
 

ระเบียบวาระการประชุม 
สภาเทศบาลต าบลปากพะยูน 

สมัยประชุมสามัญ   สมัยที่  3   ครั้งที่ 2   ประจ าปี 2562 
 วันพฤหัสบดี ที่    29    สิงหาคม  ๒๕62   เวลา  ๑0.๐๐  น. 

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลปากพะยูน  
รายช่ือผู้เข้าประชุม 

 
 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล 
 

ต าแหน่ง ลายมือชือ่ หมายเหตุ 

 
๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 
7 
8 
9 

10 

 
 

นายธงชัย         ทองฉิม 
นายสมศักดิ์      เทพรินทร์ 
นายอบูบากาด   นกหมุด 
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นายโกศล         สุเมธาโส 
นายธรรมนูญ    สนเส็ม 
นายอภิชาติ      มณีรัตน์ 
นายอะหมาด     หมัดหละ 
นายอภิชาติ      ชาลี 
นายเดช        โหมดแหละหมัน 
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เริ่มประชุมเวลา  10.00 น. 

เลขานุการสภา ฯ  ฝ่ายเลขานุการสภาได้ตรวจสอบองค์ประชุมแล้ว   ครบตามระเบียบกระทรวง 
   มหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2557 ข้อ 25 สวัสดีประธานสภา 
   ผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  ปลัดเทศบาล เจ้าหน้าที่ทุกท่านครับ  วันนี้เป็นการประชุม
   สภาสมัยสามัญ   สมัยที่  3  ครั้งที่  2  ประจ าปี   2562  วันที่  29  สิงหาคม  2562  
   เมื่อทุกท่านพร้อม  ผมขอเรียนเชิญประธานสภาเทศบาล   กล่าวเปิดประชุมครับ  

ประธานสภา ฯ  ท่านนายกเทศมนตรี   สมาชิกสภาและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ  วันนี้เป็น 
 การประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่ 3  ครั้งที่  2  ประจ าปี 2562   วันที่   29  สิงหาคม   

2562  เวลา  10.00  น.  ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลปากพะยูน 

  1. รายละเอียดวาระการประชุม  สมัยสามัญ  สมัยที่  3   ครั้งที่  2  ประจ าปี 
 2562  วันที่  29  สิงหาคม  2562 
  2. ส าเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลปากพะยูน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 
 ประจ าปี  2562  วันที่  15  สิงหาคม  2562 
   

ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องท่ีประธานแจ้งต่อที่ประชุม 

     ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี  2  รับรองรายงานการประชุม  

    สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน   ได้รับรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบล 
   ปากพะยูน  สมัยสามัญ  สมัยที่  3   ครั้งที่   1    เมื่อวันที่  15  สิงหาคม  2562  
   แล้วนะครับ   มีท่านใดต้องการแก้ไขถ้อยความใด  หน้าใดบ้าง  เชิญครับ 

ประธานสภา ฯ   สมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดต้องการแก้ไขถ้อยความใด  หน้าใดบ้าง  เชิญครับ 
ที่ประชุม    ไม่มี  

ประธานสภา ฯ   เมื่อไม่มีผู้ใดสงสัย   หรือแก้ไขถ้อยความใด   ผมขอมติที่ประชุมรับรองรายงาน 
   การประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่ 1  ประจ าปี 2562  สมาชิกสภาท่านใด 
   เห็นชอบ โปรดยกมือ 

เลขานุการสภา ฯ   นับ/แจ้ง จ านวน 6 เสียง (นายหมัดแสละ  สุขติ, 
   นายอบูบากาด  นกหมุด,นายธรรมนูญ  สนเส็ม,นายอภิชาติ  ชาลี,นายโกศล สุเมธาโส, 
   นายเดช  โหมดแหละหมัน) 

ประธานสภา ฯ  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดไม่รับรองโปรดยกมือ 

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  6 เสียง 
   ไม่เห็นชอบ  - เสียง 
    งดออกเสียง  1 เสียง  
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ประธานสภา ฯ  ถือว่าที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 
 ครั้งที่ 1  ประจ าปี  2562  แล้วนะครับ 

ระเบียบวาระท่ี  3 กระทู้ถาม (ถ้ามี) 

                                                 ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว (ถ้ามี) 
                   ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี  5       เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

   5.1  การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ         
                            พ.ศ. 2563   วาระท่ี  2 , 3  

