
    รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองตะลุบัน 
  สมัยสามัญ สมัยท่ีสาม ครั้งที่ 2 ประจ าปี  พ.ศ. 2564 

วันอังคาร ที่ 17  สิงหาคม  2564  เวลา 10.00 น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองตะลุบัน 

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

 ผู้ที่ลาประชุม 

 - ไม่มี         

ผู้ที่ขาดประชุม 

- ไม่มี  

      ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายนิติ  นิเดหะ   นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน 
2. นายวีรพจน์  ไศลมานกุล  รองนายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน 
3. นายยูนัยดล  ต่วนปูเตะ  รองนายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน 

                  4.นายพสิษฎ์........ 
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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. นายอดลุ  อิศมาอีล   ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

เริ่มประชุมเวลา   10.00  น. 
นายอนันต์ ดือเระ          ท่านประธานสภา ท่านนายกเทศมนตรี ท่านสมาชิกสภา 
เลขานุการสภาเทศบาล  เทศบาลตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตามที่ได้มีหนังสือเชิญประชุมสภา        

สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2564 เวลา 10.00  น. ณ ห้องประชุม
สภาเทศบาลเมืองตะลุบัน ซ่ึงวันนี้เราประชุมสภา 2 รูปแบบ คือประชุมใน
ห้องประชุมสภา และด้วยระบบ Zoom Meeting จากการตรวจสอบ
รายชื่อผู้มาประชุมแล้วปรากฏว่ามีสมาชิกสภาเทศบาลเมืองตะลุบัน เข้า
ร่วมประชุม...18...คน ลา....-....คน ขาดการประชุม....-....คน ถือว่าครบองค์
ประชุม ครับ และมีผู้ เข้าร่วมประชุม. . . .15. . . . . . . .คน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ .ศ .2554 ข้อ 25 ล าดับต่อไปขอเชิญ
ประธานสภาด าเนินการต่อไปครับ 

นายสรศักดิ์ สุริยะสุนทร   ท่านนายกเทศมนตรี ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ตลอดจนผู้เข้า   
ประธานสภาเทศบาล ร่วมประชุมทุกท่าน วันนี้ เป็นการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่สาม            

ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2564 และต่อไปผมขอแจ้งระเบียบวาระการประชุม           
ในวันนี้  ดังนี้      

     ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่อง  ที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
          - ส ารวจผู้ป่วยติดเตียง สง่รายชื่อให้รองนายกเทศมนตรี 

     - ขอบคุณนายกเทศมนตรี ที่ให้ความส าคัญ ให้ประชาชนใน
พ้ืนที่ ได้รับการฉีดวัคซีน 
     - การคัดเลือกคณะกรรมการสันนิบาตจังหวัดปัตตานี  
          นายกฯ..... 
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- นายกเทศบาลเมืองตะลุบัน ได้เป็นประธานสันนิบาต
เทศบาลจังหวัดปัตตานี   

- ประธานสภาเทศบาลเมืองตะลุบัน ซึ่ ง เป็นผู้แทน
ประธานสภาเทศบาลจังหวัดปัตตานี เพ่ือเป็นคณะกรรมการ
สันนิบาตเทศบาลภาคใต้  
ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาสมัย

สามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2564 เมื่อวนัที่ 4 สิงหาคม 2564 
   ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่อง   ที่เสนอใหม่ 

 (1)  ญัตตินายกเทศมนตรี  เรื่อง ขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2565 
 ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่อง  อ่ืนๆ 

     และต่อไปขอด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่อง  ที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
  ผมขออ่านประกาศสภาเทศบาลเมืองตะลุบัน เรื่อง เรียกประชุม
สภาเทศบาลเมืองตะลุบัน สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2564 

ตามที่ ได้มีการประชุมสภาเทศบาลเมืองตะลุบัน สมัยสามัญ             
สมัยแรก เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2564 มติที่ประชุมก าหนดให้มีการประชุม
สภาสมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจ าปี 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึง
วันที่  30 สิงหาคม 2564 นั้น 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 25 วรรคแรก แห่ง
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14)  
พ.ศ. 2562 จึงประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองตะลุบัน สมัยสามัญ 
สมัยที่สาม ประจ าปี 2564  ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 30 
สิงหาคม 2564 มีก าหนดไม่เกิน 30 วัน 

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

ต่อไปขอเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 2  

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ 
สมัยที่สาม ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2564 

 
           ต่อไปขอเขิญ...... 
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ต่อไปขอเชิญ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ชี้แจง
รายละเอียดขอเชิญครับ 

พ.ต.ต.ประสพ เล็มมณี   เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านนายกเทศมนตรี ท่านสมาชิกสภา 
สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม พ.ต.ต.ประสพ เล็มมณี  

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองตะลุบัน เขต 1 ในฐานะประธานคณะกรรมการ
ตรวจรายงานการประชุม  ล าดับต่อไปผมขออ่านบันทึกรายงานการประชุม 
ดังนี้ 
         รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม         
เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล
เมืองตะลุบัน 

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

     เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. 

คณะกรรมการได้มาประชุมพร้อมกัน ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล
เมืองตะลุบัน เมื่อเวลา 10.00 น. ที่ประชุมได้ตรวจและพิจารณารายงาน
การประชุมสภาเทศบาลเมืองตะลุบัน สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 1            
เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2564 ประจ าปี 2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล
เมืองตะลุบัน โดยละเอียดและเห็นว่าถูกต้องไม่มีตอนใดต้องแก้ไข จึงเสนอ
สภาเทศบาลเพื่อรับรองต่อไป  ขอขอบคุณครับ 

นายสรศักดิ์ สุริยะสุนทร   ขอบคุณท่านประสพ เล็มมณี  ที่ได้อ่านบันทึกรายงานการประชุม 
ประธานสภาเทศบาล ของคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ซ่ึงได้ตรวจสอบรายงานการ

ประชุม ตามที่เลขาฯ ได้แจกเอกสารการประชุมให้กับท่านสมาชิกแล้วนั้น  
มีสมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขหรือตัดทอนข้อความหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมก็จะ
ขอมติที่ประชุม 

สมาชิกท่านใดเห็นควรรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมือง 
ตะลุบัน สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2564 เมื่อวันที่ 4 
สิงหาคม 2564 กรุณายกมือขึ้นครับ 

     สมาชิกท่านใด   รับรอง     ยกมือ    17   เสียง   
สมาชิกท่านใด   ไม่รับรอง   ยกเมือ    -    เสียง                                                       

             งดออกเสียง                              1   เสียง 
                มติที่ประชุม......... 
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มติที่ประชุม    สมาชิกรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองตะลุบัน  สมัย
สามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2564 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2564  

และต่อไปขอเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง ที่เสนอใหม่ 

ระเบียบวาระท่ี 3  
 (1) ญัตตินายกเทศมนตรี เรื่อง ขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2565 ขอเชิญเลขาฯ ชี้แจงข้อ
ระเบียบ 

นายอนนัต์ ดือเระ         เรียนท่านประธานสภา ท่านนายกเทศมนตรี สมาชิกสภา 
เลขานุการสภาเทศบาล  เทศบาลตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  

ตามมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไข
เพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน เทศบาลมีอ านาจตราเทศบัญญัติโดยไม่ขัดหรือแย้ง
ต่อบทกฎหมาย ตามท่ีกฎหมายก าหนด 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ความว่าก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่น
น าเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายต่อสภาท้องถิ่นภายในวันที่ 15 
สิงหาคมของทุกปี และข้อ 24 ความว่าในกรณีผู้บริหารไม่สามารถน าร่าง
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีเสนอต่อสภาท้องถิ่นได้ทันภายในวันที่  15 
สิงหาคม ให้ผู้บริหารรายงานให้สภาทราบพร้อมอาจก าหนดระยะเวลาที่จะ
น าเสนอร่างงบประมาณต่อไป 

