
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองตะลุบัน 
  สมัยสามัญ สมัยท่ี 4  ประจ าปี  พ.ศ. 2564 

วันพุธ  ที่  28  กันยายน  2564   เวลา  10.00  น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองตะลุบัน 

        

ผู้ที่มาประชุม 

1. นายสรศักดิ์  สุริยะสุนทร  ประธานสภาเทศบาลเมืองตะลุบัน 
2. นายยูฮารี  อาลี   รองประธานสภาเทศบาลเมืองตะลุบัน 
3. นายชาติชาย  ดือเระ   สมาชิกสภาเทศบาลเมืองตะลุบัน 
4. นายซารีบูดิง  ยูโซะ   สมาชิกสภาเทศบาลเมืองตะลุบัน   
5. นายซูเพียน  มูซอ   สมาชิกสภาเทศบาลเมืองตะลุบัน 
6. ว่าที่ ร.ต.นูอิม  หวันวัง   สมาชิกสภาเทศบาลเมืองตะลุบัน 
7. พ.ต.ต.ประสพ  เล็มมณี  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองตะลุบัน 
8. นายฟาซัน  อีซาคาน   สมาชิกสภาเทศบาลเมืองตะลุบัน 
9. นายยาการียา  ตาเฮ   สมาชิกสภาเทศบาลเมืองตะลุบัน 
10. นายแวรูสลี  หยีกาเร็ม  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองตะลุบัน 
11. นายสะปรี  วาเด็ง   สมาชิกสภาเทศบาลเมืองตะลุบัน 
12. นายสิทธิชัย  สวามิภักดิ์  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองตะลุบัน 
13. นายเสรี  เจะมะ   สมาชิกสภาเทศบาลเมืองตะลุบัน 
14. นายอาวีเด่น  เถาะ   สมาชิกสภาเทศบาลเมืองตะลุบัน 
15. นายอุสมาน  กาเจ   สมาชิกสภาเทศบาลเมืองตะลุบัน 
16. นายอัคลี  โมง   สมาชิกสภาเทศบาลเมืองตะลุบัน 
17.นายฮาสัน  มามะ   สมาชิกสภาเทศบาลเมืองตะลุบัน 
18.นายอนันต์  ดือเระ   เลขานุการสภาเทศบาล   

 ผู้ที่ลาประชุม 

1.นายสาฟีรันดร์  เจ๊ะเกาะ  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองตะลุบัน      

ผู้ที่ขาดประชุม 

   - ไม่มี  

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายนิติ  นิเดหะ   นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน 

             2.นายวีรพจน์.......... 
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2. นายวีรพจน์  ไศลมานกุล  รองนายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน 
3. นายยูนัยดล  ต่วนปูเตะ  รองนายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน 
4. นายพสิษฎ์  อโนทัยสถาพร  รองนายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน 
5. นายดนัย  จารุประสิทธิ์   เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน 
6. นายสุปรีดิ์  เสณีวรวงศ์   ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน 
7. นายฮามะ  กูโน   ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน 
8. นายสมปอง  มั่นคง   ปลัดเทศบาลเมืองตะลุบัน 
9. นางสาวฟารีดา  สมานพิทักษ์  หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
10. นางสาวปราณี  เจริญสุข  ผู้อ านวยการกองคลัง 
11. นายสุกิจ  สุระก าแหง   ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
12. นางมณฑา ด ามณี         ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
13. นายนิรัตน์  ปุ๋ยชุมผล       ผู้อ านวยการกองช่าง      
14. นางแวนะ  ลาเด็ง   ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
15. นายอดุล  อิศมาอีล   ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

   
เริ่มประชุมเวลา   10.00  น. 

นายอนันต์  ดือเระ         เรียนท่านประธานสภา   ท่านนายกเทศมนตรี   ท่านสมาชิกสภา 
เลขานุการสภาเทศบาล  เทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 

4  ประจ าปี 2564  ซึ่งวันนี้เราประชุมสภาในแบบ 2 ระบบคือในห้อง
ประชุมสภา และด้วยระบบ Zoom meeting ขณะนี้ที่ประชุมพร้อมแล้ว
มีสมาชิกลงชื่อเข้าร่วมประชุมจ านวน  17  คน   ลา  1  คน  ขาดการ
ประชุม  -  คน  ถือว่าครบองค์ประชุม  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง
ปัจจุบัน ตามข้อ 25 ต่อไปขอเชิญท่านประธานสภาด าเนินการประชุมสภา
ต่อไปครับ 

 

นายสรศักดิ์  สุริยะสุนทร  ที่ประชุมพร้อมนะครับ  ผมขออนุญาตเปิดการประชุม  เรียนท่าน 
ประธานสภาเทศบาล นายกเทศมนตรี  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน วันนี้สภา

เทศบาลได้ก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี 2564  
และต่อไปผมขออ่านประกาศสภาเทศบาลเมืองตะลุบันเรื่องเรียกประชุม
สภาเทศบาลเมืองตะลุบัน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี 2564  

 
                     ตามท่ีได้มีการ......... 
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  ตามท่ีได้มีการประชุมสภาเทศบาลเมืองตะลุบันครั้งแรก เมื่อวันที่ 
7 มิถุนายน 2564 มติที่ประชุมสภาเทศบาล ก าหนดให้มีการประชุมสภา 
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี 2564  ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง
วันที่ 30 กันยายน 2564 นั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 25 วรรค
แรกแห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับ
ปัจจุบัน (ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562)  จึงประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล
เมืองตะลุบัน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี 2564  ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 
2564  ถึ งวันที่   30 กันยายน  2564  มีก าหนดไม่ เกิน  30 วัน             
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

      ประกาศ ณ วันที่  31  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2564 
                             (ลงชื่อ)    สรศักดิ์  สุริยะสุนทร 
                                     ( นายสรศักดิ์  สุริยะสุนทร ) 
                                 ประธานสภาเทศบาลเมืองตะลุบัน 
 

ตามระเบียบวาระการประชุม  ตามที่แจกจ่ายไปแล้ว ทุกท่านคง
ได้รับกันทุกคนนะครับ  ถ้าใครไม่ได้รับโปรดแจ้งมาที่เลขาสภานะครับ 
และล าดับต่อไปขอแจ้งระเบียบการประชุมดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี  1   เรื่อง   ที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  2   เรื่อง  

(2.1)  รับรองรายงานการประชุมสภา  สมัยสามัญ สมัย
ที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2564  เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2564  

 (2.2)  รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 
3 ครั้งที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 2564  เมื่อวันที่ 30  สิงหาคม  2564 

   ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่อง  ที่เสนอใหม่ (ญัตติของนายกเทศมนตรี) 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่อง  อ่ืน ๆ  
 
 

  ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่อง  ที่ประธานจะแจ้งต่อท่ีประชุม 
  เรื่องท่ี 1 เมื่อวันที่  ๒๒  กันยายน  ๒๕๖๔  ทางอ าเภอสายบุรีได้
 เสนอสมาชิกสภาเทศบาลเมืองตะลุบัน เป็นคณะกรรมการธรรมาภิบาล
 จังหวัด  โดยมีการคัดเลือกจากจ านวน  17 เทศบาล โดยคัดเลือกที่ศาลา
 กลางจังหวัดปัตตานี ซึ่งผมนายสรศักดิ์ สุริยะสุนทร ได้เป็นคณะกรรมการ             
 ธรรมาภิบาลจังหวัด ก็จะเรียนแจ้งให้ทราบน่ะครับ 
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  เรื่องที่ 2  คือ ผมขอยกญัตติของท่านนายกเทศมนตรี ญัตติที่ 9 
 เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  2564  
 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพื่อขยายเขตประปาถนนบ้านใต้ 1 ขอยกญัตติ
 ออกไปโดยไม่มีในวาระการประชุมน่ะครับ   

  เรื่องที่  3 ขอแจ้งที่ประชุมทราบ ผมได้อนุญาตให้พนักงาน
เทศบาลเข้าท าหน้าที่ช่วยเหลือในการประชุมสภา ได้แก่  
  1.นายสุกรี  กอและ ต าแหน่ง   นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน 
  2.นางฮุซนี  สาและสา ต าแหน่ง   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
  3.นายอัฟฟาน ดือเระ ต าแหน่ง   พนักงานดับเพลิง 
  4.นายบัดรี  แซมิง ต าแหน่ง   พนักงานขับรถยนต์ 

 
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล

เมืองตะลุบัน  สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2564 เมื่อ
วันที่ 17 สิงหาคม 2564 และ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจ าปี 
พ.ศ. 2564  เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564 

ล าดับต่อไป ขอเชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ชี้แจง
รายละเอียด เชิญครับ 

 

พ.ต.ต.ประสพ  เล็มมณี   เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านนายกเทศมนตรี ท่านสมาชิก  
สมาชิกสภาเทศบาล สภาผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านกระผม พ.ต.ต.ประสพ    

เล็มมณี  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองตะลุบัน เขต 1 ในฐานะประธาน
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  ล าดับต่อไปผมขออ่านบันทึก
รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองตะลุบัน เมื่อวันที่ 2  
กันยายน  2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองตะลุบัน 

ผู้มาประชุม  มีรายชื่อและต าแหน่ง  ดังนี้ 
     1.  พ.ต.ต.ประสพ เล็มมณี ประธานคณะกรรมการ 
     2.  นายยาการียา ตาเฮ  กรรมการ 
     3.  นายชาติชาย ดือเระ  กรรมการและเลขานุการ 
 
 

                     เริ่มประชุมเวลา...... 
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     เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. 
คณะกรรมการได้มาประชุมทุกคน ถือว่าครบองค์ประชุม ที่

ประชุมได้ตรวจและพิจารณารายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองตะลุบัน 
สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2564 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 
2564 และ สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 3  ประจ าปี 2564 เมื่อวันที่ 30
สิงหาคม 2564 โดยละเอียดและเห็นว่าไม่มีตอนใดต้องแก้ไข จึงเสนอสภา
เทศบาลเพื่อรับรองต่อไป ขอบคุณครับ  

 

นายสรศักดิ์  สุริยะสุนทร      ขอบคุณท่านประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมที่ได้
ประธานสภาเทศบาล  ชี้แจงรายงานการประชุมของคณะกรรมการ ที่ได้ตรวจรายงานการประชุม  

ตามท่ีเลขาได้แจกเอกสารให้ทุกท่านแล้วนั้น ผมขอถามว่ามีสมาชิกท่านใด
จะขอแก้ไข หรือตัดทอนข้อความหรือไม่ครับ   ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุม 
นะครับ 

สมาชิกท่านใดเห็นควรรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล

เมืองตะลุบัน สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2564 เมื่อวันที่ 17 

สิงหาคม 2564  กรุณายกมือขึ้นครับ 

สมาชิกท่านใด  รับรอง             16      เสียง 

สมาชิกท่านใด  ไม่รับรอง           -        เสียง  

งดออกเสียง                          1       เสียง  

ต่อไปสมาชิกท่านใดเห็นควรรับรองรายงานการประชุมสภา

เทศบาลเมืองตะลุบัน สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 3 ประจ าปี 2564 เมื่อ

วันที่ 30 สิงหาคม 2564  กรุณายกมือขึ้นครับ 

สมาชิกท่านใด  รับรอง             16       เสียง 

สมาชิกท่านใด  ไม่รับรอง           -        เสียง  

งดออกเสียง                          1        เสียง  

มติที่ประชุม    สภารับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองตะลุบัน สมัย
สามัญ  สมัยที่สาม ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2564  เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม  
2564  และรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองตะลุบัน สมัยสามัญ  
สมัยที่สาม ครั้งที่ 3 ประจ าปี 2564  เมื่อวันที่ 30  สิงหาคม  2564   

 

                               และต่อไปขอเข้าสู่……… 



-6- 

   และต่อไปขอเข้าสู่ระเบียบวาระที่  3 เรื่อง ท่ีเสนอใหม่ 

ระเบียบวาระท่ี 3  

ญัตติที่ 1 ญัตตินายกเทศมนตรีเรื่อง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานบริหารงานทั่วไป  งาน
บริหารทั่วไป  งบลงทุน  ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ
จัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ ของส านักปลัดเทศบาล ล าดับต่อไป ขอเชิญ
นายกเทศมนตรีชี้แจงรายละเอียดญัตติครับ 

นายนิติ  นิเดหะ    เรียนท่านประธาน  ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วม
นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน ประชุมทุกท่าน ผมนายนิติ  นิเดหะ  นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน            

ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป   
งบลงทุน  ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  รายการจัดซื้อรถยนต์
ตรวจการณ์  ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า  2,000 ซีซี  งบประมาณ
จ านวน 1,359,000 บาท  กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ตามท่ีเทศบาลเมืองตะ
ลุบัน  ได้ตั้ งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ประเภทครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง รายการจัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์  จ านวน  1  คัน  
จ านวนเงิน  1,359,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์  
ใช้ส าหรับติดต่อประสานงานและปฏิบัติงานต่างๆ ตามภารกิจ  เนื่องจาก
เทศบาลไม่สามารถสั่งซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ได้ทันในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 แต่มีความจ าเป็นต้องด าเนินการตามงบประมาณที่ตั้งไว้อีก ดังนั้น 
เพ่ือมิให้เกิดความเสียหาย จึงขออนุมัติกันเงินต่อไปอีกจนถึงปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน  การ
เบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและตรวจเงินองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2547  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่าย  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงินและการ
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2561 หมวด 5  
ข้อ 59 วรรคแรก  “ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวด  ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง  ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน  แต่มีความจ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไป
อีก  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่น
ได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี” ขอบคุณครับ  
      

