
 
 

ระเบียบวาระการประชุม 
สภาเทศบาลต าบลปากพะยูน 

สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  4   ประจ าปี พ.ศ. 2564 
วันจันทร์ ที่  27    เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. 2564  เวลา 10.00 น. 

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลปากพะยูน 
………………………. 

 

รายช่ือผู้เข้าประชุม 
 

 

ล าดับที่ 
 

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

 

นายชัยนาท       รัชนีย์ 

นายณัฐกานต์     เพชรตีบ 

นายหมัดแสละ   สุขติ 

นายอบูบากาด   นกหมุด 

นายสัญญา        รุ่งทอง 

นายอะหมาด     หมัดหละ 

นายอภิชาติ      ชาลี 

นายโกศล        เศรษฐรักษา 

นายสันติ         อามีนี 

นายปรัชญา      ส าเภาทอง 

นายนิติวัช        สันบู 

นายพิเชษฐ์      เส็นติหย๊ะ 

 

ประธานสภาเทศบาล 

รองประธานสภาเทศบาล 

สมาชิกสภาเทศบาล 

สมาชิกสภาเทศบาล 

สมาชิกสภาเทศบาล 

สมาชิกสภาเทศบาล 

สมาชิกสภาเทศบาล 

สมาชิกสภาเทศบาล 

สมาชิกสภาเทศบาล 

สมาชิกสภาเทศบาล 

สมาชิกสภาเทศบาล 

เลขานุการสภาเทศบาล 

 

ชัยนาท       รชันีย์ 

ณัฐกานต์     เพชรตีบ 

หมัดแสละ   สุขติ   

 อบูบากาด  นกหมุด   

สัญญา        รุ่งทอง 

อะหมาด     หมัดหละ 

- 

- 

สันติ          อามีนี 

- 

- 

พิเชษฐ์       เส็นติหย๊ะ 

 
 
 
 
 

 
 

 
ขาด 

ขาด 
 

ลากิจ 

ขาด 
 

 
 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 

2 

3 

4 

5 
 

นายยุสุบ          แหละตี 

นายศุภชัย        ดีนกาหมีน 

นายสมศักดิ์      เทพรินทร์ 

นายสนิท          แหละหมัน 

นายสมนึก        ตะการี 

นายกเทศมนตรี 

รองนายกเทศมนตรี 

รองนายกเทศมนตรี 

เลขานุการนายก ฯ 

ที่ปรึกษานายเทศมนตรี 
 

ยุสุบ         แหละต ี

ศุภชัย       ดีนกาหมีน 

สมศักดิ์      เทพรินทร์ 

สนิท         แหละหมัน 

สมนึก       ตะการ ี
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

6 

7 

8 

9 

 

นายธนัยนันท์    สุจวิพันธ ์

นายพีระยุทธ์  วัฒนาสกุลเจริญ 

พ.จ.อ.อรุณ      คงชู 

นายพรหมเวช  รุ่งเรือง 

 

ปลัดเทศบาล 

หัวหน้าส านักปลัด 

ผู้อ านวยการสาธารณสุข ฯ 

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ 

ธนัยนันท์     สุจวิพันธ์ 

พีระยุทธ์ วัฒนาสกุลเจริญ 

อรุณ          คงช ู

พรหมเวช    รุ่งเรือง 

 
 

เริ่มประชุมเวลา  10.00 น. 

เลขานุการสภา ฯ  ฝ่ายเลขานุการสภาได้ตรวจสอบองค์ประชุมแล้ว  ครบตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.  2557   ข้อ  25   
สวัสดีผู้บริหาร   สมาชิกสภาเทศบาล   ปลัดเทศบาล   ทุกท่านครับ  วันนี้เป็น     
การประชุมสมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  4  ประจ าปี  พ.ศ. 2564  วันที่ 27   
ธันวาคม 2564  เมื่อทุกท่านพร้อม  ผมขอเรียนเชิญประธานสภาเทศบาล        
กล่าวเปิดประชุมครับ  

ประธานสภา ฯ  ท่านนายกเทศมนตรี   สมาชิกสภาและผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ      
วันนี้เป็นการประชุมสมัยประชุมสามัญ สมัยที่  4 ประจ าปี พ.ศ. 2564 วันที่ 27  
ธันวาคม  2564  เวลา  10.00 น. ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลปากพะยูน 

  1. รายละเอียดวาระการประชุม สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  4 ประจ าปี 
พ.ศ.2564  วันที่   27  ธันวาคม  2564   

  2 .  ส า เ น า ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะชุ ม ส ภ า เ ท ศ บ า ล ต า บ ล ป า ก พะ ยู น                 
สมัยประชุมสามัญ  สมัยที ่ 2   ครั้งที่ 2   วันที่  27  สิงหาคม  2564 

   

ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องท่ีประธานแจ้งต่อที่ประชุม 

1. สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด  เสนอเรื่องในที่ประชุมให้ทราบ ให้ยกมือและ
รายงานตัวให้เรียบร้อยก่อนที่จะเสนอเรื่องในที่ประชุม 

2. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพกิจการสภา การประชุมสภา
และการจัดท าข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติท้องถิ่น   ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สถาบันการศึกษา
ในเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ  จัดท าโครงการฝึกอบรมหลักสูตรเพ่ิม
ประสิทธิภาพกิจการสภา การประชุมสภาและการจัดท าข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติท้องถิ่น 

   วัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้และยกระดับประสิทธิภาพในการปฎิบัติงาน 
กิจการสภา  ให้แก่ประธานสภา  รองประธานสภา  และสมาชิกสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และก าหนดแผนด าเนินการจัดโครงการฝึกอบรม จ านวน 12 รุ่น ๆ ละ  
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4 วันในห้วงเดือนกุมภาพันธ์ – พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรมต่าง ๆ ในส่วนภูมิภาค 
โรงแรมในกรุงเทพมหานคร จึงขอประชาสัมพันธ์โครงการอบรมให้องค์กรปกครอง         
ส่วนท้องถิ่นทราบ 
 3. การส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย เป็นนโยบายของ
รัฐบาลในการส่งเสริมให้ข้าราชการ ประชาชน แต่งกายด้วยผ้าไทยตามความเหมาะสม
ของท้องถิ่นเพ่ิมขึ้นอย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 วัน  (วันอังคาร สวมใส่ผ้าไทย,วันศุกร์  
สวมใส่ผ้าไทยลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี ฯ  หรือผ้าไทยอื่น ๆ ) 

ระเบียบวาระท่ี  2  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลปากพะยูน สมัยประชุม
สามัญ  สมัยที่  2  ครั้งที่  2  วันที่  27 สิงหาคม  2564 

    สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน    ได้รับรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบล 
 ปากพะยูน   สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  2  ครั้งที่  2  วันที่   27  สิงหาคม  2564 

แล้วนะครับ  มีท่านใดต้องการแก้ไขถ้อยความใด  หน้าใดบ้าง   เชิญครับ 

ที่ประชุม    ไม่มี  

ประธานสภา ฯ   เมื่อไม่มีผู้ใดสงสัย  หรือแก้ไขถ้อยความใด  ผมขอมติที่ประชุมรับรองรายงาน 
 การประชุมสภาเทศบาลต าบลปากพะยูน   สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  2   ครั้งที่  2  

วันที่   27   สิงหาคม  2564   สมาชิกสภาท่านใด  เห็นชอบโปรดยกมือ 

เลขานุการสภา ฯ  นับ/แจ้ง จ านวน           7  เสียง (นายณัฐกานต์ เพชรตีบ, 
นายหมัดแสละ  สุขติ,นายอบูบากาด  นกหมุด,นายสัญญา  รุ่งทอง,นายอะหมาด  
หมัดหละ,นายสันติ  อามีนี, นายพิเชษฐ์  เส็นติหย๊ะ)  

ประธานสภา ฯ   สมาชิกสภาท่านใดไม่รับรองโปรดยกมือ 

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

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

ประธานสภา ฯ   สรุปมติที่ประชุม  

มติที่ประชุม   เห็นชอบ          7 เสียง 

   ไม่เห็นชอบ  - เสียง 

    งดออกเสียง          1  เสียง 

ประธานสภา ฯ  ถือว่าที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลปากพะยูน  
 สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  2   ครั้งที่  2  แล้วนะครับ 

ระเบียบวาระท่ี  3  กระทู้ถาม (ถ้ามี) 

                                                 - 

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว (ถ้ามี) 

- 
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ระเบียบวาระท่ี  5        เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

     5.1 เรื่องจ าหน่ายลูกหนี้เกินอายุความ  ค่าภาษีโรงเรือน  

และค่าเช่าแผงร้านค้า 

   ขอเชิญผู้เกี่ยวข้องชี้แจงรายละเอียด 

นายพีระยุทธ์  วัฒนาสกุลเจริญ  เรียนท่านประธานสภา   ผู้บริหาร   และสมาชิกสภาเทศบาล  หัวหน้ากอง 
หัวหน้าส านักปลัด และเจ้าหน้าที่ทุกท่านครับ 
     - เรื่องการจ าหน่ายหนี้สูญลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  จ านวน   1   ราย ของ  

