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รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองตะลุบัน 
  สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ครั้งที่  1  ประจ าปี  พ.ศ. 2563 

วันพุธ  ที่  2  กันยายน  2563   เวลา  10.00  น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองตะลุบัน 

 
ผู้ที่มาประชุม 

1.  นายนิติ  นิเดหะ         ประธานสภาเทศบาล 
2.  นายสุจินต์  โอชาอัมพวัน        รองประธานสภาเทศบาล 
3.  นายอ าพล  พรหมบรรจง        สมาชิกสภาเทศบาล 
4.  นางสีย๊ะ  สีทองชื่น         สมาชิกสภาเทศบาล 
5.  นายพันธ์ทิพย์  มาลายา        สมาชิกสภาเทศบาล 
6.  นายอับดุลยาบาอี  สาแม  สมาชิกสภาเทศบาล    
7.  นางสาวยารียะ  สารีกามา  สมาชิกสภาเทศบาล       
8.  นายมะยูฮัน   เจะเลาะ        เลขานุการสภาเทศบาล  

 ผู้ที่ลาประชุม  

      -ไม่มี- 

ผู้ที่ขาดประชุม 
               -ไม่มี-  
      ผู้เข้าร่วมประชุม 

1.  นายสมปอง  มั่นคง   ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี 
2.  นายอนันต์  ดือเระ   รองปลัดเทศบาล 
3.  นายนิรัตน์  ปุ๋ยชุมผล       ผู้อ านวยการกองช่าง 
4.  นายสุกิจ  สุระก าแหง   ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
5.  นางแวนะ  ลาเด็ง   ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
6.  นางพาตีเม๊าะ  มาโอ๊ะ         หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลังแทนผู้อ านวยการกองคลัง 
7.  นางมณฑา ด ามณี         ผู้อ านวยการกองวิชาการฯ      
8.  นายอดุล  อิสมาอีล         ผู้อ านวยการกองสาธารณสุข   
        
 

เริ่มประชุม..... 
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เร่ิมประชุมเวลา   10.00  น. 

นายมะยูฮัน  เจะเลาะ         เรียนท่านประธานสภา  ท่านปลัดเทศบาลปฎิบัติหน้าที่   
เลขานุการสภาเทศบาล  นายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ  ตลอดจนผู้เข้าร่วม

ประชุมทุกท่าน ตามท่ีได้มีหนังสือเชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้ง
ที่ 1 ประจ าปี 2563  เวลา  10.00  น. จากการตรวจสอบรายชื่อผู้มา
ประชุมแล้วปรากฏว่ามีสมาชิก ลา  -   คน ขาด -  .คน  ลงชื่อเข้าร่วม
ประชุม  7   คน  ครบองค์ประชุม จึงได้กดกริ่งเรียกสมาชิกเข้าห้องประชุม 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 25 ล าดับต่อไปขอเชิญ
ประธานสภาด าเนินการต่อไปครับ 

นายนิติ  นิเดหะ   เรียนท่านปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี  สมาชิกสภา 
ประธานสภาเทศบาล เทศบาลผู้ทรงเกียรติ  หัวหน้าส่วนราชการ   ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุก  

ท่าน  วันนี้เป็นการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2563  
และต่อไปผมขอแจ้งระเบียบวาระการประชุมในวันนี้   ดังนี้      

     ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่อง  ที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาสมัย

สามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี  พ.ศ. 2563  เมื่อวันที่  28  พฤษภาคม  2563 
   ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่อง   ที่เสนอใหม่ 

 (1)  ญัตตินายกเทศมนตรี  เรื่อง ขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  2564 
 ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่อง  อ่ืนๆ 

     และต่อไปขอด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่อง  ที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
  ผมขออ่านประกาศสภาเทศบาลเมืองตะลุบัน  เรื่อง  เรียกประชุม 

    สภาเทศบาลเมืองตะลุบัน  สมัยสามัญ   สมัยที่ 4  ประจ าปี  2563 
ตามที่  สภาเทศบาลเมืองตะลุบัน ได้ประชุมสภาเทศบาล สมัย

สามัญ  สมัยแรก เมื่อวันที่ 20  กุมภาพันธ์  2563  ก าหนดให้มีการประชุม
สภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4  ประจ าปี  2563   ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน  2563  
ถึงวันที่  30  กันยายน  2563  นั้น 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 25 วรรคแรกแห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14)  พ.ศ. 2562  

จึงประกาศ.... 
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จึงประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองตะลุบัน สมัยสามัญ สมัยที่ 4  
ประจ าปี 2563  ตั้งแต่วันที่ 1  กันยายน  2563  ถึงวันที่ 30 กันยายน  
2563  มีก าหนดไม่เกิน 30 วัน 

       จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
      ประกาศ ณ วันที่  26  เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2563 
                             (ลงชื่อ)     นิติ  นิเดหะ  
                                     ( นายนิติ  นิเดหะ ) 
                               ประธานสภาเทศบาลเมืองตะลุบัน 
      ต่อไปขอเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 2  

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภา        
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.2563  เมื่อวันที่ 28  พฤษภาคม  2563 

 ต่อไปขอเชิญ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ชี้แจง
รายละเอียดขอเชิญครับ 

นายอ าพล  พรหมบรรจง   เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  ท่านปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่  
สมาชิกสภาเทศบาล นายกเทศมนตรี   ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุม     

ทุกท่านกระผมนายอ าพล  พรหมบรรจง  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองตะลุบัน  
ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  ล าดับต่อไปผมขออ่าน
บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการสามัญประจ าสภา  ดังนี้ 
            รายงานการประชุมคณะกรรมการสามัญประจ าสภาตรวจรายงาน
การประชุม เมื่อวันที่  4  มิถุนายน  2563  เวลา 10.00 น. ณ  ห้องประชุม
สภาเทศบาลเมืองตะลุบัน 

ผู้มาประชุม  มีรายชื่อและต าแหน่ง  ดังนี้ 
     1.  นายอ าพล  พรหมบรรจง ประธานคณะกรรมการ 
     2.  นายพันธุ์ทิพย์  มาลายา กรรมการ 
     3.  นางสาวยารียะ  สารีกามา กรรมการและเลขานุการ 
     เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. 

คณะกรรมการได้มาประชุมพร้อมกัน ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล
เมืองตะลุบัน เมื่อเวลา 10.00 น.  ที่ประชุมได้ตรวจและพิจารณารายงาน
การประชุมสภาเทศบาลเมืองตะลุบัน สมัยสามัญ  สมัยที่ 2 เมื่อวันที่ 28 
พฤษภาคม  ประจ าปี 2563 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองตะลุบัน  โดย
ละเอียดและเห็นว่าถูกต้องไม่มีตอนใดต้องแก้ไข จึงเสนอสภาเทศบาลเพ่ือ
รับรองต่อไป  ขอขอบคุณครับ 

นายนิติ.... 



[4] 
 

นายนิติ  นิเดหะ    ขอบคุณท่านอ าพล  พรหมบรรจง ที่ได้อ่านบันทึกรายงานการ 
ประธานสภาเทศบาล ประชุมของคณะกรรมการสามัญประจ าสภา  ซึ่งได้ตรวจสอบรายงานการ

ประชุม และเลขาฯ ได้แจกให้กับท่านสมาชิกแล้วนั้น  มีสมาชิกท่านใดจะขอ
แก้ไข หรือตัดทอนข้อความหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมก็จะขอมติที่ประชุม  
 สมาชิกท่านใดเห็นควรรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมือง
ตะลุบัน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 2563 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 
2563  กรุณายกมือขึ้นครับ 

     รับรอง   6      เสียง  สมาชิกท่านใดไม่รับรอง กรุณายกมือขึ้น 
     ไม่รับรอง   -     เสียง 
     งดออกเสียง  1  เสียง 
มติที่ประชุม  เป็นอันว่ารายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองตะลุบัน สมัยสามัญ  

สมัยที่ 2 ประจ าปี 2563  เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม  2563   สมาชิกรับรอง.. 
6 เสียง 

และต่อไปขอเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่อง ที่เสนอใหม่ 
ระเบียบวาระท่ี 3  
ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 3 (1) 

 (1) ญัตตินายกเทศมนตรี  เรื่อง ขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  2564  ขอเชิญเลขาชี้แจงข้อ
ระเบียบ 

นายมะยูฮัน  เจะเลาะ         เรียนท่านประธานสภา  ท่านปลัดเทศบาลปฎิบัติหน้าที่   
เลขานุการสภาเทศบาล  นายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ  ตลอดจนผู้เข้าร่วม

ประชุมทุกท่าน ผมนายมะยูฮัน  เจะเลาะ  เลขานุการสภาเทศบาล ตาม
มาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับ
ที่ 14) พ.ศ. 2562  ประกอบกับข้อ 23,24 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 
ก าหนดให้นายกเทศมนตรีเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ภายในวันที่  15  สิงหาคม  ของทุกปี หากพิจารณาแล้วไม่สามารถเสนอได้
ทันภายในก าหนดให้ท าหนังสือแจ้งประธานสภาทราบ  บัดนี้การจัดท าร่าง
เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2664 ได้เสร็จ
สิ้นแล้ว ซึ่งปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี ได้เสนอญัตติต่อสภา
แห่งนี้เพ่ือพิจารณาตามข้อ 43,45 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติม  

