
 

ระเบียบวาระการประชุม 
สภาเทศบาลต าบลปากพะยูน 

สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  2  ครั้งที่  1  ประจ าปี พ.ศ. 2564 
วันศุกร์  ที่   13    เดือน  สิงหาคม  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      ชาล ี

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 

อภิชาติ       ชาลี 

โกศล       เศรษฐรักษา 

สันติ          อามีนี 

ปรัชญา      ส าเภาทอง 

นิติวัช         สันบู 

พิเชษฐ์       เส็นติหย๊ะ 

 
 
 

 
 

 

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           แหละตี 
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 

10 
11 
11 

นายธนัยนันท์   สุจวิพันธ ์
นายพีระยุทธ์  วัฒนาสกุลเจริญ 
พ.จ.อ.อรุณ     คงชู 
นางสุดารัตน์   เพ็ชรรัตน์ 
นายวิระ         ขวัญทอง 
นายช านาญ    มณี 
นายพรหมเวช  รุ่งเรือง 

ปลัดเทศบาล 
หัวหน้าส านักปลัด 

ผู้อ านวยการสาธารณสุข ฯ 
ผู้อ านวยการกองคลัง 
นายช่างโยธาอาวุโส ฯ 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ฯ

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ 

ธนัยนันท์     สุจวิพันธ์ 
พีระยุทธ์ วัฒนาสกุลเจริญ 
อรุณ          คงช ู
สุดารัตน์      เพ็ชรรัตน์ 
วิระ           ขวัญทอง 
ช านาญ       มณ ี
พรหมเวช    รุ่งเรือง 

 

 

เริ่มประชุมเวลา  10.00 น. 

เลขานุการสภา ฯ  ฝ่ายเลขานุการสภาได้ตรวจองค์ประชุมแล้ว ครบตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. 2557  ข้อ  25  เรียนเชิญประธานสภา
เทศบาล  เป็นประธานที่ประชุม ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม       
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่  2  ครั้งที่  1 ประจ าปี  2564  วันที่ 13 สิงหาคม  2564          
เมื่อทุกท่านพร้อม ผมขอเรียนเชิญประธานสภาเทศบาล กล่าวเปิดประชุมครับ 

ประธานสภา ฯ  ท่านนายกเทศมนตรี  สมาชิกสภาและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ วันนี้เป็น  
การประชุมสมัยประชุมสามัญ สมัยที่  2  ครั้งที่  1  ประจ าปี    2564 วันที่  13  
สิงหาคม  2564  เวลา 10.00  น. ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลปากพะยูน      
ผมขอแจ้งสิ่งที่ส่งมาด้วย ดังนี้ 

  1. รายละเอียดวาระการประชุม  สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ 2  ครั้งที ่ 1  วันที่   
13   สิงหาคม   2564   เวลา  10.00 น. 

  2. ส าเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลปากพะยูน  ครั้งแรก ประจ าปี 
2564  เมื่อวันที่  5  พฤษภาคม 2564               

  3. ส าเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลปากพะยูน  สมัยประชุมสามัญ        
สมัยที่  1  ประจ าปี  2564   เมื่อวันที่   17   พฤษภาคม  2564 

  4. ร่างเทศบัญญัติ  เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   
จ านวน  1  เล่ม 

  5. เอกสารประกอบโครงการ   4   ชุด 
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ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องท่ีประธานแจ้งต่อที่ประชุมทราบ 

     ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี  2 -  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลปากพะยูน  ครั้งแรก  
   ประจ าปี  2564   วันที่   5   พฤษภาคม   2564 
    สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน    ได้รับรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบล 
   ปากพะยูน   ครั้งแรก  ประจ าปี  2564  วันที่  5  พฤษภาคม 2564  แล้วนะครับ   
   มีท่านใดต้องการแก้ไขถ้อยความใด  หน้าใดบ้าง   เชิญครับ 

