
 

 
 
 
 

 
ประกาศสภาเทศบาลตําบลมะรือโบตก 

เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลมะรือโบตก  
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจําป พ.ศ.2564 ครั้งท่ี 1 

…………………………………………….. 
 

  ตามที่ สภาเทศบาลตําบลมะรือโบตก ไดจัดใหมีการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ สมัยที่ 4 
ประจําป พ.ศ.๒๕๖4 ครั้งที่ ๑  เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2564  ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภา
เทศบาลตําบลมะรือโบตก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจําป พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 
2564 น้ัน 
 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แกไข
เพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ขอ ๓๓ วรรคสี่  จึงประกาศมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบล
มะรือโบตก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจําป พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1 
 

  จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 
  

    ประกาศ ณ  วันที่  29  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖4 
 
 
 

           (นายอานัน  สีระโก) 
                       เลขานุการสภาเทศบาลตําบลมะรอืโบตก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตําบลมะรือโบตก   
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจําป พ.ศ. ๒๕๖4  ครั้งท่ี ๑ 
วันจันทร ที่ 18 ตุลาคม 2564  เวลา 09.3๐ น. 

ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลมะรือโบตก 
 

................................................................... 
 

ระเบียบวาระที่  ๑ เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
1.1 ................................................................................................................................... 
1.2 ................................................................................................................................... 
1.3 ................................................................................................................................... 
1.4 ................................................................................................................................... 

 
ระเบียบวาระที่   ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลมะรือโบตก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 

ประจําป พ.ศ.2564 ครั้งท่ี 3 ประชุมเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564 
 
ระเบียบวาระที่   3 เรื่องกระทูถาม 

- ไมมี  - 
 

ระเบียบวาระที่   4 เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาทองถ่ินตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแลว 
- ไมมี  - 

 
ระเบียบวาระที่   5 เรื่องที่เสนอใหม 

5.1 เรื่อง ญัตติขออนุญาตดําเนินการกูเงิน เงินทุนสงเสรมิกจิการเทศบาล (ก.ส.ท.) เพื่อ

ดําเนินโครงการจัดซื้อรถยนตบรรทุกเททายเครนไฮดรอลิคพรอมกระเชาซอมไฟฟา   

โครงการจัดซื้อรถยนตบรรทุกน้ําแบบอเนกประสงค  และโครงการจัดซื้อรถยนตกูภัย

ดับเพลิงอเนกประสงคแบบปคอัพ 

ระเบียบวาระที่   6 เรื่องอื่น  ๆ 
6.๑ เรื่อง........................................................................................................................... 
6.๒ เรื่อง........................................................................................................................... 
6.๓ เรื่อง........................................................................................................................... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…………… 
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(ส าเนา) 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลมะรือโบตก  

สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ประจ าปี พ.ศ.2564 ครั้งท่ี 1 
วันจันทร์ ที่ 18 ตุลาคม 2564 

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลมะรือโบตก 
 

............................. 
  

รายนามผู้เข้าประชุม 
 

ที ่ ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

1. นายใสดี  หะยีบือราเฮง ประธานสภาเทศบาล ใสดี  หะยีบือราเฮง 

2. นางสาวมารียะห์  อุซา รองประธานสภาเทศบาล มารียะห์  อุซา 
3. นายอับดุลรอฮิม  เจ๊ะโกะ สมาชิกสภาเทศบาล อับดุลรอฮิม  เจ๊ะโกะ 

4. นายมามุ  หะยีดอเลาะ  สมาชิกสภาเทศบาล มามุ  หะยีดอเลาะ 
5. นายสูกีพลี  ดือราแม  สมาชิกสภาเทศบาล สูกีพลี  ดือราแม  

6. นางสาวปัทมา  ยือราเฮง สมาชิกสภาเทศบาล ปัทมา  ยือราเฮง 

7. นายอับดุลการิม  นิบอซู สมาชิกสภาเทศบาล อับดุลการิม  นิบอซู 
8. นายอับดุลรอพา  อีอาซา สมาชิกสภาเทศบาล อับดุลรอพา  อีอาซา 

