
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองตะลุบัน 
  สมัยสามัญ ครั้งท่ี ๑ ประจ าปี  พ.ศ.๒๕๖๔ 

วันศุกร์ ที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองตะลุบัน 

ผู้ที่มาประชุม 
๑. นายสรศักดิ์  สุริยะสุนทร  ประธานสภาเทศบาลเมืองตะลุบัน 
๒. นายยูฮารี  อาลี   รองประธานสภาเทศบาลเมืองตะลุบัน 
๓. นายชาติชาย  ดือเระ   สมาชิกสภาเทศบาลเมืองตะลุบัน 
๔. นายซารีบูดิง  ยูโซะ   สมาชิกสภาเทศบาลเมืองตะลุบัน   
๕. นายซูเพียน  มูซอ   สมาชิกสภาเทศบาลเมืองตะลุบัน 
๖. ว่าที่ ร.ต.นูอิม  หวันวัง   สมาชิกสภาเทศบาลเมืองตะลุบัน 
๗. พ.ต.ต.ประสพ  เล็มมณี  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองตะลุบัน 
๘. นายฟาซัน  อีซาคาน   สมาชิกสภาเทศบาลเมืองตะลุบัน 
๙. นายยาการียา  ตาเฮ   สมาชิกสภาเทศบาลเมืองตะลุบัน 
๑๐. นายแวรูสลี  หยีกาเร็ม  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองตะลุบัน 
๑๑. นายสะปรี  วาเด็ง   สมาชิกสภาเทศบาลเมืองตะลุบัน 
๑๒. นายสาฟีรันดร์  เจ๊ะเกาะ  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองตะลุบัน 
๑๓. นายสิทธิชัย  สวามิภักดิ์  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองตะลุบัน 
๑๔. นายเสรี  เจะมะ   สมาชิกสภาเทศบาลเมืองตะลุบัน 
๑๕. นายอาวีเด่น  เถาะ   สมาชิกสภาเทศบาลเมืองตะลุบัน 
๑๖. นายอุสมาน  กาเจ   สมาชิกสภาเทศบาลเมืองตะลุบัน 
๑๗. นายอัคลี  โมง   สมาชิกสภาเทศบาลเมืองตะลุบัน 
๑๘. นายฮาสัน  มามะ   สมาชิกสภาเทศบาลเมืองตะลุบัน 
๑๙. นายอนันต์  ดือเระ   เลขานุการสภาเทศบาล   

 ผู้ที่ลาประชุม 

 - ไม่มี         

ผู้ที่ขาดประชุม 

- ไม่มี  

      ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. นายนิติ  นิเดหะ   นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน 
๒. นายวีรพจน์  ไศลมานกุล  รองนายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน 
๓. นายยูนัยดล  ต่วนปูเตะ  รองนายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน 
๔. นายพสิษฎ์  อโนทัยสถาพร  รองนายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน 
๕. นายดนัย  จารุประสิทธิ์  เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน 
๖. นายฮามะ  กูโน   ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน 
๗. นายสุปรีดิ์  เสณีวรวงศ ์  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน 

/๘. นายสมปอง... 
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๘. นายสมปอง  มั่นคง   ปลัดเทศบาล 
๙. นางสาวฟารีดา  สมานพิทักษ์  หัวหน้าส านักปลัด 
๑๐. นางสาวปราณี  เจริญสุข  ผู้อ านวยการกองคลัง 
๑๑. นางมณฑา ด ามณี         ผู้อ านวยการกองวิชาการ 
๑๒. นางแวนะ  ลาเด็ง   ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
๑๓. นายสุกิจ  สุระก าแหง  ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
๑๔. นายมะรอสือดัง  สะตา  นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น (สาสุข) 
๑๕. นายนิรัตน์  ปุ๋ยชุมผล       ผู้อ านวยการกองช่าง      
๑๖. นายมะยาลี  มามะ   ตัวแทนที่ปรึกษา 

เริ่มประชุมเวลา   10.00  น. 

