
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองตะลุบัน 
  สมัยสามัญ สมัยท่ีสาม ครั้งที่ 3 ประจ าปี  พ.ศ. 2564 
วันจันทร์  ที่  30  สิงหาคม  2564  เวลา 14.00  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. นายสาฟีรันดร์  เจ๊ะเกาะ  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองตะลุบัน 
13. นายสิทธิชัย  สวามิภักดิ์  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองตะลุบัน 
14. นายเสรี  เจะมะ   สมาชิกสภาเทศบาลเมืองตะลุบัน 
15. นายอาวีเด่น  เถาะ   สมาชิกสภาเทศบาลเมืองตะลุบัน 
16. นายอุสมาน  กาเจ   สมาชิกสภาเทศบาลเมืองตะลุบัน 
17. นายอัคลี  โมง   สมาชิกสภาเทศบาลเมืองตะลุบัน 
18. นายฮาสัน  มามะ   สมาชิกสภาเทศบาลเมืองตะลุบัน 
19. นายอนันต์  ดือเระ   เลขานุการสภาเทศบาล   

 ผู้ที่ลาประชุม 

    - ไม่มี         

ผู้ที่ขาดประชุม 

   - ไม่มี  

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายนิติ  นิเดหะ   นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน 

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

เริ่มประชุมเวลา   14.00  น. 

นายอนันต์  ดือเระ         เรียนท่านประธานสภา   ท่านนายกเทศมนตรี   ท่านสมาชิกสภา 
เลขานุการสภาเทศบาล  เทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 

3 ครั้งที่ 3 ประจ าปี 2564  ซึ่งวันนี้เราประชุมสภาในแบบ 2 ระบบคือใน
ห้องประชุมสภา และด้วยระบบ Zoom meeting ขณะนี้ที่ประชุมพร้อม
แล้วมีสมาชิกลงชื่อเข้าร่วมประชุมจ านวน  18  คน  ลา  -  คน  ขาดการ
ประชุม  -  คน ถือว่าครบองค์ประชุม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง
ปัจจุบัน ตามข้อ 25 ต่อไปขอเชิญท่านประธานสภาด าเนินการประชุมสภา
ต่อไปครับ 

นายสรศักดิ์  สุริยะสุนทร  ที่ประชุมพร้อมนะครับ  ผมขออนุญาตเปิดการประชุม เรียนท่าน 
ประธานสภาเทศบาล นายกเทศมนตรี  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วม

ประชุมทุกท่าน  วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 
ครั้งที่ 3 ประจ าปี 2564  และต่อไปผมขออ่านประกาศสภาเทศบาลเมือง
ตะลุบันเรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองตะลุบัน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 
ประจ าปี 2564  

  ตามท่ีได้มีการประชุมสภาเทศบาลเมืองตะลุบันครั้งแรก เมื่อวันที่ 
7 มิถุนายน 2564 มติที่ประชุมสภาเทศบาล ก าหนดให้มีการประชุมสภา 
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่  

            30 สิงหาคม......... 
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30 สิงหาคม 2564 นั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 25 วรรคแรก
แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับ
ปัจจุบัน (ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562)  จึงประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล
เมืองตะลุบัน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี 2564  ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 
2564 ถึงวันที่  30 สิงหาคม 2564  มีก าหนดไม่เกิน 30 วัน จึงประกาศให้
ทราบโดยทั่วกัน 

      ประกาศ ณ วันที่  29  เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2564 
                             (ลงชื่อ)    สรศักดิ์  สุริยะสุนทร 
                                     ( นายสรศักดิ์  สุริยะสุนทร ) 
                                 ประธานสภาเทศบาลเมืองตะลุบัน 

ตามระเบียบวาระการประชุม  ตามท่ีแจกจ่ายไปแล้ว ทุกท่านคง
ได้รับกันทุกคนนะครับ  ถ้าใครไม่ได้รับโปรดแจ้งมาท่ีเลขาสภานะครับ 
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  อื่น ๆ  

     ต่อไประเบียบวาระที่ 1  เรื่อง ที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
 เรื่องท่ี 1 จากการประชุมสภา เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2564  สภา 
ได้แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ และก าหนดระยะเวลายื่นค าแปรญัตติ
ภายในวันที่ 22-24 สิงหาคม 2564  ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ของแต่
ละวัน และในวันนี้จะประชุมพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วาระท่ี 3 
  เรื่องท่ี 2 ขอแจ้งที่ประชุมทราบ ผมได้อนุญาตให้พนักงานเทศบาล
เข้าท 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 
                       ต่อไประเบียบ........ 
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ต่อไประเบียบวาระที่  2  เรื่อง ที่คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พิจารณา
แล้วเสร็จ ขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติ ได้ชี้แจงรายละเอียดการประชุม
ของคณะกรรมการแปรญัตติ  ขอเชิญครับ   

นายชาติชาย  ดือเระ   เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านนายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน 
สมาชิกสภาเทศบาล   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ  ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ผมนาย    

ชาติชาย  ดือเระ  ในฐานะประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ ขออนุญาต
อ่านรายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ดังนี้ 

รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ 
แปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
วันที่  25  สิงหาคม 2564  เวลา 10.00 น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองตะลุบัน 

     

ผู้ที่มาประชุม 
    1.นายชาติชาย  ดือเระ  ประธานกรรมการ 
    2.นายแวรูสลี  หยีกาเร็ม  กรรมการ 
    3.นายยูฮารี  อาลี  กรรมการ/เลขานกุาร 
    ผู้เข้าร่วมประชุม 
    1.นายนิติ  นิเดหะ  นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน 
    2.นายสมปอง  มั่นคง  ปลัดเทศบาลเมืองตะลุบัน 

3.นางมณฑา  ด ามณี  ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และ 
      งบประมาณ 
4.นายอนันต์  ดือเระ  เลขานุการสภาเทศบาลเมืองตะลุบัน 
เริ่มประชุมเวลา  10.00 น. 

ตามที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองตะลุบัน ได้มีมติรับหลักการแห่ง
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ใน
วาระที่ 1 ไว้พิจารณา และได้ก าหนดระยะเวลาในการยื่นเสนอค าแปร
ญัตติ  ตั้งแตว่ันที่  22 - 24  สิงหาคม 2564  ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.  
ของแต่ละวันในวาระที่ 2 และจะก าหนดให้สภาลงมติในวาระที่ 3 ในการ
ประชุมสภาครั้งต่อไป 

         เมื่อถึงก าหนด…….. 
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เมื่อถึงก าหนดระยะเวลาดังกล่าวปรากฏว่า ไม่มีผู้ใดยื่นเสนอค า
แปรญัตติแต่อย่างใด คณะกรรมการ ได้ด าเนินการพิจารณาร่าง         
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เรียบร้อยแล้ว ไม่มีการแก้ไข ยืนยันตามร่างเดิมโดยไม่มีการสงวน
ความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ และไม่มีการสงวนค าแปรญัตติ   
แต่อย่างใด และให้ส่งร่างเทศบัญญัติพร้อมบันทึกรายงานการประชุมของ
คณะกรรมการฯ ให้ประธานสภาเทศบาลเพ่ือพิจารณาด าเนินการต่อไป  
ปิดการประชุมเวลา 11.30 น. ขอบคุณครับ 

