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รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองตะลุบัน
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจาปี พ.ศ. 2563
วันพฤหัสบดี ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองตะลุบัน
ผู้ที่มาประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

นายนิติ นิเดหะ
นายสุจินต์ โอชาอัมพวัน
นายอาพล พรหมบรรจง
นายพันธ์ทิพย์ มาลายา
นางสีย๊ะ สีทองชื่น
นายอับดุลยาบาอี สาแม
นายมะยูฮัน เจะเลาะ

ประธานสภาเทศบาล
รองประธานสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
เลขานุการสภาเทศบาล

ผู้ที่ลาประชุม
1. นางสาวยารียะ สารีกามา

สมาชิกสภาเทศบาล

ผู้ที่ขาดประชุม
-ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

นายสมปอง มั่นคง
นายนิรัตน์ ปุ๋ยชุมผล
นางแวนะ ลาเด็ง
นางสาวปราณี เจริญสุข
นางมณฑา ดามณี
นายสุกิจ สุระกาแหง
นางฟารีดา สมานพิทักษ์
นายอดุล อิศมาอีล

ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี
ผู้อานวยการกองช่าง
ผู้อานวยการกองสวัสดิการสังคม
ผู้อานวยการกองคลัง
ผู้อานวยการกองวิชาการ
ผู้อานวยการกองการศึกษา
หัวหน้าสานักปลัด
ผู้อานวยการกองสาธารณสุขฯ

เริ่มประชุม....
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เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.
นายมะยูฮัน เจะเลาะ
เลขานุการสภาเทศบาล

นายนิติ นิเดหะ
ประธานสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานสภา ท่านปลัดเทศบาลปฎิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรี สมาชิ กสภาเทศบาลผู้ ท รงเกี ยรติ ตลอดจนผู้ เข้ า ร่ ว ม
ประชุมทุกท่าน ตามที่ได้มีหนังสื อเชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก
ประจาปี 2563 เวลา 10.00 น. จากการตรวจสอบรายชื่อผู้มาประชุ มแล้ว
ปรากฏว่ามีสมาชิก ลา 1 คน ขาด - .คน ลงชื่อเข้าร่วมประชุม 6 คน
ครบองค์ประชุ ม จึง ได้กดกริ่ งเรียกสมาชิก เข้าห้ องประชุ ม ตามระเบีย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 25 ล าดับต่อไปขอเชิญ
ประธานสภาดาเนินการต่อไปครับ
เรียนท่านปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี สมาชิกสภา
เทศบาลผู้ทรงเกียรติ หัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุก
ท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจาปี 2563 และ
ต่อไปผมขอแจ้งระเบียบวาระการประชุมในวันนี้ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง (1) รับรองรายงานการประชุมสภาสมัย
สามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 3 กันยายน
2562
(2) รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2
ประจาปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง ที่เสนอใหม่
(1) การกาหนดสมัยประชุมสามัญ ประจาปี 2563 และวันเริ่ม
สมัยประชุมสามัญของแต่ละสมัย
(2) การกาหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจาปี 2564
(3) ญัตตินายกเทศมนตรี เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคา
ชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจาปี พ.ศ. 2563 (จัดซื้อเครื่องโทรศัพท์
ไร้สายระบบตอบรับอัตโนมัติแบบดิจิตอล) สานักปลัด
(4) ญัตตินายก......
(4) ญัตตินายกเทศมนตรี เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2563 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (จัดซื้อโต๊ะทางาน
พร้อมเก้าอี้ผู้บริหารสาหรับนายกเทศมนตรี) สานักปลัด

[3]
(5) ญัตตินายกเทศมนตรี เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2563 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (จัดซื้อโต๊ะทางาน
พร้อมเก้าอี้ผู้บริหารสาหรับรองนายกเทศมนตรี) สานักปลัด
(6) ญัตตินายกเทศมนตรี เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2563 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (จัดซื้อเก้าอี้บุนวม
จานวน 10 ตัว) สานักปลัด
(7) ญัตตินายกเทศมนตรี เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2563 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (จัดซื้อชุดโซฟา
รับแขกสาหรับห้องนายกเทศมนตรี) สานักปลัด
(8) ญัตตินายกเทศมนตรี เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2563 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (จัดซื้อชุดโซฟา
รับแขกสาหรับห้องรองนายกเทศมนตรี) สานักปลัด
(9) ญัตตินายกเทศมนตรี เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2563 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ค่าบารุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ปรังปรุง ซ่อมแซมอาคารสานักงานเทศบาล)
สานักปลัด
(10) ญัตตินายกเทศมนตรี เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2563 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ สาหรับสานักงาน) กองการศึกษา
(11) ญัตตินายกเทศมนตรี เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี พ.ศ.2563 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (จัดซื้อโต๊ะทางาน
จานวน 5 ตัว) กองสาธารณสุขฯ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง อื่นๆ
และต่อไปขอดาเนินการตามระเบียบวาระการประชุม
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
ผมขออ่านประกาศสภาเทศบาลเมืองตะลุบัน เรื่อง เรียกประชุม
สภาเทศบาลเมืองตะลุบัน สมัยสามัญ สมัยแรก ประจาปี 2563

ตามที่....
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นายอาพล พรหมบรรจง
สมาชิกสภาเทศบาล

ตามที่ สภาเทศบาลเมืองตะลุ บัน ได้ประชุมสภาเทศบาล สมัย
สามัญ สมัยแรก เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 กาหนดให้มีการประชุม
สภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจาปี
2563 ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์
2563 ถึงวันที่ 1 มีนาคม 2563 นั้น
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 25 วรรคแรกแห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 จึง
ประกาศเรี ย กประชุ ม สภาเทศบาลเมื อ งตะลุ บั น สมั ย สามั ญ สมั ย แรก
ประจาปี 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 1 มีนาคม 2563
มีกาหนดไม่เกิน 30 วัน จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563
(ลงชื่อ) นิติ นิเดหะ
( นายนิติ นิเดหะ )
ประธานสภาเทศบาลเมืองตะลุบัน
ต่อไปขอเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 2
ระเบี ย บวาระที่
2 เรื่ อ ง รั บ รองรายงานการประชุ ม สภา
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 3 กันยายน
2562 และสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจาปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่
17 กันยายน 2562
ต่ อ ไปขอเชิ ญ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุ ม ชี้ แ จง
รายละเอียดขอเชิญครับ
เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรี ท่ า นสมาชิ ก สภาผู้ ท รงเกี ย รติ และผู้ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม
ทุกท่านกระผมนายอาพล พรหมบรรจง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองตะลุบัน
ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ลาดับต่อไปผมขออ่ าน
บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการสามัญประจาสภา ดังนี้
รายงานการประชุมคณะกรรมการสามัญประจาสภาตรวจรายงาน
การประชุม เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง
ประชุมสภาเทศบาลเมืองตะลุบัน
ผู้มาประชุม มีรายชื่อและตาแหน่ง ดังนี้
1. นายอาพล พรหมบรรจง
ประธานคณะกรรมการ
2. นายพันธุ์ทิพย์ มาลายา
กรรมการ
3. นางสาวยารียะ สารีกามา กรรมการและเลขานุการ
เริ่มประชุม....
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เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.
คณะกรรมการได้มาประชุมพร้ อมกัน ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล
เมืองตะลุบัน เมื่อเวลา 10.00 น. ที่ประชุมได้ตรวจและพิจารณารายงาน
การประชุมสภาเทศบาลเมืองตะลุ บัน สมัย สามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1
ประจาปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562 และสมัยสามัญ สมัยที่ 4
ครั้งที่ 2 ประจาปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562 ณ ห้อง
ประชุมสภาเทศบาลเมืองตะลุบัน โดยละเอียดและเห็นว่าถูกต้องไม่มีตอน
ใดต้องแก้ไข จึงเสนอสภาเทศบาลเพื่อรับรองต่อไป ขอขอบคุณครับ
นายนิติ นิเดหะ
ประธานสภาเทศบาล

มติที่ประชุม

มติที่ประชุม

ขอบคุณท่านอาพล พรหมบรรจง ที่ได้อ่านบันทึกรายงานการ
ประชุมของคณะกรรมการสามัญประจาสภา ซึ่งได้ตรวจสอบรายงานการ
ประชุม และเลขาฯ ได้แจกให้กับท่านสมาชิกแล้วนั้น มีสมาชิกท่านใดจะขอ
แก้ไข หรือตัดทอนข้อความหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมก็จะขอมติที่ประชุม
สมาชิกท่านใดเห็นควรรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมือง
ตะลุบัน สมัย สามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจาปี 2562
เมื่อวันที่ 3
กันยายน 2562 กรุณายกมือขึ้นครับ
รับรอง 5 เสียง สมาชิกท่านใดไม่รับรอง กรุณายกมือขึ้น
ไม่รับรอง - เสียง
งดออกเสียง 1 เสียง
เป็นอันว่ารายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองตะลุบัน สมัยสามัญ
สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจาปี 2562 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562 สมาชิก
รับรอง 5 เสียง
ต่ อ ไปสมาชิ ก ท่ า นใดเห็ น ควรรั บ รองรายงานการประชุ ม สภา
เทศบาลเมืองตะลุบัน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจาปี 2562 เมื่อ
วันที่ 17 กันยายน 2562 กรุณายกมือขึ้นครับ
รับรอง 5 เสียง สมาชิกท่านใดไม่รับรอง กรุณายกมือขึ้น
ไม่รับรอง - เสียง
งดออกเสียง 1 เสียง
เป็นอันว่ารายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองตะลุบัน สมัยสามัญ
สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจาปี 2562 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562 สมาชิก
รับรอง 5 เสียง

และต่อไป....
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นายมะยูฮัน เจะเลาะ
เลขานุการสภาเทศบาล

นายนิติ นิเดหะ
ประธานสภาเทศบาล

นายอาพล พรหมบรรจง
สมาชิกสภาเทศบาล

และต่อไปขอเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง ที่เสนอใหม่
ระเบี ย บวาระที่ 3 (1) การก าหนดสมั ย ประชุ ม สามั ญ ประจ าปี
2563 และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญของแต่ละสมัย ขอเชิญเลขานุการสภา
ชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้อง ขอเชิญครับ
เรียนท่านประธานสภา ท่านปลัดเทศบาลปฎิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรี สมาชิ กสภาเทศบาลผู้ ท รงเกี ยรติ ตลอดจนผู้ เข้ า ร่ ว ม
ประชุมทุกท่าน กระผมนายมะยูฮัน เจะเลาะ เลขานุการสภาเทศบาล ตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.
2562 มาตรา 24 ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสี่สมัย สมัยประชุมสามัญ
ครั้งแรกและวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจาปีให้สภาเทศบาลกาหนด
ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยข้อ บั ง คั บ การะชุ ม สภา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2554 ข้อ 11 ความว่า
เมื่ อ มี ป ระธานสภาท้ อ งถิ่ น แล้ ว ให้ ป ระธานสภาท้ อ งถิ่ น เลื อ กรอง
ประธานสภาท้องถิ่น เลขานุการสภาท้องถิ่น และให้ประธานสภาท้องถิ่นนา
ปรึกษาในที่ประชุมเกี่ยวกับการประชุมสมัยสามัญดังนี้
(2) ส าหรับเทศบาล ให้ ส ภาเทศบาลกาหนดว่าการประชุมสมั ย
สามัญประจาปีแต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัยในปีนั้นมีกาหนดกี่
วัน กับให้กาหนดวันเริ่ มประชุมสมัยประชุมสามัญประจาปีสมัยแรกของปี
ถัดไปและมีกาหนดกี่วัน ลาดับต่อไปขอเชิญท่านประธานได้ดาเนินการต่อไป
ครับ
ครับ ตามที่เลขาได้ชี้แจงรายละเอียดของระเบียบไปนั้น สรุปว่า
สภาจะปรึกษาหารือกันในเรื่ อง การกาหนดสมัยประชุม สามัญประจาปี
2563 ว่าจะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัยจะมีกาหนดกี่วัน
ต่อไปผมจะให้สมาชิกเสนอ กาหนดสมัยประชุมสามัญ ประจาปี
2563 ว่าจะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัยจะกาหนดกี่วัน ขอเชิญเสนอครับ
เรียนประธานสภา ท่านปลัดเทศบาลปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี
สมาชิก สภาเทศบาลผู้ ท รงเกีย รติ ตลอดจนผู้ เ ข้าร่ ว มประชุม ทุก ท่า นผม
นายอาพล พรหมบรรจง สมาชิกสภาเทศบาล ขอเสนอ
กาหนดสมัยประชุมสามัญประจาปี 2563 สมัยที่ 2 เริ่มตั้งแต่วันที่
1-30 พฤษภาคม 2563 มีกาหนด 30 วัน
กาหนดสมัยประชุมสามัญประจาปี 2563 สมัยที่ 3 เริ่มตั้งแต่วันที่
1-30 สิงหาคม 2563 มีกาหนด 30 วัน
กาหนดสมัยประชุม.....
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นายมะยูฮัน เจะเลาะ
เลขานุการสภา