นายอนันต์  ดือเระ   เรียนท่านประธานสภาเทศบาล นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน 
เขลานุการสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล  ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  

ตามที่ สภาเทศบาลได้ ก าหนดวันเริ่ มประชุมสมัยสามัญ สมัยที่  ๑              
ประจ าปี ๒๕๖๔ และได้เชิญประชุมสภาเทศบาลเมืองตะลุบัน ในวันที่ ๑๑ 
มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล นั้น          
จากการตรวจสอบรายชื่อแล้วปรากฏว่า มีสมาชิกสภาเทศบาลเมืองตะลุบัน 
เข้าร่วมประชุม.....๑๘.....คน ลา....-.....คน ขาดการประชุม....-......คน          
ถือว่าครบองค์ประชุม ครับ และมีผู้ เข้าร่วมประชุม. . . .๑๖... . . . . .คน           
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ.2547 ข้อ 25 ขอเชิญประธานสภาด าเนินการต่อไป ครับ 

นายสรศักดิ์ สุริยะสุนทร   ทุกท่านพร้อมแล้ว ผมขออนุญาตเปิดการประชุม 
ประธานสภาเทศบาล  เรียนท่านนายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน สมาชิกสภาเทศบาล

ปลัดเทศบาล ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภา
เทศบาลเมืองตะลุบัน สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจ าปี 256๔ และต่อไป          
ผมขอแจ้งระเบียบวาระการประชุมในวันนี้ ดังนี้ 

   ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่อง ที่ประชุมแจ้งต่อที่ประชุม 
ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 

   ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่อง ที่เสนอใหม่ 
        ๓.๑ เรื่องนายกเทศมนตรีแถลงนโยบาย 

 ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องอ่ืนๆ 

     และต่อไปขอด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่อง  ที่ประชุมแจ้งต่อที่ประชุม 
  ๑. เอกสารประกอบการประชุมผมได้แจกให้ท่านสมาชิกฯ         
ได้ตรวจสอบแล้ว 

๒. ค าแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน 

/ต่อไปขอเข้า... 
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ต่อไปขอเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 2 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาครั้งแรก

ประจ าปี พ.ศ. 256๔ เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔  

ต่อไปขอเชิญ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม           
ชี้แจงรายละเอียด ขอเชิญครับ 

นายประสพ  เล็มมณี   เรียนท่านประธานสภาเทศบาล นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน 
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภา เทศบาล ปลัด เทศบาล  และผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่าน              

กระผม พ.ต.ต.ประสพ เล็มมณี สมาชิกสภาเทศบาลเมืองตะลุบัน ในฐานะ
ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ล าดับต่อไปผมขออ่าน
บันทึกรายงานการประชุม ดังนี้ 
            รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม          
เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล
เมืองตะลุบัน 

ผู้มาประชุม  มีรายชื่อและต าแหน่ง  ดังนี้ 
        1. พ.ต.ต.ประสพ  เล็มมณี ประธานคณะกรรมการฯ 
        2. นายยาการียา  ตาเฮ  กรรมการ 

       3. นายชาติชาย  ดือเระ กรรมการและเลขานุการฯ 

    เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. 
คณะกรรมการได้มาประชุมพร้อมกัน ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล

เมืองตะลุบัน เมื่อเวลา 10.00 น.  ที่ประชุมได้ตรวจและพิจารณารายงาน
การประชุมสภาเทศบาลเมืองตะลุบัน ครั้งแรก ประจ าปี ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๗ 
มิถุนายน ๒๕๖๔ ประจ าปี 256๔ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองตะลุบัน  
โดยละเอียดและเห็นว่าถูกต้องไม่มีตอนใดต้องแก้ไข จึงเสนอสภาเทศบาล
เพ่ือรับรองต่อไป ขอขอบคุณครับ 

นายสรศักดิ์  สุริยะสุนทร   ขอบคุณท่านประสพ เล็มมณี ที่ได้อ่านบันทึกรายงานการประชุม 
ประธานสภาเทศบาล ของคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ซึ่งได้ตรวจสอบรายงานการ

ประชุม และเลขาฯ ได้แจกให้กับท่านสมาชิกแล้วนั้น  มีสมาชิกท่านใดจะขอ
แก้ไข หรือตัดทอนข้อความหรือไม่ครับ.......ถ้าไม่มีผมก็จะขอมติที่ประชุม  
 สมาชิกท่านใดเห็นควรรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล 
เมืองตะลุบัน ครั้งแรก ประจ าปี 256๔ เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ 
กรุณายกมือขึ้นครับ 

