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เริ่มประชุมเวลา  10.00 น. 

เลขานุการสภา ฯ  ฝ่ายเลขานุการสภาได้ตรวจสอบองค์ประชุมแล้ว  ครบตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.  2557   ข้อ  25   
สวัสดีผู้บริหาร   สมาชิกสภาเทศบาล   ปลัดเทศบาล   ทุกท่านครับ  วันนี้เป็นการ
ประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่  4 ประจ าปี  พ.ศ. 2562 วันที่   6   พฤศจิกายน 2562  
เมื่อทุกท่านพร้อม  ผมขอเรียนเชิญประธานสภาเทศบาล   กล่าวเปิดประชุมครับ  

ประธานสภา ฯ  ท่านนายกเทศมนตรี   สมาชิกสภาและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ  วันนี้
เป็นการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่  4 ประจ าปี พ.ศ. 2562 วันที่ 6  พฤศจิกายน  
2562  เวลา  10.00 น. ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลปากพะยูน 

  1. รายละเอียดวาระการประชุม สมัยสามัญ  สมัยที่  4 ประจ าปี พ.ศ.2562 
 วันที่  6   พฤศจิกายน  2562   
  2. ส าเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลปากพะยูน   สมัยสามัญ 

สมัยที่ 3  ครั้งที่  2   วันที่  29   สิงหาคม  2562 
   

ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องท่ีประธานแจ้งต่อที่ประชุม 

     ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี  2  รับรองรายงานการประชุม  

    สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน   ได้รับรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบล 
   ปากพะยูน   สมัยสามญั สมัยที่  3   ครั้งที่  2  เมื่อวันที่   29   สิงหาคม   2562
   แล้วนะครับ   มีท่านใดต้องการแก้ไขถ้อยความใด   หน้าใดบ้าง  เชิญครับ  

ที่ประชุม    ไม่มี  

ประธานสภา ฯ   เมื่อไม่มีผู้ใดสงสัย   หรือแก้ไขถ้อยความใด   ผมขอมติที่ประชุมรับรอง 
   รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ   สมัยที่  3  ครั้งที่  2   ประจ าปี  2562   
   สมาชิกสภาท่านใด  เห็นชอบ  โปรดยกมือ 

เลขานุการสภา ฯ   นับ/แจ้ง  จ านวน  8 เสียง     
(นายสมศักดิ์  
   เทพรินทร์,นายหมัดแสละ สุขติ,นายอบูบากาด  นกหมุด,นายโกศล สุเมธาโส, 
   นายธรรมนูญ   สนเส็ม,นายอภิชาติ  มณีรัตน์,นายอะหมาด   หมัดหละ, 
   นายเดช   โหมดแหละหมัน) 

ประธานสภา ฯ  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดไม่รับรองโปรดยกมือ 

เลขานุการสภา ฯ  นับ/แจ้ง  จ านวน  - เสียง 

ประธานสภา ฯ  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดงดออกเสียงโปรดยกมือ 

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

มติที่ประชุม   เห็นชอบ  8 เสียง 
   ไม่เห็นชอบ  - เสียง 
    งดออกเสียง  1 เสียง  

ประธานสภา ฯ  ถือว่าที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  
 สมัยที่ 3   ครั้งที ่ 2   ประจ าปี  2562  แล้วนะครับ 

ระเบียบวาระท่ี  3  กระทู้ถาม (ถ้ามี) 

                                                 - 

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว (ถ้ามี) 
                 - 

ระเบียบวาระท่ี  5        เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

5.1 เรื่องการขออนุมัติกู้เงินจากส านักกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค  
ธนาคารออมสิน เพื่อมาด าเนินการก่อสร้างโครงการท่าเทียบเรือ ขนาดไม่เกิน 
500 ตันกรอสส์  และลานอเนกประสงค์  ขนาดกว้าง  24.60 เมตร  ยาว 
40.00 เมตร รวมพื้นที่ก่อสร้างทั้งหมด  984  ตารางเมตร   พร้อมปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคารท่าเทียบเรือหลังเก่า  และติดตั้งกล้อง  CCTV  จ านวน  13  จุด  
งบประมาณ   12,500,000  บาท     