ประธานสภา ฯ  ขอเรียนเชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบครับ  

ประธานคณะกรรมการ   เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ    ตามท่ีสภาเทศบาลต าบลปากพะยูน        
แปรญัตติ ฯ       ในคราวประชุมสภาเทศบาลต าบลปากพะยูน  สมัยสามัญ  สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี  
   2562  เมื่อวันที่ 15  สิงหาคม 2562  ได้มีมติรับหลักการร่างเทศบัญญัติงบประมาณ 
   รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วาระท่ี 1  และสภาเทศบาลต าบลปากพะยูน      
   ได้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติ ระหว่างวันที่  19  สิงหาคม   2562   ถึงวันที่     
   21  สิงหาคม  2562   ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล
   ต าบลปากพะยูน  และคณะกรรมการแปรญัตติได้ประชุมกันในวันที่   22  สิงหาคม   
   2562   เวลา  10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลปากพะยูน  เพ่ือพิจารณา 
   ค าแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563   
   คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  
   2563  ได้ประชุมและพิจารณาค าแปรญัตติดังกล่าวแล้ว  ผลปรากฏว่าไม่มีสมาชิก 
   สภาเทศบาลมายื่นค าแปรญัตติแก้ไขเพ่ิมเติมในตอนใด หรือข้อใด   ตลอดจนการสงวน 
   ค าแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563       
   แต่ประการใด   และท่ีประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ   ได้พิจารณาแล้วมีมติเสนอ 
   ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563  นั้นตามร่างเดิม  
   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

ประธานสภา ฯ  ท่านประธานคณะกรรมการแปรญัตติได้แจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบเรียบร้อย 
 ในวาระท่ี 2  ท่านสมาชิกมีอะไรจะสอบถามบ้างไหมครับ  ถ้าไม่มีต่อไปเป็นวาระที่ 3 

  -   การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ   
 พ.ศ. 2563  ในวาระท่ี 3  ไม่มีการอภิปราย  เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติ   
 ให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุผลอันสมควรในการพิจารณาวาระนี้  ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่น 
 ลงมติว่า จะให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563          

หรือไม่ 

ประธานสภา ฯ  ขอมติจากสมาชิกสภาเทศบาลต าบลปากพะยูน   ว่าจะให้ตราเป็นเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  หรอืไม่   
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  สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563   เห็นชอบโปรดยกมือครับ  

เลขานุการสภา ฯ นับ/แจ้ง   จ านวน       6         เสียง 
   (นายหมัดแสละ  สุขติ,นายอบูบากาด  นกหมุด,นายธรรมนูญ  สนเส็ม,นายอภิชาติ  ชาลี,
   นายโกศล สุเมธาโส,นายเดช  โหมดแหละหมัน) 

ประธานสภา ฯ  สมาชิกสภาท่านใดไม่เห็นชอบโปรดยกมือ   

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   6     เสียง  

    ไม่เห็นชอบ   -     เสียง 

    งดออกเสียง   1     เสียง 

ประธานสภาฯ   ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี  
   งบประมาณ พ.ศ. 2563  ดังกล่าวแล้ว  
ประธานสภา ฯ   5.2 เรื่องการพิจารณาร่างเทศบัญญัติการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 
          พ.ศ.2562      

ประธานสภา ฯ   ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีชี้แจงรายละเอียด 
นายกเทศมนตรี ฯ  เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา  การเสนอร่างเทศบัญญัติการควบคุม 
   แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ.2562  ในวันนื้  สว่นรายละเอียดขอให้ผู้อ านวยการ 
   กองสาธารณสุขฯ ชี้แจงครับ 
ประธานสภา ฯ   ขอเชิญผู้อ านวยการกองสาธารณสุข ฯ  ชี้แจงรายละเอียด 
พ.จ.อ.อรุณ  คงชู   เรียนประธานสภา  ผู้บริหาร   สมาชิกสภาเทศบาล  และเจ้าหน้าที่ทุก
ท่านครับ 
ผู้อ านวยการกองสาธารณสขุ ฯ  ก่อนเข้าเรื่องผมขอแก้ไขในตัวร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลปากพะยูน เรื่อง การควบคุม 
     แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ.2562  หน้าที่  1   บรรทัดที่  6   จากประกาศวันที่  24  
     มิถุนายน 2545  เป็นประกาศวันที่  25  มิถุนายน  2545 สืบเนื่องมาจากกรมส่งเสริม 
     การปกครองส่วนท้องถิ่น  มีหนังสือด่วนที่สุด  ลงวันที่   13   มิถุนายน   2562    
     เรื่อง ขอความร่วมมือด าเนินการข้อตกลงความร่วมมือการจัดการสิ่งแวดล้อมเพ่ือป้องกัน 
     โรคติดต่อน าโดยยุงลาย จึงขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง 
     ร่วมกันขับเคลื่อนการด าเนินงานตามข้อตกลงความร่วมมือการจัดการสิ่งแวดล้อมเพ่ือ 
     ป้องกันโรคติดต่อน าโดยยุงลาย ดังนี้ 

