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เริ่มประชุมเวลา  09.00  น. 

เลขานุการสภา ฯ  ฝ่ายเลขานุการสภาได้ตรวจสอบองค์ประชุมแล้ว   ครบตามระเบียบ
 กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2557 ข้อ 25  สวัสดี
 ประธานสภา  ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล  ปลัดเทศบาล  เจ้าหน้าที่ทุกท่านครับ  วันนี้
 เป็นการประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจําปี 2563  วันที่  17 กุมภาพันธ์ 
 2563  เมื่อทุกท่านพร้อม  ผมขอเรียนเชิญประธานสภาเทศบาล  กล่าวเปิดประชุมครับ 

ประธานสภา ฯ   ท่านนายกเทศมนตรี  สมาชิกสภา  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ วันนี้เป็น
 การประชุมสมัยสามัญ  สมัยแรก ประจําปี พ.ศ.2563 วันที่  17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 
 2563  เวลา 09.00 น.  ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตําบลปากพะยูน 

   1. รายละเอียดวาระการประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําปี พ.ศ.2563 
 วันที่  17  กุมภาพันธ์ 2563 

   2. สําเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลปากพะยูน  สมัยสามัญ สมัยที่ 4 
 ครั้งที่  2  ประจําปี  2562  วันที่  27  พฤศจิกายน 2562 

ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องท่ีประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ประธานสภา ฯ    ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี  2    รับรองรายงานการประชุม  
ประธานสภา ฯ    สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน   ได้รับรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบล 
   ปากพะยูน  สมัยสามัญ   สมัยที่  4    ครั้งที่  2 ประจําปี  2562   เมื่อวันที่   27     

  พฤศจิกายน  2562  แล้วนะครับ  มีท่านใดต้องการแก้ไขถ้อยความใด  หน้าใดบ้าง   
  เชิญครับ 

มติที่ประชุม     ไม่มี 

ประธานสภา ฯ   เมื่อไม่มีผู้ใดสงสัย   หรือแก้ไขถ้อยความใด   ผมขอมติที่ประชุมรับรองรายงาน 
   การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4  ครั้งที่  2 ประจําปี  2562  เห็นชอบโปรดยกมือ 

เลขานุการ ฯ   นับ/แจ้ง   จํานวน        7   เสียง 

ประธานสภา ฯ   ผู้ใดไม่เห็นชอบโปรดยกมือ 

เลขานุการ ฯ   นับ/แจ้ง   จํานวน          -           เสียง 

ประธานสภา ฯ   ผู้ใดงดออกเสียงโปรดยกมือ 

เลขานุการ ฯ   นับ/แจ้ง   จํานวน         1           เสียง 
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ประธานสภา ฯ   สรุปมติที่ประชุม  
มติที่ประชุม   เห็นชอบ             7   เสียง    (นายสมศักดิ์  เทพรินทร์,นายอภิชาติ 
   มณีรัตน์,นายหมัดแสละ สุขติ,นายอบูบากาด  นกหมุด,นายธรรมนูญ  สนเส็ม,นายอะหมาด,     
            หมัดหละ,นายเดช  โหมดแหละหมัน) 

ไม่เห็นชอบ    -  เสียง 
    งดออกเสียง                 1         เสียง (ประธานสภา ฯ) 

ประธานสภา ฯ   ถือว่าที่ประชุมมีมติ เห็นชอบ   รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล         
 สมัยสามัญ  สมัยที่ 4  ครั้งที่ 2   ประจําปี 2562   แล้วนะครับ  

ระเบียบวาระท่ี  3  กระทู้ถาม 

     ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว (ถ้ามี) 

     ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

    5.1 การก าหนดสมัยประชุมสามัญ  ประจ าปี  2563   จ านวน  3  สมัย    
   และสมัยสามัญ สมัยแรก  ประจ าปี  2564 

ประธานสภา ฯ   ขอเชิญสมาชิกสภาเสนอครับ    

นายธรรมนูญ  สนเส็ม  ผมขอเสนอ  สมัยประชุม  สมัยสามัญ ประจําปี 2563  จํานวน  3  สมัย   
สมาชิกสภา ฯ    และสมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจําปี  2564  ดังนี้  

           1. สมัยสามัญ  สมัยที่  2  มีกําหนด  30  วัน  เริม่ตั้งแต่วันที่   1   มิถุนายน   
       2563    ถึงวันที่  30   มิถุนายน  2563 

ประธานสภา  ฯ   ขอผู้รับรอง  2  ท่าน   

มติที่ประชุม    มีผู้รับรอง  2  ท่าน  ดังนี้ 

    1.  นายอาบูบากาด  นกหมุด 2. นายหมัดแสละ  สุขติ 

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

ประธานสภา ฯ   ผู้ใดไม่เห็นชอบโปรดยกมือ 

เลขานุการ ฯ   นับ/แจ้ง   จํานวน          -         เสียง 

ประธานสภา ฯ   ผู้ใดงดออกเสียงโปรดยกมือ 

เลขานุการ ฯ   นับ/แจ้ง   จํานวน          1        เสียง 

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

ไม่เห็นชอบ    - เสียง 
    งดออกเสียง                 1        เสียง (ประธานสภา ฯ) 
 

นายธรรมนูญ  สนเส็ม  2. สมัยสามัญ  สมัยท่ี  3  มีกําหนด  30  วัน   เริ่มตั้งแต่วันที่   1   สิงหาคม           
สมาชิกสภา ฯ   2563  ถึงวันที่  30   สิงหาคม  2563  

ประธานสภา  ฯ   ขอผู้รับรอง  2  ท่าน   

มติที่ประชุม    มีผู้รับรอง  2  ท่าน  ดังนี้ 

    1.  นายสมศักดิ์   เทพรินทร์ 2. นายอภิชาติ  มณีรัตน์ 

ประธานสภา ฯ   มติที่ประชุม  มีผู้รับรองถูกต้อง  
    สมาชิกท่านใดต้องการเสนอเป็นอย่างอ่ืน  เชิญครับ 

    เมื่อไม่มีผู้เสนอเป็นอย่างอ่ืน  ผมขอมติที่ประชุมสมาชิกสภาเทศบาล  ท่านใด 
   เห็นชอบโปรดยกมือขึ้นครับ 

เลขานุการ ฯ   นับ/แจ้ง   จํานวน           7       เสียง 

ประธานสภา ฯ   ผู้ใดไม่เห็นชอบโปรดยกมือ 

เลขานุการ ฯ   นับ/แจ้ง   จํานวน         -          เสียง 

ประธานสภา ฯ   ผู้ใดงดออกเสียงโปรดยกมือ 

เลขานุการ ฯ   นับ/แจ้ง   จํานวน         1         เสียง 

ประธานสภา ฯ   สรุปมติที่ประชุม  

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

นายเดช  โหมดแหละหมัน   3. สมัยสามัญ  สมัยท่ี  4  มีกําหนด  30  วัน  เริ่มตั้งแต่วันที่  1  พฤศจิกายน  
เลขานุการสภา ฯ  2563   ถึงวันที่ 30  พฤศจิกายน  2563  

ประธานสภา  ฯ   ขอผู้รับรอง  2  ท่าน   

มติที่ประชุม    มีผู้รับรอง  2  ท่าน  ดังนี้ 

    1.  นายหมัดแสละ  สุขติ  2. นายเดช  โหมดและหมัน   

ประธานสภา ฯ   มติที่ประชุม  มีผู้รับรองถูกต้อง  
    สมาชิกท่านใดต้องการเสนอเป็นอย่างอ่ืน  เชิญครับ 

    เมื่อไม่มีผู้เสนอเป็นอย่างอ่ืน   ผมขอมติที่ประชุมสมาชิกสภาเทศบาล  ท่านใด 
   เห็นชอบโปรดยกมือขึ้นครับ 

เลขานุการ ฯ   นับ/แจ้ง   จํานวน         7         เสียง 

ประธานสภา ฯ   ผู้ใดไม่เห็นชอบโปรดยกมือ 

เลขานุการ ฯ   นับ/แจ้ง   จํานวน         -          เสียง 

ประธานสภา ฯ   ผู้ใดงดออกเสียงโปรดยกมือ 

เลขานุการ ฯ   นับ/แจ้ง   จํานวน         1         เสียง 

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

ไม่เห็นชอบ    - เสียง 
    งดออกเสียง                 1        เสียง (ประธานสภา ฯ) 

นายธรรมนูญ  สนเส็ม  4. สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจําปี   2564  มีกําหนด  28  วัน  เริ่มตั้งแต่ 
สมาชิกสภา ฯ  วันที่   1   กุมภาพันธ์  2564   ถึงวันที่   28  กุมภาพันธ์   2564  

ประธานสภา  ฯ   ขอผู้รับรอง  2  ท่าน   

มติที่ประชุม    มีผู้รับรอง  2  ท่าน  ดังนี้ 

    1.  นายหมัดแสละ  สุขติ 2. นายอภิชาติ  มณีรัตน์ 
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ประธานสภา ฯ   มติที่ประชุม  มีผู้รับรองถูกต้อง  
    สมาชิกท่านใดต้องการเสนอเป็นอย่างอ่ืน  เชิญครับ 
    เมื่อไม่มีผู้เสนอเป็นอย่างอ่ืน  ผมขอมติที่ประชุมสมาชิกสภาเทศบาล  ท่านใด 
   เห็นชอบโปรดยกมือขึ้นครับ 

เลขานุการ ฯ   นับ/แจ้ง   จํานวน        7          เสียง 

ประธานสภา ฯ   ผู้ใดไม่เห็นชอบโปรดยกมือ 

เลขานุการ ฯ   นับ/แจ้ง   จํานวน         -          เสียง 

ประธานสภา ฯ   ผู้ใดงดออกเสียงโปรดยกมือ 

เลขานุการ ฯ   นับ/แจ้ง   จํานวน        1          เสียง 

ประธานสภา ฯ   สรุปมติที่ประชุม  

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

ไม่เห็นชอบ    - เสียง 
    งดออกเสียง                 1        เสียง (ประธานสภา ฯ) 

ประธานสภา ฯ   ผมขอสรุปสมัยประชุมสามัญ   ประจําปี 2563  และสมัยสามัญ  สมัยแรก  
   ประจําปี  2564   ดังนี้ 

   1. สมัยสามัญ  สมัยท่ี  2  มีกําหนด  30  วัน  เริ่มตั้งแต่วันที่   1   มิถุนายน   
      2563    ถึงวันที่  30   มิถุนายน  2563 

   2. สมัยสามัญ  สมัยท่ี  3  มีกําหนด  30  วัน   เริ่มตั้งแต่วันที่  1   สิงหาคม   
     2563  ถึงวันที่  30   สิงหาคม  2563  

   3. สมัยสามัญ  สมัยท่ี  4  มีกําหนด  30  วัน  เริ่มตั้งแต่วันที่  1 พฤศจิกายน  
      2563    ถึงวันที่  30  พฤศจิกายน  2563       

4. สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจําปี   2564  มีกําหนด 28 วัน  เริ่มตั้งแต่วันที่        
1  กุมภาพันธ์  2564   ถึงวนัที่   28  กุมภาพันธ์   2564 

ประธานสภา ฯ   5.2  ขอโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (กองช่าง)  มีดังนี้ 
                - ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ําหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า  จํานวน  1  เครื่อง 
                      ขนาด3 แรงม้า  ท่อส่งไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว  เป็นเงิน 18,200 บาท 
                       -  ค่าจัดซื้อเครือ่งสูบน้ํา  ชนิดจุ่มน้ํา (ไดโว่)  จํานวน   1  เครื่อง  
                                                   ขนาด 2 แรงม้า    เป็นเงิน 11,000  บาท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
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              - ค่าจัดทําป้ายจุดให้บริการห้องน้ําประชาชน จํานวน  4  ป้าย 
                   เป็นเงิน  12,000  บาท 
                - ค่าจัดทําป้ายระวังเขตศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลปากพะยูน 
    จํานวน   2  ป้าย  เป็นเงิน  6,000  บาท 

         โดยขอโอนลด  จากงบบุคลากร หมวดเงินเดือน   (ฝ่ายประจํา) เงินเดือนพนักงาน 
          จํานวน   4   อัตรา  ตั้งไว้ 1,129,920 บาท   เงินคงเหลือก่อนโอน  จํานวน  
    852,660  บาท  ขอโอนลดจํานวน  47,200 บาท 
ประธานสภา ฯ   ขอเรียนเชิญกองช่างชี้แจงรายละเอียดครับ 
นายพรหมเวช  รุ่งเรือง  เรียนท่านประธานสภา ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้ากองและเจ้าหน้าที่ 
วิศวกรโยธา ฯ  ทุกท่านครับ ในการจัดซื้อเครื่องสูบน้ําหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า  จํานวน  1  เครื่อง ขนาด 3 
   แรงม้า  ท่อส่งไม่น้อยกว่า  3  นิ้ว  เป็นเงิน 18,200 บาท จะใช้ในกิจการบริเวณน้ําตก 
   หน้าตลาด 

ประธานสภา ฯ    สมาชิกท่านใดต้องการเสนอเป็นอย่างอ่ืน  เชิญครับ 
    เมื่อไม่มีผู้เสนอเป็นอย่างอ่ืน  ผมขอมติที่ประชุมสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใด 
   เห็นชอบในการจัดซื้อเครื่องสูบน้ําหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า  จํานวน  1  เครื่อง ขนาด 3  
   แรงม้า  ท่อส่งไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว  เป็นเงิน 18,200  บาท  โปรดยกมือขึ้นครับ 

เลขานุการ ฯ   นับ/แจ้ง   จํานวน       7           เสียง 

ประธานสภา ฯ   ผู้ใดไม่เห็นชอบโปรดยกมือ 

เลขานุการ ฯ   นับ/แจ้ง   จํานวน         -          เสียง 

ประธานสภา ฯ   ผู้ใดงดออกเสียงโปรดยกมือ 

เลขานุการ ฯ   นับ/แจ้ง   จํานวน         1         เสียง 

ประธานสภา ฯ   สรุปมติที่ประชุม  

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

ไม่เห็นชอบ    - เสียง 
    งดออกเสียง                 1        เสียง  (ประธานสภา ฯ) 

   ประธานสภา ฯ       -  ค่าจัดซื้อเครือ่งสูบน้ํา  ชนิดจุ่มน้ํา (ไดโว่)  จํานวน   1  เครื่อง  
                               ขนาด 2 แรงม้า    เป็นเงิน 11,000  บาท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประธานสภา ฯ   ขอเรียนเชิญกองช่างชี้แจงรายละเอียดครับ 
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นายพรหมเวช  รุ่งเรือง  ในการจัดซื้อเครื่องสูบน้ํา ชนิดจุ่มน้ํา (ไดโว่)    จํานวน  1  เครื่อง  ขนาด  2 
วิศวกรโยธา ฯ  แรงม้า  เป็นเงิน 11,000  บาท ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  จะใช้ในกิจการน้ําตกหน้าบริเวณ 
   สวนปรับปรุงภูมิทัศน์ครับ 

ประธานสภา ฯ    สมาชิกท่านใดต้องการเสนอเป็นอย่างอ่ืน  เชิญครับ 
    เมื่อไม่มีผู้เสนอเป็นอย่างอ่ืน  ผมขอมติที่ประชุมสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใด 
   เห็นชอบในการจัดซื้อเครือ่งสูบน้ํา ชนิดจุ่มน้ํา (ไดโว่)    จํานวน  1  เครื่อง  ขนาด  2 
   แรงม้า  เป็นเงิน 11,000  บาท ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  โปรดยกมือขึ้นครับ 

เลขานุการ ฯ   นับ/แจ้ง   จํานวน       7           เสียง 

ประธานสภา ฯ   ผู้ใดไม่เห็นชอบโปรดยกมือ 

เลขานุการ ฯ   นับ/แจ้ง   จํานวน         -          เสียง 

ประธานสภา ฯ   ผู้ใดงดออกเสียงโปรดยกมือ 

เลขานุการ ฯ   นับ/แจ้ง   จํานวน         1         เสียง 

ประธานสภา ฯ   สรุปมติที่ประชุม  

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

ไม่เห็นชอบ    - เสียง 
    งดออกเสียง                 1        เสียง  (ประธานสภา ฯ) 

ประธานสภา ฯ   - ค่าจัดทําป้ายจุดให้บริการห้องน้ําประชาชน จํานวน  4  ป้าย  เป็นเงิน     
   12,000  บาท 
ประธานสภา ฯ   ขอเรียนเชิญกองช่างชี้แจงรายละเอียดครับ 

นายพรหมเวช  รุ่งเรือง  ในการจัดทําป้ายจุดให้บริการห้องน้ําประชาชน จํานวน  4  ป้าย  เป็นเงิน 
 วิศวกรโยธา ฯ  12,000  บาท เป็นนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงให้ทุกท้องถิ่นทําป้ายให้ 
   กับประชาชนให้มีการจัดทําห้องน้ําสาธารณะ 

ประธานสภา ฯ    สมาชิกท่านใดต้องการเสนอเป็นอย่างอ่ืน  เชิญครับ 
    เมื่อไม่มีผู้เสนอเป็นอย่างอ่ืน  ผมขอมติที่ประชุมสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใด 
   เห็นชอบในการจัดทําป้ายจุดให้บริการห้องน้ําประชาชน จํานวน  4  ป้าย  เป็นเงิน     
   12,000  บาท   โปรดยกมือขึ้นครับ 

เลขานุการ ฯ   นับ/แจ้ง   จํานวน       7           เสียง 
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ประธานสภา ฯ   ผู้ใดไม่เห็นชอบโปรดยกมือ 

เลขานุการ ฯ   นับ/แจ้ง   จํานวน         -          เสียง 

ประธานสภา ฯ   ผู้ใดงดออกเสียงโปรดยกมือ 

เลขานุการ ฯ   นับ/แจ้ง   จํานวน         1         เสียง 

ประธานสภา ฯ   สรุปมติที่ประชุม  

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

ไม่เห็นชอบ    - เสียง 
    งดออกเสียง                 1        เสียง  (ประธานสภา ฯ) 
ประธานสภา ฯ   -   ค่าจัดทําป้ายระวังเขตศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลปากพะยูน  จํานวน 2 
   ป้าย  เป็นเงิน  6,000  บาท 
ประธานสภา ฯ   ขอเรียนเชิญกองช่างชี้แจงรายละเอียดครับ 
นายพรหมเวช  รุ่งเรือง  ค่าจัดทําป้ายระวังเขตศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลปากพะยูน จํานวน  2    
วิศวกรโยธา ฯ           ป้าย  เป็นเงิน  6,000  บาท  เกิดจากที่มีรถ  10  ล้อ    รถพ่วงขับรถด้วยความเร็ว  
   อาจทําให้เกิดอันตรายต่อเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาล ฯ  ก็เลยให้กองช่างทําป้าย 
   เพ่ือให้รถชลอความเร็วลงครับ 

ประธานสภา ฯ    สมาชิกท่านใดจะสอบถามอีกบ้างเชิญครับ 
นายธรรมนูญ  สนเส็ม  เรียนท่านประธานสภา ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้ากองและเจ้าหน้าที่
สมาชิกสภา ฯ  ทุกท่านครับ  ผมอยากทราบว่าขอโอนลดจากงบบุคลากร หมวดเงินเดือน   (ฝ่ายประจํา) 
   เงินเดือนพนักงาน  เพ่ือมาใช้ในกองช่างใช่มั้ยครับ 

ประธานสภา ฯ    สมาชิกท่านใดต้องการเสนอเป็นอย่างอ่ืน  เชิญครับ 
    เมื่อไม่มีผู้เสนอเป็นอย่างอ่ืน  ผมขอมติที่ประชุมสมาชิกสภาเทศบาล   ท่านใด 
   เห็นชอบในการจัดทําป้ายระวังเขตศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลปากพะยูน  จํานวน  
   2  ป้าย  เป็นเงิน  6,000  บาท   โปรดยกมือขึ้นครับ 

