
ระเบียบวาระการประชุม 
สภาเทศบาลต าบลปากพะยูน 

สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจ าปี  พ.ศ. 2562 
วันพุธที่    20   เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2562  เวลา 10.00 น. 

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลปากพะยูน 
 

……………………………………………………….. 

รายช่ือผู้เข้าประชุม 
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ชื่อ – สกุล 
 

ต าแหน่ง 
 

ลายมือชื่อ 
 

หมายเหตุ 
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นายธงชัย         ทองฉิม 
นายสมศักดิ์      เทพรินทร์ 
นายหมัดแสละ   สุขติ 
นายอบูบากาด   นกหมุด 
นายอภิชาติ      ชาลี 
นายโกศล         สุเมธาโส 
นายธรรมนูญ    สนเส็ม 
นายอภิชาติ      มณีรัตน์ 
นายอะหมาด    หมัดหละ 
นายเดช          โหมดแหละหมัน 

 
 

ประธานสภาเทศบาล 
รองประธานสภาเทศบาล 

สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล

เลขานุการสภาเทศบาล 

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

 

 

 

 

 

ขาดประชุม 

 

ขาดประชุม 

 

 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
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๒ 
๓ 
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นายศราวุธ       ทัศนลีลพร 
นายธนัยนันท์    สุจวิพันธ์ 
นายวิศนุ          สุระก าแหง 
นายพีระยุทธ์    วัฒนาสกุลเจริญ 
นายพรหมเวช   รุ่งเรือง 
นายช านาญ      มณี 
นายวิระ          ขวัญทอง 

 
 

นายกเทศมนตรี 
ปลัดเทศบาล 

ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
หัวหน้าส านักปลัด 

วิศวกรโยธา ฯ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ฯ 

นายช่างโยธาอาวุโส 

 

ศราวุธ      ทัศนลีลพร 
ธนัยนันท์   สุจวิพันธ ์
วิศนุ        สุระก าแหง 
พีระยุทธ์   วัฒนาสกุลเจริญ 

พรหมเวช  รุ่งเรือง 
ช านาญ     มณี 
วิระ         ขวัญทอง 
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เริ่มประชุมเวลา  10.00  น. 

เลขานุการสภา ฯ  ฝ่ายเลขานุการสภาได้ตรวจสอบองค์ประชุมแล้ว   ครบตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2557 ข้อ 25  สวัสดี
ประธานสภา  ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล  ปลัดเทศบาล  เจ้าหน้าที่ทุกท่านครับ  วันนี้เป็นการ
ประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจ าปี 2562  วันที่  20 กุมภาพันธ์ 2562  เมื่อทุกท่าน
พร้อม ผมขอเรียนเชิญประธานสภาเทศบาล  กล่าวเปิดประชุมครับ 

ประธานสภา ฯ  ท่านนายกเทศมนตรี  สมาชิกสภา  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ วันนี้เป็นการประชุม
สมัยสามัญ  สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ.2562 วันที่  20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 น.    
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลปากพะยูน 

  1. รายละเอียดวาระการประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก  ประจ าปี พ.ศ.2562 วันที่ 20
กุมภาพันธ์ 2562 

  2. ส าเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลปากพะยูน  สมัยสามัญ สมัยที่ 4 
ประจ าปี  2561   วันที่  28  พฤศจิกายน 2561 

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องท่ีประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ประธานสภา ฯ   ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี  2   รับรองรายงานการประชุม  

ประธานสภา ฯ   สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน   ได้รับรายงานการประชุมสภาเทศบาล ต าบลปากพะยูน  
สมัยสามัญ  สมัยที่ 4   ประจ าปี  2561   เมื่อวันที่   28   พฤศจิกายน   2561  แล้วนะครับ     
มีท่านใดต้องการแก้ไขถ้อยความใด   หน้าใดบ้าง  เชิญครับ 

มติที่ประชุม    ไม่มี 

ประธานสภา ฯ  เมื่อไม่มีผู้ใดสงสัย  หรือแก้ไขถ้อยความใด  ผมขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม    
   สภาสมัยสามัญ  สมัยที่ 4   ประจ าปี  2561  เห็นชอบโปรดยกมือ 
เลขานุการ ฯ   นับ/แจ้ง   จ านวน     7     เสียง 

ประธานสภา ฯ   ผู้ใดไม่เห็นชอบโปรดยกมือ 

เลขานุการ ฯ   นับ/แจ้ง   จ านวน         -           เสียง 

ประธานสภา ฯ   ผู้ใดงดออกเสียงโปรดยกมือ 

เลขานุการ ฯ   นับ/แจ้ง   จ านวน         1          เสียง 
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ประธานสภา ฯ   สรุปมติที่ประชุม  

มติที่ประชุม   เห็นชอบ              7  เสียง     (นายสมศักดิ์  เทพรินทร์, 
   นายหมัดแสละ สุขติ,นายอบูบากาด  นกหมุด,นายธรรมนูญ  สนเส็ม,นายอะหมาด  หมัดหละ,
   นายโกศล   สุเมธาโส,นายเดช  โหมดแหละหมัน) 

ไม่เห็นชอบ    - เสียง 
    งดออกเสียง                 1        เสียง (ประธานสภา ฯ) 

ประธานสภา ฯ   ถือว่าที่ประชุมมีมติ เห็นชอบ   รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล         
สมัยสามัญ  สมัยที่ 4   ประจ าปี 2561     แล้วนะครับ  

ระเบียบวาระท่ี  3 กระทู้ถาม 

    ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว (ถ้ามี) 

    ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

   5.1 การก าหนดสมัยประชุมสามัญ   ประจ าปี   2562   จ านวน   3   สมัย   และ               
         สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจ าปี  2563 

ประธานสภา ฯ   ขอเชิญสมาชิกสภาเสนอครับ    

นายเดช โหมดแหละหมัน  ผมขอเสนอ  สมัยประชุม  สมัยสามัญ ประจ าปี 2562  จ านวน  3  สมัย   
เลขานุการ ฯ    และสมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจ าปี  2563  ดังนี้  

           1. สมัยสามัญ  สมัยที่  2  มีก าหนด  30  วัน  เริม่ตั้งแต่วันที่   1   มิถุนายน   
       2562    ถึงวันที่  30   มิถุนายน  2562 

