามอีกบ้างครับ ถ้าไม่มีผมขอเสนอโครงการที่
2  โครงการปรับปรุงห้องประชุมสภา  งบประมาณตั้งไว้  200,000  บาท  

 ขอเชิญเจ้าหน้าที่อธิบายครับ 
นายวิระ  ขวัญทอง  ในส่วนของโครงการปรับปรุงห้องประชุมสภาเทศบาล ห้องประชุมแห่งนี้ 
รักษาการหัวหน้ากองการประปา คับแคบและยังเป็นโรงเรียนผู้สูงอายุด้วย  ต้องปรับเลื่อนโต๊ะอยู่ตลอด  ท าให้ 
 โต๊ะพัง จึงต้องขออนุญาตใช้พ้ืนที่ของส านักงานที่ดินอ าเภอ  รายละเอียดตาม

แบบแปลน  ห้องประชุม ติดตั้งแอร์ 2 ตัว  ขัดพ้ืนไม้  กั้นผนังกระจกติดตั้ง  
ระบบไฟฟ้าใหมแ่ละอ่ืน ๆ  ใช้งบประมาณสองแสนบาทครับ 

นายธรรมนูญ  สนเส็ม   เรียนท่านประธานสภา   ผู้บริหาร   สมาชิกสภาเทศบาล  หัวหน้ากอง  
สมาชิกสภา ฯ และเจ้าหน้าที่ทุกท่านครับ  ในรายละเอียดที่ฟังมา  ผมอยากให้เพ่ิมเติมติดตั้ง 
 ไมโคโฟนทุกโต๊ะ ใช้ระบบเปิด ปิดได้ ให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบใส่รายละเอียดไป

ด้วยครับ และอีกอย่างห้องประชุมให้ติดตั้งพระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่ 9 และ
รัชกาลที่ 10 ด้วยครับ 

นายอภิชาติ  มณีรัตน์  ผมอยากสอบถามเรื่องอาคารดังกล่าว เนื่องจาก กศน.ขอใช้อาคารอยู่ 
สมาชิกสภา ฯ เป็นไปได้หรือไม่ที่เทศบาลต าบลปากพะยูนจะท าหนังสือขอใช้อาคารเป็นของ

เทศบาลต าบลปากพะยูนทั้งหมดได้หรือไม่ 

นายธนัยนันท์  สุจวิพันธ์ เทศบาลจะท าหนังสือขอใช้อาคารไปยังส านักงานที่ดินอ าเภอดังกล่าว 
ปลัดเทศบาล ต่อไปครับ 
ประธานสภา ฯ  โครงการที่  3 โครงการต่อเติมอาคารศูนย์เด็กเล็ก  งบประมาณตั้งไว้ 

200,000  บาท  ขอเชิญเจ้าหน้าที่อธิบายครับ   
นายวิระ  ขวัญทอง  ผมขออธิบายโครงการต่อเติมอาคารศูนย์เด็กเล็กเทศบาลต าบล  
รักษาการหัวหน้ากองการประปา ปากพะยูน เมื่อปีงบประมาณ 2562 เราได้ตั้งงบประมาณโรงอาหารให้กับ 
 ศูนย์เด็กเล็กเทศบาลต าบลปากพะยูน แต่บังเอิญมีผู้ใจบุญมาบริจาคท าให้ แต่มี

อีกอย่างหนึ่งที่ศูนย์เด็กเล็กยังมีพ้ืนที่ว่างต้องต่อเติมเพ่ือที่จะใช้เป็นสนามเด็กเล่น 
และประตูทางเข้าไม่มีหลังคาคลุม   ท าให้เด็กร้อนและเวลาฝนตกจะท าให้เด็ก 

 ถูกฝน เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่เด็กเล็ก ผู้ปกครองและคุณครูที่รับส่งเด็กหน้า
โรงเรียนครับ 
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 ประธานสภา ฯ  โครงการที่  4  โครงการปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระเกียรติ จ านวน  1  ซุ้ม 

งบประมาณตั้งไว้ 480,000  บาท  ขอเชิญเจ้าหน้าที่อธิบายครับ 
นายพรหมเวช  รุ่งเรือง  เรียนท่านประธานสภา   ผู้บริหาร   สมาชิกสภาเทศบาล  หัวหน้ากอง   
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ทุกท่านครับ   ผมขอชี้แจงในส่วนของโครงการปรับปรุงซุ้มเฉลิม