กาหนดสมัยประชุมสามัญประจาปี 2563 สมัยที่ 4 เริ่มตั้งแต่วันที่
1-30 กันยายน 2563 มีกาหนด 30 วัน
ขอบคุณครับ
ตามที่สมาชิกเสนอมา นั้น ขอผู้รับรอง ด้วยครับ
มีผู้รับรอง 3 คน ถูกต้อง
1. นายสุจินต์ โอชาอัมพวัน
2. นางสียะ สีทองชื่น
3. นายพันธ์ทิพย์ มาลายา
มีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ขอเชิญครับ ถ้าไม่มีผมจะ
ขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นด้วยกับการ
กาหนดสมัยประชุมสามัญประจาปี 2563 สมัยที่ 2 เริ่มตั้งแต่วันที่
1-30 พฤษภาคม 2563 มีกาหนด 30 วัน
กาหนดสมัยประชุมสามัญประจาปี 2563 สมัยที่ 3 เริ่มตั้งแต่วันที่
1-30 สิงหาคม 2563 มีกาหนด 30 วัน
กาหนดสมัยประชุมสามัญประจาปี 2563 สมัยที่ 4 เริ่มตั้งแต่วันที่
1-30 กันยายน 2563 มีกาหนด 30 วัน
กรุณายกมือขึ้น
เห็นด้วย 5 เสียง
สมาชิ ก ท่ า นใดไม่ เ ห็ น ด้ ว ยกั บ การก าหนดสมั ย ประชุ ม ดั ง กล่ า ว
ข้างต้น กรุณายกมือขึ้น
ไม่เห็นด้วย - เสียง
งดออกเสียง 1 เสียง
สรุปว่าสมาชิกเห็นด้วย จานวน 5 เสียง ซึ่งเป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 86
และต่อไปขอเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 3 (2)
ระเบียบวาระที่ 3 (2) การกาหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัย
แรก ประจาปี 2564 ขอเชิญเลขาได้ชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้อง
เรี ย นท่ า นประธานสภาที่ เ คารพ ท่ า นนายกเทศมนตรี รอง
นายกเทศมนตรี สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
กระผมนายมะยู ฮั น เจะเลาะ เลขานุ ก ารสภาเทศบาล ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการะชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547
แก้ไขเพิ่มเติม....
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นายพันธ์ทิพย์ มาลายา
สมาชิกสภาเทศบาล
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แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 11 ความว่าเมื่อมีประธานสภา
ท้ อ งถิ่ น แล้ ว ให้ ป ระธานสภาท้ อ งถิ่ น เลื อ กรองประธานสภาท้ อ งถิ่ น
เลขานุการสภาท้องถิ่น และให้ประธานสภาท้องถิ่นนาปรึกษาในที่ประชุม
เกี่ยวกับการประชุมสมัยสามัญดังนี้
(2) ส าหรับเทศบาล ให้ ส ภาเทศบาลกาหนดว่าการประชุมสมั ย
สามัญประจาปีแต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัยในปีนั้นมีกาหนดกี่
วัน กับให้กาหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจาปีสมัยแรกของปี
ถัดไปและมีกาหนดกี่วัน ลาต่อไปขอเชิญท่านประธานดาเนินการต่อไป ครับ
ครับ ตามที่เลขาได้ชี้แจงรายละเอียดของระเบียบไปนั้น สรุปว่า
สภาจะปรึกษาหารือกันในเรื่อง กาหนดวันเริ่มประชุ มสมัยประชุมสามัญ
สมัยแรก ประจาปีปี 2564 และมีกาหนดกี่วัน
ครับต่อไปผมจะให้สมาชิกเสนอ วันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามั ญ
สมัยแรก ประจาปี 2564 และมีกาหนดกี่วัน ขอเชิญเสนอครับ
เรียนประธานสภา ท่านปลัดเทศบาลปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี
สมาชิก สภาเทศบาลผู้ ท รงเกีย รติ ตลอดจนผู้ เ ข้าร่ ว มประชุม ทุก ท่า นผม
นายพันธ์ทิพย์ มาลายา สมาชิกสภาเทศบาล ขอเสนอวันเริ่มประชุมสมัย
สามัญ สมัยแรก ประจาปี พ.ศ. 2564 ตั้งแต่ วันที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.
2564 ถึงวันที่ 2 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 มีกาหนด 30 วัน
ตามที่สมาชิกเสนอมา นั้น ขอผู้รับรอง ด้วยครับ
มีผู้รับรอง 3 คน ถูกต้อง
1. นางสีย๊ะ สีทองชื่น
2. นายสุจินต์ โอชาอัมพวัน
3. นายอาพล พรหมบรรจง
มีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุม
สมาชิกท่านใดเห็นด้วยกับการกาหนดวันเริ่มประชุมสมั ยประชุม
สามัญ สมัยแรก ประจาปี 2564 เริ่มตั้งแต่ วันที 1 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.
2564 ถึงวันที่ 2 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 มีกาหนด 30 วัน กรุณายกมือขึ้น
เห็นด้วย 5 เสียง
สมาชิกท่านใดไม่เห็นด้วยกับการกาหนดสมัยประชุมดังกล่าว
ข้างต้น กรุณายกมือขึ้น
ไม่เห็นด้วย - เสียง
งดออกเสียง 1 เสียง
สรุปสมาชิก....
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นายสุจินต์ โอชาอัมพวัน
รองประธานสภาเทศบาล

นายสมปอง มั่นคง
ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรี

สรุปว่าสมาชิกเห็นด้วย จานวน 5 เสียง ซึ่งเป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 86 เนื่องจากวันนี้ผมรู้สึกไม่ค่อย
สบายไม่สามารถดาเนินการประชุ มต่อ ผมขออนุญาตให้นายสุจินต์ โอชา
อัมพวัน รองประธานสภาดาเนินการประชุมต่อไปครับ ขอเชิญครับ
เรียนท่านปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี สมาชิกสภา
เทศบาลผู้ทรงเกียรติ หัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุ ก
ท่าน ผมนายสุจินต์ โอชาอัมพวัน รองประธานสภาเทศบาล ขออนุญาต
ดาเนินการในฐานะประธานสภา ครับ
และต่อไปขอเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 3 (3)
(3) ญัตตินายกเทศมนตรี เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคา
ชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจาปี พ.ศ. 2563 (จัดซื้อเครื่องโทรศัพท์
ไร้ ส ายระบบตอบรับ อัต โนมัติ แบบดิ จิต อล) ขอเชิ ญ ปลั ด เทศบาลปฏิ บั ติ
หน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน ได้ชี้แจงรายละเอียดครับ
เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ และ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายสมปอง มั่นคง ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรี เ มื อ งตะลุ บั น ขอเสนอญั ต ติ เรื่ อ งขออนุ มั ติ แ ก้ ไ ข
เปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของสานักปลัดเทศบาลเทศบาลเมืองตะลุบัน ดังนี้
กรณี การจัดซื้อเครื่องโทรศัพท์ไร้สายระบบตอบรับอัตโนมัติแบบ
ดิจิตอล แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ประเภท
ครุภัณฑ์สานักงาน งบประมาณตั้งไว้ 4,500.-บาท เนื่องจากงบประมาณ
ดังกล่าวมีข้อความผิดพลาด จึงขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงดังนี้
ข้อความเดิม
แผนงาน บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบ ลงทุน หมวด
ค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซื้อเครื่องโทรศัพท์ไร้ส าย
ระบบตอบรับอัตโนมัติแบบดิจิตอล หน้าจอ LCD ไม่น้อยกว่า15 นิ้ว
จานวน 1 เครื่อง จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีในราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ของงบสานักงบประมาณ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561 – 2565) หน้าที่ 220 ลาดับที่ 7 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป ) รหัส 00111 รวมเป็นเงิน
4,500.-บาท
ข้อความใหม่....
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ข้อความใหม่
แผนงาน บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบ ลงทุน หมวด
ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สานักงาน จัดซื้อเครื่องโทรศัพท์ไร้สายระบบ
ตอบรับอัตโนมัติแบบดิจิตอล หน้าจอ LCD ไม่น้อยกว่า1.5 นิ้ว จานวน
1 เครื่อง จัดซื้อตามราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ของงบสานักงบประมาณ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 –
2565) หน้าที่ 220 ลาดับที่ 7 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป) รหัส 00111 รวมเป็นเงิน 4,500.-บาท
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3)
พ.ศ. 2543 ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ในหมวดค่ า ครุ ภั ณ ฑ์ ที่ ดิ น และสิ่ ง ก่ อ สร้ า งที่ ท าให้ ลั ก ษณะ ปริ ม าณ
คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอานาจอนุมัติ
ของสภาท้องถิ่น ขอบคุณครับ
ขอขอบคุณท่านปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมือง
ตะลุบันที่ได้ชี้แจงรายละเอียด มีสมาชิกท่านใดจะซักถามเพิ่มเติมหรือไม่
ขอเชิญครับ หากไม่มี ผมจะขอมติที่ประชุม
- สมาชิกท่านใดอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณ
รายจ่าย ประจาปี พ.ศ. 2563 (จัดซื้อเครื่องโทรศัพท์ไร้สายระบบตอบรับ
อัตโนมัติแบบดิจิตอล) รายละเอียดดังกล่าวข้างต้น กรุณายกมือขึ้น
- อนุมัติ 5 เสียง
- สมาชิกท่านใดไม่อนุมัตใิ ห้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณ
รายจ่าย ประจาปี พ.ศ. 2563 (จัดซื้อเครื่องโทรศัพท์ไร้สายระบบตอบรับ
อัตโนมัติแบบดิจิตอล) รายละเอียดดังกล่าวข้างต้นกรุณายกมือขึ้น
ไม่อนุมัติ - เสียง
งดออกเสียง 1 เสียง
สรุ ป สมาชิ ก อนุ มั ติ ใ ห้ แ ก้ ไ ขเปลี่ ย นแปลงค าชี้ แ จงงบประมาณ
รายจ่าย ประจาปี พ.ศ. 2563 (จัดซื้อเครื่องโทรศัพท์ไร้สายระบบตอบรับ
อัตโนมัติแบบดิจิตอล) รายละเอียดดังกล่าวข้างต้น จานวน 5 เสียง
ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 3 (4)
(4) ญัตตินายกเทศมนตรี เรื่อง ขออนุมัติ โ อนเงิ นงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2563 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (จัดซื้อโต๊ะทางาน
พร้ อ มเก้ า อี้ ผู้ บ ริ ห ารส าหรั บ นายกเทศมนตรี ) ส านั ก ปลั ด ขอเชิ ญ
ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีชี้แจงรายละเอียดครับ
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นายสมปอง มั่นคง
ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรี

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ และ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายสมปอง มั่นคง ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน ขอเสนอญัตตินายกเทศมนตรี เรื่อง ขออนุมัติ
โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2563 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ (จัดซื้อโต๊ะทางานพร้อมเก้าอี้ผู้บริหารสาหรับนายกเทศมนตรี)
ด้วย สานักปลัดเทศบาลเมืองตะลุบัน มีความประสงค์จัดซื้อ โต๊ะ
ทางานพร้อมเก้าอี้ผู้บริหาร สาหรับนายกเทศมนตรี ซึ่งรายการดังกล่าว
ไม่ไ ด้ตั้ง งบประมาณรายจ่า ยประจาปี พ.ศ. 2563 ดัง นั้น จึงขอตั้ง จ่า ย
รายการใหม่ดังนี้
รายการใหม่
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์
ประเภทครุภัณฑ์สานักงาน จัดซื้อโต๊ะทางานพร้อมเก้าอี้ผู้บริหาร จานวน
1 ชุด เป็นเงิน 24,900.-บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
- โต๊ะทางานผู้บริห าร ส าหรับนายกเทศมนตรี จานวน 1 ตัว
ราคาตัวละ 20,000.-บาท ประกอบด้วยโต๊ะทางานพร้อมตู้ข้างโต๊ะหรือ
ตู้ลิ้นชัก พ่นสีแล็กเกอร์เงา หน้า TOP มีกระจก โต๊ะขนาดยาวไม่น้อยกว่า
150 ซม. x กว้างไม่น้อยกว่า 60 ซม. x สูงไม่น้อยกว่า75 ซม. ผลิตจากไม้
Hardboard หรือไม้ HDF กันน้าเคลือบเงาปกป้องเนื้อไม้
- เก้าอี้ผู้บริหาร สาหรับนายกเทศมนตรี จานวน 1 ตัว ราคาตัวละ
4,900.-บาท เป็นเก้าอี้สานักงานล้อเลื่อน พนักพิงและที่นั่งบุฟองน้าหุ้ ม
หนังเทียม พนักพิงสูงรองรับช่วงลาคอและศีรษะ มีที่วางแขน ขาเหล็กชุบ
โครเมียม มีล้อ สามารถปรับระดับความสูงเก้าอี้ได้ สามารถโยกเอนและ
หมุนได้รอบตัว
จัดซื้อตามราคาท้องถิ่ น เนื่องจากไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ของสานักงบประมาณ ปี 2562 โดยโอนลดจาก
แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุข ประเภทเงินเดือน
พนักงาน (ฝ่ายประจา) ตั้งไว้ 297,900.-บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน
267,900.-บาท โอนลดครั้งนี้ 24,900.-บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน
243,000.-บาท
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3 )
พ.ศ. 2543 หมวด 4 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายหมวด
ค่าครุภัณฑ์....
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นายสุจินต์ โอชาอัมพวัน
รองประธานสภาเทศบาล