9. นายอาหะมะสักรี  หะยีอับดุลเลาะ สมาชิกสภาเทศบาล อาหะมะสักรี  หะยีอับดุลเลาะ 

10. นายอับดุลฮากิม  บราเฮง สมาชิกสภาเทศบาล อับดุลฮากิม  บราเฮง 

11. นางสาวตูแวนูนีลา  มือรีงิง สมาชิกสภาเทศบาล ตูแวนูนีลา  มือรีงิง 

12. นายอานัน  สีระโก ปลัดเทศบาล/เลขานุการ อานัน  สีระโก 
 

 
ผู้ไม่มาประชุม 
 

ที ่ ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 
1. นางสาวฟาตีฮะ มะสาแม  สมาชิกสภาเทศบาล ลาป่วย 
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รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ที ่ ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

1. นายอับดุลรอฮิม เจะโซะ นายกเทศมนตรีต าบลมะรือโบตก อับดุลรอฮิม เจะโซะ 

2. นายมาหะมะนาวาวี หะยีอูเซ็ง รองนายกเทศมนตรี ฯ มาหะมะนาวาวี หะยีอูเซ็ง 
3. นายกามาลย์ หะยีดิน รองนายกเทศมนตรี ฯ กามาลย์ หะยีดิน 
4. นางสาวตูแวมาซีเตาะ มือรีงิง    เลขานุการนายกเทศมนตรี ฯ ตูแวมาซีเตาะ มือรีงิง   
5. นายวรรณวิมาน แวดือราแม   ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ฯ วรรณวิมาน แวดือราแม 
6. นายอาหะหมัดดือรอปี อาบูซาแล รองปลัดเทศบาลฯ อาหะหมัดดือรอปี อาบูซาแล 

7. นางสาวฮาลีเมาะห์  สะอิ หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล ฮาลีเมาะห์  สะอิ 

8. นางกรรณิการ์  มีจันทร์ ผู้อ านวยการกองคลัง กรรณิการ์  มีจันทร์ 
9. นายนูรูดดีน  สูลัยมาน ผู้อ านวยการกองสาธารณสุข นูรูดดีน  สูลัยมาน 

10. นางสาวมาริสา หะยีมะ  ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม มาริสา หะยีมะ  
11. นางซารีนา  อิสหัส  หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา ซารีนา  อิสหัส 
12. ส.ต.ต.ฮาเซ็ง  มะเซ็ง นักวิชาการศึกษา ฮาเซ็ง  มะเซ็ง 
13. นายลุตฟี  อายิ  นักทรัพยากรบุคคล ลุตฟี  อายิ   
14. นางสาวซูไรด๊ะ  สาเมาะ นักวิชาการตรวจสอบภายใน ซูไรด๊ะ  สาเมาะ 
15. นายมะวี  แวกะจิ  เจ้าพนักงานป้องกันฯ มะวี  แวกะจิ  
16. นายบุญยามิน  ยูโซะ  เจ้าพนักงานธุรการ บุญยามิน  ยูโซะ 
17. นายอาดือนัน  ปูแทน เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ อาดือนัน  ปูแทน 
18. นายสุไลมาน หะมุ คนงานทั่วไป สุไลมาน หะมุ 
19. นายสราวุธ  แขกพงศ์ คนงานทั่วไป สราวุธ  แขกพงศ์ 
20. นางสาวอัสลัน การี จ้างเหมาบริการ อัสลัน การี 
21. นางสาวคอตีเยาะ  ฮายอ จ้างเหมาบริการ คอตีเยาะ  ฮายอ 
22. นายอารีฟีน สามูดิง   จ้างเหมาบริการ อารีฟีน สามูดิง  
23. นางสาวตอยยีบะห์ กุโน จ้างเหมาบริการ ตอยยีบะห์ กุโน 
24. นางสาวนัฐริกา ปะดอ จ้างเหมาบริการ นัฐริกา ปะดอ 
25. นางสาวนูรมัยซาน  เวาะแล จ้างเหมาบริการ นูรมัยซาน  เวาะแล 

   
 

 
 
 
     
 
 
 
 
 
 

- 2 - 



- 3 - 
 

เริ่มประชุมเวลา  10.00 น. 
 