ที่ประชุม    ไม่มี  

ประธานสภา ฯ   เมื่อไม่มีผู้ใดสงสัย  หรือแก้ไขถ้อยความใด  ผมขอมติที่ประชุมรับรองรายงาน 
   การประชุมสภาเทศบาลต าบลปากพะยูน  ครั้งแรก   ประจ าปี  2564  สมาชิกสภา 
   ท่านใด  เห็นชอบโปรดยกมือ 
เลขานุการสภา ฯ  นับ/แจ้ง จ านวน       11 เสียง (นายณัฐกานต์  เพชรตีบ, 
   นายหมัดแสละ  สุขติ,นายอบูบากาด  นกหมุด,นายสัญญา  รุ่งทอง,นายอะหมาด   
   หมัดหละ,นายอภิชาติ  ชาลี,นายโกศล  เศรษฐรักษา,นายสันติ  อามีนี,นายปรัชญา 
   ส าเภาทอง,นายนิติวัช  สันบู,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         11 เสียง 

   ไม่เห็นชอบ  - เสียง 

    งดออกเสียง         1 เสียง 

ประธานสภา ฯ  ถือว่าที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลปากพะยูน  
 ครั้งแรก  ประจ าปี  2564  แล้วนะครับ 

    -  รับรองรายงานการประชุมสมาชิกสภาเทศบาล  สมัยประชุมสามัญ   สมัยแรก 
   ประจ าปี  2564   วันที่   17   พฤษภาคม   2564 

    สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน    ได้รับรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบล 
   ปากพะยูน   สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจ าปี  2564  วันที่  17  พฤษภาคม 2564   
   แล้วนะครับ  มีท่านใดต้องการแก้ไขถ้อยความใด  หน้าใดบ้าง  เชิญครับ 
ที่ประชุม    ไม่มี  
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ประธานสภา ฯ   เมื่อไม่มีผู้ใดสงสัย  หรือแก้ไขถ้อยความใด  ผมขอมติที่ประชุมรับรองรายงาน 
   การประชุมสภาสมัยสามัญ   สมัยแรก   ประจ าปี  2564   สมาชิกสภาท่านใด  
   เห็นชอบโปรดยกมือ 

เลขานุการสภา ฯ  นับ/แจ้ง จ านวน  11 เสียง (นายณัฐกานต์  เพชรตีบ, 
   นายหมัดแสละ  สุขติ,นายอบูบากาด  นกหมุด,นายสัญญา  รุ่งทอง,นายอะหมาด   
   หมัดหละ,นายอภิชาติ  ชาลี,นายโกศล  เศรษฐรักษา,นายสันติ  อามีนี,นายปรัชญา 
   ส าเภาทอง,นายนิติวัช  สันบู,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  11 เสียง 

   ไม่เห็นชอบ  - เสียง 

    งดออกเสียง  1 เสียง 

ประธานสภา ฯ  ถือว่าที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ  
 สมัยแรก  ประจ าปี  2564  แล้วนะครับ 

ระเบียบวาระท่ี  3  กระทู้ถาม (ถ้ามี) 

                                        ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว (ถ้ามี) 

   ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

  5.1 การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565        

      วาระท่ีหนึ่ง 

ประธานสภา ฯ  เชิญท่านนายกเทศมนตรี   แถลงร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 เชิญครับ 
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นายกเทศมนตรี ฯ  ท่านประธานสภาเทศบาล    และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลปากพะยูน  
   ทุกท่าน 

  บัดนี้  ถึงเวลาที่นายกเทศมนตรีต าบลปากพะยูน  จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อสภาเทศบาลต าบลปากพะยูนอีกครั้งหนึ่ง   ฉะนั้น        
ในโอกาสนี้นายกเทศมนตรีต าบลปากพะยูน  จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานสภา  และสมาชิก   
ทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง  ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการด าเนินการ   
และแนวนโยบายการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ดังต่อไปนี้  

