
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองตะลุบัน 
  สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี  พ.ศ. 2564 
วันพุธ  ที่  4  สิงหาคม  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. 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 

          เริ่มประชุมเวลา........ 
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เริ่มประชุมเวลา   10.00  น. 

นายอนันต์  ดือเระ         เรียนท่านประธานสภา ท่านนายกเทศมนตรีและคณะ ท่านสมาชิ 
เลขานุการสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ตามที่ได้มีหนังสือเชิญประชุม

สภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2564 เวลา 10.00 น. จาก
การตรวจสอบรายชื่อผู้มาประชุมแล้วปรากฏว่ามีสมาชิกลงชื่อเข้าร่วม
ประชุม  18  คน  ลา  -  คน  ขาดการประชุม  - คน ถือว่าครบองค์
ประชุม จึงได้กดกริ่งเรียกสมาชิกเข้าห้องประชุม เพ่ือให้เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 
2547 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 25 ล าดับต่อไปขอเชิญ
ประธานสภาด าเนินการต่อไปครับ 

นายสรศักดิ์  สุริยะสุนทร  ที่ประชุมพร้อมนะครับ  ผมขออนุญาตเปิดการประชุม  เรียนท่าน 
ประธานสภาเทศบาล นายกเทศมนตรี  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  วันนี้สภา

เทศบาลได้ก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 
2564  และต่อไปผมขออ่านประกาศสภาเทศบาลเมืองตะลุบันเรื่องเรียก
ประชุมสภาเทศบาลเมืองตะลุบัน 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 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 
 
 
 
 
                                                                                               ตามระเบียบวาระ........... 
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ตามระเบียบวาระการประชุมในวันนี้  ตามท่ีแจกจ่ายไปแล้ว ทุกท่านคง
ได้รับกันทุกคนนะครับ  ถ้าใครไม่ได้รับโปรดแจ้งมาท่ีเลขาสภานะครับ และล าดับ
ต่อไปขอด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม 

     ระเบียบวาระท่ี  1   เรื่อง  แจ้งที่ประชุม 

ขอความร่วมมือทุกคนใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาการประชุม และขอความ
ร่วมมือทุกท่านฉีดวัคซีน และช่วยประชาสัมพันธ์ให้รับการฉีดวัคซีน ขอบคุณคณะ
ผู้บริหารใส่ใจการด าเนินงานตามนโยบาย 

ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาสมัย
สามัญ สมัยแรก ประจ าปี  พ.ศ. 2564  เมื่อวันที่  11  มิถุนายน  2564 

ล าดับต่อไป ขอเชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ชี้แจง
รายละเอียด เชิญครับ 

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

เล็มมณี  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองตะลุบัน เขต 1 ในฐานะประธาน
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  ล าดับต่อไปผมขออ่านบันทึก
รายงานการประชุมคณะกรรมตรวจรายงานการประชุม 
            รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองตะลุบัน เมื่อวันที่ 11  
มิถุนายน 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 10.00 น. 
คณะกรรมการได้มาประชุมทุกคน ถือว่าครบองค์ประชุม ที่

ประชุมได้ตรวจและพิจารณารายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองตะลุบัน 
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 2564 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2564 โดย
ละเอียดและเห็นว่าไม่มีตอนใดต้องแก้ไข จึงเสนอสภาเทศบาลเพ่ือรับรอง
ต่อไป ขอบคุณครับ  

 
                                 นายสรศักดิ์  สุริยะสุนทร………. 
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นายสรศักดิ์  สุริยะสุนทร      ขอบคุณท่านประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมที่ได้
ประธานสภาเทศบาล  ชี้แจงรายงานการประชุมของคณะกรรมการ ที่ได้ตรวจรายงานการประชุม  

ตามท่ีเลขาได้แจกเอกสารให้ทุกท่านแล้วนั้น ผมขอถามว่ามีสมาชิกท่านใด
จะขอแก้ไข หรือตัดทอนข้อความหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุม 
นะครับ 

สมาชิกท่านใดเห็นควรรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล

เมืองตะลุบัน สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี 2564 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 

2564  กรุณายกมือขึ้นครับ 

รับรอง  17  คน 

สมาชิกท่านใดไม่รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองตะ

ลุบัน สมัยสามัญ  สมัยแรก ประจ าปี 2564  เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2564  

กรุณายกมือขึ้นครับ 

ไม่รับรอง      -  เสียง  

งดออกเสียง   -  เสียง  

มติที่ประชุม    เป็นอันว่ารับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองตะลุบัน 
สมัยสามัญ  สมัยแรก ประจ าปี 2564  เมื่อวันที่ 11  มิถุนายน  2564  
สมาชิกรับรอง  17  เสียง 

   และต่อไปขอเข้าสู่ระเบียบวาระที่  3 เรื่อง ท่ีเสนอใหม่ 

ระเบียบวาระท่ี 3  
ญัตติที่ 1 ญัตตินายกเทศมนตรี เรื่อง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ 2564  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง และขออนุมัติกันเงินต่อไปอีก
จนถึงสิ้นปีงบประมาณ 2565 จัดซื้อรถจักรยานยนต์ กองสวัสดิการสังคม
ล าดับต่อไป ขอเชิญนายกเทศมนตรีชี้แจงรายละเอียดญัตติครับ 

นายนิติ  นิเดหะ    เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและ 
นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายนิติ  นิเดหะ นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน 

ขอเสนอญัตติ  เรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  หมวดค่าครุภัณฑ์  
ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  และขออนุมัติกันเงินไปอีกถึงสิ้น
ปีงบประมาณ 2565  ของกองสวัสดิการสังคม กรณีจัดซื้อรถจักรยานยนต์ 

                        ขนาดไม่เกิน....... 
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ขนาดไม่เกิน 125 ซีซี  แผนงานสังคมสงเคราะห์  งานสวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห์  งบลงทุน  ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  
งบประมาณตั้งไว้  54,700  บาท  เนื่องจากงบประมาณดังกล่าวมี
ข้อความผิดพลาด ซึ่งได้มีการก าหนดคุณลักษณะของรถจักรยานยนต์ไม่ 
เป็นไปตามมาตรฐานครุภัณฑ์ส านักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม   
พ.ศ.2563  จึงขอตั้งรายการใหม่ ดังนี้ 

 

รายการใหม่ 
แผนงาน สังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ หมวดค่า
ครุภัณฑ์ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งจัดซื้อรถจักรยานยนต์ 
ขนาด 120 ซีซี จ านวน 1 คัน  จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ส านัก
งบประมาณ  ฉบับเดือนธันวาคม พ.ศ.2563  เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 1/2563 หน้า 23  ล าดับที่  
3 ตั้ งจ่ ายจากเงินรายได้   (ปรากฏในแผนงานสั งคมสงเคราะห์            
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์) 

   

โดยโอนลดจาก 
แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ หมวดค่า
ครุภัณฑป์ระเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 54,700 บาท ใช้ไป 
- บาท คงเหลือ 54,700 บาท ขอโอนลด 54,700 บาท งบประมาณ
คงเหลือ  หลังโอนลด   -   บาท    

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563  หมวด 4 ข้อ 27 การโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด   ที่ท าให้
ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้
เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ 4)  พ.ศ.
2561  หมวด 5 ข้อ 59 ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไป
อีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่น
ได้อีกไม่เกินระยะเวลา 1 ป ีขอบคุณครับ 

 
 

                      นายสรศักดิ์  สุริยะสุนทร................... 
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นายสรศักดิ์  สุริยะสุนทร      ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน  ที่ได้ชี้แจงรายละเอียด  
ประธานสภาเทศบาล  มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอ                                     
    มติที่ประชุมนะครับ 

        สมาชิกท่านใดเห็นควรอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ 2564  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ กรุณายกมือ   17  คน 
         สมาชิกท่านใดไม่เห็นด้วยการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ 2564  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ กรุณายกมือ    -   คน 

มติที่ประชุม          สรุปมติที่ประชุมสภาเทศบาล มีมติ (อนุมัติ/ไม่อนุมัติ) ด้วยคะแนน 
อนุมัต ิ  17   เสียง    ไม่อนุมัติ      -   เสียง 
                          งดออกเสียง   -   เสียง 
 และต่อไป ผมจะขอมติการกันเงินต่อไปอีกจนถึงสิ้นปีงบประมาณ 
2565  
        สมาชิกท่านใดเห็นควรอนุมัติกันเงินต่อไปอีกจนถึงสิ้นงบประมาณ 
2565   กรุณายกมือ  17  คน 
         สมาชิกท่านใดไม่เห็นด้วยในการกันเงินต่อไปอีกจนถึงสิ้น
งบประมาณ 2565   กรุณายกมือ   -  คน 

สรุปมติที่ประชุมสภาเทศบาล มีมติ (อนุมัติ/ไม่อนุมัติ) ด้วย
คะแนนอนุมัติ   17  เสียง    ไม่อนุมัติ   -   เสียง 

    ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 3  ญัตติที่ (2) 

ญัตติที่ 2  ญัตตินายกเทศมนตรี เรื่อง  ขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2564  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ หมวดค่า ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จัดซื้อ
รถจั กรยานยนต์   (กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ)  ขอ เชิญ
นายกเทศมนตรีชี้แจงรายละเอียดญัตติครับ 

นายนิติ  นิเดหะ           เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ  และ 
นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายนิติ  นิเดหะ นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน 

ขอเสนอญัตติ  เรื่อง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ 2564   ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่า ครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จัดซื้อรถจักรยานยนต์ ของกอง
ยุทธศาสตร์และงบประมาณ จะจัดซื้อรถจักรยานยนต์  ขนาดไม่เกิน 125 
ซีซี  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานวางแผนสถิติและวิชาการ  งบลงทุน 
ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  งบประมาณตั้งไว้  54,700  บาท 
เนื่องจากมีข้อความผิดพลาด จึงขอตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ดังนี้ 

                                                                                                                                                                                                                        รายการใหม.่........   
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     รายการใหม ่  

แผนงานบริหารงานทั่วไปงานวางแผนสถิติและวิชาการ หมวดค่าครุภัณฑ์
ระเภทค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 
120 ซีซี  จ านวน 1 คัน  จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านัก
งบประมาณ   พ.ศ. 2563  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-
2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 1/2563 หน้าที่ 28 ล าดับที่ 8  ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ)     

     โดยโอนลดจาก 
แผนงาน บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 54,700 บาท  ใช้ไป -  บาท ขอโอน
ลด  54,700 บาท  งบประมาณคงเหลือ  -   บาท  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2563  หมวด 4 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใน
งบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด  ที่ท าให้ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ
โอนไปตั้งจ่ายรายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
ขอบคุณครับ  

นายสรศักดิ์  สุริยะสุนทร      ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน   ที่ได้ชี้แจงรายละเอียด  
ประธานสภาเทศบาล  มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอ 
    มตทิี่ประชุมนะครับ 