                     นายสรศักดิ์....... 
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นายสรศักดิ์  สุริยะสุนทร       ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน ที่ได้ชี้แจงราย  
ประธานสภาเทศบาล  ละเอียด  มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ถ้า  
                                      ไม่มี ต่อไปผมขอมติที่ประชุมสภา ว่า เห็นควรให้อนุมัติกันเงิน   ประมาณ
    รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือจัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์   

 

 สมาชิกท่านใด  เห็นชอบ     ยกมือ           16        สียง 
     สมาชิกท่านใด  ไม่เห็นชอบ  ยกมือ            -         เสียง 
     งดออกเสียง                                      1        เสียง 
มติที่ประชุม  สภาอนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2564 เพ่ือจัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์   

ต่อไปเข้าสู่ญัตติที่ (2) 

ญัตติที่ 2  ญัตตินายกเทศมนตรี  เรื่อง  ขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เพ่ือตั้งจ่ายรายการ
ใหม่  โครงการต่อเติมอาคารส านักงานเทศบาลเมืองตะลุบัน ของส านัก
ปลัดเทศบาล ล าดับต่อไป ขอเชิญนายกเทศมนตรีชี้แจงรายละเอียดญัตติ
ครับ 

นายนิติ  นิเดหะ    เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและ
นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายนิติ  นิเดหะ นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน 
    ขอเสนอญัตติ  เรื่อง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี     
    งบประมาณ พ.ศ.2564  เพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่  แผนงานบริหารงาน  

ทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท
บ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการต่อเติมอาคาร
ส านักงานเทศบาลเมืองตะลุบัน จ านวนเงิน  524,000. -บาท  และขอ
อนุมัติกันเงินต่อไปอีกถึงสิ้นปีงบประมาณ  2565  ของส านักปลัดเทศบาล
เมืองตะลุบัน 

ด้วยเทศบาลเมืองตะลุบัน มีความประสงค์ที่จะต่อเติมอาคาร
ส านักงานเทศบาลเมืองตะลุบันข้างห้องกองสวัสดิการสังคม  เพ่ือให้มี
ความคล่องตัวในการปฏิบัติงานของพนักงานและเพ่ือบริการความสะดวก
ของประชาชนที่มาติดต่อราชการ  เนื่องจากรายการดังกล่าวเทศบาลเมือง
ตะลุบัน  ไม่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564  ดังนั้นจึงขอตั้ง
จ่ายรายการใหม ่

 

                 โดยโอนลดจาก……. 
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โดยโอนลดจากรายการที่ 1  
     แผนงาน  การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ   

งาน       วิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว   
หมวด     ค่าใช้สอย   
ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ โครงการจัดการแข่งขันกีฬาตกปลาสายบุรี  
ตั้งไว้  400,000 บาท  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  400,000  บาท  
โอนลดครั้งนี้  324,000  บาท  คงเหลือ  76,000.- บาท 

     โดยโอนลดจากรายการที่ 2  
     แผนงาน  บริหารงานทั่วไป  

งาน       บริหารทั่วไป  
หมวด     เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)   

ประเภท  เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตั้งไว้ 
2,376,000 บาท  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  610,428  บาท  โอนลด
ครั้งนี้  200,000  บาท  คงเหลือ  410,428.- บาท 
 

     ตั้งจ่ายรายการใหม่ 
     แผนงาน  บริหารงานทั่วไป    

งาน       บริหารทั่วไป  
หมวด     ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
ประเภท   บ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการ

ต่อเติมอาคารส านักงานเทศบาลเมืองตะลุบัน จ านวน  524,000  บาท  
น ามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพ่ิมเติมครั้งที่ 1/2564  
หน้า 5  ล าดับที่ 1 เป็นไปตามระเบียบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 
2496 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  เนื่องจากเทศบาลไม่สามารถก่อหนี้ผูกพัน
ได้ทันในปีงบประมาณพ.ศ.2564 แต่มีความจ าเป็นต้องด าเนินการตาม
งบประมาณท่ีตั้งไว้อีก ดังนั้น เพ่ือมิให้เกิดความเสียหาย จึงขออนุมัติกัน 

เงินต่อไปอีกจนถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย  การฝากเงิน  การ
เก็บรักษาเงินและตรวจเงินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2547  ซึ่ง
แก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การ 

 
                                           เบิกจ่าย  การฝากเงิน........   
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เบิกจ่าย  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2561  หมวด 5  ข้อ  59  
วรรคแรก “ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวด  ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน  แต่มีความจ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก  ให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีก
ไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี” ขอบคุณครับ 

นายสรศักดิ์  สุริยะสุนทร       ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีเมืองตะลุบันที่ได้ชี้แจงราย  
ประธานสภาเทศบาล  รายละเอียดมีสมาชิกท่านใดจะสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ  

ถ้าไม่มี  ต่อไปผมขอมติที่ประชุมสภา ว่า  เห็นควรอนุมัติ โอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2564  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ เพ่ือต่อเติมอาคารส านักงานเทศบาลเมืองตะลุบัน และกันเงินออกไป
อีกจนถึงสิ้นปีงบประมาณ 2565   
 สมาชิกท่านใด  เห็นชอบ     ยกมือ             16         เสยีง 

     สมาชิกท่านใด  ไม่เห็นชอบ  ยกมือ            -         เสียง 
     งดออกเสียง                                     1         เสียง 
 

มติที่ประชุม         สภาอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
2564  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพ่ือต่อเติมอาคารส านักงานเทศบาล
เมืองตะลุบัน และกันเงินออกไปอีกจนถึงสิ้นปีงบประมาณ 2565   

ต่อไปเข้าสู่ญัตติที่ (3) 

ญัตติที่  3 ญัตตินายกเทศมนตรี  เรื่อง   ขออนุมัติ โอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เพ่ือตั้งจ่ายรายการ
ใหม่  เพ่ือจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ และขออนุมัติกันเงินต่อไปอีกถึงสิ้น
ปีงบประมาณ 2565  ของส านักปลัดเทศบาลเมืองตะลุบัน และล าดับ
ต่อไป ขอเชิญนายกเทศมนตรีชี้แจงรายละเอียดญัตติครับ 

นายนิติ  นิเดหะ    เรียนท่านประธานสภา  ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและผู้เข้า
นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน ร่วมประชุมทุกท่าน  ผมนายนิติ  นิเดหะ  นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน  

ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564  เพ่ือตั้งจ่ายรายการใหม่  หมวดค่าครุภัณฑ์  
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  และขออนุมัติกันเงินต่อไปอีกถึงสิ้น
ปีงบประมาณ 2565  ของส านักปลัดเทศบาลเมืองตะลุบัน  

       ด้วยส านักปลัด........ 
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 ด้วย  ส านักปลัดเทศบาลเมืองตะลุบัน  มีความประสงค์จัดซื้อ
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก  ส าหรับงานประมวลผล  จ านวน 1 เครื่อง 
ราคา  22,000 บาท และชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก  แบบสิทธิการใช้งาน
ประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 
จ านวน  1  ชุด  ราคา  3,800 บาท    โดยจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับ
เดือนพฤษภาคม 2563 