บัดนี้ นายกเทศมนตรีได้เสนอญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2565 ต่อสภาแห่งนี้เพ่ือพิจารณาตาม           
ข้อ 43,45 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน โดยได้ก าหนดให้ต้อง
พิจารณาเป็น 3 วาระ ซึ่งในวันนี้จะเป็นการประชุมในวาระที่ 1 ให้ที่ประชุม
สภาปรึกษ เพ่ือพิจารณาในการรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยให้สภาลงมติว่าจะรับหรือ            
ไม่รับ แต่หากสมาชิกประสงค์จะอภิปรายให้อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควร 
แล้วค่อยลงมติต่อไป 

 
 
 
             นายสรศักดิ์…… 
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นายสรศักดิ์ สุริยะสุนทร     ขอขอบคุณท่านเลขาฯ ที่ได้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมสภา  
ประธานสภาเทศบาล  ล าดับต่อไปขอเชิญนายกเทศมนตรีชี้แจงรายละเอียดของเทศบัญญัติต่อสภา                                    
      เชิญครับ 

นายนิติ นิเดหะ    เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ผมนายนิติ            
นายกเทศมนตรี นิเดหะ นายกเทศมนตรี ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบร่างเทศ

บัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ฉบับนี้ มา
เพ่ือโปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองตะลุบัน และขอแถลงให้
ท่านประธานและสมาชิกสภาได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการ
และแนวนโยบายในการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังต่อไปนี ้ 
     1.  สถานะทางการคลัง 

1.1  งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  

เทศบาลเมืองตะลุบัน มีสถานะการเงิน  ดังนี้   
1.1.1  เงินฝากธนาคาร  จ านวน  168,856,773.04  บาท  
1.1.2  เงินสะสม จ านวน  90,748,224.28  บาท  
1.1.3  ทุนส ารองเงินสะสม จ านวน  56,801,038.44  บาท  
1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย         

จ านวน  1 โครงการ  รวม  742,000.00  บาท 
1.1.5  รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน 1 

โครงการ รวม  500,000.00  บาท   
1.2  เงินกู้คงค้าง  0.00 บาท 

     2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ 2564 ประกอบด้วย 
     2.1 รายรับจริง  จ านวน  169,039,353.77  บาท  ประกอบด้วย  

     - หมวดภาษีอากร จ านวน  605,719.15  บาท 
     - หมวดค่ าธรรมเนียมค่ าปรับและใบอนุญาต จ านวน 

432,268.10 บาท 
     - หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จ านวน  1,673,905.06  บาท 
     - หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จ านวน 0.00 บาท 
     - หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จ านวน  37,733.91  บาท   
     - หมวดรายได้จากทุน จ านวน  276,500.00  บาท 
     - หมวดภาษีจัดสรร จ านวน  40,646,027.55  บาท 
     - เงินอุดหนุนทั่วไป จ านวน  125,367,200.00  บาท 
    
                                                       2.2 เงินอุดหนุน…... 
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2.2 เงินอุดหนุนที่ รั ฐบาลให้ โดยระบุวัตถุประสงค์  จ านวน  
36,162,152.51  บาท   

        2.3 รายจ่ายจริง  จ านวน  133,416,958.52  บาท  ประกอบด้วย 
     - งบกลาง จ านวน  17,796,253.01  บาท 

          - งบบุคลากร จ านวน  85,195,750.08  บาท 
                                                         - งบด าเนินงาน จ านวน  29,619,596.63 บาท 
                                                         - งบลงทุน จ านวน  1,281,650.00  บาท 
          - งบเงินอุดหนุน จ านวน  50,000.00  บาท 

     - งบรายจ่ายอื่น ๆ 0.00 บาท  
 2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 
จ านวน  33,124,152.51  บาท 

                                                2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพ่ือด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ 0.00 บาท 
     3.  ประมาณการรายรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ประมาณการไว้         
รวมทั้งสิ้น จ านวน  202,000,000.00  บาท  ประกอบด้วย   
             1. รายได้จัดเก็บเอง จ านวน  4,639,000.00  บาท 

                 2. รายได้ที่รัฐบาลเก็บแลว้จัดสรรให้ จ านวน 50,380,000.00 บาท 
                 3. รายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้ จ านวน  146,981,000.00  บาท 

     4. ประมาณการรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประมาณการไว้             
รวมทั้งสิ้น จ านวน  202,000,000.00  บาท   ประกอบด้วย 

      1. งบกลาง จ านวน  24,175,220.00  บาท 
          2. งบบุคลากร จ านวน  129,924,660.00  บาท 
          3. งบด าเนินงาน จ านวน  44,869,410.00  บาท 
          4. งบลงทุน  2,380,710.00  บาท   
          5. งบอุดหนุน จ านวน  650,000.00  บาท 

เหตุผลในการน าเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2565   
  หลักการ   
  เพ่ือเสนอสภาเทศบาลเมืองตะลุบันพิจารณาให้ความ
เห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 
2565 
  เหตุผล   
  บัดนี้กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ได้ด าเนินการจัดท า
ร่างงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เรียบร้อยแล้ว ซึ่ง 
 
           ตามระเบียบ......... 
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 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบปประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน ข้อ 24 
ความว่าเมื่อผู้บริหารให้ความเห็นในการจัดตั้งปงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีแล้ว ผู้บริหารท้องถิ่นได้น าเสนอต่อสภาท้องถิ่นภายในวันที่ 15 
สิงหาคม ของทุกปี และ ข้อ 25 ความว่าให้ผู้บริหารเสนอญัตติเพ่ือให้สภา
พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 รายละเอียดตามร่างเทศบัญญัติที่แจกให้สมาชิก
สภาทุกท่านแล้ว ขอบคุณครับ 

นายสรศักดิ์ สุริยะสุนทร    ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรี  จากที่นายกเทศมนตรีได้ชี้แจง   
ประธานสภาเทศบาล และแจกจ่ายร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2565 ให้กับ         

ทุกท่านแล้ว มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือ อภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม่      
ถ้ามี ขอเชิญ ท่านสิทธิชัย สวามิภัดิ์ เชิญครับ 

นายสิทธิชัย  สวามิภักดิ์   เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านนายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน 
สมาชิกสภาเทศบาล   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ  ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   ผมนาย  

สิทธิชัย  สวามิภักดิ์  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ตามที่ท่านนายกเทศมนตรี
ได้ชี้แจงงบประมาณเมื่อสักครู่ ในส่วนของเงินสะสมตามที่ได้ชี้แจง จ านวน 
90,748,224.28.- บาท นั้น ไม่ทราบว่าเงินสะสมยอดนี้ เป็นยอดที่สามารถ
น าไปใช้ได้ทั้งหมดหรือต้องกันเงินสะสมส ารองจ่ายตามระเบียบอ่ืนๆหรือไม่
ครับ อยากให้ท่านนายกชี้แจงรายละเอียดเพ่ิมเติม เพ่ือเป็นข้อมูลที่จะให้
ท่านสมาชิกได้รับทราบด้วยครับ ครับขอบคุณครับ 

นายสรศักดิ์  สุริยะสุนทร   ขอบคุณท่าน สิทธิชัย  สวามิภักดิ์  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1     
ประธานสภาเทศบาล   ที่ได้ชี้แจงรายละเอียด มีสมาชิก ท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ ขอ