นายกเทศมนตรี ฯ 1.  สถานะการคลัง   
     1.1. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป  

   ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  ณ วันที่   30  มิถุนายน พ.ศ. 2564            
เทศบาลต าบลปากพะยูน   มีสถานะการเงิน  ดังนี้ 

 1.1.1 เงินฝากธนาคาร   จ านวน     8,202,926.62 บาท 
 1.1.2 เงินสะสม  จ านวน     2,155,792.52 บาท                                

    1.1.3 ทุนส ารองเงินสะสม    จ านวน     3,666,670.41 บาท     
             1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย 

  จ านวน  1  โครงการ   รวม  55,090.00 บาท 
     1.2 เงินกู้คงค้าง   จ านวน  1,171,475.17  บาท 

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   ณ วันที่  30  มิถุนายน 
    พ.ศ. 2564           
      2.1  รายรับจริงทั้งสิ้น   จ านวน 29,968,584.61   บาท     ประกอบด้วย  

             หมวดภาษีอากร                      จ านวน   482,123.95   บาท 
       หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จ านวน  180,473.00    บาท    
      หมวดรายได้จากทรัพย์สิน          จ านวน  674,050.00    บาท  
 หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและพาณิชย์ จ านวน             0.00    บาท 
         หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด            จ านวน     27,480.00    บาท 
    หมวดรายได้จากทุน   จ านวน     0.00     บาท     
              หมวดภาษีจัดสรร   จ านวน 13,948,989.41 บาท 
              หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป            จ านวน 14,655,468.25 บาท       
                   2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 1,295,000.00 บาท 

              2.3 รายจ่ายจริง     จ านวน  28,041,305.26   บาท     ประกอบด้วย 
                           งบกลาง                   จ านวน   7,163,273.75 บาท 

                   งบบุคลากร                                   จ านวน 11,651,556.00 บาท 
                          งบด าเนินงาน                                 จ านวน   7,077,802.79 บาท   

             งบลงทุน                                       จ านวน      919,690.00 บาท 
                งบรายจ่ายอื่น     จ านวน   1,228,982.72 บาท 
                งบเงินอุดหนุน    จ านวน                0.00  บาท 
                  2.4 รายจ่ายที่จา่ยจากเงินอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์  
         จ านวน  1,295,000.00 บาท 
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          2.5  มีการจ่ายเงินสะสมเพ่ือด าเนินการตามอ านาจหน้าที่   จ านวน    0.00 บาท 
       2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม                 จ านวน   0.00  บาท  
       2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้                                      จ านวน   0.00  บาท  

       3.  งบเฉพาะการ  
            ประเภทกิจการเฉพาะการ กิจการประปา ณ วันที่  30  มิถุนายน  พ.ศ. 2564 

        ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564   มีรายรับจริง   2,014,618.75  บาท  
                                  รายจ่ายจริง  1,576,671.79    บาท 
                   กู้เงินจากธนาคาร/กสท.อ่ืน ๆ                 จ านวน        -         บาท 
                    ยืมเงินสะสมจากเทศบาล                                     จ านวน          -               บาท               
          ก าไรสุทธิ                               จ านวน  437,946.96  บาท 