ประธานสภา  ฯ   ขอผู้รับรอง  2  ท่าน   

มติที่ประชุม    มีผู้รับรอง  2  ท่าน  ดังนี้ 

    1.  นายธรรมนูญ  สนเส็ม  2. นายโกศล  สุเมธาโส 

ประธานสภา ฯ   มติที่ประชุม   มีผู้รับรองถูกต้อง  
    สมาชิกท่านใดต้องการเสนอเป็นอย่างอ่ืน  เชิญครับ 
    เมื่อไม่มีผู้เสนอเป็นอย่างอ่ืน  ผมขอมติที่ประชุมสมาชิกสภาเทศบาล  ท่านใด 
   เห็นชอบโปรดยกมือขึ้นครับ 
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เลขานุการ ฯ   นับ/แจ้ง   จ านวน         7         เสียง 

ประธานสภา ฯ   ผู้ใดไม่เห็นชอบโปรดยกมือ 

เลขานุการ ฯ   นับ/แจ้ง   จ านวน         -          เสียง 

ประธานสภา ฯ   ผู้ใดงดออกเสียงโปรดยกมือ 

เลขานุการ ฯ   นับ/แจ้ง   จ านวน         1         เสียง 

ประธานสภา ฯ   สรุปมติที่ประชุม  
มติที่ประชุม   เห็นชอบ              7  เสียง    (นายสมศักดิ์  เทพรินทร์,   
    นายหมัดแสละ สุขติ, นายอบูบากาด  นกหมุด,นายธรรมนูญ   สนเส็ม, 
    นายอะหมาด  หมัดหละ,นายโกศล   สุเมธาโส,นายเดช  โหมดแหละหมัน) 

ไม่เห็นชอบ    - เสียง 
    งดออกเสียง                 1        เสียง (ประธานสภา ฯ) 
 

นายเดช  โหมดแหละหมัน 2. สมัยสามัญ  สมัยท่ี  3  มีก าหนด  30  วัน   เริ่มตั้งแต่วันที่   1   สิงหาคม           
เลขานุการ ฯ    2562  ถึงวันที่  30   สิงหาคม  2562  

ประธานสภา  ฯ   ขอผู้รับรอง  2  ท่าน   

มติที่ประชุม    มีผู้รับรอง  2  ท่าน  ดังนี้ 

    1.  นายสมศักดิ์   เทพรินทร์ 2. นายอะหมาด  หมัดหละ 

ประธานสภา ฯ   มติที่ประชุม  มีผู้รับรองถูกต้อง  
    สมาชิกท่านใดต้องการเสนอเป็นอย่างอ่ืน  เชิญครับ 

    เมื่อไม่มีผู้เสนอเป็นอย่างอ่ืน  ผมขอมติที่ประชุมสมาชิกสภาเทศบาล  ท่านใด 
   เห็นชอบโปรดยกมือขึ้นครับ 

เลขานุการ ฯ   นับ/แจ้ง   จ านวน         7         เสียง 

ประธานสภา ฯ   ผู้ใดไม่เห็นชอบโปรดยกมือ 

เลขานุการ ฯ   นับ/แจ้ง   จ านวน         -          เสียง 

ประธานสภา ฯ   ผู้ใดงดออกเสียงโปรดยกมือ 

เลขานุการ ฯ   นับ/แจ้ง   จ านวน         1         เสียง 

ประธานสภา ฯ   สรุปมติที่ประชุม  

มติที่ประชุม   เห็นชอบ              7  เสียง     (นายสมศักดิ์  เทพรินทร์, 
   นายหมัดแสละ สุขติ,นายอบูบากาด  นกหมุด,นายธรรมนูญ  สนเส็ม,นายอะหมาด  หมัดหละ,
   นายโกศล   สุเมธาโส,นายเดช  โหมดแหละหมัน) 
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ไม่เห็นชอบ    - เสียง 
    งดออกเสียง                 1        เสียง (ประธานสภา ฯ) 

นายเดช  โหมดแหละหมัน   3. สมัยสามัญ  สมัยท่ี  4  มีก าหนด  30  วัน  เริ่มตั้งแต่วันที่  1  พฤศจิกายน  
เลขานุการสภา ฯ  2562   ถึงวันที่ 30  พฤศจิกายน  2562  

ประธานสภา  ฯ   ขอผู้รับรอง  2  ท่าน   

มติที่ประชุม    มีผู้รับรอง  2  ท่าน  ดังนี้ 

    1.  นายหมัดแสละ  สุขติ  2. นายอบูบากาด  นกหมุด 

ประธานสภา ฯ   มติที่ประชุม  มีผู้รับรองถูกต้อง  
    สมาชิกท่านใดต้องการเสนอเป็นอย่างอ่ืน  เชิญครับ 

    เมื่อไม่มีผู้เสนอเป็นอย่างอ่ืน   ผมขอมติที่ประชุมสมาชิกสภาเทศบาล  ท่านใด 
   เห็นชอบโปรดยกมือขึ้นครับ 

เลขานุการ ฯ   นับ/แจ้ง   จ านวน         7         เสียง 

ประธานสภา ฯ   ผู้ใดไม่เห็นชอบโปรดยกมือ 

เลขานุการ ฯ   นับ/แจ้ง   จ านวน         -          เสียง 

ประธานสภา ฯ   ผู้ใดงดออกเสียงโปรดยกมือ 

เลขานุการ ฯ   นับ/แจ้ง   จ านวน         1         เสียง 

ประธานสภา ฯ   สรุปมติที่ประชุม  

มติที่ประชุม   เห็นชอบ              7  เสียง     (นายสมศักดิ์  เทพรินทร์, 
    นายหมัดแสละ สุขติ,  นายอบูบากาด  นกหมุด,  นายธรรมนูญ  สนเส็ม,             
    นายอะหมาด  หมัดหละ, นายโกศล   สุเมธาโส,นายเดช  โหมดแหละหมัน) 

ไม่เห็นชอบ    - เสียง 
    งดออกเสียง                 1        เสียง (ประธานสภา ฯ) 

นายเดช  โหมดแหละหมัน  4. สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจ าปี   2563  มีก าหนด  28  วัน  เริ่มตั้งแต่
เลขานุการสภา ฯ   วันที่   1   กุมภาพันธ์  2563   ถึงวันที่   28  กุมภาพันธ์   2563  

ประธานสภา  ฯ   ขอผู้รับรอง  2  ท่าน   

มติที่ประชุม    มีผู้รับรอง  2  ท่าน  ดังนี้ 

    1.  นายธรรมนูญ  สนเส็ม  2. นายโกศล  สุเมธาโส 
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ประธานสภา ฯ   มติที่ประชุม  มีผู้รับรองถูกต้อง  
    สมาชิกท่านใดต้องการเสนอเป็นอย่างอ่ืน  เชิญครับ 
    เมื่อไม่มีผู้เสนอเป็นอย่างอ่ืน  ผมขอมติที่ประชุมสมาชิกสภาเทศบาล  ท่านใด 
   เห็นชอบโปรดยกมือขึ้นครับ 