เชิญท่านนายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน ชี้แจงรายละเอียดครับ  เชิญครับ 

นายนิติ  นิเดหะ    เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ    
นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน ผมนายนิติ  นิเดหะ นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน  ครับตามที่ท่านสมาชิกได้

ซักถามเมื่อสักครูน่ี้ ในเรื่องของเงินสะสมทั้งหมดเก้าสิบล้านนี้ ที่ท่านสมาชิก
ถามว่าเงินทั้งหมดนี้เราใช้ได้ทั้งหมดไหม ขอตอบว่าเราไม่ได้ใช้ทั้งหมดน่ะ
ครับ เพราะเรากันเงินทั้งหมดนี้เพ่ือโอนไปตั้งไว้ทั้งหมด ปรากฏว่าเงินสะสม
ทั้งหมดนี้เราใช้ได้แค่ประมาณยี่สิบสามล้าน ณ ขณะนี้ นอกจากนั้นจะเป็น
เงินสะสม  ซึ่งตามระเบียบที่เทศบาลหรือสมาคมต้องด าเนินการตั้งไว้ อันนี้ก็
เรียนชี้แจงให้ทราบน่ะครับ ขอบคุณครับ 

 
         นายสรศักดิ์..... 
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นายสรศักดิ์  สุริยะสุนทร   ขอบคุณท่านนิติ นิเดหะ นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน  ที่ได้ชี้แจง      
ประธานสภาเทศบาล               รายละเอียดให้ท่านสมาชิกได้รับทราบ มีสมาชิกท่านใดจะซักถามอีกหรือไม่   

ถ้าไม่มี ผมจะขอมติที่ประชุมสภาน่ะครับ 
สมาชิกท่านใดเห็นควรให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปี พ.ศ. 2565  หรือไม่ กรุณายกมือขึ้น    
  สมาชิกท่านใด  เห็นชอบ     ยกมือ    17  เสียง 

      สมาชิกท่านใด  ไม่เห็นชอบ   ยกมือ    -   เสียง 
      งดออกเสียง                              1  เสียง 

มติที่ประชุม  สภาแห่งนี้รับหลักการให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปี พ.ศ. 2565 ด้วยคะแนนเสียง  17  เสียง 

   

  ล าดับต่อไป เชิญเลขานุการสภา ได้ชี้แจงระเบียบเพ่ือที่จะได้น าเข้า
สู่การพิจารณาในวาระท่ี 2 ขอเชิญครับ  

นายอนันต์ ดือเระ   เมื่อที่ประชุมมีมติรับหลักการในวาระท่ี 1 ตามระเบียบกระทรวง  
เลขานุการสภาเทศบาล มหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขจนถึง

ปัจจุบัน ข้อ 49 ก าหนดว่าญัตติร่างเทศบัญญัติที่สภาลงมติรับหลักการแล้ว 
ถ้าจะส่งคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างเทศ
บัญญัติไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียดและที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นจะต้องก าหนดระยะเวลาในขั้นแปรญัตติในวาระที่ 2  

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไข จนถึงปัจจุบัน ตามข้อ 103 (1) ว่าด้วยจะต้อง
แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติขึ้นมา จ านวน 1 ชุด ซึ่งก าหนดไว้ว่า
คณะกรรมการสามัญประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น มีจ านวน 3 – 7 คน 
ขอบคุณครบั 

นายสรศักดิ์ สุริยะสุนทร   ขอบคุณครับ ต่อไปผมจะขอมติประชุมว่าแต่งตั้งคณะกรรมการ 
ประธานสภาเทศบาล แปรญัตติจ านวนกี่คน เชิญเสนอ ครับ 

นายแวรูสลี ยีกาเร็ม   เรียนท่านประธานสภา ท่านนายกเทศมนตรี ท่านสมาชิกสภา 
สมาชิกสภาเทศบาล  เทศบาลผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ผมนายแวรูสลี ยีกาเร็ม         
                         ขอเสนอจ านวนคณะกรรมการแปรญัตติ  จ านวน 3 คน ครับ   

 
 
                                                                                               นายสรศักดิ์.......           
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นายสรศักดิ์ สุริยะสุนทร    ขอขอบคุณท่านแวรูสลี ยีกาเร็ม ผมขอผู้รับรองด้วยครับ มีผู้รับรอง 
ประธานสภาเทศบาล จ านวน....4....คน ถูกต้อง ต่อไปมีผู้จะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกไหมครับ ถ้าไม่มี

แสดงว่าที่ประชุมเห็นด้วยแต่งตั้งคณะกรรมการ จ านวน 3 คน 
  ต่อไป ขอเชิญเลขาชี้แจงขั้นตอนปฏิบติต่อไป 

นายอนันต์ ดือเระ   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม  
เลนุการสภาเทศบาล สภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขจนถึงปัจจุบัน ข้อ 12 คือ เลือกที่ละ 1 ท่าน 

และให้มีผู้รับรองตามระเบียบฯ การเลือกแต่ละครั้งให้สมาชิกมีสิทธิ์รับรอง
ได้เพียงครั้งเดียว การเสนอ เสนอได้ไม่จ ากัดจ านวน แต่ถ้ามีการเสนอเพียง
รายเดียวให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก ขอบคุณครับ 

นายสรศักดิ์ สุริยะสุนทร   ขอบคณุเลขานุการสภา และต่อไปจะเป็นการเลือกคณะกรรมการ  
ประธานสภาเทศบาล คนที่ 1 ขอเชิญสมาชิกเสนอรายชื่อ ครับ 

นายแวรูสลี ยีกาเร็ม   ท่านประธานสภา ท่านนายกเทศมนตรี ท่านสมาชิกสภา และผู้เข้า  
สมาชิกสภาเทศบาล ร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายแวรูสลี ยีกาเร็ม ขอเสนอให้นายชาติชาย ดือเระ

เป็นกรรมการแปรญัตติ คนที่ 1 ครับ ขอผู้รับรองด้วยครับ (รับรอง...3...คน) 

นายสรศักดิ์ สุริยะสุนทร    รับรองถูกต้อง มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนไหมครับ ถ้าไม ่
ประธานสภาเทศบาล มีอไปเชิญเสนอคณะกรรมการคนที่ 2 เชิญเสนอครับ 

พ.ต.ต.ประสพ เล็มมณี   ท่านประธานสภา ท่านนายกเทศมนตรี ท่านสมาชิกสภา และ 
สมาชิกสภาเทศบาล ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผม พ.ต.ต.ประสพ เล็มมณี ขอเสนอให้ นายยูฮารี 

อาลี เเป็นกรรมการแปรญัตติคนท่ี 2 ขอผู้รับรองด้วยครับ (รับรอง...4...คน) 

นายสรศักดิ์ สุริยะสุนทร   รับรองถูกต้อง มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอีกไม่ครับ ถ้าไม่มี 
ประธานสภาเทศบาล ต่อไปเชิญเสนอคณะกรรมการคนที่ 3 ขอเชิญครับ 

นายอัคลี โมง    ท่านประธานสภา ท่านนายกเทศมนตรี ท่านสมาชิกสภา และผู้เข้า         
สมาชิกสภาเทศบาล ร่วมประชุมทุกท่าน  ผมนายอัคลี โมง ขอเสนอให้ นายแวรูสลี หยีกาเร็ม 

เป็นกรรมการแปรญัตติคนที่ 3 ขอผู้รับรองด้วยครับ (จ านวนผู้รับรอง..2..คน) 