 สมาชิกท่านใดเห็นควรอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 2564   ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ กรุณายกมือ    
17   คน 

สมาชิกท่านใดไม่เห็นด้วยการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 2564  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ กรุณายกมือ       
-   คน 

 สรุป มติที่ประชุมสภาเทศบาล มีมติ  (อนุมัติ/ไม่อนุมัติ) ด้วยคะแนน 
อนุมัต ิ  17  เสียง    ไม่อนุมัติ    -    เสียง 
  

                                           ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 3  ญัตติที่ (3) 

 

         ญัตติที ่3.............. 
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ญัตติที่ 3  ญัตตินายกเทศมนตรี เรื่อง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2564  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่า 
ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จัดซื้อกล้องถ่ายรูป    
(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)  ขอเชิญนายกเทศมนตรีชี้แจง
รายละเอียดญัตติครับ 

นายนิติ  นิเดหะ            เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ และ 
นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายนิติ  นิเดหะ นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน 

เสนอญัตติ  เรื่ อง ขออนุมัติ โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  ของกองยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ เทศบาลเมือง     ตะลุบัน จะจัดซื้อกล้องถ่ายรูป  แผนงาน
บริหารงานทั่วไป  งานวางแผนสถิติและวิชาการ  งบลงทุน ประเภท
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ งบประมาณตั้งไว้ 63,000 บาท  เนื่องจาก
งบประมาณดังกล่าวมีข้อความผิดพลาด ซึ่งได้ก าหนดประเภทของกล้อง
ถ่ายรูปไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ พ.ศ. 2562  
จึงขอตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ดังนี้ 

     รายการใหม ่  
    แผนงาน บริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ หมวดค่าครุภัณฑ์ 

ประเภทค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เพ่ือเป็นการจัดซื้อกล้องถ่ายรูป 
จ านวน 1 ตัว   จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น   เนื่องจากไม่มีในราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รายละเอียด ฟูลเฟรม CMOS 
ความละเอียด 26 ล้านพิกเซล,ซิปประมวลผล DIGIC7, ความไวแสง ISO 
102400, จุดโฟกัส 45 จุด,  หน้าจอ LCD 3.0”พับได้ สัมผัส, ช่องมอง 
98% ถ่ายต่อเนื่อง 6.5 รูปต่อวินาที, ถ่ายวีดีโอ Full HD 920x1080(60p) 
ใส่การ์ด SD  ถ่ายได้ 1200 รูปต่อรอบแบต ขนาด  14.4x11.1x7.5 ซม. 
น้ าหนัก 765 กรัม ใช้แบตเตอรี่ LP-E6N) เพ่ือทดแทนกล้องถ่ายรูปเดิมที่มี
อายุการใช้งานเกิน 10 ปี ใช้ส าหรับบันทึกภาพเพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
กิจกรรมของเทศบาลฯ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
เพ่ิมเติมครั้งที่ 1/2563 หน้าที่ 28 ล าดับที่ 8  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานวางแผนสถิติและวิชาการ)     
 
 
                                                           โดยโอนลดจาก……. 
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     โดยโอนลดจาก 
    แผนงาน  บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
    ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  ตั้งไว้  63,000 บาท  ใช้ไป   -   บาท  ขอโอนลด  

63,000 บาท  คงเหลือหลังโอนลด   -    บาท 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 ข้อ 27  การโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่  ให้เป็น
อ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ขอบคุณครับ 

นายสรศักดิ์  สุริยะสุนทร           ขอขอบคุณท่ านนายกเทศมนตรี เมืองตะลุบัน  ที่ ได้ ชี้ แจง
ประธานสภาเทศบาล  รายละเอียด มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่ครับ  
    ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมนะครับ 

สมาชิกท่านใดเห็นควรอนุมัติ โอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ กรุณายกมือ      
17 คน 

สมาชิกท่านใดไม่เห็นด้วยการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 2564  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ กรุณายกมือ       
-   คน 

 สรุป มติที่ประชุมสภาเทศบาล มีมติ (อนุมัติ/ไม่อนุมัติ) ด้วยคะแนน 
อนุมัต ิ  17  เสียง    ไม่อนุมัติ  -    เสียง 

ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 3  ญัตติที่ (4) 

ญัตติที่ 4  ญัตตินายกเทศมนตรี เรื่องขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2564  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ หมวดค่า ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จัดซื้อตู้ล าโพง
อเนกประสงค์ (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) ขอเชิญนายกเทศมนตรี
ชี้แจงรายละเอียดญัตติครับ 

นายนิติ  นิเดหะ           เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ และ 
นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายนิติ  นิเดหะ นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน 

ขอเสนอญัตติ  เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ 2564  

                          ไปตั้งจ่ายเป็น........... 
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 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่า ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ จัดซื้อตู้ล าโพงอเนกประสงค์ ของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เพ่ือใช้ในการออกพ้ืนที่ชุมชนทั้ง 20 ชุมชน  
และการประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น  และรายการดังกล่าวไม่ได้ตั้ง
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไว้  ดังนั้น จึงขอตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่  ดังนี้ 

     รายการใหม ่  
แผนงาน  บริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ประเภทค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จัดซื้อตู้ล าโพงอเนกประสงค์  
15 นิ้ว  ชนิดล้อลาก พร้อมไมโครโฟนไร้สายแบบมือถือคู่ MP3, USB,SD 
Card  แบตเตอรี่ในตัว จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีในราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ พ.ศ. 2563  

     โดยโอนลดจาก 
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผน
สถิติและวิชาการหมวดค่าตอบแทน  ประเภท  ค่าเช่าบ้าน  ตั้งไว้  
138,000 บาท  ใช้ไป 79,000 บาท งบประมาณคงเหลือ 59,000 บาท  
โอนลด 10,000 บาท  คงเหลือหลังโอนลด 49,000 บาท   ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 ข้อ 27  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ  ปริมาณ คุณภาพ
เปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภา
ท้องถิ่น ขอบคุณครับ  

นายสรศักดิ์  สุริยะสุนทร       ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรี เมืองตะลุบัน ที่ ได้ชี้ แจง      
ประธานสภาเทศบาล  ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมนะครับ มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามรายละเอียด                          
                   เพ่ิมเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมนะครับ 

สมาชิกท่านใดเห็นควรอนุมัติ โอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 2564  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ กรุณายกมือ     
17  คน 

สมาชิกท่านใดไม่เห็นด้วยการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 2564  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ กรุณายกมือ       
-    คน 

 สรุป มติที่ประชุมสภาเทศบาล มีมติ  (อนุมัติ/ไม่อนุมัติ)  ด้วยคะแนน
อนุมัต ิ  17  เสียง    ไม่อนุมัติ   -    เสียง 
                                                                   ต่อไปเข้าสู่........... 
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    ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 3  ญัตติที่ (5) 
 

            ญัตติที่ 5 ญัตตินายกเทศมนตรี เรื่อง ขออนุมัติแก้ไข
เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2564  
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซื้อโต๊ะท างาน (กอง
ยุทธศาสตร์และงบประมาณ) ขอเชิญนายกเทศมนตรีชี้แจงรายละเอียด
ญัตติครับ 

นายนิติ  นิเดหะ    เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและ 
นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายนิติ  นิเดหะ นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน          

ขอเสนอญัตติ เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ใน
หมวดค่าครุภัณฑ์เนื่องจากคุณลักษณะ ประเภท  ปริมาณ  คุณภาพ  มี
การเปลี่ยน  จึงขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงการค าชี้แจงดังนี้ 

ข้อความเดิม 
แผนงาน บริหารทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท  ครุภัณฑ์ส านักงาน  เพ่ือจัดซื้อโต๊ะท างานระดับอ านวยการต้น  
ส าหรับต าแหน่งผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน  มีคุณลักษณะเป็น
โต๊ะไม้ขาเหล็ก  มีลิ้นชัก  ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 80 ซม. ยาวไม่น้อยกว่า 
150 ซม. สูงไม่น้อยกว่า 75 ซม. จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีใน
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ) 

     ข้อความใหม่ 
แผนงาน บริหารทั่วไป  งานวางแผนสถิติและวิชาการ หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท  ครุภัณฑ์ส านักงาน  เพ่ือจัดซื้อโต๊ะท างานผู้บริหาร ขนาดกว้าง
ไม่น้อยกว่า 75 ซม.ยาวไม่น้อยกว่า 150 ซม.  และสูงไม่น้อยกว่า 75 ซม. 
มีลิ้นชักขนาดใหญ่ 4 ใบ 2 ข้าง มีกุญแจล๊อคทั้ง 2 ข้าง จัดซื้อตามราคา
ท้องถิ่น  เนื่องจากไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  
งานวางแผนสถิติและวิชาการ)  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563  หมวด 4 
ข้อ 29  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่า
ครุภัณฑ์  ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ เปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลง
สถานที่ก่อสร้าง  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ขอบคุณครับ 
                                              นายสรศักดิ ์ สุริยะสุนทร.............. 
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นายสรศักดิ์  สุริยะสุนทร       ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรี เมืองตะลุบัน ที่ ได้ชี้ แจง
ประธานสภาเทศบาล  รายละเอียดมีสมาชิกท่านใดจะสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ
    ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมนะครับ 
   สมาชิกท่านใดเห็นควรอนุมัติ แก้ ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง

งบประมาณรายจ่ าย ประจ าปีงบประมาณ 2564  กรุณายกมือ           
17  คน 

สมาชิกท่านใดไม่ เห็นด้วยการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  2564  กรุณายกมือ            
-    คน 

 สรุป มติที่ประชุมสภาเทศบาล มีมติ (อนุมัติ/ไม่อนุมัติ) ด้วยคะแนน 
อนุมัต ิ  17   เสียง      ไม่อนุมัต ิ   -   เสียง 

                                              ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 3  ญัตติที่ (6) 

ญัตติที่ 6  ญัตตินายกเทศมนตรี เรื่อง  ขออนุมัติ โอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2564  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ หมวดค่า ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ ของกองคลัง ขอเชิญนายกเทศมนตรีชี้แจง
รายละเอียดญัตติครับ 

นายนิติ  นิเดหะ            เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ และ 
นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายนิติ  นิเดหะ นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน  

ขอเสนอญัตติ  เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.2564 ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ของกองคลัง เทศบาล
เมืองตะลุบัน เพ่ือจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ จ านวน 2 ชุด เป็น
เงิน 41,600 บาท (สี่หมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน) เพ่ือทดแทนของเก่าที่
ช ารุด ซึ่งได้จัดซื้อเมื่อปี 2552 และ 2549 เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานในกอง
คลังและเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ และเนื่องจากรายการ
ดังกล่าวไม่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไว้ 
ดังนั้นจึงขอตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังนี้ 