เลขานุการ ฯ   นับ/แจ้ง   จ านวน         7         เสียง 

ประธานสภา ฯ   ผู้ใดไม่เห็นชอบโปรดยกมือ 

เลขานุการ ฯ   นับ/แจ้ง   จ านวน         -          เสียง 

ประธานสภา ฯ   ผู้ใดงดออกเสียงโปรดยกมือ 

เลขานุการ ฯ   นับ/แจ้ง   จ านวน         1         เสียง 

ประธานสภา ฯ   สรุปมติที่ประชุม  

มติที่ประชุม   เห็นชอบ              7  เสียง     (นายสมศักดิ์  เทพรินทร์, 
   นายหมัดแสละ สุขติ,นายอบูบากาด  นกหมุด,นายธรรมนูญ  สนเส็ม,นายอะหมาด  หมัดหละ,
   นายโกศล   สุเมธาโส,นายเดช  โหมดแหละหมัน) 

ไม่เห็นชอบ    - เสียง 
    งดออกเสียง                 1        เสียง (ประธานสภา ฯ) 

ประธานสภา ฯ   ผมขอสรุปสมัยประชุมสามัญ   ประจ าปี 2562  และสมัยสามัญ  สมัยแรก  
   ประจ าปี  2563   ดังนี้ 

   1. สมัยสามัญ  สมัยท่ี  2  มีก าหนด  30  วัน  เริ่มตั้งแต่วันที่   1   มิถุนายน   
      2562    ถึงวันที่  30   มิถุนายน  2562 

   2. สมัยสามัญ  สมัยท่ี  3  มีก าหนด  30  วัน   เริ่มตั้งแต่วันที่  1   สิงหาคม   
     2562  ถึงวันที่  30   สิงหาคม  2562  

   3. สมัยสามัญ  สมัยท่ี  4  มีก าหนด  30  วัน  เริ่มตั้งแต่วันที่   1  
พฤศจิกายน        2562    ถึงวันที่  30  พฤศจิกายน  2562       

4. สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจ าปี   2563  มีก าหนด 28 วัน  เริ่มตั้งแต่วันที่        
1  กุมภาพันธ์  2563   ถึงวนัที่   28  กุมภาพันธ์   2563 

ประธานสภา ฯ  5.2 เรื่องการคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล   ที่สมาชิกสภาเทศบาลคัดเลือก  
        จ านวน 3 ท่าน  เป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  (ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย           ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548   
แก้ไขเพิ่มเติม              ปลัดเทศบาล  ชี้แจงรายละเอียดครับ 
 
 



 
-7- 

 
นายธรรมนูญ  สนเส็ม  เรียนท่านประธานสภา  ผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน 
สมาชิกสภา ฯ    ผมอยากทราบว่าก่อนที่จะคัดเลือกเป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   (ตามระเบียบ 
   กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  
   แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 
   ตอนนี้เรายังไม่ทราบหน้าที่ของคณะกรรมการ ฯ  ว่าท าหน้าที่อะไรบ้างครับ 

นายธนัยนันท์ สุจวิพันธ์  เรียนท่านประธานสภา   ผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน 
ปลัดเทศบาล ฯ ตามท่ีวันก่อนเจ้าหน้าที่เทศบาลไปอบรมระเบียบกระทรวงมหาดไทย   ของกรมส่งเสริม 
 การปกครองส่วนท้องถิ่น ทางกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้อธิบายการคัดเลือก

สมาชิกสภาเทศบาลเป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  แก้ไขเพ่ิมเติม  

 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561) ข้อ 8 ให้ผู้บริหาร 

 ท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   ประกอบด้วย 

  (1) ผู้บริหารท้องถิ่น    ประธานกรรมการ 
  (2) รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นทุกคน  กรรมการ 
  (3) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน กรรมการ 
  (4) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน กรรมการ 
  (5) ผู้แทนภาคราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจ 
                                             ที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนไม่น้อยกว่าสามคน กรรมการ 
  (6) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก 
                                             จ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินหกคน  กรรมการ 
  (7) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   กรรมการ 
  (8) หัวหน้าส่วนการบริหารที่มีหน้าที่จัดท าแผน  กรรมการ 

  กรรมการตามข้อ 8 (3) (4) (5) และ (6) ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปี
และอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ ระเบียบใหม่ก าหนดครบวาระ  4 ปี  ระเบียบเก่า  2 ปี
ครับ 

  ข้อ 9 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ประกอบด้วย 

  (1) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประธานกรรมการ 
  (2) หัวหน้าส่วนการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการ 
  (3) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก 
      จ านวนสามคน     กรรมการ 
  (4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่มีหน้าที่จัดท าแผน กรรมการและเลขานุการ 
  (5) เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
                                             หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นท่ีผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมาย ผู้ช่วยเลขานุการ 

  กรรมการตามข้อ 9 (3)  ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับ
การคัดเลือกอีกได้ 
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  ข้อ 10 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
  (1) ก าหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น โดยพิจารณาจาก 
   (ก) อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะอ านาจ 
 หน้าที่ที่มีผลกระทบต่อประโยชน์สุขของประชาชน   เช่น   การป้องกันและบรรเทา 
 สาธารณภัย การผังเมือง 
   (ข) ภารกิจถ่ายโอนตามกฎหมายก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย 
 อ านาจ 
   (ค) ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ กลุ่มจังหวัด และจังหวัด โดยให้เน้น 
 ด าเนินการในยุทธศาสตร์ที่ส าคัญและมีผลต่อประชาชนโดยตรง   เช่น   การแก้ไขปัญหา 
 ความยากจน  การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
   (ง) กรอบนโยบาย ทิศทาง แนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
   (จ) นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นที่แถลงต่อสภาท้องถิ่น 
   (ฉ) แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน 
   ในการน าประเด็นข้างต้นมาจัดท าแผนพัฒนา ให้องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นค านึงถึงสถานะทางการคลังของท้องถิ่น และความจ าเป็นเร่งด่วนที่ต้องการมา
ประกอบการพิจารณาด้วย 

  (2) ร่วมจัดท าร่างแผนพัฒนา เสนอแนะแนวทางการพัฒนา และการแก้ไขปัญหา 
 เกี่ยวกับการจัดท าร่างแผนพัฒนา 
  ในการจัดท าร่างแผนพัฒนา ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การ

บริหารส่วนต าบล  เมืองพัทยา   และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้ง 
น าปัญหาความต้องการจากแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน   ที่เกินศักยภาพของ
หมู่บ้านหรือชุมชน ที่จะด าเนินการเองได้มาพิจารณาบรรจุไว้ในแผนพัฒนา แต่หากเกิน
ศักยภาพของเทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล  เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้งให้เสนอปัญหา ความต้องการไปยังองค์การบริหารส่วน
จังหวัด และให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดน ามาพิจารณาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตามอ านาจหน้าที่ 