นายสรศักดิ์  สุริยะสุนทร       ขอบคุณท่านชาติชาย  ดือเระ ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ
ประธานสภาเทศบาล  ซึ่งปรากฏว่า ในวาระที่ 2 ไม่มีผู้ ใดเสนอขอแปรญัตติ นะครับ และ         
    คณะกรรมการแปรญัตติยืนยันตามร่างงบประมาณเดิม มีสมาชิกสภาท่าน     

ใดจะสอบถามหรือเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มี  

ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องขอความเห็นชอบร่าง        
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ขอเชิญเลขานุการสภา ชี้แจ้งระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
เชิญครับ 

นายอนันต์ ดือเระ         เรียนท่านประธานสภา ท่านนายกเทศมนตรี สมาชิกสภา  
เลขานุการสภาเทศบาล  เทศบาลผู้ทรงเกียรติตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน การพิจารณาของ

สภาในวาระที่ 3 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภา ข้อ 52 ความว่า การพิจารณาร่างเทศบัญญัติในวาระที่ 3 ไม่มี
การอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภาจะได้มีมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุผล
อันสมควรในการพิจารณาในวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภาลงมติว่า จะให้ตรา
เป็นเทศบัญญัติงบประมาณหรือไม่ ขอบคุณครับท่านประธาน 

                                                                                                                                                                       
นายสรศักดิ์  สุริยะสุนทร       ขอบคุณท่ า น เล ข านุ ก า ร สภา  ที่ ไ ด้ ชี้ แ จ งข้ อ ระ เบี ยบ ฯ        
ประธานสภาเทศบาล  ต่อไปผมจะขอมติที่ประชุมสภา ว่า เห็นควรให้ตราเป็นเทศบัญญัติ        
    งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2565  หรือไม่     
              สมาชิกท่านใด  เห็นชอบ     ยกมือ     17   เสียง 
     สมาชิกท่านใด  ไม่เห็นชอบ  ยกมือ      -    เสียง 
     งดออกเสียง                                 1    เสียง 
   

มติที่ประชุม....... 
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มติที่ประชุม   สภาแห่ งนี้ เห็นชอบให้ตราเป็น เทศบัญญัติ งบประมาณ    
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2565  และจะได้เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดลงนาม
เห็นชอบต่อไป 

    และต่อไปขอเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง ที่เสนอใหม่ 
  ญัตติที่ 1 ญัตตินายกเทศมนตรี เรื่อง  ขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2564  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทปรับปรุงท่อระบายน้ า กองช่าง 
ล าดับต่อไป ขอเชิญนายกเทศมนตรีชี้แจงรายละเอียดญัตติครับ 

นายนิติ  นิเดหะ    เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและ
นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายนิติ  นิเดหะ นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน  

ขอเสนอญัตติ เรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564  ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทปรับปรุงท่อระบายน้ า กองช่าง เทศบาลเมืองตะลุบัน 
มีความประสงค์ปรับปรุงท่อระบายน้ า กว้าง 0.60 เมตร ยาวทั้งหมด 
25.00 เมตร บริเวณถนนซอยหลังสถานีต ารวจ ซึ่งรายการดังกล่าวไม่ได้ตั้ง
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564  ดังนั้น จึงขอตั้งจ่ายรายการใหม่ 
ดังนี้ 

 

โอนลด 
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน ประเภทรายจ่ายค่าวัสดุ
ยานพาหนะและขนส่ง หมวดค่าวัสดุ ตั้งไว้ 150,000.- บาท  งบประมาณ
คงเหลือก่อนโอน 148,908.60 บาท โอนลดครั้งนี้ 66,500.-บาท คงเหลือ
งบประมาณหลังโอน  82,408.60.- บาท 

 

     รายการใหม่ 
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน หมวดค่าที่
ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทปรับปรุงท่อระบายน้ า กว้าง 0.60 เมตร ยาว
ทั้งหมด 25.00 เมตร บริเวณถนนซอยหลังสถานีต ารวจ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2563  หมวด 4 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใน
งบลงทุน  โดยการโอนเพ่ิม  โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ  คุณภาพ
เปลี่ยน  หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภา
ท้องถิ่น ขอบคุณครับ 

นายสรศักดิ์........ 
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นายสรศักดิ์  สุริยะสุนทร       ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน ที่ได้ชี้แจงราย  
ประธานสภาเทศบาล  ละเอียดมีสมาชิกท่านใดจะสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมหรือไม่ครับถ้า      

ไม่มี  ต่อไปผมขอมติที่ประชุมสภา ว่า เห็นควรให้อนุมัติ โอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2564  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่  รายการปรับปรุงท่อระบายน้ า  

     สมาชิกท่านใด  เห็นชอบ     ยกมือ     17   เสียง 
     สมาชิกท่านใด  ไม่เห็นชอบ  ยกมือ      -    เสียง 
     งดออกเสียง                                 1    เสียง 
 มติที่ประชุม  สมาชิกอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

2564  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ รายการปรับปรุงท่อระบายน้ า  

ญัตติที่ 2  ญัตตินายกเทศมนตรี  เรื่อง  ขอความเห็นชอบเพ่ือ
ด า เนิ นการขออนุญาตใช้ประ โยชน์ ใน พ้ืนที่ ป่ า ไม้  ขอเชิญท่ าน
นายกเทศมนตรีชี้แจงรายละเอียดญัตติครับ 

นายนิติ  นิเดหะ            เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ     ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ   
นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ผมนายนิติ  นิเดหะ นายกเทศมนตรีเมือง

ตะลุบัน ขอเสนอญัตติ  เรื่อง  ขอความเห็นชอบเพ่ือด าเนินการขออนุญาต
ใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าไม้ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 
2563 กรณีการเข้าท าประโยชน์ในพ้ืนป่าไม้ของส่วนราชการต่างๆ ทุก
กรณี จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับป่าไม้ โดยจะต้องได้รับ
อนุมัติให้ใช้พ้ืนที่ก่อนเข้าด าเนินการ ส่วนราชการที่เข้าท าประโยชน์ใน
พ้ืนที่ป่าไม้ไปแล้วแต่ยังมิได้ด าเนินการขออนุญาต จะต้องยื่นค าขอผ่อนผัน
ให้ถูกต้อง การด าเนินการขออนุญาตใช้พ้ืนที่จะต้องแนบหลักฐานที่แสดง
ความเห็นชอบจากสภาเทศบาลท้องท่ี ที่ป่านั้นอยู่ ซึ่งโครงการชลประทาน
ได้มีจ านวน 3 โครงการ ซึ่งอยู่ในเขตพ้ืนที่เทศบาลเมืองตะลุบัน โดยมี
โครงการดังนี้ 

1. โครงการระบบระบายน้ าและป้องกันน้ าเค็มต าบลตะลุบัน อัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ กิจกรรมอาคารบังคับน้ าบ้านหวายขม 1 
ต าบลตะลุบัน อ าเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี ซึ่งได้ก่อสร้างแล้ว
เสร็จ พ.ศ. 2558 

 
                                               2.โครงการระบบ........ 
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2. โครงการระบบระบายน้ าและป้องกันน้ าเค็มต าบลตะลุบัน อัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ กิจกรรมอาคารบังคับน้ าบ้านหวายขม 2 
ต าบลตะลุบัน อ าเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี ซึ่งได้ก่อสร้างแล้ว
เสร็จ พ.ศ. 2558 