         เงินฝากธนาคารทัง้สิ้น ณ วันที่ 30 มิ.ย.พ.ศ.2564 จ านวน 955,888.50  บาท  
         ทรัพย์จ าน า          จ านวน        -     บาท 
   1 รายรับ 
        รายได้จัดเก็บเอง ประมาณการ ปี 2565 
        หมวดภาษีอากร        จ านวน  1,708,000.00 บาท 
                                    หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต          จ านวน     198,000.00  บาท   
        หมวดรายได้จากทรัพย์สิน       จ านวน   1,021,000.00 บาท 
                                    หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                                    จ านวน          3,000.00 บาท 
    รวมรายได้จัดเก็บเอง               จ านวน  2,930,000.00 บาท 
        รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
                หมวดภาษีจัดสรร       จ านวน 19,849,000.00 บาท  
    รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร  จ านวน 19,849,000.00 บาท  
    ปกครองส่วนท้องถิ่น 
   รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป       จ านวน 28,000,000.00 บาท  
   รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง    จ านวน 28,000,000.00 บาท   
                               ส่วนท้องถิ่น 
                   รวม   50,779,000.00  บาท 
   2. รายจ่าย  ประมาณการ ปี พ.ศ.  2565 
         จ่ายจากงบประมาณ  
    งบกลาง       จ านวน   10,555,048.00 บาท    
             งบบุคลากร        จ านวน  19,489,900.00 บาท  
    งบด าเนินงาน       จ านวน  13,461,152.00 บาท                 
    งบลงทุน        จ านวน    4,577,770.00 บาท  
    งบเงินอุดหนุน        จ านวน    2,695,200.00 บาท
    รวมรายจ่ายจากงบประมาณ   จ านวน  50,779,000.00  บาท  
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นายกเทศมนตรี ฯ              โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  
   อาศัยอ านาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
   (ฉบับที่  14)  พ.ศ. 2562 มาตรา  65  จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของ 
   สภาเทศบาลต าบลปากพะยูน และโดยเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง  
    ข้อ 1  เทศบัญญัตินี้  เรียกว่า   เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี            
             งบประมาณ  พ.ศ. 2565                

ข้อ 2  เทศบัญญัตินี้  ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป             
ข้อ 3  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   
        เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น   53,928,520  บาท   

    ข้อ 4  งบประมาณรายจ่ายทั่วไป  จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรร
   และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น  50,779,000  บาท  โดยแยก 
      รายละเอียดตามแผนงานได้  ดังนี้ 

   ด้านบริหารทั่วไป 
    แผนงานบริหารงานทั่วไป   จ านวน  16,519,740    บาท 
    แผนงานการรักษาความสงบภายใน จ านวน      228,200     บาท 
        ด้านบริการชุมชนและสังคม 
    แผนงานการศึกษา   จ านวน    9,979,619  บาท 
    แผนงานสาธารณสุข   จ านวน    6,545,053    บาท 
    แผนงานเคหะและชุมชน   จ านวน    5,271,340    บาท 
    แผนงานสร้างความเขม้แข็งและชุมชน จ านวน      480,000     บาท 
    แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม   จ านวน    1,200,000    บาท 

และนันทนาการ 

    ด้านการด าเนินงานอ่ืน 
    แผนงานงบกลาง             จ านวน  10,555,048    บาท 
                                                        งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น              50,779,000     บาท 

 

    ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ  จ่ายจากรายได้  เป็น 
            จ านวนรวมทั้งสิ้น     3,149,520  บาท  ดังนี้ 
    งบกลาง     จ านวน            72,520  บาท 
    งบบุคลากร                                  จ านวน        1,172,000 บาท 
    งบด าเนินงาน    จ านวน        1,543,000 บาท 
             งบลงทุน                จ านวน          362,000 บาท 
                        รวมรายจ่าย         3,149,520      บาท 

 ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรีต าบลปากพะยูน  ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่
ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง         
ส่วนท้องถิ่น  

     



                      -8- 

 

 ข้อ 7 ให้นายกเทศมนตรีต าบลปากพะยูน  มีหน้าที่รักษาการให้เป็นตามบัญญัตินี้ 
และร่างเทศบัญญัติดังกล่าวนี้ได้แจกให้สมาชิกสภาไปล่วงหน้าแล้ว  ขอให้ท่านสมาชิก
สภาเทศบาล  ได้พิจารณาในล าดับต่อไป 