     โดยโอนลดจาก 
 แผนงาน  บริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  หมวดค่าใช้สอย  
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ  (โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพสมาชิกสภาเทศบาล)  ตั้งไว้  
100,000 งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  50,000 บาท โอนลดครั้งนี้ 
25,800.- บาท  คงเหลืองบประมาณหลังโอน  24,200.- บาท 

     ตั้งจ่ายรายการใหม่ 
 แผนงาน บริหารงานทั่วไป   งานบริหารทั่วไป  หมวดค่าครุภัณฑ์  
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับ
ประมวลผล จ านวน  1  เครื่อง  ราคา 22,000 บาท 

คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4  แกนหลัก     

(4 core) จ านวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า 
ดังนี้ 

1. ในกรณีที่มีหน่วยความจ าแบบ  Cache Memory รวมใน
ระดับ ( Level)  เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB  ต้องมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 2.3 GHz  และมีหน่วยประมวลผล
ด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit ) ไม่น้อยกว่า 10  แกนหรือ 

2. ในกรณีที่มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory รวมในระดับ 
( Level)  เดียวกัน  ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 1.8 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกา
ได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง   

 
       มีหน่วยความจ าหลัก………. 
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- มีหน่วยความจ าหลัก ( RAM) ชนิด DDR 4 หรือดีกว่า ขนาดไม่
น้อยกว่า  8 GB  

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 1  TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 
250 GB   จ านวน 1  หน่วย 

-  มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 
Pixel  และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว 

-  มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อย
กว่า 3  ช่อง 
-  มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
-  มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ  
   10/100/1000 Base-T หรอืดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า  1   ช่อง   

                                          - สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b,g,n,ac)  
  Bluetooth 
-  เพ่ือจัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และ
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจาก
โรงงาน (OEM)  ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จ านวน  1  ชุด  ราคา  
3,800 บาท   โดยจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการ
จัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 น ามา
จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565 เพ่ิมเติมครั้งที่ 2/2564  หน้า  
26  ล าดับที่ 9  

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 ข้อ 27 การโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน  โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ  
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น  และระเบียบ  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และ
การตรวจเงิน  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ 4)  พ.ศ. 2561 หมวด 5 ข้อ 59 ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่า
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน  แต่มีความจ าเป็นต้อง 
ใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติ
กันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี ขอบคุณครับ 
 
 

                นายสรศักดิ์......  
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นายสรศักดิ์  สุริยะสุนทร       ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีเมืองตะลุบันที่ได้ชี้แจงราย  
ประธานสภาเทศบาล  รายละเอียดมีสมาชิกท่านใดจะสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ  

ถ้าไม่มี  ต่อไปผมขอมติที่ประชุมสภา ว่า  เห็นควรอนุมัติ โอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2564  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก  ส าหรับงานประมวลผล  จ านวน 1 
เครื่อง และกันเงินออกไปอีกจนถึงสิ้นปีงบประมาณ 2565   
 สมาชิกท่านใด  เห็นชอบ     ยกมือ             16         เสยีง 

     สมาชิกท่านใด  ไม่เห็นชอบ  ยกมือ            -          เสียง 
     งดออกเสียง                                     1         เสียง 
 

มติที่ประชุม            สภาอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
2564  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก  
ส าหรับงานประมวลผล  จ านวน 1 เครื่อง และกันเงินออกไปอีกจนถึงสิ้น
ปีงบประมาณ 2565   

       ต่อไปเข้าสู่ญัตติที่ (4) 

ญัตติที่ 4 ญัตตินายกเทศมนตรี เรื่อง ขออนุมัติกันเงินไว้เบิก
เหลื่อมปแีละขยายเวลาเบิกจ่ายเงินต่อไปอีกจนถึงสิ้นปีงบประมาณ 2565  
โครงการติดตั้งมุ้งลวดห้องเรียน โรงเรียนในสังกัดเทศบาล จ านวน 6 โรง 
ของกองการศึกษาและล าดับต่อไป ขอเชิญนายกเทศมนตรีชี้แจง
รายละเอียดญัตติครับ 

นายนิติ  นิเดหะ    เรียนท่านประธานสภา  ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ  และ
นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายนิติ  นิเดหะ นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน  

ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี และขยายเวลาเบิก
จ่ายเงินต่อไปอีกจนถึงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการติดตั้งมุ้งลวด
ห้องเรียน โรงเรียนในสังกัดเทศบาล จ านวน 6 โรง  ซึ่งไม่สามารถเบิก
จ่ายเงินได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน  
ตามรายละเอียดโครงการ ดังนี้ 
1. โครงการติดตั้งมุ้งลวดห้องเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลจ านวน 6 โรง 
    เป็นเงิน  659,200 บาท   ดังนี้ 
1.1 โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านตะลุบัน  เป็นเงิน  102,000   บาท 
1.2 โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านปากน้ า(พิธานอุทิศ)เป็นเงิน  69,000  บาท 

                  1.3 โรงเรียนเทศบาล……… 
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1.3 โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านปาตาตีมอ เป็นเงิน       95,000  บาท 
1.4 โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านอุเมะ  เป็นเงิน     108,800   บาท 
1.5 โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านกาหยี           เป็นเงิน     212,600   บาท 
1.6 โรงเรียนเทศบาล 6 บ้านบางตาหยาด เป็นเงิน       71,800   บาท 

 

ดังนั้น  เพ่ือมิให้เกิดความเสียหายแก่เทศบาล  จึงขออนุมัติกันเงิน
ไว้เบิกเหลื่อมป ีและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินต่อไปอีกจนถึงสิ้นปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การ
เบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2547 ซึ่ งแก้ ไขเ พ่ิมเติมโดยระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ. 2561 หมวด 5 ข้อ 59 วรรคแรก “ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวด       
ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจ าเป็นต้อง
ใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกัน
เงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี” ขอบคุณครับ 

นายสรศักดิ์  สุริยะสุนทร       ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน ที่ได้ชี้แจงราย  
ประธานสภาเทศบาล  ละเอียด  มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่ครับ  
            ถ้าไม่มี ต่อไปผมขอมติที่ประชุมสภา ว่า เห็นควรให้อนุมัติกันเงินไว้เบิก 
    เหลื่อมปี และขยายเวลาเบิกจ่ายเงินต่อไปอีกจนถึงสิ้นปีงบประมาณ    
    พ.ศ. 2565 โครงการติดตั้งมุ้งลวดห้องเรียน โรงเรียนในสังกัดเทศบาล  
    จ านวน 6 โรง   

 

 สมาชิกท่านใด  เห็นชอบ     ยกมือ           16        เสียง 
     สมาชิกท่านใด  ไม่เห็นชอบ  ยกมือ            -          เสียง 
     งดออกเสียง                                     1         เสียง 
 