พระเกียรติ  สถานที่สร้างหน้าวัดรัตนาราม (วัดพระนอน) รายละเอียดตาม 
 แบบแปลน  มีท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกม้ัยครับ 
ประธานสภา ฯ  โครงการที่  5  โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าสนามกีฬากลางเทศบาล

ต าบลปากพะยูน  งบประมาณตั้งไว้ 489,000  บาท  ขอเชิญเจ้าหน้าที่อธิบาย
ครับ 

นายพรหมเวช  รุ่งเรือง  ผมขอชี้แจงโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าสนามกีฬาเทศบาลต าบล  
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ ปากพะยูน ระบบไฟฟ้ามีปัญหา  มีการรั่ว ขณะนี้มีการปรับปรุงเพิ่มเสาไฟฟ้าจาก 
 4 เสา เป็น 6 เสา  เพ่ือใช้ในกิจกรรมภาคกลางคืน  อ านวยความสะดวกให้กับ 
 ประชาชนในการออกก าลังกาย  มีท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกม้ัยครับ 

นายอภิชาติ  มณีรัตน์  ผมอยากจะสอบถามโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าสนามกีฬากลาง 
สมาชิกสภา ฯ เทศบาลต าบลปากพะยูน ผมเห็นด้วยกับโครงการนี้ ในการออกก าลังกาย    

ความสว่างของแสงไฟไม่ใช่ปัญหาหลัก  แต่พ้ืนที่การออกก าลังกายมีน้อย       
ผมอยากใหเ้พ่ิมเติมตัวหนอนและลู่วิ่งเข้าไปในโครงการนี้ด้วยครับ 

ประธานสภา ฯ  โครงการที่  6  โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้า High Mast  จ านวน  1  ต้น  
งบประมาณตั้งไว้ 499,000  บาท  ขอเชิญเจ้าหน้าที่อธิบายครับ 

นายพรหมเวช  รุ่งเรือง   ผมขอชี้แจงโครงการติดตั้งเสาไฟฟ้า High Mast   จ านวน 1 ต้น     
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ  ดูหน้า 95  เทศบาลต าบลปากพะยูนมีการจัดกิจกรรมภาคกลางคืนบ่อยครั้ง  
 เพ่ืออ านวยความสะดวก และดูแลความปลอดภัยสถานที่ราชการบริเวณใกล้เคียง 
 จึงมีความจ าเป็นในการติดตั้งเสาไฟฟ้า High Mast   จ านวน  1 ต้นครับ 
ประธานสภา ฯ  โครงการที่  7  โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในเขตเทศบาล ต าบล

ปากพะยูน (LED) งบประมาณตั้งไว้ 498,000  บาท  ขอเชิญเจ้าหน้าที่อธิบาย
ครับ 

นายพรหมเวช  รุ่งเรือง    ผมขอชี้แจงโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในเขตเทศบาลต าบล 
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ  ปากพะยูน (LED) งบประมาณตั้งไว้ 498,000  บาท  ดูหน้า 96  ระบบไฟฟ้า 
    ในเขตเทศบาลต าบลปากพะยูนมีการติดตั้งมาเป็นระยะเวลานานแล้ว ท าให้ 
    อุปกรณต์่างเกิดการช ารุดและทางรัฐบาลมีนโยบายเปลี่ยนหลอดไฟจากหลอด 
    ธรรมดาให้เป็นหลอด (LED) และจะมีการปรับปรุงตั้งแต่หน้าบริเวณโรงเรียน 
    ปากพะยูน(หัวฝาด) จนถึงวัดรัตนาราม  ครับ 
นายเดช  โหมดแหละหมัน  โครงการทั้ง 7 โครงการจะเกิดประโยชน์สูงสุด อยากให้สมาชิกสภา  
เลขานุการสภา ฯ ได้มีส่วนร่วมในการดูงานและด าเนินงานด้วยครับ 

นายอภิชาติ  มณีรัตน์  โครงการทั้ง  7  โครงการ มีประโยชน์ทั้งหมด  แต่ไม่ทราบว่าได ้  
สมาชิกสภา ฯ ผ่านการรับฟังความคิดเห็นจากชาวบ้านมากน้อยเพียงใด ผมอยากจะเสนอ 
 เรื่องแสงสว่างในตลาด ความปลอดภัยในทรัพย์สินของชาวบ้าน ให้ติดตั้งไฟฟ้า 
 เพ่ิมเติมบริเวณท่ีมีกล้องวงจรปิด   
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ประธานสภา ฯ    สมาชิกสภาท่านใดต้องการสอบถามเรื่องใดอีกบ้าง  เชิญครับ 