เลขานุการ ฯ   นับ/แจ้ง   จํานวน       7           เสียง 

ประธานสภา ฯ   ผู้ใดไม่เห็นชอบโปรดยกมือ 

เลขานุการ ฯ   นับ/แจ้ง   จํานวน         -          เสียง 

ประธานสภา ฯ   ผู้ใดงดออกเสียงโปรดยกมือ 

เลขานุการ ฯ   นับ/แจ้ง   จํานวน         1         เสียง 
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ประธานสภา ฯ   สรุปมติที่ประชุม  

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

ไม่เห็นชอบ    - เสียง 
    งดออกเสียง                 1        เสียง (ประธานสภา ฯ) 

ประธานสภา ฯ   5.3  ขอโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (ส านักปลัด) 
          - หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ค่าจัดซื้อลําโพง พร้อมขาตั้ง 
    จํานวน  1  คู่  เป็นเงิน 14,000 บาท   
    รายละเอียดตู้ลําโพงไม้อัดอย่างดี 15” 2 ทาง 15” 2  Way   
            Professional  Passive  Loudspeaker 
                    FREQ :  45Hz – 18 kHz (-10 dB) 
    Sensitivity : 98 dB (+/-2 dB) 
          MAXPOWER : 500Wpeak @ 80 hm 
                 Connector : 2 x Speakon/2 x ¼”TRS 
                  Driver : 44 mm. Titanium Diaphragm 

              - โดยขอโอนลดงบบุคลากร  หมวดเงินเดือน  (ฝ่ายการเมือง) เงินเดือนนายกเทศมนตรี   
    รองนายกเทศมนตรี   ตั้งไว้  695,520 บาท เงินคงเหลือก่อนโอน 524,400 บาท 
    โอนลด  เป็นจํานวน  14,000  บาท 

นายธรรมนูญ  สนเส็ม  การโอนจากสํานักปลัด  เพ่ือโอนมาจัดซื้อลําโพง  ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 
สมาชิกสภา ฯ  มานําเสนอด้วยครับ 
นายพีระยุทธ์  วัฒนาสกุลเจริญ เรียนท่านประธานสภา  ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้ากองและเจ้าหน้าที่ 
หัวหน้าส านัก  ทุกท่านครับ สํานักปลัดได้ขอโอนงบประมาณ เพ่ือนํามาจัดซื้อตู้ลําโพง  เนื่องจากเทศบาล 
   มีเครื่องขยายเสียงอยู่แล้ว แต่ยังขาดลําโพง จึงจําเป็นต้องจัดซื้อลําโพง เพ่ือไว้ใช้ในการจัด 
   กิจกรรมของเทศบาล 
ประธานสภา ฯ   สมาชิกท่านใดต้องการเสนอเป็นอย่างอ่ืน  เชิญครับ 
    เมื่อไม่มีผู้เสนอเป็นอย่างอ่ืน  ผมขอมตทิี่ประชุมสมาชิกสภาเทศบาล  ท่านใด 
   เห็นชอบโปรดยกมือขึ้นครับ 

เลขานุการ ฯ   นับ/แจ้ง   จํานวน        8         เสียง 

ประธานสภา ฯ   ผู้ใดไม่เห็นชอบโปรดยกมือ 

เลขานุการ ฯ   นับ/แจ้ง   จํานวน        -          เสียง 
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ประธานสภา ฯ   ผู้ใดงดออกเสียงโปรดยกมือ 

เลขานุการ ฯ   นับ/แจ้ง   จํานวน        1         เสียง 

ประธานสภา ฯ   สรุปมติที่ประชุม  

มติที่ประชุม   เห็นชอบ             8  เสียง     (นายสมศักดิ์  เทพรินทร์, 
   นายหมัดแสละ สุขติ,นายอบูบากาด  นกหมุด,นายธรรมนูญ  สนเส็ม,นายอะหมาด   
   หมัดหละ,นายอภิชาติ มณีรัตน์,นายโกศล  เศรษฐรักษา,นายเดช  โหมดแหละหมัน) 

ไม่เห็นชอบ    -  เสียง 
    งดออกเสียง               1         เสียง (ประธานสภาฯ) 

ระเบียบวาระท่ี  6  เรื่องอ่ืนๆ   

ประธานสภา ฯ   สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดต้องการหารือ    เรื่องใดบ้าง   เชิญครับ 
นายธรรมนูญ  สนเส็ม  ผมมีเรื่องที่นําปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนของชาวบ้านกับการตั้งสิ่งกีดขวาง 
สมาชิกสภา  บนสะพาน โดยมีชาวบ้านที่มาตกปลา ทําให้มีปัญหาเรื่องการสัญจรทางเท้า มีชาวบ้าน 
   เดินออกกําลังกาย   เทศบาลน่าจะมีวิธีการแก้ไข   เพ่ือให้ชาวบ้านได้ออกกําลังกาย 
   ช่วงเวลา 05.00 น. – 06.00 น.   ผมอยากให้เทศบาลได้ทําเป็นหนังสือหรือคําสั่ง 
   ติดประกาศ  แจ้งให้ชาวบ้านที่มาตกปลาได้ทราบ  โดยแต่ละเจ้าที่มาตกปลามีคันเบ็ด 
   คนละ 50 – 60 คัน เป็นจํานวนเยอะ มีปัญหาในการสัญจร ทําให้เกิดอันตราย ได ้ 
   ผมนําเรื่องที่ชาวบ้านร้องเรียนมาให้รับทราบ  ผมอยากให้แก้ปัญหาหรือหาทางออก 
   ปัญหาขยะ มีเจ้าหน้าที่เทศบาลช่วยกันเก็บขยะใส่ถุง ปัญหาชาวบ้านที่ทําอาชีพประมง 
   ไมส่ามารถประกอบอาชีพได้  เนื่องจากคนที่มาตกปลาได้วางคันเบ็ดเป็นจํานวนมาก  
   ทําให้เกิดผลกระทบผู้ที่ทําอาชีพประมง ผมฝากให้แก้ปัญหาเรื่องนี้ด้วยครับ 

นายธนัยนันท์  สุจวิพันธ์  เรียนท่านประธานสภา  ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้ากองและเจ้าหน้าที่ 
ปลัดเทศบาล  ทุกท่านครับ  ได้รับเรื่องการเดือดร้อนของชาวบ้านที่เกิดจากการตกปลา   ผมได้ประสาน
   ไปยังหัวหน้าทางหลวงชนบทบางมวงแล้ว  จะแก้ปัญหาโดยทาสีขาว – แดงที่สะพาน  
   และจะทําป้ายติดประกาศ ห้ามตกปลา จะประชุมทั้งสองท้องถิ่น และให้นําเข้าที่ประชุม 
   ประจําเดือนที่อําเภอด้วย  เพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าวที่เกิดขึ้น ประมาณวันที่   2  – 3  
   มีนาคม 2563   

ประธานสภา ฯ   ผมว่าควรหาทางออกให้มีสถานที่ตกปลาด้วยครับ 
นายเดช  โหมดแหละหมัน   ผมไดไ้ปตลาดข้างร้านที่ขายของพลาสติก จนถึงร้านพี่พร ผมขอปรึกษาว่าจะทํา 
เลขานุการสภา ฯ เป็นโครงเหล็กโค้งได้หรือไม่ และตลาดนัดขายของยาก ลานจอดรถก็มีน้อย 
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นายธรรมนูญ  สนเส็ม  ผมได้ไปสอดส่องท่ีใต้สะพาน  มีน้ํารั่วซึมและชํารุด   ช่วยดูแลและตรวจสอบ 
สมาชิกสภา  ระบบประปาท่ีใต้สะพานด้วยครับ 
นายวิระ  ขวัญทอง  เรียนท่านประธานสภา  ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้ากองและเจ้าหน้าที่ 
รักษาการหัวหน้าประปา ทุกท่านครับ   ผมขอขอบคุณ สท.ธรรมนูญ  ที่ช่วยดูแล  ผมจะนําพนักงานไปตรวจสอบ 
   และต้องดูงบประมาณด้วยว่าเพียงพอหรือไม่ครับ 

นายอภิชาติ มณีรัตน์  เรียนท่านประธานสภา ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้ากองและเจ้าหน้าที่
สมาชิกสภา ฯ  ทุกท่านครับ   มีชาวบ้านมาปรึกษาเรื่องการขออนุญาตตรวจสอบการทําคูน้ําเพ่ิมเติม 
   ซอยบ้านอาจารย์พิเชษฐ์  มีความเดือนร้อนเรื่องการระบายน้ํา   คูน้ําได้แค่ 20 เมตร 
   ผมอยากให้ทําคูระบายน้ําเพ่ิมเติมจะสามารถต่อเติมได้หรือไม่ครับ 
นายพรหมเวช  รุ่งเรือง  ทางกองช่างจะรับเรื่องและทําการสํารวจอีกทีครับ 
วิศวกรโยธา ฯ   
นายอะหมาด  หมัดหละ  เรียนท่านประธานสภา ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้ากองและเจ้าหน้าที่
สมาชิกสภา ฯ  ทุกท่านครับ  ผมขอฝากเรื่องท่อน้ําประปาที่ข้างมัสยิดกลางจะมีน้ํารั่วซึมตลอดเวลา 
   มีแผ่นเหล็กท่ีคูระบายน้ําชํารุดด้วยครับ 
นายวิระ  ขวัญทอง  ในส่วนของบริเวณท่ีตรงนั้น  น้ํารั่วจากประตูน้ํา เวลา เปิด – ปิด น้ําจะรั่วจาก 
รักษาการหัวหน้าประปา ประตูน้ํา ใช้มาเป็นเวลาหลายปีน่าจะเกิดจากการชํารุด ผมจะไปสํารวจดูว่าจะซ่อมแซมได้ 
   อย่างไร  จะนําไปพิจารณาครับ 

ประธานสภา ฯ  สมาชิกท่านใดมีอะไรจะพูดคุยหรือเสนอเรื่องใดเพ่ิมเติมอีกบ้างครับ  ถ้าไม่มีผู้ใด
หารือเพ่ิมเติม   ผมขอขอบคุณคณะผู้บริหาร  และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลปากพะยูน
ทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม  ผมขอปิดการประชุม 

 
 
 

                                          ปิดประชุมเวลา   11.00  น. 

    

   ลงชื่อ     เดช  โหมดแหละหมัน     ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม  
                                        (นายเดช  โหมดแหละหมัน) 
                                              เลขานุการสภา  
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    ตรวจสอบแล้วถูกต้อง 
 

   ลงชื่อ     ธรรมนูญ  สนเส็ม          ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม   
            (นายธรรมนูญ  สนเสม็)  
 

ลงชื่อ       โกศล   เศรษฐรักษา            คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                                          (นายโกศล   เศรษฐรักษา) 
 

ลงชื่อ                -    คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม                               
    (นายอภิชาติ  ชาลี) 
 

          ลงชื่อ       ธงชัย   ทองฉิม  
     (นายธงชัย  ทองฉิม)       
                       ประธานสภาเทศบาล ฯ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ระเบียบวาระการประชุม 
สภาเทศบาลต าบลปากพะยูน 

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

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลปากพะยูน 
 

……………………………………………………….. 
 

 

 

ล าดับที ่
 

ชื่อ – สกุล 
 

ต าแหน่ง 
 

ลายมือชื่อ 
 

หมายเหตุ 

 
 
 

๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 
7 
8 

 

รายชื่อผู้เข้าประชุม 
 

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

 
 

 

ประธานสภาเทศบาล 
รองประธานสภาเทศบาล 

สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 

เลขานุการสมาชิกสภาเทศบาล 

 
 

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

 

 

 

 

 

 

 
 

1 
2 

 

รายช่ือผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
 

นายอภิชาติ     ชาล ี
นายอภิชาติ     มณีรัตน์ 

 

 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 

 
- 
- 

 

 

ขาดประชุม 

ขาดประชุม 

 
 

 

๑ 

๒ 

๓ 

๔ 

5 

6 

 
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 
 

นายศราวุธ         ทัศนลีลพร 

นายธนัยนันท์      สุจวิพันธ์ 

นายวิศนุ            สุระกําแหง 

นายพีระยุทธ์  วัฒนาสกุลเจริญ 

นายพรหมเวช     รุ่งเรือง 

นายชํานาญ        มณี 

 
 
 

นายกเทศมนตรี 

ปลัดเทศบาล 

ผู้อํานวยการกองการศึกษา 

หัวหน้าสํานักปลัด 

วิศวกรโยธา ฯ 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ 

 

 
ศราวุธ       ทัศนลีลพร 

ธนัยนันท์    สุจวิพันธ์ 

วิศนุ          สุระกําแหง 

พีระยุทธ์  วัฒนาสกุลเจรญิ 

พรหมเวช   รุ่งเรือง 

ชํานาญ      มณี 
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นายวิระ            ขวัญทอง 

 

นายช่างโยธาอาวุโส 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   ประจําปี 2562  วันที่  20 กุมภาพันธ์ 2562  เมื่อทุกท่าน
พร้อม  ผมขอเรียนเชิญประธานสภาเทศบาล กล่าวเปิดประชุมครับ 

ประธานสภา ฯ  ท่านนายกเทศมนตรี  สมาชิกสภา  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ วันนี้เป็นการประชุม
สมัยสามัญ สมัยแรก  ประจําปี พ.ศ.2562 วันที่  20   กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 น. 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตําบลปากพะยูน 

  1. รายละเอียดวาระการประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําปี พ.ศ.2562 วันที่ 20 
กุมภาพันธ์ 2562 

  2. สําเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลปากพะยูน สมัยสามัญ สมัยที่  4 
ประจําปี 2561 วันที่  28  พฤศจิกายน  2561 

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องท่ีประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ประธานสภา ฯ   ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี  2   รับรองรายงานการประชุม  

ประธานสภา ฯ  สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน   ได้ รับรายงานการประชุมสภาเทศบาล                
ตําบลปากพะยูน  สมัยสามัญ   สมัยที่  4  ประจําปี 2561  เมื่อวันที่  28   พฤศจิกายน  
2561  แล้วนะครับ   มีท่านใดต้องการแก้ไขถ้อยความใด   หน้าใดบ้าง  เชิญครับ 

มติที่ประชุม    เห็นชอบรับรอง 

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 



มติที่ประชุม        เห็นชอบกําหนดสมัยประชุมสามัญ   ประจําปี 2562 และสมัยสามัญ สมัยแรก  
   ประจําปี  2563   ดังนี้ 
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   1. สมัยสามัญ  สมัยท่ี  2  มีกําหนด  30  วัน  เริ่มตั้งแต่วันที่   1   มิถุนายน   
      2562    ถึงวันที่  30   มิถุนายน  2562 

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

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

4. สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจําปี   2563  มีกําหนด 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          (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 
2561 

มติที่ประชุม   เห็นชอบเลือกสมาชิกสภา จํานวน  3 คน ดังนี้ 
    1. นายเดช  โหมดแหละหมัน 
    2. นายโกศล  สุเมธาโส 
    3. นายธรรมนูญ  สนเส็ม  

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 และแก้ไขเพิ่มเติม        ถึง (ฉบับท่ี 3)  พ.ศ.2561)   

มติที่ประชุม     เห็นชอบคัดเลือกสมาชิกสภา จํานวน  3  ท่าน  ดังนี้ 

    1. นายสมศักดิ์  เพทรินทร์ 
    2. นายอะหมาด  หมัดหละ 
    3. นายหมัดแสละ สุขติ 

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



นายธนัยนันท์ สุจวิพันธ์  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สืบเนื่องจากสมาชิกสภาเทศบาลตําบล 
ปลัดเทศบาล ฯ  ปากพะยูนได้อนุมัติให้เทศบาลตําบลปากพะยูนกู้เงินจากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล 
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   และได้รับอนุมัติจากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลแล้ว  เป็นเงิน  3  ล้านบาท  เพ่ือมา 
   ดําเนินโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือ  ขนาดไม่เกิน 500 ตันกรอสส์ และลาน 
   อเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 24.60 เมตร ยาว 40.00 เมตร  รวมพ้ืนที่ก่อสร้างทั้งหมด  
   984 ตารางเมตร  แต่เทศบาลไม่สามารถมาดําเนินโครงการดังกล่าวได้  เนื่องจาก 
   งบประมาณท่ีเทศบาลได้ตั้งงบประมาณไว้ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  จํานวน 4  
   ล้านบาท มาสมบทได้ สาเหตุมาจากเงินรายได้ที่ได้รับมา  มีไม่เพียงพอที่จะดําเนิน 
   โครงการดังกล่าวได้ ดังนั้น เทศบาลตําบลปากพะยูนจึงขอยกเลิกเงินกู้ท่ีได้รับอนุมัติแล้ว 
   จํานวน  3  ล้านบาท  จากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เสียก่อนแล้วเทศบาลตําบล 
   ปากพะยูน จึงจะกู้ใหม่ได้และในวันนี้เทศบาลตําบลปากพะยูนขออนุมัติยกเลิกเงินกู้   
   จํานวน  3   ล้านบาท เพ่ือให้สมาชิกสภาได้พิจารณาต่อไป  

ประธานสภา ฯ   เมื่อไม่มีผู้ใดต้องการที่จะสอบถามเพ่ิมเติม   ผมขอมติที่ประชุมเรื่องการ 
   ขออนุมัติยกเลิกเงินกู้ เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (กสท.) จํานวน 3,000,000 บาท 
   (สามล้านบาทถ้วน) ที่ได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมคณะกรรมการเงินทุนส่งเสริมกิจการ 
   เทศบาล ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่  17  พฤษภาคม 2561 เมื่อไม่มีผู้เสนอเป็นอย่างอ่ืน   
   ผมขอมติที่ประชุมสมาชิกสภาเทศบาล  ท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือขึ้นครับ 

เลขานุการ ฯ   นับ/แจ้ง   จํานวน         7         เสียง 

ประธานสภา ฯ   ผู้ใดไม่เห็นชอบโปรดยกมือ 

เลขานุการ ฯ   นับ/แจ้ง   จํานวน         -          เสียง 

ประธานสภา ฯ   ผู้ใดงดออกเสียงโปรดยกมือ 

เลขานุการ ฯ   นับ/แจ้ง   จํานวน         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 
ไม่เห็นชอบ    - เสียง 

    งดออกเสียง                 1        เสียง (ประธานสภา) 

ประธานสภา ฯ  5.5 เรื่องการขออนุมัติกู้เงินใหม่จาก  เงินทุนส่งเสริมกิจการการเทศบาล (กสท.) 
        เพื่อมาด าเนินโครงการกอ่สร้างท่าเทียบเรือ  ขนาดไม่เกิน  500 ตันกรอสส์ 
        และลานอเนกประสงค์   ขนาดกว้าง   24.60  เมตร   ยาว  40.00  เมตร 