มติที่ประชุม  สภาอนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี และขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
ต่อไปอีกจนถึงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการติดตั้งมุ้งลวด
ห้องเรียน โรงเรียนในสังกัดเทศบาล จ านวน 6 โรง       

   ต่อไปเข้าสู่ญัตติที่ (5) 

 

       ญัตติที่ 5....... 
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ญัตติที่  5 ญัตตินายกเทศมนตรี  เรื่อง  ขออนุมัติ โอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2564  ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ 
เพ่ือจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ า ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ (กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม) และล าดับต่อไป ขอเชิญนายกเทศมนตรีชี้แจงรายละเอียด
ญัตติครับ 

นายนิติ  นิเดหะ    เรียนท่านประธานสภา   ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ  และ
นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายนิติ  นิเดหะ นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน  

ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติ โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
ค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
เทศบาลเมืองตะลุบัน มีความประสงค์จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง รถยนต์บรรทุกน้ า ขนาด  6 ตัน  6 ล้อ  ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ า
กว่า 6,000 ซีซี หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 170 ก าลังวัตต์ (แบบ
บรรทุกน้ า) บรรจุน้ าได้ไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร ซึ่งรายการดังกล่าวไม่ได้ตั้ง 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564  ดังนั้น จึงขอตั้งจ่ายรายการใหม่ 
ดังนี้ 
 โอนลด  

  แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุข
อ่ืน หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ ตั้ง
ไว้ 3,843,000 บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 3,843,000 บาท โอน
ลดครั้งนี้ 2,633,000 บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอน 1,210,000 บาท 

  รายการใหม่ 
  แผนงานเคหะและชุมชน งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์
บรรทุกน้ า ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ  ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า  6,000 ซีซี 
หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 170 ก าลังวัตต์ (แบบบรรทุกน้ า) 
บรรจุน้ าได้ไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 ข้อ 27 การโอน 
งบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน  

 
 

     การเบิกจ่ายเงิน…….. 
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การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ. 2561 หมวด 5 ข้อ 59  ในกรณีที่มีรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้น
ต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภา
ท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี ขอบคุณครับ 

 
นายสรศักดิ์  สุริยะสุนทร       ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน ที่ได้ชี้แจงราย  
ประธานสภาเทศบาล  ละเอียด  มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ   
    ถ้าไม่มี ต่อไปผมขอมติที่ประชุมสภา ว่า เห็นควรให้ อนุมัติโอนเงิน        
    งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2564  ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ 
    เพ่ือจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ า ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ 

  สมาชิกท่านใด  เห็นชอบ     ยกมือ           16         เสียง 
     สมาชิกท่านใด  ไม่เห็นชอบ  ยกมือ            -           เสียง 
     งดออกเสียง                                     1          เสียง 
 

มติที่ประชุม  สภาอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
2564  ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ เพ่ือจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ า ขนาด 6 ตัน    
6 ล้อ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

 

       ต่อไปเข้าสู่ญัตติที่ (6) 

ญัตติที่ 6 ญัตตินายกเทศมนตรี เรื่อง ขออนุมัติจ่ายขาดเงิน
สะสม เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกชนิดเปิด
ข้างเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้า ขนาด  6  ล้อ  ของกองช่าง
และล าดับต่อไป ขอเชิญนายกเทศมนตรีชี้แจงรายละเอียดญัตติครับ 

นายนิติ  นิเดหะ    เรี ยนท่านประธานสภาที่ เ คา รพ ท่ านสมาชิกสภาผู้ ทรง
นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน เกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายนิติ  นิเดหะ นายกเทศมนตรี     

เมืองตะลุบัน ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เพ่ือจัดซื้อ

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกชนิดเปิดข้างเทท้ายติดตั้ง

เครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้า ขนาด 6 ล้อ ล้อหน้าเดียว ล้อหลังคู่ 

ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล  มีก าลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 130 แรงม้า 

 

      การเบิกจ่ายเงิน……. 
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ไมน่้อยกว่า 4 สูบ 4 จังหวะ ตอนท้ายติดตั้งเครนกระเช้าสูงไม่น้อยกว่า 12  

เมตร และติดตั้งกระบะเหล็กพร้อมดั้มพ์ ท างานยกเทด้วยระบบ ไฮดรอลิค 

วงเงินค่าครุภัณฑ์ ยานพาหนะและขนส่ง 2,600,000 บาท (สองล้านหก

แสนบาทถ้วน) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเพ่ิมเติมฯ ครั้งที่ 2/2564  

(พ.ศ. 2561 – 2564) ล าดับที่ 8 หน้าที่ 7) เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานด้าน

บริการสาธารณะงานสาธารณูปโภคในเขตเทศบาลให้ เป็นไปตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ซึ่งตรวจสอบเงินสะสมของเทศบาล ณ วันที่ 9 

กันยายน 2564 และหักส ารองค่าใช้จ่ายตามระเบียบฯ แล้วมีเงินสะสมที่

สามารถจ่ายได้เป็นเงิน  12,135,246.46  บาท  (สิบสองล้านหนึ่งแสนสามหมื่นห้าพัน

สองร้อยสี่สิบหกบาทสี่สิบหกสตางค์) จ่ายเงินสะสมเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์

ยานพาหนะและขนส่ง เป็นเงิน 2,600,000 บาท (สองล้านหกแสนบาท

ถ้วน) คงเหลือเงินสะสม 9,535,246.46 บาท (เก้าล้านห้าแสนสามหมื่นห้า

พันสองร้อยสี่สิบหกบาทสี่สิบหกสตางค์) ซึ่งไม่ท าให้มีผลกระทบต่อสถานะ

ทางการคลังของเทศบาลแต่อย่างใด 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย 
การฝากเงิน การรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 89 องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น อาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภา
ท้องถิ่น ขอบคุณครับ 

 
นายสรศักดิ์  สุริยะสุนทร       ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน ที่ได้ชี้แจงราย  
ประธานสภาเทศบาล  ละเอียด  มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ถ้ า
    ไม่มี ต่อไปผมขอมติที่ประชุมสภา ว่า เห็นควรให้อนุมัติจ่ายขาดเงิน      
     สะสม เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกชนิดเปิด
    ข้าง  เทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้า ขนาด 6 ล้อ 

 สมาชิกท่านใด  เห็นชอบ     ยกมือ          16          เสียง 
     สมาชิกท่านใด  ไม่เห็นชอบ  ยกมือ           -           เสียง 
     งดออกเสียง                                    1           เสียง 
 
 

               มติที่ประชุม……. 
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มติที่ประชุม  สภาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและ

ขนส่ ง  รถยนต์บรรทุกชนิด เปิดข้ าง เทท้ายติดตั้ ง เครนไฮดรอลิค        
พร้อมกระเช้า ขนาด 6 ล้อ        