นายสรศักดิ์ สุริยะสุนทร  รับรองถูกต้อง มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกไหมครับ  
ประธานสภาเทศบาล     สรุปว่า คณะกรรมการแปรญัตติ มีจ านวน 3 คน ได้แก่ 
  คนที่ 1 นายชาติชาย ดือเระ 
  คนที่ 2 นายยูฮารี อาลี 
  คนที่ 3 นายแวรูสลี หยีกาเร็ม 
 
               นายสรศักดิ์...... 
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นายสรศักดิ์ สุริยะสุนทร   ขอเชิญ เลขาฯ ได้ชี้แจงข้อระเบียบ ขั้นตอนปฏิบัติต่อไป   
ประธานสภาเทศบาล   

นายอนันต์ ดือเระ  ท่านประธานสภา ท่านนายกเทศมนตร ีท่านสมาชิกสภา และ 
เลขานุการสภาเทศบาล ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เมื่อได้คณะกรรมการแปรญัตติแล้ว ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
แก้ไขจนถึงปัจจุบัน ข้อ 45 วรรค 3 ได้ก าหนดว่าญัตติร่างข้อญัตติ
งบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ และในการพิจารณาวาระที่ 
2 ให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติได้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง นับแต่
สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อญัตติงบประมาณนั้น ขอบคุณครับ 

นายสรศักดิ์ สุริยะสุนทร   ขอบคุณ เลขาฯ ขอให้สมาชิกเสนอว่าในการเสนอค าแปรญัตติ   
ประธานสภาเทศบาล จะก าหนดระยะเวลาเสนอเมื่อไร แต่ต้องมีไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง นับแต่

สภารับหลักการแห่งเทศบัญญัติ เชิญสมาชิกเสนอครับ  

นายชาติชาย ดือเระ   ท่านประธานสภา ท่านนายกเทศมนตร ีท่านสมาชิกสภา และ 
สมาชิกสภาเทศบาล ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายชาติชาย ดือเระ สมาชิกสภาเทศบาลเมือง

ตะลุบัน ขอเสนอก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติตั้งแต่วันที่ 22 – 24 
เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมสภา
เทศบาลเมืองตะลุบัน ขอผู้รับรองด้วยครับ 

นายสรศักดิ์ สุริยะสุนทร   ผู้รับรองถูกต้อง (จ านวน...5...คน) มีสมาชิกท่านใดเห็นเป็นอย่าง  
ประธานสภาเทศบาล อ่ืนอีกไหมครับ สรุปว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอน่ะครับ 

นายอนันต์ ดือเระ   ท่านประธานสภา ท่านนายกเทศมนตรี ท่านสมาชิกสภา และ 
เลขานุการสภาเทศบาล ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ

การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขจนถึงปัจจุบัน ข้อ 109 ก าหนดว่า
การนัดประชุมและเปิดประชุมคณะกรรมการสภาครั้งแรก ให้เป็นหน้าที่ของ
เลขานุการสภา ซึ่งเมื่อสักครู่มติสภาก าหนดวันที่ 22 – 24 สิงหาคม 2564 
ฉะนั้น ผมขอนัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ หลักจากเลิกประชุมสภาใน
วันนี้ เพ่ือที่จะเลือกประธานคณะกรรมการแปรญัตติ น่ะครับ 

  ตามระเบียบฯ ดังกล่าว ข้อ 49 วรรคสอง ภายในระยะเวลาเสนอ
ค าแปรญัตติตามที่ก าหนด ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภา ผู้ใดเห็นควรจะ
แก้ไขเพ่ิมเติมร่างข้อญัตติก็ให้เสนอค าแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือโดยให้
แปรญัตติเป็นรายข้อและเสนอต่อประธานคณะกรรมการฯ ในกรณีที่สมาชิก
สภาเป็นผู้แปรญัตติต้องมีสมาชิกสภารับรองไม่น้อยกว่า 2 คน การเสนอค า
แปรญัตติให้อนุโลมใช้ตามแบบท้ายระเบียบนี้ 

และตามระเบียบฯ…… 
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  และตามระเบียบฯ ดังกล่าว ข้อ 59 วรรคสอง ความว่าค าแปรญัตติ
ให้เสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือต่อประธานคณะกรรมการฯ ภายในระยะเวลา
ที่สภาท้องถิ่นก าหนดตามระเบียบ ข้อ 60 ความว่า ห้ามไม่ให้แปรญัตติ
รายจ่ายขึ้นใหม่หรือเพ่ิมเติมรายจ่ายหรือเปลี่ยนแปลงความประสงค์ของ
จ านวนเงินที่ขออนุมัติจ่าย เว้นแต่จะได้รับค ารับรองจากผู้บริหารท้องถิ่น
หรือค าแปรญัตตินั้นผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติเอง ขอบคุณครับ 

นายสรศักดิ์ สุริยะสุนทร  ขอบคุณท่านเลขาฯ ที่ได้ชี้แจงรายละเอียดและข้อกฎหมายสภาแห่งนี้  
ประธานสภาเทศบาล มีคณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน 3 ท่าน ต่อไปหากท่านใดประสงค์จะแปร

ญัตติให้เสนอค าแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือโดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อ
และเสนอต่อคณะกรรมการแปรญัตติตั้งแต่วันที่ 22 – 24 สิงหาคม 2564 
เวลา 08.30 – 16.30 น. ของแต่ละวัน ณ ห้องประชุมสภาและผมขอนัด
ประชุมเพ่ือพิจารณาแปรญัตติของวาระที่ 2 เมื่อประธานคณะกรรมการ
เสนอรายงานผลการประชุมแปรญัตติ โดยจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง 

นายสรศักดิ์ สุริยะสุนทร   ต่อไป เป็นระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอ่ืนๆ  
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกท่านใด มีเรื่องจะสอบถาม หารือ และประสานงาน เรื่องต่างๆ             

ขอเชิญครับ 

นายอัคลี  โมง    เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านนายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน 
สมาชิกสภาเทศบาล   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ  ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนาย
     อัคลี  โมง สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ข้อเสนอแนะของผมก็คือ อยากจะให้ 

ไปดูแลแก้ไขน้ าขังถนนจืองา  เพราะเม่ือ 2 - 3 วันที่ผ่านมาฝนตกหนักท าให้  
เกดิน้ าขัง และอีกไม่ก่ีเดือนข้างหน้านี้จะเป็นช่วงของฤดูฝน ผมเกรงว่าน้ าจะ
ท่วมขังครับ ก็อยากจะเสนอแนะให้กองที่ เกี่ยวข้องไปแก้ไขด้วยครับ 
ขอบคุณครับ 

นายสรศักดิ์  สุริยะสุนทร   ขอบคุณท่านอัคลี  โมง สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ที่ได้ชี้แจง 
ประธานสภาเทศบาล  รายละเอียด  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ขอเชิญท่าน     

นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน ชี้แจงรายละเอียดครับ  เชิญครับ 

นายนิติ  นิเดหะ    เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ    
นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน ผมนายนิติ  นิเดหะ นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน  ครับตามที่ท่านสมาชิกได้   

เสนอเมื่อสักครู่ ผมจะแจ้งทางกองช่างให้ไปดูปัญหาน่ะครับ ว่ามีน้ าขัง
ตรงไหน  เดี่ยวผมจะให้ทางฝ่ายช่างด าเนินการแก้ไขปัญหาน่ะครับ      
ขอบคุณครับ  