ฉบับที่... 
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(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 โดยได้ก าหนดให้ต้องพิจารณาเป็น 3 วาระ โดยใน
วันนี้จะเป็นการประชุมเพ่ือพิจารณารับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในวาระที่ 1 และข้อ 
47  วรรคแรกความว่า  ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติ  วาระที่ 1  ให้ที่
ประชุมสภาท้องถิ่นปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่า จะรับ
หลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้นหรือไม่  หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะ
อภิปรายห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่น ได้อภิปรายเรื่องนั้น
พอสมควรแล้วครับ ขอบคุณครับผม 

นายนิติ  นิเดหะ     ขอขอบคุณท่านเลขาฯ  ครับ และต่อไปขอเชิญปลัดเทศบาลปฏิบัติ
ประธานสภาเทศบาล  หน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบันชี้แจงรายละเอียด  ขอเชิญครับ 
 

นายสมปอง  ม่ันคง   เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ    
ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ผมนายสมปอง  มั่นคง ปลัดเทศบาลปฏิบัติ     
นายกเทศมนตรี หน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน ขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบร่าง  

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ฉบับนี้
มาเพ่ือโปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองตะลุบัน  ในสมัยประชุม
นี้ ซึ่งได้เสนอหลักการและเหตุผลในการเสนอร่างเทศบัญญัติดังกล่าวมาด้วย
แล้ว และขอแถลงให้ท่านประธานสภาและสมาชิกสภาทุกท่านได้ทราบถึง
สถานะการคลัง  ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายในการด าเนินการ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ดังต่อไปนี้ 
1.  สถานะทางการคลัง 

1.1  งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ณ  วันที่ 31  กรกฎาคม  พ.ศ. 2563  

เทศบาลเมืองตะลุบันมีสถานะการเงิน    ดังนี้   
1.1.1  เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น      155,340,824.44 บาท  
1.1.2  เงินสะสม            81,950,601.36 บาท  
1.1.3  ทุนส ารองเงินสะสม         55,336,645.08 บาท  
1.1.4  รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย           
         จ านวน  -  โครงการ  รวม    -       บาท 
1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน   
         จ านวน 10   โครงการ              รวม   501,310 บาท   
1.1.6  เงินกู้คงค้าง           -        บาท 

2. การบริหาร.... 
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2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ  2563   ประกอบด้วย 
     (1) รายรับจริงทั้งสิ้น      167,386,229.21  บาท  ประกอบด้วย  

     หมวดภาษีอากร                     347,128.07   บาท 
   หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต   342,087.90  บาท 
     หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                 2,434,631.55   บาท 
     หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์     -      บาท 
     หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                            33,185.00  บาท 
     หมวดรายได้จากทุน                              18,031.00 บาท 
     หมวดภาษีจัดสรร                      38,940,822.69  บาท 
     เงินอุดหนุนทั่วไป                         125,270,343.00  บาท 

                                   (2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์   21,836,073.64 บาท 
           (3) รายจ่ายจริง  จ านวน    136,197,067.26  บาท  ประกอบด้วย 
 งบกลาง             16,440,742.22   บาท 
          งบบุคลากร             82,134,321.84  บาท 
                                                         งบด าเนินงาน            33,247,699.20  บาท 
                                                         งบลงทุน               4,324,304.00  บาท 
          งบรายจ่ายอื่น ๆ                       -         บาท 
          งบเงินอุดหนุน                  50,000.00  บาท 
         (4)  รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 
                 จ านวน   17,536,136.05  บาท 
                                               (5)  รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม       จ านวน   10,530,822.00   บาท 

 

2.1  รายรับปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  ประมาณการไว้รวมทั้งสิ้น 
201,613,700   บาท  ประกอบด้วย   
       รายได้จัดเก็บเอง               4,862,800       บาท 

           รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้              50,535,000       บาท 
           รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้         146,215,900      บาท 

 2.2  รายจ่ายตามงบรายจ่ายปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  ประมาณ
การไว้รวมทั้งสิ้น   201,613,700   บาท   ประกอบด้วย 

งบกลาง               22,965,323     บาท 
     งบบุคลากร                       122,157,157    บาท 
     งบด าเนินงาน               47,038,370  บาท 
     งบลงทุน                8,167,850 บาท 

เงินอุดหนนนุน.... 
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     งบอุดหนุน                1,285,000 บาท 
เหตุผลการเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ  พ.ศ.  2564   
     หลักการ 

 เพ่ือเสนอสภาเทศบาลเมืองตะลุบันพิจารณาให้ความเห็นชอบร่าง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 

      เหตุผล 
 กองวิชาการและแผนงาน ไม่สามารถเสนอร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564 ได้ทันภายในวันที่  15  สิงหาคม  
2563 ได้ เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง) จัดท าค าของบประมาณในระบบ
สารสนเทศเพ่ือการจัดท างบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ระบบ 
BBL) โดยตรง ในฐานะหน่วยรับงบประมาณตรง ในปีงบประมาณ 2564 
เทศบาลเมืองตะลุบันได้รับจัดสรร 170,703,400 บาท เป็นเงินอุดหนุน
ทั่วไป และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย 5 ด้าน 

ด้านที่ 1 การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา 
ด้านที่ 2 การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ด้านที่ 3 การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม 
ด้านที่ 4 การจัดบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม 
ด้านที่ 5 การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ 
ซึ่งในห้วงเวลาดังกล่าว กองวิชาการและแผนงาน ในฐานะที่เป็น

หน่วยงานรับผิดชอบในการจัดเตรียมเอกสาร ประกอบการชี้แจงต่อ
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และคณะอนุกรรมาธิการท้องถิ่น ส่ง
รัฐสภา ก่อนมี การประชุมคณะอนุกรรมาธิการก าหนดประชุมสภา วันที่ 3 
– 22 สิงหาคม 2563 เทศบาลเมืองตะลุบันชี้แจงคณะอนุกรรมาธิการ
ท้องถิ่นในวันที่ 19 สิงหาคม 2563 อีกทั้งเตรียมเอกสารเสนอ
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วุฒิสภา และคณะอนุกรรมาธิการ
วิสามัญ  พิจารณาความเชื่อมโยงงบประมาณกับแผนยุทธศาสตร์ชาติฯ  

ในการ.... 
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ในการด าเนินการดังกล่าวต้องรวบรวมข้อมูลด้านการคลัง ที่ต้องใช้ความ
ละเอียด รอบคอบ ภายในระยะเวลาจ ากัด เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง 
ครบถ้วน ชัดเจน 
 บัดนี้ กองวิชาการและแผนงาน ได้ด าเนินการจัดท าเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ซึ่งตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2541  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 และ 3)  พ.ศ. 2543  ข้อ 24 
วรรคสอง และข้อ 25  ก าหนดให้คณะผู้บริหารท้องถิ่นน าร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  เสนอสภาท้องถิ่นพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 และ 3)  พ.ศ. 2543 ข้อ 24 วรรคสอง  และ ข้อ 25 จึง
เสนอญัตติเ พ่ือขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือสมาชิกสภาเทศบาลได้พิจารณา
เห็นชอบต่อไป  รายละเอียดตามร่างเทศบัญญัติที่แจกให้สมาชิกทุกท่านแล้ว  
ขอบคุณครับ 

นายนิติ  นิเดหะ     ขอขอบคุณท่านปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี   จากที่ 
ประธานสภาเทศบาล ท่านปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีได้แถลงและแจกร่างเทศ

บัญญัติฉบับนี้   ให้กับทุกท่านแล้ว  มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือ 
อภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ครับ  ขอเชิญคุณสีย๊ะ  สีทองชื่น ครับ  

นางสีย๊ะ  สีทองช่ืน   เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  ท่านปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่  
สมาชิกสภาเทศบาล นายกเทศมนตรี   ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุม       

ทุกท่าน  ดิฉันนางสีย๊ะ  สีทองชื่น  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองตะลุบัน ในการ
จัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564 ครั้งนี้ ขอชื่นชมน่ะค่ะว่ารู้สึก
เรียบร้อยกว่าเดิม แต่ก็ยังมีบ้างที่เราต้องมาพูดคุยกันจะได้เป็นแนวทางใน
การท าในโอกาสต่อไป ยังมีที่จะต้องปรับปรุงอีก แต่ก็ขอชื่นชมในระดับหนึ่ง 
ที่นี้เข้าสู่เรื่องในการจัดท างบประมาณประจ าปี 2564  ในเบื้องต้นขอ
สอบถามก่อนในเรื่องของการจัดตั้งงบประมาณ ที่ยังมีข้อสงสัยอยู่  

หน้า 193 เรื่องพัสดุเครื่องแต่งกาย จ านวน 20,000 บาท ตั้งจ่าย
เป็นค่าจัดซื้อเสื้อฝน รองเท้า หมวก ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ไม่มีค าอธิบาย
เลยว่าจัดซื้อท าไม เพ่ือใคร นี้คือเหตุผลที่เราบกพร่องเกือบทุกรายการ 