นายนิมิต   แสงส่อง   ปีงบประมาณ 2543 จ านวนเงิน   31,000 ปีงบประมาณ 2544 
จ านวน 27,000  บาท  ปีงบประมาณ 2545 จ านวน 6,975 บาท  รวมเป็นเงินทั้งหมด 
64,975 บาท  ได้น าเข้าสู่สภาเทศบาล   เพ่ือจ าหน่ายเป็นหนี้สูญ ในกรณีที่จะต้อง
จ าหน่ายเป็นหนี้สูญได้ ต้องมีภาระค้างจ่ายเป็นเวลาเกิน   10   ปี   รายนายนิมิต    
แสงส่อง   ค้างจ่ายมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2543 เนื่องจากภาษีโรงเรือนและท่ีดิน  ต้องประเมิน 
ทุกปี  ในปี  พ.ศ. 2543  นายภิรมย์    มีรุ่งเรือง   ปลัดอาวุโสในสมัยเป็นสุขาภิบาล    
ท่านได้ท าการประเมินภาษีโรงเรือนและที่ดินเพ่ิมขึ้น จากของเดิมสูงมาก จากที่ของเดิม
ประเมินอยู่ประมาณ  30,000 บาท  เป็นประเมินปีละ  70,000 – 80,000 บาท  
นายภิรมย์  มีรุ่งเรือง  บอกว่าถ้าการประเมินสูงเกินไป ให้นายนิมิต  แสงส่อง มายื่น  
อุทธรณ์ได้ภายใน   15   วัน  แต่นายนิมิต  แสงส่อง ไม่ได้มายื่นอุทธรณ์  และต่อมา 
นายนิมิต    แสงส่อง   ได้เสียชีวิตลง  จึงกลายเป็นภาระหนี้ของ  นายธเนศ   แสงส่อง     
ซึ่งเป็นลูกมารับภาระหนี้แทน ทางเทศบาลต าบลปากพะยูน ได้ท าหนังสือแจ้งเตือนให้มา
ช าระหนี้เก่าท่ีคงค้าง แตน่ายธเนศ แสงส่อง ก็ได้รับปากว่าจะช าระหนี้  และจะทยอยให้   
แต่สุดท้าย  นายธเนศ  แสงส่อง ไม่สามารถที่จะช าระหนี้ได้ จึงกลายเป็นลูกหนี้ค้างจ่ายมา
จนถึงบัดนี้   เป็นหนี้เกิน  10  ปี   ทางเทศบาลต าบลปากพะยูนได้จ าหน่ายเป็นหนี้สูญ   
จึงได้น าเข้าสู่สภาเทศบาล   เพ่ือพิจารณาจ าหน่ายเป็นหนี้สูญ   ถ้าทางสภาเทศบาล ฯ   
มีความเห็นชอบ  เทศบาล ฯ   จะท าหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด   

- จ าหน่ายค่าเช่าแผงร้านค้า เนื่องจากลูกหนี้คงค้างแผงร้านค้ามากกว่า     
10 ปี ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2544 จ านวนเงิน  14,400 บาท , ปี พ.ศ. 2547  จ านวน
เงิน 6,300 บาท, ปี พ.ศ. 2548 จ านวนเงิน 8,100  บาท, ปี พ.ศ. 2549 จ านวน
เงิน 17,100 บาท,ปี 2550 จ านวนเงิน 12,600 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 58,500 
บาท จึงขออนุมัติสภาเทศบาลฯ จ าหน่ายลูกหนี้เกินอายุความ  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น   
123,475 บาท   

ประธานสภา ฯ   เมื่อไม่มีผู้ใดสงสัย  หรือสอบถามแล้ว   ผมขอมติที่ประชุมขอความเห็นชอบ        
เรื่องจ าหน่ายลูกหนี้เกินอายุความ  ค่าภาษีโรงเรือน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น   123,475 
บาท  สมาชิกสภาท่านใด เห็นชอบโปรดยกมือ 

เลขานุการสภา ฯ  นับ/แจ้ง จ านวน           7  เสียง (นายณัฐกานต์ เพชรตีบ, 
นายหมัดแสละ  สุขติ,นายอบูบากาด  นกหมุด,นายสัญญา  รุ่งทอง,นายอะหมาด  
หมัดหละ,นายสันติ  อามีนี, นายพิเชษฐ์  เส็นติหย๊ะ)  
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ประธานสภา ฯ   สมาชิกสภาท่านใดไม่รับรองโปรดยกมือ 

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

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

ประธานสภา ฯ   สรุปมติที่ประชุม  

มติที่ประชุม   เห็นชอบ         7 เสียง 

   ไม่เห็นชอบ         -  เสียง 

    งดออกเสียง         1 เสียง 

ประธานสภา ฯ  ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบแล้วนะครับ 

5.2  เรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ดังนี้ 

    (1)  โอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  (ส านักปลัด) 
           - หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

                   - โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณท่าเทียบเรือ จ านวน 60 ,000 
บาท     เพ่ือจ่ายเป็น  ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์  ส่งเสริมการท่องเที่ยว  เช่น ค่าครุภัณฑ์   
ม้านั่ง  ค่าทาสี ฯลฯ 