    1. เฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อน าโดยยุงลาย 
    2. ประชาสัมพันธ์วิธีการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อน าโดยยุงลาย 
    3. พิจารณาจัดกิจกรรมรณรงค์จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม ป้องกันโรคไข้เลือดออก 
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    4. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาออกข้อบัญญัติท้องถิ่น เพ่ือควบคุม 
                 ลูกน้ ายุงลาย 
    5. กรณีพบผู้ป่วยในชุมชน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับหน่วยกระทรวง 
                                             สาธารณสุขในระดับพ้ืนที่  ปฏิบัติการควบคุมการระบาดของโรค และก าจัด 
        ยุงลาย 
    6. กรณีจัดซื้อทรายที่มีฟอส  สารเคมีหรืออุปกรณ์พ่นยุง  ให้ด าเนินการ 
                 จัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 
                                             ภาครัฐ พ.ศ.2560 

    หลักการ 

    เป็นการตราเทศบัญญัติ  เพ่ือใช้ควบคุมและก าจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายพาหะ 
   ของโรคไข้เลือดออก  และเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก 

    เหตุผล 

    เนื่องจากมีการแพร่ระบาดอย่างกว้างขวางของโรคไข้เลือดออกในเขตเทศบาล 
   ต าบลปากพะยูน ซึ่งมียุงลายเป็นพาหะของโรค  จงึจ าเป็นต้องควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ 
   ยุงลาย อันเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของไข้เลือดออก จึงอาศัยตามความในมาตรา 60 
   แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  13) พ.ศ.2552 
   ประกอบด้วยมาตรา  25  (1)  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.2535 แก้ไข 
   เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 และประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ก าหนดให้ 
   แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเป็นเหตุร าคาญและแต่งตั้งเจ้าพนักงานสาธารณสุขเพ่ิมเติม 
   ประกาศ ณ วันที่  25  มิถุนายน  2545  จึงจ าเป็นต้องตราเทศบัญญัตินี้  เพื่อให้มีผล 
   บังคับใช้ในเขตเทศบาลต าบลปากพะยูนต่อไป 
    ส าหรับรายละเอียดได้แจกให้สมาชิกสภาไปแล้วครับ 

ประธานสภา ฯ   ก่อนที่จะมีการแสดงความคิดเห็นหรืออภิปราย   อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
   ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554  
   ข้อ 45  ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่ประชุมสภา 
   เทศบาลจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ 
ประธานสภา ฯ   ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ 
นายกเทศมนตรี ฯ  ผมขอเสนอให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวครับ 
ประธานสภา ฯ   มีท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนบ้าง  เมื่อไม่มีผมขอมติที่ประชุมสมาชิกสภาเทศบาล 
   สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้เสนอสามวาระรวดเดียวโปรดยกมือ 

เลขานุการสภา ฯ นับ/แจ้ง   จ านวน       6         เสียง 
   (นายหมัดแสละ  สุขติ,นายอบูบากาด  นกหมุด,นายธรรมนูญ  สนเส็ม,นายอภิชาติ  ชาลี,
   นายโกศล สุเมธาโส,นายเดช  โหมดแหละหมัน) 

ประธานสภา ฯ  สมาชิกสภาท่านใดไม่เห็นชอบโปรดยกมือ   

เลขานุการสภา ฯ   นับ/แจ้ง   จ านวน      -           เสียง  

ประธานสภา ฯ    สมาชิกสภาท่านใดงดออกเสียงโปรดยกมือ  

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

มติที่ประชุม   เห็นชอบ   6     เสียง  

    ไม่เห็นชอบ   -     เสียง 

    งดออกเสียง   1     เสียง 

ประธานสภา ฯ   ต่อไปเข้าระเบียบวาระท่ีหนึ่งขั้นรับหลักการ 
    ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาล แสดงความคิดเห็นหรืออภิปราย 
ประธานสภา ฯ   เมื่อไม่มีสมาชิกแสดงความคิดเห็น   ขอมติที่ประชุมสมาชิกสภาเทศบาล 
   ท่านใดเห็นชอบรับหลักการเทศบัญญัติการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ.2562   
   โปรดยกมือขึ้น  