ประธานสภา ฯ   ร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565 
ประกอบด้วย  3  ส่วน   ดังนี้   ส่วนที่ 1  ค าแถลงงบประมาณ   ส่วนที่  2    เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ส่วนที่ 3  งบประมาณรายจ่าย
เฉพาะการ สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยต้องการสอบถาม  เรื่องใดบ้าง เชิญครับ 

ที่ประชุม    ไม่มี 

ประธานสภา ฯ   เมื่อไม่มีผู้ใดต้องการที่จะสอบถามเพ่ิมเติม   ผมขอมติที่ประชุม   
   เรื่อง การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
   ในวาระท่ี 1 เพื่อรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
   พ.ศ. 2565   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลปากพะยูน ท่านใดเห็นชอบ  รับหลักการ 
   ร่างเทศบัญญัติ   วาระท่ี  1  โปรดยกมือ 

เลขานุการสภา ฯ   นับ/แจ้ง จ านวน  11 เสียง  (นายณัฐกานต์   
   เพชรตีบ,นายหมัดแสละ  สุขติ,นายอบูบากาด  นกหมุด,นายสัญญา  รุ่งทอง,นายอะหมาด 
   หมัดหละ,นายอภิชาติ  ชาลี,นายโกศล  เศรษฐรักษา,นายสันติ  อามีนี,นายปรัชญา   
   ส าเภาทอง,นายนิติวัช  สันบู,นายพิเชษฐ์  เส็นติหย๊ะ) 
 

ประธานสภา ฯ   สมาชิกสภาท่านใดไม่รับหลักการร่างเทศบัญญัติ  วาระที่  1  โปรดยกมือ 

เลขานุการสภา ฯ   นับ/แจ้ง จ านวน  - เสียง 

ประธานสภา ฯ   สมาชิกสภาท่านใดงดออกเสียงโปรดยกมือ 

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

ประธานสภา ฯ   สรุปมติที่ประชุม  

มติที่ประชุม    เห็นชอบรับหลักการ  11 เสียง 

    ไม่เห็นชอบรับหลักการ  - เสียง 

     งดออกเสียง   1 เสียง 

ประธานสภาฯ   ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณ 
   รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เมื่อสภาเทศบาลต าบลปากพะยูน รับหลักการ
   แล้วจะได้ส่งร่างเทศบัญญตัิงบประมาณรายจ่ายให้คณะกรรมการแปรญัตติ ฯ  พิจารณา 
   ต่อไป     
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ประธานสภา ฯ      การเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติรายจ่ายประจ าปี 
    งบประมาณ  พ.ศ. 2565  จ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 7 คน 

ประธานสภา ฯ    คณะกรรมการแปรญัตติ ฯ   ตามระเบียบ ฯ   ก าหนดให้มีจ านวน  
    3 – 7 คน เชิญสมาชิกสภาเสนอจ านวนคณะกรรมการแปรญัตติว่าจะให้มี 
    จ านวนเท่าไร 

นายพิเชษฐ์  เส็นติหย๊ะ   กระผม นายพิเชษฐ์  เส็นติหย๊ะ  เสนอให้คณะกรรมการแปรญัตติ 
เลขานุการสภา ฯ  มีจ านวน  3  คน   

ประธานสภา ฯ    มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ ถ้าไม่มีถือว่า            
    ทีป่ระชุมสภาแห่งนี้มีมติให้มีคณะกรรมการแปรญัตติมี จ านวน  3 คน 

ประธานสภา ฯ    เชิญสมาชิกสภาเสนอชื่อสมาชิกสภา เป็นกรรมการคนที่  1  

นายพิเชษฐ์  เส็นติหย๊ะ   กระผม  นายพิเชษฐ์  เส็นติหย๊ะ  ขอเสนอ นายหมัดแสละ  สุขติ 
 เลขานุการสภา ฯ  เป็นกรรมการคนที่  1 

ประธานสภา ฯ    ขอผู้รับรองอย่างน้อย  2   คน 

มติที่ประชุม    มีผู้รับรอง     2   ท่าน คือ 
     (นายสัญญา  รุ่งทอง,นายสันติ  อามีนี) 