โอนลด    แผนงานสาธารณสุข  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภท  ค่าครุภัณฑ์  ยานพาหนะและขนส่ง  ค่าจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน          
(รถกระบะ) จ านวน  1,070,000  บาท  ขอโอนลด  จ านวน 60,000 บาท  

    ขอเชิญผู้เกี่ยวข้องชี้แจงรายละเอียด 

นายพีระยุทธ์  วัฒนาสกุลเจริญ เรียนท่านประธานสภา   ผู้บริหาร   และสมาชิกสภาเทศบาล  หัวหน้ากอง 
หัวหน้าส านักปลัด และเจ้าหน้าที่ทุกท่านครับ  เรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็น

รายการใหม่  โอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  (ส านักปลัด) 
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณท่าเทียบเรือ 
จ านวน 60,000 บาท   เพ่ือจ่ายเป็น  ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์  ส่งเสริมการท่องเที่ยว  
เช่น ค่าครุภัณฑ์ ม้านั่ง  ค่าทาสี ฯลฯ  โดยขอโอนลด   แผนงานสาธารณสุข      
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท  ค่าครุภัณฑ์   ยานพาหนะและขนส่ง       
ค่าจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) จ านวน  1,070,000  บาท   ขอโอนลด  
จ านวน 60,000 บาท  สืบเนื่องมาจากมีชาวบ้านมาเที่ยวช่วงเย็นที่หน้าท่าเทียบเรือ
เป็นจ านวนมาก มีผู้สอบถามเกี่ยวกับจุดเช็คอินควรปรับปรุงท่าเทียบให้เป็นระเบียบ
เรียบร้อย  สวยงาม  เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว 

ประธานสภา ฯ  เมื่อไม่มีผู้ใดต้องการที่จะสอบถามเพ่ิมเติม ผมขอมติที่ประชุม เรื่องการโอน
งบประมาณรายจ่าย  ตั้งเป็นรายการใหม่  ส านักปลัด เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ   
ท่าเทียบเรือ จ านวน 60,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็น ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์  ส่งเสริม    
การท่องเที่ยว  เช่น   ค่าครุภัณฑ์   ม้านั่ง  ค่าทาสี ฯลฯ  สมาชิกสภาเทศบาลต าบล 

 ปากพะยูน ท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือ 
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เลขานุการสภา ฯ  นับ/แจ้ง จ านวน           7  เสียง (นายณัฐกานต์ เพชรตีบ, 
นายหมัดแสละ  สุขติ,นายอบูบากาด  นกหมุด,นายสัญญา  รุ่งทอง,นายอะหมาด  
หมัดหละ,นายสันติ  อามีนี, นายพิเชษฐ์  เส็นติหย๊ะ)  

ประธานสภา ฯ   สมาชิกสภาท่านใดไม่รับรองโปรดยกมือ 

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

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

ประธานสภา ฯ   สรุปมติที่ประชุม  

มติที่ประชุม   เห็นชอบ         7 เสียง 

   ไม่เห็นชอบ         -  เสียง 

    งดออกเสียง         1 เสียง 

ประธานสภา ฯ   ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบแล้วนะครับ 

    (2) โอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  (ส านักปลัด) 
                      - หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   

 - โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ในตลาดสดเทศบาลต าบลปากพะยูน 
จ านวน 100,000 บาท   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดระเบียบแผงร้านค้าให้เป็นระเบียบ
เรียบร้อย เช่น ก่อสร้างแผงร้านค้าใหม่ ตีเส้น ฯลฯ 

   โอนลด    แผนงานสาธารณสุข หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทค่าครุภัณฑ์   ยานพาหนะและขนส่ง ค่าจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) 
ขอโอนลด   จ านวน  100,000  บาท   ขอเชิญผู้เกี่ยวข้องชี้แจงรายละเอียด 

นายพีระยุทธ์  วัฒนาสกุลเจริญ เรียนท่านประธานสภา   ผู้บริหาร   และสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้ากอง 
หัวหน้าส านักปลัด และเจ้าหน้าที่ทุกท่านครับ เรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็น 
         รายการใหม่ (ส านักปลัด)  หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  โครงการปรับปรุง

ภูมทิัศน์ในตลาดสดเทศบาลต าบลปากพะยูน  จ านวน 100,000 บาท   เพื่อจ่ายเป็น
ค่าจัดระเบียบแผงร้านค้าให้เป็นระเบียบเรียบร้อย เช่น ก่อสร้างแผงร้านค้าใหม่       
ตีเส้น ฯลฯ  โดยโอนลด    แผนงานสาธารณสุข หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทค่าครุภัณฑ์   ยานพาหนะและขนส่ง ค่าจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) 
ขอโอนลด   จ านวน  100,000  บาท   สืบเนื่องมาจากในตลาดเทศบาลต าบล 