        รวมพื้นที่ก่อสร้างท้ังหมด 984 ตารางเมตร จ านวนเงิน 8,200,000 บาท 
        (แปดล้านสองแสนบาทถ้วน)  ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี ชี้แจงรายละเอียดครับ 
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นายศราวุธ  ทัศนลีลพร  เรียนท่านประธานสภา  สมาชิกสภา  และผู้เข้าร่วมประชุม   ทุกท่าน   สืบเนื่อง 
นายกเทศมนตรีฯ  จากเทศบาลตําบลปากพะยูน โดยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและพ่ีน้อง
ประชาชน 
   ในเขตเทศบาลตําบลปากพะยูน    มีความประสงค์จะดําเนินโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือ 
   และลานอเนกประสงค์ในการดําเนินโครงการดังกล่าว ต้องมีขบวนการในการผู้มีส่วนได้เสีย 
   โดยเฉพาะประชาชน  ในพ้ืนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการดเนินโครงการดังกล่าว ทางเทศบาล 
   ตําบลปากพะยูน  จึงได้จัดทําเวทีประชาคม  เมื่อวันที่  4  กันยายน 2559   เพ่ือแสดง 
   ความคิดเห็นในโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือและลานอเนกประสงค์ ซึ่งในวันประชุมดังกล่าว 
   ได้มีพ่ีน้องประชาชนในพื้นที่ได้ให้ความสนใจและเข้าร่วมประชุมเวทีประชาคมจํานวนมาก 
   และในที่ประชุม  ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นกันอย่างเต็มที่  ซึ่งส่วนใหญ่ประชาชนว่า 
   เป็นโครงการที่ดี     มีประโยชน์กับประชาชนในพื้นที่     เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว   
   ส่งเสริมชาวประมงพ้ืนบ้าน เป็นสถานที่จัดกิจกรรมต่าง ๆเป็นสถานที่ชมทิวทัศน์ทางทะเล 
   เป็นท่าเทียบเรือนักท่องเที่ยวและท่าจอดเรือประมงพ้ืนบ้าน    ทําให้ประชาชนในพื้นท่ีมี 
   คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น   เมื่อประชาชนได้แสดงความคิดเห็นอย่างเพียงพอแล้ว  ทางเทศบาล 
   จึงขอความเห็นชอบจากเวทีประชาคม   ซึ่งที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบ   ในการดําเนิน 
   โครงก่อสร้างท่าเทียบเรือและลานอเนกประสงค์ ดังกล่าว ในขณะนี้เทศบาลได้รับอนุญาต 
   จากสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคท่ี  4 จังหวัดสงขลาแล้ว  และได้รับอนุญาตจากกรมอุทยาน 
   แห่งชาติและพันธ์พืช  และขอความเห็นชอบไปยังคณะกรรมการจังหวัดพัทลุง โดยผ่าน 
   อําเภอปากพะยูนเป็นลําดับต่อไป และในวันนี้เทศบาลตําบลปากพะยูนขออนุมัติกู้เงินจาก
   เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เพ่ือมาดําเนินโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือ   ขนาดไม่เกิน   
   500  ตันกรอสส์และลานอเนกประสงค์   ขนาดกว้าง  24.60 เมตร  ยาว  40.00 เมตร  
   รวมพ้ืนที่ก่อสร้าง ทั้งหมด 984 ตารางเมตร   จํานวน  8,200,000 บาท  
            (แปดล้านสองแสนบาทถ้วน) 

ประธานสภา ฯ   ขอเชิญปลัดเทศบาลชี้แจงการขอกู้เงิน 

นายธนัยนันท์ สุจวิพันธ์  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ    การกู้เงินในครั้งนี้    เทศบาลตําบลปากพะยูน  
ปลัดเทศบาล ฯ  ขอกู้เงินจากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล จํานวน 8,200,000  บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 
   2.5 ต่อปี   ซึ่งเป็นดอกเบี้ยที่ถูกมาก    ถูกกว่าสถาบันการเงินที่มีอยู่ในขณะนี้  ก ารกู้เงิน 
   ในครั้งนี้ เทศบาลจะผ่อนชําระภายใน 10 ปี โดยจะจ่ายทั้งต้นและดอกเบี้ยให้หมดภายใน 
   10 ปี ซึ่งไม่กระทบต่อสถานะการเงินการคลังของเทศบาลตําบลปากพะยูนแต่ประการใด 
   เทศบาลตําบลปากพะยูนสามารถผ่อนชําระได้ การขอกู้เงินจากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล 
   ทางเทศบาลตําบลปากพะยูนได้แสดงฐานะการคลังและหลักเกณฑ์การกู้เงินให้สมาชิกสภา 
   ได้รับทราบ เพ่ือจะได้พิจารณาในการขอกู้เงินดังกล่าวต่อไป 

ประธานสภา ฯ   สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด  ต้องการสอบถามอีกบ้าง  เชิญครับ  

นายธรรมนูญ  สนเส็ม  ผมอยากจะสอบถามฝ่ายบริหารว่าได้มีการทําข้ันตอนครบถ้วนแล้วหรือไม่ 



สมาชิกสภา ฯ 
นายกเทศมนตรี ฯ  เรียนท่านประธาน สมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน เทศบาลได้จัดทําเรียบร้อยแล้ว 
 มีการทําประชาคม  หนังสืออนุญาตจากสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 4 จังหวัดสงขลา และ 
 กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธ์พืช 
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นายอบบูากาด นกหมุด  เรียนท่านประธาน  ผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน ผมอยากทราบว่า 
สมาชิกสภา ฯ งบประมาณที่จะก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรืองบประมาณ 8 ล้าน 2 แสนบาท 
 สามารถดําเนินการได้หรือไม่ 

นายธนัยนันท์ สุจวิพันธ์  สามารถดําเนินการได้ 
ปลัดเทศบาล ฯ  

ประธานสภา ฯ   สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด ต้องการสอบถามอีกบ้าง เชิญครับ  
ที่ประชุม    ไม่มี 
ประธานสภา ฯ   เมื่อไม่มีผู้ใดต้องการที่จะสอบถามเพ่ิมเติม   ผมขอมติที่ประชุมเรื่องการขออนุมัติ 
   เงินกู้ใหม่ เงินทุนส่งเสริมกิจการการเทศบาล   (กสท.)   เพ่ือมาดําเนินโครงการก่อสร้าง 
   ท่าเทียบเรือ ขนาดไม่เกิน 500 ตันกรอสส์ และลานอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 24.60 เมตร 
   ยาว 40.00 เมตร รวมพ้ืนที่ก่อสร้างทั้งหมด 984 ตารางเมตร จํานวนเงิน 8,200,000 บาท 
   (แปดล้านสองแสนบาทถ้วน)  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบ โปรดยกมือครับ  

เลขานุการ ฯ   นับ/แจ้ง   จํานวน         5        เสียง 

ประธานสภา ฯ   ผู้ใดไม่เห็นชอบโปรดยกมือ 

เลขานุการ ฯ   นับ/แจ้ง   จํานวน         -          เสียง 

ประธานสภา ฯ   ผู้ใดงดออกเสียงโปรดยกมือ 

เลขานุการ ฯ   นับ/แจ้ง   จํานวน         3         เสียง 

ประธานสภา ฯ   สรุปมติที่ประชุม  

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

ไม่เห็นชอบ    - เสียง 

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    

มติที่ประชุม    เห็นชอบ 



ประธานสภา ฯ  5.7  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์  

         เพื่อจัดซื้อจัดซื้อโทรศัพท์มือถือ จ านวน  1  เครื่อง เป็นเงิน 8,000 บาท 

มติที่ประชุม    เห็นชอบ 
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ระเบียบวาระท่ี  6  เรื่องอ่ืนๆ   

                                              - 

ประธานสภา ฯ  สมาชิกท่านใดมีอะไรจะพูดคุยหรือเสนอเรื่องใดเพ่ิมเติมอีกบ้างครับ  ถ้าไม่มีผู้ใด
หารือเพ่ิมเติม   ผมขอขอบคุณคณะผู้บริหาร  และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลปากพะยูน
ทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม  ผมขอปิดการประชุม 

 
 

                                          ปิดประชุมเวลา   11.30  น. 

    

   ลงชื่อ     เดช  โหมดแหละหมัน     ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม  
                                        (นายเดช  โหมดแหละหมัน) 
                                              เลขานุการสภา  
 
 

   

    ตรวจสอบแล้วถูกต้อง 
 

   ลงชื่อ     ธรรมนูญ  สนเส็ม          ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม   
            (นายธรรมนูญ  สนเสม็)  
 

ลงชื่อ       โกศล   สุเมธาโส            คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                                          (นายโกศล   สุเมธาโส) 
 

ลงชื่อ               -    คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม                               
    (นายอภิชาติ  ชาลี) 
 

          ลงชื่อ       ธงชัย   ทองฉิม  
     (นายธงชัย  ทองฉิม)       
                       ประธานสภาเทศบาล ฯ  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ระเบียบวาระการประชุม 

สภาเทศบาลต าบลปากพะยูน 
สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจ าปี  พ.ศ. 2561 

วันอังคารที่   20   เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2561  เวลา 10.00 น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลปากพะยูน 

 
……………………………………………………….. 

 
 

 

ล าดับที ่
 

ชื่อ – สกุล 
 

ต าแหน่ง 
 

ลายมือชื่อ 
 

หมายเหตุ 



 
 
 

๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 
7 
8 

 

รายชื่อผู้เข้าประชุม 
 

นายธงชัย         ทองฉิม 
นายสมศักดิ์      เทพรินทร์ 
นายอบูบากาด   นกหมุด 
นายอภิชาติ      ชาลี 
นายโกศล         สุเมธาโส 
นายธรรมนูญ    สนเส็ม 
นายอภิชาติ      มณีรัตน์ 
นายอะหมาด    หมัดหละ 
 

 
 

 

ประธานสภาเทศบาล 
รองประธานสภาเทศบาล 

สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 

 
 

ธงชัย         ทองฉิม 
สมศักดิ์       เทพรินทร์ 
อบูบากาด   นกหมุด 
อภิชาติ       ชาล ี
โกศล         สุเมธาโส 
ธรรมนูญ     สนเส็ม 
อภิชาติ       มณีรัตน์ 
อะหมาด     หมัดหละ 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 
2 

 

รายช่ือผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
 

นายหมัดแสละ  สุขติ 
นายเดช          โหมดแหละหมัน 

 

 
สมาชิกสภาเทศบาล 

เลขานุการสภาเทศบาล 

 
- 
- 

 

 

ขาดประชุม 

ขาดประชุม 

 
 

๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

 

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 
 

นายศราวุธ         ทัศนลีลพร 
นายศุภชัย          ดีนกาหมีน 
นายศุภวัฒน์       ขุนจันทร์ 
นายธนัยนันท์      สุจวิพันธ์ 
พ.จ.อ.อรุณ         คงชู 
นายพรหมเวช     รุ่งเรือง 
นายอิสระ          มะหมัด 
นายเฉลิม           มากจงดี 
ร.ต.นิพันธ์          คงทอง 
นางสาวสุวดี       ก้านก่ิง 

 

 
 

นายกเทศมนตรี 
รองนายกเทศมนตรี 

เลขานุการนายกเทศมนตรี 
ปลัดเทศบาล 

ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขฯ 
วิศวกรโยธา 

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนฯ 
บริษัทจีเนียสเอ็นเนอจี้ จํากัด 

ผู้ประสานงานของจังหวัดพัทลุง 
เลขาผู้ประสานงาน 

 
 
 

ศราวุธ       ทัศนลีลพร 
ศุภชัย       ดีนกาหมีน 
ศุภวัฒน์     ขุนจันทร ์
ธนัยนันท์    สุจวิพันธ์ 
อรุณ         คงช ู
พรหมเวช   รุ่งเรือง 
อิสระ        มะหมัด 
เฉลิม        มากจงดี 
นิพันธ์       คงทอง 
สุวดี          ก้านกิ่ง 
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เริ่มประชุมเวลา  10.00  น. 

ประธานสภา ฯ  ท่านนายก  รองนายก  เลขา  ปลัด และสมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน วันนี้เป็นการ
ประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจําปี 2561  วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา 10.00 น.  
ณ  สํานักงานเทศบาลตําบลปากพะยูน  วันนี้เลขานุการสภาไม่อยู่ในที่ประชุม จึงต้องเลือกผู้ปฏิบัติ
หน้าที่เลขานุการสภาเทศบาลแทน  จํานวน  1  คน  



 อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 
และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม  ข้อ  19  วรรคสอง ในการประชุมสภาท้องถิ่นครั้งใด ถ้าไม่มีเลขานุการ
สภาท้องถิ่นหรือมีแต่ไม่อยู่    หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  หรือไม่ยอมปฏิบัติหน้าที่       
ให้สภาท้องถิ่นเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือข้าราชการ  หรือพนักงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นนั้น  คนหนึ่งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาท้องถิ่น   เฉพาะในการประชุม นั้น 

 ดังนั้น  จึงขอให้สมาชิกสภาท้องถิ่นเลือกคนหนึ่งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาท้องถิ่น 

มติที่ประชุม  เลือก  นายธรรมนูญ  สนเส็ม  เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาท้องถิ่น ดังกล่าวต่อไป
นายธรรมนูญ  สนเส็ม  สวัสดีท่านประธานสภา  ผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน  กระผม นายธรรมนูญ 
(เลขานุการฯ) สนเส็ม  ได้รับมอบหมายทําหน้าที่เลขานุการแทน  นายเดช   โหมดแหละหมัน  เนื่องจาก นายเดช 

ได้พาพ่อไปโรงพยาบาล   ผมขอให้ประธานสภาเปิดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก
ประจําปี 2561  และดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป 

ประธานสภา ฯ  ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตําบลปากพะยูน  สมัยสามัญ  สมัยแรก ประจําปี 
พ.ศ.2561   วันที่   20   กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา 10.00 น. ณ สํานักงานเทศบาลตําบล
ปากพะยูน 

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องท่ีประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ประธานสภา ฯ   ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี  2   รับรองรายงานการประชุม  

ประธานสภา ฯ  สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน   ได้ รับรายงานการประชุมสภาเทศบาล                
ตําบลปากพะยูน  สมัยวิสามัญ   สมัยที่   2   ครั้งที่  1/2560  เมื่อวันพฤหัสบดีที่  14   
กันยายน  2560    แล้วนะครับ   มีท่านใดต้องการแก้ไขถ้อยความใด   หน้าใดบ้าง  
เชิญครับ 

มติที่ประชุม    ไม่มี 

ประธานสภา ฯ   เมื่อไม่มีผู้ใดสงสัย  หรือแก้ไขถ้อยความใด  ผมขอมติที่ประชุมรับรองรายงาน     
   การประชุมสภาสมัยวิสามัญ   สมัยที่  2   ครั้งที่  1/2560   เห็นชอบโปรดยกมือ 
เลขานุการ ฯ   นับ/แจ้ง   จํานวน     7   เสยีง 
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ประธานสภา ฯ   ผู้ใดไม่เห็นชอบโปรดยกมือ 

เลขานุการ ฯ   นับ/แจ้ง   จํานวน         -           เสียง 

ประธานสภา ฯ   ผู้ใดงดออกเสียงโปรดยกมือ 

เลขานุการ ฯ   นับ/แจ้ง   จํานวน         1          เสียง 

ประธานสภา ฯ   สรุปมติที่ประชุม  



มติที่ประชุม   เห็นชอบ              7  เสียง     (นายสมศักดิ์  เทพรินทร์, 
นายอบูบากาด  นกหมุด,นายธรรมนูญ  สนเส็ม,นายอภิชาติ  ชาลี,นายโกศล  สุเมธาโส, 
นายอะหมาด  หมัดหละ,นายอภิชาติ  มณีรัตน์) 

ไม่เห็นชอบ    - เสียง 
    งดออกเสียง                 1        เสียง (ประธานสภา ฯ) 

ประธานสภา ฯ   ถือว่าที่ประชุมมีมติ เห็นชอบ   รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล         
สมัยวิสามัญ  สมัยที่  2  ครั้งที่  1/2560    แล้วนะครับ  

ระเบียบวาระท่ี  3 กระทู้ถาม 

    ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

   4.1 การก าหนดสมัยประชุมสามัญ  ประจ าปี  2561  จ านวน  3  สมัย  และ               
         สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจ าปี  2562 

ประธานสภา ฯ   ขอเชิญสมาชิกเสนอครับ   เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเสนอ 

    ผมขอเสนอ  สมัยประชุม  สมัยสามัญ ประจ าปี 2561  จ านวน  4  สมัย  ดังนี้  

           1. สมัยสามัญ  สมัยที่  2  มีกําหนด  30  วัน  เริม่ตั้งแต่วันที่   1   มิถุนายน   
       2561    ถึงวันที่  30   มิถุนายน  2561 

ประธานสภา  ฯ   ขอผู้รับรอง  2  ท่าน   

มติที่ประชุม    มีผู้รับรอง  2  ท่าน  ดังนี้ 

    1.  นายธรรมนูญ  สนเส็ม  2. นายอภิชาติ  ชาล ี

ประธานสภา ฯ   มติที่ประชุม  มีผู้รับรองถูกต้อง  
    สมาชิกท่านใดต้องการเสนอเป็นอย่างอ่ืน  เชิญครับ 

    เมื่อไม่มีผู้เสนอเป็นอย่างอ่ืน  ผมขอมติที่ประชุมสมาชิกสภาเทศบาล  ท่านใด 
   เห็นชอบโปรดยกมือขึ้นครับ 

เลขานุการ ฯ   นับ/แจ้ง   จํานวน         7         เสียง 
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ประธานสภา ฯ   ผู้ใดไม่เห็นชอบโปรดยกมือ 

เลขานุการ ฯ   นับ/แจ้ง   จํานวน         -          เสียง 

ประธานสภา ฯ   ผู้ใดงดออกเสียงโปรดยกมือ 

เลขานุการ ฯ   นับ/แจ้ง   จํานวน         1         เสียง 

ประธานสภา ฯ   สรุปมติที่ประชุม  



มติที่ประชุม   เห็นชอบ             7 เสียง     (นายสมศักดิ์  เทพรินทร์, 
นายอบูบากาด  นกหมุด,นายธรรมนูญ  สนเส็ม,นายอภิชาติ  ชาลี,นายโกศล  สุเมธาโส, 
นายอะหมาด  หมัดหละ,นายอภิชาติ  มณีรัตน์) 

ประธานสภา ฯ   2. สมัยสามัญ  สมัยท่ี  3  มีกําหนด  30  วัน   เริ่มตั้งแต่วันที่   1   สิงหาคม           
       2561     ถึงวันที่  30   สิงหาคม  2561  

ประธานสภา  ฯ   ขอผู้รับรอง  2  ท่าน   

มติที่ประชุม    มีผู้รับรอง  2  ท่าน  ดังนี้ 

    1.  นายธรรมนูญ  สนเส็ม  2. นายอภิชาติ  ชาล ี

ประธานสภา ฯ   มติที่ประชุม  มีผู้รับรองถูกต้อง  
    สมาชิกท่านใดต้องการเสนอเป็นอย่างอ่ืน  เชิญครับ 

    เมื่อไม่มีผู้เสนอเป็นอย่างอ่ืน  ผมขอมติที่ประชุมสมาชิกสภาเทศบาล  ท่านใด 
   เห็นชอบโปรดยกมือขึ้นครับ 

เลขานุการ ฯ   นับ/แจ้ง   จํานวน         7         เสียง 

ประธานสภา ฯ   ผู้ใดไม่เห็นชอบโปรดยกมือ 

เลขานุการ ฯ   นับ/แจ้ง   จํานวน         -          เสียง 

ประธานสภา ฯ   ผู้ใดงดออกเสียงโปรดยกมือ 

เลขานุการ ฯ   นับ/แจ้ง   จํานวน         1         เสียง 

ประธานสภา ฯ   สรุปมติที่ประชุม  

มติที่ประชุม   เห็นชอบ             7 เสียง     (นายสมศักดิ์  เทพรินทร์, 
นายอบูบากาด  นกหมุด,นายธรรมนูญ  สนเส็ม,นายอภิชาติ  ชาลี,นายโกศล  สุเมธาโส, 
นายอะหมาด  หมัดหละ,นายอภิชาติ  มณีรัตน์) 

ประธานสภา ฯ           3. สมัยสามัญ  สมัยที่  4  มีกําหนด  30  วัน  เริม่ตั้งแต่วันที่  1  พฤศจิกายน  
       2561     ถึงวันที่ 30  พฤศจิกายน  2561  

ประธานสภา  ฯ   ขอผู้รับรอง  2  ท่าน   
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มติที่ประชุม    มีผู้รับรอง  2  ท่าน  ดังนี้ 

    1.  นายธรรมนูญ  สนเส็ม  2. นายอภิชาติ  ชาลี    

ประธานสภา ฯ   มติที่ประชุม  มีผู้รับรองถูกต้อง  
    สมาชิกท่านใดต้องการเสนอเป็นอย่างอ่ืน  เชิญครับ 