เลขานุการสภา ฯ นับ/แจ้ง   จ านวน       6         เสียง 
   (นายหมัดแสละ  สุขติ,นายอบูบากาด  นกหมุด,นายธรรมนูญ  สนเส็ม,นายอภิชาติ  ชาลี,
   นายโกศล สุเมธาโส,นายเดช  โหมดแหละหมัน) 

ประธานสภา ฯ  สมาชิกสภาท่านใดไม่เห็นชอบโปรดยกมือ   

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   6     เสียง  

    ไม่เห็นชอบ   -     เสียง 

    งดออกเสียง   1     เสียง 

ประธานสภา ฯ   ต่อไปการพิจารณาวาระที่สอง   การแปรญัตติเทศบัญญัติการควบคุมแหล่ง 
   เพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ.2562  วาระท่ีสองนั้น ให้ที่ประชุมสภาเทศบาลเป็นกรรมการ 
   แปรญัตติเต็มสภา  โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 
ประธานสภา ฯ   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดต้องการแปรญัตติบ้างขอเชิญครับ เมื่อท่าน 
   สมาชิกสภาเทศบาลไม่แปรญัตติ เป็นอันว่าวาระท่ีสองก็ผ่านไป ต่อไป พิจารณาวาระ 
   ที่สาม พิจารณาให้ตราเป็นเทศบัญญัติการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ.2562   
   หรือไม่ 
  ประธานสภา ฯ   ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติ 
   การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ.2562  โปรดยกมือขึ้น  

เลขานุการสภา ฯ  นับ/แจ้ง   จ านวน       6         เสียง 
   (นายหมัดแสละ  สุขติ,นายอบูบากาด  นกหมุด,นายธรรมนูญ  สนเส็ม,นายอภิชาติ  ชาลี,
   นายโกศล สุเมธาโส,นายเดช  โหมดแหละหมัน) 

ประธานสภา ฯ  สมาชิกสภาท่านใดไม่เห็นชอบโปรดยกมือ   

เลขานุการสภา ฯ   นับ/แจ้ง   จ านวน      -           เสียง 
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ประธานสภา ฯ    สมาชิกสภาท่านใดงดออกเสียงโปรดยกมือ  

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

มติที่ประชุม   เห็นชอบ   6     เสียง  

    ไม่เห็นชอบ   -     เสียง 

    งดออกเสียง   1     เสียง 

    เป็นอันว่าเทศบัญญัติการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ.2562  ที่ประชุม 
   ให้ตราเป็นเทศบัญญัติแล้วนะครับ 

ระเบียบวาระที่  6    เรื่องอ่ืน ๆ 

ประธานสภา ฯ   สมาชิกท่านใดต้องการหารือ  เรื่องใดบ้าง  เชิญครับ     
นายกเทศมนตรี ฯ  เรียนประธานสภา  ผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  หัวหน้ากองและเจ้าหน้าที่ 
   ทุกท่านครับ ผมมีเรื่องที่จะแจ้งให้ทราบ  วันนี้ได้เชิญผู้ที่เข้าร่วมแข่งขันเรือพายในงาน 
   ประเพณีลากพระมาประชุมบ่ายโมงครึ่ง   มีเรือพายที่มาสมัครไว้ 9 ล า การแข่งขัน 
   เรือพายปีนี้เปิดโอเพ่น มีทั้งเรือพายและเรือแจวครับ 
    งานประเพณีลากพระจะเริ่มงานวันที่  13 – 14  ตุลาคม  2562 
   ในวันที่  13  จะมีพิธีแห่ถ้วยพระราชทาน ฯ  ผมขอเรียนเชิญสมาชิกทุกท่านเข้าร่วม 
   เวลา 13.00 น.  และวันที่  14  ตุลาคม  2562  จะมีพิธีตักบาตรเทโว การประกวด 
   เรือพระ  ขอเชิญสมาชิกสภาทุกท่าน  เข้าร่วมต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
   การท่องเที่ยวและกีฬาครับ 