3. โครงการระบบระบายน้ าและป้องกันน้ าเค็มต าบลตะลุบัน อัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ กิจกรรมอาคารบังคับน้ าบ้านตะพาบน 
ต าบลตะลุบัน อ าเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี ซึ่งได้ก่อสร้างแล้ว
เสร็จ พ.ศ. 2558 

เพ่ือให้การด าเนินการขออนุญาตใช้พ้ืนที่ป่าไม้ส าหรับงาน/
โครงการ/กิจกรรมที่กรมชลประทานได้ด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ
แต่ยังมิได้ขอใช้พ้ืนที่ป่าไม้ และพ้ืนที่ติดอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
และพ้ืนที่ป่าไม้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ เขตห้ามล่าพันธุ์สัตว์ป่า และป่าตาม
มาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 จึงขอมติ
เห็นชอบจากสภาเพ่ือเป็นเอกสารทางราชการให้กรมชลประทาน
ด าเนินการขออนุญาตต่อไป  ครับ ขอบคุณครับ 

นายสรศักดิ์  สุริยะสุนทร      ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน   ที่ได้ชี้แจงรายละเอียด  
ประธานสภาเทศบาล  มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี 

ต่อไปผมขอมติที่ประชุมสภา ว่า   เห็นชอบเพ่ือด าเนินการขอ
อนุญาตใช้ประโยชน์ในพื้นท่ีป่าไม้ หรือไม ่    
 สมาชิกท่านใด  เห็นชอบ     ยกมือ     17   เสียง 

     สมาชิกท่านใด  ไม่เห็นชอบ  ยกมือ      -    เสียง 
     งดออกเสียง                                 1    เสียง 
มติที่ประชุม          สมาชิกเห็นชอบเพ่ือด าเนินการขออนุญาตใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่  

ป่าไม้  

                                                 ต่อไปเข้าสู่ญัตติที่ (3) 
ญัตติที่ 3  ญัตตินายกเทศมนตรี เรื่อง  ขออนุมัติโอนเงิน

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2564  เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ และขออนุมัติกันเงินต่อไปอีกจนสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส านักปลัดเทศบาล  ขอเชิญ
นายกเทศมนตรีชี้แจงรายละเอียดญัตติครับ 
 

                               นายนิติ......  
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นายนิติ  นิเดหะ            เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ และ 
นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายนิติ  นิเดหะ นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน  

เรื่องขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564
เพ่ือตั้งจ่ายรายการใหม่และขออนุมัติกันเงินต่อไปอีกจนสิ้นปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส านักปลัดเทศบาล  
เทศบาลเมืองตะลุบัน ดังนี้ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ จ านวน  
1  ชุด เป็นเงิน 34,300 บาท (สามหมื่นสี่ พันสามร้อยบาทถ้วน)   
เนื่องจากคอมพิวเตอร์ที่ใช้อยู่ ซื้อเมื่อวันที่  2  พฤศจิกายน  2547  และ
ซื้อเมื่อวันที่  16 พฤษภาคม  2556  ซึ่งมีอายุการใช้งานนานและต้องซ่อม
อยู่บ่อยครั้ง  ในขณะเดียวกันงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ส านัก
ปลัดเทศบาล  ได้เพ่ิมงานเทศกิจขึ้น  จึงจ าเป็นต้องซื้อคอมพิวเตอร์เพ่ือใช้
ในการปฏิบัติงานของงานเทศกิจและเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
หน้าที่  และรายการดังกล่าวไม่ได้ตั้ งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.2564  ไว้  ดังนั้นจึงขอโอนลดเพ่ือตั้งรายการใหม่  ดังนี้ 

โดยโอนลดจาก 
    แผนงาน      การรักษาความความสงบภายใน 
    งาน           บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 
    หมวด         ค่าใช้สอย 
 ประเภท      ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมหรือทบทวน อปพร.   ตั้งไว้  

150,000  บาท    คงเหลือ  150,000 บาท โดยขอโอนลด  34,300 บาท  
งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด  115,700  บาท  

 รายการใหม่ 
    แผนงาน  การรักษาความสงบภายใน 
    งาน  บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 
    งบ  ลงทุน 
    หมวด      ค่าครุภัณฑ์ 

ประเภท    ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
 เพ่ือจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  All In One ส าหรับงาน

ประมวลผล จ านวน 1  ชุด  เป็นเงิน   23,000  บาท  คุณลักษะพ้ืนฐาน  
มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU)  ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก  (4 core) โดย
มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 1.6 GHz และมีเทคโนโลยี
เพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง   

        จ านวน  1 หน่วย......... 
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จ านวน 1 หน่วย  หน่วยประมวลผลกลาง (CPU)  มีน่วยความจ าแบบ  
Cache Memory รวมในระดับ  (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 6 
MB   มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่บน
แผงวงจรหนักที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจ าแยกจาก
หน่วยความจ าหลักขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB  มีหน่วยประมวลเพ่ือแสดง
ภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาด
ไม่น้อยกว่า 2GB หน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มี
ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB  มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า 
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความ
จุไม่น้อยกว่า 250 GB  จ านวน  1 หน่วย  มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบ
ติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External)  จ านวน  1 หน่วย  มี
ช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)แบบ 10/100/1000 
Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) 
แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง  มีแป้นพิมพ์และเมาส์ มีจอ
แสดงภาพในตัวและมีขนาดไม่น้อยกว่า 21  นิ้ว  ความละเอียด  FHD 
(1920X1080) สามารถใช้งาน  Wi-Fi (IEEE 802.11 b, g, n, ac) และ 
Bluetooth เพ่ือจัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภท
ติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายจ านวน 1 ชุด 
เป็นเงิน 3,800  บาท เพ่ือจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction  แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์  (Ink Tank Printer) จ านวน 1 ชุด เป็นเงิน  
7,500 บาท  คุณลักษณะพ้ืนฐาน  เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น 
Printer, Copier , Scanner และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน เป็น
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จาก
โรงงานผู้ผลิต  มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi  
มีความเร็วในการพิมพ์ขาวด าส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อ
นาที (ppm)  หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm)  มีความเร็วในการพิมพ์สี
ส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า  15 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อ
นาที (ipm)   สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวด า -สี) ได้  มีความ
ละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200 x 600 หรือ 600 x 1,200 
dpi  มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)  สามารถ 

 
ถ่ายส าเนาเอกสาร........ 
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ถ่ายส าเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวด าสามารถท าส าเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 
๙๙ ส าเนา สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์มีช่องเชื่อมต่อ 
(Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง มีช่อง
เชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T 
หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่าน เครือข่าย
ไร้สาย Wi-Fi ( IEEE 802.11 b,g,n ) ได้ มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 
100 แผ่น สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom จัดซื้อตาม
เกณฑ์ราคาและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์  ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่  12  
พฤษภาคม 2563 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการรักษา
ความสงบภายใน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบ
ภายใน) 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2563 หมวด  4 ข้อ 27 การโอน
งบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน  โดยการโอนเพ่ิม  โอนลด ที่ท าให้
ลักษณะ ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ให้เป็น
อ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน  และการ
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที่  4)  พ.ศ.2561  หมวด 5  ข้อ  59  ในกรณีที่มีรายจ่ายในหมวด
ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง  ยั งไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความ
จ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงาน
ขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี ขอบคุณครับ 

นายสรศักดิ์  สุริยะสุนทร       ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีเมืองตะลุบันที่ได้ชี้แจงราย  
ประธานสภาเทศบาล  รายละเอียดมีสมาชิกท่านใดจะสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ  