    เมื่อไม่มีผู้เสนอเป็นอย่างอ่ืน  ผมขอมติที่ประชุมสมาชิกสภาเทศบาล  ท่านใด 



   เห็นชอบโปรดยกมือขึ้นครับ 

เลขานุการ ฯ   นับ/แจ้ง   จํานวน         7         เสียง 

ประธานสภา ฯ   ผู้ใดไม่เห็นชอบโปรดยกมือ 

เลขานุการ ฯ   นับ/แจ้ง   จํานวน         -          เสียง 

ประธานสภา ฯ   ผู้ใดงดออกเสียงโปรดยกมือ 

เลขานุการ ฯ   นับ/แจ้ง   จํานวน         1         เสียง 

ประธานสภา ฯ   สรุปมติที่ประชุม  

มติที่ประชุม   เห็นชอบ             7 เสียง     (นายสมศักดิ์  เทพรินทร์, 
นายอบูบากาด  นกหมุด,นายธรรมนูญ  สนเส็ม,นายอภิชาติ  ชาลี,นายโกศล  สุเมธาโส, 
นายอะหมาด  หมัดหละ,นายอภิชาติ  มณีรัตน์) 

 ประธานสภา ฯ             4. สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจําปี   2562  มีกําหนด  28  วัน  เริ่มตั้งแต่
วันที่                      1   กุมภาพันธ์  2562   ถึงวันที่   28  กุมภาพันธ์   2562  

ประธานสภา  ฯ   ขอผู้รับรอง  2  ท่าน   

มติที่ประชุม    มีผู้รับรอง  2  ท่าน  ดังนี้ 

    1.  นายธรรมนูญ  สนเส็ม  2. นายอภิชาติ  ชาล ี

ประธานสภา ฯ   มติที่ประชุม  มีผู้รับรองถูกต้อง  
    สมาชิกท่านใดต้องการเสนอเป็นอย่างอ่ืน  เชิญครับ 

    เมื่อไม่มีผู้เสนอเป็นอย่างอ่ืน  ผมขอมติที่ประชุมสมาชิกสภาเทศบาล  ท่านใด 
   เห็นชอบโปรดยกมือขึ้นครับ 

เลขานุการ ฯ   นับ/แจ้ง   จํานวน         7         เสียง 

ประธานสภา ฯ   ผู้ใดไม่เห็นชอบโปรดยกมือ 

เลขานุการ ฯ   นับ/แจ้ง   จํานวน         -          เสียง 

ประธานสภา ฯ   ผู้ใดงดออกเสียงโปรดยกมือ 

เลขานุการ ฯ   นับ/แจ้ง   จํานวน         1         เสียง 
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ประธานสภา ฯ   สรุปมติที่ประชุม  

มติที่ประชุม   เห็นชอบ             7 เสียง     (นายสมศักดิ์  เทพรินทร์, 
นายอบูบากาด  นกหมุด,นายธรรมนูญ  สนเส็ม,นายอภิชาติ  ชาลี,นายโกศล  สุเมธาโส, 
นายอะหมาด  หมัดหละ,นายอภิชาติ  มณีรัตน์) 

ไม่เห็นชอบ    - เสียง 



    งดออกเสียง                1         เสียง  (ประธานสภา ฯ) 

ประธานสภา ฯ   ผมขอสรุปสมัยประชุมสามัญ   ประจําปี 2561   ดังนี ้

   1. สมัยสามัญ  สมัยท่ี  2  มีกําหนด  30  วัน  เริ่มตั้งแต่วันที่   1   มิถุนายน   
      2561    ถึงวันที่  30   มิถุนายน  2561 

   2. สมัยสามัญ  สมัยท่ี  3  มีกําหนด  30  วัน   เริ่มตั้งแต่วันที่  1   สิงหาคม   
     2561  ถึงวันที่  30   สิงหาคม  2561  

   3. สมัยสามัญ  สมัยท่ี  4  มีกําหนด  30  วัน  เริ่มตั้งแต่วันที่   1  
พฤศจิกายน        2561    ถึงวันที่  30  พฤศจิกายน  2561       

4. สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจําปี   2562  มีกําหนด 28 วัน  เริ่มตั้งแต่วันที่        
1  กุมภาพันธ์  2562   ถึงวนัที่   28  กุมภาพันธ์   2562 

ประธานสภา ฯ  4.2 เรื่องการขออนุมัติกู้เงินจากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (กสท.) เพื่อมาด าเนิน 
โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือ  ขนาดไม่เกิน  500  ตันกรอกสส์ และลาน   
อเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 24.60  เมตร  ยาว 40.00 เมตร รวมพื้นที่ก่อสร้าง
ทั้งหมด 984  ตารางเมตร ขออนุมัติกู้เงิน จ านวน 3,000,000 บาท  ขอเชิญ 
ท่านนายกเทศมนตรี   ชี้แจงรายละเอียดครับ 

นายกเทศมนตรี ฯ  เรียนท่านประธานสภา ฯ   สมาชิกสภาเทศบาล  ตามที่เทศบาลตําบลปากพะยูน   
ได้แจ้งขออนุมัติกู้เงินส่งเสริมกิจการเทศบาล   (ก.ส.ท.)   จํานวน  4,500,000 บาท 
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือ  ขนาดไม่เกิน 500  ตันกรอสส์ พร้อม
ลานอเนกประสงค์  ขนาดกว้าง 24.60 เมตร ยาว 40.00 เมตร  รวมพ้ืนที่ก่อสร้าง
ทั้งหมด   984  ตารางเมตร 

บัดนี้  จังหวัดพัทลุง แจ้งว่าฐานะทางการคลัง ณ  ปีปัจจุบันของเทศบาลตําบล
ปากพะยูนมีภาระหนี้ต้องชําระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย วงเงินที่สามารถชําระหนี้ร้อยละ 60
ของงบเพ่ือการพัฒนาเฉลี่ยย้อนหลัง  3  ปี (ก.ส.ท.) และกระผมได้เรียนเชิญ นายวันชัย
จันทร์พร  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง  มาดูสถานที่ก่อสร้างโดยมีพ่อ  แม่   พ่ีน้อง 
ประชาชน  หัวหน้าส่วนราชการให้การต้อนรับ  และท่านรองผู้ ว่าราชการจังหวัดพัทลุง  
ได้พูดคุยกับผู้ที่มาร่วมในวันนั้นให้เข้าใจถึงสถานการณ์คลังของเทศบาล และให้พิจารณา
ทบทวนเงินกู้ให้เหลือประมาณ   3 ล้านบาทถ้วน และในวันนี้ขออนุมัติสภาเทศบาลกู้เงิน
จํานวน  3  ล้านบาท   เพ่ือมาดําเนินโครงการดังกล่าวต่อไป 
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ประธานสภา ฯ   ไม่ทราบสมาชิกท่านใดจะแสดงความคิดเห็นบ้างเชิญครับ   เมื่อไม่มีผมขอมติที่ 
   ประชุม 

ประธานสภา ฯ    สมาชิกท่านใดอนุมัติให้กู้เงินโปรดยกมือ 

เลขานุการ ฯ   นับ/แจ้ง   จํานวน        4           เสียง 



ประธานสภา ฯ   สมาชิกสภาท่านใดไม่อนุมัติโปรดยกมือ 

เลขานุการ ฯ   นับ/แจ้ง   จํานวน        -            เสียง 

ประธานสภา ฯ   สมาชิกสภาท่านใดงดออกเสียงโปรดยกมือ 

เลขานุการ ฯ   นับ/แจ้ง   จํานวน        4         เสียง 

ประธานสภา ฯ   สรุปมติที่ประชุม  

มติที่ประชุม   เห็นชอบ             4 เสียง  (นายอบูบากาด  นกหมุด,นายธรรมนูญ   
สนเส็ม,นายอภิชาติ  ชาลี,นายโกศล  สุเมธาโส) 

ไม่อนุมัติ    - เสียง 

    งดออกเสียง                 4        เสียง  (ประธานสภา ฯ,นายสมศักดิ์  เทพรินทร์, 
นายอะหมาด  หมัดหละ,นายอภิชาติ  มณีรัตน์) 

ประธานสภา ฯ   4.3 ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
 - ขอโอนลด   จากค่าใช้สอย    โครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ําลงทะเลสาบ ตั้งไว้

จํานวน  1,800,000  บาท    เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อพันธุ์สัตว์น้ํา   
ค่าป้ายประชาสัมพันธ์    ค่าเครื่องดื่มและอาหารว่าง    วัสดุ    อุปกรณ์   ฯลฯ 
โดยขอโอนไป จํานวน  1,500,000 บาท คงเหลือ งบประมาณ  จํานวน  
300,000  บาท   

- ขอโอนเพิ่ม   จากค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือเทศบาล
ตําบลปากพะยูน  ตั้งไว้ จํานวน 2,500,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบ
โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือ   ขนาดไม่เกิน 500 ตันกรอสส์    และลาน
อเนกประสงค์  ขนาดกว้าง  24.60  เมตร  ยาว  40.00 เมตร  รวมพ้ืนที่
ก่อสร้างทั้งหมด  984  ตารางเมตร  โดยขอโอนเพิ่ม จํานวน  1,500,000  บาท  
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  จํานวน 4,000,000  บาท 

           ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลได้แสดงความคิดเห็น   

นายธรรมนูญ  สนเส็ม         ผมขอเสริมจากท่ีครั้งก่อนเราทําขอกู้เงินไป     4,500,000   บาท 
(เลขานุการ ฯ) ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง   ให้ไปปรับลดเงินกู้ลง  เนื่องจากการชําระเงินกู้รายปี

จะสูงไป เทศบาลตําบลปากพะยูน  อาจจะรับภาระหนักขึ้น ท่านให้แนะนําให้ปรับลดจาก 
4,500,000  บาท  เป็น  3,000,000  บาท ครับ 
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ประธานสภา ฯ   ไม่ทราบว่าท่านสมาชิกสภาท่านใดจะแสดงความคิดเห็นอีก    เมื่อไม่มีผมขอมติ
ที่ประชุม   ท่านใดอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่าย   โปรดยกมือ  

เลขานุการ ฯ   นับ/แจ้ง   จํานวน        4           เสียง 

ประธานสภา ฯ   สมาชิกสภาท่านใดไม่อนุมัติโปรดยกมือ 



เลขานุการ ฯ   นับ/แจ้ง   จํานวน        -            เสียง 

ประธานสภา ฯ   สมาชิกสภาท่านใดงดออกเสียงโปรดยกมือ 

เลขานุการ ฯ   นับ/แจ้ง   จํานวน         4         เสียง 

ประธานสภา ฯ   สรุปมติที่ประชุม  

มติที่ประชุม   เห็นชอบ                     4 เสียง  (นายอบูบากาด  นกหมุด,นายธรรมนูญ   
สนเส็ม,นายอภิชาติ  ชาลี,นายโกศล  สุเมธาโส) 

ไม่อนุมัติ            - เสียง 

    งดออกเสียง                4        เสียง  (ประธานสภา ฯ,นายสมศักดิ์  เทพรินทร์, 
นายอะหมาด  หมัดหละ,นายอภิชาติ  มณีรัตน์) 

ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องอ่ืนๆ   

ประธานสภา ฯ   สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดต้องการหารือ   เรื่องใดบ้าง   เชิญครับ 
นายกเทศมนตรี ฯ  เรียนประธานสภา   สมาชิกสภาเทศบาล  ผมขอเสนอเรื่องบ่อขยะที่เกาะนางคํา  

บริษัทเขาจะมาอธิบายถึงการดําเนินงานให้ทราบครับ  

นายเฉลิม  มากจงดี  เรียนท่านประธานสภา    ผู้บริหาร    สมาชิกสภาเทศบาล     ทุกท่าน   
บริษัทจีเนียสเอ็นเนอจี้ จ ากัด ผมนายเฉลิม   มากจงดี  มาจากบริษัทจีเนียสเอ็นเนอจี้  จํากัด  สืบเนื่องจากการมา
ติดต่อ 

สอบถามประสานงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  
เรื่องการกําจัดขยะมูลฝอย  ซึ่งเราได้ดําเนินการตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 
1  พฤศจิกายน 2560 บริษัทจีเนียสเอ็นเนอจี้ จํากัด  มีสํานักงานอยู่ที่กรุงเทพมหานคร 
และท่ีจังหวัดสมุทรสาคร  โรงงานต้นแบบอยู่ที่  ตําบลแม่กรุง  อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก  
จากบริษัทเสนอผลงานเข้าสู่รัฐบาลหาพ้ืนที่ในการกําจัดขยะตามนโยบายของรัฐบาล  เพ่ือ
สร้ า ง โ ร ง เตา เผาขยะพลั ง ง านไฟฟ้าที่ จ ะ เ สนอ เป็ น เทค โน โลยี รุ่ น ใหม่  ตาม
กระทรวงมหาดไทย  ในการแก้ปัญหาในแต่ละหน่วยงาน  เทศบาล อบต.  ในที่สุดก็เลย
จะหาบริษัทมากําจัดขยะ   จึงได้ไปที่บริษัทจีเนียสเอ็นเนอจี้  จํากัด  เพ่ือประสานงานใน
พ้ืนที่ภาคใต้  จากจังหวัดประจวบถึงจังหวัดนราธิวาส   จังหวัดพัทลุง   ดร.สายัญ เป็น
ผู้รับผิดชอบในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ขั้นต้นที่มาในพ้ืนที่นั้น  มีปัญหาขยะ
หรือไม่มีการฝังกลบขยะล้นบ่อ   แล้วไม่สามารถกําจัดได้ ประชาชนร้องเรียนเรื่องกลิ่น 
แต่ละแห่งมีวิธีแก้ปัญหาแตกต่างกัน    ปริมาณขยะมีปริมาณเท่าไรต่อวัน   ถ้ามีตั้งแต่  3 
ตัน  ถึง  20 ตัน  แต่ละแห่งเรามีศักยภาพในการกําจัดขยะ  30 – 50 ตัน/วัน  เทศบาล
ตําบลปากพะยูน   มีขยะอยู่  3 ตัน/วัน   แต่เราต้องการกําจัดขยะวันละ 30 ตัน 
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 เทศบาลหรือ  อบต.  ใกล้เคียงก็สามารถนําขยะมารวมกับเทศบาลตําบลปากพะยูน  เพ่ือ
กําจัดขยะได้  บ่อขยะอยู่นอกพ้ืนที่แต่เป็นของเทศบาลตําบลปากพะยูน  บริษัทจะลงทุน
ให้ทั้งหมด  แต่ต้องทําสัญญากับเทศบาลเจ้าภาพกับบริษัทรับจ้างกําจัดขยะ  เราสามารถ
กําจัดขยะได้  20 -  50 ตัน/วัน   ถ้าสภาเทศบาลเห็นชอบที่จะทําก็ขอมติจากสภา
เทศบาล และผู้ว่าราชการจังหวัด   เราใช้คําสั่งจากผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติเห็นชอบ 



เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นชอบก็ทําสัญญา  เราจะเช่าปีละ 40,000  บาท และขึ้นราคา
ค่าเช่าให้ทุก 4 ปี  เมื่อตกลงตามสัญญาแล้ว เราจะสั่งเครื่องมือมา เนื้อที่ในการทําบ่อขยะ
กําจัดขยะต้องมี 10  ไร่ขึ้นไป ทํากําแพงกั้นหมด  ในการดําเนินการจะไม่มีกลิ่น เสียง  
คิดค่ากําจัดขยะตันละ 400 บาท  การใช้ EM. ในการกําจัดกลิ่นขยะ 50 ตัน ก็จะเหลือ 
15 ตันที่ใช้ทําอะไรไม่ได้  นําไปอบแห้งเป็นก้อนเพ่ือทําเชื้อเพลิงและย่อยสลายเป็นปุ๋ย
ชีวภาพ  เอาที่อัดเป็นถ่านนํามาผลิตกระแสไฟฟ้า  เราใช้ไฟฟ้าในการคัดแยก  จุดครั้งแรก
ควันไฟจะมีไม่เกิน   5   นาที  ใช้ความร้อนในการจุดกระแสไฟฟ้า  ควันและเสียงไม่มี  
ในการดําเนินการเทศบาลจะได้รับเงินเดือน 20 % จากค่ากําจัดขยะ 400 บาท/ตัน 
เพ่ือให้เทศบาลได้นําเงินส่วนนี้ไปทําประโยชน์ให้กับประชาชนต่อไป นั่นคือกระบวนการ
ทั้งหมดครับ 

นายธรรมนูญ  สนเส็ม  ผมขอสอบถามรายละเอียดเล็ก ๆ  น้อย ๆ  จากบริษัทว่าได้ไปสํารวจบ่อขยะ 
(เลขานุการ ฯ) หรือยังครับ  ว่าเรามีเนื้อที่พอสําหรับก่อสร้างบ่อกําจัดขยะและสามารถสร้างโรงไฟฟ้า   

ได้หรือไม ่
นายเฉลิม  มากจงดี  ได้ไปดูแล้วครับ   จะสร้างโรงไฟฟ้าหรือไม่ขยะที่มีอยู่พอที่จะผลิตไฟฟ้าหรือ 
บริษัทจีเนียสเอ็นเนอจี้ จ ากัด ถ้าขยะยังมีไม่พอ   เราก็จะไม่สร้างโรงไฟฟ้า   ถ้าประชาชนไม่เห็นด้วยเราก็จะไม่สร้าง 

นายธรรมนูญ  สนเส็ม  ถ้าสภาเทศบาลเห็นชอบ อยากจะสอบถามว่าจะทําประชาพิจารณ์ในการก่อสร้าง 
(เลขานุการสภา ฯ) โรงไฟฟ้าหรือไม่  
นายเฉลิม  มากจงดี  ตามกฎหมายจะทําโรงคัดแยกขยะไม่ต้องทําประชาพิจารณ์ แต่ถ้าทําโรงไฟฟ้า
บริษัทจีเนียสเอ็นเนอจี้ จ ากัด ต้องทําประชาพิจารณ์   ถ้าสภาเห็นชอบเราก็จะทําประชาวิจารณ์กับคนในพื้นท่ี 

ในการทําโรงไฟฟ้า 
พ.จ.อ.อรุณ  คงชู   ผมรู้คร่าว ๆ  ในการทําบ่อขยะ ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ พท 0023.3/
ว 653 
(ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ)  เรื่อง แนวทางการรวมกลุ่มพ้ืนที่ในการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นจังหวัดพัทลุง มีการบริหารจัดการขยะ แบ่งเป็น 2 โซน คือ กลุ่มพ้ืนที่ตอนบน 
(โซนเหนือ)  ณ อบต.ลําป า   โดยเทศบาลเมืองพัทลุง  ประกอบด้วย  5  อําเภอ ได้แก่
อําเภอเมือง ควนขนุน ศรีนครินทร์ ศรีบรรพต และอําเภอป่าพะยอม และศูนย์กําจัดขยะ
มูลฝอยกลุ่มพ้ืนที่ตอนล่าง (โซนใต้) ณ บ่อขยะ เทศบาลตําบลป่าบอน ประกอบด้วย      
6 อําเภอ  ได้แก่  อําเภอเขาชัยสน  ตะโหมด  บางแก้ว  ป่าบอน  ปากพะยูน  และอําเภอ
กงหรา   นายกเทศมนตรีตําบลป่าบอนได้ทําประชาคมไปเรียบร้อยแล้ว     สามารถทําได้ 

นายเฉลิม  มากจงดี  ในเรื่องของผู้ว่าราชการจังหวัด   เรียกท้องถิ่นเข้าไปประชุมตามประกาศ 
บริษัทจีเนียสเอ็นเนอจี้ จ ากัด กระทรวงมหาดไทย  เรื่องการกําจัดขยะ เมื่อวันที่  1 พฤศจิกายน 2560 ท้องถิ่นรวมกัน

หรือแยกเป็นโซน มีจังหวัดระนอง กระบี่ ทุกแห่งมีปัญหาทําไม่ได้  แต่ถ้าทางสภาเทศบาล
เห็นชอบ  ก็ทําเอกสารผ่านจังหวัด   ถ้าจังหวัดไม่เห็นด้วยก็ไม่ต้องทํา  

 
 

-10- 
 

นายกเทศมนตรี ฯ  ผมจะนัดคุยกับนายกเทศมนตรีตําบลเกาะนางคําก่อน  ก่อนที่จะนําเข้าที่ประชุม 