  (3) พิจารณาร่างแผนพัฒนาและร่างแผนการด าเนินงาน 
  (4) ให้ความเห็นชอบร่างข้อก าหนดขอบข่ายและรายละเอียดของงานข้อ 19 (2) 
  (5) พิจารณาให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  (6) แต่งตั้งท่ีปรึกษา คณะอนุกรรมการหรือคณะท างานอ่ืนเพื่อช่วยปฏิบัติงาน 
 ตามท่ีเห็นสมควร 
  (7) ในกรณีองค์การบริหารส่วนต าบล ให้คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหาร

ส่ ว น ต า บ ล มี ห น้ า ที่ ป ร ะ ส า น กั บ ป ร ะ ช า ค ม ห มู่ บ้ า น ใ น ก า ร ร ว บ ร ว ม                      
วิเคราะห์ปัญหา ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น  และจัดท าเป็นโครงการหรือ
กิจกรรมเพื่อประกอบในการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลด้วย 
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  ข้อ 11 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น    มีหน้าที่จัดท า

ร่างแผนพัฒนาให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาที่คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นก าหนด 
จัดท าร่างแผนการด าเนินงานและจัดท าร่างข้อก าหนดขอบข่ายและรายละเอียดของงาน
ตามข้อ 19 (1) 

  ข้อ 12 การประชุมของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการสนับสนุน
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามและประเมินผล คณะอนุกรรมการ 
และคณะท างาน ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากิ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการ
ทั้งหมด แล้วแต่กรณี จึงจะเป็นองค์ประชุม 

  ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุม
หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานใน
ที่ประชุม 

  การวินิจฉัยชี้ขาดของการประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียง
หนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีก
เป็นเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

นายธรรมนูญ  สนเส็ม  จากที่ได้รับฟังข้อมูลดังกล่าวให้สมาชิกสภาเทศบาลได้ทราบ   ผมขอเสนอ 
สมาชิกสภา ฯ นายเดช  โหมดแหละหมัน  เป็นคณะกรรมการพัฒนาส่วนท้องถิ่น ฯ 

ประธานสภา  ฯ   ขอผู้รับรอง  2  ท่าน   

มติที่ประชุม    มีผู้รับรอง  2  ท่าน  ดังนี้ 

    1.  นายหมัดแสละ  สุขติ  2. นายอบูบากาด  นกหมุด 

ประธานสภา ฯ   มติที่ประชุม  มีผู้รับรองถูกต้อง  
    สมาชิกท่านใดต้องการเสนอเป็นอย่างอ่ืน  เชิญครับ 

    เมื่อไม่มีผู้เสนอเป็นอย่างอ่ืน  ผมขอมติที่ประชุมสมาชิกสภาเทศบาล  ท่านใด 
   เห็นชอบโปรดยกมือขึ้นครับ 

เลขานุการ ฯ   นับ/แจ้ง   จ านวน         7         เสียง 

ประธานสภา ฯ   ผู้ใดไม่เห็นชอบโปรดยกมือ 

เลขานุการ ฯ   นับ/แจ้ง   จ านวน         -          เสียง 

ประธานสภา ฯ   ผู้ใดงดออกเสียงโปรดยกมือ 

เลขานุการ ฯ   นับ/แจ้ง   จ านวน         1         เสียง 

ประธานสภา ฯ   สรุปมติที่ประชุม  

มติที่ประชุม   เห็นชอบ              7  เสียง     (นายสมศักดิ์  เทพรินทร์, 
   นายหมัดแสละ สุขติ,นายอบูบากาด  นกหมุด,นายธรรมนูญ  สนเส็ม,นายอะหมาด  หมัดหละ,
   นายโกศล   สุเมธาโส,นายเดช  โหมดแหละหมัน) 
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ไม่เห็นชอบ    - เสียง 
    งดออกเสียง                 1        เสียง (ประธานสภา ฯ) 

นายเดช  โหมดแหละหมัน  ผมขอเสนอ  นายโกศล  สุเมธาโส   เป็นคณะกรรมการพัฒนาส่วนท้องถิ่น ฯ 
เลขานุการสภา ฯ    

ประธานสภา  ฯ   ขอผู้รับรอง  2  ท่าน   

มติที่ประชุม    มีผู้รับรอง  2  ท่าน  ดังนี้ 

    1.  นายสมศักดิ์  เทพรินทร์ 2. นายธรรมนูญ  สนเส็ม 

ประธานสภา ฯ   มติที่ประชุม  มีผู้รับรองถูกต้อง  
    สมาชิกท่านใดต้องการเสนอเป็นอย่างอ่ืน  เชิญครับ 

    เมื่อไม่มีผู้เสนอเป็นอย่างอ่ืน  ผมขอมติที่ประชุมสมาชิกสภาเทศบาล  ท่านใด 
   เห็นชอบโปรดยกมือขึ้นครับ 

เลขานุการ ฯ   นับ/แจ้ง   จ านวน         7         เสียง 

ประธานสภา ฯ   ผู้ใดไม่เห็นชอบโปรดยกมือ 

เลขานุการ ฯ   นับ/แจ้ง   จ านวน         -          เสียง 

ประธานสภา ฯ   ผู้ใดงดออกเสียงโปรดยกมือ 

เลขานุการ ฯ   นับ/แจ้ง   จ านวน         1         เสียง 

ประธานสภา ฯ   สรุปมติที่ประชุม  

มติที่ประชุม   เห็นชอบ              7  เสียง     (นายสมศักดิ์  เทพรินทร์, 
   นายหมัดแสละ สุขติ,นายอบูบากาด  นกหมุด,นายธรรมนูญ  สนเส็ม,นายอะหมาด  หมัดหละ,
   นายโกศล   สุเมธาโส,นายเดช  โหมดแหละหมัน) 

ไม่เห็นชอบ    - เสียง 
    งดออกเสียง                 1        เสียง (ประธานสภา ฯ) 

นายหมัดแสละ  สุขติ  ผมขอเสนอ  นายธรรมนูญ  สนเส็ม   เป็นคณะกรรมการพัฒนาส่วนท้องถิ่น ฯ 
สมาชิกสภา ฯ   

ประธานสภา  ฯ   ขอผู้รับรอง  2  ท่าน   

มติที่ประชุม    มีผู้รับรอง  2  ท่าน  ดังนี้ 

    1.  นายอะหมาด  หมัดหละ 2. นายเดช  โหมดแหละหมัน 

 