ที่ไม่ได้.... 
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ที่ไม่ได้อธิบาย ซึ่งในการจัดท างบประมาณรายจ่ายจะต้องมีเหตุผลความ
จ าเป็นในการจัดตั้ง ที่นี้ไม่มีเหตุผลความจ าเป็นในการจัดตั้ง จึงขอให้เพ่ิมค า
ชี้แจงนิดหนึ่งค่ะ 

หน้า 203 ก็เหมือนกันว้สดุเครื่องแต่งกายเหมือนกัน  เสื้อฝน ถุง
เท้า รองเท้า ตั้งจ่ายจากรายได้เหมือนกัน รู้สึกว่าเรื่องนี้เคยทักท้วงไปแล้ว
เหมือนกันค่ะแต่ก็ยังเหมือนเดิมอีก คืออยากให้เวลาเราเปิดดูแล้วมันง่ายใน
การใช้จ่ายเงินหลวง เวลาคุณจัดซื้อจัดจ้างคุณต้องมีหลักการและเหตุผลใน
การจัดซื้อใช่ไหมค่ะ คนที่พิจารณาเขาก็จะได้สบายใจว่าอย่างน้อยก็มี
หลักการและเหตุผลที่จัดตั้งได้  

หน้า 210 เป็นเงินอุดหนุนมัสยิดในเขตเทศบาล จ านวน 12 มัสยิด  
ในค่าใช้จ่ายตามโครงการ  มัสยิดละ 20,000 บาท จ านวน 12 มัสยิด มี
ค่าใช้จ่ายในการสอนอัลกรุอ่าน ขอให้เพ่ิมเนื้อหาเข้าไปในโครงการ อันนี้เคย
ต้ังแล้วใช่ไหม กิจกรรมอะไรก็ขอให้เพ่ิมรายละเอียดเข้าไปนิดหนึ่ง  

ต่อไปเป็นหมวดครุภัณฑ์หน้า 108 ค่าจัดซื้อโต๊ะของห้องกองคลัง 
จะเป็นโต๊ะท างานของอ านวยการต้น ไม่ทราบว่าส าหรับใคร มันเป็นส าหรับ
ข้าราชการบรรจุใหม่หรือ แทนของเก่าที่ช ารุดหรืออย่างไร ให้ระบุนิดหนึ่งว่า
เป็นโต๊ะไม้หรือโต๊ะเหล็กให้ระบุให้ชัดเจนนิดหนึ่ง ดิฉันก็จะพยายามให้การ
จัดท างบประมาณรายจ่ายของเทศบาลให้มีความสมบูรณ์แบบ  

หน้า 109 กล้องถ่ายรูป 63,000 มันแพงไปไหมค่ะ ซื้อไว้ท าอะไร 
ใครใช้ค่ะ ท าในกิจกรรมอะไร 63,000 ซึ่งมันต้องใช้ในวิทยาการที่สูงมากน่ะ
ค่ะ อันนี้ขอสอบถามตรงนี้ว่าใช้ท าอะไรแพงมาก เพราะว่ากล้องถ่ายรูปสมัย
นี้ที่เชื่อมต่อกับอินเตอเน็ตได้นี้ราคาไม่แพงมาก  

หน้า 116  ครุภัณฑ์ส านักงานจัดซื้อโทรศัพท์พร้อมโทรสารไม่ได้
ระบุเหตุผลความจ าเป็นส าหรับไว้ท าอะไรใช้แฟกส์ได้ไหม ให้ระบุเหตุผล
ความจ าเป็นว่าท าไมต้องซื้อของราคาแพง  

ต่อไปเครื่องปรับอากาศแบบแขวนขอให้แยกส่วนให้ระบุไปเลยว่า
เป็นแบบแขวนหรือแบบตั้งพ้ืนให้แยกส่วนน่ะค่ะ แล้วก็จัดซื้อตู้เหล็กเก็บ
เอกสารไม่ได้ระบุเหตุผลว่าจัดซื้อท าอะไร เขาบอกว่ามีสี่ลิ้นชัก 3 ตู้ ตู้ละ
ประมาณ 7,000 บาท ขอรายละเอียดด้วยเพราะพิจารณาไม่ถูก ตู้ เหล็กมัน
มีหลายขนาด   

หน้า 117 ซื้อโต๊ะท างานพร้อมเก้าอ้ี อันนี้ก็เหมือนกันไม่ระบุว่าเป็น
โต๊ะอะไร เป็นโต๊ะไม้ส าหรับใครก็ไม่ได้ระบุ เก้าอ้ีก็เหมือนกัน เก้าอ้ีนี้เป็น
แบบไหน หมุนได้ หรือไม่ได้  
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หน้า 125 ยานพาหนะและขนส่ง เป็นค่าซ่อมรถเคลื่อนที่เร็ว 
จ านวน 400,000 บาท อาการเป็นอย่างไรรถคันนี้  ถ้าซื้อใหม่ราคาเท่าไหร่ 
อาการหนักมากหรืออย่างไร เป็นการซ่อมใหญ่ ไม่ได้ระบุเหตุผลความ
จ าเป็นในการซ่อม  

หน้า 132  ค่าจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่จัดซื้อนี้เป็นเครื่อง
ปริ้นสีใช้ในกิจกรรมอะไรท าไมถึงแพง ที่ซื้อโปรแกรมนี้จะใช้ในเครื่องไหน 
จะใช้ที่ไหน ซื้อเพ่ือเครื่องไหน และใช้ที่ไหน  

หน้า 154 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์นี้ผิดน่ะค่ะ เพราะเก้าอ้ีนี้ เป็น
ครุภัณฑ์ส านักงานถึงอาจจะใช้กับคอมพิวเตอร์แต่มันก็ เป็นครุภัณฑ์
ส านักงาน ใช้ที่ไหนระบุด้วยค่ะ 20 ตัว ตัวละ 650 บาท จะใช้ที่ไหน  

หน้า 156 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 20 ชุด อันนี้ก็เหมือนกันว่าใช้
ที่ไหน คอมพิวเตอร์ส าหรับใช้ในห้องเรียน โรงเรียนบ้านอุเมะ อันนี้ก็ระบุนิด
หนึ่ง  

หน้า 158 โต๊ะวางเครื่องคอมอันนี้ใช้อันเดียวกันไหมกับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ 20 ชุด ตัวละ 1,650 ให้ระบุด้วยน่ะค่ะว่าเป็นของโรงเรียน
บ้านอุเมะ แล้วก็มาอีกข้อหนึ่งท าไมเสป็คเดียวกันท าไมราคาต่างกันค่ะ 
ต่างกันไม่เยอะแต่มันก็ต่าง อันนี้มัน 1,850 บาท มันต่างกัน 200 บาทเป็น
ของโรงเรียนอุเมะใช่ไหมค่ะ  

หน้า 159 เป็นการติดตั้งมุ้งลวดในห้องเรียน ดิฉันไม่ขัดข้องน่ะค่ะ
แต่อยากให้ใส่หลักการและเหตุผล แล้วก็ปัญหามันติดตั้งได้ไหมเพราะว่าถ้า
มันเป็นบ้านพักเขาไม่ให้แต่ถ้าเป็นอาคารเรียนนี้ถ้ามีเหตุผลความจ าเป็น
อยากให้ทางกองการศึกษาดูหน่อยน่ะค่ะว่ามีกฎหมายหรือเปล่าถ้าเราติดตั้ง
ได้ไหม เป็นมุ้งลวดเป็นห้องส าหรับเด็กใช่ไหมค่ะ อธิบายนิดหนึ่ง แล้วก็ดู
ระเบียบนิดหนึ่งว่ามันติดตั้งได้หรือไม่ได้ เมื่อก่อนมันเคยมีหนังสือสั่งการว่า
ในลักษณะอย่างนี้ว่ามันติดตั้งไม่ได้ แต่ดิฉันเกษียณมาหลายปีแล้วตอนนี้เขา
อาจจะมีระเบียบใหม่ก็ไม่รู้ ถ้าดิฉันทักท้วงผิดก็ขอประธานโทษด้วยค่ะ  

หน้า 178 อาคารตลาดสดน่าจะเป็นอาคารโล่งๆ ท าไมเราไม่คิด
สร้างที่วางขายระบบระบายน้ าเป็นระบบประปา เราสร้างอย่างนี้จะเป็น
ปัญหาที่หลังหรือเปล่า เพราะว่าดูแล้วมันจะเป็นอาคารโล่งๆ ยาว 33.5 
เมตร ท าไม่เวลาจะค านวณราคาเราไม่ค านึงถึงแผนขาย ห้องน้ าห้องส้วมมี
หรือยังระบบระบายน้ าเป็นอย่างไรคูน้ าอะไรอย่างนี้ 

 
หน้า 194.... 
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หน้า 194  โต๊ะท างานพร้อมเก้าอ้ี รู้สึกว่าขนาดโต๊ะท างานเป็นโต๊ะ
อะไร กว้าง 1.5 เมตร ยาว 75 ดูรายละเอียดนิดหนึ่งว่าท าไมยาวจังค่ะ แล้ว
ก็เก้าอ้ีวัดความสูงจากส่วนไหนท าไมยาว 115 เซนติเมตร ช่วยดูนิดหนึ่งตรง
นี้แล้วก็เก้าอ้ีเป็นเก้าอ้ีเป็นแบบไหนอย่างไร ถูกต้องไหมที่ระบุไป ยาว 1.5 
เมตร แล้วก็โต๊ะท างานไม่ได้ระบุด้วยว่าระดับไหนแล้วก็ซ้ือให้ใคร  