   ปากพะยูน เป็นตลาดที่ใครมาก็ทวงติงทุกครั้ง ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย ทางจังหวัด
พัทลุงได้มาตรวจมาตรฐานตลาดก็ไม่ผ่านมาตรฐานติดอันดับหนึ่งของจังหวัดพัทลุง 

ประธานสภา ฯ  เมื่อไม่มีผู้ใดต้องการที่จะสอบถามเพ่ิมเติม  ผมขอมติที่ประชุมเรื่องการ      
โอนงบประมาณรายจ่าย  ตั้งเป็นรายการใหม่  ส านักปลัด เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ใน
ตลาดสดเทศบาลต าบลปากพะยูน จ านวน 100,000 บาท   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัด
ระเบียบแผงร้านค้าให้เป็นระเบียบเรียบร้อย เช่น ก่อสร้างแผงร้านค้าใหม่ ตีเส้น ฯลฯ 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลปากพะยูน ท่านใดเห็นชอบ  โปรดยกมือ 
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เลขานุการสภา ฯ  นับ/แจ้ง จ านวน           7  เสียง (นายณัฐกานต์ เพชรตีบ, 
นายหมัดแสละ  สุขติ,นายอบูบากาด  นกหมุด,นายสัญญา  รุ่งทอง,นายอะหมาด  
หมัดหละ,นายสันติ  อามีนี, นายพิเชษฐ์  เส็นติหย๊ะ)  

ประธานสภา ฯ   สมาชิกสภาท่านใดไม่รับรองโปรดยกมือ 

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

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

ประธานสภา ฯ   สรุปมติที่ประชุม  

มติที่ประชุม   เห็นชอบ         7 เสียง 

   ไม่เห็นชอบ         -  เสียง 

    งดออกเสียง         1 เสียง 

ประธานสภา ฯ   ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบแล้วนะครับ 

    (3) โอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  (ส านักปลัด) 

            - หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
- โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์  บริ เวณส านักงานเทศบาล จ านวน  

200,000  บาท   เพ่ือจ่ายเป็นค่าพันธุ์ไม้    หินขัด   หินล้าง  ถมดินลูกรัง  หินเกล็ด 
ฯลฯ 

โอนลด    แผนงานสาธารณสุข หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง   ค่าจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ)  
ขอโอนลด    200,000 บาท   ขอเชิญผู้เกี่ยวข้องชี้แจงรายละเอียด 

นายพีระยุทธ์  วัฒนาสกุลเจริญ เรียนท่านประธานสภา   ผู้บริหาร   และสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้ากอง 
หัวหน้าส านักปลัด และเจ้าหน้าที่ทุกท่านครับ เรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็น

รายการใหม่  (ส านักปลัด)  หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุง
ภูมิทัศน์ บริเวณส านักงานเทศบาล จ านวน  200,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าพันธุ์ไม้    
หินขัด   หินล้าง  ถมดินลูกรัง  หินเกล็ด ฯลฯ  โดยโอนลด  แผนงานสาธารณสุข 
หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง     
ค่าจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน  (รถกระบะ)   ขอโอนลด     200,000  บาท              
สืบเนื่องมาจากเทศบาลต าบลปากพะยูน  ถ้ามองโดยรวมจ าเป็นต้องพัฒนาเป็น
จ านวนมาก     เพื่อรับรองแขกบ้านแขกเมือง และให้บริการผู้สูงอายุ ทางเทศบาล
ต าบลปากพะยูนให้ความส าคัญกับผู้สูงอายุ 

ประธานสภา ฯ   เมื่อไม่มีผู้ใดต้องการที่จะสอบถามเพ่ิมเติม ผมขอมติที่ประชุมเรื่องการโอน
งบประมาณรายจ่าย  ตั้งเป็นรายการใหม่  ส านักปลัด เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ
ส านักงานเทศบาล จ านวน  200,000  บาท    เพ่ือจ่ายเป็นค่าพันธุ์ไม้   หินขัด   
หินล้าง  ถมดินลูกรัง หินเกล็ด ฯลฯ   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลปากพะยูนท่านใด
เห็นชอบ  โปรดยกมือ 
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เลขานุการสภา ฯ  นับ/แจ้ง จ านวน           7  เสียง (นายณัฐกานต์ เพชรตีบ, 
นายหมัดแสละ  สุขติ,นายอบูบากาด  นกหมุด,นายสัญญา  รุ่งทอง,นายอะหมาด  
หมัดหละ,นายสันติ  อามีนี, นายพิเชษฐ์  เส็นติหย๊ะ)  