         เมื่อถึงเวลาประชุม  เลขานุการสภาเทศบาล ได้ให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านเข้า

ห้องประชุม แล้วนับองค์ประชุม ปรากฏว่าองค์ประชุมมาประชุม  11 คน ไม่มาประชุม 1 คน คือ   
นางสาวฟาตีฮะ มะสาแม เนื่องจากป่วย ไม่สามารถมาประชุมได้  หลังจากนั้น นายใสดี หะยีบือราเฮง 
ประธานสภาเทศบาล  ได้กล่าวเปิดการประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่างๆ  

นายใสดี  หะยีบือราเฮง 
ประธานสภาเทศบาล 

       เรียน นายกเทศมนตรีต าบลมะรือโบตก  สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการสภา รองปลัดเทศบาล 
หัวหน้ากองต่างๆ และผู้มีเกียรติทุกท่าน กระผมนายใสดี หะยีบือราเฮง ประธานสภาเทศบาลต าบล
มะรือโบตก วันนี้ได้รับเกียรติมาท าหน้าที่เป็นประธานในการประชุมสภาเทศบาล อีกครั้งหนึ่ง กระผม
ขอต้อนรับและขอขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ครับ 
 

        การประชุมในครั้งนี้ เป็นการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ.2564 
ครั้งที่ 1 มีระเบียบวาระที่ส าคัญที่สภาเทศบาลจะต้องร่วมกันพิจารณา คือ การพิจารณาญัตติขอ
อนุญาตด าเนินการกู้เงิน เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) เพ่ือด าเนินโครงการจัดซื้อรถยนต์
บรรทุกเทท้ายเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ าแบบ
อเนกประสงค์ และโครงการจัดซื้อรถยนต์กู้ภัยดับเพลิงอเนกประสงค์แบบปิคอัพ และระเบียบวาระ
อ่ืนๆ ตามท่ีปรากฏในระเบียบวาระการประชุม ครับ  

 

 บัดนี้  ได้เวลาอันสมควรแล้ว   กระผมขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลต าบลมะรือโบตก สมัย
สามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1  ขอด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม
ดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายใสดี  หะยีบือราเฮง 
ประธานสภาเทศบาล 

ในการประชุมสภาครั้งนี้ กระผมไม่มีประเด็นหรือข่าวสารอะไรที่จะแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ 
ดังนั้นจึงขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล หากมีประเด็นต่าง ๆ ที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ขอเชิญครับ 

นายอานัน  สีระโก 
เลขานุการสภาเทศบาล 

อ าเภอระแงะได้มีมาตรการส าหรับผู้ที่จะเข้ารับบริการเกี่ยวงานทะเบียน โดยก าหนดให้ผู้ที่จะ
สามารถเข้ารับบริการเกี่ยวกับงานทะเบียน จะต้องเป็นผู้ที่ผ่านการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 แล้ว
เท่านั้น 

และในขณะนี้ หลายจังหวัดได้ก าหนดให้ผู้ที่จะเดินทางเข้าไปยังจังหวัดต่างๆ เช่น จังหวัดสงขลา 
ยะลา ปัตตานี นราธิวาส จะต้องมีใบรับรองการฉีดวัคซีนโควิด-19 และผลการตรวจเชื้อโควิด-19 เพ่ือ
เป็นการป้องกันการแพร่เชื้อไปยังจังหวัดต่างๆ 

 

และขอแจ้งให้ทราบว่า กรมการปกครอง ได้มีประกาศยกเลิกการขอส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้าน จากประชาชน ในกรณีติดต่อขอรับบริการต่างๆ ของส่วนราชการ
กรมการปกครองแล้ว เพ่ือรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัลและอ านวยความสะดวก ลดภาระของประชาชน  

ที่ประชุม         มติที่ประชุมรับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลมะรือโบตก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.

2564 ครั้งท่ี 3 ประชุมเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564 
นายใสดี  หะยีบือราเฮง 
ประธานสภาเทศบาล 

        ตามท่ีเลขานุการสภาฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลมะรือโบตก ครั้งที่ผ่านมา 
คือ การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 3 เพ่ือให้สมาชิกสภา
เทศบาล ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมว่ามีข้อความใดจะขอแก้ไขหรือเพ่ิมเติมหรือไม่นั้น  ดังนั้น จึง
ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านตรวจสอบรายงานการประชุม ตามที่ปรากฏในเอกสาร  ตั้งแต่หน้า