มติที่ประชุม

นายสมปอง มั่นคง
ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรี

ค่ า ครุ ภั ณ ฑ์ ที่ ดิ น และสิ่ ง ก่ อ สร้ า ง ที่ ท าให้ ลั ก ษณะ ปริ ม าณ คุ ณ ภาพ
เปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภา
ท้องถิ่น ขอบคุณครับ
ขอขอบคุณท่านปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมือง
ตะลุบันที่ได้ชี้แจงรายละเอียด มีสมาชิกท่านใดจะซักถามเพิ่มเติมหรือไม่
ขอเชิญครับ หากไม่มี ผมจะขอมติที่ประชุม
- สมาชิ ก ท่ า นใดอนุ มั ติ ใ ห้ โ อนเงิ น งบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี
พ.ศ. 2563 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (จัดซื้อโต๊ะทางานพร้อมเก้าอี้
ผู้บริหารสาหรับนายกเทศมนตรี) เป็นเงิน 24,900.-บาท กรุณายกมือขึ้น
อนุมัติ 5 เสียง
- สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี
พ.ศ. 2563 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (จัดซื้อโต๊ะทางานพร้อมเก้าอี้
ผู้บริหารสาหรับนายกเทศมนตรี) เป็นเงิน 24,900.-บาท กรุณายกมือขึ้น
ไม่อนุมัติ - เสียง
งดออกเสียง 1 เสียง
สรุปสมาชิกอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.
2563 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (จัดซื้อโต๊ะทางานพร้อมเก้าอี้ผู้บริหาร
สาหรับนายกเทศมนตรี)เป็นเงิน 24,900.-บาท จานวน 5 เสียง
ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 3 (5)
(5) ญัตตินายกเทศมนตรี เรื่อง ขออนุมัติ โ อนเงิ นงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2563 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (จัดซื้อโต๊ะทางาน
พร้ อ มเก้ า อี้ ผู้ บ ริ ห ารส าหรั บ รองนายกเทศมนตรี ) ส านั ก ปลั ด ขอเชิ ญ
ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีชี้แจงรายละเอียดครับ
เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ และ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายสมปอง มั่นคง ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรี เ มื อ งตะลุ บั น ขอเสนอญั ต ติ เรื่ อ งขออนุ มั ติ โ อนเงิ น
งบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2563 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (จัดซื้อ
โต๊ะทางานพร้อมเก้าอี้ผู้บริหารสาหรับรองนายกเทศมนตรี)
ด้วย สานักปลัดเทศบาลเมืองตะลุบัน มีความประสงค์จัดซื้อ โต๊ะ
ท างานพร้ อ มเก้ า อี้ ผู้ บ ริ ห าร ส าหรั บ รองนายกเทศมนตรี ซึ่ ง รายการ
ดังกล่าวไม่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2563 ดังนั้นจึงขอตั้ง
จ่ายรายการใหม่ดังนี้
รายการใหม่.....
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รายการใหม่
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริห ารทั่ว ไป หมวดค่าครุภัณฑ์
ประเภทครุภัณฑ์สานักงาน จัดซื้อโต๊ะทางานพร้อมเก้าอี้ผู้บริหาร สาหรับ
รองนายกเทศมนตรี จานวน 3 ชุด เป็ นเงิ น 27,000.-บาท โดยมี
รายละเอียดดังนี้
- โต๊ะขนาดยาวไม่น้อยกว่า 150 ซม. x กว้างไม่น้อยกว่า 60 ซม. x
สู ง ไม่ น้ อ ยกว่ า 75 ซม. โต๊ ะ ลิ้ น ชั ก ทั้ ง 2 ข้ า งมี กุ ญ แจล็ อ ค ผลิ ต จากไม้
Particle Board หรือไม้อัด ราคาตัวละ 5,000.-บาท จานวน 3 ตัว
เป็นเงิน 15,000.- บาท
- เก้าอี้ผู้บริหาร เป็นเก้าอี้สานักงาน พนักพิงและที่นั่งบุฟองน้าหุ้ม
หนังเทียม พนักพิงสูงรองรับช่วงลาคอและศีรษะ มีที่วางแขน มีล้อ สามารถ
ปรับระดับความสูงได้ ราคาตัวละ 4,000.-บาท จานวน 3 ตัว เป็นเงิน
12,000.- บาท
จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ของสานักงบประมาณปี 2562 โดยโอนลดจาก
แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุข ประเภทเงินเดือน
พนักงาน (ฝ่ายประจา) ตั้งไว้ 297,900-บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน
243,000.-บาท โอนลดครั้งนี้ 27,000.-บาทงบประมาณคงเหลือหลังโอน
216,000.-บาท
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3 )
พ.ศ. 2543 หมวด 4 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายหมวดค่ า
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน
หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
ขอบคุณครับ
นายสุจินต์ โอชาอัมพวัน
รองประธานสภาเทศบาล

มติที่ประชุม

ขอขอบคุณท่านปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมือง
ตะลุบันที่ได้ชี้แจงรายละเอียด มีสมาชิกท่านใดจะซักถามเพิ่มเติมหรือไม่
ขอเชิญครับ หากไม่มี ผมจะขอมติที่ประชุม
สมาชิกท่านใดอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.
2563 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (จัดซื้อโต๊ะทางานพร้อมเก้าอี้ผู้บริหาร
สาหรับรองนายกเทศมนตรี) เป็นเงิน 27,000.-บาท กรุณายกมือขึ้น
อนุมัติ 5 เสียง
สมาชิก....
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- สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี

นายสมปอง มั่นคง
ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรี

พ.ศ. 2563 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (จัดซื้อโต๊ะทางานพร้อมเก้าอี้
ผู้บริหารสาหรับรองนายกเทศมนตรี)เป็นเงิน 27,000.-บาท กรุณายกมือขึ้น
ไม่อนุมัติ - เสียง
งดออกเสียง 1 เสียง
สรุปสมาชิก อนุมัติให้ โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.
2563 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (จัดซื้อโต๊ะทางานพร้อมเก้าอี้ผู้บริหาร
สาหรับรองนายกเทศมนตรี) เป็นเงิน 27,000.-บาท จานวน 5 เสียง
ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 3 (6)
ญัตตินายกเทศมนตรี เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี พ.ศ. 2563 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (จัดซื้อเก้าอี้บุนวม จานวน
10 ตัว) สานักปลัด ขอเชิญปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีชี้แจง
รายละเอียดครับ
เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ และ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายสมปอง มั่นคง ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรี เ มื อ งตะลุ บั น ขอเสนอญั ต ติ เรื่ อ ง ขออนุ มั ติ โ อนเงิ น
งบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2563 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (จัดซื้อ
เก้าอี้บุนวม จานวน 10 ตัว)
ด้ว ย ส านั ก ปลั ด เทศบาลเมื อ งตะลุ บั น มี ความประสงค์จั ด ซื้ อ
เก้า อี้บุ นวม เพื่อ รองรับ ประชาชนผู้ มาติด ต่อราชการกับ ผู้ บริ ห าร ซึ่ ง
รายการดังกล่าวไม่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2563 ดังนั้น
จึงขอตั้งจ่ายรายการใหม่ดังนี้
รายการใหม่
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์
ประเภทครุภัณฑ์สานักงาน จัดซื้อเก้าอี้บุนวม จานวน 10 ตัว เป็นเงิน
11,000.-บาท
- เป็น เก้ าอี้ บุนวมพนัก พิง และที่นั่ งโครงไม้อั ดบุฟ องน้าหุ้ ม หนั ง
สังเคราะห์ ขาและโครงพนักเหล็กชุบโครเมียม (หนาไม่น้อยกว่า 1 มม.)
รองขาด้วยพลาสติกแข็ง กันลื่นและป้องกัน รอยขีดข่วนบนพื้นผิว ขนาด
สินค้ากว้างไม่น้อยกว่า 45 ซม. x ลึกไม่น้อยกว่า 40 ซม. x สูงไม่น้อยกว่า
90 ซม./ตัว สามารถจั ดเก็บแบบวางซ้อนได้ ราคาตัว ละ 1,100.-บาท
จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสานัก
งบประมาณ ปี 2562 โดยโอนลดจาก
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นายสุจินต์ โอชาอัมพวัน
รองประธานสภาเทศบาล
นางสีย๊ะ สีทองชื่น
สมาชิกสภาเทศบาล

นายสุจินต์ โอชาอัมพวัน
รองประธานสภาเทศบาล

มติที่ประชุม

แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุข ประเภทเงินเดือน
พนักงาน (ฝ่ายประจา) ตั้งไว้ 297,900 งบประมาณคงเหลือก่อนโอน
216,000.-บาท โอนลดครั้งนี้ 11,000.-บาทงบประมาณคงเหลือหลังโอน
205,000.- บาท
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3 )
พ.ศ. 2543 หมวด 4 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายหมวดค่ า
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่ อสร้าง ที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน
หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
ขอบคุณครับ
ขอขอบคุณท่านปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมือง
ตะลุบันที่ได้ชี้แจงรายละเอียด มีสมาชิกท่านใดจะซักถามเพิ่มเติมหรือไม่
ขอเชิญครับ เชิญคุณสีย๊ะ สีทองชื่น
เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านนายกเทศมนตรี ท่านสมาชิก
สภาผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางสีย๊ะ สีทองชื่น
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองตะลุบัน คืออันนี้เป็นความคิดเห็นนะค่ะ ดิฉันอยาก
ให้ลักษณะของห้องประชุมเรา เนื่องจากเป็นเทศบาลเมือง แต่ใช้เก้าอี้ ใน
ห้องประชุมแบบธรรมดา คือดิฉันอยากให้ใช้เก้าอี้แบบหมุนได้เวลาจะเข้า
จะออกสะดวกหน่ อ ยนะค่ ะ ถ้ า จะพิ จ ารณาก็ อ ยากให้ มี ก ารพั ฒ นาห้ อ ง
ประชุมด้วยนะค่ะ ขอบคุณค่ะ
ขอขอบคุณท่านสมาชิก ที่ได้ชี้แจงรายละเอียด มีสมาชิกท่านใด
จะอภิปรายอีกหรือไม่ หากไม่มี ผมจะขอมติที่ประชุม
สมาชิกท่านใดอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.
2563 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (จัดซื้อเก้าอี้บุนวม จานวน 10 ตัว) เป็น
เงิน 11,000.-บาท กรุณายกมือขึ้น
อนุมัติ 5 เสียง
- สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี
พ.ศ. 2563 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (จัดซื้อเก้าอี้บุนวม จานวน 10 ตัว)
เป็นเงิน 11,000.-บาท กรุณายกมือขึ้น
ไม่อนุมัติ - เสียง
งดออกเสียง 1 เสียง
สรุปสมาชิก....
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นายสมปอง มั่นคง
ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรี

สรุปสมาชิก อนุมัติให้ โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.
2563 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (จัดซื้อเก้าอี้บุนวม จานวน 10 ตัว) เป็น
เงิน 11,000.-บาท จานวน 5 เสียง
ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 3 (7)
(7) ญัตตินายกเทศมนตรี เรื่อง ขออนุมัติ โ อนเงิ นงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2563 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (จัดซื้อชุดโซฟา
รับแขกสาหรับห้องนายกเทศมนตรี) สานักปลัด ขอเชิญปลัดเทศบาลปฏิบัติ
หน้าที่นายกเทศมนตรีชี้แจงรายละเอียดครับ
เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ และ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายสมปอง มั่นคง ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรี เ มื อ งตะลุ บั น ขอเสนอญั ต ติ เรื่ อ งขออนุ มั ติ โ อนเงิ น
งบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2563 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
(จัดซื้อชุดโซฟารับแขกสาหรับห้องนายกเทศมนตรี)
ด้วย สานักปลัดเทศบาลเมืองตะลุบัน มีความประสงค์จัดซื้อชุด
โซฟารับแขก สาหรับห้องนายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน จานวน 1 ชุด ซึ่ง
รายการดังกล่าวไม่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2563 ดังนั้น
จึงขอตั้งจ่ายรายการใหม่ดังนี้
รายการใหม่
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริห ารทั่ว ไป หมวดค่าครุภัณฑ์
ประเภทครุ ภั ณ ฑ์ ส านั ก งาน
จั ด ซื้ อ ชุ ด โซฟารั บ แขกส าหรั บ ห้ อ ง
นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน จานวน 1 ชุด เป็นเงิน 30,000.-บาท โดย
มีรายละเอียดดังนี้
- เก้าอี้โซฟาขนาดใหญ่ขนาดยาวไม่น้อยกว่า 1.60 ซม. x กว้างไม่
น้อยกว่า 0.85 ซม. x สูงไม่น้อยกว่า 0.82 ซม. จานวน 1 ตัว
- เก้าอี้โซฟาขนาดเล็ก ขนาดยาวไม่น้อยกว่า 1.20 ซม. x กว้างไม่
น้อยกว่า 0.85 ซม. x สูงไม่น้อยกว่า 0.80 ซม. จานวน 2 ตัว
โซฟาหุ้มเบาะด้วยผ้าหรือหนังเทียมกันน้า โครงสร้างทาจากไม้เนื้อ
แข็งปานกลางขึ้นไป ที่นั้งบุฟองน้า
- โต๊ะขนาดยาวไม่น้อยกว่า 90 ซม. x กว้างไม่น้อยกว่า 45 ซม. x
สูงไม่น้อยกว่า 49 ซม. จานวน 1 ตัว
จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ของสานักงบประมาณ ปี 2562 โดยโอนลดจาก
แผนงาน.....
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นายสุจินต์ โอชาอัมพวัน
รองประธานสภาเทศบาล
นางสีย๊ะ สีทองชื่น
สมาชิกสภาเทศบาล

นายสุจินต์ โอชาอัมพวัน
รองประธานสภาเทศบาล
นายสมปอง มั่นคง
ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรี

นายสุจินต์ โอชาอัมพวัน
รองประธานสภาเทศบาล

มติที่ประชุม

แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุข ประเภทเงินเดือน
พนักงาน (ฝ่ายประจา) ตั้งไว้ 297,900-บาท งบประมาณคงเหลือก่อน
โอน 205,000.-บาท โอนลดครั้งนี้ 30,000.-บาทงบประมาณคงเหลือหลัง
โอน 175,000.-บาท
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3 )
พ.ศ. 2543 หมวด 4 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายหมวดค่ า
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง ที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน
หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
ขอบคุณครับ
ขอขอบคุณท่านปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมือง
ตะลุบันที่ได้ชี้แจงรายละเอียด มีสมาชิกท่านใดจะซักถามเพิ่มเติมหรือไม่
ขอเชิญครับ เชิญคุณสีย๊ะ สีทองชื่น
เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านนายกเทศมนตรี ท่านสมาชิก
สภาผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางสีย๊ะ สีทองชื่น
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองตะลุบัน รายละเอียดตรงนี้ที่ท่านบอกว่าเป็นโซฟา
ขนาดใหญ่เป็นหนังแท้ไหม หรือเป็นสไตลหลุย หรือใช้ไม้สัก เนื่องจากราคา
สูง ขอบคุณค่ะ
ขอขอบคุณท่านสมาชิก ที่ได้ชี้แจงรายละเอียด ขอเชิญท่าน
ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี ชี้แจงครับ
เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ และ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายสมปอง มั่นคง ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน สาหรับการจัดซื้อโซฟาห้องนากเทศมนตรี
ตามที่เจ้าหน้าที่ได้ สืบราคาเพื่อให้ เหมาะสมกับห้ องนายกเทศมนตรีเป็น
โซฟาสไตลหลุย ครับขอบคุณครับ
ขอขอบคุณท่านนายกฯ ที่ได้ชี้แจงรายละเอียด มีสมาชิกท่านใด
จะอภิปรายอีกหรือไม่ หากไม่มี ผมจะขอมติที่ประชุม
สมาชิกท่านใดอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.
2563 ไปตั้ งจ่ ายเป็ นรายการใหม่( จัด ซื้อ ชุด โซฟารั บแขกส าหรั บห้ อ ง
นายกเทศมนตรี) เป็นเงิน 30,000.-บาท กรุณายกมือขึ้น
อนุมัติ 5 เสียง
สมาชิก....
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- สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี

พ.ศ. 2563 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่(จัดซื้อชุดโซฟารับแขกสาหรับห้อง
นายกเทศมนตรี) เป็นเงิน 30,000.-บาท กรุณายกมือขึ้น
ไม่อนุมัติ - เสียง
งดออกเสียง 1 เสียง
สรุปสมาชิกอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.
2563 ไปตั้ งจ่ ายเป็ นรายการใหม่( จัด ซื้อ ชุด โซฟารั บแขกส าหรั บห้ อ ง
นายกเทศมนตรี) เป็นเงิน 30,000.-บาท จานวน 5 เสียง

นายสมปอง มั่นคง
ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรี

ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 3(8)
(8) ญัตตินายกเทศมนตรี เรื่อง ขออนุมัติ โ อนเงิ นงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2563 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (จัดซื้อชุดโซฟา
รับแขกสาหรับห้องรองนายกเทศมนตรี) สานักปลัด ขอเชิญปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีชี้แจงรายละเอียดครับ
เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ และ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายสมปอง มัน่ คง ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรี เ มื อ งตะลุ บั น ขอเสนอญั ต ติ เรื่ อ งขออนุ มั ติ โ อนเงิ น
งบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2563 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
(จัดซื้อชุดโซฟารับแขกสาหรับห้องรองนายกเทศมนตรี)
ด้วย สานักปลัดเทศบาลเมืองตะลุบัน มีความประสงค์ จัดซื้อชุด
โซฟารับแขก สาหรับห้องรองนายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน จานวน 1 ชุด
ซึ่ ง รายการดั ง กล่ า วไม่ ไ ด้ ตั้ ง งบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี พ.ศ. 2563
ดังนั้นจึงขอตั้งจ่ายรายการใหม่ดังนี้
รายการใหม่
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริห ารทั่ว ไป หมวดค่าครุภัณฑ์
ประเภทครุ ภั ณ ฑ์ ส านั ก งาน จั ด ซื้ อ ชุ ด โซฟารั บ แขกส าหรั บ ห้ อ งรอง
นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน จานวน 1 ชุด เป็นเงิน 15,000.-บาท โดย
มีรายละเอียดดังนี้
- เก้าอี้โซฟา ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 64 x ยาวไม่น้อยกว่า 140 x
สูงไม่น้อยกว่า 35 เซนติเมตร โซฟาหุ้มเบาะด้วยหนังเทียม โครงสร้ างทา
จากไม้ จานวน 1 ตัว
- โต๊ะขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 45 x ยาวไม่น้อยกว่า 90 x สูงไม่
น้อยกว่า 49 เซนติเมตร จานวน 1 ตัว
จัดซื้อ......
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จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ของสานักงบประมาณปี 2562 โดยโอนลดจาก
แผนงานสาธารณสุ ข งานบริการสาธารณสุข ประเภทเงินเดือน
พนักงาน (ฝ่ายประจา) ตั้งไว้ 297,900-บาท งบประมาณคงเหลือก่อน
โอน 175,000.-บาท โอนลดครั้งนี้ 15,000.-บาทงบประมาณคงเหลือหลัง
โอน 160,000.-บาท
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3 )
พ.ศ. 2543 หมวด 4 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายหมวดค่ า
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน
หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
ขอบคุณครับ
นายสุจินต์ โอชาอัมพวัน
รองประธานสภาเทศบาล

ขอขอบคุณท่านปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมือง
ตะลุบันที่ได้ชี้แจงรายละเอียด มีสมาชิกท่านใดจะซักถามเพิ่มเติมหรือไม่
ขอเชิญครับ เชิญคุณสีย๊ะ สีทองชื่น

นางสีย๊ะ สีทองชื่น
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านนายกเทศมนตรี ท่านสมาชิก
สภาผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางสีย๊ะ สีทองชื่น
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองตะลุบัน คือดิฉันก็สงสัยน่ะค่ะ ขอถามนิดหนึ่งท่าน
รองนายกเรามี 3 คน ทาไมถึงซี้อโซฟาชุดเดียว อีก 2 ห้องไม่ทราบว่ามีหรือ
ยังค่ะ อันนี้ขอทราบรายละเอียดนิดหนึ่ง ขอบคุณค่ะ
ขอขอบคุณท่านสมาชิก ที่ได้ชี้แจงรายละเอียด ขอเชิญท่าน
ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี ชี้แจงครับ

นายสุจินต์ โอชาอัมพวัน
รองประธานสภาเทศบาล
นายสมปอง มั่นคง
ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรี

นายสุจินต์ โอชาอัมพวัน
รองประธานสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ และ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายสมปอง มั่นคง ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน สาหรับห้องรองนายกอีกสองห้อง เราได้ทา
การส ารวจห้ องแล้ ว เนื่องจากพื้นที่ หรือขนาดของห้ องมีความคับแคบ
หากน าโซฟาไปวางอี ก อาจจะท าให้ ไ ม่ ส ะดวกในการปฏิ บั ติ ง าน ครั บ
ขอบคุณครับ
ขอขอบคุณท่านนายกฯ ที่ได้ชี้แจงรายละเอียด มีสมาชิกท่านใด
จะอภิปรายอีกหรือไม่ หากไม่มี ผมจะขอมติที่ประชุม
สมาชิก....
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มติที่ประชุม

สมาชิกท่านใดอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.
2563 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (จัดซื้อชุดโซฟารับแขกสาหรับห้องรอง
นายกเทศมนตรี) เป็นเงิน 15,000.-บาท กรุณายกมือขึ้น
อนุมัติ 5 เสียง
- สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี
พ.ศ. 2563 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (จัดซื้อชุดโซฟารับแขกสาหรับห้อง
รองนายกเทศมนตรี) เป็นเงิน 15,000.-บาท กรุณายกมือขึ้น
ไม่อนุมัติ - เสียง
งดออกเสียง 1 เสียง
สรุปสมาชิก อนุมัติให้ โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.
2563 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (จัดซื้อชุดโซฟารับแขกสาหรับห้อ งรอง
นายกเทศมนตรี) เป็นเงิน 15,000.-บาท จานวน 5 เสียง
ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 3(9)
(9) ญัตตินายกเทศมนตรี เรื่อง ขออนุมัติ โ อนเงิ นงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2563 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ค่าบารุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ปรังปรุง ซ่อมแซมอาคารสานักงานเทศบาล)
ส านั ก ปลั ด ขอเชิ ญ ปลั ด เทศบาลปฏิ บัติ ห น้า ที่ นายกเทศมนตรี ชี้แ จง
รายละเอียดครับ

นายสมปอง มั่นคง
ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรี

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ และ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายสมปอง มั่นคง ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรี เ มื อ งตะลุ บั น ขอเสนอญั ต ติ เรื่ อ ง ขออนุ มั ติ โ อนเงิ น
งบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2563 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ค่า
บารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ปรังปรุง ซ่อมแซมอาคาร
สานักงานเทศบาล)
ด้ ว ย ส านั ก ปลั ด เทศบาลเมื อ งตะลุ บั น มี ค วามประสงค์ ที่ จ ะ
ปรับปรุงอาคารสานักงาน เทศบาลเมืองตะลุบัน ที่มีสภาพเก่าและทรุด
โทรมส่ ง ผลต่ อ สภาพแวดล้ อ มที่ เ อื้ อ ต่ อ การท างานของบุ ค ลากร และ
ประชาชนผู้ ม าติ ด ต่ อ ราชการ และปรั บ ปรุ ง ซ่ อ มแซมห้ อ งน้ าส านั ก งาน
เทศบาลเมืองตะลุ บันที่ช ารุดหลายจุดทาให้ บุคลากรและประชาชนผู้ มา
ติดต่อราชการไม่ได้รับความสะดวก
รายการใหม่......
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นายสุจินต์ โอชาอัมพวัน
รองประธานสภาเทศบาล
นางสีย๊ะ สีทองชื่น
สมาชิกสภาเทศบาล

รายการใหม่
แผนงานบริห ารงานทั่ว ไป งานบริห ารทั่ว ไป หมวดค่าที่ดินและ
สิ่ ง ก่ อ สร้ า ง ประเภทค่ า บ ารุ ง รั ก ษาและปรั บ ปรุ ง ที่ ดิ น และสิ่ ง ก่ อ สร้ า ง
จานวนเงิน 515,500.-บาท เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 –
2565) หน้าที่ 200 ลาดับที่ 13
โดยโอนลดจาก
แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่ว ไปเกี่ยวกับการศึกษา หมวด
เงินเดือน (ฝ่ายประจา) ประเภท เงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 2,255,040.บาท งบประมาณคงเหลื อ ก่ อ นโอน 1,930,952.-บาท โอนลดครั้ ง นี้
343,000.-บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอน 1,587,952.-บาท
แผนงานสั ง คมสงเคราะห์ งานบริ ห ารทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ สั ง คม
สงเคราะห์ หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจา) ประเภท เงินเดือนพนักงาน ตั้ง
ไว้ 1,536,920.- บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 1,287,720 บาท
โอนลดครั้งนี้ 156,400. บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน 1,131,320.บาท
แผนงานสาธารณสุ ข งานบริก ารสาธารณสุ ข หมวดเงิน เดือ น
(ฝ่ า ยประจ า) ประเภท เงิ น เดื อ นพนั ก งาน ตั้ ง ไว้ 297,900. - บาท
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 160,000.-บาท โอนลดครั้งนี้ 16,100.- บาท
งบประมาณคงเหลือหลังโอน 143,900.- บาท
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3 )
พ.ศ. 2543 หมวด 4 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายหมวดค่า
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน
หรือโอนไปตั้ง จ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
ขอบคุณครับ
ขอขอบคุณท่านปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมือง
ตะลุบันที่ได้ชี้แจงรายละเอียด มีสมาชิกท่านใดจะซักถามเพิ่มเติมหรือไม่
ขอเชิญครับ เชิญคุณสีย๊ะ สีทองชื่น
เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านนายกเทศมนตรี ท่านสมาชิก
สภาผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางสีย๊ะ สีทองชื่น
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองตะลุบัน คือขอเรียนถามนิดในญัตติ อันนี้เป็น
รายการพัฒนาของสานักงานเพื่อให้สานักงานดูดีอันนี้เป็นเรื่องที่ดีแต่
อยากทราบ.....
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นายสุจินต์ โอชาอัมพวัน
รองประธานสภาเทศบาล
นายอับดุลยาบาอี สาแม
สมาชิกสภาเทศบาล