ประธานสภา ฯ   สมาชิกสภาท่านใดไม่รับรองโปรดยกมือ 

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

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

ประธานสภา ฯ   สรุปมติที่ประชุม  

มติที่ประชุม   เห็นชอบ         7 เสียง 

   ไม่เห็นชอบ          - เสียง 

    งดออกเสียง         1 เสียง 

ประธานสภา ฯ  ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบแล้วนะครับ 

 (4)  โอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  (ส านักปลัด) 
                                                 - หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 

         - ประเภทค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ค่ากล้องวงจรปิด  จ านวน  
72,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นคา่จัดซื้อกล้องวงจรปิด  (CCT V) พร้อมติดตั้ง  จ านวน   
6  จุด  ในบริเวณท่าเทียบเรือเทศบาลต าบลปากพะยูน  ตลาดสดเทศบาลต าบล
 ปากพะยูน   

โอนลด    แผนงานสาธารณสุข  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   
ประเภท ค่าครุภัณฑ์  ยานพาหนะและขนส่ง  ค่าจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ)  
ขอโอนลด   จ านวน  72,000  บาท   ขอเชิญผู้เกี่ยวข้องชี้แจงรายละเอียด 

นายพีระยุทธ์  วัฒนาสกุลเจริญ เรียนท่านประธานสภา   ผู้บริหาร   และสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้ากอง 
หัวหน้าส านักปลัด และเจ้าหน้าที่ทุกท่านครับ เรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็น

รายการใหม่  (ส านักปลัด) หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าครุภัณฑ์
ไฟฟ้าและวิทยุ ค่ากล้องวงจรปิด  จ านวน  72,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
กล้องวงจรปิด (CCTV ) พร้อมติดตั้ง  จ านวน   6  จุด  ในบริเวณท่าเทียบเรือ
เทศบาลต าบลปากพะยูน  ตลาดสดเทศบาลต าบลปากพะยูน  โดยโอนลด  แผนงาน
สาธารณสุข  หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง   ประเภท ค่าครุภัณฑ์  
ยานพาหนะและขนส่ง  ค่าจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ)  ขอโอนลด  จ านวน 
72,000  บาท   สืบเนื่องมาจากในตลาดเทศบาลมีการลักขโมย จึงขอติดตั้งกล้อง
วงจรปิด (CCTV )  

ประธานสภา ฯ   เมื่อไม่มีผู้ใดต้องการที่จะสอบถามเพ่ิมเติม    ผมขอมติที่ประชุมเรื่องการโอน
งบประมาณรายจ่าย   ตั้งเป็นรายการใหม่   ส านักปลัด    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้อง
วงจรปิด (CCTV )  พร้อมติดตั้ง  จ านวน   6  ชุด   จ านวน  72,000 บาท          
ในบริเวณท่าเทียบเรือเทศบาลต าบลปากพะยูน  ตลาดสดเทศบาลต าบลปากพะยูน  

 



-9- 

สมาชิกสภาเทศบาลต าบลปากพะยูนท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือ 

เลขานุการสภา ฯ  นับ/แจ้ง จ านวน           7  เสียง (นายณัฐกานต์ เพชรตีบ, 
นายหมัดแสละ  สุขติ,นายอบูบากาด  นกหมุด,นายสัญญา  รุ่งทอง,นายอะหมาด  
หมัดหละ,นายสันติ  อามีนี, นายพิเชษฐ์  เส็นติหย๊ะ)  

ประธานสภา ฯ   สมาชิกสภาท่านใดไม่รับรองโปรดยกมือ 

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

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

ประธานสภา ฯ   สรุปมติที่ประชุม  

มติที่ประชุม   เห็นชอบ         7 เสียง 

   ไม่เห็นชอบ         -  เสียง 

    งดออกเสียง         1 เสียง 

    ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบแล้วนะครับ 

ประธานสภา ฯ  5.3  ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม เนื่องจากตั้งไว้ไม่พอจ่าย 
    (1) ส านักปลัด  ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
    ของเดิม  -   ค่าซื้อเก้าอ้ีห้องประชุมสภาเทศบาล  จ านวน  87,500  บาท 
   เพ่ือเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีห้องประชุมสภาเทศบาล   จ านวน  25  ตัว 
    ขอโอนเพิ่ม  จ านวน  35,000  บาท 

โอนลด    แผนงานสาธารณสุข หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง   ค่าจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ)   
จ านวน  1,070,000 บาท ขอโอนลด จ านวน 35,000  บาท  ขอเชิญผู้เกี่ยวข้อง
ชี้แจงรายละเอียด 

นายพีระยุทธ์  วัฒนาสกุลเจริญ เรียนท่านประธานสภา   ผู้บริหาร   และสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้ากอง 
หัวหน้าส านักปลัด และเจ้าหน้าที่ทุกท่านครับ  เรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม 