แล้วก็ล าดับถัดไปมอเตอร์ไซค์สามล้อ มอเตอร์ไซค์ตามที่เข้าใจมัน
เป็นพ่วง ไม่ได้ระบุราคา สามารถยกได้ 120,000 ปัญหาก็คือไม่ทราบว่าจด
ทะเบียนได้หรือเปล่ารอบนี้ ก่อนซื้อกรุณาตรวจสอบดูก่อน  ขอให้เพ่ิม
รายละเอียดนิดหนึ่งว่ามีหลังคาไหม เครื่องยนต์ 150 ซีซี สามารถบรรทุกได้  
300 กิโลกรัม เพราะในหลักฐานช่วยใส่รายละเอียดนิดหนึ่ง 

แผนงานงบกลาง อันนี้สงสัยน่ะค่ะโครงการจัดการจราจร ท าไมไป
อยู่ในรายจ่ายตามข้อพูกพัน หน้า 117 ท าไมถึงเป็นรายจ่ายตามข้อพูกพัน 
ท าไมถึงไม่ตั้งในงบปกติ ท าไมถึงไปตั้งในรายจ่ายงบกลางค่ะ ดิฉันไม่มี
ความรู้ตรงนี้ก็เลยสอบถามว่าเป็นอะไร แล้วใครเป็นผู้ด าเนินการเวลา
เบิกจ่าย เบื่องต้นขอแค่นี้ก่อนค่ะ ขอบคุณค่ะ 

นายนิติ  นิเดหะ    ขอบคุณท่านสีย๊ะ  สีทองชื่น ที่ได้ชี้แจงรายละเอียด มีสมาชิกท่าน 
ประธานสภาเทศบาล ใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ ครับ ถ้าไม่มีขอเชิญปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีชี้แจงครับ 

นายสมปอง  ม่ันคง   เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ   สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ      
ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ผมนายสมปอง  มั่นคง ปลัดเทศบาลปฏิบัติ 
นายกเทศมนตรี   หน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน ท่านประธานครับในส่วนที่ทางสมาชิก
    ได้ชี้แนะชี้น าเพื่อเป็นประโยชน์ของเทศบาล ที่จริงผมก็ดูน่ะครับมันก็พบไม ่

หมดจะมีบางอย่างที่ขาดๆ เกินๆอยู่ ก็ต้องขอบคุณท่านสมาชิกที่ช่วย
ตรวจสอบเอกสารให้มีความครอบคลุมให้มีความสมบูรณ์รัดกุมเพ่ิมขึ้น 
เพราะว่าอะไรที่มีความผิดพลาดแล้ว อะไรที่เป็นตัวเลขเช่นถ้าตกเลขศูนย์ตัว
เดี่ยวก็จะมีปัญหาทันที ครั้งที่แล้วผมจ าได้ที่เราขาดจุดทศนิยม เราต้องเข้า
สภาอนุมัติใหม่ ต้องขอบคุณที่ทางสมาชิกได้ตรวจสอบให้มีความละเ อียด
และความถูกต้องมากขึ้น ในส่วนที่ทางสมาชิกได้ชี้แนะทั้งหมด รายละเอียด
เพ่ิมเติมเช่นซื้อวัสดุชุดแต่งกาย ซื้อให้ใครที่ไหน อย่างไร ที่จริงก็ซื้อได้น่ะ
ครับ เพียงแต่ว่าขาดรายละเอียด ก็จะไปเพ่ิมแล้วกัน จะมีในส่วนของกอง
ช่าง กองสาธารณสุข ซื้อให้ใครตรงนี้ผมจะแยกรายละเอียดลงไป  

หน้า 117...... 
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ในหน้า 117, 139,154,156,159,178,200 เป็นต้น ในส่วนของการอุดหนุน
ให้มัสยิด ในส่วนของรายละเอียดอยากให้ทางกองการศึกษาได้ชี้แจง
รายละเอียดว่า ถามว่าเคยอุดหนุนไหม ผมจะตอบอย่างนี้ว่าผมเคยอุดหนุน
มัสยิด วัด เดิมเราเคยอุดหนุนหลายปีที่ผ่านมาแล้วก็ มี สตง. ไปตรวจ แต่
ไม่ ได้ ต รวจ เราแต่ตรวจที่ อ่ืน  เขาบอกว่ ากรณี  วั ด  กับมัสยิด  คื อ
กระทรวงมหาดไทยเขาออกระเบียบในเรื่องการอุดหนุนว่า หน่วยรับเงิน
อุดหนุนของเราต้องมีระเบียบหรือกติกาในการใช้เงิน ถ้าวัดต้องเถรสมาคม
ต้องออกระเบียบก่อน ส่วนมัสยิดนี้ ของทางคณะกรรมการอิสลามต้องออก
ระเบียบมาก่อนเราถึงจะอุดหนุนได้ ก็ไม่กล้าอุดหนุนถ้าอุดหนุนไปกลัวโดน
เรียกคืน ที่นี้เมื่อปีที่แล้วทางเถรสมาคม ร่วมกับคณะกรรมการมัสยิดกลาง
ออกระเบียบก็เลยอุดหนุนได้  ในส่วนของรายละเอียดของวัดก็มี ใน
รายละเอียดโครงการที่เขาขอรับการอุดหนุนมา ในส่วนของครุภัณฑ์ก็จะไป
เพ่ิมในส่วนของรายละเอียดว่าซื้อให้กับใครจะเปลี่ยนแปลงของเก่าที่ช ารุด 
หรือว่าส าหรับเจ้าหน้าที่ที่ย้ายมาใหม่ เพราะแต่ละกองจะมีบริบทแตกต่าง
กันไป เพราะตอนนี้เรามีระดับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติที่มาใหม่หลายคน ซึ่ง
โต๊ะก็ต้องซื้อไหมแทนของเก่า ในส่วนของกล้องถ่ายรูปอันนี้ผมเคยคุยกับ
ผู้ท างบประมาณแล้วว่าแพงเหมือนกัน ก็เลยถามเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบว่า
ของเก่าที่ใช้อยู่ยังใช้ได้ไหม ก็ขอฝากทาง ผอ.กองวิชาการว่าท าไมต้องซื้อ
ใหม่ถ้าชี้แจงได้ก็ชี้แจงครับว่าท าไมต้องซื้อใหม่ แล้วก็ในส่วนของโทรศัพท์ก็
เหมือนกันให้ทางกองชี้แจงเองเลยว่าเป็นแบบไหนระบุให้ชัดเจนครับ 
เครื่องปรับอากาศก็เหมือนกันว่าจะเป็นแบบแขวนหรือแบบขาตั้ง ตู้เหล็กก็
เช่นเดีวยกันครับให้ระบุเหตุผลว่าจัดซื้อใหม่แทนของเดิม โต๊ะท างานก็
เหมือนกันว่าเป็นแบบไหนอย่างไรให้ระบุในรายละเอียด ที่นี้ในส่วนของค่า
ซ่อมรถเคลื่อนที่เร็วของกรมการปกครอง เป็นรถที่มีลักษณะพิเศษเป็นรถ
เคลื่อนที่เร็ว คล้ายๆรถดับเพลิงมันมีลักษณะพิเศษหมายถึงเป็นรถกระบะ มี
ตู้สีแดง มีไฟฉุกเฉิน อันนี้มันเป็นรถดับเพลิง มันมีอุปกรณ์เบ็ตเสร็จอยู่ในนั้น 
เราได้รับโอนมา ตั้งแต่ผมย้ายมารถคันนี้มีอยู่แล้ว เราไม่เคยได้ซ่อมเพ่ิงจะได้
ซ่อมครั้งนี้ให้ทางเลขาชี้แจงน่ะครับ เพราะเลขาฯดูแลฝ่ายป้องกันฯอยู่แล้วก็
ในเรื่องของโปรแกรมต่างๆ ในเรื่องของคอมพิวเตอร์ทั้งหมดที่จริงแล้ว
คอมพิวเตอร์มีการสนับสนุนทางการศึกษา โรงเรียนเรามีทั้งหมด 6 โรง ทุก
โรงได้หมดแล้ว แต่โรงเรียนบ้านอุเมะไม่เคยได้เลย เพราะฉะนั้นถ้าเรามี
งบประมาณเพียงพอแล้วและงบประมาณตรงนี้ใช้ไม่มากพอก็น่าจะซื้อให้กับ 

