
 

ระเบียบวาระการประชุม 
สภาเทศบาลต าบลปากพะยูน 

สมัยประชุมสามัญ   สมัยที่  2   ครั้งที ่ 2   ประจ าปี 2564 
 วันศุกร์ ที่    27   สิงหาคม  ๒๕64   เวลา  ๑0.๐๐  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 

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         ตะการี 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

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        มณี 

พรหมเวช    รุ่งเรือง 

 

 
 

เริ่มประชุมเวลา  10.00 น. 

เลขานุการสภา ฯ  ฝ่ายเลขานุการสภาได้ตรวจสอบองค์ประชุมแล้ว   ครบตามระเบียบกระทรวง 
   มหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2557 ข้อ  25 สวัสดีประธานสภา 
   ผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  ปลัดเทศบาล  เจ้าหน้าที่ทุกท่านครับ  วันนี้เป็นการประชุม
            สภาเทศบาล  สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่   2   ครั้งที่  2  ประจ าปี  2564  วันที่  27  
   สิงหาคม  2564  เมื่อทุกท่านพร้อม  ผมขอเรียนเชิญประธานสภาเทศบาล   กล่าวเปิด 
   ประชุมครับ  

ประธานสภา ฯ  ท่านนายกเทศมนตรี   สมาชิกสภาและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ  วันนี้เป็น 
 การประชุมสมัยประชุมสามัญ   สมัยที่  2  ครั้งที่  2  ประจ าปี  2564   วันที่   27  

สิงหาคม   2564  เวลา  10.00  น.  ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลปากพะยูน 

  1. รายละเอียดวาระการประชุม   สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  2   ครั้งที่  2  
ประจ าปี   2564  วันที่   27   สิงหาคม  2564 

  2. ส าเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลปากพะยูน  สมัยประชุมสามัญ 
สมัยที่  2  ครั้งที่  1  ประจ าปี  2564  วันที่    13   สิงหาคม  2564 

  3. ส าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ 
 รายจ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 
   

ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องท่ีประธานแจ้งต่อที่ประชุม 

     ไม่มี 
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ระเบียบวาระท่ี  2  รับรองรายงานการประชุม  

    สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน   ได้รับรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบล 
   ปากพะยูน   สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  2   ครั้งที่  1   เมือ่วันที่   13  สิงหาคม   
   2564  แล้วนะครับ   มีท่านใดต้องการแก้ไขถ้อยความใด  หน้าใดบ้าง  เชิญครับ 

ที่ประชุม    ไม่มี  

ประธานสภา ฯ   เมื่อไม่มีผู้ใดสงสัย   หรือแก้ไขถ้อยความใด   ผมขอมติที่ประชุมรับรองรายงาน 
   การประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  2  ครั้งที่ 1  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  ถือว่าที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญ 
สมัยที่  2  ครั้งที่ 1  ประจ าปี  2564  แลว้นะครับ 

ระเบียบวาระท่ี  3  กระทู้ถาม (ถ้ามี) 

                                                 ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว (ถ้ามี) 
                   ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี  5        เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

    5.1  การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ        
                             พ.ศ. 2565   วาระท่ี  2 , 3  

ประธานสภา ฯ  ขอเรียนเชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบครับ  
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ประธานคณะกรรมการ   เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ    ท่านสมาชิกสภาและผู้เข้าร่วมประชุม 
แปรญัตติ ฯ       ตามท่ีสภาเทศบาลต าบลปากพะยูน   ในคราวประชุมสภาเทศบาลต าบลปากพะยูน   
   สมัยประชุมสามัญ   สมัยที่  2   ครั้งที่ 1  ประจ าปี  2564  เมื่อวันที่  13   สิงหาคม  
   2564   ได้มีมติรับหลักการร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ   
   พ.ศ. 2565 วาระท่ี 1 และสภาเทศบาลต าบลปากพะยูน  ได้เลือกคณะกรรมการแปรญัตติ 
   จ านวน  3  ท่าน  ประกอบด้วย 

    1. นายหมัดแสละ สุขติ 
    2. นายสัญญา  รุ่งทอง 
    3. นายอะหมาด  หมัดหละ  

    และสภาได้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติ  ระหว่างวันที่   17  สิงหาคม  
   2564 ถึงวันที่  19  สิ งหาคม  2564 ตั้ งแต่ เวลา 08.30  น. –  16.30 น.                
   ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลปากพะยูน   และคณะกรรมการแปรญัตติได้ประชุม 
   เพ่ือเลือกประธานคณะกรรมการแปรญัตติและเลขานุการ เมื่อวันที่  16 สิงหาคม  2564  
   เวลา 10.00 น.  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลปากพะยูน  ผลการประชุม  ดังนี้ 