- 4 - 
 

แรกจนถึงหน้าสุดท้าย ว่ามีข้อความใดจะเพ่ิมเติมหรือแก้ไขหรือไม่  เพ่ือพิจารณารับรองรายงานการ
ประชุมต่อไป ขอเชิญครับ 

 - ที่ประชุมไม่มีการเสนอแก้ไขเพ่ิมเติมรายงานการประชุม - 
นายใสดี  หะยีบือราเฮง 
ประธานสภาเทศบาล 

        หากทุกท่านไม่มีอะไรจะแก้ไขหรือเพ่ิมเติมแล้ว สรุปว่าที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม
ครั้งที่ผ่านมาครับ 

ที่ประชุม 
        มีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลครั้งที่ผ่านมา (สมัยสามัญ สมัยที่ 2 
ประจ าปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 3) 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องกระทู้ถาม 
          - ไม่มี – 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
          - ไม่มี – 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
 5.1 เรื่อง ญัตติขออนุญาตด าเนินการกู้เงิน เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) เพื่อด าเนิน

โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้ายเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า โครงการจัดซื้อรถยนต์
บรรทุกน้ าแบบอเนกประสงค์ และโครงการจัดซื้อรถยนต์กู้ภัยดับเพลิงอเนกประสงค์แบบปิคอัพ 

นายใสดี  หะยีบือราเฮง 
ประธานสภาเทศบาล 

ขอเชิญผู้บริหารเสนอญัตติขออนุญาตด าเนินการกู้เงิน เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) 
ครับ 

นายอับดุลรอฮิม เจะโซะ 
นายกเทศมนตรีฯ 

เรียน  ประธานสภาเทศบาลต าบลมะรือโบตก 
 

ข้าพเจ้า นายอับดุลรอฮิม เจะโซะ นายกเทศมนตรีต าบลมะรือโบ ขอเสนอญัตติ  เรื่อง        
ขออนุญาตด าเนินการกู้เงินเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) ส าหรับด าเนินโครงการจัดซื้อ
รถยนต์บรรทุกเทท้ายเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ าแบบ
อเนกประสงค์ และโครงการจัดซื้อรถยนต์กู้ภัยดับเพลิงอเนกประสงค์แบบปิคอัพ เพ่ือขอให้สภา
เทศบาลต าบลมะรือโบตกได้โปรดน าเข้าพิจารณาอนุญาตในที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลมะรือโบตก  

ตามท่ีเทศบาลต าบลมะรือโบตก ได้กู้เงินเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เพ่ือซื้อรถยนต์บรรทุก
ขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย และรถยนต์บริการรับ- ส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน จ านวน 3,361,000.- บาท สัญญากู้
เงินเลขที่1112/119/2555 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี ก าหนดส่งใช้คืนภายในก าหนด 10 ปี 
โดยช าระปีละ 440,903.95.- บาท โดยเริ่มช าระปีงบประมาณ พ.ศ.2556 จนถึงงวดสุดท้าย 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ซึ่งก าหนดงวดสุดท้าย เป็นเงิน 427,035.86.-บาท โดยปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 ได้ปรับดอกเบี้ยจากร้อยละ 3 เป็นร้อยละ 2.5 ต่อปี จึงท าให้เทศบาลหมดภาระหนี้ในการ
กู้เงินดังกล่าวฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 

 หลังจากเทศบาลฯ หมดภาระหนี้ในการกู้เงินดังกล่าวฯแล้ว  เทศบาลฯ มีความประสงค์กู้เงิน
จากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) อีกครั้ง เพ่ือด าเนินโครงการต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

 1. โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้ายเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จ านวน 1 
คัน งบประมาณ 2,600,000.- บาท  โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 

- เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ 4 จังหวะ  
- ติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า (ไฟเบอร์กลาส) มีความสูง ไม่น้อย

กว่า 12 เมตร  
    (โดยสืบราคาจากเทศบาลต าบลรือเสาะ) 
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เหตุผลและวัตถุประสงค์ 
 