ประธานสภา ฯ   ขอเรียนเชิญท่านปลัดเทศบาลชี้แจงครับ 

นายธนัยนันท์  สุจวิพันธ์  เรียนท่านประธานสภา    ผู้บริหาร   สมาชิกสภาเทศบาล   หัวหน้ากอง 
   ปลัดเทศบาล  และเจ้าหน้าที่ทุกท่านครับ  วันนี้เป็นการขออนุมัติเรื่องการขออนุมัติกู้เงินจากส านัก 
   กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาคธนาคารออมสิน  เพ่ือมาด าเนินการก่อสร้างโครงการ
   ท่าเทียบเรือ ขนาดไม่เกิน 500 ตันกรอสส์ และลานอเนกประสงค์   ขนาดกว้าง 
   24.60 เมตร ยาว 40.00 เมตร  รวมพ้ืนที่ก่อสร้างทั้งหมด 984 ตารางเมตร  
   พร้อมปรับปรุงซ่อมแซมอาคารท่าเทียบเรือหลังเก่า และติดตั้งกล้อง CCTV จ านวน 
   13  จุด  งบประมาณ  12,500,000  บาท  การก่อสร้างจุดประสงค์หลักก็คือเพ่ือ 
   ส่งเสริมการท่องเที่ยว สร้างงานสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับพ่ีน้องในเขตเทศบาล
   ต าบลปากพะยูน  ให้มีชีวิตที่ดีขึ้นและมีประโยชน์แก่ พ่ีน้องประชาชนทั่วไป              
   มีความสะดวกในการรับ -  ส่ง  ของเรือท่องเที่ยว  แพ และเรือประมง  เทศบาลจะได้
   ท่าเทียบเรือที่มีความมั่งคงและแข็งแรง ปลอดภัย เทศบาลได้กู้เงินจากส านักกองทุน
   พัฒนาเมืองในภูมิภาคธนาคารออมสิน เป็นหน่วยงานของรัฐ  แต่ไม่เกี่ยวกับธนาคาร
   ออมสินปากพะยูน  ปีนี้เป็นโอกาสที่ดทีีส่ านักงานกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค 
   ธนาคารออมสินที่ให้กู้  เงื่อนไขในการขอกู้เงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
   ดอกเบี้ยก็ถูกร้อยละ 2.49 ต่อปี ระยะผ่อนช าระ 10 ปี  เจ้าหน้าที่ของส านักงาน
   กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาคธนาคารออมสินก็ได้มาอธิบายในเรื่องการขอกู้เงินแล้ว  
   วงเงินในการขอกู้ 12,500,000  บาท ส่วนรายละเอียดของโครงการ  ขอให้ทาง  
   กองช่างชี้แจงรายละเอียดครับ 
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นายพรหมเวช  รุ่งเรือง   เรียนท่านประธานสภา   ผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้ากอง 
  วิศวกรโยธาปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ทุกท่านครับ ในการก่อสร้างโครงการท่าเทียบเรือ ขนาดไม่เกิน

500 ตันกรอสส์ และลานอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 24.60 เมตร ยาว 
40.00 เมตร  รวมพ้ืนที่ก่อสร้างทั้งหมด 984 ตารางเมตร  พร้อมปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคารท่าเทียบเรือหลังเก่า และติดตั้งกล้อง CCTV จ านวน 13 จุด
งบประมาณ  12,500,000 บาท  จากการก่อสร้างครั้งก่อนตั้งงบประมาณ
ไว้ 8 ล้าน 2 แสนบาท แต่มาครั้งนี้ได้มีการปรับปรุงแบบแปลน ท าให้มี
ยอดเงินเพ่ิมมาจากครั้งก่อน  มีงานเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง   0.25 X 0.25 

 ยาว 6  เมตร  งานแบบหล่อคอนกรีต   งานผังพ้ืนซีเมนต์ขัดหยาบ พร้อม
เซาะร่อง งานปูกระเบื้องแกรนิตโต้ งานปรับภูมิทัศน์ งานระบบไฟฟ้า และ
งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารท่าเทียบเรือหลังเก่า มาเชื่อมต่อกันและติดกล้อง 

  CCTV  จ านวน  13  จุด  รอบบริเวณตลาดด้วยเพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