 

     ตั้งจ่ายรายการใหม่ 
แผนงาน  บริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
 
                                        เพ่ือจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์….……….. 
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เพ่ือจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in one  ส าหรับส านักงาน เป็นเงิน 
17,000 บาท  จ านวน 2 ชุด คุณลักษณะพ้ืนฐาน มีหน่วยประมวลผล
กลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core)  โดยมีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาพ้ืนฐาน ไม่น้อยกว่า 2.2 GHz จ านวน 1 หน่วย หน่วยประมวลผล
กลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache memory รวมในระดับ 
(Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB  มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) 
ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล                             
ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid 
State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จ านวน 1 หน่วย มี DVD-
RW หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) 
จ านวน 1 หน่วย มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง มีช่อง
เชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง                       
มีแป้นพิมพ์และเมาส์ มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว  
ความละเอียดแบบ FHD (1920X1080) สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 
802.11b,g,n,ac) และ Bluetooth  เ พ่ือจัดซื้อชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มี
ลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จ านวน 3,800 บาท จ านวน 2 ชุด จัดซื้อ
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563   

                              โดยโอนลดจาก 
แผนงาน บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้
สอย  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ (โครงการจัดการเลือกตั้ง) ตั้งไว้  530 ,000 บาท 
เบิกจ่ายไปแล้ว 365,070.80 บาท งบประมาณคงเหลือ 164,929.20 บาท 
โดยโอนลดครั้ งนี้  41 ,600  บาท งบประมาณคงเหลือหลั ง โอน 
123,329.20  บาท 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 หมวด ๔ ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติ
ของสภาท้องถิ่น ขอบคุณครับ 
                                             นายสรศักดิ์  สุริยะสุนทร.............. 
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นายสรศักดิ์  สุริยะสุนทร         ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน ที่ได้ชี้แจงรายละเอียด   
ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอ

มติที่ประชุมนะครับ 
สมาชิกท่านใดเห็นควรอนุมัติ โอนเงินงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ 2564  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ กรุณายกมือ      
17  คน 

สมาชิกท่านใดไม่เห็นด้วยการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 2564  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ กรุณายกมือ        
-    คน 

  สรุป มติที่ประชุมสภาเทศบาล มีมติ (อนุมัติ/ไม่อนุมัติ) ด้วย
คะแนนอนุมัติ  17  เสียง     ไม่อนุมัต ิ-   สียง 

ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 3  ญัตติที่ (7) 

ญัตติที่ 7 ญัตตินายกเทศมนตรี เรื่อง  ขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2564  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จัดซื้อตู้เย็น ของ
ส านักปลัดเทศบาล  ขอเชิญนายกเทศมนตรีชี้แจงรายละเอียดญัตติครับ 

 

นายนิติ  นิเดหะ    เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ 
นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายนิติ นิเดหะ นายกเทศมนตรีเมือง     
    ตะลุบัน ขอเสนอญัตติ เรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี      

งบประมาณ พ.ศ. 2564  ไปตั้งจ่ายรายการใหม่  หมวดค่าครุภัณฑ์  
ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  ของส านักปลัดเทศบาล มีความ
ประสงค์จัดซื้อตู้ เย็น ขนาด 5  คิวบิกฟุต เ พ่ือใช้ในการเก็บวัสดุที่
จ าเป็นต้องควบคุมอุณหภูมิและทดแทนตู้เย็นเครื่องเดิมที่มีอายุการใช้งาน
เป็นเวลานานสิ้นเปลืองพลังงานเนื่องจากรายการดังกล่าวทางส านัก
ปลัดเทศบาล  ไม่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564  ดังนั้น 
จึงขอตั้งจ่ายรายการใหม่ดังนี้ 

     รายการใหม่ 
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภท
ครุภัณฑ์งานบ้าน  งานครัว  จัดซื้อตู้เย็น ขนาด  5  คิวบิกฟุต  จ านวน  1  
เครื่อง  ราคา  6,500.-  บาท เพื่อใช้ประจ าส านักงานเทศบาล 
 
 

                                           โดยโอนลดจาก……….. 
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      โดยโอนลดจาก 
แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่อง
กับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ (ค่าใช้จ่ายใน
การเลือกตั้ง) หมวดค่าใช้สอย ตั้งไว้ 530,000.-บาท  งบประมาณคงเหลือ
ก่อนโอน 60 ,229.20บาท  โอนลดครั้ งนี้   6 ,500.-บาท  คงเหลือ
งบประมาณหลังโอน  53,729.20 บาท 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563  หมวด 4 ข้อ 27 การโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน  โดยการโอนเพ่ิม  โอนลด ที่ท าให้
ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ขอบคุณครับ 

นายสรศักดิ์  สุริยะสุนทร         ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน ที่ได้ชี้แจงรายละเอียด  
ประธานสภาเทศบาล  มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอ 
    มติที่ประชุมนะครับ 

 สมาชิกท่านใดเห็นควรอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 2564  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ กรุณายกมือ     
17  คน 

 สมาชิกท่านใดไม่เห็นด้วยการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 2564  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ กรุณายกมือ       
-    คน 

 สรุป มติที่ประชุมสภาเทศบาล มีมติ (อนุมัติ/ไม่อนุมัติ) ด้วยคะแนน 
อนุมัต ิ  17   เสียง     ไม่อนุมัต ิ   -    เสียง 
 

ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 3  ญัตติที่ (8) 
 

ญัตติที่ 8 นายกเทศมนตรี เรื่อง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2564  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่า 
ครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซื้ อ เครื่ องดูดฝุ่น  ส านัก
ปลัดเทศบาล ขอเชิญนายกเทศมนตรีชี้แจงรายละเอียดญัตติครับ 

นายนิติ  นิเดหะ   เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ และ
นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายนิติ  นิเดหะ นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน  

          ขอเสนอญัตติ............ 
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ขอเสนอญัตติ  เรื่อง   ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564  ไปตั้งจ่ายรายการใหม่  หมวดค่าครุภัณฑ์  
ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน  ของส านักปลัดเทศบาล มีความประสงค์
จัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น เพ่ือใช้ในการดูดฝุ่นท าความสะอาดประจ าส านักงาน  
และเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและมีเครื่องมือเครื่องใช้
เพียงพอในการปฏิบัติงาน  เนื่องจากรายการดังกล่าวไม่ได้ตั้งงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564  ดังนั้น จึงขอตั้งจ่ายรายการใหม่ดังนี้ 

     รายการใหม่ 
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภท
ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซื้อเครื่องดูดฝุ่นขนาด  25  ลิตร  สามารถดูดฝุ่น
และน้ าได้เป็นราคาพร้อมอุปกรณ์ จ านวน  เครื่อง  ราคา  14,000.- บาท  
เพ่ือใช้ในการดูดฝุ่นท าความสะอาดประจ าส านักงานเทศบาล เมืองตะลุบัน 

     โดยโอนลดจาก 
แผนงานบริหารงานทั่วไป   งานบริหารทั่วไป  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่อง
กับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ (ค่าใช้จ่ายใน
การเลือกตั้ง) หมวดค่าใช้สอย ตั้งไว้ 530,000.-บาท  งบประมาณคงเหลือ
ก่อนโอน 74 ,229.20 บาท  โอนลดครั้งนี้   14 ,000.-บาท  คงเหลือ
งบประมาณหลังโอน  60,229.20 บาท   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง     ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563  
หมวด 4 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน  โดยการโอน
เพ่ิม  โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไปตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ขอบคุณครับ 

 

นายสรศักดิ์  สุริยะสุนทร         ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน ที่ได้ชี้แจงรายละเอียด
ประธานสภาเทศบาล  มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอ 
    มติที่ประชุมน่ะครับ 

สมาชิกท่านใดเห็นควรอนุมัติ โอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 2564  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ กรุณายกมือ     
17  คน 

สมาชิกท่านใดไม่เห็นด้วยการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 2564  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ กรุณายกมือ       
-   คน 

                                             สรุปมติที่ประชุม………… 
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 สรุปมติที่ประชุมสภาเทศบาล มีมติ (อนุมัติ/ไม่อนุมัติ) ด้วยคะแนน  

อนุมัต ิ  17  เสียง    ไม่อนุมัติ    -    เสียง 

ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 3  ญัตติที่ (9) 
 

ญัตติที่ 9 ญัตตินายกเทศมนตรี เรื่อง  ขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2564  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่  หมวดค่ า  ครุ ภั ณฑ์   ป ระ เภทครุ ภัณฑ์ ส านั ก ง าน  จั ดซื้ อ
เครื่ อ งปรั บอากาศแบบแยกส่ วน  ส านั กปลั ด เทศบาล  ขอ เชิญ
นายกเทศมนตรีชี้แจงรายละเอียดญัตติครับ 

นายนิติ  นิเดหะ    เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ 
นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ผมนายนิติ   นิเดหะ   นายกเทศมนตรีเมือง  

ตะลุบัน ขอเสนอญัตติ  เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ไปตั้งจ่ายรายการใหม่  หมวดค่า
ครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน  ของส านักปลัดเทศบาล มีความ
ประสงค์จัดซือ้เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน  แบบแขวน ขนาด 26,000  
บีทียู เพ่ือใช้ประจ าห้องทะเบียนราษฎร์ จ านวน 1  เครื่อง  เนื่องจาก
เครื่องปรับอากาศดังกล่าวมีระยะเวลาใช้งานเป็นเวลานาน ท าให้เครื่อง
เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน และต้องซ่อมบ่อยซึ่งท าให้สิ้นเปลือง
งบประมาณ  ซึ่งรายการดังกล่าวไม่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
พ.ศ. 2564  ดังนั้น จึงขอตั้งจ่ายรายการใหม่ดังนี้ 

     รายการใหม่ 
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภท
ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน  แบบแขวน
ขนาด 26,000 บีทียู  จ านวน  1  เครื่อง  ราคาเครื่องละ 36,000.-บาท  
ประจ าห้องทะเบียนราษฎร์  ซึ่งรายการดังกล่าว จัดซื้อตามราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์  

     โดยโอนลดจาก 
แผนงานบริหารงานทั่วไป   งานบริหารทั่วไป ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่อง
กับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ (ค่าใช้จ่ายใน
การเลือกตั้ง) หมวดค่าใช้สอย ตั้งไว้ 530,000.-บาท  งบประมาณคงเหลือ
ก่อนโอน 110,229.20  บาท  โอนลดครั้งนี้ 36,000.- บาท  คงเหลือ 
 
                                                     งบประมาณหลังโอน..........   
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งบประมาณหลังโอน  74,229.20 บาท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563  
หมวด 4 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอน
เพ่ิม  โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไปตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ขอบคุณครับ 

 