 
ต่อไปเข้าสู่ญัตติที่ (7) 

ญัตติที่ 7 ญัตตินายกเทศมนตรี เรื่อง ขออนุมัติจ่ายขาดเงิน
สะสม โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์หาดวาสุกรี ของ
กองช่าง และล าดับต่อไป ขอเชิญนายกเทศมนตรีชี้แจงรายละเอียดญัตติ
ครับ 

 
นายนิติ  นิเดหะ    เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ และ 
นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ผมนายนิติ  นิเดหะ นายกเทศมนตรี     

เมืองตะลุบัน ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เพ่ือเป็น

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์หาดวาสุกรี ขนาดกว้าง 
58 ตารางเมตร ยาว 16 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 928 ตารางเมตร 

วงเงินค่าก่อสร้าง 6,874,000 บาท (หกล้านแปดเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) 

(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเพ่ิมเติมฯ ครั้งที่ 2/2564 (พ.ศ. 2561 – 

2564) ล าดับที่ 3 หน้าที่ 3 ) เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายและการพัฒนา

หาดวาสุกรี ซึ่งเป็นการรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเพ่ิมเป็นจ านวนมากใน

อนาคต และเป็นแหล่งเพ่ิมรายได้เพ่ือกระจายความเจริญสู่ประชาชนและ

ชุมชน ซึ่งตรวจสอบเงินสะสมของเทศบาล ณ วันที่ 9 กันยายน 2564 

และหักส ารองค่าใช้จ่ายตามระเบียบฯ แล้วมีเงินสะสมที่สามารถจ่ายได้

เป็นเงิน 19,009,246.46 บาท  (สิบเก้าล้านเก้าพันสองร้อยสี่สิบหกบาทสี่

สิ บหกสตางค์ )  จ่ าย เ งิ นสะสม เป็นค่ าปรับปรุ งซ่อมแซมอาคาร

อเนกประสงค์หาดวาสุกรี เป็นเงิน 6,874,000 บาท (หกล้านแปดแสนเจ็ด

หมื่นสี่พันบาทถ้วน) คงเหลือเงินสะสม 12,135,246.46 บาท (สิบสองล้าน

หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันสองร้อยสี่สิบหกบาทสี่สิบหกสตางค์) ซึ่งไม่ท าให้

มีผลกระทบต่อสถานะทางการคลังของเทศบาลแต่อย่างใด 

 

 

            ตามระเบียบ……. 
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ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การ เบิก

จ่ายเงิน การฝากเงิน การรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 89 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจาก

สภาท้องถิ่น ขอบคุณครับ 

นายสรศักดิ์  สุริยะสุนทร       ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน ที่ได้ชี้แจงราย  
ประธานสภาเทศบาล  ละเอียด  มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ ขอ
    เชิญครับ ท่านอาวีเด่น  เถาะ สมาชิกสภาเทศบาล ชี้แจงรายละเอียดครับ  
    เชิญครับ 

นายอาวีเด่น  เถาะ   เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านนายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน 
สมาชิกสภาเทศบาล   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ  ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   ผมนาย  

อาวีเด่น เถาะ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  คือตามที่ผมได้ดูงบประมาณ
ตรงนี้ตั้งไว้  6,874,000 บาท  ซึ่งอันนี้มันเป็นแค่การซ่อมแซม แต่ผมรู้สึก
ว่ามันจะสูงเกินไปนะครับ  และอีกอย่างเงินตรงนี้มันเป็นเงินสะสมซึ่งตรง
นี้เราจะต้องใช้ในความจ าเป็นจริงๆที่จะใช้เงินส่วนนี้ ซึ่งผมว่าตรงนี้จะท า
เป็นแหล่งท่องเที่ยวในอนาคต เพราะฉะนั้น  ผมว่าตอนนี้มันยังไม่มีความ
จ าเป็นที่เราจะต้องสร้างก่อน และอีกอย่างงบประมาณก็ดูสูงเกินไปส าหรับ
การซ่อมอาคารอเนกประสงค์นี้ ถ้าเรามาสร้างโรงเรียน 4 ชั้น น่าจะดีกว่า 
อันนี้มันเป็นแค่การซ่อมแซม ซึ่งตรงนี้ผมว่างบประมาณดูสูงไปนะครับ 
ขอบคุณครับ 

นายสรศักดิ์  สุริยะสุนทร   ขอบคุณท่านอาวีเด่น เถาะ   สมาชิกสภาเทศบาล ที่ได้ชี้แจง  
ประธานสภาเทศบาล  รายละเอียด มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ขอเชิญท่าน  

นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน ชีแจ้งรายละเอียดครับ  เชิญครับ 

นายนิติ  นิเดหะ    เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ    
นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน ผมนายนิติ  นิเดหะ นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน  ครับตามที่ท่านสมาชิก
    สภาได้ชี้แจงมานั้น  ผมขออธิบายอย่างนี้นะครับ  อันนี้เป็นโครงการ      
    ซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ แต่ที่จริงแล้วคือเราจะปรับโครงสร้างรื้อ   
    ใหม่ทั้งหมด เราจะท าหลังคาปรับปรุงใหมห่มด  ตัวอาคารใหม่ และเรา 
    จะสร้างจะขยายปีกซ้าย ปีกขวา ออกมา ซึ่งเราได้ออกแบบ เสาตรงกลาง    
    ก็จะไม่มี ซึ่งหลักๆ 

            1.เราจะท าเป็น……. 
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                  1.เราจะท าเป็นห้องประชุมสามารถจุได้ 100 กว่า คน สร้างไว้ ส าหรับจั ด
    ที่ประชุม หรือกิจกรรมต่างๆ  อย่างที่ทราบกันดีว่าเทศบาลเราไม่มี   
    สถานที่รับรองเวลามีแขกมาเยี่ยมเยียน และ  2. เราจะขยายสร้าง  
    โรงอาหารหรือจัดกิจกรรมต่างๆ เพ่ือให้มีความคล่องตัว เราจะประชุมสภา 
    หรือจัดประชุมต่างๆ หรือจะจัดงานก็ได้  และอีกอย่างเทศบาลเราตรงนี้ก็
    เป็นแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งการที่เราปรับปรุงตรงนี้ก็เพ่ือที่จะให้เทศบาลเมือง
    ตะลุบันของเรามีภาพลักษณ์ที่ดีขึ้น ผมก็เรียนชี้แจงอย่างนี้นะครับ     
    ขอบคุณครับ 

นายสรศักดิ์  สุริยะสุนทร   ขอบคุณท่านนิติ  นิเดหะ นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน  ที่ได้ 
ประธานสภาเทศบาล  ชี้แจงรายละเอียด มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ขอเชิญ 
    ท่าน ว่าที่ ร.ต. นูอิม  หวันวัง  สมาชิกสภาเทศบาล ชีแจ้งรายละเอียดครับ 
    เชิญครับ 