          - รับรอง......๑๘.......เสียง   

สมาชิกท่านใดไม่รับรอง กรุณายกมือขึ้น 
          - ไม่รับรอง......-.......เสยีง 

สมาชิกท่านใดงดออกเสียง กรุณายกมือขึ้น 
     - งดออกเสียง.....-.....เสียง 

/มติที่ประชุม... 
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มติที่ประชุม  เป็นอันว่ารายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองตะลุบัน ครั้งแรก 
ประจ าปี 256๔ เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ สมาชิกรับรอง.....๑๘....เสียง 

และต่อไปขอเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง ท่ีเสนอใหม่ 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่อง ที่เสนอใหม่ 
      ๓.๑ เรื่องนายกเทศมนตรีแถลงนโยบาย 

ขอเชิญเลขานุการสภาชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้อง ขอเชิญครับ 

นายอนันต์ ดือเระ  เรียนท่านประธานสภาเทศบาล นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน             
เลขานุการสภาเทศบาล สมาชิ กเทศบาล ปลั ดเทศบาล ตลอดจนผู้ เข้ าร่ วมประชุ มทุกท่ าน              

กระผมนายอนันต์ ดือเระ เลขานุการสภาเทศบาลฯ 
- ต าม พร ะ ร า ชบั ญญั ติ เ ท ศบ าล  พ . ศ . ๒๔ ๙ ๖  ม า ต ร า  ๔ ๘  ท ศ                      
ก่อนนายกเทศมนตรีเข้ารับหน้าที่ให้ประธานสภาเทศบาลเรียกประชุมสภา
เทศบาลเพ่ือให้นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล โดยไม่มีการ
ลงมติ  ทั้ งนี้ ภ าย ในสามสิบวันนับแต่ วั นประกาศผลการ เลื อกตั้ ง
นายกเทศมนตร ี
- การประชุมเพ่ือแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีให้กระท าโดยเปิดเผย                  
โดยนายกเทศมนตรีต้องจัดท านโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรให้สมาชิก
เทศบาลทุกคนที่มาประชุมด้วย 
- ให้นายกเทศมนตรีจัดท ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้
แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเป็นประจ าทุกปี 
- ค าแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีและรายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน
ให้ประกาศไว้โดยเปิดเผยที่ส านักงานเทศบาลด้วย 

นายสรศักดิ์ สุริยะสุนทร  ครับ ตามที่เลขาฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดของระเบียบไปนั้น              
ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญนายกเทศมนตรีเมืองตะลุบันแถลงนโยบาย ครับ 

นายนิติ นิเดหะ  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ ท่านสมาชิกเทศบาลฯ ที่เคารพรัก 
นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน ทุกท่าน ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุม กระผม นายนิติ นิเดหะ นายกเทศมนตรี

เมืองตะลุบัน ขออนุญาตเรียนท่าน ประธานสภาฯ ผ่านไปยังสมาซิกสภาฯ 
และพ่ีน้องประชาชนชาวเทศบาลเมืองตะลุบัน ที่เคารพรักทุกท่าน เพ่ีอจะได้
เป็นที่รับทราบโดยทั่วกัน 
           ก่อนอื่น กระผมขอขอบพระคุณพ่อแม่พ่ีน้องประชาชนชาวเทศบาล
เมืองตะลุบัน ที่เคารพทุกท่านที่ได้ให้การสนับสนุน ได้มอบโอกาสและ           
ความไว้วางใจให้กับกระผมและเพ่ือนสมาชิก ทีมรวมตะลุบัน เข้ามาด ารง
ต าแหน่งในครั้งนี้ และขอยืนยันถึงความตั้งใจที่จะท าหน้าที่ในฐานะผู้อาสา
เข้ามาเพ่ีอรับใช้พ่ีน้องประชาชนด้วยความตั้งใจจริงที่จะมาช่วยกันพัฒนา 
ตะลุบันของเรา ให้มีความเจริญก้าวหน้า เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและ
ยั่งยืน ด้วยความพร้อมและจะขอท าหน้าที่ให้ดีที่สุดด้วยความชื่อสัตย์ สุจริต 
เที่ยงธรรมและมาเพ่ือพัฒนา ไม่ได้มาเพ่ือหาผลประโยชน์ 

/ซึ่งจะเปลี่ยน...  
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ซึ่งจะเปลี่ยนตะลุบันเพ่ือสร้างอนาคตที่ดี ภายใต้แนวนโยบายของทีมที่ว่า 
“เข้าถึง พึงได้ ร่วมพัฒนา ยึ่ดม่ันคุณธรรม” เพ่ือประโยชน์สุขของพ่ีน้อง
ประชาชนชาวตะลุบัน 

ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดปัตตานี (กกต.)           
ได้ประกาศรับรองผลการ เลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองตะลุบันเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 และเพ่ีอให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง มาตรา ๔๘ ทศ 
ซึ่งก าหนดให้นายกเทศมนตรี ต้องแถลงนโยบายต่อสภาก่อนเข้ารับหน้าที่ 
กระผมจึ งขออนุญาตต่อท่ านประธานสภาเทศบาลเมืองตะลุบัน               
แถลงนโยบายการบริหารงานต่อสภาเทศบาลเมืองตะลุบัน 
ซึ่งนโยบายดังกล่าว จะใช้เป็นแนวทางในการบริหารพัฒนาเทศบาลเมือง         
ตะลุบัน ตลอดระยะเวลา ๔ ปี นับตั้งแต่บัดนี้ไป ตามรายละเอียดเอกสาร 
ค าแถลงนโยบายที่กระผมได้จัดท าและส่งมอบให้กับสมาซิกสภาเทศบาล
เมืองตะลุบัน ทุกท่าน ณ ที่นี้แล้ว 

ท่านประธานสภาเทศบาลเมืองตะลุบัน และท่านสมาชิกสภา
เทศบาลเมืองตะลุบัน ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน เพ่ือให้การบริหารงานเทศบาล
เมืองตะลุบันเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กระผมในฐานะนายกเทศมนตรี
เมืองตะลุบัน ขอแถลงนโยบายการพัฒนาเทศบาลเมืองตะลุบันต่อ          
สภาเทศบาลเมืองตะลุบันแห่งนี้ โดยผ่านทางประธานสภาเทศบาลไปยัง           
ท่านสมาชิกสภาเทศบาล และพ่ีน้องประชาชนทุกท่าน จะได้รับทราบและ   
ใช้เป็นแนวทางในการติดตามตรวจสอบการท างานของเทศบาลต าบลเมือง           
ตะลุบันในโอกาสต่อไป ตามล าดับดังนี้ 

๑. นโยบายเร่งด่วน 
        1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนท่าเสด็จให้ได้มาตรฐาน 
        ๒. ส่งเสริมอาชีพให้กับชุมชนปีละ 5 ชุมชน 
        3. ก่อสร้างถนนสายหัวสะพานปาตาตีมอถึงจืองา 
        4. ก่อสร้างคูระบายและประตูระบายน้ า เพื่อแก้ปัญหาน้ าท่วม 
                 ชุมชนบ้านใต้ 

๒. นโยบายหลัก 
   1. ผลักดันพัฒนาหาดวาสุกรีเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สมบูรณ์           
      แบบครบวงจรระดับภูมิภาค โดย 
      1.1 จัดท า Master plan หาดวาสุกรีโฉมใหม่ 
      1.2 สร้างและขยายถนนสายการท่องเที่ยวเปิดเมืองตะลุบัน 
      1.3 ผลักดัน ยกระดับและขยายสะพานปาตาตีมอ 
      1.4 ปรับปรุงเขื่อนหินทิ้งหาดวาสุกรีให้เป็นลานตกปลา 
            ชายฝั่ง 
   2. ส่งเสริมการประมงชายฝั่ง โดยการจัดท าซั้งน้ าตื้น และ   
      ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือจัดท าปะการังเทียม 

/๓. ก่อสร้าง... 
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   3. ก่อสร้างสถานที่จ าหน่ายอาหารทะเลสด 
   4. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กให้ครอบคลุมซอยต่างๆ 

       5. ออกเยี่ยมเยียนประชาชนถึงบ้าน บริการด้วยใจ ใส่ใจทุกคน    
       ผู้ป่วยติดเตียง คนพิการ ผู้ยากไร้ 
   6. มัสยิดสะอาด ตาดีกามาตรฐาน กุรอ่านกีรออาตี 
   7. ถนนดี ไฟสว่าง CCTV WIFI ชุมชน 
   8. ส่งเสริมกีฬาตกปลาให้เป็นระดับอาเซียน 
   9. ปรับปรุงภูเขาสลินดงบายูให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและเป็น   
      Land Mark ของเทศบาล 
๓. นโยบายที่ผลักดัน ประสาน ขอการสนับสนุนจากหน่วยงานที่    
    เกี่ยวข้อง 
   1. สร้างอาคารส านักงานเทศบาลใหม่ 
   2. สร้างสนามกีฬาขนาดใหญ่ตามมาตรฐานการท่องเที่ยวและ  
       การกีฬา 