นายธรรมนูญ  สนเส็ม  ผมขอชี้แจง   สถานที่บ่อขยะที่เราซื้อไว้เมื่อสมัยก่อน  เป็นพ้ืนที่ว่างเปล่า  ผมได้
(เลขานุการสภา ฯ)      เข้าร่วมประชุมสภาและเห็นชอบในการทําบ่อขยะ  เนื่องจากปัญหาขยะเป็นปัญหาที่ต้อง   



แก้ไขเร่งด่วน  แต่ชาวบ้านตําบลเกาะนางคําไม่ให้ความเห็นชอบในการทําบ่อขยะ 
เนื่องจากเทศบาลตําบลปากพะยูน      ไม่ได้ชี้แจงให้ชาวบ้านได้รู้รายละเอียดในการทํา
บ่อขยะ 

นายอภิชาติ  ชาลี  ผมขอถามวิธีการดําเนินการในการคัดแยกขยะเก่าที่อยู่ในบ่อว่าจะกําจัดอย่างไร 
สมาชิกสภาเทศบาล ฯ 
นายเฉลิม  มากจงดี  ผมยังไม่เห็นขยะที่อยู่ในบ่อว่ามีปริมาณเท่าไหร่ ถ้าทางบริษัทดําเนินการทําบ่อ
บริษัทจีเนียสเอ็นเนอจี้ จ ากัด คัดแยกขยะ  จะนําขยะเก่ามากําจัดและคัดแยก 

นายอภิชาติ  มณีรัตน์  ถ้าฟังวิธีการก็ดี   ซึ่งเราได้ขออนุมัติในการฝั่งกลบขยะจากสภามาแล้วและสภา
(สมาชิกสภา ฯ)  ก็ได้อนุมัติแต่เกิดปัญหาในการฝั่งกลบขยะ   ถ้าจะทําบ่อกําจัดขยะควรจะมีข้ันตอนให้  
    มากกว่านี้ 

ประธานสภา ฯ   ไม่ทราบว่าท่านสมาชิกสภาท่านใดจะแสดงความคิดเห็นอีก   เมื่อไม่มีผมขอมติที่ 
   ประชุม  ท่านใดอนุมัติให้สร้างบ่อกําจัดขยะ โปรดยกมือ 

เลขานุการ ฯ   นับ/แจ้ง   จํานวน        3           เสียง 

ประธานสภา ฯ   สมาชิกสภาท่านใดไม่อนุมัติโปรดยกมือ 

เลขานุการ ฯ   นับ/แจ้ง   จํานวน        -            เสียง 

ประธานสภา ฯ   สมาชิกสภาท่านใดงดออกเสียงโปรดยกมือ 

เลขานุการ ฯ   นับ/แจ้ง   จํานวน         5         เสียง 

ประธานสภา ฯ   สรุปมติที่ประชุม  

มติที่ประชุม   เห็นชอบ             3 เสียง (นายอบูบากาด  นกหมุด,นายธรรมนูญ   
สนเส็ม, นายโกศล  สุเมธาโส) 

 ไม่เห็นชอบ  - เสียง 

    งดออกเสียง                5        เสียง  (ประธานสภา ฯ,นายสมศักดิ์  เทพรินทร์, 
นายอะหมาด  หมัดหละ,นายอภิชาติ  มณีรัตน์,นายอภิชาติ  ชาลี)  

ประธานสภา ฯ  สมาชิกสภาท่านใดต้องการหารือ   เรื่องใดบ้าง  เชิญครับ 

นายธรรมนูญ  สนเส็ม  ผมอยากสอบถามเรื่องการใช้มิเตอร์ไฟฟ้า  ในตลาดเทศบาลตําบลปากพะยูน 
(เลขานุการสภา ฯ) ที่แม่ค้าเช่าในตลาดแต่ละแห่ง มียูนิตในการใช้ไฟฟ้าเท่าไหร่ 

นายพรหมเวช  รุ่งเรือง  คิดตามหน่วยไฟฟ้าที่ใช้ตามความเป็นจริงครับ 
   วิศวกรโยธา 
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นายธรรมนูญ  สนเส็ม  ผมอยากสอบถามเป็นเรื่องเก่า  เรื่องการใช้ไฟฟ้าสาธารณะที่ซอยบ้านช่างยูร 



(เลขานุการสภา ฯ) ช่วงนั้นไม่มีงบประมาณ  ผมอยากให้เจ้าหน้าที่ไปดําเนินการให้ครับ 

นายพรหมเวช  รุ่งเรือง  เทศบาลต้องทําเรื่องขอขยายเขตไปที่การไฟฟ้าก่อนครับ ถ้าฝ่ายบริหารให้จัดทํา 
    วิศวกรโยธา  จะรีบดําเนินการให้ครับ 

นายธรรมนูญ  สนเส็ม  ชาวบ้านฝากถามฝ่ายบริหาร   เรื่องเงินสงเคราะห์ยังชีพผู้สูงอายุ  เทศบาลยัง  
(เลขานุการสภา ฯ) ค้างอยู่ 1 เดือน และเงินช่วยเหลือผู้พิการยังค้างอยู่  2 เดือน จะดําเนินการให้เมื่อไหร่ 

ครับ 

นายอิสระ  มะหมัด  สวัสดีท่านประธานสภา  ผู้บรหิาร  และสมาชิกสภาเทศบาล   ทุกท่าน   ในส่วน 
(เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนฯ)  เงินสงเคราะห์ยังชีพผู้สูงอายุ  และเงินช่วยเหลือผู้ พิการ ประจําปี 2559 

เทศบาลตําบลปากพะยูนยังค้างเงินสงเคราะห์ผู้พิการอยู่ ขณะนี้เทศบาลได้ดําเนินการแจ้ง
ไปยังจังหวัดแล้วครับ   ทางท้องถิ่นจังหวัดกําลังดําเนินการอยู่  ในส่วนของเงินสงเคราะห์
ยังชีพผู้สูงอายุ ปี  2559 ได้จัดสรรมาจํานวนหนึ่งแล้ว  แต่ยังไม่พอ   ยังขาดอยู่  รอทาง
จังหวัดอนุมัติมาก่อน  แล้วจะจ่ายให้ทันทีครับ 

นายธรรมนูญ  สนเส็ม  ผมฟังมาจากชาวบ้าน  ชาวบ้านตีความหมายไปว่าเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ และ 
(เลขานุการสภา ฯ) เงินช่วยเหลือผู้พิการ เทศบาลได้เบิกมาแล้ว  แต่นําไปใช้อย่างอ่ืน ผมอยากให้เจ้าหน้าที่ 
   เทศบาลได้ไปชี้แจงให้ชาวบ้านฟังให้ถูกต้องครับ 

นายอิสระ  มะหมัด  ในส่วนของการชี้แจงให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง   ผู้สูงอายุและผู้พิการ  ทางเทศบาลจะ 
(เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนฯ)   ชี้แจงทุกครั้งครับ เมื่อลงไปแจกเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุและเงินช่วยเหลือผู้พิการ

ชาวบ้านจะถามทุกครั้ง 

นายกเทศมนตรี ฯ  เทศบาลได้แจกเอกสารไปแล้วครับ 

นายอภิชาติ  ชาลี  ผมจะสอบถามว่าเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุและเงินช่วยเหลือผู้พิการ  จะได้รับ 
(สมาชิกสภาเทศบาล ฯ) แน่นอนมั้ยครับ 

นายอิสระ  มะหมัด  ได้รับแน่นอนครับ 
(เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนฯ )   

ประธานสภา ฯ  สมาชิกท่านใดมีอะไรจะพูดคุยหรือเสนอเรื่องใดเพ่ิมเติมอีกบ้างครับ  ถ้าไม่มีผู้ใด
หารือเพ่ิมเติม   ผมขอขอบคุณคณะผู้บริหาร  และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลปากพะยูน
ทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม  ผมขอปิดการประชุม 

 
 

                                          ปิดประชุมเวลา   11.30  น. 
    

   ลงชื่อ     ธรรมนูญ  สนเส็ม    ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
                                        (นายธรรมนูญ  สนเส็ม) 
                                      ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภา ฯ 
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    ตรวจสอบแล้วถูกต้อง 



 

   ลงชื่อ     ธรรมนูญ  สนเส็ม          ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม   
            (นายธรรมนูญ  สนเสม็)  
 

ลงชื่อ       โกศล   สุเมธาโส            คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                                          (นายโกศล   สุเมธาโส) 
 

ลงชื่อ         อภิชาติ    ชาล ี    คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม                               
    (นายอภิชาติ  ชาลี) 
 

          ลงชื่อ       ธงชัย   ทองฉิม  
     (นายธงชัย  ทองฉิม)       
                       ประธานสภาเทศบาล ฯ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(ส าเนา) 



รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลปากพะยูน 
สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจ าปี พ.ศ. 2560 

วันที่  21  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2560  เวลา 10.00 น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลปากพะยูน 

 
……………………………………………………….. 

 
 

 

ล าดับที ่
 

ชื่อ – สกุล 
 

ต าแหน่ง 
 

ลายมือชื่อ 
 

หมายเหตุ 

 
 
 
 

๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 
7 

 
รายชื่อผู้เข้าประชุม 
 

นายธงชัย         ทองฉิม 
นายอบูบากาด   นกหมุด 
นายหมัดแสละ   สุขติ 
นายอภิชาติ      ชาลี 
นายโกศล         สุเมธาโส 
นายธรรมนูญ    สนเส็ม 
นายเดช          โหมดแหละหมัน 

 
 
 
 

ประธานสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 

เลขานุการสภาเทศบาล 

 
 
 

ธงชัย         ทองฉิม 
อบูบากาด   นกหมุด 
หมัดแสละ   สุขติ 
อภิชาติ       ชาล ี
โกศล         สุเมธาโส 
ธรรมนูญ     สนเส็ม 
เดช         โหมดแหละหมัน 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 
2 
3 

 

รายช่ือผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
 

นายสมศักดิ์       เทพรินทร์ 
นายอภิชาติ       มณีรัตน์ 
นายอะหมาด     หมัดหละ 

 

 
รองประธานสภาเทศบาล 

สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 

 

 
- 
- 
- 

 

ขาด 

ขาด 

ขาด 

 

 
 

๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
5 
6 

 

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 
 

นายศราวุธ         ทัศนลีลพร 
นายศุภชัย          ดีนกาหมีน 
นายนิติวัช          สันบู 
นายธนัยนันท์      สุจวิพันธ์ 
นางสุมาลี          คําเจริญ 
นางสาวสุใดหน๊ะ  เวชประสิทธ์ 

 

 
 

นายกเทศมนตรี 
รองนายกเทศมนตรี 
รองนายกเทศมนตรี 

ปลัดเทศบาล 
นักการ 

พนักงานจ้างทั่วไป 

 
 
 

ศราวุธ       ทัศนลีลพร 
ศุภชัย       ดีนกาหมีน 
นิติวัช        สันบ ู
ธนัยนันท์    สุจวิพันธ์ 
สุมาลี        ค าเจริญ 
สุใดหน๊ะ     เวชประสิทธิ์ 
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เริ่มประชุมเวลา  10.00  น. 



เลขานุการ ฯ  เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและฝ่ายบริหาร ทุกท่าน วันนี้เป็นการ
ประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ สมัยแรก ปีนี้ทุกคนคงได้ทราบกันแล้วว่า เราได้เสียใจถึงการ
เสด็จสวรรคตของสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  รัชกาลที่  9 เรามีส่วนร่วมหลายคนที่
ได้เดินทางไปร่วมถวายบังคมพระบรมศพ  ณ  กรุงเทพมหานคร   เพ่ือถวายความอาลัย ผมขอ
เรียนเชิญ  ท่านประธานสภา สมาชิกสภาและฝ่ายบริหาร ทุกท่าน ยืนสงบนิ่งเป็นเวลา  89  วินาที 

ที่ประชุม  (ยืนสงบนิ่ง  89 วินาที)  

เลขานุการ ฯ  ผมขอขอบคุณครับ   ได้ตรวจสอบองค์ประชุมแล้ว ครบตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. 2557   ข้อ 25 เรียนเชิญประธานสภาเทศบาล
เป็นประธานที่ประชุม ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก 
ประจําปี พ.ศ. 2560  ดังนี้ 

ประธานสภา ฯ  ผมขอสวัสดีท่านนายก  รองนายก  เลขา  ปลัด และสมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน 
ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตําบลปากพะยูน สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําปี พ.ศ.2560
วันที่  21  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เวลา 10.00 น. ณ สํานักงานเทศบาลตําบลปากพะยูน 
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ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องท่ีประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ประธานสภา ฯ   ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี  2 รับรองรายงานการประชุม 

ประธานสภา ฯ   สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน    ได้รับรายงานการประชุมสภาเทศบาล  
   ตําบลปากพะยูน  สมัยวิสามัญ  ครั้งที่  1/2559   เมื่อวันพฤหัสบดีที่  15 กันยายน 
            2559  แล้วนะครับ  มีท่านใดต้องการแก้ไขถ้อยความใด หน้าใดบ้างเชิญครับ 

มติที่ประชุม   ไม่มี 

ประธานสภาฯ   เมื่อไม่มีผู้ใดสงสัยหรือแก้ไขถ้อยความใด  ผมขอมติที่ประชุมรับรองรายงาน      
   การประชุมสมัยวิสามัญ  ครั้งที่  1/2559   เห็นชอบโปรดยกมือ 

เลขานุการ ฯ   นับ/แจ้ง   จํานวน   8  เสียง 

ประธานสภา ฯ   ผู้ใดไม่เห็นชอบโปรดยกมือ 

เลขานุการ ฯ   นับ/แจ้ง   จํานวน   0  เสียง 

ประธานสภา ฯ   สรุปมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ  8 เสียง 

(นายสมศักดิ์  เทพรินทร์, นายหมัดแสละ  สุขติ,นายโกศล สุเมธาโส, 

นายอบูบากาด นกหมุด,นายอะหมาด หมัดหละ,นายอภิชาติ  มณีรัตน์, 

นายธรรมนูญ  สนเส็ม,นายเดช โหมดแหละหมัน) 



 ไม่เห็นชอบ       0         เสยีง 

งดออกเสียง 1 เสียง  (ประธานสภา ฯ) 

ประธานสภาฯ  ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบ   รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล       
สมัยวิสามัญ  ครั้งที่ 1/2559   แล้วนะครับ 

ระเบียบวาระท่ี  3 กระทู้ถาม 

    ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

   4.1 การก าหนดสมัยประชุมสามัญ   ประจ าปี  2560  จ านวน 3 สมัย  และ               
   สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจ าปี  2561  

เชิญสมาชิกเสนอครับ 
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นายอบูบากาด  นกหมุด  ผมขอเสนอ นายเดช  โหมดแหละหมัน กําหนดสมัยประชุมสามัญ ประจําปี 2560 
สมาชิกสภาเทศบาล จํานวน  3  สมัย  และสมัยแรก ประจําปี 2561 ครับ 

นายเดช  โหมดแหละหมัน ผมขอเสนอ  สมัยประชุม  สมัยสามัญ ประจําปี 2560  จํานวน  4  สมัย  ดังนี้ 
เลขานุการสภา ฯ   1. สมัยสามัญ  สมัยท่ี  2  มีกําหนด 30 วัน  เริ่มตั้งแต่วันที่   1  มิถุนายน  
2560   ถึงวันที่  30  มิถุนายน  2560 

2. สมัยสามัญ  สมัยท่ี  3  มีกําหนด 30 วัน  เริ่มตั้งแต่วันที่   1  สิงหาคม   
2560 ถึงวันที่  30   สิงหาคม  2560 

3. สมัยสามัญ  สมัยท่ี  4  มีกําหนด 30 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1  พฤศจิกายน 
2560 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน  2560 

4. สมัยสามัญ สมัยแรก  ประจําปี 2561  มีกําหนด  28 วัน  เริ่มตั้งแต่วันที่  
1  กุมภาพันธ์  2561   ถึงวนัที่  28  กุมภาพันธ์   2561 

ประธานสภา ฯ   ขอผู้รับรอง  2  ท่าน 

มติที่ประชุม   มีผู้รับรอง  2  ท่าน ดังนี้ 

   1. นายหมัดแสละ  สุขติ     2. นายโกศล  สุเมธาโส       

ประธานสภา ฯ   มติที่ประชุม   มีผู้รับรองถูกต้อง 

    สมาชิกท่านใด ต้องการเสนอเป็นอย่างอ่ืน เชิญครับ 

ที่ประชุม   ไม่มีผู้เสนอเป็นอย่างอ่ืน 

ประธานสภา ฯ   เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเป็นอย่างอ่ืน ผมขอสรุปสมัยประชุมสามัญ ประจําปี 2560 

  ตามท่ี  นายเดช  โหมดแหละหมัน   ได้เสนอมา และมีผู้รับรอง 2 ท่านถูกต้อง ดังนี้ 



1. สมัยสามัญ  สมัยท่ี  2  มีกําหนด 30 วัน  เริ่มตั้งแต่วันที่   1  มิถุนายน   
2560   ถึงวันท่ี  30  มิถุนายน  2560 

2. สมัยสามัญ  สมัยท่ี  3  มีกําหนด 30 วัน  เริ่มตั้งแต่วันที่   1   สิงหาคม   
2560   ถึงวันท่ี  30   สิงหาคม  2560 

3. สมัยสามัญ  สมัยท่ี  4  มีกําหนด 30 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1  พฤศจิกายน  
2560 ถึงวันที่ 30  พฤศจิกายน  2560 

4. สมัยสามัญ สมัยแรก  ประจําปี 2561   มีกําหนด  28 วัน  เริ่มตั้งแต่วันที่  
1   กุมภาพันธ์  2561   ถึงวันที่  28  กุมภาพันธ์   2561 

 

 

                  - 5 – 
 

ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องอ่ืนๆ 

ประธานสภา ฯ   สมาชิกท่านใดต้องการหารือ    เรื่องใดบ้าง   เชิญครับ 

นายเดช  โหมดแหละหมัน ผมขอช่วยไปติดไฟริมชายทะเลติดกําแพง  ของโรงเรียนปากพะยูน (หัวฝาด) 
เลขานุการ ฯ  กลุ่มผู้สูงอายุที่เป็นโรคเบาหวานและกลุ่มผู้สูงอายุที่ต้องการออกกําลังกายตอนเช้ามืด 

เนื่องจากประตูหน้าโรงเรียนปิด   จึงเข้ามาทางริมกําแพง    จึงขอให้เทศบาลไปติดไฟ
แถวรอบกําแพงด้วยครับ 

นายกเทศมนตรี ฯ  ผมจะดําเนินการให้ครับ 

นายธรรมนูญ  สนเส็ม  ผมมีเรื่องจากสมาชิกชุมชนบ้านออก   ได้มาคุยกับผมว่าแถวบ้านช่างด้วง 
สมาชิกสภาเทศบาล ฯ มีความเดือดร้อนเรื่องคูระบายน้ํา  ไม่มีทางเดิน   อยากให้เทศบาลเข้าไปช่วยดูแล 
   และช่วยทําโครงการวางท่อระบายน้ํา   ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  60  เซนติเมตร 
   ท่อประมาณ  10  ท่อน  ดินถมประมาณ  6 - 7   รถหกล้อเล็ก  ขอให้ช่างเทศบาล 
   ไปตรวจสอบทําเป็นโครงการขึ้นมาครับ 

นายกเทศมนตรี ฯ  ครับ  

นายโกศล  สุเมธาโส  ผมขอฝากเรื่องตลาดเปิดท้าย  เนื่องจากแม่ค้าขายของก่อนเวลา  ปกติขายของ
สมาชิกสภาเทศบาล ฯ  ช่วงบ่าย ทําให้รถติด ผู้ที่ใช้ถนนได้มาบอกผมว่าให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในตลาดเปิดท้ายทุกฝ่าย     
    ช่วยดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย  และให้ทางเทศบาลช่วยชี้แจง  ดูแลด้วยครับ 

นายกเทศมนตรี ฯ  ผมจะให้เจ้าหน้าที่เทศกิจดําเนินการให้ครับ   
ประธานสภา ฯ  สมาชิกท่านใดมีอะไรจะพูดคุยหรือเสนอเรื่องใดเพ่ิมเติมอีกบ้างครับ  ถ้าไม่มีผู้ใด

หารือเพ่ิมเติม   ผมขอขอบคุณคณะผู้บริหาร  และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลปากพะยูน
ทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม   ผมขอปิดการประชุม 

 

                                          ปิดประชุมเวลา   11.00  น. 