นายสรศักดิ์  สุริยะสุนทร         ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน ที่ได้ชี้แจงรายละเอียด   
ประธานสภาเทศบาล  มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอ 
    มติที่ประชุมน่ะครับ 

 สมาชิกท่านใดเห็นควรอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายระจ า
ปี งบประมาณ 2564  ไปตั้ งจ่ าย เป็นรายการใหม่  กรุณายกมือ              
17  คน 

 สมาชิกท่านใดไม่เห็นด้วยการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 2564  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ กรุณายกมือ       
-    คน 

 สรุป มติที่ประชุมสภาเทศบาล  มีมติ (อนุมัติ/ไม่อนุมัติ)  ด้วยคะแนน   
อนุมัต ิ  17   เสียง     ไม่อนุมัต ิ  -   เสียง 

ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 3  ญัตติที่ (10) 
 

ญัตติที่ 10  ญัตตินายกเทศมนตรี เรื่อง  การโอนสินทรัพย์
สิ่งก่อสร้าง งบประมาณกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน พัฒนาแหล่งเที่ยวใน
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน (กองช่าง) ขอเชิญนายกเทศมนตรีชี้แจง
รายละเอียดญัตติครับ 

นายนิติ  นิเดหะ            เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและ 
นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายนิติ  นิเดหะ นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน  

ขอเสนอญัตติ  เรื่อง การโอนสินทรัพย์สิ่งก่อสร้าง (งบลงทุน) งบประมาณ
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน โดยส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
ปัตตานี ได้อนุมัติโครงการพัฒนาแหล่งเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน 
ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กิจกรรม
ปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวหาดวาสุกรี จ านวนเงิน 4 ,650,000 
บาท (สี่ล้านหกห้าหมื่นบาทถ้วน)  เทศบาลเมืองตะลุบัน ได้รับหนังสือ ที่ 
ปน 0005/439 ลงวันที่ 2 เมษายน 2564 เรื่อง การโอนสินทรัพย์
สิ่งกอ่สร้าง (งบลงทุน) งบประมาณกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ซึ่งจังหวัด
ปัตตานีได้สอบถามความประสงค์รับโอนทรัพย์สินสิ่งก่อสร้าง โครงการ 

                                                        ตามแผนปฏิบัติ.............. 
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ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จากการประชุมของคณะกรรมการ
บริหารจังหวัด/กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.)  ได้มีมติที่ประชุม
รายการโอนทรัพย์สินสิ่งก่อสร้าง จะต้องผ่านการพิจารณาจากสภา
เทศบาลเมืองตะลุบันในการรับโอนสินทรัพย์ดังกล่าว เพ่ือให้เป็นไปตาม
มติที่ประชุมของคณะกรรมการบริหารจังหวัด/กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 
(ก.บ.ก.) และเพ่ือจะด าเนินการส่งมอบโอนทรัพย์สินตามบัญชีรายการ
ทรัพย์สิน จึงขอเรียนเสนอสภาเทศบาลพิจารณาให้ความเห็นชอบ ในการ
โอนสินทรัพย์สิ่งก่อสร้าง (งบลงทุน) งบประมาณกลุ่มจังหวัดภาคใต้
ชายแดนต่อไป  ขอบคุณครับ 

 

นายสรศักดิ์  สุริยะสุนทร      ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน ที่ได้ชี้แจงรายละเอียด   
ประธานสภาเทศบาล  มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอ 
    มติที่ประชุมนะครับ 

สมาชิกท่านใดเห็นชอบการโอนสินทรัพย์สิ่งก่อสร้าง งบประมาณ
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน พัฒนาแหล่งเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคใต้
ชายแดน  กรุณายกมือ  17  คน 

สมาชิกท่ านใดไม่ เห็นด้ วยการโอนสินทรัพย์ สิ่ งก่อสร้ า ง
งบประมาณกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน พัฒนาแหล่งเที่ยวในกลุ่มจังหวัด
ภาคใต้ชายแดน  กรุณายกมือ   -  คน 

  สรุปมติที่ประชุมสภาเทศบาล มีมติ (อนุมัติ/ไม่อนุมัติ) ด้วย
คะแนนเห็นชอบ   17   เสียง    ไม่เห็นชอบ   -   เสียง 

ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 3  ญัตติที่  (11) 
 

ญัตติที่ 11 ญัตตินายกเทศมนตรี เรื่อง  โครงการขอใช้ที่ดินเพ่ือ
สร้างโรงเรียนเทศบาล 6 บ้านบางตาหยาด (กองการศึกษา)  ขอเชิญ
นายกเทศมนตรีชี้แจงรายละเอียดญัตติครับ 

นายนิติ  นิเดหะ    เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ 
นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายนิติ  นิเดหะ นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน  

ขอเสนอญัตติ  เรื่อง โครงการขอใช้ที่ดินเพ่ือสร้างโรงเรียนเทศบาล ๖ 
บ้ า น บ า ง ต า ห ย า ด   ค ณ ะท า ง า น ต ร ว จ ส อบ พ้ื น ที่  ต า ม ค า สั่ ง
คณะอนุกรรมการพัฒนาที่ดินจังหวัดปัตตานี ได้มีค าสั่ง  ที่ ๑/๒๕๖๔ ลง
วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ได้ด าเนินการส ารวจรวบรวมและวิเคราะห์
ข้อมูลและจะท าแผนที ่

                                                             สภาพการใช้………. 
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สภาพการใช้และถือครองที่ดิน เพ่ือจ าแนกประเภทที่ดินพ้ืนที่ป่าไม้ถาวร 
ป่าไม้แก่นจังหวัดปัตตานีออกจากป่าไม้ถาวรให้เป็นที่ท ากินของราษฎร 
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ ในกรณีที่ส่วน
ราชการใดเข้าท าประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุเคราะห์ให้พิจารณา
ขออนุญาต ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปัตตานี 
มีหนังสือแจ้งขอให้เทศบาลเมืองตะลุบัน จัดส่งเอกสารประกอบการขอ
อนุเคราะห์เพ่ิมเติม ตามที่เทศบาลเมืองตะลุบันได้ขออนุญาตเข้าท า
ประโยชน์จากการออกส ารวจพ้ืนที่ป่าไม้แก่นป่าถาวรของคณะท างานฯ 
พบว่าโรงเรียนเทศบาล ๖  บ้านบางตาหยาดตั้งอยู่ในเขตป่าไม้แก่นตาม
ปรากฏในแผนที่ ซึ่งต่อมาเทศบาลเมืองตะลุบันได้ด าเนินการ  ขออนุญาต
เข้าท าประโยชน์ในที่ดินป่าไม้แก่นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๓ 
มิถุนายน ๒๕๖๓    เอกสารหลักฐานที่ขอให้เทศบาลเมืองตะลุบัน ยื่น
เพ่ิมเติม ประกอบการขออนุญาต คือเอกสารที่แสดงผลการพิจาณาให้
ความเห็นชอบจากสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ป่านั้นตั้งอยู่เพ่ือใช้
ประกอบหลักฐานขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าไม้แก่นของ
โรงเรียนเทศบาล ๖ บ้านบางตาหยาด ครบถ้วนถูกต้อง จึงขอน าเรียน
เสนอสภาเทศบาลพิจารณาให้ความเห็นชอบ ในการขออนุญาตเข้าท า
ประโยชน์ ต่อไป  ขอบคุณครับ 

 
นายสรศักดิ์  สุริยะสุนทร         ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน ที่ได้ชี้แจงรายละเอียด  
ประธานสภาเทศบาล  มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอ 
    มติที่ประชุมนะครับ 

สมาชิกท่านใดเห็นชอบ โครงการขอใช้ที่ดินเพ่ือสร้างโรงเรียน
เทศบาล 6 บ้านบางตาหยาด กรุณายกมือ   17  คน 

- สมาชิกท่านใดไม่เห็นด้วย โครงการขอใช้ที่ดินเพื่อสร้างโรงเรียน
เทศบาล 6 บ้านบางตาหยาด กรุณายกมือ    -    คน 

  สรุป มติที่ประชุมสภาเทศบาล มีมติ (อนุมัติ/ไม่อนุมัติ) ด้วย
คะแนนเห็นด้วย   17   เสียง    ไม่เห็นด้วย   -   เสียง 

 

ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 3  ญัตติที่ (12) 
 

              ญัตติที ่12….…..   
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ญัตติที่ 12  ญัตตินายกเทศมนตรี  เรื่อง  การพิจารณาคัดเลือก
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองตะลุบัน เป็นกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และ
กรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (กองยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ) ขอเชิญนายกเทศมนตรีชี้แจงรายละเอียดญัตติครับ 

 

นายนิติ  นิเดหะ    เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ 
นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายนิติ  นิเดหะ นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน  

ขอเสนอญัตติ เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเมืองตะลุบัน     
เป็นกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  และกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้พิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่น จ านวน ๓ 
คน เป็นกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่น 
จ านวน ๓ คน เป็นกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ เพ่ือจะได้ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการท้องถิ่น
และคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จึงขอน าเรียน
เสนอสภาเทศบาลพิจารณาเลือกต่อไป ขอบคุณครับ 

 
นายสรศักดิ์  สุริยะสุนทร      ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน ที่ได้ชี้แจงรายละเอียด  
ประธานสภาเทศบาล  สมาชิกทุกท่านคงเข้าใจนะครับ   แต่เนื่องจากระเบียบไม่ได้ก าหนดวิธีการ    

เลือกไว้ เพราะฉะนั้นเพ่ือมิให้เสียเวลา ผมก็เสนอวิธีการเลือกโดยให้
สมาชิกเสนอชื่อ และขอมติในท่ีประชุม มีสมาชิกท่านจะเสนอเป็นอย่างอ่ืน
หรือไม่ครับ ขอเชิญครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติประชุม สมาชิกท่านใดเห็น
ด้วยกับวิธีที่ให้สมาชิกเสนอชื่อ และขอมติในที่ประชุมโดยการยกมือขึ้นที่
ละคน กรุณายกมือขึ้น  

มติที่ประชุม    เห็นด้วย  17  เสียง 
     ไม่เห็นด้วย  ไม่มี 
     งดออกเสียง  -  เสียง 

 สรุปว่าสมาชิกเห็นด้วยกับการเลือกคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล
โดยให้วิธีที่ให้สมาชิกเสนอชื่อ และขอมติในท่ีประชุม 

   ต่อไปผมขอให้สมาชิกสภาเสนอรายชื่อสมาชิกสภาที่เห็นควรและ
เหมาะสมเป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองตะลุบัน ขอ
เชิญครับ เชิญคุณชาติชาย  ดือเระ ครับ 

                                                                                                  นายชาติชาย  ดือเระ…….. 
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นายชาติชาย  ดือเระ   เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านนายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน 
สมาชิกสภาเทศบาล   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ  ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   ผมนาย  