3. ผลักดัน ประสานงาน แก้ไขปัญหาที่ดินทับซ้อนเขตป่าถาวร 
    ไม้แก่น ในพ้ืนที่เขตเทศบาล 

๔. ด้านการศึกษา สร้างโอกาสทางการศึกษา พัฒนาคุณภาพ 
    การเรียนรู้ ควบคู่การใช้เทคโนโลยี 

1. พัฒนาทักษะและเสริมประสบการณ์ครูโดยการศึกษาดูงาน 
    และการอบรม 
2. ยกระดับโรงเรียน สู่โรงเรียนสาธิตเทศบาล หลักสูตร MEP  
    (MINI English Program) 

   3. ส่งเสริมทักษะและความเป็นเลิศทางวิชาการของนักเรียน 
   4. เน้นภาษาต่างประเทศและมลายูประยุกต์ใช้กับการเรียน 
   5. ส่งเสริมการแข่งขันทางวิชาการของนักเรียนสู่ระดับภูมิภาค 
       และระดับประเทศ 
   6. จัดหาทุนการศึกษาแก่นักเรียนเพื่อคืนถิ่นพัฒนาบ้านเกิด 
   7. โรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติด ดูแลบุตรหลานด้วยหัวใจ 
   8. ห้องสมุดมาตรฐานเป็นแหล่งสืบค้นข้อมูลและส่งเสริมรักการอ่าน 
   9. จัดอบรมภาษาต่างประเทศภาคฤดูร้อน 
   10. Mind Map ส าหรับเด็กประถมการศึกษาปีที่ 6 
๕. ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
    1. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดตั้งพิพิธภัณฑ์สถานสลินดง 
        บายูเมืองสาย 
    2. จัดให้มีลานวัฒนธรรมรมิฝั่งแม่น้ าสายบุรี (สถานีดับเพลิง) 
    3. ส่งเสริมจัดงานสืบทอดประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น กิจกรรม 
        ส าคัญทางศาสนาอิสลาม พุทธ และกิจกรรมของพ่ีน้องไทย 
        เชื้อสายจีน 

/๔. ส่งเสริมสนับสนุน... 
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    4. ส่งเสริมสนับสนุน ท านุบ ารุง ดูแล อาคารสถานที่  
        โบราณสถานที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของเมืองตะลุบัน 
๖. ด้านกีฬาและท่องเที่ยว 
    1. ปรับปรุงอาคารหาดวาสุกรี (อาคารช็อกโกแลต) เป็นห้อง 
        ประชุม และเรือนรับรอง 

2. ขยายและปรับปรุงอาคารละหมาดที่หาดวาสุกรีให้ได้ 
    มาตรฐาน 
 3. มีเวรยามเฝ้าระวังรักษาความปลอดภัยทั้งกลางวัน 
     และกลางคืน 

    4. จัดระเบียบสถานที่จ าหนา่ยอาหารทีห่าดวาสุกรี และบริเวณอ่ืน 
    5. สร้างศูนย์เยาวชน 
        5.1 สร้างอาคารอเนกประสงค์ ส าหรับเล่นกีฬาในร่ม (Indoor) 
       5.2 สนามฟุตซอลหญ้าเทียม 
    ๖. กิจกรรมและการแข่งขันกีฬา 
        ๖.1 จัดการแข่งขันกีฬา ทุกประเภท ทุกระดับ เช่น เปตอง      
              ตะกร้อ วอลเลย์บอลชายหาด 
        ๖.2 จัดการแข่งขันนกเขาชวา และนกกรงหัวจุก แข่งขันม้า 
              ชายหาด และอ่ืนๆ 
        ๖.3 สนับสนุนการแข่งขันกีฬานักเรียนตั้งแต่ระดับโรงเรียน 
              สู่ระดับประเทศ 

            ๖.4 ฟุตบอลอะคาเดมี 
7. ด้านเศรษฐกิจและสังคม 

         1. ส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพให้แก่ชุมชนเพ่ือการพ่ึงพาตนเอง 
             1.1 ด้านการเกษตร ปศุสัตว์ และประมง 
             1.2 พัฒนาและยกระดับอาชีพในชุมชน 