เนื่องจากตั้งไว้ไม่พอจ่าย ส านักปลัด  ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าซื้อเก้าอ้ี  
ห้องประชุมสภาเทศบาล  จ านวน  87,500  บาท  เพ่ือเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีห้อง
ประชุมสภาเทศบาล   จ านวน  25  ตัว  ขอโอนเพิ่ม  จ านวน  35,000  บาท     
โดยขอโอนลด    แผนงานสาธารณสุข หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  
ประเภท ค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง   ค่าจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ)     
จ านวน  1,070,000 บาท ขอโอนลด จ านวน 35,000 บาท เนื่องจากงบประมาณ  
ที่ตั้งไว้ตัวละ 3,500 บาท  แต่พอไปซื้อตัวละ 6,000 บาท ต่อรองราคาตัวละ 
4,900  บาท งบประมาณท่ีตั้งไว้ไม่พอจึงขอโอนงบประมาณ 

ประธานสภา ฯ     เมื่อไม่มีผู้ใดต้องการที่จะสอบถามเพ่ิมเติม  ผมขอมติที่ประชุมเรื่อง 
โอนค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าเก้าอ้ีห้องประชุม เพ่ือเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีห้อง
ประชุมสภาเทศบาล   จ านวน  25  ตัว ขอโอนเพิ่ม  จ านวน   35,000  บาท  
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลปากพะยูนท่านใดเห็นชอบ  โปรดยกมือ 
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เลขานุการสภา ฯ  นับ/แจ้ง จ านวน           7  เสียง (นายณัฐกานต์ เพชรตีบ, 
นายหมัดแสละ  สุขติ,นายอบูบากาด  นกหมุด,นายสัญญา  รุ่งทอง,นายอะหมาด  
หมัดหละ,นายสันติ  อามีนี, นายพิเชษฐ์  เส็นติหย๊ะ)  

ประธานสภา ฯ   สมาชิกสภาท่านใดไม่รับรองโปรดยกมือ 

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

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

ประธานสภา ฯ   สรุปมติที่ประชุม  

มติที่ประชุม   เห็นชอบ          7 เสียง 

   ไม่เห็นชอบ  - เสียง 

    งดออกเสียง          1 เสียง 

ประธานสภา ฯ  ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบแล้วนะครับ 

    (2)  กองคลัง  ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

    ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน 
    ของเดิม  ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก  2  บานเปิด จ านวน  5,000  บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บานเปิด ขนาด 4 ชั้น จ านวน  1  ตู้ 
   ขอโอนเพ่ิม จ านวน 5,000  บาท จ านวน  1 ตู้ 

 โดยขอโอนลดจากค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ  จ านวน 20,000  บาท ขอโอนลด จ านวน 5,000 บาท 
ขอเชิญผู้เกี่ยวข้องชี้แจงรายละเอียด 

นายพีระยุทธ์  วัฒนาสกุลเจริญ เรียนท่านประธานสภา   ผู้บริหาร   และสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้ากอง 
หัวหน้าส านักปลัด และเจ้าหน้าที่ทุกท่านครับ เรื่องขอโอนงบประมาณ กองคลัง  ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ

สิ่งก่อสร้าง  ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บานเปิด จ านวน  5,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บานเปิด ขนาด 4 ชั้น จ านวน  1  ตู้ขอโอนเพิ่ม 
จ านวน 5,000  บาท จ านวน  1 ตู้  โดยขอโอนลดจากค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  จ านวน 20,000  บาท ขอโอนลด 
จ านวน 5,000 บาท   เนื่องจากกองคลังมีเอกสารจ านวนมาก จึงจ าเป็นต้องจัดซื้อ   
ตู้เหล็กเพ่ือจัดเก็บเอกสาร 

ประธานสภา ฯ    เมื่อไม่มีผู้ใดต้องการที่จะสอบถามเพ่ิมเติม  ผมขอมติที่ประชุมเรื่อง 
โอนค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ค่าซื้อตู้เหล็ก   2  บานเปิด  เพ่ือเป็น              
ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก  2  บานเปิด ขนาด 4  ชั้น จ านวน  1  ตู้  ขอโอนเพ่ิม จ านวน 
5,000  บาท  
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สมาชิกสภาเทศบาลต าบลปากพะยูนท่านใดเห็นชอบ  โปรดยกมือ 

เลขานุการสภา ฯ  นับ/แจ้ง จ านวน           7  เสียง (นายณัฐกานต์ เพชรตีบ, 
นายหมัดแสละ  สุขติ,นายอบูบากาด  นกหมุด,นายสัญญา  รุ่งทอง,นายอะหมาด  
หมัดหละ,นายสันติ  อามีนี, นายพิเชษฐ์  เส็นติหย๊ะ)  