 



-11- 
 

ประธานสภา ฯ   มติที่ประชุม  มีผู้รับรองถูกต้อง  
    สมาชิกท่านใดต้องการเสนอเป็นอย่างอ่ืน  เชิญครับ 
    เมื่อไม่มีผู้เสนอเป็นอย่างอ่ืน  ผมขอมติที่ประชุมสมาชิกสภาเทศบาล  ท่านใด 
   เห็นชอบโปรดยกมือขึ้นครับ 

เลขานุการ ฯ   นับ/แจ้ง   จ านวน         7         เสียง 

ประธานสภา ฯ   ผู้ใดไม่เห็นชอบโปรดยกมือ 

เลขานุการ ฯ   นับ/แจ้ง   จ านวน         -          เสียง 

ประธานสภา ฯ   ผู้ใดงดออกเสียงโปรดยกมือ 

เลขานุการ ฯ   นับ/แจ้ง   จ านวน         1         เสียง 

ประธานสภา ฯ   สรุปมติที่ประชุม  

มติที่ประชุม   เห็นชอบ              7  เสียง     (นายสมศักดิ์  เทพรินทร์, 
   นายหมัดแสละ สุขติ,นายอบูบากาด  นกหมุด,นายธรรมนูญ  สนเส็ม,นายอะหมาด  หมัดหละ,
   นายโกศล   สุเมธาโส,นายเดช  โหมดแหละหมัน) 

ไม่เห็นชอบ    - เสียง 
    งดออกเสียง                 1        เสียง (ประธานสภา ฯ) 

ประธานสภา ฯ  5.3 เรื่องการคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล   ที่สมาชิกสภาเทศบาลคัดเลือก  
        จ านวน   3   ท่าน  เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น         
        (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครอง         ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม   (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.
2559 และ (ฉบับท่ี 3)           พ.ศ.2561)  ขอเชิญท่านปลัดเทศบาล  
ชี้แจงรายละเอียดครับ 

นายธนัยนันท์ สุจวิพันธ์  อาศัยอ านาจระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา 
ปลัดเทศบาล ฯ  ท้องถิ่น (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร 
   ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม   (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2559 และ  
   เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561)  แก้ไขข้อที่ 2,3 หมวดที่ 6  

    ข้อ 28 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม และประเมินผล 
   แผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 
    (1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน 
    (2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
    (3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
    (4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน 
    (5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
 
 



-12- 
 

    โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการ  
   และกรรมการอีกหนึ่งคนท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการตามข้อ 28 ให้มีวาระอยู่ใน
   ต าแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ 

    ข้อ 29 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

    (1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
    (2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
    (3) รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
   ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา
   ท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
   ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้อง 
   ปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือน
   เมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 
    (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 

นายเดช  โหมดแหละหมัน  ผมขอเสนอ  นายหมัดแสละ  สุขติ  เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
เลขานุการสภา ฯ  แผนพัฒนาท้องถิ่น ฯ 

ประธานสภา  ฯ   ขอผู้รับรอง  2  ท่าน   

มติที่ประชุม    มีผู้รับรอง  2  ท่าน  ดังนี้ 

    1.  นายอบูบากาด  นกหมุด 2. นายโกศล  สุเมธาโส 

ประธานสภา ฯ   มติที่ประชุม  มีผู้รับรองถูกต้อง  
    สมาชิกท่านใดต้องการเสนอเป็นอย่างอ่ืน  เชิญครับ 
    เมื่อไม่มีผู้เสนอเป็นอย่างอ่ืน  ผมขอมติที่ประชุมสมาชิกสภาเทศบาล  ท่านใด 
   เห็นชอบโปรดยกมือขึ้นครับ 

เลขานุการ ฯ   นับ/แจ้ง   จ านวน         7         เสียง 

ประธานสภา ฯ   ผู้ใดไม่เห็นชอบโปรดยกมือ 

เลขานุการ ฯ   นับ/แจ้ง   จ านวน         -          เสียง 

ประธานสภา ฯ   ผู้ใดงดออกเสียงโปรดยกมือ 

เลขานุการ ฯ   นับ/แจ้ง   จ านวน         1         เสียง 

ประธานสภา ฯ   สรุปมติที่ประชุม  

มติที่ประชุม   เห็นชอบ              7  เสียง     (นายสมศักดิ์  เทพรินทร์, 
   นายหมัดแสละ สุขติ,นายอบูบากาด  นกหมุด,นายธรรมนูญ  สนเส็ม,นายอะหมาด  หมัดหละ,
   นายโกศล   สุเมธาโส,นายเดช  โหมดแหละหมัน) 
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ไม่เห็นชอบ    - เสียง 
    งดออกเสียง                 1        เสียง (ประธานสภา ฯ) 

นายโกศล  สุเมธาโส   ผมขอเสนอ  นายอะหมาด  หมัดหละ เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
สมาชิกสภา ฯ   แผนพัฒนาท้องถิ่น ฯ 

ประธานสภา  ฯ   ขอผู้รับรอง  2  ท่าน   

มติที่ประชุม    มีผู้รับรอง  2  ท่าน  ดังนี้ 

    1.  นายสมศักดิ์  เทพรินทร์ 2. นายอบูบากาด  นกหมุด 

ประธานสภา ฯ   มติที่ประชุม  มีผู้รับรองถูกต้อง  
    สมาชิกท่านใดต้องการเสนอเป็นอย่างอ่ืน  เชิญครับ 
    เมื่อไม่มีผู้เสนอเป็นอย่างอ่ืน  ผมขอมติที่ประชุมสมาชิกสภาเทศบาล  ท่านใด 
   เห็นชอบโปรดยกมือขึ้นครับ 

เลขานุการ ฯ   นับ/แจ้ง   จ านวน         7         เสียง 

ประธานสภา ฯ   ผู้ใดไม่เห็นชอบโปรดยกมือ 

เลขานุการ ฯ   นับ/แจ้ง   จ านวน         -          เสียง 

ประธานสภา ฯ   ผู้ใดงดออกเสียงโปรดยกมือ 

เลขานุการ ฯ   นับ/แจ้ง   จ านวน         1         เสียง 

ประธานสภา ฯ   สรุปมติที่ประชุม  
มติที่ประชุม   เห็นชอบ              7  เสียง     (นายสมศักดิ์  เทพรินทร์, 
   นายหมัดแสละ สุขติ,นายอบูบากาด  นกหมุด,นายธรรมนูญ  สนเส็ม,นายอะหมาด  หมัดหละ,
   นายโกศล   สุเมธาโส,นายเดช  โหมดแหละหมัน) 