        1.3 สร้างงานเร่งด่วนให้แก่คนยากจน 
             1.4 จัดตั้งสหกรณ์ และวิสาหกิจชุมชน ในกลุ่มอาชีพ 
             1.5 การเลี้ยงปลาในกระชัง 
             1.6 พัฒนาอาชีพกลุ่มแม่บ้านและสตรี 
             1.7 สนับสนุนกลุ่มสัจจะออมทรัพย์วันละบาท 
         2. ส่งเสริมพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นประโยชน์ 
         3. โครงการจิตอาสา 
             3.1 จัดตั้งกลุ่มเยาวชน หรือกลุ่มอ่ืน เพ่ือดูแลปัญหาเยาวชน 

3.2 สนับสนุนและส่งเสริมกลุ่มองค์กรเอกชนที่ช่วยเหลือ   
      ประชาชน (คนมือบนช่วยมือล่าง) 
3.3 สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพแกนน า 
      เยาวชนสู่สังคมสันติสุข 

 
 

/๔. ป้องกัน ดูแล... 
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4. ป้องกัน ดูแล และรักษา ผู้เสพยาและติดยาเสพติด ร่วมกับ    
    หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

         5. สนับสนุนผู้ประกอบการรุ่นใหม่ 
8. ด้านสาธารณสุข และป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 

         1. จัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง 
         2. จัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แห่งที่ 2 รองรับเด็กเขต 1 – 2 

    3. สามหมอ ดูแลสุขภาพครอบครัว ในชุมชน  
    4. จัดให้มีศูนย์ฟิตเนสและศูนย์ออกก าลังกาย 
    5. จัดให้มีสนาม หรือลานออกก าลังกายในชุมชน สนามเด็กเล่น 
    6. อบรมผู้ประกอบการด้านอาหารให้ได้มาตรฐาน 
    7. ปรับปรุงและพัฒนาศูนย์บริการสาธารณสุขให้ได้มาตรฐาน 
    8. สร้างอาคารดับเพลิงแห่งใหม่ครบวงจร 

      9. โครงการตะลุบันเมืองสะอาด 
    10. สถานที่ออกก าลังกายส าหรับสุภาพสตรี 
    11. จัดหน่วยพยาบาลและสาธารณสุขเคลื่อนที่และการส่งต่อผู้ป่วย 
9. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

         1. อนุรักษ์และฟ้ืนฟูสัตว์น้ าและสิ่งแวดล้อมในทะเล 
- ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือตรวจการณ์ชายฝั่ง     
  ดูดทรายปากอ่าวสายบุรี และก าจัดขยะในทะเล 

          2. ชุมชนปลอดมลพิษ 
10. อ่ืนๆ 

          1. โครงการนายกออกพบปะประชาชน 
          2. จัดให้มีสายด่วนเทศบาล ศูนย์แก้ปัญหาประชาชน 

 เรียน ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองตะลุบัน           
ที่เคารพ ทั้งหมดที่กระผมกล่าวมาแล้วนั้น คือ นโยบายการบริหารงาน
เทศบาลเมืองตะลุบัน ผ่านช่องทาง Taluban Smart City เป็นตัวเชื่อมโยง 
เข้าถึงองค์กรเทศบาลโดยตรง แบบ Real Time ที่กระผมจะต้องน า
นโยบายดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริง ล้วนมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของ
พ่ีน้องประชาชนในชุมชนและภาคส่วนต่างๆ ที่จะต้องเข้ามาช่วยกันเป็นพลัง
ที่ส าคัญในการขับเคลื่อนอย่างจริงจัง การแก้ไขปัญหาของบ้านเมือง และ
การด าเนินงานตามนโยบายที่กระผมได้แถลงต่อสภาแห่งนี้ไปแล้วนั้น            
ก็จะบังเกิดผลได้ในทางปฏิบัติหรือสัมฤทธิ์ผลได้โดยไม่ล าบากนัก ทั้งนี้ก็ด้วย 
ความรู้  ความเข้ า ใจ ในภารกิจ  ทิศทางและเป้ าหมายขององค์กร                
ความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในแต่ละระดับตั้งแต่ระดับภายใน
องค์กรเทศบาลด้วยกัน ได้แก่ สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ข้าราชการ 
พนักงานและการหนุนเสริมจากภายนอก และที่ส าคัญ คือ“การมีส่วนร่วม
ของพี่น้องประชาชนทุกท่าน” 