ที่ประชุม    ไม่มี 

ประธานสภา ฯ    เมื่อไม่มีผู้ใดต้องการที่จะสอบถามเพ่ิมเติม ผมขอมติที่ประชุมเรื่องการ   
    พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563        
    ในวาระที่ 1 เพ่ือรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี    
    งบประมาณ  พ.ศ. 2563  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลปากพะยูนท่านใด  
    รับหลักการร่างเทศบัญญัติ วาระท่ี  1  โปรดยกมือ 

เลขานุการสภา ฯ   นับ/แจ้ง  จ านวน  9 เสียง (นาย
สมศักดิ์  เทพรินทร์,     นายอบูบากาด  นกหมุด,นายหมัดแสละ  สุขติ,นาย
โกศล สุเมธาโส,นายธรรมนูญ      สนเส็ม,นายอะหมาด  หมัดหละ,นายอภิชาติ  ชาลี,
นายอภิชาติ  มณีรัตน์, 
    นายเดช  โหมดแหละหมัน) 

ประธานสภา ฯ   สมาชิกสภาท่านใดไม่รับหลักการร่างเทศบัญญัติ วาระที่  1 โปรดยกมือ 

เลขานุการสภา ฯ  นับ/แจ้ง  จ านวน  - เสียง 

ประธานสภา ฯ   สมาชิกสภาท่านใดงดออกเสียงโปรดยกมือ 

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

ประธานสภา ฯ   สรุปมติที่ประชุม  

มติที่ประชุม   เห็นชอบรับหลักการ  9 เสียง 
   ไม่เห็นชอบรับหลักการ  - เสียง 
    งดออกเสียง   1 เสียง 

ประธานสภาฯ    ถือว่าที่ประชุมมีมติ   รับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณ 
    รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2563  เมื่อสภาเทศบาลต าบลปากพะยูน  
    รับหลักการแล้ว จะได้ส่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้คณะกรรมการ 
    แปรญัตติฯ  พิจารณาต่อไป      

ประธานสภา ฯ      การเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติรายจ่ายประจ าปี 
    งบประมาณ  พ.ศ. 2563  จ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 7 คน 

ประธานสภา ฯ    คณะกรรมการแปรญัตติ ฯ  ตามระเบียบ ฯ   ก าหนดให้มีจ านวน  
    3 – 7 คน เชิญสมาชิกสภาเสนอจ านวนคณะกรรมการแปรญัตติว่าจะให้มี 
    จ านวนเท่าไร 

นายเดช  โหมดแหละหมัน  กระผม นายเดช  โหมดแหละหมัน เสนอให้คณะกรรมการแปรญัตติ 
เลขานุการสภา ฯ   มีจ านวน  3  คน   

ประธานสภา ฯ    มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ ถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุม
    สภาแห่งนี้มีมตใิห้คณะกรรมการแปรญัตติมี จ านวน  3 คน 
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ประธานสภา ฯ   เชิญสมาชิกสภาเสนอชื่อสมาชิกสภา เป็นกรรมการคนที่  1  

นายเดช  โหมดแหละหมัน กระผม นายเดช  โหมดแหละหมัน  ขอเสนอ นายโกศล  สุเมธาโส 
 เลขานุการสภา ฯ  เป็นกรรมการคนที่  1 

ประธานสภา ฯ   ขอผู้รับรองอย่างน้อย  2   คน 

มติที่ประชุม   มีผู้รับรอง     2   ท่าน คือ 
    (นายหมัดแสละ  สุขติ,นายธรรมนูญ  สนเส็ม) 

ประธานสภา ฯ   มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอสมาชิกสภาท่านอ่ืนหรือไม่   ถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุม 
   สภาแห่งนี้มีมติให้ นายโกศล  สุเมธาโส    เป็นกรรมการแปรญัตติ  คนที่  1   

ประธานสภา ฯ  เชิญสมาชิกสภาเสนอสมาชิกสภาเป็นกรรมการคนที่  2 

นายโกศล  สุเมธาโส  กระผม นายโกศล  สุเมธาโส  เสนอชื่อ นายธรรมนูญ  สนเส็ม   เป็นกรรมการ 
สมาชิกสภา ฯ  คนที่  2 