นายอภิชาติ  มณีรัตน์   เรียนท่านประธานสภา  ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้ากอง 
   สมาชิกสภา ฯ และเจ้าหน้าที่ทุกท่านครับ  ในส่วนของการก่อสร้างท่าเทียบเรือเราพูดกัน 

 หลายครั้งแล้ว เทศบาลก็ได้ท าเทศบัญญัติพ่ึงผ่านมาแค่ 2 เดือน น่าจะเอา
เรื่องโครงการก่อสร้างท่าเรือเข้าไปในเทศบัญญัติงบประมาณปี  2563  ด้วย 

  ในเรื่องงบประมาณการซ่อมแซมและติดตั้งกล้อง CCTV จ านวน 13 จุด 
น่าจะอยู่ในเทศบัญญัติได้   ไม่จ าเป็นต้องขอกู้เงินเพราะจะท าได้ทันทีครับ 

นายธนัยนันท์  สุจวิพันธ์   เรื่องการขอกู้เงิน เพราะว่าเมื่อก่อนเทศบาลได้ตั้งในเทศบัญญัติแล้ว 
   ปลัดเทศบาล แต่วงเงินในเทศบัญญัติไม่สามารถก่อสร้างโครงการดังกล่าวได้   เทศบาลมีเงิน 
 จ านวนจ ากัด  แต่ถ้าเทศบาลกู้เงินจากส านักกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค

ธนาคารออมสิน  เทศบาลสามารถผ่อนช าระได้  ผ่อนภายในระยะเวลา 10 ปี  

นายธรรมนูญ  สนเส็ม   เรียนท่านประธานสภา  ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล  หัวหน้ากอง 
   สมาชิกสภา ฯ และเจ้าหน้าที่ทุกท่านครับ  การขออนุมัติกู้เงินที่ผ่านมา เทศบาลก็ได้ผ่านเวที

ประชาคมจากชาวบ้านและหน่วยงานต่าง ๆ แล้ว ผมอยากทราบว่าติดขัดท่ี
หน่วยงานใดครับ 

นายธนัยนันท์  สุจวิพันธ์   ในการกู้เงินจากสถาบันการเงินมีหลักเกณฑ์ในการขอกู้  เทศบาลก็ 
   ปลัดเทศบาล  ได้ผ่านทุกขั้นตอนแล้ว   ผ่านการขออนุญาตหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว 

นายธรรมนูญ  สนเส็ม   การท าเรื่องขออนุมัติเงินกู้  อาจจะได้หรือไม่ได้   แต่ผมก็เห็นด้วยใน 
   สมาชิกสภา ฯ การกู้เงินมาก่อสร้างโครงการท่าเทียบเรือ  เทศบาลก็จ าเป็นต้องใช้วิธีการ     
 กู้เงินพึ่งพาตนเอง  เพ่ือประโยชน์แก่หลาย ๆ  ฝ่าย   ถ้าไม่ท าวันนี้ก็จะไม่ได้

ท าอีก เพ่ือประโยชน์ของพ่ีน้องประชาชนในพื้นที่ 
ประธานสภา ฯ   ผมขอขอบคุณครับ   สมาชิกสภาท่านใดต้องการสอบถามอีกบ้าง  

 เชิญครับ ถ้าไมม่ีผมขอมติที่ประชุม  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบใน 
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 การกู้เงินจากส านักกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค  ธนาคารออมสิน เพ่ือมา 
 ด าเนินการก่อสร้างโครงการท่าเทียบเรือ  ขนาดไม่เกิน  500  ตันกรอสส์  

และลานอเนกประสงค์  ขนาดกว้าง  24.60  เมตร ยาว 40.00 เมตร  รวม
พ้ืนที่ก่อสร้างทั้งหมด  984  ตารางเมตร   พร้อมปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร 

 ท่าเทียบเรือหลังเก่า และติดตั้งกล้อง CCTV จ านวน  13  จุด งบประมาณ  
12,500,000 บาท  สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบให้กู้เงินจ านวน  
12,500,000 บาท ดังกล่าว โปรดยกมือ 

เลขานุการสภา ฯ   นับ/แจ้ง จ านวน   5  เสียง  ( นายหมัดแสละ สุขติ , 

 นายอบูบากาด  นกหมุด, นายโกศล สุเมธาโส, นายธรรมนญู  สนเส็ม,  

 นายเดช  โหมดแหละหมัน) 