/กระผม... 
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กระผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการร่วมมือกันของทุกภาคส่วนที่จะ
แปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรมขึ้นมาอย่างจริงจัง “           
เพี่อมุ่งพัฒนาเทศบาลเมืองตะลุบัน ให้เป็นเมืองน่าอยู่ ควบคู่การศึกษา
วัฒนธรรม ประเพณี  ส่ งเสริมการกีฬา หล่อหลอมคุณภาพชี วิต             
ใกล้ชิดชุมชน ทุกความคิดของชาวตะลุบัน คือ ทิศทางการพัฒนา ”  
และในโอกาสนี้ กระผมขอขอบพระคุณท่านประธานสภาและสมาชิกสภา
เทศบาลทุกท่าน ที่ได้กรุณาให้โอกาสกระผมได้แถลงนโยบายก่อนที่เข้า
ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นทางการ กระผมถือโอกาสนี้แจ้งไปยังสมาชิกสภา
เทศบาลทุกท่าน หากท่านมีความประสงค์ที่จะเสนอแนะข้อคิดเห็นประการใด 
หรือต้องการให้กระผม ได้ด าเนินการในเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือต้องการ
น าเสนอปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชน ขอได้โปรด
อย่าเกรงใจ กรุณาแจ้งให้กระผมหรือคณะผู้บริหาร  
ซึ่งประกอบด้วย รองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษา และเลขานุการ ซึ่งกระผม
ขออนุญาตใช้เวลาในระเบียบวาระนี้ เพี่อขอน าเรียนถึงการจัดโครงสร้างการ
บริหารโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองตะลุบัน 
กระผมจะได้แต่งตั้งให้ นายวีรพจน์ ไศลมานกุล นายยูนัยดล ต่วนปูเต๊ะ 
และนายพสิษฎ์ อโนทัยสถาพร เป็นรองนายกเทศมนตรี และนายสุปรีดิ์ 
เสณีวรวงศ์ นายฮามะ กูโน เป็นที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและนายดนัย 
จารุประสิทธิ์ เป็นเลขานุการนายกเทศมนตรี เพ่ือเป็นทีมงานในการบริหาร
เทศบาลเมืองตะลุบัน ให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้แถลงแก่สภาในวันนี้ 

สุดท้ายส่งความห่วงใยต่อพ่อแม่ พ่ีน้อง ดูและสุขภาพ เพราะช่วงนี้
มีเรื่องของโควิด-๑๙ ขอให้ทุกคนได้ดูแลตัวเอง การนอกนอกพ้ืนที่ ออกจาก
บ้านก็ขอให้สวมแม็ส และที่ส าคัญที่สุดปฏิบัติตนเองตามแนวทางของ
สาธารณสุข ของการแพทย์ อยากให้ท่านสมาชิกและพ่อแม่พ่ีน้องในเขต
เทศบาลช่วยกันไปฉีดวัคซีนโควิด-๑๙ โดยสามารถแจ้งชื่อที่โรงพยาบาล
สมเด็จพระยุพราชสายบุรี หรือที่ อสม. ขอขอบคุณครับ 

มติที่ประชุม  สมาชิกสภาเทศบาล  รับทราบ 

นายสรศักดิ์ สุริยะสุนทร  ครับ ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีเมืองตะบัน ท่านสมาชิก 
ประธานสภาเทศบาล ก็ได้ทราบถงึนโยบายของท่านนายกเทศมนตรีแล้วนะครับ 

    และต่อไปขอเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอ่ืนๆ    
    สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีเรื่องท่ีจะแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ ขอเชิญครับ 

นายอัคลี โมง  เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกเทศบาล ปลัดเทศบาล  
สมาชิกสภาเทศบาล ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุม กระผมนายอัคลี โมง สมาชิกสภาเทศบาลเมือง

ตะลุบัน เขต ๒ 
  ๑. อยากให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการไฟฟ้า ไฟฟ้าที่ติดตามอยู่

พอดีชาวบ้านร้องเรียนว่าดับมาหลายวันแล้วยังไม่ได้ซ่อม เวลาชาวบ้านจะ
ไปละหมาดไม่สะดวก 

/๒. กิ่งไม้... 