ถ้าไม่มี  ต่อไปผมขอมติที่ประชุมสภา ว่า เห็นควรอนุมัติ โอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2564  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ และกันเงินออกไปอีกจนถึงสิ้น
ปีงบประมาณ 2565   
 สมาชิกท่านใด  เห็นชอบ     ยกมือ       17    เสียง 

     สมาชิกท่านใด  ไม่เห็นชอบ  ยกมือ        -     เสียง 
     งดออกเสียง                                   1     เสียง 
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มติที่ประชุม          สมาชิกอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

2564  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ 
และกันเงินออกไปอีกจนถึงสิ้นปีงบประมาณ 2565   

ต่อไปเข้าสู่ญัตติที่ (4) 

ญัตติที่ 4  ญัตตินายกเทศมนตรี เรื่องขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2564  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ของส านัก
ปลัดเทศบาล ขอเชิญนายกเทศมนตรีชี้แจงรายละเอียดครับ 

นายนิติ  นิเดหะ            เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและ 
นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายนิติ  นิเดหะ นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน  

ขอเสนอญัตติ  เรื่อง เรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564  ไปตั้งจ่ายรายการใหม่  หมวดค่าครุภัณฑ์  
ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  ส านักปลัดเทศบาลมีความ
ประสงค์จัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์  เพ่ือใช้ส าหรับติดต่อประสานงานและ
ปฏิบัติงานต่างๆ ในภารกิจของเทศบาล  ซึ่งรายการดังกล่าวไม่ได้ตั้ง
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564  ดังนั้น จึงขอตั้งจ่ายรายการใหม่
ดังนี้ 

     โอนลดจากรายการที่ 1 
แผนงานบริหารงานทั่วไป   งานบริหารทั่วไป ประเภท เงินเดือน (ฝ่าย
ประจ า) เงินเดือนพนักงาน  ตั้งไว้  4,688,580.-บาท งบประมาณคงเหลือ
ก่อนโอน 1,956,694 บาท โอนลดครั้งนี้ 1,300,000. -บาท คงเหลือ
งบประมาณหลังโอน  656,694.- บาท 

     โอนลดจากรายการที่ 2 
แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  หมวดค่าตอบแทน  
ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้  800,000.-  บาท  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 
161,167.95 บาท โอนลดครั้งนี้ 59,000.-บาท คงเหลืองบประมาณหลัง
โอน  102,167.95.-บาท   
 
 
 
                    รายการใหม่....... 
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     รายการใหม่ 
แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  จัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์  ปริมาณ
กระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,000 ซีซี  หรือก าลังเครื่องยนต์  สูงสุดไม่ต่ ากว่า  
110  กิโลวัตต์  เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 2  ล้อ จ านวนเงิน  
1,359,000 บาท  จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2563  หมวด 4 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใน
งบลงทุน  โดยการโอนเพ่ิม  โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ  คุณภาพ
เปลี่ยน  หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภา
ท้องถิ่น  ครับ ขอบคุณครับ 

นายสรศักดิ์  สุริยะสุนทร      ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน  ที่ได้ชี้แจงรายละเอียด  
ประธานสภาเทศบาล  มี สมาชิ กท่ าน ใดจะสอบถามรายละ เ อี ยด เ พ่ิม เติ มหรื อ ไม่ ครั บ                                     
     ถ้าไม่มี   ต่อไปผมขอมติที่ประชุมสภา ว่า  เห็นควรอนุมัติโอนเงิน 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  2564  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม ่จัดซื้อรถยนต์ตรวจการ หรือไม ่
 สมาชิกท่านใด  เห็นชอบ     ยกมือ      17    เสียง 

     สมาชิกท่านใด  ไม่เห็นชอบ  ยกมือ       -     เสียง 
     งดออกเสียง                                  1     เสียง 

มติที่ประชุม          สมาชิกอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
2564  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จัดซื้อรถยนต์ตรวจการ   

 

ต่อไปเข้าสู่ญัตติที่ (5) 

ญัตติที่ 5 ญัตตินายกเทศมนตรี เรื่องขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน ของส านักปลัดเทศบาล 
ขอเชิญนายกเทศมนตรีชี้แจงรายละเอียดครับ 

 

          นายนิติ........   
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นายนิติ  นิเดหะ            เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและ 
นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายนิติ  นิเดหะ นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน  

ขอเสนอญัตติ  เรื่อง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564  ไปตั้งจ่ายรายการใหม่  หมวดค่าครุภัณฑ์  
ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน  ส านักปลัดเทศบาล มีความประสงค์จัดซื้อโต๊ะ
ประชุมเล็กพร้อมเก้าอ้ี ขนาด 6  ที่นั่ง โต๊ะความยาว 150  ซม.  ความ
กว้าง  90  ซม.  ความสูง 75  ซม.  เก้าอ้ี สูง 80  ซม.  กว้าง  50  ซม.
เพ่ือใช้ประจ าห้องนายกเทศมนตรี ซึ่งรายการดังกล่าวไม่ได้ตั้งงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี  พ.ศ. 2564  ดังนั้น จึงขอตั้งจ่ายรายการใหม่ดังนี้ 

     โดยโอนลดจาก 
แผนงานบริหารงานทั่วไป   งานบริหารทั่วไป ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่อง
กับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ (โครงการอบรม
พัฒนาศักยภาพพนักงานเทศบาล) หมวดค่าใช้สอย ตั้งไว้ 200,000. -บาท  
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 37,000 บาท โอนลดครั้งนี้ 15,000. -บาท 
คงเหลืองบประมาณหลังโอน  22,000.- บาท 

     รายการใหม่ 
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภท
ครุภัณฑ์ส านักงานจัดซื้อโต๊ะประชุมเล็กพร้อมเก้าอ้ี ขนาด 6  ที่นั่ง  โต๊ะ
ขนาดความยาว 150  ซม.  ความกว้าง 90  ซม.  ความสูง  75  ซม. 
ความสูงเก้าอ้ี  80  ซม.  กว้าง  50  ซม. จ านวนเงิน  15,000 บาท  
จัดซื้อตามราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563  หมวด 4 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายในงบลงทุน  โดยการโอนเพ่ิม  โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ  ปริมาณ  
คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติ
ของสภาท้องถิ่น ขอบคุณครับ 

นายสรศักดิ์  สุริยะสุนทร      ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน  ที่ได้ชี้แจงรายละเอียด  
ประธานสภาเทศบาล  มี สมาชิ กท่ าน ใดจะสอบถามรายละ เ อี ยด เ พ่ิม เติ มหรื อ ไม่ ครั บ                                     
     ถ้าไม่มี   ต่อไปผมขอมติที่ประชุมสภา ว่า  เห็นควรอนุมัติโอนเงิน 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  2564  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม ่จัดซื้อโต๊ะประชุมเล็กพร้อมเก้าอ้ี หรือไม ่
 

  สมาชิกท่านใด.......   
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 สมาชิกท่านใด  เห็นชอบ     ยกมือ       17   เสียง 
     สมาชิกท่านใด  ไม่เห็นชอบ  ยกมือ        -    เสียง 
     งดออกเสียง                                   1    เสียง 

มติที่ประชุม          สมาชิกอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
2564  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จัดซื้อโต๊ะประชุมเล็กพร้อมเก้าอ้ี   

ต่อไปเข้าสู่ญัตติที่ (6) 