ไม่เห็นชอบ    - เสียง 
    งดออกเสียง                 1        เสียง (ประธานสภา ฯ) 

นายอะหมาด หมัดหละ  ผมขอเสนอ  นายสมศักดิ์  เทพรินทร์ เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
สมาชิกสภา ฯ  แผนพัฒนาท้องถิ่น ฯ 

ประธานสภา  ฯ   ขอผู้รับรอง  2  ท่าน   

มติที่ประชุม    มีผู้รับรอง  2  ท่าน  ดังนี้ 

    1.  นายธรรมนูญ  สนเส็ม  2. นายโกศล  สุเมธาโส 

ประธานสภา ฯ     มติที่ประชุม  มีผู้รับรองถูกต้อง  

    สมาชิกท่านใดต้องการเสนอเป็นอย่างอ่ืน  เชิญครับ 
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    เมื่อไม่มีผู้เสนอเป็นอย่างอ่ืน  ผมขอมติที่ประชุมสมาชิกสภาเทศบาล  ท่านใด 
   เห็นชอบโปรดยกมือขึ้นครับ 

เลขานุการ ฯ   นับ/แจ้ง   จ านวน         7         เสียง 

ประธานสภา ฯ   ผู้ใดไม่เห็นชอบโปรดยกมือ 

เลขานุการ ฯ   นับ/แจ้ง   จ านวน         -          เสียง 

ประธานสภา ฯ   ผู้ใดงดออกเสียงโปรดยกมือ 

เลขานุการ ฯ   นับ/แจ้ง   จ านวน         1         เสียง 

ประธานสภา ฯ   สรุปมติที่ประชุม  
มติที่ประชุม   เห็นชอบ              7  เสียง     (นายสมศักดิ์  เทพรินทร์, 
   นายหมัดแสละ สุขติ,นายอบูบากาด  นกหมุด,นายธรรมนูญ  สนเส็ม,นายอะหมาด  หมัดหละ,
   นายโกศล   สุเมธาโส,นายเดช  โหมดแหละหมัน) 

ไม่เห็นชอบ    - เสียง 
    งดออกเสียง                 1        เสียง (ประธานสภา ฯ) 

ประธานสภา ฯ  5.4 เรื่องการขออนุมัติยกเลิกเงินกู้  เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (กสท.) 
        จ านวน 3,000,000 บาท  (สามล้านบาทถ้วน) ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุม 
        คณะกรรมการเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ครั้งที่ 4/2561 เม่ือวันที่  17 
        พฤษภาคม  2561  ขอเชิญท่านปลัดเทศบาล   ชี้แจงรายละเอียดครับ 

นายธนัยนันท์ สุจวิพันธ์       เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  สืบเนื่องจากสมาชิกสภาเทศบาลต าบลปากพะยูน 
ปลัดเทศบาล ฯ  ได้อนุมัติให้เทศบาลต าบลปากพะยูนกู้เงินจากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล  และได้รับ 
   อนุมัติจากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลแล้ว   เป็นเงิน   3   ล้านบาท   เพ่ือมาด าเนิน 
   โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือ ขนาดไม่เกิน  500  ตันกรอสส์  และลานอเนกประสงค์   
   ขนาดกว้าง  24.60  เมตร   ยาว   40.00  เมตร  รวมพ้ืนที่ก่อสร้างทั้งหมด   984  
   ตารางเมตร   แต่เทศบาลไม่สามารถด าเนินโครงการดังกล่าว   เนื่องจากงบประมาณที่ 
   เทศบาลได้ตั้งงบประมาณไว้ในปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562   จ านวน  4  ล้านบาท 
   มาสมทบได้ สาเหตุมาจากเงินรายได้ที่ได้รับมามีไม่เพียงพอที่จะด าเนินโครงการดังกล่าวได้ 
   ดังนั้น เทศบาลต าบลปากพะยูนจึงขอยกเลิกเงินกู้ท่ีได้รับอนุมัติแล้ว จ านวน 3  ล้านบาท  
   จากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลเสียก่อน  แล้วเทศบาลต าบลปากพะยูนจึงจะกู้ใหม่ได้  
   และในวันนี้เทศบาลต าบลปากพะยูน ขออนุมัติยกเลิกเงินกู้ จ านวน  3  ล้านบาท  เพ่ือให้ 
   สมาชิกสภาได้พิจารณาต่อไป 

ประธานสภา ฯ   สมาชิกสภาท่านใดต้องการสอบถามอีกบ้าง เชิญครับ 
ที่ประชุม    ไม่มี 
ประธานสภา ฯ   เมื่อไม่มีผู้ใดต้องการที่จะสอบถามเพ่ิมเติม    ผมขอมติที่ประชุม  เรื่องการ 
   ขออนุมัติยกเลิกเงินกู้เงนิทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล  (กสท.)  จ านวน 3,000,000 บาท 
   (สามล้านบาทถ้วน)  ที่ได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมคณะกรรมการเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล 
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   ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่  17  พฤษภาคม 2561  เมื่อไม่มีผู้เสนอเป็นอย่างอ่ืน ผมขอมติที่ 
   ประชุมสมาชิกสภาเทศบาล  ท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือขึ้นครับ 

เลขานุการ ฯ   นับ/แจ้ง   จ านวน         7         เสียง 

ประธานสภา ฯ   ผู้ใดไม่เห็นชอบโปรดยกมือ 

เลขานุการ ฯ   นับ/แจ้ง   จ านวน         -          เสียง 

ประธานสภา ฯ   ผู้ใดงดออกเสียงโปรดยกมือ 

เลขานุการ ฯ   นับ/แจ้ง   จ านวน         1         เสียง 

ประธานสภา ฯ   สรุปมติที่ประชุม  
มติที่ประชุม   เห็นชอบ              7  เสียง     (นายสมศักดิ์  เทพรินทร์, 
   นายหมัดแสละ สุขติ,นายอบูบากาด  นกหมุด,นายธรรมนูญ  สนเส็ม,นายอะหมาด  หมัดหละ,
   นายโกศล   สุเมธาโส,นายเดช  โหมดแหละหมัน) 

ไม่เห็นชอบ    - เสียง 
    งดออกเสียง                 1        เสียง (ประธานสภา ฯ ) 

ประธานสภา ฯ  5.5 เรื่องการขออนุมัติใหม่จากเงินทุนส่งเสริมกิจการการเทศบาล  (กสท.) 
         เพื่อมาด าเนินโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือ  ขนาดไม่เกิน  500  ตันกรอสส์ 
        และลานอเนกประสงค์   ขนาดกว้าง   24.60  เมตร  ยาว  40.00  เมตร 
        รวมพื้นที่ก่อสร้างท้ังหมด  984  ตารางเมตร จ านวนเงิน 8,200,000 บาท 
         (แปดล้านสองแสนบาทถ้วน)  ขอเชิญท่านปลัดเทศบาล ชี้แจงรายละเอียดครับ 