    



   ลงชื่อ     เดช  โหมดแหละหมัน     ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
                                        (นายเดช  โหมดแหละหมัน) 
                                              เลขานุการสภา  
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    ตรวจสอบแล้วถูกต้อง 
 

   ลงชื่อ     ธรรมนูญ  สนเส็ม          ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม   
    (นายธรรมนูญ  สนเส็ม)  
 

ลงชื่อ      โกศล   สุเมธาโส            คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                                          (นายโกศล   สุเมธาโส) 
 

ลงชื่อ             -            คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม           
              (นายอภิชาติ  ชาล)ี 

  

                      ลงชื่อ     ธงชัย   ทองฉิม  
    (นายธงชัย  ทองฉิม)       
                     ประธานสภาเทศบาล  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
(ส าเนา) 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลปากพะยูน 
สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจ าปี พ.ศ. 2559 

วันที่  18  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2559  เวลา 10.00 น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลปากพะยูน 

------------------------------------- 

รายช่ือผู้เข้าประชุม 

ล าดับท่ี ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑. 

๒. 

๓. 

๔. 

๕. 

๖. 

๗. 

8. 

 

 

นายธงชัย         ทองฉิม 

นายสมศักดิ์      เทพรินทร์ 

นายอบูบากาด   นกหมุด 

นายหมัดแสละ   สุขติ 

นายโกศล        สุเมธาโส 

นายอภิชาติ      มณีรัตน์ 

นายอะหมาด     หมัดหละ 

นายธรรมนูญ    สนเส็ม 

 

ประธานสภา 

รองประธานสภา 

สมาชิกสภา 

สมาชิกสภา 

สมาชิกสภา 

สมาชิกสภา 

สมาชิกสภา 

สมาชิกสภา 

  

ธงชัย        ทองฉิม 

สมศักดิ์      เทพรินทร์ 

อบูบากาด   นกหมุด 

หมัดแสละ   สุขติ 

โกศล        สุเมธาโส 

อภิชาติ      มณีรัตน์ 

อะหมาด     หมัดหละ 

ธรรมมนูญ    สนเส็ม 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รายช่ือผู้ไม่มาประชุม 

ล าดับท่ี ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 



1. 

2. 

 

นายอภิชาติ     ชาล ี

นายเดช  โหมดแหละหมัน 

สมาชิกสภา 

เลขานุการ 
  

- 

- 

ขาดประชุม 

ขาดประชุม 
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รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับท่ี ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑. 

๒. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

นายศราวุธ      ทัศนลีลพร 

นายศุภชัย      ดีนกาหมีน 

นายศุภวัฒน์    ขุนจันทร์ 

นายธนัยนันท์ สุจวิพันธ์ 

พ.จ.อ.อรุณ      คงชู 

นายพีระยุทธ์   วัฒนาสกุลเจรญิ 

นางสุมาลี       คําเจริญ 

นางกิตติมา     รมทอง 

นายกเทศมนตรี 

รองนายกเทศมนตรี 

เลขานุการนายกเทศมนตรี 

ปลัดเทศบาล 

นักบริหารงานสาธารณสุข 

หัวหน้าสํานักปลัด 

นักการ 

พนักงานจ้างทั่วไป 
 

ศราวุธ   ทัศนลีลพร 

ศุภชัย    ดีนกาหมีน 

ศุภวัฒน์   ขุนจันทร์ 

ธนัยนันท์  สุจวิพันธ์ 

อรุณ       คงชู 

พีระยุทธ์ วัฒนาสกุลเจรญิ 

สุมาลี    คําเจริญ 

กิตติมา   รมทอง 

 
 

 

 

 

 

 

 

เริ่มประชุมเวลา  10.00  น. 

ประธานสภา ฯ  ท่านนายก ท่านรองนายก ท่านปลัด และสมาชิกสภาทุกคน ก่อนเข้าวาระผม  
  ขอขอบคุณสมาชิกทุกคนที่ไว้วางใจผมเป็นประธานสภา ผมจะทําหน้าที่อย่างถูกต้องและเป็นธรรม
  กับทุกฝ่าย  วันนี้เป็นการประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก  ประจําปี 2559 วันที่ 18 กุมภาพันธ์   
  2559 เวลา 10.00 น. ณ หอ้งประชุมสภาเทศบาลตําบลปากพะยูน  วันนี้กระผมในฐานะ 
  ประธานสภาเทศบาล  และในวันนี้เลขานุการสภาไม่อยู่ในที่ประชุม จึงต้องเลือกผู้ปฏิบัติหน้าที่ 
  เลขานุการสภาเทศบาลแทน จํานวน  1  คน 

   อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 
  และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 19 วรรคสอง ในการประชุมสภาท้องถิ่นครั้งใด ถ้าไม่มีเลขานุการสภา
  ท้องถิ่นหรือมีแต่ไม่อยู่  หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  หรือไม่ยอมปฏิบัติหน้าที่   ให้ 



  สภาท้องถิ่นเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือข้าราชการหรือพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ขึ้นคนหนึ่งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาท้องถิ่น เฉพาะในการประชุมคราวนั้น 

   ดังนั้น  จึงขอให้สมาชิกสภาท้องถิ่นเลือกคนหนึ่งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาท้องถิ่น 

มติที่ประชุม  เลือก นายธนัยนันท์  สุจวิพันธ์  ปลัดเทศบาลเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาท้องถิ่น  
  ดังกล่าวต่อไป 
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นายธนัยนันท์  สุจวิพันธ์  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภา ท่านนายกเทศมนตรี กระผม 
   ในฐานะเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาเทศบาล   ตรวจสอบการประชุมสมาชิกสภา 
   เทศบาลครบองค์ประชุม  จึงเรียนเชิญท่านประธานสภาเทศบาลดําเนินการประชุมสภา 
   เทศบาล ตามระเบียบวาระการประชุม ดังกล่าวต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องท่ีประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ประธานสภา ฯ   ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี  2 รับรองรายงานการประชุม 

ประธานสภา ฯ   สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน    ได้รับรายงานการประชุมสภาเทศบาล  
   ตําบลปากพะยูน  สมัยสามัญ  สมัยที่ 4    ประจําปี  2558  เมื่อวันพฤหัสบดีที่  26 
   พฤศจิกายน  2558  แล้วนะครับ  มีท่านใดต้องการแก้ไขถ้อยความใด   หน้าใดบ้างเชิญ
   ครับ 

นายอภิชาติ มณีรัตน์  จากรายงานการประชุมผมขอปรึกษาท่านปลัด  ผมอยากทราบว่ารายงาน 
   ผู้เข้าร่วมประชุม  จําเป็นต้องลงลายมือชื่อทุกคนที่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่   ผมขอเอ่ยนาม 
   พ่ีงามเนตร  ผมจําได้ว่าเข้าร่วมประชุมในครั้งก่อน  แต่ในรายงานการประชุมไม่มีชื่อ 

ปลัดเทศบาล   ถ้าเป็นพนักงานเทศบาลที่เข้าร่วมประชุม  จําเป็นต้องลงลายมือชื่อ แต่ถ้ามา 
   ช่วยในเรื่องแจกเอกสารบริการน้ําชากาแฟไม่ต้องลงชื่อก็ได้ เพราะไม่เก่ียวกับเรื่องของ 
   การประชุมและอยู่ที่ดุลพินิจของประธานสภาด้วยว่าเกี่ยวกับการประชุมหรือไม่อย่างไร 

ประธานสภา ฯ   มีท่านใดต้องการแก้ไขถ้อยความใด  อีกบ้าง เชิญครับ 

ที่ประชุม   ไม่มี 

ประธานสภาฯ  เมื่อไม่มีผู้ใดสงสัยหรือแก้ไขถ้อยความใด  ผมขอมติที่ประชุมรับรองรายงาน       
  การประชุมสมัยสามัญ สมัยที่  4   ประจําปี  2558  เห็นชอบโปรดยกมือ 

ปลัดเทศบาล   นับ/แจ้ง   จํานวน   7  เสียง 

ประธานสภา ฯ   ผู้ใดไม่เห็นชอบโปรดยกมือ 

ปลัดเทศบาล   นับ/แจ้ง   จํานวน 1 เสียง 

ประธานสภา ฯ   สรุปมติที่ประชุม 



มติที่ประชุม   เห็นชอบ  5 เสียง 

   (นายหมัดแสละ  สุขติ,นายโกศล สุเมธาโส,นายอบูบากาด นกหมุด,นายอะหมาด หมัดหละ, 
   นายธรรมนูญ  สนเส็ม) 
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    ไม่เห็นชอบ  1 เสียง  (นายอภิชาติ  มณีรัตน์) 

    งดออกเสียง  2 เสียง  (ประธานสภา ฯ,นายสมศักดิ์  เทพรินทร์)) 

ประธานสภาฯ   ถือว่าที่ประชุมมีมติ เห็นชอบ   รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล         
สมัยสามัญ  สมัยที่ 4   ประจําปี  2558  แล้วนะครับ 

ระเบียบวาระท่ี  3 กระทู้ถาม 

    ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

   4.1 การก าหนดสมัยประชุมสามัญ   ประจ าปี  2559  จ านวน 3 สมัย  และ               
   สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจ าปี  2560  

   เชิญสมาชิกเสนอครับ 

นายธรรมนูญ  สนเส็ม  ผมขอเสนอ  สมัยประชุม  สมัยสามัญ ประจําปี 2559  จํานวน  4  สมัย  ดังนี้ 

1. สมัยสามัญ  สมัยท่ี  2  มีกําหนด 30 วัน  เริ่มตั้งแต่วันที่   1  มิถุนายน  
2559 ถึงวันที่  30  มิถุนายน  2559 

2. สมัยสามัญ  สมัยท่ี  3  มีกําหนด 30 วัน  เริ่มตั้งแต่วันที่   1  สิงหาคม   
2559 ถึงวันที่  30   สิงหาคม  2559 

3. สมัยสามัญ  สมัยท่ี  4  มีกําหนด 30 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1  พฤศจิกายน 
2559 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน  2559 

4. สมัยสามัญ สมัยแรก  ประจําปี 2560  มีกําหนด  28 วัน  เริ่มตั้งแต่วันที่  
1  กุมภาพันธ์  2560   ถึงวนัที่  28  กุมภาพันธ์   2560 

ประธานสภา ฯ   ขอผู้รับรอง  2  ท่าน 

มติที่ประชุม   มีผู้รับรอง  2  ท่าน ดังนี้ 

   1. นายโกศล  สุเมธาโส      2. นายอบูบากาด  นกหมุด 

ประธานสภา ฯ  มติที่ประชุม  มีผู้รับรองถูกต้อง 

    สมาชิกท่านใด ต้องการเสนอเป็นอย่างอ่ืน เชิญครับ 

ที่ประชุม   ไม่มีผู้เสนอเป็นอย่างอ่ืน 



ประธานสภา ฯ   เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเป็นอย่างอ่ืน ผมขอสรุปสมัยประชุมสามัญ ประจําปี 2559 
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  ตามท่ีนายธรรมนูญ  สนเส็ม  ได้เสนอมา และมีผู้รับรอง 2 ท่านถูกต้อง ดังนี้ 

  1. สมัยสามัญ  สมัยท่ี  2  มีกําหนด 30 วัน  เริ่มตั้งแต่วันที่   1  มิถุนายน   2559 
      ถึงวันที่  30  มิถุนายน  2559 

  2. สมัยสามัญ  สมัยท่ี  3  มีกําหนด 30 วัน  เริ่มตั้งแต่วันที่   1   สิงหาคม   2559 
     ถึงวันที่  30   สิงหาคม  2559 

  3. สมัยสามัญ  สมัยท่ี  4  มีกําหนด 30 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1  พฤศจิกายน  2559 
     ถึงวันที่ 30  พฤศจิกายน  2559 

  4. สมัยสามัญ สมัยแรก  ประจําปี 2560   มีกําหนด  28 วัน  เริ่มตั้งแต่วันที่  1          
      กุมภาพันธ์  2560   ถึงวนัที่  28  กุมภาพันธ์   2560 

ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องอ่ืนๆ 

ประธานสภา ฯ   สมาชิกท่านใดต้องการหารือ   เรื่องใดบ้าง   เชิญครับ 

นายธรรมนูญ  สนเส็ม  ผมมีเรื่องที่เสนอ    1  เรื่อง  คือ ผู้ตรวจรายงานการประชุมมีทั้งหมด 3 คน 
   คือ  นายโกศล  สุเมธาโส,นายอภิชาติ  ชาลี,นายศาสตรา  คงฉิม   แต่ตอนนี้  
   นายศาสตรา  คงฉิม ได้เสียชีวิตแล้ว  ผมจึงขอให้เลือกบุคคลแทน นายศาสตรา  คงฉิม 
   1  คน 

ประธานสภา ฯ   ผมขอให้สมาชิกสภาเทศบาลได้เสนอชื่อ 1 คน  แทนตําแหน่งที่ว่าง 

นายโกศล   สุเมธาโส  ผมขอเสนอ  นายธรรมนูญ   สนเส็ม 

ประธานสภา ฯ   ผมขอผู้รับรอง  2  ท่าน 

ที่ประชุม    มีผู้รับรอง  2   ท่าน  ดังนี้ 

   1.  นายสมศักดิ์   เทพรินทร์ 2.  นายอบูบากาด    นกหมุด 

ประธานสภา ฯ   ที่ประชุม  มีผู้รับรองถูกต้อง  
   สมาชิกท่านใดต้องการเสนอเป็นอย่างอ่ืน    เชิญครับ 

ที่ประชุม   ไม่มีผู้เสนอเป็นอย่างอ่ืน 

ประธานสภา ฯ   เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเป็นอย่างอ่ืน  เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติให้ นายธรรมนูญ  สนเส็ม
   เป็นผู้ตรวจรายงานการประชุมแทน  นายศาสตรา  คงฉิม 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ   
นายธรรมนูญ  สนเส็ม  ผมขอพูดเรื่องการตัดต้นไม้หลังห้องสมุด ชุมชนบ้านกลาง ตัดต้นไม้ไปแล้วแต่ยัง 
   เหลือเศษกิ่งไม้ยังไม่เก็บ   ผมได้สอบถามมายังเทศบาล ปรากฏว่ารถขยะเอาไปซ่อมใช้  
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   เวลานาน  ผมขอแนะนําให้นํารถกระบะของผู้ใหญ่บ้านไปขน แล้วให้พนักงานเทศบาล 
   ช่วยเก็บกวาดให้เรียบร้อย 

นายกเทศมนตรี   พรุ่งนี้จะยืมรถจาก เทศบาลเกาะนางคํามาใช้ก่อน 

นายโกศล  สุเมธาโส  ผมขอฝากท่านนายก ให้ช่วยจัดการเรื่องระเบียบตลาด โดยเฉพาะหน้าตลาด 
   บริเวณน้ําตก หญ้าขึ้นรกมาก ขอให้พัฒนาเดือนละ 1 – 2 ครั้ง    เพื่อความสวยงามของ
   ผู้ผ่านไปผ่านมา 

นายกเทศมนตรี   เรื่องนี้ผมประชุมในท่ีประชุมข้าราชการแล้ว   จะพัฒนาให้มีความสะอาด 
   เป็นระเบียบเรียบร้อยต่อไป  

นายธรรมนูญ  สนเส็ม  สืบเนื่องจากรถชนบ้านคนข้างตลาด  ทําให้เจ้าของบ้านไม่มีที่ขายของ จึงใช้ที่พัก
   ผู้โดยสารซึ่งเป็นที่สาธารณะ  ขอให้กําหนดเวลาว่าสามารถใช้ได้กี่เดือน ขอให้ช่วย 
   เร่งระยะเวลาการขอใช้พ้ืนที่ด้วย 

ประธานสภา ฯ   เรื่องนี้เขาคงขออนุญาตนายกแล้ว 

นายกเทศมนตรี   ผมฝากเรื่องนี้กับปลัดช่วยติดตามเรื่องให้ด้วย 

นายอภิชาติ   มณีรัตน์  ฝาคูน้ําที่ชุมชนบ้านออกพัง  ทําให้แท่นปูนหล่นลงไปอุดตันทําให้น้ําไม่ไหล 
   ส่งกลิ่นเหม็น  ขอให้นายกช่วยแก้ไขด้วย 

รองศุภชัย ดีนกาหมีน  วันก่อนที่  สท.อภิชาติ มณีรัตน์ โทรหาผม  ผมได้แจ้งกองช่างทราบแล้ว  ใน
   ส่วนที่เป็นฝาคู เทศบาลได้ซื้อวัสดุมาแล้ว  ก็จะทยอยซ่อมต่อไป 

นายอะหมาด หมัดหละ  ผมขอเพ่ิมไฟ 1 ดวง  ชุมชนบ้านกลาง หลังบ้านยีเฉม  เพราะมืดทําให้เกิดการ 
   ลักขโมย 
นายกเทศมนตรี   ผมจะแก้ไขให้เรียบร้อย 
นายโกศล  สุเมธาโส   ไม่ทราบว่าอาคารตลาดชั้นบน  ทางเทศบาลจะใช้ประโยชน์อย่างไรบ้าง 
นายกเทศมนตรี   ปีนี้ถ้าไม่จัดงานย้อนรอยพระพุทธเจ้าหลวง  ผมจะเอางบประมาณมาทําฟิสเนตที่

ชั้นบนอาคารของตลาด  
นายอบูบากาด  นกหมุด   ขอฝากผู้บริหารซ่อมเครื่องออกกําลังกายท่ีสนามโรงเรียนปากพะยูนด้วย  เพราะ

ช่วงนี้คนออกกําลังกายเยอะ 
นายกเทศมนตรี   ผมมอบหมายให้กองช่างรับผิดชอบ  เดี๋ยวจะเรียกกองช่างมาประชุมแก้ไขปัญหา

ต่อไป และอีกเรื่องวันที่ 2 – 4 มีนาคม 2559  เทศบาลจะพาคณะกรรมการชุมชนและ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นไปศึกษาดูงาน 
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 ส่งเสริมอาชีพที่จังหวัดกระบี่  ถ้าสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด ประสงค์จะไปด้วยให้แจ้ง
รายชื่อครับ 

รองศุภชัย  ดีนกาหมีน   ในวันที่  1  มีนาคม  2559  จะมีการอบรมคณะกรรมการชุมชนที่เทศบาล 



   วันที่ 2 – 4 มีนาคม 2559 เดินทางไปศึกษาดูงานส่งเสริมอาชีพที่จังหวัดกระบี่ 
นายธรรมนูญ  สนเส็ม   สิ่งที่สภาเสนอไปแต่ละครั้ง  ผมขอฝากให้ประธานสภาช่วยกําชับในสิ่งที่เสนอ

ด้วย เพราะสําคัญกับชาวบ้าน  ถ้าเรื่องไหนติดค้างให้แจ้งสภาด้วย  เพราะผมจะได้แจ้งให้
ชาวบ้านทราบต่อไป 

นายโกศล  สุเมธาโส   ผมอยากถามนายก เรื่องการจัดระเบียบตลาด  ผมไม่เคยเห็นเจ้าหน้าที่เทศกิจลง
ไปดูแล จัดระเบียบของตลาดดังกล่าวเลย 

นายกเทศมนตรี   ผมได้พูดคุยและกําชับให้เจ้าหน้าที่เทศกิจลงไปดูแลการจัดระเบียบตลาดดังกล่าว
ต่อไป 