                นายสรศักดิ.์.......   
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นายสรศักดิ์  สุริยะสุนทร   ขอบคุณท่านนิติ นิเดหะ  นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน  ที่ได้      
ประธานสภาเทศบาล               ชี้แจงรายละเอียด มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ขอเชิญ 
    ท่านว่าที่ ร.ต.นูอิม  หวันวัง  ชี้แจงรายละเอียดครับ  เชิญครับ 

ร.ต.นูอิม  หวันวัง   เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านนายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน 
สมาชิกสภาเทศบาล   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมว่าที่ ร.ต. 
                                         นูอิม  หวันวัง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3 ผมขอเสนอดังนี้ ข้อที ่
   1.ขอเพ่ิมถังขยะ ในพ้ืนที่เขต 3 เนื่องจากถังขยะไม่พอ 2.ขอเพ่ิม

ช่องวิ่งที่หาดวาสุกรี เพ่ือให้ชาวบ้านได้ออกก าลังกายระยะทางโดยประมาณ 
2 กิโลเมตร 3.อยากให้ทางเทศบาลส่งเสริมการแข่งขันเรือกอและ อยากให้
สืบทอดประเพณีพ้ืนบ้านในชุมชน 4.ส่งเสริมการขึ้นทะเบียน SME วิสาหกิจ
ชุมชน เพ่ือสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้ประชาชนในพ้ืนที่ 5.ขอเลขที่บ้าน 
ประชาชนไม่มีเลขที่บ้าน  ครับขอเสนอเพียงเท่านี้ ครับ 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  ครับตามที่ท่านสมาชิกได้      

เสนอเมื่อสักครู่นั้น ซึ่งผมมีแพลนอยู่แล้วน่ะครับ ข้อที่ 1. เรื่องขอถังขยะ
เพ่ิมนั้นไม่ใช่เฉพาะในเขตชุมชนปาตาตีมอเท่านั้นน่ะครับ ในเขตอ่ืนผมก็จะ
เพ่ิมให้เหมือนกัน ประเด็นที่ 2. การขอลู่วิ่ง เรื่องนี้เป็นนโยบายของเรา ซึ่ง
ผมอยากจะตั้งคณะกรรมการทั้งหมด เรามาท ามาสเตอร์แปลนว่าจะก าหนด
ตรงไหนแต่ตอนนี้เรามีปัญหาเรื่องการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา-19 ไม่สามารถที่จะประชุมเกิน 5 คน ได้ อันนี้เป็นประเด็นส าคัญ ผม
ไม่ได้มีนโยบายเฉพาะลู่วิ่งอย่างเดียว ผมอยากให้มีวอลเลย์บอลหญิงด้วย 
เรื่องที่ 3. เรื่องการแข่งเรือกอและนี้ก็ไม่มีปัญหา แต่ที่เรามองตอนนี้ที่
ปากอ่าวหาดวาสุกรีตอนนี้น้ าตื่นมาก ที่นี้เราจะท าอย่างไรให้รอบๆบริเวณ
ตรงนั้นให้มันลึกข้ึน ให้สามารถที่จะท าการแข่งขันได้ และมันก็หลายปีแล้วที่
เราไม่ได้จัดให้มีการแข่งขัน เราจะพัฒนาในหลายๆเรื่อง ขอให้สบายใจได้น่ะ
ครับ 4.เรื่องการขึ้นทะเบียนวิสาหกิจชุมชน อันนี้มีในนโยบายอยู่แล้ว 
วิสาหกิจชุมชนผมจะเรียนอย่างนี้น่ะครับ การขึ้นทะเบียนวิสาหกิจชุมชน
ไม่ใช่ของเทศบาล แต่มันจะอยู่ที่ส านักงานเกษตรอ าเภอสายบุรี ในฐานะท่ี 
 
                                                                ผมเคยอยู่ตรงนี้......... 
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ผมเคยอยู่ตรงนี้ในการขึ้นทะเบียนต้องมีกลุ่มสมาชิก คือมีการตั้งกลุ่มแล้วก็ 
มาขึ้นทะเบียนวิสาหกิจชุมชนกับส านักงานเกษตร แต่ในส่วนนี้เราต้องท า
อย่างมั่นคง อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีท่านสมาชิกได้เสนอมาน่ะครับ เรื่องที่ 5. เรื่อง
ขอเลขที่บ้าน เมื่อครั้งก่อนเราได้คุยกันแล้ว ตามระเบียบการขอบ้านเลขที่ 
สิ่งที่ต้องมีคือ1 ต้องมีโฉนดที่ดิน หรือเอกสารสิทธิ์  ต้องมีแปลน แต่ที่ส าคัญ
คือต้องมีโฉนดที่ดิน หรือไม่ก็ท าบ้านเลขที่ชั่วคราว ไปก่อน เพราะเรื่องนี้ผม
ก็ได้ศึกษาอยู่ว่ามันอยากเหมือนกันที่จะท าได้ถ้าเราไม่มีเอกสารสิทธิ์ ครับ 
ผมก็ขอขอบคุณท่านสมาชิกท่ีได้เสนอมาน่ะครับ ขอบคุณครับ 

นายสรศักดิ์  สุริยะสุนทร   ขอบคุณท่านนิติ นิเดหะ  นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน  ที่ได้      
ประธานสภาเทศบาล               ชี้แจงรายละเอียด มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ ขอเชิญ
    ท่านชาติชาย  ดือเระ  ชี้แจงรายละเอียดครับ  เชิญครับ 

นายชาติชาย  ดือเระ   เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านนายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน 
สมาชิกสภาเทศบาล   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกยีรติ  ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ผมนาย   

ชาติชาย  ดือเระ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ผมขอสนับสนุนและเห็นด้วย
กับท่าน ว่าที่ ร.ต.นูอิม  หวันวัง ทีได้เสนอในการสนับสนุนการตั้งวิสาหกิจ
ชุมชนนั้น ผมอยากจะให้มีหน่วยงานของเราโดยตรงรับผิดชอบด้วย ไม่ใช่ให้
พวกเราจัดตั้งกันเองแล้วก็ไปแจ้งที่เกตร โดยที่เราไม่ได้รองรับอะไรเลยตรง
นั้น ผมอยากจะให้หน่วยงานของเรารับผิดชอบด้วยครับ ข้อที่ 2.ในส่วนของ
บ้านเลขที่ คิดว่าเรื่องนี้เป็นปัญหาใหญ่มาก เราอนาคตอันใกล้นี้ในส่วนของ
ที่ดินนี้น่าจะมีปัญหามากและยาวนาน เราน่าจะมีมาตรการโดยสภาของเรา
นี้ มันมีปัญหาอยู่ที่บ้านเลขที่ และก็ค่าไฟ้ฟ้า ในส่วนของบ้านเลขที่เราออก
ได้ในฐานะเป็นบ้านชั่วคราวได้ เราต้องไปตกลงกับการไฟฟ้าในส่วนของค่า
ไฟฟ้า เพราะว่าบ้านในส่วนของบ้านเลขที่ชั่วคราวมันเป็นปัญหาเรื้อรังมา
นานอยู่กันมา 20-30 ปีแล้ว ก็ยังเป็นบ้านชั่วคราวอยู่เพราะไม่มีมาตรการ
รองรับเพราะมันมีปัญหาตรงนี้เยอะมาก ผมอยากจะให้มีมาตรการหรือเป็น
วาระของตะลุบัน ครับขอบคุณครับ 

นายสรศักดิ์  สุริยะสุนทร   ขอบคุณท่านชาติชาย  ดือเระ  สมาชิกสภาเทศบาล   ที่ได้ชี้แจง 
ประธานสภาเทศบาล  รายละเอียดครับผมก็สมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ ขอเชิญ 
    ท่านนิติ นิเดหะ  นายกเทศมนตรี ชี้แจงรายละเอียด เชิญครับ       