ประธานสภา ฯ   สมาชิกสภาท่านใดไม่รับรองโปรดยกมือ 

เลขานุการสภา ฯ  นับ/แจ้ง จ านวน      - เสียง 

ประธานสภา ฯ  สมาชิกสภาท่านใดงดออกเสียงโปรดยกมือ 

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

ประธานสภา ฯ   สรุปมติที่ประชุม  

มติที่ประชุม   เห็นชอบ          7 เสียง 

   ไม่เห็นชอบ  - เสียง 

    งดออกเสียง         1 เสียง 

ประธานสภา ฯ  ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบแล้วนะครับ 

ระเบียบวาระท่ี  6    เรื่องอ่ืน ๆ 

นายหมัดแสละ  สุขติ  เรียนท่านประธานสภา  ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้ากอง 
 สมาชิกสภา ฯ และเจ้าหน้าที่ทุกท่านครับ  ผมขอพูดเรื่องปรับปรุงภูมิทัศน์และน้ าตก ดูแล้วสวยงาม 
 แตอ่าคารในตลาดชั้นบนไม่สะอาด มีตะไคร่น้ า ควรจะท าความสะอาดก่อนถึงปีใหม่ 
 อีกเรื่องหนึ่งเรื่องสุนัขมีจ านวนมาก  

นายกเทศมนตรี ฯ  เรียนท่านประธานสภา   ผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  หัวหน้ากอง 
 และเจ้าหน้าที่ทุกท่านครับ  เรื่องของสุนัขเป็นปัญหาเร่งด่วนผมก็ได้ทราบข่าวมาบ้าง

ว่าสุนัขตัดหน้ารถจักรยานยนต์ ท าให้เกิดอุบัติเหตุ  สุนัขเป็นสัตว์สงวนท าอะไรไม่ได้ 
ผมจะน าเรื่องไปปรึกษาที่จังหวัด ว่าจะน าสุนัขไปไว้ที่ไหน ด้วยที่จังหวัดมีแหล่งที่ไว้
เลี้ยงสุนัข และอีกเรื่องเมื่อเสร็จจากการประชุมให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน      
ได้ไปถ่ายรูปเพ่ือท าไวนิลสวัสดีปีใหม่  งานวันเด็กจะจัดกิจกรรมเล็ก ๆ บนเทศบาล 
เชิญเด็กนักเรียนโรงเรียนในเขตเทศบาลมาร่วม ผมจะมีการจัดเลี้ยงปีใหม่ให้กับ
สมาชิกเทศบาลและพนักงานเพ่ือพบปะสังสรรค์  และในเดือนมกราคม  ผมจะมี     
การจัดสัมมนาพนักงานเทศบาล  จัดวันไหนผมจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง การแต่งกาย
ผ้าไทยให้มีการใส่เสื้อลายขอ ผมเรียนเชิญสมาชิกสภาให้วัดขนาดเสื้อท่ีกองการศึกษา 
เรื่องการเสนอโครงการปีงบประมาณ  2566 ได้ส่งโครงการไปแล้ว เพ่ือให้        
ส่วนท้องถิ่นได้จัดสรรงบประมาณ  ปีนี้ได้มีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือมาท าถนน  
สองสาย  คูระบายน้ าหน้าสนาม โครงการวางท่อส่งน้ าจากสนามและของบประมาณ
ฐานล่าง เพ่ือท าถนนจากหน้าโรงเรียนอนุบาลปากพะยูนถึงถนนชุมชนบ้านออก 

 
 
 



 
 

-12- 
 

ประธานสภา ฯ  เมื่อไม่มีผู้ใดหารือเพ่ิมเติม   ผมขอขอบคุณนายกเทศมนตรี ฯ  ผู้เข้าร่วม
ประชุมและสมาชิกสภาเทศบาลต าบลปากพะยูนทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม  ผมขอปิด
การประชุม 

     
  
 

                                       ปิดประชุมเวลา   11.30  น. 

   ลงชื่อ     พิเชษฐ์  เส็นติหย๊ะ            ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
                                         (นายพิเชษฐ์  เส็นติหย๊ะ) 
                                           เลขานุการสภาเทศบาล 

 
   

    ตรวจสอบแล้วถูกต้อง 
 

 

   ลงชื่อ       หมัดแสละ  สุขติ         ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม   
    (นายหมัดแสละ  สุขติ)  
 
 

ลงชื่อ      ณัฐกานต์  เพชรตีบ  กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                                          (นายณัฐกานต์  เพชรตีบ) 
 

ลงชื่อ       อะหมาด  หมัดหละ           กรรมการตรวจรายงานการประชุม           
            (นายอะหมาด  หมัดหละ) 

  
                      ลงชื่อ      ชยันาท  รัชนีย์            ประธานสภาเทศบาลต าบลปากพะยูน 
             (นายชัยนาท   รัชนีย)์  

 
 
   
  
 
 

 

 