ประธานสภา ฯ   สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดไม่เห็นชอบโปรดยกมือ 

เลขานุการสภา ฯ   นับ/แจ้ง จ านวน 1  เสียง  (นายสมศักดิ์   เทพรินทร์) 

ประธานสภา ฯ   สมาชิกสภาท่านใดงดออกเสียงโปรดยกมือ 

เลขานุการสภา ฯ   นับ/แจ้ง จ านวน 3 เสียง  (นายอะหมาด หมัดหละ,   
 นายอภิชาติ มณีรัตน์,ประธานสภา ฯ) 

ประธานสภา ฯ   สรุปมติที่ประชุม  

มติที่ประชุม    เห็นชอบ  5 เสียง 
    ไม่เห็นชอบ  1 เสียง 
     งดออกเสียง  3 เสียง  

ประธานสภา ฯ 5.2  เรื่องการขออนุมัติกู้เงินจากส านักงานกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค 
      ธนาคารออมสิน เพื่อมาด าเนินการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถ

กระบะ)  
      ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี หรือก าลังเครื่องยนต์

สูงสุด 
      ไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวัตต์ จ านวน 1 คัน งบประมาณ 1,000,000 

บาท 

ประธานสภา ฯ       ขอเรียนเชิญผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมชี้แจง
 รายละเอียดครับ 

พ.จ.อ.อรุณ  คงชู    เรียนท่านประธานสภา ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าและ 
ผู้อ านวยการกองสาธารณสุข ฯ      เจ้าหน้าที่ทุกท่านครับ  เรื่องการขออนุมัติกู้เงินจากส านักงานกองทุนพัฒนา

เมืองในภูมิภาค ธนาคารออมสิน เพ่ือมาด าเนินการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน 
(รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี หรือก าลังเครื่องยนต์
สูงสุดไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวัตต์ จ านวน 1 คัน งบประมาณ 1,000,000 
บาท ตามพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ.2551 มาตรา 33  วรรค 2 

  ได้บัญญัติ ไว้ ว่ า เ พ่ือเป็นการส่ง เสริมการมีบทบาท ตามความพร้อม         
ความเหมาะสม  และความจ าเป็นของประชาชนในท้องถิ่น ให้คณะกรรม  
การแพทย ์
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 ฉุกเฉินสนับสนุนและประสานองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น เพ่ือก าหนด
หลักเกณฑ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ด าเนินงานและบริหารจัดการ
ระบบการแพทย์ฉุกเฉินในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้ท า 

 หนังสือแจ้งหลักเกณฑ์ดังกล่าว ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งได้
รับทราบและน าไปเป็นแนวทางการด าเนินและบริหารจัดการระบบการแพทย์ 

 ฉุกเฉินในทุกพ้ืนที ่
   - พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50 (9) ก าหนดให้

เทศบาลต าบล มีหน้าที่ต้องท าหน้าที่ตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่
เทศบาล มาตรา 51 (6) ก าหนดให้เทศบาลต าบล อาจจัดท ากิจการใด ๆ ใน
เขตเทศบาล ให้มีและบ ารุงรักษาที่ท าการพิทักษ์และรักษาคนไข้ เป็นหน้าที่
ของเทศบาล 

   - พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 
มาตรา 20 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่นั้นเป็น
ผู้รับผิดชอบในฐานะผู้อ านวยการท้องถิ่น และมีหน้าที่ช่วยเหลือผู้อ านวยการ
จังหวัดและผู้อ านวยการอ าเภอตามที่ได้รับมอบหมาย 

   - พระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ.2551 เมื่อมีการตรา
พระราชบัญญัตินี้  ออกมาบังคับใช้โดยในมาตรา 33  วรรค  2  บัญญัติไว้ว่า 