โรงเรียน.... 
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โรงเรียนอุเมะ ให้มีเหมือนกับโรงอ่ืนๆเพราะ ที่จริงแล้วทั้งหมดมันเป็นระบบ
คอมพิวเตอร์ส าหรับการเรียนการสอนแต่ว่าเข้าใจในเรื่องการพิมพ์ ในส่วน
ของมุ้งลวด ที่ท่านสมาชิกแนะน าในเรื่องของระเบียบว่าได้หรือไม่ได้ มันมี
เหตุผลความจ าเป็นว่าถ้ามีเด็กเล็กในเรื่องยุงก็ส าคัญทุกปีก็มีการระบาดอยู่ 
เราก็ไปพ่นฉีดหมอกควัน อันนี้ก็มีความจ าเป็นที่เราต้องติดมุ้งลวดให้กับเด็ก
อนุบาลซึ่งมคีวามจ าเป็น ถ้าไปดูระเบียบว่าสามารถเบิกได้ไหม เพราะฉะนั้น
เพ่ือความถูกต้องของงบประมาณที่เราจะเบิกจ่าย ก็จะไปตรวจสอบอีกครั้ง
หนึ่ง ในเรื่องของตลาดนี้ถามว่า ท าไมเป็นอาคารโล่งๆ เรามีระบบน้ าอยู่แล้ว 
ห้องน้ าเรามีอยู่แล้วเราสร้างในตลาดเลย รื้อของเก่าที่เราท าชั่วคราวระบบ
เขามีอยู่แล้ว คือมันเป็นที่โล่งเราท าชั่วคราวไว้รื้อของเก่าออกที่เรากับไม้แล้ว
ก็สร้างอาคารใหม่ครับ แล้วก็ในเรื่องของโต๊ะท างานในรายละเอียดมันไม่มี
ผมจะไปเพิ่มเติมให้ก็แล้วกันผมดูแล้วบางอย่างกว้างกับยาว ถ้าเราท าด้านนี้
เป็นด้านกว้าง อีกด้านยาวมันก็ดูแปลกๆ กว้างกับยาว เข้าใจว่ากว้าง 150 
ซม. ยาวนี้ 80 ซม. มันไม่น่าจะใช่ จะเป็นกว้าง 80 ยาว 150 เดี่ยวจะไป
ตรวจสอบในรายละเอียดอีกครั้งครับ ที่ท่านสมาชิกได้ให้ข้อเสนอมา ตัวเลข
อาจจะถูกแต่ข้อความไม่ถูก ก็น่าจะเป็นอย่างนั้น แต่ก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องเราจะ
ระบุอย่างนั้นตามความเป็นจริง ในเชิงตรรกะน่าจะเป็นอย่างนั้น แล้วก็ใน
เรื่องของมอเตอร์ไซค์ ประเด็นหลักๆก็คือจดทะเบียนได้หรือไม่เอาอย่างนี้ถ้า
จดทะเบียนไม่ได้ผมก็ไม่ซื้อ ถามว่าท าไมต้องซื้อ อ้นนี้มีความจ าเป็นต้องซื้อ
เพราะมันเป็นอเนกประสงค์ แต่ที่ผมเห็นมันมีหลังคาน่ะครับ แต่ที่ถ่ายรูปมา
ไม่มีหลังคาเพราะฉะนั้นให้ตรวจสอบให้ดี ถ้าถามว่ามีความจ าเป็นไหมมัน
จ าเป็นครับ เพราะอันนี้เวลาเราใช้งานทั่วไปมันสะดวกขึ้นในเรื่องของ
มอเตอร์ไซค์  ในส่วนของโครงการจราจรว่าท าไมต้องไปอยู่ในหมวดรายจ่าย
ตามข้อพูกพัน เดี่ยวจะให้ทางหัวหน้าส านักปลัดชี้แจงเพ่ิมเติมในส่วนนี้ว่า
ท าไมต้องไปอยู่ในหมวดนี้ เพราะว่าจริงๆ แล้วงบกลางมันมีเงื่อนไขของการ
ตั้งงบกลาง 1-5 มันมีข้อก าหนดเราจะตั้งนอกเหนือที่เขาก าหนดไม่ได้ จะให้
ทางผู้ตรวจสอบแจ้งให้ทราบอีกทีหนึ่งครับ ขอน าเรียนเบื้องต้นไว้แค่นี้ครับ 
ขอบคุณครับ 

นายนิติ  นิเดหะ     ขอขอบคุณท่านปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี   จากที่ 
ประธานสภาเทศบาล ท่านปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีได้แถลงและแจกร่างเทศ

บัญญัติฉบับนี้   ให้กับทุกท่านแล้ว  มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือ 
อภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ครับ  ขอเชิญคุณสีย๊ะ  สีทองชื่น ครับ  

นางสีย๊ะ... 
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นางสีย๊ะ  สีทองช่ืน   เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  ท่านปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่  
สมาชิกสภาเทศบาล นายกเทศมนตรี   ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุม       

ทุกท่าน  ดิฉันนางสีย๊ะ  สีทองชื่น  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองตะลุบันถ้าไม่มี
รายการอะไรดิฉันขอน าเสนอรายการที่เป็นปัญหาในการท ารายละเอียดค าที่
ตกหล่นในการจัดพิมพ์ในเทศบัญญัติ หรือเจ้าของงบประมาณที่ไม่ได้ใส่มา 
สิ่งที่ส าคัญที่สุดคือ ในเรื่องของโครงการเพราะย้ ามาหลายครั้งแล้วในตัว
โครงการนี้ทุกครั้งที่เรามีค่าใช้จ่ายที่เป็นโครงการให้ระบุหัวข้อเลยเช่น
โครงการนี้มีค าอธิบายว่าเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการว่าเป็นค่าอะไรๆ 
ก็ว่าไปเวลาเราเปิดดูก็จะได้รู้ว่าแผนงานนี้มันมีกี่โครงการ มันดูง่ายบางทีมัน
สับสน บางทีมันมีรายการอ่ืนที่ไม่ใช่โครงการมันแทรกอยู่ด้วยท าให้มันไม่
สะดวก แต่ดิฉันอยากจะให้มีลักษณะว่าท างานอยู่ในระบบเดียวกัน มีอะไรก็
ให้เหมือนกันจากการตรวจสอบมันมีหลายแผนงานที่ท าได้ดีอย่างเช่น งาน
ของ หน้า 99 น่ะค่ะ รู้สึกจะเป็นแผนงานด้านธรรมาภิบาลค่าใช้จ่ายในการ
ประกวด อันนี้ไม่ใช่โครงการไม่ได้ระบุ ธรรมาภิบาลนี้เป็นโครงการไหม มี
การฝึกอบรมไหม ถ้ามีการฝึกอบรมมันต้องมีเป็นโครงการและก็หลาย
แผนงานที่ไม่มี หน้า 101 ก็เหมือนกันค่าใช้จ่ายในการสร้างพลเมือง 
ประชาธิปไตย อุบัติเหตุที่ไม่ได้ระบุชื่อโครงการ ที่ระบุก็มีหลายแผนงาน
เหมือนกัน อย่างเช่นค่าใช้จ่ายในการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมอยู่ใน
แผนงานเดียวกันบางอันก็ระบุเป็นโครงการ ที่จริงถ้าระบุเป็นโครงการไม่
ต้องบอกค่าใช้จ่ายก็ได้ รายละเอียดโครงการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรม
แล้วก็ไปอธิบายข้างล่างว่าเป็นค่าใช้จ่ายอะไร อันนี้มันจะดีเพราะว่าใน
แผนงานเดียวกัน แต่บางโครงการไม่ได้ระบุอย่างหน้า 99 ไม่ได้ระบุ แล้วก็ที่
พ่ีอยากจะชื่นชมคือหน้า 176 คือแผนงานสาธารณสุขในแผนงานโครงการ
เขาระบุค่ะ อันนี้อยากจะให้ดูเป็นตัวอย่างค่ะ โครงการจัดระเบียบจ าหน่าย
อาหารถนนรอมฎอน โครงการสัตว์ปลอดโรคอันนี้จะได้รู้ว่าเป็นโครงการ
ของ เพราะฉะนั้นดิฉันอยากจะให้ดูเป็นตัวอย่าง แต่ต้องขอโทษด้วยน่ะของ
ผู้อ านวยการกองการศึกษาไม่ได้ระบุเลยเยอะด้วย โครงการเขาดีแต่ไม่ได้
ระบุโครงการท าให้เราดูนับอยากว่ามันมีกี่โครงการ คืออยากจะให้เป็นใน
แนวทางเดียวกัน เราจะได้รู้ว่าเวลาเขาดูของเราแล้วน่าจะเป็นตัวอย่างใน
จังหวัดปัตตานี แล้วก็อีกนิดหนึ่งอันนี้ระบุแผนพัฒนาผิดค่ะ หน้า 98 
ค่าใช้จ่ายในการจัดค่ายคุณธรรมจริยธรรมที่จริงมัน 201 น่ะค่ะ แล้วก็ใส่
หน้าของแผนไปใส่หลังที่ตั้งจากรายได้มันไม่ถูกน่ะค่ะ มันต้องไปอยู่หลังแผน  

เครื่องคอม.... 