อยากทราบว่าในญัตตินี้มีแผนรองรับหรือยัง เพราะว่าถ้ามีให้ไประบุในญัตติ
ด้วยว่าเอาในแผนจากหน้าไหน ลาดับที่เท่าไหร่ให้ระบุด้วย และก็อีกรายการ
หนึ่ง ของกองช่างสาหรับ รายการอื่นบอกหมดแล้ว แต่พอห้ องน้าไม่ได้ระบุ
เลยว่าเป็นห้องอะไร แต่พออ่านแล้วก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นห้องน้า อันนี้ถ้า
เป็นไปได้ให้ระบุนิดหนึ่งว่าเป็นห้องน้า ที่นี่ห้องน้าก็เป็นเรื่องที่ดีที่จะใช้แบบ
ชักโครกเพราะเป็นมาตรฐานตอนนี้สาหรับการบริการสาธารณะ แต่สาหรับ
คนบ้ า นเราอาจจะไม่ถ นัดการใช้ชั ก โครก และอีกอย่างมันคั บแคบมาก
สาหรับที่ตรงนั้นถ้ากั้นมันจะอึดอัดใหญ่เลยเพราะมันคับแคบมากเลย ที่จริง
ถ้า เป็ นไปได้ก็ อยากให้ มีแบบนั่ง ยองห้ องหนึ่ งทาแบบที่ ชักโครกห้ องหนึ่ง
เวลาประชาขนมาติดต่องาน แล้วมาเหยียบบนโถแล้ว โถก็พังอีกก็จะเป็น
เรื่องอีก เพราะชาวบ้านบางท่านเขาไม่ยอมรับในเรื่องของโถแบบชักโครกยัง
ใช้แบบนั่งยองอยู่ เพราะฉะนั้นดิฉันเห็ นหลายแห่งในส านักงานที่จะต้อง
รองรับชาวบ้านจะมีสองห้องคือแบบชักโครกและแบบนั่งยอง อันนี้เป็นแค่
ข้อเสนอแนะ ในอนาคตข้างหน้า ถ้าขยับขยายได้ก็ อยากให้ ขยับขยาย ถ้า
ขยับขยายไม่ได้ก็เอาไว้ก่อน เพราะห้องมันแคบค่ะ ขอบคุณค่ะท่านประธาน
ขอขอบคุณท่านสมาชิก ที่ได้ชี้แจงรายละเอียด มีสมาชิกใดท่านใด
จะเสนออีกหรือไม่ เชิญครับ เชิญคุณอับดุลยาบาอี สาแมครับ
เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านนายกเทศมนตรี ท่านสมาชิก
สภาผู้ทรงเกียรติ และผู้ เข้าร่ว มประชุมทุกท่าน กระผมนายอับดุล ยาบาอี
สาแม สมาชิ ก สภาเทศบาลเมื อ งตะลุ บั น
ขออนุ ญ าตอภิ ป รายใน
รายละเอี ย ดตรงนี้ ค รั บ ญั ต ติ ใ นเรื่ อ งการโอนลดงบประมาณในหมวด
เงินเดือน ตามที่ท่านนายกฯได้เสนอในญัตตินี้ ผมในฐานะที่เป็นสมาชิกสภา
เทศบาล ในความคิดส่วนตัวเห็นด้วยน่ะครับที่จะปรับปรุงในเรื่องของอาคาร
เหตุผลก็คือว่า สานักงานนี้เป็นหน้าตาของประชาชนที่จะมารับบริการ ถ้า
ส านั ก งานดี การปรั บ สิ่ ง แวดล้ อ มที่ ดี การขยายเป็ น หน้ า ตาเฉพาะ
องค์ประกอบในเรื่องของผู้รับบริการ หรือเจ้าหน้าที่ที่รับบริการประชาชนที่
ดี ก็เป็นสิ่งที่น่าชื่นชม ผมเห็นด้วยในการปรับปรุงให้มีความสวยงาม แต่ใน
ขณะเดียวกันในสภาแห่งนี้ ผมไปพูดในเรื่องของการโอนลดเงินเดือนในส่วน
ของหมวดการศึกษาในวันที่ 17 กันยายน 2562 สมัยประชุมสามัญ สมัยที่
4 ถ้าดูในการประชุมในหน้า 16 ผมคุยยาว ว่าเงินกองการศึกษาเป็นเงินที่
เราต้องนาไปปรับปรุงไปพัฒนาเยาวชนในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เราไม่
น่าที่จะเอาเงินในกองการศึกษา ในสมัยประชุมในสมัยทีส่ ี่เราจะไปสร้าง
วัตถุนิยม.....
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วัตถุนิยม เราต้องเอาหมวดเงินเดือนที่เหลือน่าจะไปมอบให้โรงเรียนหรือ
งานกองการศึกษาไปให้ โ รงเรียน เพื่ อไปพั ฒ นาเด็ก สิ่ งที่ขาดในวั นนี้ผ ม
สอบถามผู้บริหารเขาบอกว่าท่าน สท.เรื่องอินเตอร์เน็ตยังไม่มี อ้าวเงินไม่มี
คอมพิว เตอร์ ไม่ พอ สิ่ งเหลานี้คือ นวัตกรรมที่ จ ะเกิด ขึ้น ในยุ คนี้ครั บ เมื่ อ
โรงเรียนไม่มี เราจะไปพัฒนาเด็กให้ก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงในยุค 2000
ไม่ทันหรอก เพราะฉะนั้นผมว่าอย่าแตะเลยน่ะครับงบของการศึกษา คุยมา
สองสามรอบวันนี้ผมไม่ผ่านน่ะครับงบนี้ งบในส่วนของการศึกษา เด็กคือ
เยาวชนที่จะแทนพวกเรา เป็นผู้ใหญ่แทนผู้ที่อยู่ในห้องนี้ แทนผู้ที่จะอยู่ใน
อนาคตต่ อ ไป ถ้ า เด็ กไม่ มีก ารศึ กษาที่ ดี ถามว่า สั งคมที่ เ กิด ความวุ่ นวาย
ตอนนี้คืออะไร สิ่งแวดล้อมที่เกิดขณะนี้เพราะใคร และเราในฐานะที่เป็น
ผู้บริหาร เฉพาะบางคนเราไม่น่าจะเอาเงินนี้ไป โดยเรามีการควบคุม ใน
หมวดอื่นๆ ผมไม่ว่าจะเอางบสาธารณสุขอะไรไปบ้าง ผมว่ามันสาคัญน้อย
กว่า เพราะฉะนั้นขอฝากไว้ ผมพูดหลายรอบแล้วในห้องนี้ และก็พูดทั่วไป
เงินนี้สาคัญ ผมขออนุญาตพูดแค่นี้ครับ ขอบคุณครับ
ขอขอบคุณท่านสมาชิก ที่ได้ชี้แจงรายละเอียด มีสมาชิกใดท่านใด
จะเสนออีกหรือไม่ ถ้าไม่มี เชิญนายกฯชี้แจงครับ
เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ และ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายสมปอง มั่นคง ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน ครับ ท่านประธานครับ ตามที่ท่านสมาชิกได้
สอบถามหรือเสนอข้อคิดเห็นในเรื่องของการใช้เงินของกองการศึกษา โอน
ไปทาในเรื่องของครุภัณฑ์หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเด็นมันเป็นอย่าง
นี้น่ะครับในส่วนของการศึกษาท้องถิ่น งบประมาณทุกอย่างทางกรมเองเขา
ให้มาครบท่านประธานน่าจะทราบดี ในแต่ละหมวด ทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเป็ น
อุปกรณ์การเรียนการสอนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ เขาก็สนับสนุนให้
มาหมด บางครั้ งในเรื่องของจานดาวเทียมเขาก็ใ ห้ มา แต่ว่าในส่ ว นของ
เทศบาลเองก็ต้องสนับสนุนในการศึกษา เราก็สนับสนุนอยู่ในปีที่แล้วเราตั้ง
งบของเทศบาล 5 ล้านกว่าบาทที่เป็นการซ่อมแซมหรือเพิ่มเติมในส่วนของ
โรงเรียนที่นอกเหนือจากงบที่กรมฯให้มา ปกติเขาให้มา 150,000 บาท ต่อ
โรง แต่ว่าเมื่อไม่พอเราก็สนับสนุนไป ในเงินส่วนนี้ทาไมถึงโอนมา เราก็ได้
ปรึกษาหารือกันระดับ ผอ.กอง ว่าจะโอนงบประมาณส่วนนี้ ถ้าเรามองแล้ว
เราสามารถจะนามาใช้ประโยชน์ตรงนี้ได้ก็น่าจะนามาใช้ประโยชน์ตรงนี้ส่วน
หนึ่ง ถ้าถามว่าจะไปกระทบในส่วนของการเรียนการสอนของเด็กไหม
ผมมองว่า.....
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มติที่ประชุม

ผมมองว่าตรงนี้ยังไม่ มีผลกระทบ และหลังจากนี้ในส่วนงบประมาณที่ยัง
คงเหลือผมก็จะไปคุยกับกองการศึกษาว่าจะทาอย่างไรให้เงินที่กรมให้มาไป
บริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้ กับประชาชน ให้กับเด็กนักเรียนให้
มากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นค่าหนังสือ ค่าเล่าเรียน ค่าต่างๆที่เขาให้มา ให้บริหาร
ให้มีประสิทธิภาพให้มากที่สุดก็แล้วกันน่ะครับ ท่านประธานครับ ขอบคุณ
ครับ
ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรี ที่ได้ชี้แจงรายละเอียด มีสมาชิก
ท่านใด จะอภิปรายอีกหรือไม่ เชิญคุณอับดุลยาบาอี สาแม ครับ
เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านนายกเทศมนตรี ท่านสมาชิก
สภาผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายอับดุลยาบี สาแม
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองตะลุบัน คือที่ผมพูดครั้งแรก ไม่ใช่ว่าผมไม่เห็นด้วย
คื อ การที่ จ ะเอาเงิ น ของกองการศึ ก ษาที่ เ หลื อ ลองสอบถามดู ถ้ า ตาม
หลักการประสานก็คือ ลองทาประชาพิจารณ์ เงินที่เหลือจากหมวดเงินเดือน
นี้ไม่น้อยครั้งนี้เราใช้ 3 แสนกว่าบาท แล้วเมื่อปีที่แล้ว 10 กว่าล้า นที่เราทา
ถนน สองปีที่ ผ่ า นมากี่ล้ านที่เ ราเอาเงิ น ของกองการศึก ษาในหมวดของ
เงินเดือน เพราะฉะนั้นในส่วนนี้ ประมาณเดือน กุมภาพันธ์ถึงเดือนสิง หาคม
เราสามารถที่จะเชิญผู้ บริห ารทางการศึกษามาคุย เงินเดือนที่เหลื อ จาก
เงินเดือนประมาณนี้ สอบถามทางโรงเรียนที่มีความจาเป็นเร่งด่วนที่ต้องการ
พัฒนาคืออะไร ให้เขาทาแผนที่เขาจะขอใช้เงินนี้ ถ้าเขาไม่มีการทาแผน ถ้า
เขาไม่อยากได้เงินนี้ ก็มอบให้ทางนี้ นี่เราไม่ได้ถามเขาสักคา เราไปเอามาทุก
ปี ๆ ด้ ว ยซ้ า ที่ ผ มรู้ เ พราะเขากระซิ บ ที่ หู ผ ม ผมก็ เ ลยมาพู ด ที่ ป ระชุ ม
เพราะฉะนั้นขออนุญาตในคราวต่อไป ขออนุ ญาตทาอย่างนี้สอบถามก่อน
ประชุ ม ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา ว่ า เงิ น ที่ เ หลื อ จะท าอะไรบ้ า งที่ ถื อ ว่ า เป็ น
ประโยชน์สูงสุดที่มีกิจการงานที่เร่งด่วน ผมขออนุญาตเรียนอย่างนี้น่ะครับ
ขอบคุณครับ
ขอขอบคุณท่านสมาชิก ที่ได้ชี้แจงรายละเอียด มีสมาชิกท่านใด
จะอภิปรายอีกหรือไม่ หากไม่มี ผมจะขอมติที่ประชุม
สมาชิกท่านใดอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.
2563 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง (ปรังปรุง ซ่อมแซมอาคารส านักงานเทศบาล) จานวนเงิน
515,500.-บาท กรุณายกมือขึ้น
อนุมัติ 4 เสียง
สมาชิก....
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- สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี

พ.ศ. 2563 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ
สิ่ ง ก่ อ สร้ า ง(ปรั ง ปรุ ง ซ่ อ มแซมอาคารส านั ก งานเทศบาล) จ านวนเงิ น
515,500.-บาท กรุณายกมือขึ้น
ไม่อนุมัติ 1 เสียง (นายอับดุลยาบาอี สาแม)
งดออกเสียง 1 เสียง
สรุปสมาชิก อนุมัติให้ โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.
2563 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ
สิ่ ง ก่ อ สร้ า ง(ปรั ง ปรุ ง ซ่ อ มแซมอาคารส านั ก งานเทศบาล) จ านวนเงิ น
515,500.-บาท จานวน 4 เสียง

นายสมปอง มั่นคง
ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรี

ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 3(10)
(10) ญัตตินายกเทศมนตรี เรื่อง ขออนุมัติ โอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2563 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ สาหรับสานักงาน) กองการศึกษา ขอเชิญปลัดเทศบาลปฏิบัติ
หน้าที่นายกเทศมนตรีชี้แจงรายละเอียดครับ
เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ และ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายสมปอง มั่นคง ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรี เ มื อ งตะลุ บั น ขอเสนอญั ต ติ เรื่ อ งขออนุ มั ติ โ อนเงิ น
งบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2563 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
(จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับสานักงาน)
เนื่ อ งจากกองการศึ ก ษามี บุ ค ลากรเพิ่ ม จ านวน 2 ราย คื อ เจ้ า
พนั ก งานการเงิ น และบั ญ ชี และนั ก วิ ช าการศึ ก ษา จึ ง ท าให้ ค รุ ภั ณ ฑ์
คอมพิวเตอร์ของกองการศึกษามีไม่เพียงพอ ดังนั้นจึงมีความจาเป็นต้องขอ
อนุมัติจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับสานักงานพร้อ มอุปกรณ์ จานวน 1
ชุด แต่เนื่องจากโครงการดังกล่าวไม่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ไว้ ดังนั้น จึงขอตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังนี้
รายการใหม่
แผนงานการศึ ก ษา งานบริ ห ารทั่ ว ไป หมวดค่ า ครุ ภั ณ ฑ์
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิว เตอร์ จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิว เตอร์ เป็นเงิ น
๒๘,๘๐๐ บาท รายละเอียดดังนี้
1. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับสานักงาน(จอขนาดไม่น้อยกว่า
19 นิ้ว) จานวน 1 เครื่อง จานวน 17,000 บาท
คุณลักษณะ.....
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คุณลักษณะพื้นฐาน
-มีหน่วยประมวลผลกลาง(CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core)
มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.1 GHz หรือดีกว่า จานวน
1 หน่วย
-มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่
น้อยกว่า 4 GB
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB
จานวน 1 หน่วย
-มี DVD-RM หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ
10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า
3 ช่อง
-มีแป้นพิมพ์และเมาส์
-มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จานวน 1 หน่วย
2. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ แบบ
สิ ท ธิ์ ก ารใช้ ง านประเภทติ ด ตั้ ง มาจากโรงงาน(OEM)ที่ มีสิ ท ธิ์ ถู กต้ อ งตาม
กฎหมาย จานวน 3,800 บาท
3. เครื่องพิมพ์ Mutifunction แบบฉีดหมึก (inkjet) จานวน
8,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
-เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer,Copier,Scanner และ
Fax ภายในเครื่องเดียวกัน
-เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank
Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 x1,200 dpi
-มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดาสาหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 27
หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8 ภาพต่อนาที (ipm)
-มีความเร็วในการพิมพ์สีสาหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้า
ต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm)
-สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดา-สี) ได้
มีความละเอียด...
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-มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
-มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
-สามารถถ่ายสาเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดา
-สามารถทาสาเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สาเนา
-สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จานวนไม่
น้อยกว่า 1 ช่อง
-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ
10/100 Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
-สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สายWi-Fi (IEEE _802.00b,g,n)
ได้
-มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
-สามารถใช่ได้กับ A4 ,Letter,legal และ Custom
(จั ด ซื้ อ ตามเกณฑ์ ร าคากลางและคุ ณ ลั ก ษณะพื้ น ฐานครุ ภั ณ ฑ์
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562 นามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) หน้า 234
โดยโอนลดจาก
แผนงานการศาสนาวัฒ นธรรมและนั น ทนาการ งานกี ฬ าและ
นั น ทนาการ หมวดเงินเดือนพนักงาน ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้
355,320 บาท เบิกจ่ายไปแล้ว - บาท งบประมาณคงเหลือ 355,320 บาท
โอนลดครั้งนี้ 28,800 บาท
ดังนั้น เพื่อปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ. 2543 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่ งก่อสร้างที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภา
ท้องถิ่น
นายสุจินต์ โอชาอัมพวัน
รองประธานสภาเทศบาล