 “เพ่ือส่งเสริมการมีบทบาทตามความพร้อม ความเหมาะสม และความจ าเป็น
ของประชาชนในท้องถิ่น ให้กรมการแพทย์ฉุกเฉิน (กพฉ.) สนับสนุนและ
ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์ ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ด าเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์
ฉุกเฉินในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ โดยอาจได้รับการอุดหนุนจากกองทุน” ซึ่ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องด าเนินการตามหน้าที่ด้านการรักษาพยาบาล
ผู้ ป่ ว ยฉุ ก เฉิ นและการแพทย์ ฉุ ก เฉิ น  ต ามแนวทางที่ ก าหนดไว้ ใ น
พระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ.2551 และหลักเกณฑ์ที่ออกตาม
พระราชบัญญัตินี้ ในพ้ืนที่เทศบาลต าบลปากพะยูนมีโรงพยาบาลปากพะยูน
อยู่ใกล้ มีรถพยาบาลอยู่แล้วสามารถรองรับผู้ป่วยได้ แต่ในกรณีเกิดเหตุด่วน
เมื่อรถพยาบาลมีไม่เพียงพอ เทศบาลต าบลปากพะยูนสามารถที่จะรับผู้ป่วย
ได้  เพราะเทศบาลรู้จักพ้ืนที่ในเขตเทศบาลได้ดี 

ประธานสภา ฯ   สมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามอีกบ้างครับ 
นายหมัดแสละ  สุขติ   เรียนท่านประธานสภา  ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้ากอง
สมาชิกสภา ฯ   และเจ้าหน้าที่ทุกท่านครับ   ผมอยากถามว่ารถกู้ชีพยี่ห้ออะไร 

นายธนัยนันท์  สุจวิพันธ์   ในการจัดซื้อจัดจ้างยังระบุยี่ห้อไม่ได้  แต่สามารถก าหนดตาม 
   ปลัดเทศบาล   มาตรฐานครุภัณฑ์และคุณลักษณะได้  ผมขออธิบายถึงรถกู้ชีพเป็นรถที่ใช้ใน
    เรื่องอุบัติเหตุ เจ็บป่วย  แต่รถกู้ภัย ใช้ในกรณีอุบัติเหตุและเสียชีวิต รถกู้ชีพ
    เจ้าหน้าที่ต้องผ่านการอบรมกับศูนย์กู้ภัยนเรนทร 1669  สามารถช่วยเหลือ
    ในพ้ืนที่ใกล้เคียงได้ มีประโยชน์มากมาย มีข้ันตอนในการใช้รถ มีการอบรม     
    มีหลายขั้นตอน ถ้าเทศบาลมีรถกู้ชีพ  สามารถเข้าไปรับผู้ป่วยหรืออุบัติเหตุได้
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นายอภิชาติ  มณีรัตน์   การซื้อรถกู้ชีพผมเห็นด้วย   ผมอยากจะสอบถามรายละเอียด 
   สมาชิกสภา ฯ เรื่องรถกู้ชีพมีอุปกรณ์อะไรบ้าง มีการใช้งานอย่างไร เทศบาลมีความพร้อมใน

เรื่องบุคลากรมากแค่ไหน 

พ.จ.อ.อรุณ  คงชู   ส าหรับคุณลักษณะของรถกู้ชีพ  ราคา 1 ล้านบาท ในเอกสารที่ 
ผู้อ านวยการกองสาธารณสุข ฯ        แจกให้ ถ้าผ่านสภาเทศบาลแล้ว เทศบาลจะต้องตั้งคณะกรรมการก าหนด 
 มีเจ้าหน้าที่เทศบาล เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลปากพะยูน จะต้องให้ผ่าน 

 ใบอนุญาต มีข้อมูลอุปกรณ์เครื่องยนต์ มีลักษณะอุปกรณ์ไฟฟ้า มีรายละเอียด
และมีขั้นตอนหลายขั้นตอน เมื่อผ่านสภาแล้วจะต้องมีการอบรมบุคลากร
ประจ ารถกู้ชีพ บุคลากรต้องขึ้นอยู่กับกองสาธารณสุข ฯ และขั้นตอนสุดท้าย
บุคลากรต้องผ่านอบรม 

นายอภิชาติ  มณีรัตน์   ผมขอถามเรื่องบคุลากรว่า   เทศบาลจะรับบุคลากรใหม่หรือไม ่
   สมาชิกสภา ฯ 

พ.จ.อ.อรุณ  คงช ู   ส าหรับในเรื่องบุคลากร  เทศบาลไม่ได้รับบุคลากรคนใหม่ จะอบรม 
ผู้อ านวยการกองสาธารณสุข ฯ        เจ้าหน้าที่ของเทศบาลที่มีอยู่แล้วครับ 