ประธานสภา ฯ  ผมขอสรุปปัญหาเร่งด่วนและเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 
 1. เรื่องตัดต้นไม้  หลังห้องสมุด  ชุมชนบ้านกลาง 
  2. เรื่องของการจัดระเบียบตลาด  หน้าตลาด 
  3. เรื่องการใช้สถานที่พักผู้โดยสารเป็นสถานที่ขายของชั่วคราว 
  4. เรื่องฝาคูระบายน้ําที่ชํารุด 
  5. เรื่องจะไปศึกษาดูงานของคณะกรรมการชุมชนที่จังหวัดกระบี่ 
นายสมศักดิ์  เทพรินทร์   ฝาคูน้ําที่ข้างบ้าน นายยุสุบ ชํารุด  ผมเกรงว่าเด็กจะได้รับอันตราย  เพราะมีเด็ก

เดินไปเดินมา 
รองศุภชัย  ดีนกาหมีน   ตอนนี้เทศบาลพยายามแก้ไขปัญหาอยู่ครับ 
ประธานสภา ฯ   เรื่องการจัดระเบียบตลาดมีเจ้าหน้าที่มาชี้แจงขอเชิญเจ้าหน้าที่ 
พ.จ.อ.อรุณ  คงชู   1. เรื่องการจัดระเบียบแม่ค้า  วันก่อนได้ประชุมแม่ค้าแล้ว  ถือมาตรการในการ

เข้าออกของรถเข้าจะทําที่ก้ันทางเข้าตลาด  3 – 4 จุด  กําหนดเวลาเปิด – ปิด ในการ
เข้า – ออก 

   2. การจัดระเบียบผู้รุกล้ํา ผู้รับผิดชอบ คือ เทศกิจกองสาธารณสุขและกรรมการ
ตลาด ถ้าแม่ค้าคนไหนยังรุกล้ํา เทศบาลจะทําหนังสือแจ้งเตือนพร้อมภาพถ่ายประกอบ 
ถ้ายังฝ่าฝืนอีกจะพิจารณาในเรื่องการต่อสัญญาเช่าต่อไป  

นายโกศล  สุเมธาโส   ผมอยากทราบว่า เทศกิจมีก่ีคน ทํางานก่ีวัน 
นายพีระยุทธ์  วัฒนาสกุลเจริญ เจ้าหน้าที่เทศกิจ มี 3 คน  คือ 
   1. นายอนุวัฒน์  จิตต์มั่น 
   2. นายพรชัย  วรวิทยฤทธกุล 
   3. นายดารุสลาม  เวชประสทิธิ์ 
  ทํางาน 3  ส่วน  คือ 1. ตลาดนัด    2. การจราจร  3.  ศนูย์พัฒนาเด็กเล็ก 
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นายกเทศมนตรี   ผมได้กําชับเจ้าหน้าที่แล้วให้ช่วยกันทํางาน ถ้าไม่ทําจะดําเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไป 

นายพีระยุทธ์  วัฒนาสกุลเจริญ ผมจะเชิญทั้ง  3  คน  มาว่ากล่าวตักเตือน  ถ้ามีอีกจะใช้วิธีตามท่ีนายกบอก 



นายอภิชาติ  มณีรัตน์   ให้สรุปการมาทํางานของพนักงานส่งนายกก็ได้  เพ่ือจะได้รู้ว่าแต่ละคนทํา
อะไรบ้าง  เป็นการประเมินพนักงานด้วย  

ประธานสภา ฯ   สมาชิกท่านใดมีอะไรจะพูดคุยหรือเสนอเรื่องใดเพ่ิมเติมอีกบ้างครับ ถ้าไม่มีผู้ใด
หารือเพ่ิมเติม  ผมขอขอบคุณคณะผู้บริหาร  และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลปากพะยูนทุก
ท่านที่เข้าร่วมประชุม   ผมขอปิดการประชุม 

ปิดประชุมเวลา   11.00  น. 

    

    ลงชื่อ     ธนัยนันท์   สุจวพัินธ์      ผู้จดรายงานการประชุม 
     (นายธนัยนันท์สุจวิพันธ์)     

   ปลัดเทศบาล  ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภา 

 

    ลงชื่อ     ธงชัย   ทองฉิม  
     (นายธงชยั  ทองฉิม)      
                          ประธานสภา  

 

    ลงชื่อ     ธรรมนูญ  สนเสม็    ผู้ตรวจรายงานการประชุม   
     (นายธรรมนูญ  สนเส็ม)  

 

ลงชื่อ      โกศล   สเุมธาโส 

(นายโกศล   สเุมธาโส) 
 
 

    ลงชื่อ                 -       
       (นายอภิชาติ  ชาลี)  
 
 

 
 

 

 



 
(ส าเนา) 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลปากพะยูน 
สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจ าปี พ.ศ. 2560 

วันที่  21  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2560  เวลา 10.00 น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลปากพะยูน 

 
……………………………………………………….. 

 
 

 

ล าดับที ่
 

ชื่อ – สกุล 
 

ต าแหน่ง 
 

ลายมือชื่อ 
 

หมายเหตุ 

 
 
 
 

๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 
7 

 
รายชื่อผู้เข้าประชุม 
 

นายธงชัย         ทองฉิม 
นายอบูบากาด   นกหมุด 
นายหมัดแสละ   สุขติ 
นายอภิชาติ      ชาลี 
นายโกศล         สุเมธาโส 
นายธรรมนูญ    สนเส็ม 
นายเดช          โหมดแหละหมัน 

 
 
 
 

ประธานสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 

เลขานุการสภาเทศบาล 

 
 
 

ธงชัย         ทองฉิม 
อบูบากาด   นกหมุด 
หมัดแสละ   สุขติ 
อภิชาติ       ชาล ี
โกศล         สุเมธาโส 
ธรรมนูญ     สนเส็ม 
เดช         โหมดแหละหมัน 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 
2 
3 

 

รายช่ือผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
 

นายสมศักดิ์       เทพรินทร์ 
นายอภิชาติ       มณีรัตน์ 
นายอะหมาด     หมัดหละ 

 

 
รองประธานสภาเทศบาล 

สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 

 

 
- 
- 
- 

 

ขาด 

ขาด 

ขาด 

 

 
 

๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
5 
6 

 

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 
 

นายศราวุธ         ทัศนลีลพร 
นายศุภชัย          ดีนกาหมีน 
นายนิติวัช          สันบู 
นายธนัยนันท์      สุจวิพันธ์ 
นางสุมาลี          คําเจริญ 
นางสาวสุใดหน๊ะ  เวชประสิทธ์ 

 

 
 

นายกเทศมนตรี 
รองนายกเทศมนตรี 
รองนายกเทศมนตรี 

ปลัดเทศบาล 
นักการ 

พนักงานจ้างทั่วไป 

 
 
 

ศราวุธ       ทัศนลีลพร 
ศุภชัย       ดีนกาหมีน 
นิติวัช        สันบ ู
ธนัยนันท์    สุจวิพันธ์ 
สุมาลี        ค าเจริญ 
สุใดหน๊ะ     เวชประสิทธิ์ 
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เริ่มประชุมเวลา  10.00  น. 

เลขานุการ ฯ  เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและฝ่ายบริหาร ทุกท่าน วันนี้เป็นการ
ประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ สมัยแรก ปีนี้ทุกคนคงได้ทราบกันแล้วว่า เราได้เสียใจถึงการ
เสด็จสวรรคตของสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  รัชกาลที่  9 เรามีส่วนร่วมหลายคนที่
ได้เดินทางไปร่วมถวายบังคมพระบรมศพ  ณ  กรุงเทพมหานคร   เพ่ือถวายความอาลัย ผมขอ
เรียนเชิญ  ท่านประธานสภา สมาชิกสภาและฝ่ายบริหาร ทุกท่าน ยืนสงบนิ่งเป็นเวลา  89  วินาที 

ที่ประชุม  (ยืนสงบนิ่ง  89 วินาที)  

เลขานุการ ฯ  ผมขอขอบคุณครับ   ได้ตรวจสอบองค์ประชุมแล้ว ครบตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. 2557   ข้อ 25 เรียนเชิญประธานสภาเทศบาล
เป็นประธานที่ประชุม ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก 
ประจําปี พ.ศ. 2560  ดังนี้ 

ประธานสภา ฯ  ผมขอสวัสดีท่านนายก  รองนายก  เลขา  ปลัด และสมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน 
ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตําบลปากพะยูน สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําปี พ.ศ.2560
วันที่  21  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เวลา 10.00 น. ณ สํานักงานเทศบาลตําบลปากพะยูน 
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ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องท่ีประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ประธานสภา ฯ   ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี  2 รับรองรายงานการประชุม 

ประธานสภา ฯ   สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน    ได้รับรายงานการประชุมสภาเทศบาล  
   ตําบลปากพะยูน  สมัยวิสามัญ  ครั้งที่  1/2559   เมื่อวันพฤหัสบดีที่  15 กันยายน 
            2559  แล้วนะครับ  มีท่านใดต้องการแก้ไขถ้อยความใด หน้าใดบ้างเชิญครับ 

มติที่ประชุม   ไม่มี 

ประธานสภาฯ   เมือ่ไม่มีผู้ใดสงสัยหรือแก้ไขถ้อยความใด  ผมขอมติที่ประชุมรับรองรายงาน      
   การประชุมสมัยวิสามัญ  ครั้งที่  1/2559   เห็นชอบโปรดยกมือ 

เลขานุการ ฯ   นับ/แจ้ง   จํานวน   8  เสียง 

ประธานสภา ฯ   ผู้ใดไม่เห็นชอบโปรดยกมือ 

เลขานุการ ฯ   นับ/แจ้ง   จํานวน   0  เสียง 

ประธานสภา ฯ   สรุปมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ  8 เสียง 

(นายสมศักดิ์  เทพรินทร์, นายหมัดแสละ  สุขติ,นายโกศล สุเมธาโส, 

นายอบูบากาด นกหมุด,นายอะหมาด หมัดหละ,นายอภิชาติ  มณีรัตน์, 



นายธรรมนูญ  สนเส็ม,นายเดช โหมดแหละหมัน) 

 ไม่เห็นชอบ       0         เสยีง 

งดออกเสียง 1 เสียง  (ประธานสภา ฯ) 

ประธานสภาฯ  ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบ   รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล       
สมัยวิสามัญ  ครั้งที่ 1/2559   แล้วนะครับ 

ระเบียบวาระท่ี  3 กระทู้ถาม 

    ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

   4.1 การก าหนดสมัยประชุมสามัญ   ประจ าปี  2560  จ านวน 3 สมัย  และ               
   สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจ าปี  2561  

เชิญสมาชิกเสนอครับ 
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นายอบูบากาด  นกหมุด  ผมขอเสนอ นายเดช  โหมดแหละหมัน กําหนดสมัยประชุมสามัญ ประจําปี 2560 
สมาชิกสภาเทศบาล จํานวน  3  สมัย  และสมัยแรก ประจําปี 2561 ครับ 

นายเดช  โหมดแหละหมัน ผมขอเสนอ  สมัยประชุม  สมัยสามัญ ประจําปี 2560  จํานวน  4  สมัย  ดังนี้ 
เลขานุการสภา ฯ   1. สมัยสามัญ  สมัยท่ี  2  มีกําหนด 30 วัน  เริ่มตั้งแต่วันที่   1  มิถุนายน  
2560   ถึงวันที่  30  มิถุนายน  2560 

2. สมัยสามัญ  สมัยท่ี  3  มีกําหนด 30 วัน  เริ่มตั้งแต่วันที่   1  สิงหาคม   
2560 ถึงวันที่  30   สิงหาคม  2560 

3. สมัยสามัญ  สมัยท่ี  4  มีกําหนด 30 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1  พฤศจิกายน 
2560 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน  2560 

4. สมัยสามัญ สมัยแรก  ประจําปี 2561  มีกําหนด  28 วัน  เริ่มตั้งแต่วันที่  
1  กุมภาพันธ์  2561   ถึงวนัที่  28  กุมภาพันธ์   2561 

ประธานสภา ฯ   ขอผู้รับรอง  2  ท่าน 

มติที่ประชุม   มีผู้รับรอง  2  ท่าน ดังนี้ 

   1. นายหมัดแสละ  สุขติ     2. นายโกศล  สุเมธาโส       

ประธานสภา ฯ   มติที่ประชุม   มีผู้รับรองถูกต้อง 

    สมาชิกท่านใด ต้องการเสนอเป็นอย่างอ่ืน เชิญครับ 

ที่ประชุม   ไม่มีผู้เสนอเป็นอย่างอ่ืน 

ประธานสภา ฯ   เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเป็นอย่างอ่ืน ผมขอสรุปสมัยประชุมสามัญ ประจําปี 2560 



  ตามท่ี  นายเดช  โหมดแหละหมัน   ได้เสนอมา และมีผู้รับรอง 2 ท่านถูกต้อง ดังนี้ 

1. สมัยสามัญ  สมัยท่ี  2  มีกําหนด 30 วัน  เริ่มตั้งแต่วันที่   1  มิถุนายน   
2560   ถึงวันท่ี  30  มิถุนายน  2560 

2. สมัยสามัญ  สมัยท่ี  3  มีกําหนด 30 วัน  เริ่มตั้งแต่วันที่   1   สิงหาคม   
2560   ถึงวันท่ี  30   สิงหาคม  2560 

3. สมัยสามัญ  สมัยท่ี  4  มีกําหนด 30 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1  พฤศจิกายน  
2560 ถึงวันที่ 30  พฤศจิกายน  2560 

4. สมัยสามัญ สมัยแรก  ประจําปี 2561   มีกําหนด  28 วัน  เริ่มตั้งแต่วันที่  
1   กุมภาพันธ์  2561   ถึงวันที่  28  กุมภาพันธ์   2561 
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ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องอ่ืนๆ 

ประธานสภา ฯ   สมาชิกท่านใดต้องการหารือ    เรื่องใดบ้าง   เชิญครับ 

นายเดช  โหมดแหละหมัน ผมขอช่วยไปติดไฟริมชายทะเลติดกําแพง  ของโรงเรียนปากพะยูน (หัวฝาด) 
เลขานุการ ฯ  กลุ่มผู้สูงอายุที่เป็นโรคเบาหวานและกลุ่มผู้สูงอายุที่ต้องการออกกําลังกายตอนเช้ามืด 

เนื่องจากประตูหน้าโรงเรียนปิด   จึงเข้ามาทางริมกําแพง    จึงขอให้เทศบาลไปติดไฟ
แถวรอบกําแพงด้วยครับ 

นายกเทศมนตรี ฯ  ผมจะดําเนินการให้ครับ 

นายธรรมนูญ  สนเส็ม  ผมมีเรื่องจากสมาชิกชุมชนบ้านออก   ได้มาคุยกับผมว่าแถวบ้านช่างด้วง 
สมาชิกสภาเทศบาล ฯ มีความเดือดร้อนเรื่องคูระบายน้ํา  ไม่มีทางเดิน   อยากให้เทศบาลเข้าไปช่วยดูแล 
   และช่วยทําโครงการวางท่อระบายน้ํา   ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  60  เซนติเมตร 
   ท่อประมาณ  10  ท่อน  ดินถมประมาณ  6 - 7   รถหกล้อเล็ก  ขอให้ช่างเทศบาล 
   ไปตรวจสอบทําเป็นโครงการขึ้นมาครับ 

นายกเทศมนตรี ฯ  ครับ  

นายโกศล  สุเมธาโส  ผมขอฝากเรื่องตลาดเปิดท้าย  เนื่องจากแม่ค้าขายของก่อนเวลา  ปกติขายของ
สมาชิกสภาเทศบาล ฯ  ช่วงบ่าย ทําให้รถติด ผู้ที่ใช้ถนนได้มาบอกผมว่าให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในตลาดเปิดท้ายทุกฝ่าย     
    ช่วยดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย  และให้ทางเทศบาลช่วยชี้แจง  ดูแลด้วยครับ 

นายกเทศมนตรี ฯ  ผมจะให้เจ้าหน้าที่เทศกิจดําเนินการให้ครับ   
ประธานสภา ฯ  สมาชิกท่านใดมีอะไรจะพูดคุยหรือเสนอเรื่องใดเพ่ิมเติมอีกบ้างครับ  ถ้าไม่มีผู้ใด

หารือเพ่ิมเติม   ผมขอขอบคุณคณะผู้บริหาร  และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลปากพะยูน
ทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม   ผมขอปิดการประชุม 

 

                                          ปิดประชุมเวลา   11.00  น. 



    

   ลงชื่อ     เดช  โหมดแหละหมัน     ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
                                        (นายเดช  โหมดแหละหมัน) 
                                              เลขานุการสภา  
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    ตรวจสอบแล้วถูกต้อง 
 

   ลงชื่อ     ธรรมนูญ  สนเส็ม          ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม   
    (นายธรรมนูญ  สนเส็ม)  
 

ลงชื่อ      โกศล   สุเมธาโส            คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                                          (นายโกศล   สุเมธาโส) 
 

ลงชื่อ             -            คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม           
              (นายอภิชาติ  ชาล)ี 

  

                      ลงชื่อ     ธงชัย   ทองฉิม  
    (นายธงชัย  ทองฉิม)       
                     ประธานสภาเทศบาล  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
(ส าเนา) 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลปากพะยูน 
สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจ าปี พ.ศ. 2559 

วันที่  18  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2559  เวลา 10.00 น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลปากพะยูน 

------------------------------------- 

รายช่ือผู้เข้าประชุม 

ล าดับท่ี ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑. 

๒. 

๓. 

๔. 

๕. 

๖. 

๗. 

8. 

 

 

นายธงชัย         ทองฉิม 

นายสมศักดิ์      เทพรินทร์ 

นายอบูบากาด   นกหมุด 

นายหมัดแสละ   สุขติ 

นายโกศล        สุเมธาโส 

นายอภิชาติ      มณีรัตน์ 

นายอะหมาด     หมัดหละ 

นายธรรมนูญ    สนเส็ม 

 

ประธานสภา 

รองประธานสภา 

สมาชิกสภา 

สมาชิกสภา 

สมาชิกสภา 

สมาชิกสภา 

สมาชิกสภา 

สมาชิกสภา 

  

ธงชัย        ทองฉิม 

สมศักดิ์      เทพรินทร์ 

อบูบากาด   นกหมุด 

หมัดแสละ   สุขติ 

โกศล        สุเมธาโส 

อภิชาติ      มณีรัตน์ 

อะหมาด     หมัดหละ 

ธรรมมนูญ    สนเส็ม 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รายช่ือผู้ไม่มาประชุม 



ล าดับท่ี ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1. 

2. 

 

นายอภิชาติ     ชาล ี

นายเดช  โหมดแหละหมัน 

สมาชิกสภา 

เลขานุการ 
  

- 

- 

ขาดประชุม 

ขาดประชุม 
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รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับท่ี ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑. 

๒. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

นายศราวุธ      ทัศนลีลพร 

นายศุภชัย      ดีนกาหมีน 

นายศุภวัฒน์    ขุนจันทร์ 

นายธนัยนันท์ สุจวิพันธ์ 

พ.จ.อ.อรุณ      คงชู 

นายพีระยุทธ์   วัฒนาสกุลเจรญิ 

นางสุมาลี       คําเจริญ 

นางกิตติมา     รมทอง 

นายกเทศมนตรี 

รองนายกเทศมนตรี 

เลขานุการนายกเทศมนตรี 

ปลัดเทศบาล 

นักบริหารงานสาธารณสุข 

หัวหน้าสํานักปลัด 

นักการ 

พนักงานจ้างทั่วไป 
 

ศราวุธ   ทัศนลีลพร 

ศุภชัย    ดีนกาหมีน 

ศุภวัฒน์   ขุนจันทร์ 

ธนัยนันท์  สุจวิพันธ์ 

อรุณ       คงชู 

พีระยุทธ์ วัฒนาสกุลเจรญิ 

สุมาลี    คําเจริญ 

กิตติมา   รมทอง 

 
 

 

 

 

 

 

 

เริ่มประชุมเวลา  10.00  น. 