ญัตติที่ 6 ญัตตินายกเทศมนตรี เรื่องขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2564  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน ของส านักปลัดเทศบาล 
ขอเชิญนายกเทศมนตรีชี้แจงรายละเอียดครับ 

นายนิติ  นิเดหะ           เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ และ 
นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายนิติ  นิเดหะ นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน 

ขอเสนอญัตติ  เรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564  ไปตั้งจ่ายรายการใหม่  หมวดค่าครุภัณฑ์  
ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน  ส านักปลัดเทศบาล มีความประสงค์จัดซื้อโต๊ะ
ท างานเหล็ก มีลิ้นชักข้างละ 3 ลิ้นชัก  ขนาดความยาว 150 ซม. ความ
กว้าง 77 ซม. ความสูง 75 ซม. จ านวน  2  ตัว  ราคาตัวละ  6,500  บาท  
เพ่ือใช้ประจ าห้องปลัดเทศบาลและห้องรองปลัดเทศบาล  ซึ่งรายการ
ดังกล่าวไม่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564  ดังนั้น จึงขอตั้ง
จ่ายรายการใหม่ดังนี ้

     โดยโอนลดจาก 
แผนงานบริหารงานทั่วไป   งานบริหารทั่วไป ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่อง
กับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ (โครงการอบรม
พัฒนาศักยภาพพนักงานเทศบาล) หมวดค่าใช้สอย ตั้งไว้ 200,000.-บาท  
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 50,000 บาท โอนลดครั้งนี้ 13,000. -บาท 
คงเหลืองบประมาณหลังโอน  37,000.- บาท 

     รายการใหม่ 
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภท
ครุภัณฑ์ส านักงานจัดซื้อโต๊ะท างานเหล็กมีลิ้นชัก ข้างละ 3  ลิ้นชัก  ขนาด 
 

      ความยาว 150  ซม........  
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ความยาว 150  ซม.  ความกว้าง 77  ซม.  ความสูง  75  ซม.  จ านวน  2  
ตัว  ราคาตัวละ  6,500  บาท  รวมเงิน 13,000 บาท  จัดซื้อตามราคา
ท้องถิ่ น เนื่ องจากไม่ มี ในราคามาตรฐานครุภัณฑ์  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2563  หมวด 4 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใน
งบลงทุน  โดยการโอนเพ่ิม  โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพ
เปลี่ยน  หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภา
ท้องถิ่น ครับ ขอบคุณครับ 

นายสรศักดิ์  สุริยะสุนทร      ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน  ที่ได้ชี้แจงรายละเอียด  
ประธานสภาเทศบาล  มี สมาชิ กท่ าน ใดจะสอบถามรายละ เ อี ยด เ พ่ิม เติ มหรื อ ไม่ ครั บ                                     
     ถ้าไม่มี   ต่อไปผมขอมติที่ประชุมสภา ว่า  เห็นควรอนุมัติโอนเงิน 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  2564  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ จัดซื้อโต๊ะท างานเหล็ก หรือไม ่
 สมาชิกท่านใด  เห็นชอบ     ยกมือ      17   เสียง 

     สมาชิกท่านใด  ไมเ่ห็นชอบ  ยกมือ       -    เสียง 
     งดออกเสียง                                  1    เสียง 
มติที่ประชุม          สมาชิกอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

2564  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จัดซื้อโต๊ะท างานเหล็ก  

ต่อไปเข้าสู่ญัตติที่ (7) 

ญัตติที่ 7 ญัตตินายกเทศมนตรี เรื่องขอความเห็นชอบการขอ
อนุญาตจัดตั้ งสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองตะลุบัน ของส านั ก
ปลัดเทศบาล 

นายนิติ  นิเดหะ           เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ และ 
นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายนิติ  นิเดหะ นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน  

ขอเสนอญัตติ ขอรับความเห็นชอบการขออนุญาตจัดตั้งสถานธนานุบาล
เทศบาลเมืองตะลุบัน เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 
2496  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 14 ) พ.ศ. 2562 มาตรา 53  (8) 
ก าหนดให้เทศบาลเมืองมีหน้าที่ให้มีการด าเนินกิจการโรงรับจ าน าหรือ
สถานสินเชื่อท้องถิ่น  และเพ่ือให้มีแหล่งเงินหมุนเวียนในชุมชนเพ่ือ
ช่วยเหลือประชาชนเป็นการเฉพาะหน้าหรือลงทุนในกิจการได้  โดยไม่ 
 
                                                                  ต้องไปกู้ยืม....... 
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ต้องไปกู้ยืมจากเอกชนหรือสถานสินเชื่อต่างๆ ซึ่งต้องเสียดอกเบี้ยในอัตรา
ที่สูงและเป็นกิจการพาณิชย์ที่สามารถเพ่ิมรายได้ในการพัฒนาท้องถิ่นด้วย 
รวมทั้งเพ่ือให้การขออนุญาตจัดตั้งสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองตะลุบัน  
เป็นไปตามหนังสือท่ี มท 0801.5/ว675  ลงวันที่ 7  มีนาคม 2548  เรื่อง 
หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการขออนุญาตจัดตั้งสถานธนานุบาลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ประสงค์
จะจัดตั้งสถานธนานุบาล จะต้องศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลความเป็นไปได้อย่าง
รอบด้านทั้งในเรื่องประโยชน์ที่จะได้รับและข้อจ ากัด  เสนอต่อสภาท้องถิ่น
เพ่ือพิจารณาเห็นชอบต่อไป ขอบคุณครับ  พร้อมนี้ ได้แนบเอกสาร
ประกอบการขอรับความเห็นชอบในการขออนุญาตจัดตั้งสถานธนานุบาล
เทศบาลเมืองตะลุบัน 

นายสรศักดิ์  สุริยะสุนทร       ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรี เมืองตะลุบัน  ที่ ได้ชี้ แจง  
ประธานสภาเทศบาล  รายละเอียด มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่ครับ  

ถ้าไม่มี     ต่อไปผมขอมติที่ประชุมสภา ว่า  เห็นชอบเพ่ือ
ด าเนินการขออนุญาตจัดตั้งสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองตะลุบัน หรือไม่
 สมาชิกท่านใด  เห็นชอบ     ยกมือ      17   เสียง 

     สมาชิกท่านใด  ไม่เห็นชอบ  ยกมือ       -    เสียง 
     งดออกเสียง                                  1    เสียง 
มติที่ประชุม          สมาชิกเห็นชอบเพ่ือด าเนินการขออนุญาต  จัดตั้งสถานธนานุบาล

เทศบาลเมืองตะลุบัน 

ต่อไปเข้าสู่ญัตติที่ (8) 

ญัตติที่ 8  ญัตตินายกเทศมนตรี เรื่องขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายและแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 2564  ในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ของกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขอเชิญนายกเทศมนตรีชี้แจงรายละเอียดครับ 

นายนิติ  นิเดหะ           เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ และ 
นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายนิติ  นิเดหะ นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน 

ขอเสนอญัตติ   เ รื่ อ ง  โอน เงิ นงบประมาณรายจ่ าย แ ล ะ แ ก ้ไ ข
เปลี่ยนแปลงค าชี้แจง งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2564 
ในหมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
เทศบาลเมืองตะลุบัน  ดังนี้ 

         กองสาธารณสุข..........  
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กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  แผนงาน  สาธารณสุข งาน
บริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอ่ืน งบลงทุน  หมวด  ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง  ประเภท  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ดังนี้ 

1. ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมฝาคูระบายน้ า ถนนกะลาพอ ตอนที่ 2

งบประมาณตั้งไว้ 69,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมฝาคู

ระบายน้ า ถนนกะลาพอ ซอย 2 ขนาดกว้าง 0.77 เมตร ยาว 0.92 เมตร 

(มีพ้ืนที่ 0.708 ตารางเมตร) จ านวน 7 ฝา 

2 .ก่ อสร้ า งปรั บปรุ ง ซ ่อ ม แ ซ ม ฝ า ค ูระบาย  ถนนตะลุบั น 

งบประมาณตั้งไว้  26,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุง

ซ่อมแซมฝาคูระบายน้ าถนนตะลุบัน ขนาดกว้าง 0.57 เมตร ยาว 0.97 

เมตร (มีพ้ืนที่ 0.553 ตารางเมตร) จ านวน 2 ฝา และขนาดกว้าง 0.37 

เมตร ยาว 0.97 เมตร  (มีพ้ืนที่ 0.359 ตารางเมตร) จ านวน 13 ฝา                                                                                                          

ซึ่ งการจัดตั้ ง  งบประมาณดังกล่ าวขื่ อ โครงการไม่สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ในโครงการฯ และงบประมาณที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอส าหรับใช้
จ่าย จึงมีความจ าเป็นต้องโอนเงินเพ่ิมและเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงดังนี้ 

1.จัดท าฝาคูระบายน้ า ถนนกะลาพอตอนที่ 2 งบประมาณตั้งไว้  
83,600  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมฝาคูระบายน้ า 
ถนนกะลาพอ ซอย 2 ขนาดกว้าง 0.77 เมตร  ยาว 0.92 เมตร (มีพ้ืนที่ 
0.708 ตารางเมตร) จ านวน 7 ฝา 

2.จัดท าฝาคูระบาย ถนนตะลุบัน งบประมาณตั้งไว้ 32,500 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมฝาคูระบายน้ าถนนตะลุบัน 
ขนาดกว้าง 0.57 เมตร ยาว 0.97 เมตร (มีพ้ืนที่ 0.553 ตารางเมตร) 
จ านวน 2 ฝา และขนาดกว้าง 0.37 เมตร ยาว 0.97 เมตร  (มีพ้ืนที่ 0.359 
ตารางเมตร) จ านวน 13 ฝา โดยขอโอนลดจากงบประมาณภายในกอง
สาธารณสุข ฯ  แผนงาน  เคหะและชุมชน  งาน  ก าจัดขยะมูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูล งบ ด าเนินการ หมวด ค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายเพ่ือให้ได้มา
ซึ่งบริการ(Cluster) ตั้งไว้ 500,000 บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 
214,000 บาท โอนลดครั้งนี้  21,100  บาท  งบประมาณคงเหลือหลัง
โอน  192,900  บาท 

 
 

     ข้อความเดิม......   
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ข้อความเดิม   
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม แผนงาน สาธารณสุข งาน บริการ
สาธารณสุขและสาธารณสุขอ่ืน งบ ลงทุน  หมวด  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   

- ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค   

-  ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมฝาคูระบายน้ า ถนนกะลาพอ ตอนที่ 2 

ขนาดกว้าง 0.77 เมตร  ยาว 0.92 เมตร  (มีพ้ืนที่ 0.708 ตารางเมตร) 

จ านวน 7 ฝา งบประมาณตั้งไว้ 69,000 บาท   

- ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมฝาครูะบายน้ าถนนตะลุบัน ขนาด

กว้าง 0.57 เมตร ยาว 0.97 เมตร ( มี พ้ืนที่  0.553 ตารางเมตร ) จ านวน 

2 ฝา และขนาดกว้าง 0.37 เมตร ยาว 0.97 เมตร (มีพ้ืนที่ 0.359 

ตารางเมตร) จ านวน 13 ฝา งบประมาณตั้งไว้ 26,000 บาท  

     ข้อความใหม่ 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม แผนงาน สาธารณสุข งาน บริการ
สาธารณสุขและสาธารณสุขอ่ืน งบ ลงทุน  หมวด  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  

-ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค   
-จัดท าฝาคูระบายน้ า ถนนกะลาพอ ตอนที่ 2 ขนาดกว้าง 0.7

เมตร ยาว 0.92 เมตร (มีพ้ืนที่ 0.708 ตารางเมตร) จ านวน 7 ฝา 

งบประมาณตั้งไว้ 83,600 บาท   

      -จัดท าฝาคูระบายน้ าถนนตะลุบัน ขนาดกว้าง 0.57 เมตร ยาว 

0.97 เมตร (มีพ้ืนที่ 0.553 ตารางเมตร) จ านวน 2 ฝา และขนาดกว้าง 

0.37 เมตร ยาว 0.97 เมตร (มีพ้ืนที่ 0.359 ตารางเมตร) จ านวน 13 ฝา 

งบประมาณตั้งไว้ 32,500 บาท   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย

วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563  หมวด 4 

ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน  โดยการโอนเพ่ิม  โอน

ลด ที่ท าให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น

รายการใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ครับ ขอบคุณครับ 

 

          

                                                                 นายสรศักดิ์......   

 



-20- 

นายสรศักดิ์  สุริยะสุนทร      ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน  ที่ได้ชี้แจงรายละเอียด  
ประธานสภาเทศบาล  มี สมาชิ กท่ าน ใดจะสอบถามรายละ เ อี ยด เ พ่ิม เติ มหรื อ ไม่ ครั บ                                     
     ถ้าไม่มี   ต่อไปผมขอมติที่ประชุมสภา ว่า  เห็นควรอนุมัติโอนเงิน 

งบประมาณรายจ่ายและแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย  
2564  ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมฝาคูระบายน้ าถนนกะลาพอและถนนตะ 
ลุบัน หรือไม ่
 สมาชิกท่านใด  เห็นชอบ     ยกมือ       17    เสียง 

     สมาชิกท่านใด  ไม่เห็นชอบ  ยกมือ        -     เสียง 
     งดออกเสียง                                   1     เสียง 

มติที่ประชุม          สมาชิกอนุมั ติ ให้ โ อน เ งิน งบประมาณรายจ่ าย และแก้ ไข
เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย  2564  ก่อสร้างปรับปรุง
ซ่อมแซมฝาคูระบายน้ าถนนกะลาพอและถนนตะลุบัน                 

     ต่อไป เป็นระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ  

นายสรศักดิ์ สุริยะสุนทร   มีสมาชิกท่านใด จะสอบถาม หารือ และประสานงาน เรื่องต่างๆ     
ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญครับ ครับเชิญท่านนายกเทศมนตรี ชี้แจ้ง ครับ 

นายนิติ  นิเดหะ           เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ และ 
นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายนิติ  นิเดหะ นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน  
 ผมมีเรื่องที่จะแจ้งให้ท่านสมาชิกได้รับทราบและขอความร่วมมือจากท่าน