นายธรรมนูญ  สนเส็ม   ผมอยากสอบถาม  เรื่องรถกู้ชีพช่วยเหลือชาวบ้าน   ในการท า 
   สมาชิกสภา ฯ ประชาคมในโรงเรียนอนุบาลปากพะยูน   ชาวบ้านได้เสนอให้ซื้อรถกู้ชีพ 
 จุดประสงค์หลักเพ่ือช่วยเหลือผู้ป่วยในกรณีฉุกเฉินได้หรือไม่  มีผู้ป่วยบางราย 

 ไปเช่ารถหรือเหมารถ ผู้ป่วยบางรายมีรายได้น้อย ผมอยากให้ควบคุม
รายละเอียดนี้ก่อนเป็นจุดประสงค์หลักในการซื้อรถกู้ชีพครับ 

พ.จ.อ.อรุณ  คงช ู   ในการช่วยเหลือชาวบ้านต้องอยู่ในดุลพินิจของศูนย์นเรนทร 
ผู้อ านวยการกองสาธารณสุข ฯ        ในเรื่องการรับ - ส่ง  ผู้ป่วย  หมอนัดผมก็ไม่แน่ใจ  เพราะต้องมีงบประมาณ 
  ศูนยน์เรนทรเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณให้ 

นายอภิชาติ  มณีรัตน์   รถกู้ชีพต้องขึ้นอยู่กับศูนย์นเรนทรไม่ใช่ขึ้นอยู่กับเทศบาล  ผมอยาก 
   สมาชิกสภา ฯ ทราบรายละเอียดให้มากกว่านี้ 
นายธนัยนันท์  สุจวิพันธ์   ในการใช้รถกู้ชีพเป็นไปตามระเบียบที่ก าหนดต้องแจ้งศูนย์นเรนทร 
   ปลัดเทศบาล เป็นผู้อนุญาตในการออกรับ - ส่ง  ผู้ป่วยเทศบาลจะออกไปรับ - ส่ง โดย 
 ภาระการไม่ได้ 

ประธานสภา ฯ   ผมขอขอบคุณครับ   มีท่านใดจะแสดงความคิดเห็นอีกเชิญครับ  
 เมื่อไม่มี  ผมขอมติจากสมาชิกสภาเทศบาลต าบลปากพะยูน  ขอความ
 เห็นชอบการขอกู้เงินจากส านักงานกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาคธนาคาร
 ออมสิน เพ่ือน ามาด าเนินการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตร
 กระบอกสูบ ไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ ากว่า 
 110 กิโลวัตต์ จ านวน 1 คัน งบประมาณ 1,000,000 บาท ท่านสมาชิก
 สภาท่านใดเห็นชอบให้กู้เงินจ านวนดังกล่าว  โปรดยกมือครับ 

เลขานุการสภา ฯ   นับ/แจ้ง จ านวน  8 เสียง     (นายสมศักดิ์  
    เทพรินทร์,นายหมัดแสละ สุขติ,นายอบูบากาด  นกหมุด,นายโกศล สุเมธาโส, 
    นายธรรมนูญ   สนเส็ม,นายอภิชาติ มณีรัตน์,นายอะหมาด  หมัดหละ, 
    นายเดช  โหมดแหละหมัน) 
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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  8 เสียง 
     ไม่เห็นชอบ  - เสียง 
     งดออกเสียง  1 เสียง  

ประธานสภา ฯ  5.3 เรื่องการโอนเงินงบประมาณ 
   - โอนเงินตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
     โอนลด ส านักปลัด แผนงานรักษาความสงบภายใน 
     หมวดค่าวัสดุ เครื่องดับเพลิง จ านวน 25,000  บาท 
   - โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ส านักปลัด หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน   

   และสิ่งก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑ์ เครื่องดับเพลิง เพื่อจัดซื้อ 
                                                    หัวฟร๊อค จ านวน  1  หัว  เป็นเงิน 25,000  บาท 
          - โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
                                                         โอนลดประปา (งบเฉพาะการ) แผนงานงบกลาง เพื่อจัดซื้อ 
            ตู้ท าน้ าเย็น  จ านวน 5,000  บาท 
   - โอนเพิ่มตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ส านักปลัด แผนงานบริหาร