นายนิติ  นิเดหะ    เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ   
นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน ผมนายนิติ  นิเดหะ นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน  ครับตามที่ท่านสมาชิกได้  

                  เสนอเมื่อสักครู่นั้น........ 
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เสนอเมื่อสักครู่นั้น คือในกรณีของวิสาหกิจชุมชน ตามที่ท่านสมาขิกได้เสนอ
มานั้นก็เห็นด้วยครับ เดี่ยวผมจะให้ทางกองสวัสดิการสังคมเข้ามารับผิดชอบ
อีกทีหนึ่ง ให้เขาไปรวบรวมทั้งหมดว่า ต้องเตรียมการอะไรบ้าง ต้องใช้
หลักฐานอะไรบ้าง เพ่ือที่จะอ านวยความสะดวกให้กับท่านสมาชิกและก็
ประชาชน อันนี้ผมขอรับปากว่าจะด าเนินการให้ครับ ขอบคุณครับ 

นายสรศักดิ์  สุริยะสุนทร   ขอบคุณท่านนิติ นิเดหะ  นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน  ที่ได้      
ประธานสภาเทศบาล               ชี้แจงรายละเอียด มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ ขอเชิญ
    ท่านนิติ นิเดหะ นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน ชี้แจงรายละเอียดครับ                                      
    เชิญครับ 

นายนิติ  นิเดหะ    เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ   
นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน ผมนายนิติ  นิเดหะ นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน ผมมีเรื่องที่จะชี้แจงและก็  

มีเรื่องที่จะบอกให้กับท่านสมาชิกมีด้วยกัน 2 เรื่องน่ะครับ เรื่องที่ 1 คือเรื่อง
ของการระบาดของโรคติดเชื้อไวรันโคโรนา-19 ในขณะนี้สถานการณ์การ
ระบาดในพ้ืนที่ เขตเทศบาลเราขณะนี้สถานณ์การทั่วไปตั้งแต่วันที่  1 
เมษายน 2564 จนถึงวันนี้ มีผู้ป่วยสะสมทั้งหมดแล้ว 134 คน อันนี้ข้อมูล 
ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2564 และก็ขณะนี้มีผู้ป่วยของเราที่ก าลังรักษาอยู่
ประมาณ 34 คน ที่ผ่านมาตะลุบันเรามีผู้เสียชีวิตแล้ว 2 ราย คือชุมชนจืองา 
1 คนและ ชุมชนปาตาตีมอ 1 คน และผมจะเรียนให้ทราบว่าสถาณการณ์
ขณะนี้ค่อนข้างจะหนักชุมชนปาตาตีมอ ซึ่งผมได้ไปเยี่ยมลงชุมชนที่ผ่านมา
ผมได้รับรายงานว่ามีผู้ป่วยเสียชีวิต 1 ราย แต่ประเด็นส าคัญตรงนี้คือมีคน
ไปเยี่ยมผู้ป่วยคนนี้หลายคนและปรากฎว่ามีผลเป็นบวก  และก็อีกส่วนหนึ่ง
ท าอาชีพประมง และก็ผู้ไปสัมผัสกับกลุ่มนี้ตอนนี้ผลเป็นบวกแล้วประมาณ 
20 คน ผมได้ให้รถอิมบูเลนซ์ไปรับที่แพเบอร์ 9 ประมาณ 17 คน เพ่ือไป 
สวอป ผลปรากฏว่าผลเป็นบวก 1 คน และก็อาการปวดท้องคลื่นไส้ 
อาเจียน เป็นไข้ 2 คน ผมก็ให้เข้าโรงพยาบาล สรุปวันนี้มีผู้ติดเชื้อ 57 คน 
แล้วก็เป็นบวก 87 คน และเสียชีวิตไป 1 คน สิ่งที่เราเป็นห่วงคือเพราะ
ชุมชนปาตาตีมอบ้านจะอยู่ติดๆกัน ผมก็ได้ให้เจ้าหน้าที่ลงพ้ืนที่ไปเยี่ยมและ
ก็เชิญโต๊ะอีหม่ามและอสม.ในพ้ืนที่ สรุปคือเราให้ 17 คนที่กลับจากประมงนี้
ให้พักบนเรือเลยที่มีอาการไข้ก็นอนโรงพยาบาล ผมได้ให้ปัจจัยยังชี พ
ช่วยเหลือ และที่ผมอยากจะฝากกับท่านสมาชิกก็คือให้ดูแลตัวเอง อยากให้
พวกเราล้างมือบ่อยๆ และก็ใส่แมสตลอดเวลาน่ะครับ อยากจะให้พวกเรา 
 

        ช่วยประชาสัมพันธ์......... 
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ช่วยประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนในพ้ืนที่ในการปฏิบัติตัวในสถาณการณ์ 
ณ ตอนนี้เพื่อให้ห่างไกลกับโรคติดเชื้อไวรัสนี้น่ะครับผมเป็นห่วงมากในเรื่อง
นี้น่ะครับ และเรื่องที่ 2 ก็คือเรื่องการฉีดวัคซีน ตอนนี้ประชาชนในเขต
เทศบาลเราก็ได้รับวัคซีนกันพอสมควรแต่ถามว่าเกิน เป้าหมาย 70 
เปอร์เซ็นต์หรือยัง ขอตอบว่ายังน่ะครับ เพราะฉะนั้นในการป้องกันโรคติด
เชื้อไวรัสชนิดนี้คือต้องฉีดวัคซีนอย่างเดี่ยวน่ะครับสิ่งที่อยากจะฝากให้ท่าน
สมาชิกทั้งหลายนี้คืออยากจะให้ฉีดวัคซีนกันน่ะครับ ผมก็อยากให้พวกเรา
ทั้งหลายช่วยดูแลกันน่ะครับ  ขอบคุณครับ 

นายสรศักดิ์  สุริยะสุนทร   ขอบคุณท่านนิติ นิเดหะ  นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน  ที่ได้      
ประธานสภาเทศบาล               ชี้แจงรายละเอียด มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ ขอเชิญ
    ท่าน พ.ต.ต.ประสพ  เล็มมณี สมาชิกสภาเทศบาล ชี้แจงรายละเอียดครับ                                      
    เชิญครับ 

พ.ต.ต.ประสพ  เล็มมณี   เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านนายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน 
สมาชิกสภาเทศบาล   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   ผม พ.ต.ต.  