- ๑๐ - 

  ๒. กิ่งไม้ที่ยื่นออกมาบนถนน อยากให้เจ้าที่หน้าที่รับผิดชอบช่วย
ดูแลตรงนี้ด้วยครับ ขอบคุณครับ 

นายสรศักดิ์ สุริยะสุนทร   ขอบคุณท่านสมาชิก ท่านอัคลี โมง ครับ เรื่องในประเด็นตรงนี้ 
ประธานสภาเทศบาล ผมขอฝากท่านนายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน เพ่ือน าเสนอกับคณะท างาน

ต่อไป เพ่ือให้ท่านนายกเทศมนตรีไปแก้ไขต่อไป 

มีท่านใดจะเพิ่มเติมไหมครับ ขอเชิญครับ 

นายยูฮารี อาลี  เรียนประธานสภาเทศบาลฯ นายกเทศมนตรี เมืองตะลุบัน   
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน 

กระผมนายยูฮารี อาลี สมาชิกสภาเทศบาลเมืองตะลุบัน เขต ๓ ขอฝาก
เรื่องคูระบายน้ าบ้านบางตาหยาด ได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านว่า           
ตอนน้ าท่วมจะมีน้ าขังก่อนประมาณเดือนหนึ่ง หรือประมาณ ๗-๘ วัน           
ถ้าเราไปต่อท่อระบายน้ าลงไปในคลองจะได้บรรเทาบริเวณนั้นๆ ก่อนที่น้ า
จะท่วม 

นายสรศักดิ์ สุริยะสุนทร  ขอขอบคุณท่านสมาชิกยูฮารี อาลี ที่ได้น าเสนอปัญหาในท้องถิ่น 
ประธานสภาเทศบาล ของตนเอง ท่านนายกเทศมนตรี รับทราบแล้วก็ขอฝากผู้ที่รับผิดชอบครับ 

 มีสมาชิกท่านอ่ืนอีกไหมครับ ถ้าไม่มีผมในฐานะสมาชิกเทศบาลขอเสนอ
ปัญหาที่ชาวบ้านร้องเรียนมาหาผม ซึ่งมี ๑ เรื่อง 

  - เ รื่ อง  การปรับภูมิทัศน์ เกาะกลางถนนให้มี วิ สั ยทัศน์ ใน          
การมองเห็น ซึ่งตรงนี้จะมีปัญหาเกิดอุบัติเหตุบ่อย ซึ่งเราจะทราบข่าวมาว่า 
ยกตัวอย่างพอรถที่ลงจากบนภูเขาสลินดงก็จะเกิดอุบัติเหตุ เพราะว่า            
เกาะกลางถนนจะบังภูมิทัศน์ในการมองเห็น ลองสังเกตดูว่ารถที่มา      
จากปัตตานีจะมองไม่เห็น ขอฝากท่านนายกเทศมนตรีด้วยนะครับว่าจะ
แก้ปัญหาในรูปแบบไหน เพราะว่าตรงนี้การมีเกาะกลางถนนเป็นเรื่องที่ดี 
แต่จะบังภูมิทัศน์ในการมองเห็นในระยะไกลเพราะว่าต้นไม้มันสูง ขอฝาก
ท่านนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรีที่รับผิดชอบตรงนี้ด้วยนะครับ 

มีท่านใดจะเพิ่มเติมไหมครับ ถ้าไม่มี  ผมขอขอบคุณสมาชิก               
ท่านผู้มีเกียรติ ท่านคณะผู้บริหาร ท่านเจ้าหน้าที่แต่ละกอง  

- วันนั้นยังขาด ผอ.กองที่ยังไม่ได้แนะน าตัว ขอเรียนเชิญท่าน 
ผู้อ านวยการกองช่าง  

นายนิรัตน์ ปุ๋ยชุมผล  เรียนประธานสภาเทศบาล  นายกเทศมนตรี เมืองตะลุบัน   
ผอ.กองช่าง สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน           

กระนายนิรัตน์ ปุ๋ยชุมผล ผู้อ านวยการกองช่าง ยินดีที่จะรับใช้ตามข้อเสนอ
ที่สมาชิกได้เสนอมาท้ัง ๔ ข้อด้วยความยินดียิ่งครับ ขอบคุณครับ 

/ท่านผู้อ านวยการ... 
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