ประธานสภา ฯ    มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอสมาชิกสภาท่านอ่ืนหรือไม่   ถ้าไม่มี 
    ถือว่าทีป่ระชุมสภาแห่งนี้มีมติให้ นายหมัดแสละ  สุขติ  เป็นกรรมการแปรญัตติ  
    คนที่  1   

ประธานสภา ฯ   เชิญสมาชิกสภาเสนอสมาชิกสภาเป็นกรรมการคนที่  2 

นายหมัดแสละ  สุขติ   กระผม นายหมัดแสละ  สุขติ  เสนอชื่อ นายสัญญา  รุ่งทอง 
สมาชิกสภาฯ   กรรมการคนที่  2 

ประธานสภา ฯ    ขอผู้รับรอง   2  คน  

มติที่ประชุม    มีผู้รับรอง     2  ท่าน คือ 
    (นายอะหมาด  หมัดหละ,นายพิเชษฐ์  เส็นติหย๊ะ) 

ประธานสภา ฯ    มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอสมาชิกสภาท่านอ่ืนหรือไม่  ถ้าไม่มี 
    ถือว่าทีป่ระชุมสภาแห่งนี้มีมติให้ นายสัญญา  รุ่งทอง  เป็นกรรมการแปรญัตติ   
    คนที่  2  
ประธานสภา ฯ   เชิญสมาชิกสภาเสนอสมาชิกสภาเป็นกรรมการคนที่  3 

นายสันติ  อามีนี    กระผม นายสันติ  อามีนี เสนอชื่อ นายอะหมาด  หมัดหละ  
สมาชิกสภา ฯ   กรรมการคนที่  3 
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ประธานสภา ฯ    ขอผู้รับรอง   2  คน  

มติที่ประชุม    มีผู้รับรอง     2  ท่าน คือ 

     (นายณัฐกานต์ เพชรตีบ,นายหมัดแสละ  สุขติ) 

ประธานสภา ฯ    มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอสมาชิกสภาท่านอ่ืนหรือไม่  ถ้าไม่มี 
    ถือว่าที่ประชุมสภาแห่งนี้มีมติให้ นายอะหมาด  หมัดหละ เป็นกรรมการ 
    แปรญัตติ  คนที่  3 

มติที่ประชุม   เห็นชอบเลือกคณะกรรมการแปรญัตติมี   จ านวน  3  คน  
ประกอบด้วย 

    1. นายหมัดแสละ  สุขติ 

    2. นายสัญญา      รุ่งทอง 

             3. นายอะหมาด    หมัดหละ   

    การก าหนดระยะเวลาในการยื่นค าแปรญัตติ 

ประธานสภา ฯ   ต่อไปเป็นการก าหนดระยะเวลายื่นค าแปรญัตติ ซึ่งตามระเบียบกระทรวง 

   มหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น (ฉบับที่  2) พ.ศ.2554 ข้อ 45 

   วรรคสาม และข้อ 49  ก าหนดว่าเมื่อสภามีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติแล้ว 

   ให้สมาชิกสภา ก าหนดระยะเวลาในการเสนอยื่นค าแปรญัตติ ซึ่งจะต้องก าหนด 

   ระยะเวลาไว้ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง เชิญสมาชิกสภาเทศบาล เสนอระยะเวลาการยื่น 

   ค าแปรญัตติว่าจะให้จ านวนกี่วัน นับตั้งแต่วันใด ถึงวันใด   

นายพิเชษฐ์  เส็นติหย๊ะ  ผม นายพิเชษฐ์  เส็นติหย๊ะ  ขอเสนอระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติให้มีก าหนด
เลขานุการสภา ฯ 3 วัน   เริ่มตั้งแต่วันที่  17   สิงหาคม   2564  ถึงวันที่   19  สิงหาคม  2564  

   เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลปากพะยูน 

ประธานสภา ฯ  ขอผู้รับรองอย่างน้อย  2  คน 

มติที่ประชุม   มีผู้รับรอง     2  ท่าน คือ 

    (นายอะหมาด  หมัดหละ,นายสัญญา  รุ่งทอง ) 

ประธานสภา ฯ   มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่  ถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมสภา 
   แห่งนี้ มีมติให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติ จ านวน  3  วัน  ตั้งแต่วันที่  17 
   สิงหาคม  2564 ถึงวันที่ 19   สิงหาคม  2564 
มติที่ประชุม   ก าหนดให้ระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติ จ านวน  3  วัน  เริม่ตั้งแต่วันที่ 17 
   สิงหาคม  2564   ถึงวันที่ 19  สิงหาคม  2564 เวลา 08.30 - 16.30 น. 

ประธานสภา ฯ   ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการแปรญัตติปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายระเบียบก าหนด 
   ด้วยและให้ฝ่ายเลขานุการส่งร่างเทศบัญญัติที่สภามีมติรับหลักการแล้วให้  
   คณะกรรมการแปรญัตติโดยเร็ว 
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ระเบียบวาระท่ี  6  เรื่องอ่ืน ๆ 

ประธานสภา ฯ  สมาชิกท่านใดต้องการหารือ   เรื่องใดบ้าง   เชิญครับ 
นายหมัดแสละ  สุขติ  เรียนท่านประธานสภา   ผู้บริหาร   สมาชิกสภาเทศบาล  หัวหน้ากอง 
 สมาชิกสภา ฯ  และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน  ผม นายหมัดแสละ  สุขติ  สมาชิกสภาเทศบาล ผมอยากให้ 
   แก้ปัญหาถนนทางแยกไปบ้านพักต ารวจ ถนนเป็นหลุมใหญ่ ประมาณ 2 - 3 หลุม ครับ 

 นายกเทศมนตรี ฯ  มอบหมายให้กองช่างไปดูครับ 
นายกเทศมนตรี ฯ  เรียนท่านประธานสภา   ผู้บริหาร   สมาชิกสภาเทศบาล  หัวหน้ากองและ

เจ้าหน้าที่ทุกท่าน ผมขอแจ้งปีงบประมาณ 2565 เทศบาลได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
 มีจ านวน  4  โครงการ  ดังนี้ 

  1. โครงการก่อสร้างทางเดินเท้า ค.ส.ล.ชุมชนบ้านออก  
  2. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล.ในเขตเทศบาลต าบลปากพะยูน 
  3. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน 
  4. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ข้างเทสโก้โลตัส 

นายอบูบากาด  นกหมุด  เรียนท่านประธานสภา   ผู้บริหาร   สมาชิกสภาเทศบาล  หัวหน้ากอง 
 สมาชิกสภา ฯ และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ผม นายอบูบากาด  นกหมุด  สมาชิกสภาเทศบาล ผมอยาก 
 สอบถามการท าความสะอาดในซอยยังมีอีกหรือไม่ครับ 

พ.จ.อ.อรุณ  คงชู  เรียนท่านประธานสภา   ผู้บริหาร   สมาชิกสภาเทศบาล  หัวหน้ากอง 
ผู้อ านวยการกองสาธารณสขุ ฯ และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน  ผม พ.จ.อ.อรุณ  คงชู  ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดล้อม ส าหรับสายหัวฝาดมี   นางถนอม  ล าไล่  เป็นผู้รับผิดชอบกวาดขยะ 
 ตามสาย และผมจะคอยไปดูแลในเรื่องการท าความสะอาดต่อไป 