นายหมัดแสละ สุขติ เรียนประธานสภา  ผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  หัวหน้ากองและเจ้าหน้าที่ 
สมาชิกสภา ฯ              ทุกท่านครับ  ผมขอเสนอว่างานประเพณีลากพระควรที่จะมีเรือพายให้มาก และจัดให้ใหญ่ 
               กว่าทุกปีครับ 
นายกเทศมนตรี ฯ  เรือพายมีประมาณ  9  ล า   วันนี้ได้เชิญผู้ที่เข้าร่วมแข่งขันเรือพายในงาน 
   ประเพณีลากพระมาประชุมบ่ายโมงครึ่ง มีการแข่งขันเรือพาย  ปีนี้เปิดโอเพ่น  
   มีทั้งเรือพายและเรือแจวครับ 
นายเดช  โหมดแหละหมัน ใกล้จะถึงวันสารทเดือน 10 แล้ว  มีพ่อค้า แม่ค้ามาขายของในตลาดมาก 
เลขานุการสภา ฯ  ผมอยากให้ตลาดสะอาดครับ  
นายกเทศมนตรี ฯ  ท าบุญวันที่ 14 ตุลาคม 2562  ผมจะให้พนักงานลงไปท าความสะอาดก่อนครับ 
   ผมขอให้ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขชี้แจงเรื่องสุนัขครับ  

พ.จ.อ.อรุณ  คงชู   สืบเนื่องมาจากการประชุมครั้งที่แล้ว  ผม นายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล 
ได้ไป 
ผู้อ านวยการกองสาธารณสขุ ฯ  พูดคุยกับปศุสัตว์จังหวัดโดยตรง  เกี่ยวกับแนวทางแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัด 
โดยเฉพาะ 
   การท าหมันสุนัขจรจัด เทศบาลต้องจับสุนัขจรจัดมาขังไว้ในกรง กรงต้องมีความกว้าง 
   ประมาณ 3 เมตร เทศบาลหาวิธีการอย่างไรก็ได้ให้สุนัขมาอยู่ในกรง หลังจากนั้นเทศบาล
   แจ้งปศุสัตว์อ าเภอให้ติดต่อปศุสัตว์จังหวัดมาท าหมัน  เทศบาลเป็นผู้รับผิดชอบดูแล 
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   ในเรื่องของอาหารให้สุนัขจรจัด ก่อนและหลังจากท าหมัน ซึ่งท าหมันได้ประมาณวันละ  
   6 ตัว ค่าใช้จ่าย  500 บาท ต่อตัว ถ้ายิงยาสลบงบประมาณค่าใช้จ่ายแพงและเจ้าหน้าที่
   ต้องมีความเชี่ยวชาญครับ    

นายโกศล  สุเมธาโส เรียนประธานสภา  ผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  หัวหน้ากองและเจ้าหน้าที่ 
สมาชิกสภา ฯ   ทุกท่านครับ ผมอยากให้นายกเทศมนตรีและสมาชิกสภา ไปพบปะแม่ค้าในตลาด 
   และดูการท างานของเจ้าหน้าที่เทศกิจ 

นายกเทศมนตรี ฯ   ตามท่ีท่านโกศลได้พูดในที่ประชุมครั้งก่อน  เรื่องน้ าตกที่สวนปรับภูมิทัศน์  
   ผมได้ด าเนินการแล้ว  ส่วนเรื่องเจ้าหน้าที่เทศกิจผมได้เรียกมาคุยแล้วครับ 
ประธานสภา ฯ   ผมมีเรื่องที่จะปรึกษากับท่านปลัดเทศบาล เรื่องท าประตูท่ีบันไดตลาดชั้น 2  
นายกเทศมนตรี ฯ  ผมยังไม่ทราบเรื่องที  จะจัดการให้ครับ      
ประธานสภา ฯ    สมาชิกท่านใดต้องการหารือ   เรื่องใดบ้าง  เชิญครับ 
ที่ประชุม ฯ  ไม่มี  

ประธานสภาฯ          เมื่อไม่มีผู้ใดหารือเพ่ิมเติม  ผมขอขอบคุณนายกเทศมนตรี ฯ  ผู้เข้าร่วมประชุม           
 และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลปากพะยูนทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม ผมขอปิดการประชุม 
  

                                       ปิดประชุมเวลา   11.30  น. 

  

   ลงชื่อ     เดช   โหมดแหละหมัน      ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
                                        (นายเดช  โหมดแหละหมัน) 
                                          เลขานุการสภาเทศบาล 

 
   

    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)  

 
 