ขอขอบคุณท่านปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมือง
ตะลุบันที่ได้ชี้แจงรายละเอียด มีสมาชิกท่านใดจะซักถามเพิ่มเติมหรือไม่
ขอเชิญครับ หากไม่มี ผมจะขอมติที่ประชุม
สมาชิก....
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มติที่ประชุม

นายสมปอง มั่นคง
ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรี

สมาชิกท่านใดอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.
2563 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับ
สานักงาน) เป็นจานวนเงิน 28,800 บาท รายละเอีดยดังกล่าวข้างต้น
กรุณายกมือขึ้น
อนุมัติ 5 เสียง
- สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี
พ.ศ. 2563 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับ
สานักงาน) เป็นจานวนเงิน 28,800 บาท รายละเอีดยดังกล่าวข้างต้น
กรุณายกมือขึ้น
ไม่อนุมัติ - เสียง
งดออกเสียง 1 เสียง
สรุปสมาชิกอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.
2563 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับ
สานักงาน) เป็นจานวนเงิน 28,800 บาท รายละเอีดยดังกล่าวข้างต้น
จานวน 5 เสียง
ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 3(11)
(11) ญั ตตินายกเทศมนตรี เรื่อง ขออนุมัติ โอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี พ.ศ.2563 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (จัดซื้อโต๊ะทางาน
จานวน 5 ตัว) กองสาธารณสุขฯ ขอเชิญปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีชี้แจงรายละเอียดครับ
เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ และ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายสมปอง มั่นคง ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรี เ มื อ งตะลุ บั น ขอเสนอญั ต ติ เรื่ อ งขออนุ มั ติ โ อนเงิ น
งบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.2563 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (จัดซื้อ
โต๊ะทางาน จานวน 5 ตัว) กองสาธารณสุขฯ
ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เรื่อง โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ 2563 ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์
ประเภท ครุภัณฑ์สานักงาน ดังนี้
ด้ ว ยกองสาธารณสุ ข ฯ มี ค วามประสงค์ จั ด ซื้ อ โต๊ะทางาน
สาหรับใช้ปฏิบัติงานประจากองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จานวน 5 ตัว
แทนโต๊ ะ เดิ ม ที่ เ สื่ อ มสภาพ เนื่ อ งจากอายุ ก ารใช้ ง านเกิ น 10 ปี และมี
เจ้าหน้าที่ได้รับการบรรจุมาเพิ่ม ทาให้โต๊ะทางานมีไม่เพียงพอ
จึงจาเป็น....
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นายสุจินต์ โอชาอัมพวัน
รองประธานสภาเทศบาล
นางสีย๊ะ สีทองชื่น
สมาชิกสภาเทศบาล

นายสุจินต์ โอชาอัมพวัน
ประธานสภาเทศบาล

จึงจาเป็นต้องซื้อเพิ่ม จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่ปรากฏในราคา
มาตรฐานครุภั ณฑ์ ข องส านัก งบประมาณ นามาจากแผนพั ฒ นาท้ องถิ่ น
( พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 240 ล าดับที่ 54 แต่การจัดซื้อโต๊ะทางาน
ดังกล่าวไม่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไว้
ดังนั้น จึงขอตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังนี้
รายการใหม่
- แผนงาน สาธารณสุข งาน บริหารทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ สาธารณสุ ข
หมวด ค่ า ครุ ภั ณ ฑ์ ประเภท ครุ ภั ณ ฑ์ สานักงาน ( จัดซื้อโต๊ะทางาน ) ตั้ง
ไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทางาน จานวน 5 ตัว (โต๊ะ
ทางานเหล็กเข้ามุม ขนาดไม่น้อยกว่า 159 ซม. × 79 ซม. × 74 ซม.) นามา
จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า 240 โดยโอนลดจาก
กองสาธารณสุข แผนงาน สาธารณสุข งาน บริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น หมวด เงินเดือน (ฝ่ายประจา) ประเภท เงินเดือน
พนักงาน ตั้งไว้ 297,900 บาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ คงเหลือ
297,900 บาท โอนลด 30,000 บาท
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 หมวด 4 ข้อ 27 และฉบับแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ. 2543 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภา
ท้องถิ่น ขอบคุณครับ
ขอขอบคุณท่านปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมือง
ตะลุบันที่ได้ชี้แจงรายละเอียด มีสมาชิกท่านใดจะซักถามเพิ่มเติมหรือไม่
ขอเชิญครับ เชิญคุณสีย๊ะ สีทองชื่น
เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านนายกเทศมนตรี ท่านสมาชิก
สภาผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางสีย๊ะ สีทองชื่น
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองตะลุบัน คือสงสัย โต๊ะเท่ากับห้องรองนายกน่ะค่ะ
แต่ห้องรองนายกฯตัวละ 5,000 บาท อันนี้ตัว 6,000 บาท ไม่เป็นไร แต่ก็
ไม่ได้ติดใจอะไรเพราะขนาดต่างกัน นิดเดียวก็คือว่าสงสัยว่าโต๊ะกับเก้าอี้เพิ่ง
ซือ้ หรือค่ะ เก้าอี้ใช้ของเดิมใช่ไหมค่ะ
ขอขอบคุณท่านสมาชิก ที่ได้ชี้แจงรายละเอียด สรุปเก้าอี้ใช้ของเดิม
ซื้อเฉพาะโต๊ะ นะครับ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ หากไม่มี ผม
จะขอมติที่ประชุม
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มติที่ประชุม

นางสีย๊ะ สีทองชื่น
สมาชิกสภาเทศบาล

นายสุจินต์ โอชาอัมพวัน
รองประธานสภาเทศบาล
นายสมปอง มั่นคง
ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรี

สมาชิกท่านใดอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.
2563 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (จัดซื้อโต๊ะทางาน จานวน 5 ตัว) เป็นเงิน
30,000 บาท กรุณายกมือขึ้น
อนุมัติ 5 เสียง
สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติ ให้ โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี
พ.ศ.2563 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (จัดซื้อโต๊ะทางาน จานวน 5 ตัว)
เป็นเงิน 30,000 บาท กรุณายกมือขึ้น
ไม่อนุมัติ - เสียง
งดออกเสียง 1 เสียง
สรุปสมาชิก อนุมัติให้ โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.
2563 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (จัดซื้อโต๊ะทางาน จานวน 5 ตัว )
เป็นเงิน 30,000 บาท จานวน 5 เสียง
ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ
สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีเรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ขอ
เชิญครับ เชิญคุณสีย๊ะ สีทองชื่น ครับ
เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านนายกเทศมนตรี ท่านสมาชิก
สภาผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางสีย๊ะ สีทองชื่น
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองตะลุบัน คืออยากจะเรียนถามท่านนายกฯว่า
สังเกตจากการโอนเงินงบประมาณ เราจะมีการโอนข้ามแผนงาน ที่นี้เวลา
เราเสนอเซ็นชื่อ หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ และหน่วยงานที่ ขอ แต่ใน
ที่นี้ไม่มีหน่วยงานที่ขอลงนามซึ่งอาจจะเกิดปัญหา ก็เลยอยากทราบว่าแบบ
เปลี่ยนไปหรืออย่างไร คือเรื่องการโอนงบประมาณต้องรู้ทั้งสองทั้งสองฝ่าย
ไม่ว่าเจ้าของโครงการ หรือกองทีเ่ ป็นผู้ดูแลค่ะ ขอบคุณค่ะ
ขอขอบคุณท่านสมาชิก ที่ได้ชี้แจงรายละเอียด มีสมาชิกใดท่านใด
จะเสนออีกหรือไม่ ถ้าไม่มี เชิญนายกฯชี้แจงครับ
เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ และ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายสมปอง มั่นคง ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน ครับสาหรับในการโอนงบประมาณแบบฟอร์ม
ก็ยังเหมือนเดิม สาหรับหลักการปฏิบัติในส่วนของเจ้าของงบประมาณ ผม
ได้เรียกประชุม ผอ.กองทุกกองแล้วเพื่อมาพิจารณาในสิ่งที่โอนทั้งหมด ไม่ว่า
จะเป็นการซ่อมแซม เพื่อรองรับที่จะมีการเลือกตั้งมาคิดกันว่าจะทาอะไร
ทาแบบไหน....
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ทาแบบไหน ทาอะไร จะเอางบประมาณจากไหน ทุกอย่างเราประชุมกันกับ
ผอ.กองรับทราบในรายละเอียดทั้งหมด ในส่วนของรายละเอียดแบบฟอร์ม
เป็ นไปตามแบบฟอร์มที่มาจากกรม ก็อยากจะนาเรียนให้ ท่านสมาชิกได้
รับทราบครับ ขอบคุณครับ
ขอขอบคุณท่านปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมือง
ตะลุบันที่ได้ชี้แจงรายละเอียด มีสมาชิกท่านใดจะซักถามเพิ่มเติมหรือไม่
ขอเชิญครับ เชิญคุณนิติ นิเดหะ ครับ
เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านนายกเทศมนตรี ท่านสมาชิก
สภาผู้ ทรงเกียรติ และผู้ เข้าร่ว มประชุมทุกท่าน กระผมนายนิติ นิเดหะ
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองตะลุบัน ผมขอสั้นๆ น่ะครับ คาถามที่เราเตรียม
ค่อนข้างจะเยอะ ตอนนี้ผมจะคุยในเรื่องปัญหาของหาดวาสุกรี ที่เราเห็นอยู่
เราต้องยอมรับว่าหาดวาสุกรีเป็นหน้าตาของชาวเทศบาลเรา เป็นแหล่ ง
ท่องเที่ยวที่สวยงาม มีทะเลมีแม่น้า มีปากน้า มีอะไรหลายๆอย่าง และก็มี
นักท่องเที่ยวจานวนมาก ปีที่แล้วเราก็ดึงงบประมาณมาจากจังหวัด มาปรับ
ภูมิทัศน์ แล้วก็มาต่อเติมค่อนข้างจะเยอะ แต่วันนี้ประเด็นปัญหาที่เราเจอ
เห็นชัดเจน เรื่องที่ 1 คือ เรื่องที่ชาวประมงมาอาศัยอยู่ที่ชายทะเลเป็นภาพ
ที่ไม่สวยงาม เรื่องที่ 2 ก็คืออาคารเก่าที่เป็นร้านค้า เป็นร้านเป็นคู่แฝด แต่
ตอนนี้เป็นบ้านเช่าหมดแล้ว ผมไปทุกอาทิตย์ ผมไปดูล่ าสุดมีการต่อเติม
ห้ อ งน้ าห้ อ งส้ ว มท าให้ เ ป็ น ภู มิ ทั ศ น์ ที่ ไ ม่ ส วยงาม มี ก ารต่ อ เติ ม อาคาร
สะเปะสะปะ มีการทาสระว่ายน้า มันดูสกปรกมาก ปรากฏว่าเด็กไปเล่นน้า
เป็ น หิ ด จริ งๆ ผมยอมรั บมีค นไข้ม าหาผมหลายเคส อั นนี้ ผ มยกตั ว อย่า ง
ประเด็นวันนี้เราของห้องน้า ห้องส้วม ถามว่าวันนี้เรามีมาตรการอย่างไรที่
จะทาให้มันเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม ถ้ามองดีๆ ผมว่าสายบุรีเราที่อื่นสู้
ไม่ได้ ผมยกตัวอย่างชายทะเลที่ปะนาเระ ของเราดีกว่าค่อนข้างจะเยอะ
เทีย บกับที่ปัตตานีของเราค่อนข้างจะดี วันนี้คาถามที่ว่าเราจะพัฒนาไป
อย่างไร ก็เหมือนกับท่านอับดุลยาบาอี ว่าเมื่อสักครู่นั้นแหละครับ ว่าจะทา
อะไรก็แล้วแต่ ผมมองอย่างนี้น่ะครับ ผมจะสรุปอย่างนี้น่ะครับ วันนี้สิ่งที่ผม
ต้องการเห็นภาพ จะต้องระดมกาลังของพวกเราทั้ งหมด ตั้งแต่ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายสภา ฝ่ายประชาชน มานั่งคิดได้ไหม อันนี้ผมเสนอแก้ปัญหา ประเด็น
ปัญหาของพวกเราน่ะ เราต้องมานั่งคุยบนโต๊ะ จะต้องคุยว่าจะแก้ปัญหา
อย่ า งไร จะเดิ น อย่ า งไร ไม่ ใ ช่ เ ราปล่ อ ยปละละเลยถึ ง ขนาดนี้ ถึ ง 5 ปี
แล้วน่ะ ตั้งแต่ปี 2558 ที่เรามาทาหน้าที่อยู่ตรงนี้ ผมก็พูดหลายครั้งแล้ว
พอคุยกับท่าน....
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พอคุยกับท่านนายก นายกก็ว่าไม่กล้า กลัวโน่น กลัวนี้บ้าง ถามว่าสมาชิกจะ
ลงไปดูได้ไหม ก็ได้น่ะครับ แต่ถ้าไม่ได้ก็ไม่ใช่ห น้าที่ของสมาชิก อันนื้คือ
ประเด็น ถ้าไม่ให้สมาชิกลงไปลุย ท่านก็ต้องลงไปลุยซิครับ ท่านต้องมองว่า
ภาระกิจหน้าที่ของท่านคือทาหน้าที่อะไร เอาให้ทราบตรงนี้ก่อน เดี่ยวไป
บอกว่าฉันกลัวจะทา ไม่เอา ท่านมีหน้าที่ท่านต้องทา ถ้าท่านไม่ทาหน้าที่ก็
ถือว่าท่านปล่อยปละละเลยไม่ช อบ ท่านมีความผิ ดอยู่แล้ ว แต่เราไม่พูด
ประเด็นตรงนี้ วันนี้สิ่งที่ผมต้องการเห็นก็คือ ผมอยู่ ที่นี้ตั้งแต่ 30 กว่าปี 50
ปี แล้ว ทุกปัญหาทุกอย่าง ปัญหาที่มีอยู่มันมีทางแก้น่ะครับ มันอยู่ที่ว่าเรา
ตั้งใจจะแก้หรือเปล่า มันอยู่ที่ตรงนี้ ถ้าเราจะแก้เราจะทาอย่างไร เราต้องมา
คุยกัน มันต้องมีทางออก ผมเชื่อมั่นในสติปัญญาของพวกเราทั้งหมด ผมเชื่อ
ในความสามารถของพวกเรา ผมเชื่อมั่นในอะไรหลายๆอย่างที่พวกเรามีอยู่
เพียงแต่วันนี้จะถามว่าท่านจะทาไหม ท่านกล้าจะทาหรือเปล่า พอใจที่จะ
ทาหรือเปล่า ผมต้องการเสนอในสภาแห่งนี้ มาหลายครั้งแล้ว วันนี้ผมเสนอ
ประเด็นอย่างนี้น่ะครับเพื่อสรุป คุยไปมันก็มากเรื่อง ผมต้องการเห็นภาพ มี
คณะทางานขึ้นมาชุดหนึ่ง เอาให้ชัดเลย ทั้งฝ่ายบริหาร ทั้งฝ่ายสภา ทั้งฝ่าย
ไหนก็แล้วแต่ โดยท่านฝ่ายบริหารเป็นแม่งาน แล้วก็มาคิดร่วมกัน ที่หาด
วาสุกรีเราจะทาอะไร เราจะแก้ปัญหาอย่างไร เราจะทาอะไร เราต้องมาคุย
กัน ผมไม่อยากจะคุยตรงนี้ เพราะมันต้องใช้เวลา แต่อยากจะไปคุ ยนอก
รอบ วันไหนก็ได้ มาคุยกัน วันนี้ผมมองว่า หัวหน้าฝ่าย หัวหน้ากองทั้งหลาย
คือฝ่ายบริหารแล้ว วันนี้ต้องยอมรับว่าสภาเราไม่มีผู้บริหารที่มาจากการ
เลือกตั้ง แต่ถามว่า คสช. เขาแต่งตั้งท่านให้บริหารไว้โดยอัตโนมัติ พวกท่าน
ต้องภูมิใจหัวหน้ากองทั้งหลายถือว่าตาแหน่ง ผู้บริหาร ด้วยหลักการท่านจะ
มาทาเป็นแบบหัวหน้ากองสมัยผู้บริหารแบบเก่าไม่ได้ถูกไม่ครับ อันนี้ชัดไหม
ที่ผมพูด เพราะฉะนั้น ท่านจะเป็นสองหัวน่ะครับ หัวหนึ่งคือหัวหน้ากอง อีก
หัวหนึ่งคือเป็นผู้บริหาร ไม่ใช่นายกคนเดียว เมื่อกี้คาถามมานายกตอบผม
เข้าใจ ก็คุย ในกอง ประเด็นวันนี้เราจะทาอย่างไร โดยหลั ก การ กิจการ
ทั้งหมดในเขตเทศบาล ไห้ราบรื่นไปด้วยดี ผมอยู่ในสภานี้ 5 ปี ถามว่ามีไหม
นายกมานั่งคิดแผนร่วมกันที่จะทาโน่นทานี่ แต่บางทีผมก็ยอมรับท่านนายก
ก็มาปรึกษาผมตลอดปัญหาประเด็นของเราก็คือ บางทีสมาชิกของเราก็อยู่
นอกพื้นที่เราก็ไม่ว่างกันอันนี้ผมยกตัวอย่าง วันนี้ผมสรุปอย่างนี้น่ะครับ ผม
ก็อยากจะเสนอให้ท่านประธานอย่างนี้น่ะครับ อยากจะให้ตั้งคณะทางาน
อะไรก็แล้วแต่ที่จะไปแก้ปัญหาที่หาดวาสุกรี ตามที่พูดมา 2-3 ข้อ เมื่อสักครู่
น่ะครับ ขอเสนอประเด็นอย่างนี้น่ะครับ ขอบคุณครับ
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ขอขอบคุณท่านสมาชิก ที่ได้ชี้แจงรายละเอียด มีสมาชิกท่านใด
จะอภิปรายอีกหรือไม่ เชิญคุณพันธ์ทิพย์ มาลายา ครับ