[15] 
 

  เครื่องคอมพิวเตอร์ หน้า 99 ค่าใช้จ่ายในการบริหารตามหลักธรรม
มาภิบาลเป็นแผนหน้า 199 น่ะค่ะ ไม่ใช่ 198  อีกอันหนึ่งในหน้า 121 อันนี้
ขอให้เพ่ิมนิดหนึ่งของค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาซ่อมแซมของอะไรครุภัณฑ์
หรืออะไร ซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์อะไรก็ว่าไป แต่แล้วน่าจะเป็นครุภัณฑ์
รถดับเพลิงรถเคลื่อนที่เร็วก็มีอยู่ในนี้ด้วย รถจักรยานยนต์ คอมพิวเตอร์ รถ
เคลื่อนที่เร็วเอาออกดีไหมเพราะเราตั้งงบประมาณต่างหากอยู่แล้ว ให้เพ่ิม
ว่าเป็นค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ ตรงนี้ให้เพ่ิมหน่อย รถยนต์เคลื่อนที่
เร็วกู้ภัยนี้เอาออกได้ไหมเพราะตรงนี้ก็ตั้งแล้วตรงโน้นก็ตั้งเดี่ยวมันกลายเป็น
ซ้ าซ้อนกันค่ะ  ขอบคุณค่ะท่านประธาน 

นายนิติ  นิเดหะ    ขอบคุณท่านสีย๊ะ  สีทองชื่น ที่ได้ชี้แจงรายละเอียด มีสมาชิกท่าน 
ประธานสภาเทศบาล ใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ ครับ ถ้าไม่มีขอเชิญ ผอ.กองสาธารณสุขฯ 

นายอดุล  อิศมาอิล   เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  ท่านปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่  
ผอ.กองสาธารณสุขฯ นายกเทศมนตรี   ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุม       

ทุกท่าน  กระผม นายอดุล  อิศมาอิล  ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม สมาชิกสภาเทศบาลเมืองตะลุบันในส่วนของกองสาธารณสุขขอ
ชี้แจงแทนท่านนายกเทศมนตรีน่ะครับ ตามที่ท่านสมาชิกได้ท้วงติงมาก็จะ
รับไว้อย่างเช่นเรื่องวัสดุเครื่องแต่งกายเพ่ิมเติมในเรื่องจะซื้อให้เขาใช้ ส่วน
ของตลาดสดที่เราจัดตั้งงบประมาณ คือตลาดสดเทศบาลของเราเป็นตลาด
สดที่เราใช้ของกรมธนารักษ์เป็นที่ราชพัสดุมีอาคารอยู่แล้ว 3 อาคารแรก
เป็นอาคารขายผักซี่งป็นแผงตามมาตรฐานตลาดสดของกรมอนามัยทุกอย่าง 
2 ตลาดปลาที่อยู่ข้างล่างก็มีสิ่งอ านวยความสะดวกที่ท่านสมาชิกได้แนะน า
แต่เราก็ท าแปลนตามที่กรมอนามัยไว้ ส่วนตลาดด้านข้างที่อยู่ข้างสภ.สาย
บุรี อันนั้นเป็นตลาดขายเสื้อผ้า ข้างหน้าไม่ใช่เป็นแผงแต่เป็นร้านค้าที่เป็น
ล็อกๆ ส่วนข้างหลังเป็นแผงไว้เป็นศูนย์ขายอาหาร ส่วนที่เราจะสร้างใหม่
เพ่ิมคือทางด้านถนนฝากทางทิศตะวันออกเป็นตลาดที่จะทดแทนอาคาร
ชั่วคราวใช้ได้มาเกิน 15 ปี ก็สภาพก็ไม่น่าดูเท่าไหร่ตามมาตรฐานกรม
อนามัยแล้วก็จะรื้ออาคารนี้ก็จะเป็นล็อกๆ เป็นร้านค้าทั้งหมด 4 ร้านค้า 
เป็นอาคารร้านค้ามีสิ่งอ านวยความสะดวกมีผนัง มีไฟฟ้าอาคารเป็นโล่งๆ ใน
ส่วนของกองสาธารณสุขก็จะชี้แจงเพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ 

 
 

นายนิติ.... 
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นายนิติ  นิเดหะ     ขอขอบคุณผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ที่ได้ชี้แจง 
ประธานสภาเทศบาล รายละเอียด มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือ อภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ  

ขอเชิญครับ  เมื่อไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมสภา  
  สมาชิกท่านใดรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย   

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  กรุณายกมือขึ้น 
     สมาชิกรับหลักการ 6  เสียง 

สมาชิกท่านใดไม่รับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  กรุณายกมือขึ้น 

     สมาชิกไม่รับหลักการ   -  เสียง 
     งดออกเสียง  1  เสียง 

สรุปว่าสภาแห่งนี้รับหลักการ ด้วยคะแนนเสียง  6 เสียง    
ไม่รับหลักการ  ไม่มี   และขอเชิญเลขานุการสภาได้ชี้แจงระเบียบ

เพ่ือที่จะได้น าเข้าสู่การพิจารณา ในวาระท่ี 2 ขั้นแปรญัตติต่อไปขอเชิญครับ 

นายมะยูฮัน  เจะเลาะ   เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  ท่านปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่ 
เลขานุการสภาเทศบาล นายกเทศมนตรี ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน

ผมนายมะยูฮัน  เจะเลาะ เลขานุการสภาเทศบาล เมื่อที่ประชุมมีมติรับ
หลักการในวาระที่ 1 แล้ว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ
การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554  
ข้อ  49  ก าหนดว่าญัตติร่างเทศบัญญัติที่สภาลงมติรับหลักการแล้วถ้าจะส่ง 
ให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา  ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่าง
ข้อบัญญัตินั้น   ไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และที่
ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องก าหนดระยะเวลา  เสนอค าแปรญัตติต่อ
คณะกรรมการแปรญัตติด้วย ดังนั้น เมื่อสมาชิกลงมติรับหลักการแล้ว  ใน
ขั้นแปรญัตติในวาระที่ 2 จะต้องแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติขึ้นมา 
จ านวน 1 ชุด ตามข้อ 103 (1)  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2554 ซึ่งก าหนดไว้ว่าคณะกรรมการสามัญประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น
มีจ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคนขอบคุณครับ 

นายนิติ  นิเดหะ    ครับ  ขอขอบคุณท่านเลขาฯ  ต่อไปผมจะขอมติที่ประชุมว่าจะ                       
ประธานสภาเทศบาล แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ จ านวนกี่ท่าน  

ขอเชิญครับ 

นางสีย๊ะ... 
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นางสีย๊ะ  สีทองช่ืน   เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  ท่านปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่  
สมาชิกสภาเทศบาล นายกเทศมนตรี   ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุม       

ทุกท่าน  ดิฉันนางสีย๊ะ  สีทองชื่น  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองตะลุบัน ดิฉัน
ขอเสนอจ านวนคณะกรรมการแปรญัตติจ านวน 3  คน ค่ะ 

นายนิติ  นิเดหะ  ขอขอบคุณท่านสีย๊ะ  สีทองชื่น ผมขอผู้รับรองด้วยครับ  มีผู้รับรอง      
ประธานสภาเทศบาล     จ านวน 3 คน(นายสุจินต์  โอชาอัมพวัน  นายอ าพล  พรหมบรรจง และ

น.ส.ยารียะ สารีกามา ผู้รับรอง) มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืน
หรือไม่ ถ้าไม่มีแสดงว่าที่ประชุมเห็นชอบและต่อไปจะเป็นการเลือก
คณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน  3  ท่าน  โดยการเลือกให้เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 
2547 แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554  ข้อ 12  คือเลือกทีละ 1  ท่าน 
และให้มีผู้รับรองตามระเบียบฯ   การเลือกแต่ละครั้งให้สมาชิกมีสิทธิรับรอง
ได้เพียงครั้งเดียว  การเสนอ  เสนอได้ไม่จ ากัดจ านวน   แต่ถ้ามีการเสนอ
เพียงรายเดียวให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก  และต่อไปจะเป็นการเลือก
คณะกรรมการคนที่ 1 เชิญสมาชิกเสนอรายชื่อ  ครับ   

นางสีย๊ะ  สีทองช่ืน  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  ท่านปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่  
สมาชิกสภาเทศบาล นายกเทศมนตรี   ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุม       

ทุกท่าน  ดิฉันนางสีย๊ะ  สีทองชื่น  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองตะลุบัน ดิฉัน
ขอเสนอ คุณสุจินต์  โอชาอัมพวัน  ค่ะ  

 

นายนิติ  นิเดหะ    ขอผู้รับรองด้วยครับ (นายอับดุลยาบาอี  สาแม และนายอ าพล   
ประธานสภาเทศบาล พรหมบรรจง ผู้รับรอง) ผู้รับรองถกูต้อง มใีครจะเสนอชื่อใครเพ่ิมเติมหรือไม่  

ถ้ามีการเสนอเพียงคนเดียวให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือกและต่อไปจะเป็นการ
เลือกคณะกรรมการ คนที่ 2 ขอเชิญสมาชิกเสนอรายชื่อครับ  

นายอับดุลยาบาอี  สาแม  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  ท่านปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่  
สมาชิกสภาเทศบาล นายกเทศมนตรี   ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุม       

ทุกท่าน  ผมนายอับดุลยาบาอี  สาแม  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองตะลุบัน 
ขอเสนอ คุณสียะ  สีทองชื่น  ครับ  

  