ประธานสภา ฯ   ขอผู้รับรอง   2  คน  
มติที่ประชุม   มีผู้รับรอง     2  ท่าน คือ 
    (นายอภิชาติ  ชาลี ,นายธรรมนูญ  สนเส็ม) 

ประธานสภา ฯ   มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอสมาชิกสภาท่านอ่ืนหรือไม่  ถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุม 
   สภาแห่งนี้มีมติให้ นายธรรมนูญ  สนเส็ม   เป็นกรรมการแปรญัตติ  คนที่  2  

ประธานสภา ฯ  เชิญสมาชิกสภาเสนอสมาชิกสภาเป็นกรรมการคนที่  3 

นายหมัดแสละ  สุขติ  กระผม นายหมัดแสละ  สุขติ เสนอ  นายอบูบากาด  นกหมุด    เป็นกรรมการ 
 สมาชิกสภา ฯ  คนที่  3 

ประธานสภา ฯ   ขอผู้รับรอง   2  คน 
มติที่ประชุม   มีผู้รับรอง     2  ท่าน คือ 
    (นายสมศักดิ์  เทพรินทร์ ,นายธรรมนูญ  สนเส็ม) 

ประธานสภา ฯ   มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอสมาชิกสภาท่านอ่ืนหรือไม่  ถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุม 
   สภาแห่งนี้มีมติให้ นายอบูบากาด  นกหมุด เป็นกรรมการแปรญัตติ  คนที่  3 

มติที่ประชุม  คณะกรรมการแปรญัตติมี   จ านวน  3  คน  ประกอบด้วย 

    1. นายโกศล  สุเมธาโส 
    2. นายธรรมนูญ         สนเส็ม 
             3. นายอบูบากาด นกหมุด            

 

    การก าหนดระยะเวลาในการยื่นค าแปรญัตติ 
ประธานสภา ฯ   ต่อไปเป็นการก าหนดระยะเวลายื่นค าแปรญัตติ ซึ่งตามระเบียบกระทรวง 
   มหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น (ฉบับที่  2) พ.ศ.2554 ข้อ 45 
   วรรคสาม และข้อ 49  ก าหนดว่าเมื่อสภามีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติแล้ว 
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   ให้สมาชิกสภา ก าหนดระยะเวลาในการเสนอยื่นค าแปรญัตติ ซึ่งจะต้องก าหนด 
   ระยะเวลาไว้ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง เชิญสมาชิกสภาเทศบาล เสนอระยะเวลาการยื่น 
   ค าแปรญัตติว่าจะให้จ านวนกี่วัน นับตั้งแต่วันใด ถึงวันใด   

นายเดช  โหมดแหละหมัน ผม นายเดช  โหมดแหละหมัน ขอเสนอระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติให้มีก าหนด
เลขานุการ ฯ  3 วัน  เริ่มตั้งแต่วันที่   19   สิงหาคม   2562  ถึงวันที่   21   สิงหาคม  2562  
   เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลปากพะยูน 

ประธานสภา ฯ  ขอผู้รับรองอย่างน้อย  2  คน 
มติที่ประชุม   มีผู้รับรอง     2  ท่าน คือ 
    (นายธรรมนูญ  สนเส็ม ,นายโกศล  สุเมธาโส) 

ประธานสภา ฯ   มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่  ถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมสภา 
   แห่งนี้ มีมติให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติ จ านวน  3  วัน  ตั้งแต่วันที่  19 
   สิงหาคม  2562 ถึงวันที่  21  สิงหาคม  2562  

มติที่ประชุม   ก าหนดให้ระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติ จ านวน  3  วัน  เริม่ตั้งแต่ 
   วันที่  19  สิงหาคม  2562  ถึงวันที่  21  สิงหาคม  2562 เวลา08.30 - 16.30 น. 