สมาชิกคือ ขณะนี้สิ่งที่ผมเป็นห่วงมากที่สุดคือเรื่องของการระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา -19  ในพ้ืนที่ของชุมชนปาตาตีมอทั้งหมด  ขณะนี้มี
ผู้ป่วยเพ่ิมมากขึ้นค่อนข้างจะเยอะ เริ่มต้นจากมีผู้ติดเชื้อประมาณ 17 
ครัวเรือนตอนนี้เพ่ิมข้ึนมา 20 หลังคาเรือน และมีผู้ป่วยเสียชีวิตด้วยโรคนี้ 
จ านวน 1 ราย ที่นี้ประเด็นที่จะขอความร่วมมือจากท่านสมาชิกก็คือ 
อยากจะให้ท่านสมาชิกไปท าความเข้าใจให้กับประชาชนในการควบคุม
เพ่ือมิให้ติดเชื้อเพ่ิมข้ึนและเพ่ือป้องกันน่ะครับ ซึ่งวันนี้ผมได้นัดผู้น าชุมชน
และโต๊ะอีหม่าม เวลา 16.30 น. เพ่ือที่จะชี้แจงและท าความเข้าใจให้กับ
ประชาชนในการควบคุมและดูแลมิให้มีการติดเชื้อเพ่ิมขึ้น ก็คือว่าในวันที่ 
2 กันยายน 2564 เราจะท าการ ATK ประมาณ 100 หลังคาเรือน ซึ่งเรา
จะขอไปตรวจ ถ้าผลออกมาเป็นลบ ก็จะฉีดวัคซีนให้ทันที แต่ถ้าผลออกมา
เป็นบวก เราก็จะแยกเพ่ือสังเกตอาการ ณ โรงพยาบาลสนามที่เราได้ 

            เตรียมเอาไว้....... 
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เตรียมเอาไว้ อันนี้ก็เป็นการป้องกันเพ่ือมิให้มีการแพร่เชื้อเพ่ิมมากขึ้น 
เรื่องที่ 2 คือเรื่องของการฉีดวัคซีน ซึ่งนโยบายของผม ผมอยากจะให้
ประชาชนในเขตเทศบาลของเราได้รับวัคซีนกันทุกคนนะครับ เพ่ือเป็นการ
ป้องกันและมีภู มิ คุ้ มกั น  ซึ่ งผมอยากจะให้ท่ านสมาชิก ให้ ชี้ แจ ง 
ประชาสัมพันธ์พูดคุยกับพ่อแม่พ่ีน้องของเราให้ความส าคัญในการฉีด
วัคซีน ซึ่งขณะนี้ก็เป็นที่น่าพอใจที่ประชาชนในเขตเทศบาลฯเราได้รับ
วัคซีน ค่อนข้างเยอะพอสมควร ประมาณห้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์แล้ว ซึ่งการ
ด าเนินการของเรา เราด าเนินการเชิงรุก วันนี้เราได้ด าเนินการฉีดวัคซีนใน
หมู่บ้าน จ านวน 3 ครั้ง และอีกเรื่องคือเรื่องการดูแลผู้ป่วยติดเตียง ครับ
ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ ที่ไม่สามารถที่จะมารับวัคซีนที่โรงพยาบาลได้ เรา
ก็จะจัดหน่วยเคลื่อนที่เพ่ือไปบริการฉีดวัคซีนถึงบ้าน และเราก็จะฉีดวัคซีน
ให้กับผู้ที่ดูแลผู้ป่วยติดเตียงด้วย เรื่องที่ 3 ที่อยากจะประชาสัมพันธ์ก็คือ 
ถ้ามีผู้ป่วยที่ไม่สามารถจะไปฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลได้ เราก็จะมีรถบริการ
ส่งผู้ป่วยซึ่งเราได้ร่วมมือกับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด้วยเพ่ือที่จะ
ดูแลพ่ีน้องของเราเพราะฉะนั้น ท่านใด หากมีผู้ป่วยหรือไม่สบายกลางคืน 
หรือในยามวิกาลอะไรก็แล้วแต่ ก็สามารถที่จะขอความร่วมมือขอความ
ช่วยเหลือจากเทศบาลได้ที่หน่วยเคลื่อนที่เร็วงานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยได้ สามารถโทรมาได้ที่ 073-411014 ตลอด 24 ชั่วโมง ครับ ผม
ก็ขอเรียนชี้แจงเพียงเท่านี้ครับ ขอบคุณครับ 

นายสรศักดิ์  สุริยะสุนทร       ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน ที่ได้ชี้แจงรายละเอียด  
ประธานสภาเทศบาล  และเล็งเห็นความส าคัญของประชาชนในเขตเทศบาลของเรา และผมก็
 ต้องขอบคุณท่านสมาชิกของเราที่ได้มองเห็นความส าคัญตรงนี้ได้ร่วมมือ
 รวมใจกับทางชุมชนของเรา ครับมีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือชี้แจง
 รายละเอียดเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ ขอเชิญครับ ท่าน ว่าที่ ร.ต.นูอิม  หวันวัง 
 ชี้แจงรายละเอียดครับ 

ว่าที ่ร.ต.นูอิม  หวันวัง   เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านนายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน 
สมาชิกสภาเทศบาล   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมว่าที่ 
 ร.ต.นูอิม  หวันวัง  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองตะลุบัน เขต 3 ผมมีประเด็นที ่

 อยากน าเสนอในที่ประชุม 3 ข้อ ครับ ข้อที่ 1.อยากให้มีการอบรมให้
ความรู้ให้กับประชาชนในพื้นท่ี เกี่ยวกับการช่วยเหลือเบื้องต้นจาก 
 
       เหตุการณ์จมน้ า....... 
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เหตุการณ์จมน้ า เพราะพ้ืนที่ของเราเป็นพ้ืนที่ที่มีแหล่งน้ า เช่น มีคลอง มี
แม่น้ า มีทะเล ซึ่งบ่อยครั้งที่เราได้ข่าวการจมน้ าและมีผู้เสียชีวิตเกิดขึ้น
เนืองจากการช่วยเหลือไม่ทันเวลา หรือผู้ที่ไปช่วยไม่มีความรู้ตามหลักการ
ช่วยชีวิตจากเหตุจมน้ าที่ถูกวิธี จึงอยากเสนอให้มีการอบรมดังกล่าว และ
อยากเสนอให้มีอุปกรณ์ด าน้ าพร้อมใช้งานเพ่ือรับมือกับสถานการณ์ภาวะ
วิกฤตดังกล่าวได้ทุกเมื่อ ข้อที่ 2. หาดวาสุกรีเป็นพ้ืนที่สาธารณะที่มี
นักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวเป็นจ านวนมาก แต่เนื่องจากภูมิทัศน์บริเวณ
โดยรอบประกอบไปด้วยต้นไม้หนามริมทะเล (เตยหนาม) ที่มีลักษณะ
แหลมคมท าให้เกิดอุปสรรคแก่นักท่องเที่ยว จึงอยากเสนอให้มีการก าจัด
ต้นไม้หนามริมทะเล เพ่ือปรับภูมิทัศน์ให้สวยงามและเกิดความสะดวกแก่ผู้
ที่เข้าไปท่องเที่ยวมากขึ้น และผมอยากเสนอให้ดูตัวอย่างแหล่งท่องเที่ยว
จากต่างประเทศ เช่น ทะเลทรายมุยเน่ เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวของ
ประเทศเวียดนาม ซึ่งมีลักษณะภูมิทัศน์คล้ายกับทะเลบ้านเรา อาจจะมี
การน ามาปรับท าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่บริเวณหาดวาสุกรีได้   
ข้อที่ 3. ซ่อมแซมปรับปรุงถนนภายในตลาดสดตะลุบัน เนื่องจากบริเวณ
ตลาดนั้นมีชาวบ้านสัญจรไปมาและใช้ถนนบริเวณนั้นเป็นจ านวนมาก ถนน
สายดังกล่าวมีลักษณะขรุขระซึ่งเป็นอุปสรรคแก่ผู้คนที่สัญจรไปมาและท า
ให้เกิดการติดขัดในการใช้ถนน จึงอยากขอเสนอให้ปรับปรุงถนนดังกล่าว
ให้มีสภาพที่ดีข้ึน ครับ ขอบคุณครับ 