ร.ต.นูอิม  หวันวัง   เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านนายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน 
สมาชิกสภาเทศบาล   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ  ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   ผมว่าที่  
    ร.ต.นูอิม  หวันวัง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3 ซึ่งผมขอเสริมนิดหนึ่งนะ
    ครับในเรื่องของการจ่ายขาดเงินสะสม โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร    
        อเนกประสงค์หาดวาสุกรี ผมดูในรายละเอียดงบประมาณตรงนี้ผมดูมันสูง
    เกินไป 6,874,000 ซึ่งมันเป็นแค่การซ่อมแซม ซึ่งผมดูว่างบประมาณ       
    ตรงนี้ถ้าเราไปสร้างใหม่จะดีกว่าไหมครับ ซึ่งอาจจะรื้อถอนไปสร้างใหม่ 
    อะไรอย่างนี้นะครับ  ขอบคุณครับ 

นายสรศักดิ์  สุริยะสุนทร   ขอบคุณท่านว่าที่ ร.ต.นูอิม  หวันวัง  ที่ได้ชี้แจงรายละเอียด มี   
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ ขอเชิญท่านนิติ นิเดหะ

นายกเทศมนตรี ชี้แจงรายละเอียด เชิญครับ 

นายนิติ  นิเดหะ    เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ    
นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน ผมนายนิติ  นิเดหะ นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน  ครับตามที่ท่านสมาชิก
    ได้สอบถามมา  คือตามที่ผมได้ชี้แจงไปแล้วคือ โครงการตรงนี้เราจะ     
    ซ่อมแซม  แต่การซ่อมแซมตรงนี้เหมือนเราจะท าใหม่หมด  ไม่ว่าจะเป็น
    หลังคาก็จะรื้อใหม่หมด ทั้งตัวอาคารก็จะท าใหม่หมด พ้ืนก็จะท าใหม่    
    หมด เราจะขยายปีกซ้าย ปีกขวา และเราจะขยายจะท าโรงอาหาร แต ่ถ้ า
    อันไหนเราเห็นแล้วมันยังแข็งแรงอยู่ เราก็ไม่ต้องไปแก้ไขอะไรมาก 
 
             อย่างเช่นฐานช่วง ล่าง......... 
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    อย่างเช่นฐานช่วง ล่างมันยังแข็งแรงอยู่เราก็ไม่จ าเป็นต้องรื้อถอน และ 
    สถานที่ตรงนี้มันก็สวยอยู่แล้วมันมีของเดิม อยู่แล้วมันมีของเดิมอยู่แล้ว 
    เพียงแต่เราจะปรับปรุงให้มันดีขึ้นกว่าเดิม เราก็ไม่จ าเป็นต้องไปสร้างใหม่
    ทั้งหมด นะครับ ผมก็ขอเรียนชี้แจงอย่างนี้นะครับ ขอบคุณครับ 

นายสรศักดิ์  สุริยะสุนทร   ขอบคุณท่านนิติ  นิเดหะ นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน  ที่ได้ 
ประธานสภาเทศบาล  ชี้แจงรายละเอียด  ซึ่งที่จริงตรงนี้มันมีของเดิมอยู่แล้ว คือเราจะซ่อมใหม่ 
    เพียงแต่เราจะเพ่ิมปีกซ้าย ปีกขวา และก็เสาที่อยู่ตรงกลางเราก็จะรื้อออก
    จะไม่ให้ม ีห้องน้ าด้านหลังเราก็จะปรับปรุงใหม่ให้มันดีขึ้นก็จะเป็น 
    ลักษณะการก่อสร้าง  รายละเอียดก็ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีได้ชี้แจง 
    นะครับ  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ   ขอเชิญท่าน 
    อาวีเด่น  เถาะ  สมาชิกสภาเทศบาล ชี้แจงรายละเอียดครับ เชิญครับ 

นายอาวีเด่น  เถาะ   เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านนายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน 
สมาชิกสภาเทศบาล   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ  ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   ผมนาย  

อาวีเด่น เถาะ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  งบที่ตั้งมานี้เป็นงบที่ซ่อมและ
ก็ต่อเติม แต่การที่เราจะต่อเติมนี้เราต้องมีแปลน แต่ว่าการที่จะสร้างมัน
ต้องมีแปลนของตัวอาคารด้วย  มีแค่การประมาณการ แต่แปลนของ
อาคารที่ซ่อมแซมไม่มี  ขอบคุณครับ 

นายสรศักดิ์  สุริยะสุนทร   ขอบคุณท่านอาวีเด่น เถาะ   สมาชิกสภาเทศบาล ที่ได้ชี้แจง  
ประธานสภาเทศบาล  รายละเอียด มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ขอเชิญท่าน  

นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน ชีแจ้งรายละเอียดครับ  เชิญครับ 

นายนิติ  นิเดหะ    เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ   
นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน  ผมนายนิติ  นิเดหะ นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน  ครับตามที่ท่านสมาชิก 

ได้สอบถามมา ผมขออนุญาตขี้แจงครับ ผมขออภัย ณ ที่นี้ด้วย ที่จริงเรามี
แบบแปลนนะครับ ในแบบแปลนนี้เรามีห้องน้ า  มีโรงครัว มีเคาน์เตอร์
และเราก็จะสร้างห้องประชุม ห้องประชุมเราท าเป็น 2 ห้อง ห้องประชุม
ใหญ่และห้องประชุมเล็ก กรณีถ้าคนน้อยเราก็ประชุมห้องเล็ก  และแบบ
แปลนเรามีทั้งหมด และวันนี้ผมก็ต้องขออภัยท่านสมาชิกด้วยครับ 
ขอบคุณครับ    
 
 
             นายสรศักดิ์......   
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นายสรศักดิ ์ สุริยะสุนทร   ขอบคุณท่านนิติ  นิเดหะ นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน  ที่ได้ 
ประธานสภาเทศบาล  ชี้แจงรายละเอียด  คือตามที่ท่านนายกเทศมนตรีได้ชี้แจงรายละเอียดไป
    แล้วนั้น คือ อาคารที่เราซ่อมแซมเพ่ิมเติมนั้น เราจะเพ่ิมเติมทั้งปีกซ้าย ปีก
    ขวา คือ เปลี่ยนแปลงรูปแบบเดิม แต่เอาตัวอาคาร หรือฐานของเดิม ถ้า
    เราคิดกันจริงๆ ตัวอาคารนี้ประมาณการที่ทางกองช่างได้ประมาณการไว้ 
    ตาม ปร.4 ปร.5  ตามแบบแปลนนั้น  ขอแจ้งไปยังผู้อ านวยการกองช่าง
    ช่วยน าแบบแปลนมาให้ท่านสมาชิกได้รับทราบด้วยน่ะครับ  มีสมาชิกสภา
    ท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี  
      ต่อไปผมขอมติที่ประชุมสภา ว่า เห็นควรให้อนุมัติจ่ายขาดเงิน 
    สะสมเพ่ือเป็นโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ หาดวาสุกรี 