ชาติชาย  ดือเระ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ผมขอเสนอสมาชิกสภา
เทศบาลจ านวน 3 คน  เป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ครับ 
ขอเสนอ 1. นายยูฮารี  อาลี   สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3 

       2. นายอัคลี  โมง      สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
         3. นายซูเพียน  มูซอ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
 

นายสรศักดิ์  สุริยะสุนทร       ขอบคุณครั บ  ผมขอผู้ รั บ รอง  มี ผู้ รั บ รองถู กต้ อ งสรุ ปว่ า  
ประธานสภาเทศบาล  สภาแห่งนี้มีมติให้สมาชิกสภาเทศบาลเป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
    จ านวน 3 คน คือ 

 1. นายยูฮารี  อาลี   สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3 
       2. นายอัคลี  โมง      สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
         3. นายซูเพียน  มูซอ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
  และต่อไปผมขอให้สมาชิกสภาเสนอรายชื่อสมาชิกสภาที่เห็นควร

และเหมาะสมเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  ขอเชิญครับ เชิญคุณชาติชาย  ดือเระ ครับ 

นายชาติชาย  ดือเระ   เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านนายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน 
สมาชิกสภาเทศบาล   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ  ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   ผมนาย  

ชาติชาย  ดือเระ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ผมขอเสนอสมาชิกสภา
เทศบาลจ านวน 3 คน  เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ครับ 
ขอเสนอ 1. ว่าที ร.ต.นูอิม  หวันวัง   สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3 

        2. นายฟาซัน  อีสาคาน      สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
          3. นายสาฟีรันดร์  เจะเกาะ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 

นายสรศักดิ์  สุริยะสุนทร       ขอบคุณครั บ  ผมขอผู้ รั บ รอง  มี ผู้ รั บ รองถู กต้ อ งสรุ ปว่ า  
ประธานสภาเทศบาล  สภาแห่งนี้มีมติให้สมาชิกสภาเทศบาลเป็นคณะกรรมการติดตามและ 
    ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คือ 

1. ว่าที ร.ต.นูอิม  หวันวัง   สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3 
        2. นายฟาซัน  อีสาคาน      สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
          3. นายสาฟีรันดร์  เจะเกาะ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
 

 
ต่อไปเข้าสู่…. 
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ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 3  ญัตติที่ (13) 

ญัตติที่ 13  ญัตตินายกเทศมนตรี เรื่อง  การพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภา
เทศบาลเมืองตะลุบัน เป็นกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ตาม
ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม)  ขอเชิญนายกเทศมนตรีชี้แจงรายละเอียดญัตติครับ 

นายนิติ  นิเดหะ    เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ
นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ผม นายนิติ  นิเดหะ   นายกเทศมนตรีเมือง 

ตะลุบัน ขอเสนอญัตติ  เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล
เมืองตะลุบันเป็นกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ตามประกาศ
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุน
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด าเนินงานและบริการจัดการระบบ
หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2561 ซึ่งมีผลบังคับ
ใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ประกาศคณะกรรมการหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ ข้อ 12 (3)  สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมาย จ านวนสองคนเป็นกรรมการ 
และมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปี นับตั้งแต่วันที่ออกค าสั่งแต่งตั้ง และ
หากกรรมการว่างลงก่อนครบวาระ ให้ด าเนินการคัดเลือกกรรมการ
ประเภทเดี่ยวกันแทน ภายในสามสิบวัน และข้อ 16 คณะกรรมการ
กองทุนมีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
1. พิจารณาอนุมัติแผนการเงินประจ าปีของกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
2. พิจารณาอนุมัติโครงการ หรือกิจกรรมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ

กองทุนตามข้อ 10 
3. ออกระเบียบที่จ าเป็นเพ่ือประสิทธิภาพในการบริหารกองทุน ทั้งนี้ 

ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศนี ้
4. สนับสนุนให้บุคลคนในท้องถิ่นสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขทั้งที่

บ้าน ในชุมชน หรือหน่วยบริการได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
5. ให้ค าแนะน าในการจัดท าข้อมูลและโครงการ หรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับ

งานสาธารณสุขของกลุ่มเป้าหมาย แก่หน่วยงาน องค์กรหรือกลุ่ม
ประชาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

6. พิจารณาให้ความเห็นชอบ รายงานผลการด าเนินงาน รายงานการรับ
เงิน การจ่ายเงินและเงินคงเหลือของกองทุนหลักประกันสุขภาพ จึง
ขอน าเรียนเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองตะลุบัน เพ่ือพิจารณา
ต่อไป  ขอบคุณครับ 
 

                                                                                         นายสรศักดิ์  สุริยะสุนทร…….. 
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นายสรศักดิ์  สุริยะสุนทร      ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน ที่ได้ชี้แจงรายละเอียด  
ประธานสภาเทศบาล  สมาชิกทุกท่านคงเข้าใจนะครับ   แต่เนื่องจากระเบียบไม่ได้ก าหนดวิธีการ 

เลือกไว้ เพราะฉะนั้นเพ่ือมิให้เสียเวลา ผมก็เสนอวิธีการเลือกโดยให้
สมาชิกเสนอชื่อ และขอมติในท่ีประชุม มีสมาชิกท่านจะเสนอเป็นอย่างอ่ืน
หรือไม่ครับ ขอเชิญครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติประชุม สมาชิกท่านใดเห็น
ด้วยกับวิธีที่ให้สมาชิกเสนอชื่อ และขอมติในที่ประชุมโดยการยกมือขึ้นที่
ละคน กรุณายกมือขึ้น  

มติที่ประชุม    เห็นด้วย  17   เสียง 
     ไม่เห็นด้วย  ไม่มี 
     งดออกเสียง  -  เสียง 

 สรุปว่าสมาชิกเห็นด้วยกับการเสนอบุคคลที่จะเป็นกรรมการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ โดยให้วิธีที่ให้สมาชิกเสนอชื่อ และขอมติในที่
ประชุม 

   ต่อไปผมขอให้สมาชิกสภาเสนอรายชื่อสมาชิกสภาที่เห็นควรและ
เหมาะสมเป็นกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ขอเชิญครับ เชิญคุณ
พ.ต.ต.ประสพ  เล็มมณี ครับ 

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

พ.ต.ต.ประสพ  เล็มมณี  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ผมขอเสนอสมาชิก
สภาเทศบาลจ านวน 2 คน  เป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ ดังนี้ ขอเสนอ 1. นายชาติชาย ดือเระ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 

                       2. นายอาวีเดิ่น  เถาะ   สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
นายสรศักดิ์  สุริยะสุนทร       ขอบคุณครั บ  ผมขอผู้ รั บ รอง  มี ผู้ รั บ รองถู กต้ อ งสรุ ปว่ า  
ประธานสภาเทศบาล  สภาแห่ งนี้ มี มติ ให้ สมาชิกสภาเทศบาลเป็นคณะกรรมการ เป็ น                
                     คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ คือ 

  1. นายชาติชาย  ดือเระ     สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
        2. นายอาวีเดิ่น  เถาะ      สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 

     ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่  4  เรื่องอ่ืน ๆ 
  ขอแจ้งให้ที่ประชุมสภาเทศบาล เพ่ือทราบ รายงานติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาประจ าปี พ.ศ. 2563 มาเพ่ือทราบ 

  ต่อไปมีสมาชิกท่านใดจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ขอเชิญ    นายอัค

ลี  โมง ครับ  

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

ชาวบ้านชุมชนหวายขมประมาณ 20 ครัวเรือนมาร้องเรียนให้ผมน าเสนอ
ที่ประชุมเรื่องการขอเลขที่บ้าน สืบเนื่องจากชาวบ้านต้องการใช้ไฟฟ้า ซึ่ง
ปัญหานี้มันมีมานานแล้ว เขาเคยร้องเรียนเมื่อสมัยผมเคยด ารงแต่งสมาชิก
สภาที่ผ่านมา และจนถึงบัดนี้ก็ยังไม่ได้รับการแก้ไข ผมจึงขอเสนอต่อสภา
แห่งนี้ ซึ่งปัญหาก็คือไม่มีเอกสารสิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นโฉนดที่ดิน หรือ น.ส.๓ 
ก. ไม่มี ผมเองก็รู้ว่าการที่จะท าบ้านเลขที่ต้องมีโฉนดที่ดินหรือเอกสาร
สิทธิ์ ถ้าไม่มีเอกสารสิทธิ์ก็ท าไม่ได้  ผมก็อยากจะขอใช้สภาแห่งนี้ ช่วย
หาทางออกให้กับชาวบ้านนะครับ เพราะว่าเขามีปัญหามาหลายปีแล้ว
ครับ ผมก็มีขอเสนอเพียงเท่านี้ครับ  ขอบคุณครับ 

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

นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน ชีแจ้งรายละเอียดครับ  เชิญครับ 
 

นายนิติ  นิเดหะ    เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ    
นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน ผมนายนิติ  นิเดหะ นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน  ครับตามที่ท่านสมาชิก

ได้เสนอเมื่อสักครู่ ครับผมทราบครับว่าปัญหานี้เป็นปัญหามายาวนานและ
เรื้อรังน่ะครับ สมัยที่ผ่านมาก็มีปัญหาอยู่ ผมก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับว่า
ปัญหานี้เราก็คุยกันแล้วในระดับหนึ่ง ซึ่งทางสมาชิกสภาก็ทราบอยู่แล้วว่า
คือ ที่เขาไปสอบถามเป็นเรื่องของการที่ต้องมีเอกสารสิทธิ์เป็นหลัก ถ้าไม่มี
เอกสารสิทธิ์นี้ก็กลับบ้านไปตัวเปล่า ซึ่งผมได้ไปสอบถามที่การไฟฟ้าก็เป็น
ลักษณะเดียวกันคือถ้าไม่มีบ้านเลขที่หรือไม่มีเอกสารสิทธิ์ที่เป็นโฉนดที่ดิน
หรือ น.ส.๓.ก ก็จะท าเป็นบ้านเลขที่ชั่วคราว ซึ่งอันนี้ก็เป็นปัญหาอยู่ ผม
จะพยายามให้เต็มที่ เราไม่ได้นิ่งนอนใจ เดี่ยวผมจะไปประสานกับไฟฟ้าอีก
ครั้งหนึ่ง ขอบคุณครับ 

 
 
 
 
 

 นายสรศักดิ์  สุริยะสุนทร..... 
 