นายนิติ  นิเดหะ    ขอผู้รับรองด้วยครับ (น.ส.ยารียะ  สารีกามา และ นายพันธ์ทิพย์  
ประธานสภาเทศบาล มาลายยา ผู้รับรอง) รับรองถูกต้อง มีใครจะเสนอชื่อใครเพ่ิมเติมหรือไม่  ถ้า

มีการเสนอเพียงคนเดียวให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก  และต่อไปจะเป็นการ
เลือกคณะกรรมการ คนที่ 3 ขอเชิญสมาชิกเสนอรายชื่อครับ  

นายสุจินต์.... 
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นายสุจินต์  โอชาอัมพวัน  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  ท่านปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่  
สมาชิกสภาเทศบาล นายกเทศมนตรี   ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุม       

ทุกท่าน  ผมนายสุจินต์  โอชาอัมพวัน สมาชิกสภาเทศบาลเมืองตะลุบัน ขอ
เสนอ คุณอับดุลยาบาอี  สาแม  ครับ  

 

นายนิติ  นิเดหะ    ขอผู้รับรองด้วยครับ (นางสีย๊ะ สีทองชื่น และ นายอ าพล       
ประธานสภาเทศบาล พรหมบรรจง ผู้รับรอง )  รับรองถูกต้อง ใครจะเสนอชื่อใครเพ่ิมเติมหรือไม่  

ถ้ามีการเสนอเพียงคนเดียวให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก สรุปว่าท่านสมาชิกได้
เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติครบ  3  ท่านแล้วซึ่งมีรายชื่อต่อไปนี้                                     

     1. นายสุจินต์  โอชาอัมพวัน 
   2. นางสีย๊ะ  สีทองชื่น 
     3. นายอับดุลยาบาอี  สาแม 
     และต่อไปขอเชิญท่านเลขาฯ ได้ชี้แจงข้อระเบียบต่อไป  เชิญครับ 
นายมะยูฮัน  เจะเลาะ   เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  ท่านปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่ 
เลขานุการสภาเทศบาล นายกเทศมนตรี ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน

ผมนายมะยูฮัน  เจะเลาะ เลขานุการสภาเทศบาล ในเมื่อท่านสมาชิกได้
เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติแล้ว  ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2)  
พ.ศ. 2554  ข้อ  45 วรรค 3 ได้ก าหนดว่า  ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
จะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้  และในการพิจารณาวาระที่ 2 ให้
ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง  นับแต่สภา
ท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น  ขอบคุณครับ 

นายนิติ  นิเดหะ    ขอบคุณท่านเลขาฯ ขอให้สมาชิกเสนอว่าในการเสนอค าแปรญัตติ 
ประธานสภาเทศบาล จะก าหนดระยะเวลาเสนอเท่าไหร่  แต่ต้องไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่

สภาแห่งนี้รับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติ  ต่อไปขอเชิญท่านสมาชิกเสนอ
ครับ  เชิญคุณสีย๊ะ  สีทองชื่น ครับ 

นางสีย๊ะ  สีทองช่ืน  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  ท่านปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่  
สมาชิกสภาเทศบาล นายกเทศมนตรี   ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุม       

ทุกท่าน  ดิฉันนางสีย๊ะ  สีทองชื่น  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองตะลุบัน ดิฉัน
ขอเสนอก าหนดระเวลาเสนอค าแปรญัตติตั้งแต่วันที่ 8 -10   เดือนกันยายน 
พ.ศ. 2563   เวลา 08.00 น.-16.30 น.ของแต่ละวัน ณ ห้องประชุมสภา
เทศบาล ค่ะ 

  นายนิติ.... 
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นายนิติ  นิเดหะ    ขอผู้รับรองครับ (นายอ าพล  พรหมบรรจง และ นายสุจินต์  โอชา 
ประธานสภาเทศบาล อัมพวัน  ผู้รับรอง ) มีผู้รับรองถูกต้อง  มีสมาชิกท่านใด  เห็นควรเป็นอย่าง

อ่ืนหรือไม่  หากไม่มี  สรุปว่าสมาชิกเห็นชอบตามที่เสนอ  ต่อไปผมขอเชิญ
เลขา ฯ  ชี้แจงข้อกฎหมาย  ขอเชิญครับ 

นายมะยูฮัน  เจะเลาะ   เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  ท่านปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่ 
เลขานุการสภาเทศบาล นายกเทศมนตรี ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน

ผมนายมะยู ฮัน  เจะเลาะ เลขานุการสภา เทศบาล ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. 2547 
แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 109  ก าหนดไว้ว่าการนัดประชุม
และเปิดประชุมคณะกรรมการสภาท้องถิ่นครั้งแรก ให้เป็นหน้าที่ของ
เลขานุการสภาท้องถิ่น   ซึ่งเมื่อสักครู่สมาชิกได้ก าหนดระยะเวลายื่นเสนอ
ค าแปรญัตติตั้งแต่วันที่  8-10 เดือน กันยายน  พ.ศ. 2563 ตั้งแต่เวลา 
08.00-16.30 น. ของแต่ละวัน ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล เพราะฉะนั้นผม
ขอนัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติหลังจากเลิกการประชุมสภาในวันนี้  
เพ่ือที่จะเลือกประธานคณะกรรมการแปรญัตติ   

และตามระเบียบ  ข้อ 49 วรรคสอง  ภายในระยะเวลาเสนอค า
แปรญัตติที่สภาท้องถิ่นก าหนด   ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น
ผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพ่ิมเติมร่างข้อบัญญัติก็ให้เสนอ   ค าแปรญัตติล่วงหน้า
เป็นหนั งสื อ โดยให้ แปรญัตติ เป็นรายข้อ   และเสนอต่ อประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติต้องมี
สมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ   การเสนอค าแปร
ญัตติให้อนุโลมใช้ตามแบบท้ายระเบียบนี้ 

และตามระเบียบ  ข้อ  59 วรรคสอง  ความว่า  ค าแปรญัตติให้
เสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติภายใน
ระยะเวลาที่สภาท้องถิ่นก าหนด ตามระเบียบฯ  ข้อ 60 ความว่า ห้ามไม่ให้
แปรญัตติรายจ่ายขึ้นใหม่  หรือเพ่ิมเติมรายจ่าย หรือเปลี่ยนแปลงความ
ประสงค์ของจ านวนเงินที่ขออนุมัติจ่าย เว้นแต่จะได้รับค ารับรองจาก
ผู้บริหารท้องถิ่น หรือค าแปรญัตตินั้นผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติเอง   
ขอขอบคุณครับ 

นายนิติ  นิเดหะ    สรุปว่าสภาแห่งนี้แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน  3 ท่าน   
ประธานสภาเทศบาล และหากสมาชิกท่านใดประสงค์จะแปรญัตติ  ให้เสนอค าแปรญัตติล่วงหน้า

เป็นหนังสือโดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อ  และเสนอต่อคณะกรรมการแปร
ญัตติ  ตั้งแตว่ันที่  8-10 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 08.00-16.30 น. 
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ของแต่ละวัน ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล และผมขอนัดประชุมเพ่ือ
พิจารณาแปรญัตติของวาระที่  2 เมื่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติเสนอ
รายงานผลการประชุมแปรญัติแล้ว โดยจะแจ้งเชิญประชุมให้ทราบอีกครั้ง  

     ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่  4  เรื่องอ่ืน ๆ 

 สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีเรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ      
ขอเชิญครับ เชิญคุณอับดุลยาบาอี  สาแม ครับ 

นายอับดุลยาบาอี  สาแม  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  ท่านปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่  
สมาชิกสภาเทศบาล นายกเทศมนตรี   ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุม       

ทุกท่าน  ผมนายอับดุลยาบาอี  สาแม  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองตะลุบันใน
ระเบียบวาระที่  4 นี้ผมขออนุญาตติดตามงานในเรื่องของ การพัฒนา
ชายหาดวาสุกรี ตามทีเราได้ประชุมเมื่อครั้งที่แล้วนี้ ขออนุญาตคือเราได้
ประชุมที่อาคารอเนกประสงค์หลังเก่า ในเรื่องของการติดตามพัฒนา
ชายหาดวาสุกรีว่า ขณะนี้มีความคืบหน้าในเรื่องของสนามที่ว่างบที่เราได้
แต่งตั้งไว้ที่ผ่านมาไม่ทราบว่าเป็นงบไหน เป็นงบกลาง ที่เราท ารั้วท าอะไร 
แล้วตามที่เราได้ท าในเรื่องของมาสเตอร์แพลนไม่ทราบว่าเราได้ท าหรือยัง 
แต่ว่าในภาพรวมตรงนี้ผมได้ไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วมียามมีอะไรเรียบร้อยแต่ที่
เราต้องท าคือห้องน้ า คือเรื่องห้องน้ านี้เป็นเรื่องการอ านวยความสะดวก
ส าหรับคนที่มาเที่ยวหาดวาสุกรี แล้วก็อีกจุดหนึ่งในเรื่องของตรงนั้นเราได้ไป
เติมเต็มในเรื่องของสถานที่ในเรื่องกิจกรรมของเด็กเล่นมีพวกอุปกรณ์ต่างๆ 
เราน่าจะพัฒนาความสะอาดในพ้ืนที่ของเด็กเล่น เพราะว่าตอนนี้เด็กจะมี
เยอะกว่าผู้ใหญ่ ในพื้นที่หาดวาสุกรีเด็กจะไปเล่นตรงนั้น ในพ้ืนที่หาดวาสุกรี
ต้องพัฒนาตรงนั้น ผมขออนุญาตชี้แนะเพียงเท่านี้ขอบคุณมากครับท่าน
ประธานครับ 