 สมาชิกท่านใด  เห็นชอบ     ยกมือ           9          เสียง 
     สมาชิกท่านใด  ไม่เห็นชอบ  ยกมือ           7          เสียง 
     งดออกเสียง                                    1          เสียง 
 

มติที่ประชุม  สภาอนุมัตจิ่ายขาดเงินสะสม  เพ่ือเป็นโครงการปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารอเนกประสงค์หาดวาสุกรี 

 

ต่อไปเข้าสู่ญัตติที่ (8) 

ญัตติที่  8 ญัตตินายกเทศมนตรี  เรื่อง  ขออนุมัติ โอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ เพ่ือถมดินส านักงานเทศบาลเมืองตะลุบัน ของกองช่าง และล าดับ
ต่อไป ขอเชิญนายกเทศมนตรีชี้แจงรายละเอียดญัตติครับ 

นายนิติ  นิเดหะ    เรียนท่านประธานสภา  ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ  และ 
นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายนิติ นิเดหะ นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน 

ขอเสนอญัตติ เรื่อง เรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564  ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ ด้วยกองช่าง เทศบาล
เมืองตะลุบัน มีความประสงค์ถมดินส านักงานเทศบาลเมือง     ตะลุบัน 
ขนาดกว้าง 35.00  เมตร ยาว 100  เมตร สูง 1.0 เมตร และกว้าง 59 
เมตร ยาว 100 เมตร สูง 0.70 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 9,400 ตาราง
เมตร ซึ่งรายการดังกล่าวไม่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564  
ดังนั้น จึงขอตั้งจ่ายรายการใหม่ ดังนี้  

                โอนลด………. 
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โอนลด 
แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 

หมวดเงิน เดือน (ฝ่ ายประจ า )ประเภทเงิน เดือนพนักงาน ตั้ ง ไว้ 
46,425,820.-บาท  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 10,033,068.15 บาท 
โอนลดครั้ ง นี้  5,000,000 . -บาท  คง เหลื องบประมาณหลั ง โอน 
5,033,068.15.- บาท     

รายการใหม่ 
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน หมวดค่าที่
ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ ขนาดกว้าง 
35.00  เมตร ยาว 100  เมตร สูง 1.0 เมตร และกว้าง 59 เมตร ยาว 100 
เมตร สูง 0.70 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 9,400 ตารางเมตร 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563  หมวด  4  ข้อ  27  การโอน

งบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน  โดยการโอนเพ่ิม  โอนลด  ที่ท าให้

ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่  ให้

เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่า

ด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ

ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2547  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  

(ฉบับที่  4)  พ.ศ.2561  หมวด 5  ข้อ  59  ในกรณีที่มีรายจ่ายในหมวด

ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง  ยังไม่ ได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความ

จ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงาน

ขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี ขอบคุณครับ 

นายสรศักดิ์  สุริยะสุนทร   ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน ที่ได้ชี้แจงราย  
ประธานสภาเทศบาล  ละเอียด  มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ  
    เชิญท่านสิทธิชัย  สวามิภักดิ์  สมาชิกสภาเทศบาล สอบถามรายละเอียด
    ครับ 

 

 

             นายสิทธิชัย.......... 
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นายสิทธิชัย  สวามิภักดิ์   เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านนายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน 
สมาชิกสภาเทศบาล   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ  ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   ผมนาย  
    สิทธิชัย  สวามิภักดิ์  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองตะลุบัน เขต 1 ผมขอเรียน
    ว่า ผมเข้าใจว่าท่านนายกฯ คาดการณ์ว่า จะสร้างส านักงาน ผมจะถามว่า
    ท าประจาพิจารณ์หรือยังครับ เข้าสภาหรือยังครับ  อนุมัติในสภาหรือยัง
    ครับ ว่าจะสร้างตรงไหน อยากจะถามว่า  ถ้าสมมติวันหนึ่งถ้าท่านนายกฯ 
    เกิดเปลี่ยนใจจะไปสร้างที่อุเมะ  ตรงนี้ถมไปก็เปล่าประโยชน์  ผมว่าเอา
    งบสะสมตรงนี้เอาไปชว่ยอย่างอ่ืนก่อนได้ไหม ตรงนี้ยังไม่ชัดเจนว่าจะสร้าง
    ตรงไหน ผมเข้าใจว่าชาวบ้านอยากจะให้สร้างตรงนี้ ตามมติ แต่ว่ามันจะ
    รีบหรือเปล่าครับที่ใช้งบประมาณตั้ง 5,000,000.- บาท ไปถมที่ตรงนั้น 
    เอาเป็นว่าให้ลงมติในสภาก่อนว่าจะสร้างตรงนั้น  ผมอยากจะให้เอา      
    งบประมาณตรงนี้ไปช่วยชาวบ้านก่อน  ชาวบ้านที่ มีความเดือดร้อน      
    อย่างเช่นไปช่วยเหลือชาวบ้านที่ประสบปัญหา  อย่างตอนนี้มีปัญหาการ
    เกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา -19  ก่อนจะดีไหม ผมคิดอย่างนี้นะครับ     
    ขอบคุณครับ 
 
นายสรศักดิ์  สุริยะสุนทร   ขอบคุณท่านสิทธิชัย  สวามิภักดิ์  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  1 
ประธานสภาเทศบาล   ที่ได้ชี้แจงรายละเอียด  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ 

ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี เมืองตะลุบัน ชีแจ้ งรายละเอียดครับ        
เชิญครับ 

นายนิติ  นิเดหะ    เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ    
นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน ผมนายนิติ  นิเดหะ  นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน  ครับตามที่ท่านสมาชิก
    ไดส้อบถามเมื่อสักครู่นั้น  ว่าได้ขอมติจากประชาชนหรือยัง ผมจะเรียนให้
    ทราบว่า มตินี้ได้เห็นชอบตั้งแต่ปี 2558 แล้วครับ ซึ่งเสียงตอนนั้นท าประ
    จาพิจารณ์  ชาวบ้านเห็นชอบให้จัดสร้างอาคารส านักงานเทศบาลเมือง 
    ตะลุบัน ที่ดนิของเทศบาลที่หวายขม เราผ่านมติ  95 เปอร์เซ็นต์ ครับ  
    เพราะเรื่องการสร้างส านักงานตรงนั้นมันจบแล้วครับ อันนี้ก็อยากน าเรียน
    ให้ท่านสมาชิกได้รับทราบ เพราะการที่จะท าตรงนั้นชาวบ้านก็รับทราบ
    แล้วและหลังจากนั้นเราก็มีการวางแผนมาตลอด สมัยที่ผมด ารงต าแหน่ง
    เป็นประธานสภา  เราวางแผนเรื่องการถมที่  เราได้ท าถนนสี่แลน  และก็
    เสาไฟฟ้าก็ได้ไปลงแล้ว  และก็มีการตั้งงบประมาณ  ท าแบบแปลน 
 
                เรียบร้อยแล้ว……. 
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