-26- 

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

ร.ต.นูอิม  หวันวัง   เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านนายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน 
สมาชิกสภาเทศบาล   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ  ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   ผมว่าที่  

ร.ต.นูอิม  หวันวัง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3 ผมขอเสนอประเด็นดังนี้
นะครับ เรื่องขอไฟสปอร์ตไลท์ หรือถ้าไม่ได้ก็ขอโคมไฟสาธารณะ LED ซึ่ง
จะขอให้ติดตั้งบริเวณใกล้ธนาคารปู เส้นทางนั้นเป็นเส้นทางในชุมชน ซึ่ง
บริเวณตรงนั้นเป็นทางที่มืด และที่ส าคัญชาวบ้านใช้สัญจรในการท ามาหา
กิน ออกหาปลาเลี้ยงครอบครัวเป็นประจ า ประเด็นที่สองคือ เรื่องขอให้
สร้างถนนคอนกรีต จ านวน 3 เส้นทาง จุดที่ 1 เส้นทางจากร้านแบปา คาร์
แคร์ ซึ่งเป็นทางในชุมชน โดยขอให้สร้างเป็นถนนคอนกรีต ระยะทาง
โดยประมาณ 800 เมตร  จุดที่ 2 เส้นทางในชุมชนปาตาตีมอ 1 โดยเริ่ม
จากสามแยกบ้าน ส.ท.นูอิม หวันวัง ไปจนถึงธนาคารปู ระยะทาง
โดยประมาณ 100 เมตร เพ่ือการสัญจรที่ดีขึ้น จุดที่ 3 เป็นจุดที่ชาวบ้าน
ได้ร่วมมือช่วยกันบริจาคที่ดิน เ พ่ือสร้างถนนคอนกรีต ระยะทาง
โดยประมาณ 800 เมตร จากกุโบร์เก่าสิ้นสุดถึงหน้าบ้าน ส.ท.ฮาสัน มามะ 
ประเด็นที่ 3 เรื่องการจัดระเบียบตลาดสดเทศบาลเมืองตะลุบัน โดย      
1.การจัดระเบียบแผงจ าหน่าย 2. การปรับปรุงและพัฒนาการจัดเก็บ
รายได้ 3.การก าหนดสถานที่จอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และที่ห้ามจอด 
4.การจราจร การก าหนดทางเข้า-ออก ตลาดสด 5. การรักษาความ
สะอาดในตลาดสดโดยรวม 6.การตรวจตราและบังคับใช้กฎหมาย 
ประเด็นสุดท้ายคือ เรื่องแพะบนถนน ซึ่งผมได้รับเรื่องร้องเรียนจาก
ชาวบ้านในเรื่องแพะตามถนน เส้นทางปากน้ าและหาดวาสุกรีเพราะเสี่ยง
ต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนน และยังท าให้ชาวบ้านเดือดร้อน เพราะเข้าไป
ในบ้านไปกัดกินต้นไม้ที่ปลูกไว้ในบ้านจนได้รับความเสียหาย ที่ส าคัญคือ
ชอบคุ้ยเขี่ยหาอาหารในถังขยะ ท าให้เกิดความสกปรกบนตามท้องถนน 
ซึ่งผมอยากจะให้ด าเนินการดังนี้ 1.แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดูแลเรื่อง
ความสะอาดและดูแลภูมิทัศน์ของเทศบาล ซึ่งถ้ามีอยู่แล้วก็อยากจะให้
แบ่งทีมดูแลเรื่องสัตว์ที่ปล่อยตามถนนหรือสถานที่สาธารณะโดยเฉพาะ   
2. ออกประกาศเป็นข้อบังคับเทศบัญญัติก าหนดโทษ หรือค่าปรับ
โดยเฉพาะแล้วปิดประกาศ ณ สถานที่ต่างๆ รวมถึงประกาศทางเพจของ
เทศบาลเมืองตะลุบัน 
                        3. จัดท าสถานที่…… 
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3. จัดท าสถานที่กักตัวของสัตว์ที่จับมาไว้เฉพาะ ณ ที่เหมาะสม และต้องมี
เจ้าหน้าที่ดูแลเรื่องการเงิน เมื่อเจ้าของมาจ่ายค่าปรับ เจ้าหน้าที่ต้องออก
ใบเสร็จ เพ่ือความโปร่งใส่ ส่วนกรณีที่เจ้าของไม่มาเสียค่าปรับ ภายใน 7-
10 วัน แนะน าให้ขายได้เลย และเงินค่าปรับที่ได้ ก็เอาไปใช้ในการดูแล
สัตว์ที่กักตัว ครับผมก็เสนอเพียงเท่านี้นะครับ ขอบคุณครับ 

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

นายกเทศมนตร ีชี้แจงรายละเอียด เชิญครับ 

นายนิติ  นิเดหะ            เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและ 
นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายนิติ  นิเดหะ นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน  

เรื่องไฟฟ้าแสงสว่างนี้เราจะด าเนินการ ผมก็อยากจะฝากให้ท่านสมาชิก
สภาช่วยกันสอดส่องด้วยว่าตรงไหนจะให้เพ่ิมแสงไฟ ก็ท าหนังสือเป็นลาย
ลักษณ์อักษรมายังเทศบาลเพ่ือที่จะได้ด าเนินการตรงจุดนั้นครับ เรื่องที่2 
เรื่องจับแพะที่ปล่อย ก่อนหน้านี้เทศบาลก็ได้ไปด าเนินการแล้วในส่วนนี้ 
และขณะนี้เราได้รับทราบปัญหาและได้พิจารณาในหลายๆเรื่อง ก็ถือว่า
ด าเนินการอยู่ครับ  แต่ก็ต้องขอบคุณท่านสมาชิกได้ชี้แนะมายังสภาแห่งนี้ 
ซึ่งเป็นเดือนที่สองท่ีเรามารับต าแหน่งและได้ปฏิบัติงาน และช่วงนี้เป็นช่วง
ของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ โควิด -
19 วันเสาร์ – อาทิตย์เราก็ได้ไปส ารวจ ซึ่งเรามีแผนที่จะปรับปรุงในเรื่อง
ของสวัสดิการของชาวตะลุบัน สิ่งนี้ผมก็ต้องขอบคุณท่านสมาชิกสภา ที่ได้
ชี้แนะมานะครับเรื่องที่3 เรื่องถนนคอนกรีตเป็นนโยบายของเราอยู่แล้ว 
เพียงแต่ให้น าเสนอมาว่าจะเพ่ิมเติมตรงไหนนะครับ และก็ในเรื่องไฟส่อง
สว่างเราก็จะด าเนินการ ส าหรับเรื่องตลาดสด ก็ขอเรียนอย่างนี้นะครับว่า
เป็นนโยบายของเราที่จะจัดในเรื่องของตลาดสดทั้งหมด เพราะเรื่องนี้เป็น
เรื่องแรกที่เราก าลังด าเนินการอยู่ แต่มันมีหลายๆประเด็นปัญหาเรื่องการ
วางแผงขายของ ที่ไปวางบนถนน บนทางเดิน ซึ่งดูแล้วมันผิดหลัก การตั้ง
ของขายบนทางเดินมันผิดหลัก 100% ซึ่งการตั้งขายของนี้มันมีระเบียบ
ของหลักสุขาภิบาล การตั้ง 10 เมตร 20 เมตร  อันนี้ผมจะน าเรียนให้ท่าน
สมาชิกได้รับทราบว่า แผงขายของข้างในที่ผมไปส ารวจ เหลืออีก 50% ให้
เข้าไปขายข้างใน และแม่ค้าส่วนใหญ่ที่มาขายของนี้ไม่ใช่คนในเขต
เทศบาลนะครับ เป็นคนข้างนอกหมดเลย อันนี้คือข้อเท็จจริง และปรากฏ
ว่าตามแผงขายไม่ได้ บางรายให้เขาเช่าอย่างนี้เป็นต้น อันนี้เรา 
                                                     พยายามจะจัดระเบียบ.......... 
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พยายามจะจัดระเบียบ  และเรื่องรถจักรยานยนต์ก็เหมือนก้น ชาวบ้านก็ 
ร้องเรียนค่อนข้างจะเยอะมาก คือไม่ให้เอารถเข้าไปในตลาด ท าให้พ้ืนที่
คับแคบ เราก็จะหาวิธีการว่าจะท าอย่างไร ตอนนี้เราก็ประชุมหลายครั้ง
แล้ว แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา -
19 เราไม่สามารถที่จะด าเนินการได้ ในบางพ้ืนที่ อันนี้เราก็มีแผนจะ
ด าเนินการ และเราก็จะเชิญท่านสมาชิกสภามาร่วมพัฒนา  ร่วมกัน
วางแผนว่าอะไรที่เราสามารถจะท าได้ เราก็เชิญตัวแทนของตลาดสด 
ตัวแทนพ่อค้าแม่ค้าทั้งหมด เราจะเชิญมาคุยทั้งหมดและก็เรื่องการค้าง
จ่าย อันนี้ก็เยอะนะครับ และผมก็ขอให้มั่นใจในการจัดระเบียบของตลาด
สด ให้เป็นระเบียบที่ดีที่สุด และก็เป็นที่พึงพอใจของทุกฝ่าย ซึ่งหลักการ
ของเราก็คือ  การคุ้มครองผู้บริโภคิ  และแม่ค้าก็ได้ขายของ  ผมก็ขอเรียน
ชี้แจงเพียงเท่านี้นะครับ ขอบคุณครับ 

นายสรศักดิ์  สุริยะสุนทร   ขอบคุณท่าน  นิติ  นิเดหะ  นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน ที่ได้ชี้      
ประธานสภาเทศบาล               แจงรายละเอียด  ผมในนามของสมาชิกสภาเทศบาล ขอเสนอแนะสักนิด 

หนึ่งนะครับ ในเรื่องของตลาดสด ซึ้งตามที่ได้ทราบปัญหาก็คือ เราขาดใน
การที่จอดรถเราไม่เพียงพอ ซึ่งประเด็นตรงนี้เราต้องหาวิธีการ หาที่จอด
รถให้กับบุคคลที่เข้าไปจับจ่ายใช้สอยในตลาด ก็ประเด็นที่ว่ามีคนน ารถ 
แต่หาที่จอดรถไม่ได้ก็เลยขับเข้าไปในตลาด ถ้าหากเราก าหนดจุดจอดรถ 
ที่จอดรถเพียงพอคงอาจจะไม่เกิดปัญหา อันนี้ก็ฝากท่านนายกเทศมนตรี
ไปแก้ไข หาวิธีการนะครับ มีสมาชิกจะเสนออีกไม่ครับมีสมาชิกท่านใดจะ
อภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ขอเชิญ ท่านเสรี  เจะมะ  ชี้แจ้งรายละเอียด
ครับ  เชิญครับ 

นายเสรี  เจะมะ   เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านนายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน  
สมาชิกสภาเทศบาล   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ   ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ผมนาย  