นายธนัยนันท์ สุจวิพันธ์  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ การกู้เงินในครั้งนี้ เทศบาลต าบลปากพะยูน  
ปลัดเทศบาล ฯ  ขอกู้เงินจากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล จ านวน 8,200,000  บาท อัตราดอกเบี้ย 
   ร้อยละ 2.5 ต่อปี ซึ่งเป็นดอกเบี้ยที่ถูกมาก ถูกกว่าสถาบันการเงินที่มีอยู่ในขณะนี้ การกู้เงิน 
   ในครั้งนี้ เทศบาลจะผ่อนช าระภายใน 10 ปี โดยจะจ่ายทั้งต้นและดอกเบี้ยให้หมดภายใน 
   10 ปี ซึ่งไม่กระทบต่อสถานะการเงินการคลังของเทศบาลต าบลปากพะยูนแต่ประการใด 
   เทศบาลต าบลปากพะยูนสามารถผ่อนช าระได้ การขอกู้เงินจากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล 
   ทางเทศบาลต าบลปากพะยูนได้แสดงฐานะการคลังและหลักเกณฑ์การกู้เงินให้สมาชิกสภา 
            ได้รับทราบ เพ่ือจะได้พิจารณาในการขอกู้เงินดังกล่าวต่อไป 

ประธานสภา ฯ   สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด ต้องการสอบถามอีกบ้าง เชิญครับ  
นายธรรมนูญ  สนเส็ม  ผมอยากจะสอบถามฝ่ายบริหารว่าได้มีการท าข้ันตอนครบถ้วนแล้วหรือไม่ 
สมาชิกสภา ฯ 
นายกเทศมนตรี ฯ  เรียนท่านประธาน สมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน เทศบาลได้จัดท าเรียบร้อยแล้ว 
 มีการท าประชาคม  ได้รับอนุญาตจากส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคท่ี  4   สงขลา และ      

กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธ์พืช  ได้รับอนุญาตเรียบร้อยแล้วครับ 
นายอบูบากาด นกหมุด  เรียนท่านประธาน  ผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน ผมอยากทราบว่า 
สมาชิกสภา ฯ งบประมาณที่จะก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือ  งบประมาณ 8 ล้าน 2 แสนบาท 
 มีงบประมาณเพียงพอหรือไม่ครับ 
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นายธนัยนันท์ สุจวิพันธ์  มีงบประมาณเพียงพอครับ  
ปลัดเทศบาล ฯ  

ประธานสภา ฯ   สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด ต้องการสอบถามอีกบ้าง เชิญครับ  
ที่ประชุม    ไม่มี 
ประธานสภา ฯ   เมื่อไม่มีผู้ใดต้องการที่จะสอบถามเพ่ิมเติม   ผมขอมติที่ประชุมเรื่องการ 
   ขออนุมัติเงินกู้ใหม่ เงินทุนส่งเสริมกิจการการเทศบาล (กสท.) เพ่ือมาด าเนินโครงการก่อสร้าง
   ท่าเทียบเรือ ขนาดไม่เกิน 500 ตันกรอสส์ และลานอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 24.60 เมตร 
   ยาว 40.00 เมตร รวมพ้ืนที่ก่อสร้างทั้งหมด 984 ตารางเมตร จ านวนเงิน 8,200,000 บาท 
   (แปดล้านสองแสนบาทถ้วน)  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบ โปรดยกมือครับ  

เลขานุการ ฯ   นับ/แจ้ง   จ านวน         5        เสียง 

ประธานสภา ฯ   ผู้ใดไม่เห็นชอบโปรดยกมือ 

เลขานุการ ฯ   นับ/แจ้ง   จ านวน         -          เสียง 

ประธานสภา ฯ   ผู้ใดงดออกเสียงโปรดยกมือ 

เลขานุการ ฯ   นับ/แจ้ง   จ านวน         3         เสียง 

ประธานสภา ฯ   สรุปมติที่ประชุม  
มติที่ประชุม   เห็นชอบ              5  เสียง     (นายหมัดแสละ สุขติ,นายอบูบากาด  
   นกหมุด,นายธรรมนูญ  สนเส็ม,นายโกศล   สุเมธาโส,นายเดช  โหมดแหละหมัน) 

ไม่เห็นชอบ    - เสียง 
    งดออกเสียง                 3        เสียง (ประธานสภา,นายสมศักดิ์ เทพรินทร์, 
                        นายอะหมาด  หมัดหละ) 

ประธานสภา ฯ  5.6 ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์  
        เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ จ านวน 8 เครื่อง ๆ ละ 700 
        บาท เป็นเงิน 5,600 บาท   ขอเชิญเจ้าหน้าที่ชี้แจงรายละเอียดครับ  
นายพีระยุทธ์ วัฒนาสกุลเจริญ เรียนท่านประธานสภา ผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน 
หัวหน้าส านักปลัด ฯ ในส่วนการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  หมวดค่าครุภัณฑ์  
   เพ่ือจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์  จ านวน  8   เครื่อง ๆ  ละ 700  บาท 
   เป็นเงิน  5,600  บาท  สืบเนื่องมาจากรัฐบาลได้มีนโยบาย   ให้ส่วนราชการต่าง ๆ  
   ทั่วประเทศ  ไม่ใช่เฉพาะส่วนท้องถิ่น ให้จัดซื้อเครื่องอ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ โดยมี 
   ระยะด าเนินการภายใน 6 เดือน  หลังจากนี้ ส่วนราชการต่าง ๆ ถ้าประชาชนมาติดต่อ 
   ห้ามเรียกส าเนาบัตรจากประชาชน   เหมือนเป็นการบังคับให้จัดซื้อเครื่องอ่านบัตรแบบ 
   อเนกประสงค์ ในปีงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี 2562   เทศบาลไม่ได้ตั้งงบประมาณ 
   ส่วนนี้ไว้   อ านาจในการโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่    เป็นอ านาจ 
   ของสภาเทศบาล  หนังสือมาเม่ือวันที่  11 กุมภาพันธ์ 2562 บอกว่าส่วนราชการต่าง ๆ  
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   จะต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่  3 มีนาคม  2562 และในวันที่  2   
   เมษายน  2562   ต้องรายงานให้กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ  
   เฉพาะส่วนราชการต้องจัดท า  คุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 