ประสพ เล็มมณี สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ผมอยากเสนอให้ผู้บริหาร
บริการฉีดวัคซีนผู้ป่วยติดเตียงด้วยครับ ขอบคุณครับ 

นายสรศักดิ์  สุริยะสุนทร   ขอบคุณท่านประสพ  เล็มมณี  สมาชิกสภาเทศบาล ที่ได้เสนอ  
ประธานสภาเทศบาล  ความคิดเห็น ในการบริการผู้ป่วยติดเตียงได้รับวัคซีน  มีสมาชิกท่านใดจะ 

อภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ ขอเชิญท่านนิติ นิเดหะ นายกเทศมนตรีเมือง
ตะลุบัน ชีแจ้งรายละเอียดครับ  เชิญครับ 

นายนิติ  นิเดหะ    เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ   
นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน ผมนายนิติ  นิเดหะ นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน ครับตอนนี้เรามีนโยบายที ่

จะให้ผู้ป่วยติดเตียงได้รับวัคซีนน่ะครับ แต่ขอให้ลงทะเบียนในการขอฉีด           
วัคซีนก่อนน่ะครับ และทางเราจะบริการไปรับ ไปส่งผู้ป่วยติดเตียงให้ไปรับ
วัคซีนน่ะครับ  วันหนึ่งเรารับประมาณ  4 คน น่ะครับ เราจะมีเจ้าหน้าที่
ของเราไปรับ ไปส่ง ซึ่งเจ้าหน้าที่ตรงนี้เราให้เขาได้รับการอบรมแล้วน่ะครับ
เพ่ือดูแลผู้ป่วยในการใช้รถการแพทย์ฉุกเฉินโดยเฉพาะครับ ขอบคุณครับ 

นายสรศักดิ์  สุริยะสุนทร   ขอบคุณท่านนิติ  นิเดหะ  นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน  ที่ได้      
ประธานสภาเทศบาล               ชี้แจงรายละเอียด มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ ขอเชิญ
    ท่านอาวี เด่น  เถาะ  สมาชิกสภาเทศบาล ชี้แจ งรายละเอียดครับ                                      
    เชิญครับ 

     นายอาวีเด่น.........   
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นายอาวีเด่น  เถาะ   เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านนายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน 
สมาชิกสภาเทศบาล   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ  ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   ผมนาย  

อาวีเด่น เถาะ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  คือผมอยากจะขออนุญาตท่าน
ประธานน่ะครับ คือในการประชุมตรงนี้ผมอยากให้คุมเวลาในการอภิปราย
ครับ เพราะมีสมาชิกท่านอื่นอยากจะเสนอแนะด้วย อยากจะให้คุมเวลาตรง
นี้ด้วยครับ ขอบคุณครับ 

นายสรศักดิ์  สุริยะสุนทร   ขอบคุณท่านอาวีเด่น เถาะ   สมาชิกสภาเทศบาล ที่ได้ชี้แจง  
ประธานสภาเทศบาล  รายละเอียด  ซึ่งตรงนี้ผมก็ได้ถามสมาชิกแล้วว่ามีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย 

เพ่ิมเติม ถ้าหากไม่มีผู้ใดจะอภิปราย ผมก็จะให้ประชาสัมพันธ์เพ่ือไม่ให้
เสียเวลา น่ะครับ  มีสมาชิกท่านจะเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ ขอเชิญท่าน สิทธิชัย  
สวามิภักด์ิ  สมาชิกสภาเทศบาล  ชีแจ้งรายละเอียดครับ  เชิญครับ 

 

นายสิทธิชัย  สวามิภักดิ์   เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านนายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน 
สมาชิกสภาเทศบาล   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ  ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ผมนาย  

สิทธิชัย  สวามิภักดิ์  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ในเรื่องการตั้งงบประมาณ
ตรงนี้ผมไม่ได้ติดใจอะไรหรอกครับ ในการตั้ งงบประมาณในครั้ งนี้ 
งบประมาณท่ีตั้งไว้ผมคิดว่าผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับประชาชน ส่วนจะมาก
หรือน้อยก็ข้ึนอยู่กับผู้บริหารน่ะครับ ขอบคุณครับ 
 
 

นายสรศักดิ์  สุริยะสุนทร   ขอบคุณท่านสิทธิชัย  สวามิภกัดิ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
ประธานสภาเทศบาล    ที่ได้ชี้แจงรายละเอียด มีสมาชิก ท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ ขอ 

เชิญท่านสะปรี  วาเด็ง  สมาชิกสภาเทศบาล ชี้แจงรายละเอียดครับ     
เชิญครับ 

นายสะปรี วาเด็ง  เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านนายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน 
สมาชิกสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ  ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   ผมนาย 
 สะปรี  วาเด็ง  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองตะลุบัน เขต 3 ผมขอเสนอเรื่อง

ไฟฟ้าแสงสว่างในสุสาน ซึ่งสุสานในเขต 3 นี้มีทั้งหมด 8 แห่ง ซึ่งในการจะ
ท าศาสนกิจนี้ล าบาก และตอนนี้ก็เป็นช่วงสถานการณ์โควิด-19 ด้วย ผมจึง
ขอเสนอในสภาแห่งนี้น่ะครับ ขอบคุณครับ 

 
        นายสรศักดิ์......   
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นายสรศักดิ์  สุริยะสุนทร   ขอบคุณท่านสะปรี  วาเด็ง สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3 ทีได้เสนอ
ประธานสภาเทศบาล    ให้มีแสงไฟส่องสว่างที่สุสานที่ได้ชี้แจงรายละเอียด มีสมาชิก ท่านใดจะ  

อภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ ขอเชิญท่านนิติ นิเดหะ นายกเทศมนตรีเมือง
ตะลุบัน ชี้แจงรายละเอียดครับ   เชิญครับ 

นายนิติ  นิเดหะ    เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ   
นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน ผมนายนิติ  นิเดหะ นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน เรื่องไฟส่องสว่างในสุสาน 

นี้  ในคราวประชุมครั้งที่แล้วผมก็ได้คุยไปแล้ว ว่าทั้งหมดมันอยู่ในนโยบาย
ของเรา ซึ่งตรงนี้เราต้องทยอยท าน่ะครับ ไม่ใช่เฉพาะเขต 3 อย่างเดียวน่ะ
ครับ คือผมอยากจะให้มีทั้งหมดน่ะครับ ขอบคุณครับ 

นายสรศักดิ์  สุริยะสุนทร   ขอบคุณท่านนิติ  นิเดหะ  นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน  ที่ได้      
ประธานสภาเทศบาล               ชี้แจงรายละเอียดให้ท่านสมาชิกได้รับราบ  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย  

เพ่ิมเติมหรือไม่ครับ ขอเชิญท่านซารีบูดิง ยูโซะ สมาชิกสภาเทศบาลเมือง 
ตะลุบัน ชี้แจงรายละเอียด ครบัเชิญครับ 

นายซารีบูดิง ยูโซะ  เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านนายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน 
สมาชิกสภาเทศบาล      ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ  ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ผมนาย  

ซารีบูดิง  ยูโซะ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองตะลุบัน เขต 3 ผมมีข้อเสนอแนะ 
2 ประเด็นด้วยกันน่ะครับ ประเด็นแรกคือ ผมอยากให้ซ่อมแซมถนน 3แยก
สุดปลายทางโครงการคูระบายน้ าบ้านตะพา ระยะทางโดยประมาณ 900 
เมตร ซึ่งถนนสายนั้นประชาชนสัญจรไปมาท ามาหากินเป็นประจ า เรื่องที่
สอง เรื่องไฟส่องสว่างและขยายเสาไฟฟ้าให้ไปถึงปลายทางโครงการคู
ระบายน้ าบ้านตะพา เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับประชาชนในการสัญจร
ไปมาและในการท ามาหากินเป็นประจ า ผมขอฝากท่านประธานครับ  

นายสรศักดิ์  สุริยะสุนทร   ขอบคุณท่านซารีบูดิง  ยูโซะ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3 ทีได้เสนอ
ประธานสภาเทศบาล    ให้มีการซ่อมแซมถนนและขยายเสาไฟฟ้า  เพื่อแสงสว่างให้กับประชาชน มี 

สมาชิก ท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ ขอเชิญท่านนิติ นิเดหะ 
นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน ชี้แจงรายละเอียดครับ   เชิญครับ 

นายนิติ  นิเดหะ    เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ   
นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน ผมนายนิติ  นิเดหะ นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน ตามท่ีท่านสมาชิกสภาได้ 