ทั่วไป  ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อจัดซื้อตู้ท าน้ าเย็น จ านวน 
  5,000  บาท 

ประธานสภา ฯ       ขอเรียนเชิญหัวหน้าส านักปลัด  ชี้แจงครับ 
นายพีระยุทธ์ วัฒนาสกุลเจริญ   รายการแรกโอนเงินตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   โอนลดส านักปลัด  

  หัวหน้าส านักปลัด  แผนงานรักษาความสงบภายในหมวดค่าวัสดุ  เครื่องดับเพลิง   จ านวน 
25,000 บาท  เพ่ือจัดซื้อหัวฟร๊อค จ านวน  1  หัว  เป็นเงิน 25,000 บาท  
ในปีงบประมาณ  2563   เทศบาลต าบลปากพะยูนไม่ได้ตั้งงบประมาณใน   
เทศบัญญัติไว้เพ่ือจัดซื้อหัวฟร๊อค    จึงโอนตั้งเป็นรายการใหม่    เป็นค่า
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง  เพื่อจัดซื้อหัวฟร๊อค  รายการที่สองจัดซื้อตู้ท าน้ าเย็น
ในการบริการให้กับประชาชนที่มาติดต่อราชการ 

ประธานสภา ฯ    เมื่อไม่มีผู้ใดต้องการที่จะสอบถามเพ่ิมเติม   ผมขอมติที่ประชุมเรื่อง
    การโอนงบประมาณรายจ่าย  ตั้งเป็นรายการใหม่ ส านักปลัด เพ่ือจัดซื้อ
    หัวฟร๊อค จ านวน 1 หัว เป็นเงิน  25,000  บาท และจัดซื้อตู้ท าน้ าเย็น 
    จ านวน 5,000  บาท  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลปากพะยูน ท่านใด 
    เห็นชอบ โปรดยกมือ  

เลขานุการสภา ฯ   นับ/แจ้ง  จ านวน  8    เสียง   (นายสมศักดิ์ เทพรินทร์,        
    นายหมัดแสละ สุขติ, นายอบูบากาด  นกหมุด, นายโกศล สุเมธาโส, 
    นายธรรมนูญ   สนเส็ม,นายอภิชาติ มณีรัตน์,นายอะหมาด  หมัดหละ, 
    นายเดช  โหมดแหละหมัน) 
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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  8 เสียง 
     ไม่เห็นชอบ  - เสียง 
     งดออกเสียง  1 เสียง 
 

ระเบียบวาระท่ี  6   เรื่องอ่ืน ๆ 

ประธานสภา ฯ     สมาชิกท่านใดต้องการหารือ    เรื่องใดบ้าง   เชิญครับ 
นายเดช  โหมดแหละหมัน  ผมขอพูดเรื่องพนักงานกวาดขยะ  ช่วยไปกวาดขยะทั้งสามซอยของ 
เลขานุการสภา ฯ  ชุมชนหัวฝาดครับ บางซอยเข้าไปกวาดขยะ แต่บางซอยไม่ได้เข้าไปกวาดขยะ 

นายธรรมนูญ  สนเส็ม  ผมขอขอบคุณทางฝ่ายผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ได้ไปช่วยตัด 
สมาชิกสภา ฯ ต้นไม้ล้มที่หน้ากศน. และซ่อมไฟฟ้าซอยประปาก็ซ่อมเรียบร้อยแล้ว 
 ผมอยากให้สมาชิกทุกคนช่วยกันดูแลเรื่องความเดือดร้อนของชาวบ้าน 
 ด้วยครับ 

ประธานสภาฯ            เมื่อไม่มีผู้ใดหารือเพ่ิมเติม    ผมขอขอบคุณนายกเทศมนตรี ฯ  
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   สุเมธาโส         กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                                          (นายโกศล   สุเมธาโส) 
 

ลงชื่อ                -           กรรมการตรวจรายงานการประชุม                          
    (นายอภิชาติ  ชาลี) 

  
                      ลงชื่อ      ธงชัย   ทองฉิม           ประธานสภาเทศบาลต าบลปากพะยูน 
    (นายธงชัย  ทองฉิม)  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