นายนิติ  นิเดหะ     ขอขอบคุณท่านอับดุลยาบาอี  สาแม ทีไ่ด้ชี้แจงรายละเอียด 
ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือ อภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ  ขอเชิญคุณ

สมปอง มั่นคง ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบันชี้แจง 
ครับ  

 
 
 

นายสมปอง... 
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นายสมปอง  ม่ันคง   เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ   สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ      
ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ผมนายสมปอง  มั่นคง ปลัดเทศบาลปฏิบัติ 
นายกเทศมนตรี   หน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน ท่านประธานครับตามที่ท่านสมาชิกได้
    สอบถามถึงความคืบหน้าในการพัฒนาชายหาดวาสุกรี คือ ที่ประชุม เราก ็

ก าหนดหลักการกว้างๆว่าจะมีอะไรที่จะท าตรงนั้น จะมีในเรื่องของการท า
ถนน ร้านค้า อาคารต่างๆ ที่เราจะด าเนินการประชุมเสร็จ ก็จัดท ารายงานที่
ประชุมมาแจ้ งทีมงานกองช่ างด า เนินการในเรื่ อง ของการจัดตั้ ง
คณะกรรมการที่เจาะลึกตามรายละเอียดที่เราก าหนด เช่น ว่าจะมีร้านค้า 
จะเป็นแบบไหนอย่างไร เพราะฉะนั้นตรงนี้อยู่ในส่วนที่จะแต่งตั้งชุดท างาน
ขึ้นมาที่จะก าหนดรายละเอียดตรงนั้นซึ่งกองช่างยังไม่ได้เสนอขึ้นมา ที่
ก าหนดตรงนั้นว่าเจาะลึกลงไปแบบไหนอย่างไร ที่นี้ในส่วนที่มีกิจกรรม
เพ่ิมเติมที่ท่านสมาชิกได้สอบถาม ให้พัฒนาท าความสะอาดบริเวณที่เป็น
สนามเด็กเล่นให้มีความสะอาดเพ่ิมข้ึน เข้าใจเหมือนกันน่ะครับในส่วนตรงนี้ 
เดี่ยวจะสั่งทีมงานให้ไปจัดความสะอาดให้มากขึ้นกว่าเดิมที่เป็นอยู่ เพราะว่า
เด็กมีมากขึ้นตามที่ท่านสมาชิกได้เสนอแนะ ตรงนี้จะไปพัฒนาให้มันดีขึ้น 
รวมทั้งบริเวณอ่ืนด้วยที่ไม่สะอาดก็จะพัฒนาให้มันดีขึ้น ขอบคุณครับท่าน
ประธาน 

นายนิติ  นิเดหะ     ขอขอบคุณท่านปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี   จากที่ 
ประธานสภาเทศบาล ท่านปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีได้ชี้แจงรายละเอียด มี

สมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือ อภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ  ขอเชิญคุณ 
อับดุลยาบาอี  สาแม ครับ  

 

นายอับดุลยาบาอี  สาแม  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  ท่านปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่  
สมาชิกสภาเทศบาล นายกเทศมนตรี   ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุม       

ทุกท่าน  ผมนายอับดุลยาบาอี  สาแม  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองตะลุบันผม
ขออนุญาตอย่างนี้น่ะครับท่านประธานครับ  บุคคลที่เราจะเชิญมาท า
มาสเตอร์แพลน ที่เราประชุมที่ผ่านมาในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ผมดูแล้วมี
ประสพการณ์น้อย การที่เราจะให้มาท ามาสเตอร์แพลนนี้น่าจะเอาคนที่มี
ประสบการณ์ มีความรู้และมีประสบการณ์มาก ถ้าเราเชิญคนที่มาเพ่ือที่จะ
เป็นองค์ประชุม การที่จะเชิญคนถ้าเป็นไปได้น่าจะเชิญอดีตนายกฯสมาชิก
ของที่เป็นคนเก่าๆ บุคคลภายนอกที่ผ่านประสบการณ์มา หรือจะเป็นข้า
ข้าราชการที่มีความรู้เก่าๆ  เชิญเขามาพบปะและเสนอวิสัยทัศน์ของ 

อ าเภอ.... 
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อ าเภอสายบุรี  เราต้องก าหนดบุคคลใหม่เชิญโต๊ะอีหม่าม เชิญเด็กมา คือ
เราเชิญมาได้ แต่การที่เราจะให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป็นกรอบการท างานใน
มาสเตอแพลน ผมเห็นด้วยถ้าเราเชิญร้านค้าที่เราให้เช่ามาได้ให้เช่าบางทีท า
เป็นบ้านอยู่  แล้วก็เวลาเราขับผ่านไป มันบาดตาดูแล้วสกปรกแล้วก็ต่อเติม
ตากผ้าตากอะไร เราดูที่ชายหาดแล้วรู้สึกว่าเป็นบ้านของตัวเองไม่ใช่
ชายหาด ถ้าวิธีแก้จริงๆ จะประชุมที่ไหนก็ได้อาจจะเป็นที่มัสยิดบลูกา -     
บายะห์ก็ได้เราจัดประชุมช่วยนายก พวกเราได้ไปช่วย เอาสักวันหนึ่งน่ะครับ  

นายนิติ  นิเดหะ     ขอขอบคุณท่านอับดุลยาบาอี  สาแม ทีไ่ด้ชี้แจงรายละเอียด     
ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือ อภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ  ขอเชิญคุณ 

สุจินต์  โอชาอัมพวัน สมาชิกสภาเทศบาลชี้แจงรายละเอียด  
นายสุจินต์  โอชาอัมพวัน  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  ท่านปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่  
สมาชิกสภาเทศบาล นายกเทศมนตรี   ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุม       

ทุกท่าน  ผมนายสุจินต์  โอชาอัมพวัน  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองตะลุบัน 

ซ่ึงการจัดพัฒนาความสะอาดเรื่องนี้ผมเป็นคนเสนอเองจ าได้ว่า สมัยประชุม
ที่โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านตะลุบัน เสนอเอง แต่วันที่ประเมินผมไม่ได้มา คือ
เสนอไว้ว่าการที่จะเชิญภาคีต่างๆเข้ามาร่วมจากโต๊ะอีหม่าม ทุกส่วนเพ่ือให้
เขารับรู้ด้วยกันว่าต้องการอะไร และสิ่งที่จะให้ภูมิทัศน์มันต้องใช้ภูมิ 
สถาปัตย์วางแผนตรงไหนอะไรอย่างไร แต่ส่วนเรานี้ต้องการอะไร จะจัดโซน
ตรงไหน หรือว่าเด็กเราที่จบสถาปัตย์มาวางรูปแบบมันจะได้ออกมาดูดี 
อย่างเช่นยะลาเป็นเหมือนวงแหวนเขาตั้งมานานแล้ว รุ่นหลังๆนี้เขาก็ตาม
เองเพราะเขาได้วางมาสเตอร์แพลนแล้ว แต่เราท าได้สมัยนี้ก็แล้วแต่ แต่เรา
ตั้งผังใหญ่ว่ามันต้องเป็นอย่างนี้ๆ  แพราะฉะนั้นจะเชิญโต๊ะอีหม่ามมานั่งคิด
มันก็ไม่ได้ ผมเองก็ไม่ได้เพราะต้องเชิญผู้ที่มีภูมิรู้โดยตรงอาจจะประมูลก็
แล้วแต่ตรงนี้ เพราะมันอยาก ขอบคุณครับท่านประธาน 

นายนิติ  นิเดหะ     ขอขอบคุณท่านสุจินต์  โอชาอัมพวัน ทีไ่ด้ชี้แจงรายละเอียด     
ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือ อภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มีผม

ขอปิดการประชุม 
 
ปิดการประชุมเวลา 12.05  น.    

 
     (ลงชื่อ)               ผู้จดรายงานการประชุม 
               (นายมะยูฮัน   เจะเลาะ) 
                  เลขานุการสภาเทศบาลเมืองตะลุบัน 
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เมื่อวันที่.............เดือน.................................พ.ศ................. 
 
 
ลงชื่อ............................................     ลงชื่อ........................................         ลงชื่อ............................................ 
      (นายอ าพล  พรหมบรรจง)              (นายพันธุ์ทิพย์  มาลายา)                (นางสาวยารียะ  สารีกามา) 
        ประธานคณะกรรมการ                         กรรมการ                            กรรมการและเลขานุการ 
 
 

สภาเทศบาลรับรองสมัยสามัญ  สมัยที่.........  ครั้งที่...........  ประจ าปี........................... 
ลงวันที่............เดือน...............................................พ.ศ............... 

 
 

     ลงชื่อ...................................................... 
                        ( นายนิติ  นิเดหะ ) 
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