- สามารถอ่านและเขียนข้อมูลในบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ตามมาตรฐาน 
(ISO/IEC) ได ้

- มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า  4.8  MHz 
- สามารถใช้งานผ่านช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ได ้
- สามารถใช้กับบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ที่ใช้แรงดันไฟฟ้า ขนาด 5  

Volts,    3 Volts และ 1.8 Volts ได้เป็นอย่างน้อย 
รายละเอียดทั้งหมดนี้จังหวัดเป็นคนก าหนดครับ 

ประธานสภา ฯ   สมาชิกสภาท่านใดต้องการสอบถามอีกบ้าง  เชิญครับ 

ที่ประชุม    ไม่มี 

ประธานสภา ฯ    เมื่อไม่มีผู้เสนอเป็นอย่างอ่ืน  ผมขอมติที่ประชุมสมาชิกสภาเทศบาลการขอ 
   อนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ เพ่ือจัดซื้ออุปกรณ์
   อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ จ านวน 8 เครื่อง ๆ ละ 700บาท เป็นเงิน 5,600 บาท     
   ท่านใด เห็นชอบโปรดยกมือขึ้นครับ 

เลขานุการ ฯ   นับ/แจ้ง   จ านวน         7         เสียง 

ประธานสภา ฯ   ผู้ใดไม่เห็นชอบโปรดยกมือ 

เลขานุการ ฯ   นับ/แจ้ง   จ านวน         -          เสียง 

ประธานสภา ฯ   ผู้ใดงดออกเสียงโปรดยกมือ 

เลขานุการ ฯ   นับ/แจ้ง   จ านวน         1         เสียง 

ประธานสภา ฯ   สรุปมติที่ประชุม  
มติที่ประชุม   เห็นชอบ              7  เสียง     (นายสมศักดิ์  เทพรินทร์, 
   นายหมัดแสละ สุขติ,นายอบูบากาด  นกหมุด,นายธรรมนูญ  สนเส็ม,นายอะหมาด  หมัดหละ,
   นายโกศล   สุเมธาโส,นายเดช  โหมดแหละหมัน) 

ไม่เห็นชอบ    - เสียง 
    งดออกเสียง                 1        เสียง (ประธานสภา) 

ประธานสภา ฯ  5.7  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์  
         เพื่อจัดซื้อโทรศัพท์มือถือ จ านวน  1  เครื่อง เป็นเงิน 8,000 บาท 
         ขอเชิญปลัดเทศบาล ชี้แจงรายละเอียดครับ  
นายธนัยนันท์ สุจวิพันธ์   สืบเนื่องมาจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นให้รายงานข้อมูล
ปลัดเทศบาล ฯ  ผ่านแอพพิเคชั่น  โดยรายงานทางไลน์ ตอนนี้ใช้โทรศัพท์ของเจ้าหน้าทีอ่ยู่ท าให้ไม ่ 
   สะดวกในการรายงาน  ทางเทศบาลสมควรซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ) เป็นของ 
   เทศบาลสักหนึ่งเครื่อง  เพ่ือใช้รายงานให้จังหวัด  ให้กรมส่งเสริมส่วนราชการอ่ืน ๆ 
   ได้รับทราบ 
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ประธานสภา ฯ   สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบ   โปรดยกมือครับ 
ประธานสภา ฯ    เมื่อไม่มีผู้เสนอเป็นอย่างอ่ืน  ผมขอมติที่ประชุมสมาชิกสภาเทศบาลการ 
   ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่    หมวดค่าครุภัณฑ์  
   เพ่ือจัดซื้อจัดซื้อโทรศัพท์มือถือ จ านวน  1  เครื่อง เป็นเงิน 8,000 บาท ท่านใด  
   เห็นชอบโปรดยกมือขึ้นครับ 

เลขานุการ ฯ   นับ/แจ้ง   จ านวน         7         เสียง 

ประธานสภา ฯ   ผู้ใดไม่เห็นชอบโปรดยกมือ 

เลขานุการ ฯ   นับ/แจ้ง   จ านวน         -          เสียง 

ประธานสภา ฯ   ผู้ใดงดออกเสียงโปรดยกมือ 

เลขานุการ ฯ   นับ/แจ้ง   จ านวน         1         เสียง 

ประธานสภา ฯ   สรุปมติที่ประชุม  
มติที่ประชุม   เห็นชอบ              7  เสียง     (นายสมศักดิ์  เทพรินทร์, 
   นายหมัดแสละ สุขติ,นายอบูบากาด  นกหมุด,นายธรรมนูญ  สนเส็ม,นายอะหมาด  หมัดหละ,
   นายโกศล   สุเมธาโส,นายเดช  โหมดแหละหมัน) 

ไม่เห็นชอบ    - เสียง 
    งดออกเสียง                 1        เสียง (ประธานสภา) 

ระเบียบวาระท่ี  6  เรื่องอ่ืนๆ   

ประธานสภา ฯ   สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดต้องการหารือ   เรื่องใดบ้าง   เชิญครับ 
นายธนัยนันท์  สุจวิพันธ์  ผมมีเรื่องที่จะพูดเกี่ยวกับพระราชกฤษฎีกาเก่ียวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภา 
ปลัดเทศบาล ฯ  ผู้แทนราษฎร  (ส.ส.)  มีหนังสือจากจังหวัดมาให้ผู้บริหาร   สมาชิกสภาเทศบาล  
   ข้าราชการ  และเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นทุกคน  ให้วางตัวเป็นกลาง   

ประธานสภา ฯ  สมาชิกท่านใดมีอะไรจะพูดคุยหรือเสนอเรื่องใดเพ่ิมเติมอีกบ้างครับ  ถ้าไม่มีผู้ใด
หารือเพ่ิมเติม   ผมขอขอบคุณคณะผู้บริหาร  และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลปากพะยูน
ทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม  ผมขอปิดการประชุม 

 
 
 

                                          ปิดประชุมเวลา   11.30  น. 

    

   ลงชื่อ     เดช  โหมดแหละหมัน     ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม  
                                        (นายเดช  โหมดแหละหมัน) 
                                              เลขานุการสภา  
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    ตรวจสอบแล้วถูกต้อง 
 

   ลงชื่อ     ธรรมนูญ  สนเส็ม          ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม   
            (นายธรรมนูญ  สนเสม็)  
 

ลงชื่อ       โกศล   สุเมธาโส            คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                                          (นายโกศล   สุเมธาโส) 
 

ลงชื่อ               -    คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม                               
    (นายอภิชาติ  ชาลี) 
 

          ลงชื่อ       ธงชัย   ทองฉิม  
     (นายธงชัย  ทองฉิม)       
                       ประธานสภาเทศบาล ฯ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