นายอภิชาติ  ชาลี  เรียนท่านประธานสภา   ผู้บริหาร   สมาชิกสภาเทศบาล  หัวหน้ากอง 
 สมาชิกสภา ฯ และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ผม นายอภิชาติ  ชาลี  สมาชิกสภาเทศบาล ผมอยากจะฝาก 
 เรื่องคูในตลาดสด ซอยร้านผู้ใหญ่ธวัชชัย ให้รื้อฝาจากฝาคอนกรีตให้ใส่ตะแกรงเหล็กแทน 

- ฝากให้ตัดต้นไม้ที่วัดพระนอน 
- ท าน้ าตกใช้งบประมาณเท่าใด 
- รูปพระบรมฉายาลักษณ์ (12 สิงหาคม ) ใช้สายไฟไม่เหมาะสมต้องใช้ไฟส่องสว่าง 

นายกเทศมนตรี ฯ  น้ าตกมีอยู่แล้ว ใช้งบปรับปรุงภูมิทัศน์ ซื้อวัสดุบางรายการ เช่น ทราย ปูน 
   ใช้งบประมาณไม่เกินหนึ่งแสนบาท ส่วนไฟรูปพระบรมฉายาลักษณ์ใช้งบประมาณของ 
   วันแม่ เน้นความประหยัดเป็นหลัก ส่วนรายละเอียดจะชี้แจงให้ทราบ ในคราวประชุม 
   ครั้งต่อไป ส่วนวัดพระนอนจะมีการพัฒนาอาทิตย์ถัดไป 

นายหมัดแสละ  สุขติ  ห้องน้ าเก่าใช้งานไม่ได้แล้ว ปิดบังภูมิทัศน์ ควรจะรื้อออกครับ 
สมาชิกสภา ฯ 
นายกเทศมนตรี ฯ  มอบหมายกองช่างไปด าเนินการด้วยครับ 
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ประธานสภา ฯ   สมาชิกท่านใดมีเรื่องใดเสนออีกบ้างครับ 

นายอะหมาด หมัดหละ เรียนประธานสภา   ผู้บริหาร   สมาชิกสภาเทศบาล  หัวหน้ากอง 
สมาชิกสภา ฯ   และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ผม นายอะหมาด  หมัดหละ  ผมอยากฝากรั้วเหล็กสนาม 
 กีฬากลางหน้าห้องสมุดช ารุด มีเด็กไปแตะฟุตบอล อยากให้มีการน ารั้วมาติดตั้ง 
 ดังเดิม 
นายกเทศมนตรี ฯ  มอบหมายให้กองช่างด าเนินการน ารั้วมาติดตั้งดังเดิมครับ 

ประธานสภา ฯ    สมาชิกท่านใดต้องการหารือ   เรื่องใดบ้าง  เชิญครับ 

มติที่ประชุม ฯ   ไม่มี  

ประธานสภาฯ           เมื่อไม่มีผู้ใดหารือเพ่ิมเติม  ผมขอขอบคุณนายกเทศมนตรี ฯ  ผู้เข้าร่วมประชุม
และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลปากพะยูนทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม ผมขอปิดการประชุม 

                                       ปิดประชุมเวลา   11.30  น. 

  

   ลงชื่อ     นายพิเชษฐ์  เส็นติหย๊ะ    ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
                                           (นายพิเชษฐ  เส็นติหย๊ะ) 

           เลขานุการสภาเทศบาล     

 

            ตรวจสอบแล้วถูกต้อง 
 

 

   ลงชื่อ     หมัดแสละ   สุขติ            ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม   
            (นายหมัดแสละ  สุขติ)  
 

ลงชื่อ       ณัฐกานต์  เพชรตีบ              คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                                         (นายณัฐกานต์  เพชรตีบ) 
 

ลงชื่อ       อะหมาด  หมัดหละ              คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม                               
          (นายอะหมาด  หมัดหละ) 
 

          ลงชื่อ        ชัยนาท  รัชนีย ์      ประธานสภาเทศบาลต าบลปากพะยูน 
      (นายชัยนาท  รัชนีย์)       
   