นายพันธ์ทิพย์ มาลายา
สมาชิกสภถาเทศบาล

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านนายกเทศมนตรี ท่านสมาชิก
สภาผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายพันธ์ทิพย์ มาลายา
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองตะลุบัน ผมก็ไปทุกวันน่ะครับที่หาดวาสุกรี ตามคา
ร้องเรียนว่า คือเดี่ยวนี้มันทาเกินกว่าเหตุน่ะครั บ มีร้าน มันสกปรก แล้วก็มี
สระว่ายน้า ผมก็ทาเป็นไม่เห็ น เดี่ยวก็จะมีช าวบ้านมาร้องเรียน ผมก็ไ ม่
สามารถจะแก้ได้ ก็ต้องมาคุยกัน ผมคนเดียวมันทาไม่ได้ บางคนก็ทาห้องน้า
และก็ขุดหลุมเป็นห้องน้าและสกปรก ผมไม่กล้าจะเดินเล่นแถวๆทางตรงนั้น
แล้วริมทางก็มีประมงน้าตื้นมาพักและก็ขุดหลุมถ่าย ผมไม่กล้าจะเดินกลัว
จะเหยียบขี้ ที่ข้างเวทีที่ท่านนายกได้สร้างใหม่ ผมก็ไม่ กล้าจะเดิน แล้วก็มี
ชาวบ้ านหลายคนมาทิ้งขยะเต็มผมดูแล้ ว ไม่ ค่อยสวยงาม ไม่ส ะอาด แต่
บริ เวณธรรมชาติมันสร้างให้ แล้ ว เราไม่พัฒ นา ผมเห็ นด้ว ยเราต้องการ
ดาเนินการเหมือนกับที่ท่านนิติ นิเดหะ พูดมาเมื่อสักครู่น่ะครับ ขอบคุณ
ครับ
ขอขอบคุณท่านสมาชิก ที่ได้ชี้แจงรายละเอียด มีสมาชิกท่านใด
จะอภิปรายอีกหรือไม่ เชิญคุณสีย๊ะ สีทองชื่น ครับ
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นางสีย๊ะ สีทองชื่น
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เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านนายกเทศมนตรี ท่านสมาชิก
ผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางสีย๊ะ สีทองชื่น สมาชิก
สภาเทศบาลเมืองตะลุบัน คือเรื่องนี้สมาชิกสภาหน้าที่มีค่ะ หน้าที่ก็คือ
หน้าที่ในการที่จะถกเถียงในสภา แต่ถ้าสมมติว่าเรามาจากสมาชิกที่มีการ
เลือกตั้ง เป็นส่วนหนึ่งก็จะมีชาวบ้านจะมาแจ้งให้สมาชิก สมาชิกก็จะนาเข้า
สู่ส ภา แต่ที่นี้พวกเรามาจากการแต่งตั้ง เราไม่ได้อยู่ในพื้นที่เราเข้าไม่ถึง
ประชาชน แต่เรื่องนี้มันอยู่ที่ผู้บริหารในการทางานที่จะพัฒนาต่างๆ แต่ถาม
ว่าความคิดนี้คือปัญหาใหญ่ เราจะทาอย่างไรที่เราสามารถจะเข้าไปถึงที่จะ
ทาตรงนี้ เราต้องตั้งคณะทางานได้ ตั้ง สมาชิกสภา มาเป็นกรรมการได้ ทา
อย่างไรก็ได้ต้องมีคาสั่งแต่งตั้งนอกจากหน้าที่ประจา คือหน้าที่เราอยู่ในสภา
เท่านั้นเอง ข้างนอกตั้งไปเลย สมาชิกก็จะได้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานตรง
นั้น ไปช่วยท่านนายกในการทางานด้วย ในเรื่องนี้เราต้องช่ว ยกันทา ถ้าให้
ท่านนายกทางานคนเดียวมันก็ไม่ไหว เพราะท่านนายกขณะนี้เป็นนายกมา
จากการแต่งตั้ง ซึ่งเข้าไม่ถึงประชาชน มันเป็นเรื่องที่ว่า ถ้านายกมาจาก
การเลือกตั้ง....
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การเลือกตั้งก็โอเค ถึงถ้ามาจากการเลือกตั้งก็ทายากอยู่เพราะว่าเสียงมันมา
จากประชาชน ถ้ า ไปขั บ ไล่ ไปท าอะไรรุ น แรงก็ ไ ม่ ไ ด้ อี ก เป็ น เรื่ อ งที่
ละเอี ย ดอ่ อ นแต่ ถ้ า ปล่ อ ยไปอย่ า งนั้ น แทนที่ จ ะเป็ น สถานที่ ท่ อ งเที่ ย ว
กลายเป็นสถานที่ไม่น่าไปเที่ยวน่ะค่ะ ขอบคุณค่ะ
ขอขอบคุณท่านสมาชิก ที่ได้ชี้แจงรายละเอียด มีสมาชิกท่านใด
จะอภิปรายอีกหรือไม่ ครับ ขอเชิญคุณนิติ นิเดหะ ได้อภิปรายครับ
เชิญครับ
เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านนายกเทศมนตรี ท่านสมาชิก
สภาผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายนิติ นิเดหะ
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองตะลุบัน คือประเด็นวันนี้ คือเราต้องเร่งดาเนินการ
เพราะว่าที่ผมไปดูข้อมูล คนที่มาทาร้านอะไรพวกนี้ ส่วนมากไม่ใช่คนใน
พื้น ที่ผ ลกระทบตรงนี้ผ มว่าไม่ น่าจะมีปัญหาอะไรมากนัก เพราะคนเสี ย
ผลประโยชน์แค่เฉพาะบุคคลกลุ่มนั้นแหละ พูดตรงไปตรงมา วันนี้ผมเสนอ
อย่ างนี้น่ะครับ เพื่อ ไม่ให้ พูดมาก ผมเสนออย่างนี้น่ะครับตั้งคณะทางาน
และตั้งคณะทางานขึ้นมาก็เหมือนกับคุณสีย๊ะ เสนอมาเมื่อสักครู่น่ะครับ พอ
เป็นรูปแบบ ก็ออกคาสั่งของเทศบาล แต่งตั้งคณะทางานขึ้นมา เอาตรงนี้
ก่อนและก็มาประชุมว่าจะเอารูปแบบกันอย่างไร เอาประชาชนมาร่วมด้วย
และก็เอาคนปาตาตีมอ คนที่ได้รับผลกระทบโดยตรง คือตอนนี้คนชุมชน
ปาตาตีมอ มีกลุ่มอนุรักษ์หาดวาสุกรีด้วย ผมไปคุย แล้วมีกลุ่มอนุรักษ์หาด
วาสุกรีกลุ่มหนึ่ง เขาได้ดู แลเรื่องเกี่ยวกับการท่องเที่ยว อันนี้ผมฝากว่าถ้า
เป็นอย่างนี้จริงๆ ผมมั่นใจว่าต้องมีทางออกน่ะครับ แต่ผมอยากจะคุยใน
เรื่องรายละเอียดตรงนี้ ยกตัวอย่างว่าสมมติจะพัฒนาหาดวาสุกรีจริ ง เราดู
นโยบายก่อน ว่าหนึ่งปีหลังจากนี้เราจะมีการพัฒนา เราก็ขึ้นแผนว่าสิ่งที่คุณ
จะต้ อ งเตรี ย มตัว มี อ ะไรบ้ า ง เราไม่ ไ ด้ ท าทั น ที เ ราต้ อ งไปชี้ แ จงเราบอก
นโยบาย ผมยกตัวอย่าง อย่างคนที่นอนอยู่ที่ชายหาดว่าเราจะแก้ปัญหาได้
ไหม ผมว่าผมแก้ปัญหาได้ เพราะอะไร ผมยกตัวอย่าง เขามานอนอยู่ตรงนั้น
ที่นอนเยอะแยะไหม ที่หาดปาตาตีมอก็มี ที่บางตาหยาดก็นอนได้ หรือไป
นอนที่ ห าดปาตาบาระก็ ไ ด้ เขามี ที่ เ ยอะแยะ เขาก็ ไ ปเช่ า ที่ ไ หนก็ ไ ด้ ที่
สามารถขึ้นเรือไปที่ไหนสักแห่งก็ได้ที่ไม่เป็นปัญหา แต่ประเด็นปัญหาตอนนี้
คือเขาจะขุดหลุมขี้แถวบริเวณนั้น ที่คุณ พันธ์ทิพย์ได้กล่าวเมื่อสักครู่ ที่จริง
ถ้าเราจัดเขาไปอยู่ที่หาดบางตาหยาด ให้เขาไปปลูก หรือมีบ้านว่างก็ให้เขา
ไปเช่า ทาได้อยู่แล้ว อันนี้ผมยกตัวอย่าง มีหลายเรื่องที่เราต้องทาอันนี้ผมขอ
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นายสุจินต์ โอชาอัมพวัน
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นายสมปอง มั่นคง
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สรุปตั้งคณะทางานแล้วมานั่งคุยตรงนี้ก่อน แล้วลงไปดาเนินการ อันนี้สรุป
น่ะครับ ขอบคุณครับ
ขอขอบคุณท่านสมาชิก ที่ได้ชี้แจงรายละเอียด มีสมาชิกท่านใด
จะอภิปรายอีกหรือไม่ ครับ ขอเชิญคุณอับดุลยาบาอี สาแม ได้อภิปราย
เชิญครับ
เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านนายกเทศมนตรี ท่านสมาชิก
สภาผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายอับดุลยาบี สาแม
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองตะลุบัน ในประเด็ดนี้ผมสนับสนุนน่ะครับ ตามที่
ท่านนิตินิเดหะได้เสนอมานั้น เพราะผมเกิดที่นี่ อยู่ที่นี่ คือในยุคปัจจุบัน
สังคมเรา ในเรื่องเดินทางไป ในเรื่องของเสวนาในเรื่องของการท่องเที่ยว ใน
เรื่องของการเดินทางไปพักผ่อน ที่สาคัญในเรื่องของชายหาด แต่ปัจจุบันมี
คนเยอะ เมื่อมีคนเยอะทางเราก็ต้องปรับปรุงให้เป็นมาตรฐาน โดยเฉพาะใน
เรื่องของเราทาอาคาร ผมไปตรวจกับท่านประธาน 2-3 รอบ บ้านร้างทั้งคู่
ก็มีคนอื่นมาเช่า บางทีก็มาอยู่แบบรกรุง รังอะไรก็ไม่รู้ ไม่เป็นที่ท่องเที่ยว ที่
ดึงดูด เพราะฉะนั้นในการทางานในยุคปัจจุบันนี้ ในยุคที่เราจะให้ เกิด
ความยั่งยืนเห็นด้วยที่หลายคนพู ด เรามีหัวหน้าเขตไหม เราน่าจะเชิญมา