เสรี เจะมะ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3  ผมขอเสนอฝากท่านประธานสภา 
2 ประเด็น ครับ คือผมได้รับเรื่องร้องเรียนจากชาวบ้าน ประเด็นแรกคือ 1 
ให้มีการซ่อมแซมถนนสายตะพาบนถึงกระจูด โดยจุดเริ่มต้นจากสามแยก
ระยะทางโดยประมาณ 1,500 เมตร ครับ และตัดจากสามแยกตะพาบน
ไปถึงไปบ้านใหญ่ ระยะทางโดยประมาณ 300 เมตร ประเด็นที่ 2 คือ 
ประเด็นนี้ชาวบ้านจอเร่งด่วนให้ผมน าเสนอต่อสภาแห่งนี้ก็คือ เรื่องกิ่งไม้
ตกบนไหล่ทางครับผมก็อยู่ในถนนสองสายนี้เช่นกันครับ เพราะฉะนั้นผม
ขอฝากท่านประธาน ถนนสองสายนี้ส่วนมากชาวบ้านเดินทางสัญจรไปมา
มากพอสมควรครับ จึงขอฝากท่านประธาน ขอบคุณครับ 

 นายสรศักดิ์  สุริยะสุนทร…… 
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นายสรศักดิ์  สุริยะสุนทร   ขอบคุณท่านเสรี  เจะมะ สมาขิกสภาเทศบาล เขต 3  ที่ได้ชี้แจง    
ประธานสภาเทศบาล รายละเอียดครับ เรื่องซ่อมถนนจากตะพาบนไปกระจูด และจากสามแยก

ตะพาบนไปบ้านใหญ่ และก็เรื่องกิ่งไม้ที่อยู่บนไหลทางซึ่งตรงนี้เมื่อสมาชิก
เสนอมา ผมขอฝากท่านนายกนะครับเพ่ือพิจารณาและก็หาวิธีการ
แนวทางเพ่ือจะน าไปแก้ไข ครับ ขอเชิญท่านนิติ นิเดหะ นายเทศมนตรี
เมืองตะลุบัน ชี้แจงรายละเอียด เชิญครับ 

นายนิติ  นิเดหะ            เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและ 
นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายนิติ  นิเดหะ นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน  

ครับถนนสายตะพาทั้งหมดนี้ เมื่อครั้งที่ผมเคยต ารงต าแหน่งประธานสภา
ก็ได้ท าท้ังหมดแล้ว และแห่งเดียวที่ยังไม่ได้ท าคือถนนทางบ้านท่านสมาชิก
ไปสุดที่ถนนกระจูด พอดีตอนนั้นงบประมาณไม่เพียงพอ เพราะถนนสายนี้
ต้องใช้งบประมาณ แปดล้านกว่าบาท แต่ตอนนี้เราได้บรรจุในแผนไว้
เรียบร้อยแล้ว ก็หลังจากนี้อาจจะได้ท า ก็มีสายเดียวแล้วก็ที่ท่านบอกว่า 
ถนนจากสามแยกตะพาบนไปบ้านใหญ่ ระยะทางประมาณ 300 เมตร 
เป็นถนนเชื่อมรอยต่อตรงนั้นเป็นงบประมาณของทางหลวงชนบท ไม่ใช่
งบประมาณของเทศบาล และในส่วนของเรื่องกิ่งไม้ที่ตกลงบนไหล่ทางผม
จะรีบไปด าเนินการนะครับ และก็อีกเรื่องหนึ่งที่ผมอยากจะฝากท่าน
สมาชิกสภาเขต 3 คือ เรื่องถนนในสายต่างๆ ที่ทางเทศบาลได้ด าเนินการ
ไปแล้วนั้น  และผมก็ได้เยี่ยมชาวบ้านแถวชุมชนอุเมะ มันมีอยู่ถนนสาย 
บลูกายาวอ ซึ่งทางเทศบาลได้ด าเนินการไปเมื่อ 2 ปีที่แล้ว เมื่อผมได้เข้า
ไปดูปรากฏว่าถนนแตกแล้วนะครับ ผมนี่น้ าตาแถบจะไหล่เลย พูดตรงๆ
นะครับ รถของใครผมก็ไม่ทราบทุกทรายตั้งแต่หน้าถนนไปสุดทางแล้ว
ทรายก็หกเต็มไปหมด และถนนก็แตกนะครับ อันนี้ผมฝากนะครับให้
ช่วยกันดูแลว่าจะแก้ปัญหาอย่างไรที่จะไม่ให้รถสิบล้อ หกล้อเข้าไป เพราะ
ถนนรับน้ าหนักไม่ไหวท าให้ถนนแตกอันนี้ก็ฝากท่านสมาชิกสภาช่วยกัน
ดูแลด้วยนะครับ ขอบคุณครับ 
 

นายสรศักดิ์  สุริยะสุนทร   ขอบคุณท่านนิติ นิเดหะ นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน  ที่ได้ชี้แจง      
ประธานสภาเทศบาล               รายละเอียด  ครับผมก็ฝากท่านสมาชิกด้วยนะครับตรงนี้ ในพื้นที่  ที่ท่าน 

รับผิดชอบอยู่ช่วยกันดูแลนะครับ  ถ้าหากว่าพวกเราช่วยกันดูแล ก็จะไม่มี
สิ่งที่มากระทบพวกเรา ทุกสิ่งทุกอย่างก็ขอฝากท่านสมาชิกสภาทั้งเขต 1-3  
ถ้ามันไม่เกินความสามารถของเรามีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติม
หรือไม่ครับ ขอเชิญ คุณสิทธิชัย  สวามิภักดิ์ เชิญครับ 
 

                                                 นายสิทธิชัย  สวามิภักดิ์........ 
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นายสิทธิชัย  สวามิภักดิ์   เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านนายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน 
สมาชิกสภาเทศบาล   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ  ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   ผมนาย  

สิทธิชัย  สวามิภักดิ์  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ขอเสนอ ผมขออนุญาต
เรียนถามท่านนายกเทศมนตรี ฝากผ่านประธานสภา เรื่องการก่อสร้าง
อาคารเทศบาลเมืองตะลุบันหลังใหม่ ซึ่งผมได้ทราบว่ามาว่าจะมีการ
ก่อสร้าง ณ บริเวณที่ดินของเทศบาลที่อยู่ในชุมชนหวายขม ไม่ทราบว่า
ท่านผู้บริหารชุดนี้มีแนวทางการด าเนินการก่อสร้างอาคารเทศบาลหลัง
ใหม่อย่างไรบ้างครับ และอยู่ในขั้นตอนกระบวนการใดเพ่ือจะได้เข้าใจและ
รับทราบข้อมูล และผมก็เชื่อว่าสมาชิกทุกท่านก็อยากจะทราบข้อมูลนี้
เช่นกัน เพ่ือให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันครับ และอีกเรื่องหนึ่งก็คือ เรื่อง
มาตรการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเชื่อไวรัส    
โคโรนา-19  ทางคณะผู้บริหารจะมีมาตรการอย่างไรในการเยียวยา
อย่างไรบ้าง หรือระเบียบใดบ้างที่สามารถให้ความช่วยเหลือประชาชนได้ 
เนื่องจากประชาชนได้รับผลกระทบจาก Covid-19 เป็นจ านวนมาก กรณี
นี้ทางเทศบาลช่วยเหลืออะไรบ้าง ขอบคุณครับ 

 

นายสรศักดิ์  สุริยะสุนทร   ขอบคุณท่านสิทธิชัย  สวามิภักดิ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
ประธานสภาเทศบาล   ที่ได้ชี้แจงรายละเอียด มีสมาชิก ท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ 

ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน ชีแจ้งรายละเอียดครับ  เชิญ
ครับ 

นายนิติ  นิเดหะ    เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ    
นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน ผมนายนิติ  นิเดหะ นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน  ครับตามที่ท่านสมาชิก

ได้เสนอเรื่องการก่อสร้างอาคารส านักงานหลังใหม่ก็ชัดเจน เราสร้าง
แน่นอนครับ ที่นี้ขั้นตอนในการที่จะสร้าง ขั้นตอนที่1 คือเราจะต้องสร้าง
แบบแปลน เดิมเมื่อตอนที่ผมเป็นประธานสภาเทศบาลที่ผ่านมา เคยตั้ง
งบประมาณในการสร้างแบบแปลน ประมาณ 5แสนบาท เราตั้งมา 2 ปี
แล้ว แต่ยังไม่ได้ท า ปรากฏว่างบที่ตั้งไว้ 5แสนกว่าบาทนั้นตั้งไม่ได้ และงบ
ที่เราตั้งมาที่จะสร้างส านักงานใหม่นั้นตั้งไว้ 40 กว่าล้าน งบสร้างแบบ
แปลนประมาณ แปดแสนกว่าบาท ท าไม่ได้ ตอนที่เราจะเพ่ิมเราคุยว่าจะ
ตั้ง ล้านแปด เกือบสองล้าน ถ้าเราตั้งของใหม่ปีหน้าเราตั้งประมาณ เก้า
แสนบาทก็น่าจะหาผู้ที่มาท าแบบแปลนได้ ปีนี้เราพยายามร่างแบบแปลน
ให้เสร็จก่อน ซึ่งเราได้ตั้งในแผนพัฒนา ด าเนินการให้แล้วเสร็จ คือสิ่งที่เรา
คิดเราจะพยายามไม่กู้เงินนะครับ ซึ่งผมอาจจะขอความกรุณาจากผู้หลัก   