    1. นายหมัดแสละ สุขติ  ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 
    2. นายอะหมาด  หมัดหละ กรรมการแปรญัตติ 
    3. นายสัญญา  รุ่งทอง  กรรมการ/เลขานุการแปรญัตติ  

    คณะกรรมการแปรญัตติได้ประชุมกัน  ในวันที่   20   สิงหาคม   2564    
   เวลา  10.00 น.  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลปากพะยูน เ พ่ือพิจารณา               
   ค าแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565   
    คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
   พ.ศ. 2565  ได้ประชุมและพิจารณาค าแปรญัตติดังกล่าวแล้ว  ผลปรากฏว่าไม่มีสมาชิก
   สภาเทศบาลมายื่นค าแปรญัตติแก้ไขเพ่ิมเติมในตอนใด  หรือขอ้ใด   ตลอดจนการสงวน 
   ค าแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565    
   แต่ประการใด  และที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ   ได้พิจารณาแล้วมีมติเสนอ          
   ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี   งบประมาณ พ.ศ. 2565  นั้น  ตามร่างเดิม 
   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

ประธานสภา ฯ  ท่านประธานคณะกรรมการแปรญัตติ   ได้แจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบเรียบร้อย 
 ในวาระท่ี  2  ท่านสมาชิกมีอะไรจะสอบถามบ้างไหมครับ  ถ้าไม่มีต่อไปเป็นวาระท่ี 3 

  -   การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
 2565  ในวาระท่ี 3   ไม่มีการอภิปราย   เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้ม ี 
 การอภิปราย   ถ้ามีเหตุผลอันสมควรในการพิจารณาวาระนี้    ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่น 
 ลงมติว่า จะให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

หรือไม่ 
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ประธานสภา ฯ  ขอมติจากสมาชิกสภาเทศบาลต าบลปากพะยูน   ว่าจะให้ตราเป็นเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  หรือไม่   

  สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565  เห็นชอบโปรดยกมือครับ  

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 

ประธานสภาฯ   ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
   งบประมาณ พ.ศ. 2565  ดังกล่าวแล้ว  
ระเบียบวาระที่  6    เรื่องอ่ืน ๆ 

ประธานสภา ฯ   สมาชิกท่านใดต้องการหารือ   เรื่องใดบ้าง   เชิญครับ     

พ.จ.อ.อรุณ  คงชู  เรียนท่านประธานสภา  ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้ากองและเจ้าหน้าที่ 
ผู้อ านวยการกองสาธารณสุข ฯ ทุกท่านครับ  ผม  พ.จ.อ.อรุณ   คงชู    ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   
   ผมขอแก้ไขค าชี้แจง ค่าซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ไฟฟ้า จ านวน  10,200 บาท เพ่ือจ่ายเป็น 
   ค่าจัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ไฟฟ้า  เป็นครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว   เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้  
   ขนาด 22 นิ้ว  ราคา 10,200  บาท   ดังนี้ 
    1. เป็นเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ชนิดใช้เครื่องยนต์แบบมือถือ 
    2. ใช้เครื่องเบนซิน 1  สูบ  2 จังหวะ 
    3. ความจุ  กระบอกสูบไม่น้อยกว่า 21 ซีซี 
    4. เครื่องยนต์ ขนาดไม่น้อยกว่า 0.8 แรงม้า 
    5. ใบมีดตัด ขนาดไม่น้อยกว่า 22 นิ้ว 
    6. ใบมีดตัด สามารถใช้ได้  2 ด้าม 

ประธานสภา ฯ   มีท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนบ้าง   เมื่อไม่มีผมขอมติที่ประชุมสมาชิกสภาเทศบาล 
   สมาชิกท่านใดเห็นชอบแก้ไขค าชี้แจงค่าซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ไฟฟ้า จ านวน 10,200 บาท  
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ไฟฟ้า เป็นครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  เครื่องตัดแต่ง 
   พุ่มไม้  ขนาด  22  นิ้ว  ราคา 10,200  บาท  โปรดยกมือขึ้นครับ  
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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   สมาชิกสภาท่านใดไม่เห็นชอบโปรดยกมือ 