ประธานสภา ฯ   ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการแปรญัตติปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายระเบียบก าหนดด้วย 
   และให้ฝ่ายเลขานุการส่งร่างเทศบัญญัติที่สภามีมติรับหลักการแล้วให้คณะกรรมการ 
   แปรญัตติโดยเร็ว 

ระเบียบวาระท่ี  6  เรื่องอ่ืน ๆ 

ประธานสภา ฯ  สมาชิกท่านใดต้องการหารือ เรื่องใดบ้าง  เชิญครับ 
นายเดช โหมดแหละหมัน  กระผมในฐานะเลขานุการสภา ฯ  ขอนัดประชุมคณะกรรมการแปร

ญัตติทั้ง 
เลขานุการสภา ฯ 3  ท่าน  ในวันที่  16  สิงหาคม  2562  เวลา  10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล

ต าบลปากพะยูน เพ่ือเลือกประธานคณะกรรมการแปรญัตติและเลขานุการคณะกรรมการ
แปรญัตติ 

ที่ประชุม  รับทราบ  
นายธรรมนูญ  สนเส็ม  ผมมีเรื่องที่แจ้งให้ทราบ ทางกลุ่มอนุรักษ์สัตว์น้ าเทศบาลต าบลปากพะยูน   
สมาชิกสภา ฯ โดยนายบัญชา  ศีลบุตร เป็นประธานกลุ่ม และผมเป็นรองประธาน ได้มีการประชุมหลาย

ครั้งมีการก าหนดเขตการวางแนวทุ่นใต้สะพาน  ยังไม่มีการเปิดป้ายเป็นทางการ   
 เมื่อวันที่  13  สิงหาคม  2562 ทางกรมทรัพยากรทางทะเลได้น าพันธุ์ปูด าจ านวน 
 6 ล้านตัวมาปล่อยในทะเลเขตเทศบาลต าบลปากพะยูน 

นายโกศล  สุเมธาโส  ผมอยากให้ปรับปรุงน้ าตกภูมิทัศน์หน้าตลาดเทศบาลต าบลปากพะยูน 
 สมาชิกสภา ฯ เพ่ือเป็นหน้าเป็นตาของเทศบาลต าบลปากพะยูน และให้เทศกิจจัดระเบียบรถ 
 การจราจรหน้าตลาดครับ 
นายกเทศมนตรี ฯ  ผมจะด าเนินการให้ครับ 
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นายกเทศมนตรี ฯ  ผมขอแจ้งรายรับจากการเลี้ยงน้ าชาโรงเรียนผู้สูงอายุ มียอดรายรับ 
 ทั้งหมด 170,000   บาท หักค่าใช้จ่ายประมาณ  8,000  บาท มีเงินฝาก 
 คงเหลือในบัญชีประมาณ  160,000 บาท ได้น าไปฝากท่ีธนาคารกรุงไทย 
 มีกรรมการเบิกถอนจ านวน  3  ท่าน 
  1. นายสมปอง    เทพสุริวงศ์ 
  2. นายอ าพล  สุบรรณพันธ์ 
  3. นายชอบ  ขณะรัตน์ 
  มีฝ่ายการเงินและบัญชี จ านวน  3  ท่าน  
  1. นางนิธิมา   ศรีเพชร 
  2. นางสุมลมาลย์  นคราวงศ์ 
  3. นางสุมล   กองสวัสดิ์ 
  คณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ จ านวน  7 คน 
  1. นายเนี่ยม  แก้วสองเมือง 
  2. นายสวน  อุทัยรังษี  
  3. นายสุรัช  รักมาก 
  4. นายสมปอง  เทพสุริวงศ์ 
  5. นายชยพล  สุวรรณ์ 
   6. นางนิธิมา   ศรีเพชร 
  7. นางสุมลมาลย์  นคราวงศ์ 
  จะน าเงินส่วนนี้ไปดูแลผู้สูงอายุติดเตียงในเขตเทศบาลต าบลปากพะยูนครับ 

นายธรรมนูญ  สนเส็ม  หลังจากเสร็จงานตามรอยพระพุทธเจ้าหลวง ผมไปดูที่สนามกีฬาเทศบาล 
สมาชิกสภา ฯ ต าบลปาพะยูน ที่รั้วเหล็กช ารุด ผมอยากให้กองช่างเข้าไปซ่อมแซมรั้วที่ช ารุดด้วย 
 ครับ 
นายกเทศมนตรี ฯ  ผมจะด าเนินการให้ครับ 