นายสรศักดิ์  สุริยะสุนทร   ขอบคุณท่านว่าที่ ร.ต.นูอิม  หวันวัง  ที่ได้ชี้แจงรายละเอียด มี  
ประธานสภาเทศบาล  สมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอเชิญ ท่าน นิติ     

นิเดหะ  นายกเทศมนตรี ชี้แจงรายละเอียดให้กับท่านสมาชิกที่ ได้
เสนอแนะ  เชิญครับ       

นายนิติ  นิเดหะ           เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ และ 
นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายนิติ  นิเดหะ นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน  

 ผมก็ขอบคุณท่าน ว่าที่ ร.ต.นูอิม หวันวัง  สมาชิกสภาเทศบาล ที่ได้เสนอ
 มานะครับ ผมขอตอบประเด็นในข้อที่ 1. การช่วยเหลือผู้ประสบเหตุจมน้ า
หรืออาจจะเป็นลูกหลานของเรา หรือเด็กๆที่มาเล่นน้ าค่อนข้างจะบ่อย ยก
ตัวอย่างเคสของการจมน้ าเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2564 ประมาณเวลา 
14.25 น. สิ่งที่ผมได้รีบท าก็คือให้ประสานกับชุดเรือด าน้ า ซึ่งผมได้ 
 
           ประสานกับ……. 
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ประสานกับท่านนายกเทศมนตรีเมืองปัตตานีขอความช่วยเหลือจากทีมชุด
ด าน้ าของเขา แต่กว่าจะมาได้ก็ประมาณ เกือบสี่โมงนะครับ ก็มีหน่วยกู้ภัย
ได้มาข่วยกัน แต่ก็ไม่สามารถเจอศพได้ ณ วันนี้ก็ยังไม่เจอศพ ซึ่งบทเรียน
ของเราที่ได้เกิดข้ึนกับลูกหลานของเรา ประชาชนของเราต้องเรียนรู้ในการ
ที่จะช่วยเหลือในเบื้องต้นในการเกิดเหตุจมน้ าได้ ซึ่งเรื่องนี้ผมจะรับ
พิจารณาด าเนินการให้นะครับ  คือบ้านเรานี้มีทะเล มีนักท่องเที่ยว ซึ่งผม
คิดว่าตรงนี้น่าจะมีหน่วยด าน้ าขึ้นมา ซึ่งตรงนี้ผมก็จะรับพิจารณาไว้นะครับ 
เรื่องท่ี 2. คือการท่องเที่ยวหาดวาสุกรีของเราที่มีต้นไม้ที่ไม่สวยงาม ต้นไม้
ที่มีหนามวันนี้จะขอน าเรียนอย่างนี้นะครับว่า คณะผู้บริหารของเรามี
นโยบายที่จะด าเนินการปรับปรุงทั้งหมดตั้งแต่หาดวาสุกรีทั้งหมด วันนี้เรา
เริ่มท าแล้วครับ และก็จะปรับพ้ืนทรายทั้งหมดให้เป็นระดับ ที่นี้ผมอยากให้
ท่านมั่นใจ การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเป็นนโยบายของเรา เป็นวาระของ
เรา เราจะด าเนินการให้เร็วที่สุดครับ เรื่องที่ 3 เรื่องปรับปรุงถนนในตลาด
สด และตอนนี้สิ่งแรกที่เราเข้าไปด าเนินการคือในเรื่องของตลาดสด  เรื่อง
ส าคัญของตลาดสดนี้คือของความสะอาด เรื่องการตั้งแผงลอยนี้ก็ท าให้มัน
ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล วันนี้ตลาดสดของเรานั้นมีความสะอาดขึ้นและ
ความเป็นระเบียบขึ้น เราจะจัดระเบียบในเรื่องที่จอดรถ แผงลอยทั้งหมดที่
ยังเหลืออยู่ และแม่ค้าทั้งหมดนี้ถ้าใครยังไม่ฉีดวัคซีนเราจะไม่ให้ขาย ถ้า
แม่ค้าติดเชื้อ คนซื้อก็ต้องติดเชื้อเช่นเดียวกัน อันนี้ผมก็อยากจะน าเรียนว่า
หลักสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมขอให้มั่นใจผมจะดูแลทั้งหมด ขอบคุณครับ 

 
นายสรศักดิ์  สุริยะสุนทร       ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน ที่ได้ชี้แจงรายละเอียด  
ประธานสภาเทศบาล ให้กับท่านสมาชิกได้รับทราบ ต่อไปผมว่า วาสุกรีของเราจะต้องดีขึ้น 
 เพราะว่าผมเชื่อใจในชุดผู้บริหารชุดนี้ที่เล็งเห็นความส าคัญในทุกเรื่องเพ่ือ 

 พ่ีน้องประชาชนของเรา ครับ ต่อไปมีสมาชิกท่านใดจะชี้แจงเพ่ิมเติมไม่
ครับขอเรียนเชิญ ท่านชาติชาย  ดือเระ ครับ 

นายชาติชาย  ดือเระ   เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านนายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน 
สมาชิกสภาเทศบาล   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ  ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ผมนาย   
    ชาติชาย  ดือเระ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ในเรื่องของชุดด าน้ า ผม      

รู้สึกว่าทางงานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยของเรามีทีมด าน้ าน่ะครับ 
แต่ตอนนี้น่าจะช ารุด ผมอยากจะให้ทางผู้บริหารเราติดตามซ่อมแซม 
 

      ก็ดีนะครับ....... 
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ญัตติที่ 12 
เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  ท่านนายกเทศมนตรี ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ 

และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนาย
....................................................................................................   
ขอเสนอสมาชิกสภาเทศบาล เป็นกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  จ านวน  ๓ ท่าน ดังนี้ 

เสนอ 1……………………………………………………………………………………………. 
       2. ……………………………………………………………………………………………. 

                                      3. ……………………………………………………………………………………………. 
 
                             ขอผู้รับรองด้วยครับ  ขอบคุณครับ 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 
 
เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  ท่านนายกเทศมนตรี ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ 

และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนาย
............................................................................................ ........  
ขอเสนอสมาชิกสภาเทศบาล เป็นกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น     
จ านวน  ๓ ท่าน ดังนี้ 

เสนอ 1……………………………………………………………………………………………. 
       2. ……………………………………………………………………………………………. 

                                      3. ……………………………………………………………………………………………. 
 
                             ขอผู้รับรองด้วยครับ  ขอบคุณครับ 

 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

ญัตติที่ 13 

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  ท่านนายกเทศมนตรี ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ 
และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนาย
....................................................................................................   
ขอเสนอสมาชิกสภาเทศบาล เพ่ือเป็นกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ  จ านวน  ๒    
ท่าน ดังนี้ 

เสนอ 1 นายชาติชาย  ดือเระ 
       2. นายอาวีเด่น  เถาะ 

                             ขอผู้รับรองด้วยครับ  ขอบคุณครับ 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 
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