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 

ประธานสภาฯ   ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 

ประธานสภา ฯ   สมาชิกท่านใดต้องการหารือ   เรื่องใดบ้าง   เชิญครับ 

นายอภิชาติ ชาลี  เรียนท่านประธานสภา  ผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้ากองและเจ้าหน้าที่ 
สมาชิกสภา ฯ  ทุกท่าน  ผม  นายอภิชาติ  ชาลี   สมาชิกสภาเทศบาล  ผมมีเรื่องแจ้งให้ทราบและชาวบ้าน 
   อยากทราบ  ที่ร้านน้ าชามีการพูดว่าฝ่ายค้านท างานไม่มีประสิทธิภาพ  ถ้าท่านผู้บริหารท่านใด 
   ท าดีผมก็สนับสนุน ถ้าท่านท าไม่ดีผมขอต าหนิบ้าง ผมขอถามว่าฝ่ายจัดเก็บรายได้ที่เก็บค่าไฟ 
   ของเทศบาล  ทราบมาว่า  หลายปีแล้วเก็บเงินค่าไฟ  แตเ่งินไม่เคยฝากเข้าคลังเลย ผมอยาก 
   ทราบว่าเงินนั้นเอาไปไหน  

นายกเทศมนตรี ฯ  เรียนประธานสภา   ผู้บริหาร    สมาชิกสภาเทศบาล   หัวหน้ากองและเจ้าหน้าที่ 
   ทุกท่านครับ ผม นายยุสุบ  แหละตี  นายกเทศมนตรี ขอขอบคุณท่านสมาชิก อภิชาติ ชาลี 
   ผมจะดูให้   ผมพึ่งมาท างาน  ผมขอดูอีกสักนิดว่าที่ผ่านมาเป็นอยู่อย่างไร  แล้วผมจะชี้แจง 
   ให้ทราบอีกครั้ง  ผมอยากให้สมาชิกรับทราบว่าโครงการปรับปรุงซ่อมสร้างผิวแอสฟัลท์ติก 
   คอนกรีต งบประมาณเก้าล้านกว่าบาทก าลังจะก่อสร้างอีกประมาณสองอาทิตย์  ขอเชิญ 
   กองช่างชี้แจง  รายละเอียดครับ 

นายพรหมเวช  รุ่งเรือง  สวัสดีท่านประธานสภา   ผู้บริหาร   และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านครับ  
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ ผม นายพรหมเวช  รุ่งเรือง  วิศวกรโยธาปฏิบัติการ  ผมขอแจ้งให้ทราบว่า  เทศบาลได้ 
   ขอโครงการเงินเหลือจ่ายปีงบประมาณ 2564 ทางกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 
   ได้อนุมัติปรับปรุงถนนลาดยางในเขตเทศบาลต าบลปากพะยูน จ านวน  4  ช่วง มีพ้ืนที่ 
   รวมไม่น้อยกว่า 20,144 เมตร  รายละเอียดโครงการ 

    ช่วงที่ 1 
    งานซ่อมสร้างผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี  Hot Mix In-Place Recycling  
   และ Overlay) รวมระยะทาง 1.100 กม. ผวิทางกว้าง 10.00 เมตร 
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    ช่วงที่  2 

    งานซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี OVERLAY) รวมระยะทาง 
   0.300 กม. ผิวทางกว้างเฉลี่ย 9.20 เมตร 

    ช่วงที่  3 
    เสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดย Hot Mix In-Place Recycling) 
   รวมระยะทาง 0.400 กม. ผวิทางกว้างเฉลี่ย 9.00 เมตร  

    ช่วงที่  4 

    เสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  (โดยวิธี OVERLAY)  รวมระยะทาง 
   0.340  กม.  ผิวทางกว้างเฉลี่ย  8.50  เมตร 
    เสริมไหล่ทาง กม. ที่ 2+050 ถึง กม. ที่ 2+140 รวมระยะทาง 0.090 กม.  
   และ กม.ที่ 2+1265 ถึง  กม.ที่ 2+140  รวมระยะทาง 0.0135 กม. 