                                                                                                    ใหญ่ข้างบน........... 
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ใหญ่ข้างบน เราอาจจะของบประมาณที่เหลือจ่ายในแต่ละปี  ซึ่ง ณ 
ตอนนี้เราต้องท าแบบแปลนให้เสร็จก่อน อันนี้เป็นขั้นตอนคร่าวๆนะครับ  
อันที่สองเรามาดูเงินเหลือจ่าย เรามาปรับพ้ืนที่ทั้งหมด เราต้องมาถมที่
ก่อน ก็ดู เงินจากงบประมาณเหลื่อจ่าย  อันนี้สิ่ งที่ เราคิดว่าเราจะ
ด าเนินการอะไรก่อน  เราท ามาสเตอร์แปลน ก็มีเรื่องของการสร้างอาคาร
กีฬา ซึ่งพ้ืนที่ทั้งหมดตรงนั้นประมาณ 72 ไร่ เราใช้เป็นแก้มลิงไปแล้ว   
28 ไร่  ถ้าเหลือเท่าไหร่ก็บวกลบดู ที่นี้อาคารกีฬาที่เราจะสร้างประมาณ  
25 ไร่ ที่เหลือก็จะเป็นอาคารส านักงานของเทศบาล ประมาณ 15 ไร่ แต่
วันนี้ผมจะถมที่ทั้งหมด พยายามจะทมที่ให้เร็วที่สุดถ้าเป็นไปได้ประมาณ
ปลายปีหน้า ถ้าเป็นไปได้จะเสนอแผนประมาณปี 65 ในการสร้างอาคาร
ถ้าไม่ได้อาจจะเป็นปี 2566 อันนี้คือการเตรียมพร้อมของเรา อันนี้ก็เรียน
ให้ท่านสมาชิกได้รับทราบ เรื่องที่ 2 เรื่องของการแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา-19  ตั้งแต่ผมเข้ามารับต าแหน่งนี้ค่อนข้างจะหนัก แต่ผม
ก็ยังโชคดีท่ีเคยท างานด้านสาธารณสุขมาก่อน คือพอจะแก้สถานการณ์ได้  
แต่ถ้าไม่เคยท างานตรงนี้มาก่อนก็อาจจะมึนกับสถานการณ์ ณ วันนี้ ต้อง
เตรียมรับมือให้พร้อม ยอมรับนะครับ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคโควิด-19 เป็นเรื่องใหญ่มากแม้แต่ระเบียบในแต่ละวัน หรือนโยบายใน
แต่ละวันก็ดี อยากจะเรียนให้ทราบว่าออกนโยบายวันต่อวัน เพราะฉะนั้น
ในการช่วยเหลือผมจะสรุปอย่างนี้นะครับ เดือนมิถุนายนเขาให้กักตัว เรา
ใช้โรงเรียนเทศบาลบ้านตะลุบัน เป็นสถานที่กักตัว ปรากฏว่าวันนั้นผู้มา
กักตัวประมาณ 50-60 คน  เราก็ให้อาหารวันละ 3 มื้อ มื้อละ 50 บาท 
ส าหรับคนที่อยู่บ้านหมายถึงกักตัวที่บ้าน เราก็ให้ถุงยังชีพตามระเบียบนะ
ครับ ตามระเบียบให้ครั้งหนึ่งไม่เกิน 700 ร้อย บาท ส าหรับคนที่หายแล้ว
เราก็ไม่ได้ให้อะไรนะครับเราก็ได้ให้เจลล้างมือ คนละ 1 ขวด เราให้ถุงเก็บ
ขยะติดเชื้อ เราบริการให้บริษัทมาเก็บขยะ ผมเองก็มีเบอร์โทรศัพท์ของ
ทุกคน และก็มีเบอร์ของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสามารถสอบถามได้
ตลอดเวลา เพราะฉะนั้นทุกบ้านผมรู้หมด ผมก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับ ผม
ก็พร้อมช่วยเหลือทุกกรณี โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านตะลุบัน ตอนนี้
นโยบายเปลี่ยนเนื่องจากมีผู้ป่วยเพ่ิมขึ้น ท าให้ต้องใช้โรงเรียนเทศบาล1 
บ้านตะลุบันเป็นโรงพยาบาลสนาม อันนี้ผมก็จะแจ้งว่า ผมก็ไม่ได้นิ่งดูดาย
นะครับ ผมให้ความช่วยเหลือเต็มที่ และสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะขอจากพวก
เราคือให้ทุกคนใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือทุกครั้ง เว้นระยะห่าง และอย่า
ลืมฉีดวัคซีน ตอนนี้สิ่งที่ส าคัญที่สุดคือการฉีดวัคซีน ตอนนี้เราแบ่งเป็น 2 
กลุ่ม  กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป และกลุ่มที่มีโรค อย่างเช่น โรคหัวใจ  
                                                           โรคความดัน……….. 
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โรคความดัน โรคเบาหวาน อัมพฤต  มะเร็ง และก็โรคอ้วน น้ าหนักเกิน 
100 กิโลกรัมขึ้นไป และอีกกลุ่มหนึ่งก็คือ กลุ่มอายุ 18 ปีขึ้นไป และผมมี
นโยบายลงพ้ืนที่ให้บริการฉีดวัคซีน และผมก็อยากให้ท่านสมาชิกสภา
ช่วยกันรณรงค์ให้ประชาขนในพ้ืนที่ได้รับวัคซีนด้วย และอยากให้ท่าน
สมาชิกสภาได้ฉีดวัคซีนด้วยครับ อันนี้ด้วยความเคารพนะครับ  อันนี้ที่
อยากจะได้คือให้พวกเรามีภูมิคุ้มกันนะครับ ผมอยากจะให้พวกเราสมาชิก
สภารณรงค์ให้คนมาฉีดวัคซีนครับ ขอบคุณครับ 

นายสรศักดิ์  สุริยะสุนทร   ขอบคุณท่านนิติ  นิเดหะ นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน  ที่ได้ 
ประธานสภาเทศบาล  ชี้แจงรายละเอียด มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ขอเชิญ 
    คุณชาติชาย ดือเระ  สมาชิกสภาเทศบาล ชีแจ้งรายละเอียดครับ เชิญครับ 

นายชาติชาย  ดือเระ   เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านนายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน 
สมาชิกสภาเทศบาล   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ  ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   ผมนาย  

ชาติชาย  ดือเระ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ขอเสนอ ผมอยากจะกล่าว
เตือนพวกเราในฐานะตัวแทนของชาวบ้านทั้งหมด วันนี้เราเจอวิกฤติ
เพราะฉะนั้นคนที่มีหน้าที่ที่ส าคัญท่ีสุดคือพวกเรา เราวันนี้ผมยังไม่เห็นเลย
ว่าพวกเราร่วมมือกัน ผมอยากจะให้เราทุกคนหลอมจิตใจ อยากจะให้พวก
เราทุกท่านรวมตัวกัน  ใครมีข้อมูลอะไร เดือดร้อนอยากจะให้ช่วยเหลือ
อะไร เราต้องร่วมมือกันนะครับ ถึงเวลาแล้วนะครับทุกท่าน ในฐานะที่เรา
เป็นตัวแทนของชาวตะลุบัน อยากจะให้พวกเราตั้งกลุ่ม เราต้องรู้
พฤติกรรมของแต่ละพ้ืนที่ ในฐานะเรา 18 ท่าน และรวมผู้บริหารอีก 7 
ท่าน ผมคิดว่าถ้าเรารวมมือกันทุกอย่างน่าจะไปด้วยดี ผมขอร้องอยากจะ
ให้เรารวมกลุ่มกัน ให้เราผ่านพ้นวิกฤตินี้ไปด้วยกัน ขอบคุณครับ 

นายสรศักดิ์  สุริยะสุนทร   ขอบคุณท่านชาติชาย  ดือเระ  สมาชิกสภาเทศบาล   ที่ได้ชี้แจง 
ประธานสภาเทศบาล  รายละเอียด        ครับผมก็อยากให้พวกเราทุกคนเป็นรวมกันเป็นหนึ่งไม่    

อยากจะให้แบ่งพรรค แบ่งพวก ผมอยากจะให้ทุกคนตั้งไลน์กลุ่มสมาชิก 
เพ่ือที่พวกเราจะได้รับข้อมูลข่าวสารพร้อมกัน เพราะช่วงนี้เป็นช่วงวิกฤติ 
ผมอยากจะให้พวกเรารวมกันเป็นหนึ่งเพ่ือประโยชน์ของชาวตะลุบันเรา
ครับ มีสมาชิกท่านใดท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ ขอเชิญท่าน
ประสพ  เล็มมณี สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ชีแจ้งรายละเอียด ครับ  
เชิญครับ 
 
 

                     นายประสพ  เล็มมณี…….. 
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นายประสพ  เล็มมณี   เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านนายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน 
สมาชิกสภาเทศบาล   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ  ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   ผมนาย  

ประสพ เล็มมณี สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ผมขอเสนอ คือผมได้รับข้อ
ร้องเรียนจากชาวบ้านช่วงตอนเย็นๆ เรื่องการจอดรถตั้งแต่บริเวณหอ
นาฬิกา ไปจนตลอดแนวคือถนนสายสุริยะ ซึ่งถนนสายนี้มีการสัญจร
แออัดมาก ในช่วงเวลาเลิกงาน คืออยากจะให้เส้นบนถนน หรือมีมาตรการ
ในการจอดรถให้เป็นระเบียบครับ ขอบคุณครับ  

นายสรศักดิ์  สุริยะสุนทร   ขอบคุณท่านประสพ  เล็มมณี  สมาชิกสภาเทศบาล ที่ได้ชี้แจง  
ประธานสภาเทศบาล  รายละเอียด มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ขอเชิญท่าน  

อาวีเด่น เถาะ สมาชิกสภาเทศบาล ชีแจ้งรายละเอียดครับ  เชิญครับ 

นายอาวีเด่น  เถาะ   เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านนายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน 
สมาชิกสภาเทศบาล   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ  ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   ผมนาย  

อาวีเด่น เถาะ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ขอเสนอเรื่องไฟจราจร ณ     
สี่แยกมัสยิดนะครับ คือผมได้สังเกตเวลาประมาณ 17.00 น. ซึ่งมันจะเป็น
สัญญาณไฟกระพิบ ซึ่งในช่วงเวลานั้นชาวบ้านก็ยังสัญจรไปมามาก
พอสมควร ผมเกรงว่าจะเกิดอุบัติเหตุ ครับ และก็อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของ
การฉีดวัคซีน ตามที่มีนโยบายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ฉีดวัคซีนเพ่ือป้องกัน
การติด เชื้ อของโรคไวรัส โคโรนา -19 ซึ่ งผมก็จะน า เรียนให้ท่ าน
นายกเทศมนตรีทราบนะครับ ผมก็ไปฉีดวัคซีนดังกล่าวแล้วครับ ขอบคุณ
ครับ 

นายสรศักดิ์  สุริยะสุนทร   ขอบคุณท่านอาวีเด่น เถาะ   สมาชิกสภาเทศบาล ที่ได้ชี้แจง  
ประธานสภาเทศบาล  รายละเอียด มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ขอเชิญท่าน  

แวรูสลี  หยีกาเร็ม  สมาชิกสภาเทศบาล ชีแจ้งรายละเอียดครับ  เชิญครับ 

นายแวรูสลี  หยีกาเร็ม   เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านนายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน 
สมาชิกสภาเทศบาล   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ  ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   ผมนาย  

แวรูสลี  หยีกาเร็ม  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ขอเสนอเรื่องเกี่ยวกับ
ตลาด คือ 1. เกี่ยวกับความสะอาดที่ใกล้กับอาคารละมาดมีทั้งขยะและก็มี
มูลสัตว์  ถ้าเป็นไปได้อยากจะให้ล้างอาทิตย์ละหนึ่งครั้ง และเรื่องที่ 2 
เรื่องของห้องน้ าที่ตลาดสด เรื่องที่ 3 เรื่องเกี่ยวกับสุนัขจรจัดมีเยอะมาก 
บางทีขับรถนี้ล้มบ้างอะไรบ้าง อยากจะให้ผู้ที่เกี่ยวข้องช่วยดูแลในเรื่องนี้
ด้วยครับ ขอบคุณครับ 
                                                 นายสรศักดิ์  สุริยะสุนทร……. 
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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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