นายเดช  โหมดแหละหมัน ฝากผู้บริหารช่วยดูแลเรื่องคนขับรถขยะด้วย  เนื่องจากขับรถเร็วมาก 
เลขานุการสภา ฯ ท าให้ชาวบ้านมาทิ้งขยะไม่ทันครับ 
นายกเทศมนตรี ฯ  ผมขอมอบเรื่องนี้ให้หัวหน้ากองสาธารณสุขรับผิดชอบครับ 

นายหมัดแสละ  สุขติ  เรียนท่านประธานสภา   ผู้บริหาร   สมาชิกสภาเทศบาล  หัวหน้ากอง 
 สมาชิกสภา ฯ  และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ผมอยากให้แก้ปัญหาเรื่องสุนัขจรจัด เพราะสุนัขจรจัดมี 
   จ านวนมาก และไล่วิ่งกัดชาวบ้าน 
นายกเทศมนตรี ฯ  ผมได้แจ้งไปที่ปศุสัตว์อ าเภอแล้วครับ ให้กองสาธารณสุขเป็นผู้รับผิดชอบ 
พ.จ.อ.อรุณ คงชู   ผมขอชี้แจง   ส าหรับสุนัขจรจัดเป็นสัตว์ที่มีกฎหมายคุ้มครอง   
ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ   กองสาธารณสุข ได้จัดท าโครงการยิงยาสลบเอาไปทิ้งท่ีอ่ืน แต่ยังมีแหล่งอาหาร 
   ให้สุนัขกิน ท าให้สุนัขมีปริมาณมากขึ้น  เจ้าหน้าที่ท าได้แค่การฉีดวัคซีน  
   ผมขอปรึกษาปศุสัตว์อ าเภอก่อนครับ เพราะการท าหมันสุนัขนั้นใช้งบประมาณมาก   
นายกเทศมนตรี ฯ  ผมอยากจะไปปรึกษากับปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง   เรื่องสุนัขจรจัดครับ 
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นายวิศนุ  สุระก าแหง  เรียนท่านประธานสภา   ผู้บริหาร   สมาชิกสภาเทศบาล  หัวหน้ากอง  
ผู้อ านวยการกองการศึกษา และเจ้าหน้าที่ทุกท่านครับ  ผมขอคุยเรื่องสุนัขจรจัด มี 2 ประเด็น คือ 
   มีผู้เป็นมิตรกับสุนัข ให้อาหารสุนัข กับเป็นศัตรูกับสุนัข  เทศบาลจะแก้ปัญหาอย่างไร 
   เรื่องการท าเวทีประชาคมกับชาวบ้าน ผมอยากให้ท่านสมาชิกสภาเข้าไปรับฟังด้วย 
   จะได้เสนอโครงการที่จ าเป็นที่สุดครับ 
ประธานสภา ฯ   ผมอยากเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเข้ารับฟังด้วยทุกครั้งครับ 
นายอภิชาติ  มณีรัตน์  เรื่องการท าเวทีประชาคม ผมอยากให้เจ้าหน้าที่ท าหนังสือเชิญสมาชิกเข้าร่วม
สมาชิกสภา ฯ  การประชุมด้วยทุกครั้ง 

ประธานสภา ฯ    สมาชิกท่านใดต้องการหารือ   เรื่องใดบ้าง  เชิญครับ 

มติที่ประชุม ฯ   ไม่มี  

ประธานสภาฯ           เมื่อไม่มีผู้ใดหารือเพ่ิมเติม  ผมขอขอบคุณนายกเทศมนตรี ฯ  ผู้เข้าร่วมประชุม
และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลปากพะยูนทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม ผมขอปิดการประชุม 

 

                                       ปิดประชุมเวลา   11.30  น. 
  

   ลงชื่อ     เดช  โหมดแหละหมัน     ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
                                        (นายเดช  โหมดแหละหมัน) 

           เลขานุการสภา     
 

 

    ตรวจสอบแล้วถูกต้อง 
 

   ลงชื่อ     ธรรมนูญ  สนเส็ม        ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม   
    (นายธรรมนูญ  สนเส็ม)  
 

ลงชื่อ      โกศล   สุเมธาโส        กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                                          (นายโกศล   สุเมธาโส) 
 

ลงชื่อ       อภิชาติ ชาล ี           กรรมการตรวจรายงานการประชุม                         
           (นายอภิชาติ  ชาลี) 

  
                      ลงชื่อ      ธงชัย   ทองฉิม  ประธานสภาเทศบาลต าบลปากพะยูน 
    (นายธงชัย  ทองฉิม)  
 

 

 