นายกเทศมนตรี ฯ  ผมอยากให้สภาได้รับรู้  และสมาชิกสภาได้ชี้แจงถูกเม่ือชาวบ้านสอบถาม 
   ผมรับฟังทุกเรื่อง  พยายามท าให้เทศบาลต าบลปากพะยูนพัฒนาขึ้น มีอะไรแนะน า 
   ผมรับฟังเสมอครับ 
นายอภิชาติ ชาลี  ผมขออนุญาต   ให้ท่านประธานสภาท าหน้าที่ให้ถูกต้องครับ   เรื่องค่าไฟว่า 
สมาชิกสภา ฯ  หายไปไหน  เป็นเงินภาษีของชาวบ้าน และเงินของ 4 ชุมชนที่เทศบาลเรียกคืนเอาไปไหน 
   ต้องท าในสิ่งที่ถูกต้อง ผมในฐานะสมาชิกสภา  ผมอยากรู้ อยากทราบ  ประธาน ฯ  ต้องให ้
   ผู้ที่เกี่ยวข้องชี้แจงให้ทราบด้วย และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องก็อยู่ในสภาด้วย  ท่านประธาน ฯ   
   กรุณาอย่าให้สมาชิกบางท่านไปพูดตามร้านน้ าชา มีอะไรอยากให้มาพูดกันในสภา ผมขอ 
   การันตีได้เลยว่าผมไม่เคยว่านายกยุสุบ  ตั้งแต่บัดนี ้ ผมจะท าหน้าที่ฝ่ายค้านให้ดีที่สุด    
   กรุณาบอกฝ่ายจัดเก็บค่าไฟชี้แจงให้ทราบด้วย  และผมขอเรียนถามหัวหน้ากองช่าง    
   เรื่องท าน้ าตกหน้าตลาดสด   มีการจัดซื้อจัดจ้างหรือไม่   ใช้งบประมาณไหนจัดท า  
   ผมอยากสอบถาม ครับ 

นายพรหมเวช  รุ่งเรือง  งบท าน้ าตกหน้าตลาดสดใช้งบประมาณของกองช่าง  ขณะนี้ใช้งบประมาณไป 
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ หนึ่งแสนสี่หมื่นบาท  คาดว่าจะเพียงพอกับงบประมาณท่ีตั้งไว้ 

นายธนัยนันท์  สุจวิพันธ์  เรียนท่านประธานสภา  ผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้ากองและเจ้าหน้าที่ 
ปลัดเทศบาล ฯ  ทุกท่าน  ผม นายธนัยนันท์  สุจวิพันธ์  ปลัดเทศบาล  ตามท่ีท่านอภิชาติ ฯ   สอบถาม  
   เรื่องการจัดเก็บค่าไฟในเขตเทศบาล  ผมขออนุญาตไม่ขอตอบก่อน ผมต้องใช้เวลาในการ 
   ตรวจสอบและหาข้อมูลเพ่ือจะมาชี้แจงต่อไป 
นายเทศมนตรี ฯ   ผมขอเวลาให้ท่านปลัดได้ตรวจสอบข้อเท็จจริง เพราะต้องใช้เวลาและจะมาชี้แจง 
   ในการประชุมครั้งต่อไป  การบริหารจัดการงบประมาณของผมแบ่งเป็น  2  ส่วน 
    ส่วนที่  1 งบประมาณตามเทศบัญญัติรายจ่ายตามที่ตั้งไว้ 
    ส่วนที่  2 งบบริหารนอกที่สามารถน ามาใช้โดยหาวิธีนอกและเอารายได้ของผม 
   บางส่วนมาใช้จ่าย  
    การน างบประมาณมาใช้พัฒนาบ้านเมือง ผมจะใช้ความละเอียดรอบคอบ 

ประธานสภา ฯ    สมาชิกท่านใดต้องการหารือ   เรื่องใดอีกบ้าง  เชิญครับ 

ที่ประชุม ฯ   ไม่มี  
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ประธานสภาฯ          เมื่อไม่มีผู้ใดหารือเพ่ิมเติม  ผมขอขอบคุณนายกเทศมนตรี ฯ  ผู้เข้าร่วมประชุม           
 และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลปากพะยูนทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม ผมขอปิดการประชุม 
 
  

                                       ปิดประชุมเวลา   11.30  น. 

  

   ลงชื่อ    พิเชษฐ์  เส็นติหย๊ะ ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
                                        (นายพิเชษฐ์  เส็นติหย๊ะ) 
                                         เลขานุการสภาเทศบาล 

 
 
 

            ตรวจสอบแล้วถูกต้อง 
 

 

   ลงชื่อ     หมัดแสละ   สุขติ             ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม   
            (นายหมัดแสละ  สุขติ)  
 

ลงชื่อ      ณัฐกานต์  เพชรตีบ               คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                                         (นายณัฐกานต์  เพชรตีบ) 
 

ลงชื่อ      อะหมาด  หมัดหละ               คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม                               
          (นายอะหมาด  หมัดหละ) 
 

          ลงชื่อ       ชัยนาท  รัชนีย์       ประธานสภาเทศบาลต าบลปากพะยูน 
              (นายชัยนาท  รัชนีย)์       
   

 
 

   

  
 
 
 

 