ประธานสภา ฯ  ท่านนายก ท่านรองนายก ท่านปลัด และสมาชิกสภาทุกคน ก่อนเข้าวาระผม  
  ขอขอบคุณสมาชิกทุกคนที่ไว้วางใจผมเป็นประธานสภา ผมจะทําหน้าที่อย่างถูกต้องและเป็นธรรม
  กับทุกฝ่าย  วันนี้เป็นการประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก  ประจําปี 2559 วันที่ 18 กุมภาพันธ์   
  2559 เวลา 10.00 น. ณ หอ้งประชุมสภาเทศบาลตําบลปากพะยูน  วันนี้กระผมในฐานะ 
  ประธานสภาเทศบาล  และในวันนี้เลขานุการสภาไม่อยู่ในที่ประชุม จึงต้องเลือกผู้ปฏิบัติหน้าที่ 
  เลขานุการสภาเทศบาลแทน จํานวน  1  คน 

   อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 



  และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 19 วรรคสอง ในการประชุมสภาท้องถิ่นครั้งใด ถ้าไม่มีเลขานุการสภา
  ท้องถิ่นหรือมีแต่ไม่อยู่  หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  หรือไม่ยอมปฏิบัติหน้าที่   ให้ 
  สภาท้องถิ่นเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือข้าราชการหรือพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ขึ้นคนหนึ่งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาท้องถิ่น เฉพาะในการประชุมคราวนั้น 

   ดังนั้น  จึงขอให้สมาชิกสภาท้องถิ่นเลือกคนหนึ่งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาท้องถิ่น 

มติที่ประชุม  เลือก นายธนัยนันท์  สุจวิพันธ์  ปลัดเทศบาลเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาท้องถิ่น  
  ดังกล่าวต่อไป 
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นายธนัยนันท์  สุจวิพันธ์  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภา ท่านนายกเทศมนตรี กระผม 
   ในฐานะเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาเทศบาล   ตรวจสอบการประชุมสมาชิกสภา 
   เทศบาลครบองค์ประชุม  จึงเรียนเชิญท่านประธานสภาเทศบาลดําเนินการประชุมสภา 
   เทศบาล ตามระเบียบวาระการประชุม ดังกล่าวต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องท่ีประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ประธานสภา ฯ   ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี  2 รับรองรายงานการประชุม 

ประธานสภา ฯ   สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน    ได้รับรายงานการประชุมสภาเทศบาล  
   ตําบลปากพะยูน  สมัยสามัญ  สมัยที่ 4    ประจําปี  2558  เมื่อวันพฤหัสบดีที่  26 
   พฤศจิกายน  2558  แล้วนะครับ  มีท่านใดต้องการแก้ไขถ้อยความใด   หน้าใดบ้างเชิญ
   ครับ 

นายอภิชาติ มณีรัตน์  จากรายงานการประชุมผมขอปรึกษาท่านปลัด  ผมอยากทราบว่ารายงาน 
   ผู้เข้าร่วมประชุม  จําเป็นต้องลงลายมือชื่อทุกคนที่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่   ผมขอเอ่ยนาม 
   พ่ีงามเนตร  ผมจําได้ว่าเข้าร่วมประชุมในครั้งก่อน  แต่ในรายงานการประชุมไม่มีชื่อ 

ปลัดเทศบาล   ถ้าเป็นพนักงานเทศบาลที่เข้าร่วมประชุม  จําเป็นต้องลงลายมือชื่อ แต่ถ้ามา 
   ช่วยในเรื่องแจกเอกสารบริการน้ําชากาแฟไม่ต้องลงชื่อก็ได้ เพราะไม่เก่ียวกับเรื่องของ 
   การประชุมและอยู่ที่ดุลพินิจของประธานสภาด้วยว่าเกี่ยวกับการประชุมหรือไม่อย่างไร 

ประธานสภา ฯ   มีท่านใดต้องการแก้ไขถ้อยความใด  อีกบ้าง เชิญครับ 

ที่ประชุม   ไม่มี 

ประธานสภาฯ  เมื่อไม่มีผู้ใดสงสัยหรือแก้ไขถ้อยความใด  ผมขอมติที่ประชุมรับรองรายงาน       
  การประชุมสมัยสามัญ สมัยที่  4   ประจําปี  2558  เห็นชอบโปรดยกมือ 

ปลัดเทศบาล   นับ/แจ้ง   จํานวน   7  เสียง 

ประธานสภา ฯ   ผู้ใดไม่เห็นชอบโปรดยกมือ 

ปลัดเทศบาล   นับ/แจ้ง   จํานวน 1 เสียง 



ประธานสภา ฯ   สรุปมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ  5 เสียง 

   (นายหมัดแสละ  สุขติ,นายโกศล สุเมธาโส,นายอบูบากาด นกหมุด,นายอะหมาด หมัดหละ, 
   นายธรรมนูญ  สนเส็ม) 
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    ไม่เห็นชอบ  1 เสียง  (นายอภิชาติ  มณีรัตน์) 

    งดออกเสียง  2 เสียง  (ประธานสภา ฯ,นายสมศักดิ์  เทพรินทร์)) 

ประธานสภาฯ   ถือว่าที่ประชุมมีมติ เห็นชอบ   รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล         
สมัยสามัญ  สมัยที่ 4   ประจําปี  2558  แล้วนะครับ 

ระเบียบวาระท่ี  3 กระทู้ถาม 

    ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

   4.1 การก าหนดสมัยประชุมสามัญ   ประจ าปี  2559  จ านวน 3 สมัย  และ               
   สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจ าปี  2560  

   เชิญสมาชิกเสนอครับ 

นายธรรมนูญ  สนเส็ม  ผมขอเสนอ  สมัยประชุม  สมัยสามัญ ประจําปี 2559  จํานวน  4  สมัย  ดังนี้ 

1. สมัยสามัญ  สมัยท่ี  2  มีกําหนด 30 วัน  เริ่มตั้งแต่วันที่   1  มิถุนายน  
2559 ถึงวันที่  30  มิถุนายน  2559 

2. สมัยสามัญ  สมัยท่ี  3  มีกําหนด 30 วัน  เริ่มตั้งแต่วันที่   1  สิงหาคม   
2559 ถึงวันที่  30   สิงหาคม  2559 

3. สมัยสามัญ  สมัยท่ี  4  มีกําหนด 30 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1  พฤศจิกายน 
2559 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน  2559 

4. สมัยสามัญ สมัยแรก  ประจําปี 2560  มีกําหนด  28 วัน  เริ่มตั้งแต่วันที่  
1  กุมภาพันธ์  2560   ถึงวนัที่  28  กุมภาพันธ์   2560 

ประธานสภา ฯ   ขอผู้รับรอง  2  ท่าน 

มติที่ประชุม   มีผู้รับรอง  2  ท่าน ดังนี้ 

   1. นายโกศล  สุเมธาโส      2. นายอบูบากาด  นกหมุด 

ประธานสภา ฯ  มติที่ประชุม  มีผู้รับรองถูกต้อง 

    สมาชิกท่านใด ต้องการเสนอเป็นอย่างอ่ืน เชิญครับ 



ที่ประชุม   ไม่มีผู้เสนอเป็นอย่างอ่ืน 

ประธานสภา ฯ   เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเป็นอย่างอ่ืน ผมขอสรุปสมัยประชุมสามัญ ประจําปี 2559 
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  ตามท่ีนายธรรมนูญ  สนเส็ม  ได้เสนอมา และมีผู้รับรอง 2 ท่านถูกต้อง ดังนี้ 

  1. สมัยสามัญ  สมัยท่ี  2  มีกําหนด 30 วัน  เริ่มตั้งแต่วันที่   1  มิถุนายน   2559 
      ถึงวันที่  30  มิถุนายน  2559 

  2. สมัยสามัญ  สมัยท่ี  3  มีกําหนด 30 วัน  เริ่มตั้งแต่วันที่   1   สิงหาคม   2559 
     ถึงวันที่  30   สิงหาคม  2559 

  3. สมัยสามัญ  สมัยท่ี  4  มีกําหนด 30 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1  พฤศจิกายน  2559 
     ถึงวันที่ 30  พฤศจิกายน  2559 

  4. สมัยสามัญ สมัยแรก  ประจําปี 2560   มีกําหนด  28 วัน  เริ่มตั้งแต่วันที่  1          
      กุมภาพันธ์  2560   ถึงวนัที่  28  กุมภาพันธ์   2560 

ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องอ่ืนๆ 

ประธานสภา ฯ   สมาชิกท่านใดต้องการหารือ   เรื่องใดบ้าง   เชิญครับ 

นายธรรมนูญ  สนเส็ม  ผมมีเรื่องที่เสนอ    1  เรื่อง  คือ ผู้ตรวจรายงานการประชุมมีทั้งหมด 3 คน 
   คือ  นายโกศล  สุเมธาโส,นายอภิชาติ  ชาลี,นายศาสตรา  คงฉิม   แต่ตอนนี้  
   นายศาสตรา  คงฉิม ได้เสียชีวิตแล้ว  ผมจึงขอให้เลือกบุคคลแทน นายศาสตรา  คงฉิม 
   1  คน 

ประธานสภา ฯ   ผมขอให้สมาชิกสภาเทศบาลได้เสนอชื่อ 1 คน  แทนตําแหน่งที่ว่าง 

นายโกศล   สุเมธาโส  ผมขอเสนอ  นายธรรมนูญ   สนเส็ม 

ประธานสภา ฯ   ผมขอผู้รับรอง  2  ท่าน 

ที่ประชุม    มีผู้รับรอง  2   ท่าน  ดังนี้ 

   1.  นายสมศักดิ์   เทพรินทร์ 2.  นายอบูบากาด    นกหมุด 

ประธานสภา ฯ   ที่ประชุม  มีผู้รับรองถูกต้อง  
   สมาชิกท่านใดต้องการเสนอเป็นอย่างอ่ืน    เชิญครับ 

ที่ประชุม   ไม่มีผู้เสนอเป็นอย่างอ่ืน 

ประธานสภา ฯ   เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเป็นอย่างอ่ืน  เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติให้ นายธรรมนูญ  สนเส็ม
   เป็นผู้ตรวจรายงานการประชุมแทน  นายศาสตรา  คงฉิม 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ   
นายธรรมนูญ  สนเส็ม  ผมขอพูดเรื่องการตัดต้นไม้หลังห้องสมุด ชุมชนบ้านกลาง ตัดต้นไม้ไปแล้วแต่ยัง 
   เหลือเศษกิ่งไม้ยังไม่เก็บ   ผมได้สอบถามมายังเทศบาล ปรากฏว่ารถขยะเอาไปซ่อมใช้  
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   เวลานาน  ผมขอแนะนําให้นํารถกระบะของผู้ใหญ่บ้านไปขน แล้วให้พนักงานเทศบาล 
   ช่วยเก็บกวาดให้เรียบร้อย 

นายกเทศมนตรี   พรุ่งนี้จะยืมรถจาก เทศบาลเกาะนางคํามาใช้ก่อน 

นายโกศล  สุเมธาโส  ผมขอฝากท่านนายก ให้ช่วยจัดการเรื่องระเบียบตลาด โดยเฉพาะหน้าตลาด 
   บริเวณน้ําตก หญ้าขึ้นรกมาก ขอให้พัฒนาเดือนละ 1 – 2 ครั้ง    เพื่อความสวยงามของ
   ผู้ผ่านไปผ่านมา 

นายกเทศมนตรี   เรื่องนี้ผมประชุมในท่ีประชุมข้าราชการแล้ว   จะพัฒนาให้มีความสะอาด 
   เป็นระเบียบเรียบร้อยต่อไป  

นายธรรมนูญ  สนเส็ม  สืบเนื่องจากรถชนบ้านคนข้างตลาด  ทําให้เจ้าของบ้านไม่มีที่ขายของ จึงใช้ที่พัก
   ผู้โดยสารซึ่งเป็นที่สาธารณะ  ขอให้กําหนดเวลาว่าสามารถใช้ได้กี่เดือน ขอให้ช่วย 
   เร่งระยะเวลาการขอใช้พ้ืนที่ด้วย 

ประธานสภา ฯ   เรื่องนี้เขาคงขออนุญาตนายกแล้ว 

นายกเทศมนตรี   ผมฝากเรื่องนี้กับปลัดช่วยติดตามเรื่องให้ด้วย 

นายอภิชาติ   มณีรัตน์  ฝาคูน้ําที่ชุมชนบ้านออกพัง  ทําให้แท่นปูนหล่นลงไปอุดตันทําให้น้ําไม่ไหล 
   ส่งกลิ่นเหม็น  ขอให้นายกช่วยแก้ไขด้วย 

รองศุภชัย ดีนกาหมีน  วันก่อนที่  สท.อภิชาติ มณีรัตน์ โทรหาผม  ผมได้แจ้งกองช่างทราบแล้ว  ใน
   ส่วนที่เป็นฝาคู เทศบาลได้ซื้อวัสดุมาแล้ว  ก็จะทยอยซ่อมต่อไป 

นายอะหมาด หมัดหละ  ผมขอเพ่ิมไฟ 1 ดวง  ชุมชนบ้านกลาง หลังบ้านยีเฉม  เพราะมืดทําให้เกิดการ 
   ลักขโมย 
นายกเทศมนตรี   ผมจะแก้ไขให้เรียบร้อย 
นายโกศล  สุเมธาโส   ไม่ทราบว่าอาคารตลาดชั้นบน  ทางเทศบาลจะใช้ประโยชน์อย่างไรบ้าง 
นายกเทศมนตรี   ปีนี้ถ้าไม่จัดงานย้อนรอยพระพุทธเจ้าหลวง  ผมจะเอางบประมาณมาทําฟิสเนตที่

ชั้นบนอาคารของตลาด  
นายอบูบากาด  นกหมุด   ขอฝากผู้บริหารซ่อมเครื่องออกกําลังกายท่ีสนามโรงเรียนปากพะยูนด้วย  เพราะ

ช่วงนี้คนออกกําลังกายเยอะ 
นายกเทศมนตรี   ผมมอบหมายให้กองช่างรับผิดชอบ  เดี๋ยวจะเรียกกองช่างมาประชุมแก้ไขปัญหา

ต่อไป และอีกเรื่องวันที่ 2 – 4 มีนาคม 2559  เทศบาลจะพาคณะกรรมการชุมชนและ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นไปศึกษาดูงาน 
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 ส่งเสริมอาชีพที่จังหวัดกระบี่  ถ้าสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด ประสงค์จะไปด้วยให้แจ้ง
รายชื่อครับ 



รองศุภชัย  ดีนกาหมีน   ในวันที่  1  มีนาคม  2559  จะมีการอบรมคณะกรรมการชุมชนที่เทศบาล 
   วันที่ 2 – 4 มีนาคม 2559 เดินทางไปศึกษาดูงานส่งเสริมอาชีพที่จังหวัดกระบี่ 
นายธรรมนูญ  สนเส็ม   สิ่งที่สภาเสนอไปแต่ละครั้ง  ผมขอฝากให้ประธานสภาช่วยกําชับในสิ่งที่เสนอ

ด้วย เพราะสําคัญกับชาวบ้าน  ถ้าเรื่องไหนติดค้างให้แจ้งสภาด้วย  เพราะผมจะได้แจ้งให้
ชาวบ้านทราบต่อไป 

นายโกศล  สุเมธาโส   ผมอยากถามนายก เรื่องการจัดระเบียบตลาด  ผมไม่เคยเห็นเจ้าหน้าที่เทศกิจลง
ไปดูแล จัดระเบียบของตลาดดังกล่าวเลย 

นายกเทศมนตรี   ผมได้พูดคุยและกําชับให้เจ้าหน้าที่เทศกิจลงไปดูแลการจัดระเบียบตลาดดังกล่าว
ต่อไป 

ประธานสภา ฯ  ผมขอสรุปปัญหาเร่งด่วนและเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 
 1. เรื่องตัดต้นไม้  หลังห้องสมุด  ชุมชนบ้านกลาง 
  2. เรื่องของการจัดระเบียบตลาด  หน้าตลาด 
  3. เรื่องการใช้สถานที่พักผู้โดยสารเป็นสถานที่ขายของชั่วคราว 
  4. เรื่องฝาคูระบายน้ําที่ชํารุด 
  5. เรื่องจะไปศึกษาดูงานของคณะกรรมการชุมชนที่จังหวัดกระบี่ 
นายสมศักดิ์  เทพรินทร์   ฝาคูน้ําที่ข้างบ้าน นายยุสุบ ชํารุด  ผมเกรงว่าเด็กจะได้รับอันตราย  เพราะมีเด็ก

เดินไปเดินมา 
รองศุภชัย  ดีนกาหมีน   ตอนนี้เทศบาลพยายามแก้ไขปัญหาอยู่ครับ 
ประธานสภา ฯ   เรื่องการจัดระเบียบตลาดมีเจ้าหน้าที่มาชี้แจงขอเชิญเจ้าหน้าที่ 
พ.จ.อ.อรุณ  คงชู   1. เรื่องการจัดระเบียบแม่ค้า  วันก่อนได้ประชุมแม่ค้าแล้ว  ถือมาตรการในการ

เข้าออกของรถเข้าจะทําที่ก้ันทางเข้าตลาด  3 – 4 จุด  กําหนดเวลาเปิด – ปิด ในการ
เข้า – ออก 

   2. การจัดระเบียบผู้รุกล้ํา ผู้รับผิดชอบ คือ เทศกิจกองสาธารณสุขและกรรมการ
ตลาด ถ้าแม่ค้าคนไหนยังรุกล้ํา เทศบาลจะทําหนังสือแจ้งเตือนพร้อมภาพถ่ายประกอบ 
ถ้ายังฝ่าฝืนอีกจะพิจารณาในเรื่องการต่อสัญญาเช่าต่อไป  

นายโกศล  สุเมธาโส   ผมอยากทราบว่า เทศกิจมีก่ีคน ทํางานก่ีวัน 
นายพีระยุทธ์  วัฒนาสกุลเจริญ เจ้าหน้าที่เทศกิจ มี 3 คน  คือ 
   1. นายอนุวัฒน์  จิตต์มั่น 
   2. นายพรชัย  วรวิทยฤทธกุล 
   3. นายดารุสลาม  เวชประสทิธิ์ 
  ทํางาน 3  ส่วน  คือ 1. ตลาดนัด    2. การจราจร  3.  ศนูย์พัฒนาเด็กเล็ก 
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นายกเทศมนตรี   ผมได้กําชับเจ้าหน้าที่แล้วให้ช่วยกันทํางาน ถ้าไม่ทําจะดําเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไป 

นายพีระยุทธ์  วัฒนาสกุลเจริญ ผมจะเชิญทั้ง  3  คน  มาว่ากล่าวตักเตือน  ถ้ามีอีกจะใช้วิธีตามท่ีนายกบอก 



นายอภิชาติ  มณีรัตน์   ให้สรุปการมาทํางานของพนักงานส่งนายกก็ได้  เพ่ือจะได้รู้ว่าแต่ละคนทํา
อะไรบ้าง  เป็นการประเมินพนักงานด้วย  

ประธานสภา ฯ   สมาชิกท่านใดมีอะไรจะพูดคุยหรือเสนอเรื่องใดเพ่ิมเติมอีกบ้างครับ ถ้าไม่มีผู้ใด
หารือเพ่ิมเติม  ผมขอขอบคุณคณะผู้บริหาร  และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลปากพะยูนทุก
ท่านที่เข้าร่วมประชุม   ผมขอปิดการประชุม 

ปิดประชุมเวลา   11.00  น. 

    

    ลงชื่อ     ธนัยนันท์   สุจวพัินธ์      ผู้จดรายงานการประชุม 
     (นายธนัยนันท์สุจวิพันธ์)     

   ปลัดเทศบาล  ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภา 

 

    ลงชื่อ     ธงชัย   ทองฉิม  
     (นายธงชยั  ทองฉิม)      
                          ประธานสภา  

 

    ลงชื่อ     ธรรมนูญ  สนเสม็    ผู้ตรวจรายงานการประชุม   
     (นายธรรมนูญ  สนเส็ม)  

 

ลงชื่อ      โกศล   สเุมธาโส 

(นายโกศล   สเุมธาโส) 
 
 

    ลงชื่อ                 -       
       (นายอภิชาติ  ชาลี)  
 
 

 
 