เสนอมาเม่ือสักครู่นั้นเป็นถนนต้องบุกเบิกใหม่เป็นลูกรังอยู่ ซึ่งผมได้ลงพ้ืนที่
ไปส ารวจมาแล้วน่ะครับ ครับเรื่องนี้ผมจะพิจารณาด าเนินการน่ะครับ และ 
 

       อีกเรื่องหนึ่ง...... 
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อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องแสงไฟส่องสว่าง เรื่องไฟนี้ผมจะให้เขาไปส ารวจทุกพ้ืนที่
น่ะครับว่าตรงไหนบ้างที่มีประชาชนสัญจรไปมาเป็นจ านวนมากก็อยากให้
สมาชิกทุกท่านส ารวจและก็เขียนมาท้ังหมดน่ะครับ ตรงไหนที่ต้องเพ่ิม หรือ
ตรงไหนดับ อันนี้ผมก็จะพิจารณาและก็จะด าเนินการให้น่ะครับ ขอบคุณ
ครับ 

นายสรศักดิ์  สุริยะสุนทร   ขอบคุณท่านนิติ  นิเดหะ  นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน  ที่ได้      
ประธานสภาเทศบาล               ชี้แจงรายละเอียดให้ท่านสมาชิกได้รับราบ   มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย   

เพ่ิมเติมหรือไม่ครับ ขอเชิญท่านสมปอง มั่นคง ปลัดเทศบาลเมืองตะลุบัน  
ชี้แจงรายละเอียด ครับเชิญครับ 

นายสมปอง ม่ันคง  เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  เรียนท่านนายกเทศมนตรีเมือง   
ปลัดเทศบาล ตะลุบัน ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ครับ ผมนายสมปอง 

มั่นคง ปลัดเทศบาลเมืองตะลุบันครับ ก่อนอ่ืนผมต้องขอแสดงความยินดีกับ
ท่านสมาชิกน่ะครับที่ได้มีโอกาสท างานร่วมกันน่ะครับ คือสิ่งที่ผมอยากจะ
แนะน าให้กับท่านสมาชิกสภาคือ ที่ทางเทศบาลได้แจกหนังสือซึ่งมันจะมี
ระเบียบต่างๆ ให้กับท่านสมาชิกสภาได้รับทราบข้อมูล อยากให้ท่านสมาชิก
ได้ศึกษาระเบียบนี้ได้ ว่าในระเบียบมีอะไรบ้าง และเรื่องที่สองคือ เรื่อง เขา
มีการอบรมสมาชิกสภาเทศบาล โดยเขาประชุมทางไลน์ ซึ่งถ้าสมาชิกท่าน
ใดสนใจก็สามารถเข้ารับการอบรมได้ น่ะครับ ซึ่งผมจะให้ไลน์ให้กับท่าน
เลขานุการสภาไว้น่ะครับ สามารถสมัครได้เลยน่ะครับ เป็นโครงการของ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ได้จัด
อบรมให้กับสมาชิกใหม่ที่เพ่ิงได้รับการเลือกตั้งน่ะครับ ขอบคุณครับ 

นายสรศักดิ์  สุริยะสุนทร   ขอบคุณท่านสมปอง  มั่นคง  ปลัดเทศบาลเมืองตะลุบัน  ที่ได้      
ประธานสภาเทศบาล               ชี้แจงรายละเอียดให้ท่านสมาชิกได้รับราบ  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย  

เพ่ิมเติมหรือไม่ครับ ขอเชิญท่านชาติชาย  ดือเระ สมาชิกสภาเทศบาลเมือง 
ตะลุบัน ชี้แจงรายละเอียด ครับเชิญครับ 

นายชาติชาย  ดือเระ   เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านนายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน 
สมาชิกสภาเทศบาล   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ  ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ผมนาย   

ชาติชาย  ดือเระ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 จากประสบการณ์ที่ผ่านมา
เรามีปัญหาเรื้อรังมาสองประเด็นด้วยกันคือ 1. เรื่องไฟสาธารณะ 2.
บ้านเลขท่ี อยากจะให้ผู้รับผิดชอบตรงนี้โดยตรงโดยเฉพาะกองช่างเข้าร่วม 
 

       ประชุมด้วย…… 
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ประชุมด้วย หรือตั้งตัวแทนให้มันชัดเจนเลย เพราะมันเป็นปัญหาเรื้อรังไม่รู้
จะแจ้งใคร ไม่รู้ว่าใครรับผิดชอบ เรื่องบ้านเลขที่ และก็เรื่องไฟฟ้า ครับ
ขอบคุณครับ 

นายสรศักดิ์  สุริยะสุนทร   ขอบคุณท่านชาติชาย  ดือเระ  สมาชิกสภาเทศบาล   ที่ได้ชี้แจง 
ประธานสภาเทศบาล  รายละเอียดครับ  ตรงนี้ก็ขอฝากท่านนายกด้วยน่ะครับ ช่วยหาคน           

รับผิดชอบตรงนี้ ที่จริงตรงนี้ก็เป็นกองช่างปฏิบัติอยู่แล้วแต่อยากจะให้มีฝ่าย
รับผิดชอบให้มันชัดเจน มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ ขอ
เชิญท่านนายกเทศมนตรีชี้แจง 

นายนิติ  นิเดหะ    เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ   
นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน ผมนายนิติ  นิเดหะ นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน ตามท่ีท่านสมาชิกสภาได้ 

เสนอมาเมื่อสักครู่นั้นในเรื่องประเด็นของบ้านเลขที่  ในการที่จะขอ
บ้านเลขที่นั้น มันต้องมีองค์ประกอบที่ 1.แบบแปลน  2.เอกสารสิทธิ์การ
เป็นเจ้าของที่ดิน เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะท าแบบ เราต้องท าแบบมาตรฐาน
เวลาชาวบ้านเขามายื่นมันต้องมีแบบบ้าน ส่วนที่ยื่นมาแล้วนี้กองช่างก าลัง
เร่งรัดด าเนินการอยู่  เราต้องก าหนดระยะเวลาที่ชัดเจนในการยื่น 
ยกตัวอย่างเช่นระยะเวลาในการยื่นภายในกี่วันต้องแล้วเสร็จในกรณีที่
หลักฐานไม่ครบ เพราะฉะนั้นเราต้องมีค าตอบให้ชาวบ้านให้ชัดเจน ก็คือ
ต้องสร้างระบบในการท างานให้ชัดเจน ต้องยื่นตามขั้นตอนอันนี้ขอชี้แจง
สั้นๆ น่ะครับ ผมก็ขอน าเรียนเพียงเท่านี้น่ะครับ 
 

นายสรศักดิ์  สุริยะสุนทร   ขอบคุณท่านนิติ  นิเดหะ  นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน  ที่ได้      
ประธานสภาเทศบาล               ชี้แจงรายละเอียดให้ท่านสมาชิกได้รับราบ  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย  

เพ่ิมเติมหรือไม่ครับ ขอเชิญท่านอาวีเด่น  เถาะ สมาชิกสภาเทศบาลเมือง 
ตะลุบัน ชี้แจงรายละเอียด ครับเชิญครับ 

นายอาวีเด่น  เถาะ   เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านนายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน 
สมาชิกสภาเทศบาล   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ  ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   ผมนาย  

อาวีเด่น เถาะ  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองตะลุบัน เขต 2  คือผมมีเรื่อง
อยากจะเรียนถามน่ะครับ ในเรื่องของทะเบียนราษฎรเกี่ยวกับบ้านเลขที่ 
คือบางคนมีบ้านเลขที่แต่หาไม่เจอน่ะครับ คือมีบ้านเลขที่แต่ตัวบ้านไม่มีน่ะ 
 
 

       ครับไปรษณีย์..... 
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