พูดคุยแสดงความคิดเห็น ถ้าเรามีการทางานร่วมกัน ให้ชุมชนมีส่วนร่ว ม
แล้วก็มีการเสนอแนะให้เกิดความยั่งยืน เราให้เกิดนวัตกรรม เรามาอยู่ 5 ปี
น่าจะมีนวัตกรรมเกิดขึ้นในหมู่พวกเราสั กแห่ง เพราะทาให้ห าดวาสุ กรีมี
ความสะอาด จัดระเบียบชุมชนให้ เป็นระเบียบเรียบร้อย อันนี้เป็นสิ่ งที
น่าชื่นชมน่ะครับ เพราะฉะนั้นตามที่ ท่านนิติ นิเดหะพูด คือเราน่าจะตั้ง
คณะกรรมการในรอบต่ อไป โดยจะพูดในรายละเอีย ดต่อ ไป ถ้าพู ดในที่
ประชุมสภาแห่งนี้ยาว กาหนดในเรื่องที่จะพัฒนาชายหาดวาสุกรีเรา ต้อง
พูดในที่ประชุมในรอบต่อไป ครับ ขอบคุณครับ
ขอขอบคุณท่านสมาชิก ที่ได้ชี้แจงรายละเอียด มีสมาชิกท่านใด
จะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี เชิญปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าทีทนายก
เทศมนตรีชี้แจงครับ
เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ และ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายสมปอง มั่นคง ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน ครับ ก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณท่านสมาชิกครับที่
ได้ให้ข้อเสนอแนะ ก็ถือว่าการที่เรามาคุยตรงนี้ถูกต้องที่สุด เป็นหน้าที่ของ
สภาอยากให้สภาทาหน้าที่อย่างนี้ ผมเห็นด้วยที่เอาปัญหาต่างๆ ที่เราเจอ
มาพูดคุย...
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มาพูดคุยตรงนี้ ไม่อยากให้พูดคุยข้างนอก คุยตรงนี้ผมในฐานะที่ทาหน้าที่
นายก พร้อมที่จะนาไปแก้ไขปัญหาในสิ่งที่ท่านนามาเสนอ ท่านประธาน
ครับ ตามที่ท่านได้เสนอมา ยกตัวอย่างเรือประมงพื้นบ้านเป็นประมงที่เขา
อยู่นาน ผมเคยเจอปัญหาเรื่องนี้ ผมเคยไปคุยน่ะครับ ไม่ใช่ว่าไม่คุย ผมเองก็
เรียกประชุมกาหนดกติกาว่าต้องอยู่อย่างนี้น่ะ ให้ตั้งตัวแทนขึ้นมา แล้วมา
ประสานกับเรา ในส่วนของชาวบ้านไม่ใช่ว่าเราไม่คุย เราคุย ว่าให้อยู่แบบ
ไหน อย่างไร แม้กระทั้งการเข้าอยู่และการออก ครั้งนี้ก็เหมือนกันเขามี
หนั งสื อมา เรียกประชุมตรงนี้เมื่อเดือนพฤศจิกายน เมื่อปีที่แล้ ว เขามา
ตามปกติ และเราก็มาตกลงกติกาว่าจะอยู่แบบไหนอย่างไร ตามที่นาเรียน
ชาวบ้าน เราจะเอากฎหมายไปจับ เขาก็จะว่าเมื่อก่อนอยู่ไม่เห็นจะมีปัญหา
อะไร ตอนนี้มามีปัญหา เพราะฉะนั้นในเมื่อสมาชิกนาเสนออย่างนี้มาก็โอเค
ก็เป็นสิ่งที่ดีจะได้นาไปดาเนินการในส่วนตรงนี้อย่างน้อยก็มีกระแสบอกมา
มีสมาชิกสภาไม่เห็นด้วยที่ท่านมาอยู่อย่างนี้ มาขี้ มาเยี่ยว ก็ได้นาเรียนให้
เขาทราบ ผมพูดก็ได้มีข้อมูล ประกอบ เพราะฉะนั้นจะได้นาเรียนให้ เขา
ทราบ ในเรื่องของเวลาถ้าเขาสามารถที่จะย้ายไปอยู่ที่อื่ นได้ ก็ให้เขาย้าย
ออกไปเพราะว่ า มี เ สี ย งสะท้ อ นมาอื่ น ๆ ว่ า ไม่ ส วยเพราะเป็ น สถานที่
ท่องเที่ยว ก็จะได้นาเป็นข้อมูลในการแก้ปัญหาต่อไปครับ
ในเรื่ อ งของอาคารต่ า งๆ อั น นี้ ก็ จ ะน าพิ จ ารณา เดี ย วไปคุ ย กั บ
ทีมงานก็แล้วกันน่ะครับตรงนี้ เพราะว่าจริงๆ แล้วการทางานเทศบาลก็มี
ทีมงานอยู่น่ะตรั บ ส่ ว นหนึ่งถ้าในเรื่องแผน เราก็มีคณะกรรมการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นอยู่ แต่ว่าในส่วนของเราในการทาแผนเราจะไม่คุยในเชิง
ลึก เพราะฉะนั้นต่อไป เราจะมองในเชิงลึ กมากขึ้นในการพัฒนานี้เราจะ
พัฒนาแบบไหนอย่างไร น่ะครับ ให้มันเกิดประโยชน์มากที่สุด เข้าใจว่าตรง
นี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวหลายคนว่าหาดวาสุกรีเป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด
แต่ทาไมการพัฒนาค่อนข้างน้อย อันนี้ก็ผมยอมรับว่าในฐานะที่ทาหน้าที่ ณ
วันนี้น่ะครับก็ไม่เป็นไร แต่ว่าบางอย่างในเรื่องของการเช่า อันนี้จะคุยกับ
ทีมงานในเรื่องการจัดหาผลประโยชน์ซึ่งเราตั้งเรื่อ งไว้แล้ว เราจะประชุม
คณะกรรมการจัดหาประโยชน์ เพราะว่ามีในส่วนของคนขอเช่าที่ดินเข้ามา
อันนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องเดียวกัน จะคุยในเรื่องของการสรรหาผลประโยชน์
และก็ในส่ วนของหน้าที่ผมเองก็ยอมรับว่า จะมาโดย คสช.แต่งตั้งอะไรก็
แล้วแต่ ผมเป็นโดยเขาแต่งตั้งให้ทาหน้าที่ นายก ก็ยอมรับในความผิดพลาด
ทุกอย่างที่เกิดขึ้นไม่ว่าผิดพลาดแบบไหนยอมรับเองว่าผมบริหารจัดการไม่ดี
ก็ไม่เป็นไร....
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ก็ไม่เป็นไรตรงนี้รับแบบเต็มร้อย ไม่มอบให้กับใครผมรับแต่เพียงผู้เดียวใน
ฐานะที่ทาหน้าที่บริหารจัดการตรงนี้ และก็จะเข้าไปคุยกับทีมงานในส่วนที่
ท่ า นสมาชิ ก ได้ น าเสนอในเรื่ อ งของปั ญ หาต่ า งๆในเรื่ อ งของการบริ ห าร
จัดการ ในเรื่องของการจัดระเบียบ ในเรื่องของการดูแลความเรียบร้อย
พวกเราในส่วนของบริหารก็มีหน้าที่เราต้องทาอย่างนี้ ในส่วนของสภาก็ทา
หน้าที่อย่างนี้ แบ่งหน้าที่กันชัดเจน ก็เห็นด้วยเราไม่ก้าวก่ายข้ามเลนมาทา
หน้าที่ก็เป็นสิ่งที่ถูกต้อง เพราะฉะนั้นจะได้นาไปปรึกษาหารือกับทีมงานทาง
เทศบาลว่าจะนาไปแก้ปัญหากันอย่างไร ซึ่งที่พูดมาก็ในส่วนของหาดวาสุกรี
ซึ่งอื่นๆ ก็คงจะมีก็ไม่เป็นไรก็จะทาหน้าที่กันต่อไป ที่นี้ในส่วนของกรรมการ
ชุมชนประธานชุมชน การพูดบางอย่างก็พูดง่าย ประธานชุมชนไม่เหมือน
กานัน ผู้ใหญ่บ้าน เราเชิญมาประชุมมีกาแฟ มีอะไรให้เขา เขาไม่มา เพราะ
เขาบอกว่าเขาไม่มีค่าตอบแทน มันไม่เหมือนกานันผู้ใหญ่บ้าน โดยเฉพาะ
ปัญหานี้มันเป็นปัญหาในเขตเทศบาล ซึ่งไม่มีกานันผู้ใหญ่บ้านครับ แล้วเขา
ก็จะมาตามสายการเมือง พอนักการเมืองมาปุ๊บ ตาแหน่งประธานชุมชนก็
จะมา พอหมดวาระเขาก็จะมีคนใหม่ขึ้นมามันเป็นไปตามกระแส ผมนี้ไม่
ได้ มาจากนั ก การเมือ งก็ย อมรับ บางครั้ง เราแต่ งตั้ ง เขาอย่า งถูก ต้อ งเขา
แต่งตั้งกันเอง แต่พอการทางานไม่ได้ดังใจเขาเขาก็ไม่มาก็ไม่ทางานให้แล้ว
เราก็ บั ง คั บ เขาไม่ ไ ด้ เพราะฉะนั้ น ตรงนี้ ก็ ไ ม่ เ ป็ น ไรเราก็ ย อมรั บ สภาพ
เพราะว่าเราสามารถที่จะไปบังคับเขามาทางานได้ เชิญเขามาประชุมเขายัง
ไม่มาเลยครับ เราแจกเสื้อให้เขาก็ไม่มา เพราะฉะนั้นอันนี้เราบังคับเขาไม่ได้
สิ่งเหล่านี้พูดได้ แต่ในเชิงปฏิบัติมันไม่เหมือนกันก้บสิ่งที่เราพูด สิ่งที่เรารู้ รู้
อีกแบบหนึ่ง สิ่งที่ปฏิบัติที่เขาเขียนไว้เป็นอีกแบบหนึ่ง เพราะฉะนั้นตรงนี้
เป็นสิ่งที่ดี แต่ว่าเสียดายที่เรามาคุยเอาเกือบในปีที่ 5 จริงๆ ถ้าเรามาพูด
ตั้งแต่ตอนแรกเราก็ได้กระตุ้นตั้งแต่ตอนแรก ก็จะได้แก้ไขให้เร็วกว่านี้ ที่นี่ที่
พูดอย่างนี้ไม่ใช่ว่าสภาไม่ได้กระทุ้ง ซึ่งจริงๆ แล้วสภาเองก็ได้ทาหน้าที่ตรงนี้
มาตลอด ผมก็รับทราบตรงนี้มาโดยตลอด การแก้ปัญหาบางอย่างก็ต้อง
ยอมรับว่ามันแก้ได้บ้าง ไม่ได้บ้างดีบ้างไม่ได้ดีบ้างอันนี้ก็ยอมรับสภาพไปก็ไม่
เป็นไรน่ะครับ เพราะฉะนั้นในวันนี้เป็นสิ่งที่ดีที่ท่านสมาชิกได้นาเสนอปัญหา
หลายๆเรื่อง จะได้นาสิ่งเหล่านี้ไปปฏิบัติ จะได้มากน้อยแค่ไหนก็ค่อยว่ากัน
ต่อไป ก็ขอขอบคุณครับท่านประธานครับ

นายสุจินต์....
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