เทศบาลต าบลมะรือโบตก มีหน้าที่จัดให้มีการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะทุกชุมชน และมี
การซ่อมแซมบ ารุงรักษาไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะที่ช ารุดเพ่ือให้สามารถใช้งานได้ปกติ เพ่ืออ านวย
ความสะดวกในการสัญจร สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพ้ืนที่ โดยมีพ้ืนที่
รับผิดชอบ 10.243 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 6,420 ไร่ มีจ านวนประชากร 8,398 คน 
จ านวนครัวเรือน 1,694 หลังคาเรือน แต่เนื่องจากรถกระเช้าไฟฟ้าที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบันมีอายุการใช้
งานเป็นเวลานาน ท าให้ต้องซ่อมบ ารุงรักษาบ่อยครั้ง และในระหว่างที่มีการซ่อมบ ารุงจึงไม่สามารถ
ด าเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะได้อย่างทันท่วงที  ส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็น
อย่างยิ่ง  ดังนั้น เพ่ือเป็นการสนับสนุนให้การปฏิบัติงานซ่อมแซมบ ารุงรักษาไฟฟ้าแสงสว่างภายในเขต
เทศบาลต าบลมะรือโบตกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์ต่อประชาชนโดยส่วนรวม  จึง
มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องจัดซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้ายเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้าเพ่ือใช้
ส าหรับบริการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะและการซ่อมแซมบ ารุงรักษาไฟฟ้าต่อไป 

 
 2. โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ าแบบอเนกประสงค์ จ านวน 1 คัน งบประมาณจ านวน 
3,200,000.- บาท  โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 

- รถบรรทุกน้ าแบบอเนกประสงค์ ชนิด ๖ ล้อ  
- เครื่องยนต์ดีเซล ก าลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๒๔๐ แรงม้า ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อย

กว่า ๗,๖๐๐ ซีซี หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๗๕ กิโลวัตต์  
- ตอนหน้าเป็นเก๋งสามารถบรรจุพนักงานได้ไม่น้อยกว่า ๓ คน รวมพนักงานขับรถ  
- ตอนท้ายติดตั้งถังบรรจุน้ ามีปริมาณความจุไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐ ลิตร  
- มีน้ าหนักรถรวมน้ าหนักบรรทุก (G.V.W) ไม่น้อยกว่า ๑๕,๐๐๐ กิโลกรัม  
- ติดตั้งสเปรย์ด้านท้ายส าหรับรดน้ าต้นไม้  
- มีท่อดูดส่งน้ า และแท่นปืนฉีดน้ า เพ่ือใช้ในการดับเพลิง  
- มีระบบสัญญาณไฟต่าง ๆ ตามที่กรมการขนส่งทางบกก าหนด 

     (โดยสืบราคาจากท้องตลาด)  
 

 เหตุผลและวัตถุประสงค์ 
 

 เทศบาลต าบลมะรือโบตก ได้ประสบปัญหาด้านการให้บริการชุมชนและสังคม และการ
บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในกรณีเกิดเพลิงไหม้ ไฟป่า หรือกรณีที่ประชาชนขาดแคลนน้ า
เพ่ือการอุปโภคบริโภค ในช่วงฤดูแล้ง เนื่องจากรถยนต์บรรทุกน้ า ปัจจุบันมีอายุการใช้งานมาแล้ว เป็น
ระยะเวลา ๒๒ ปี ส่งผลให้วัสดุ อุปกรณ์บางชิ้นเสื่อมสภาพและช ารุด ท าให้มีการซ่อมบ ารุงรักษา
บ่อยครั้ง ไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมบ ารุง  ประกอบกับพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง ฉบับที่ ๑๔ (พ.ศ.๒๕๖๒) เทศบาลต าบล มีอ านาจหน้าที่ตาม มาตรา ๕๐(๕) ให้มีเครื่องใช้ในการ
ดับเพลิง ดังนั้น เทศบาลต าบลมะรือโบตก จึงมีความจ าเป็นต้องจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ า โดยมีลักษณะ
นอกเหนือจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ เนื่องจาก ตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ ได้ก าหนดให้ถังบรรจุน้ ามีปริมาณความจุได้ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร 
แต่เทศบาลต าบลมะรือโบตก มีความต้องการใช้รถยนต์บรรทุกน้ าที่มีถังบรรจุน้ ามีปริมาณความจุน้ าได้
มากกว่าปกติ ส าหรับการช่วยเหลือประชาชนและการระงับเหตุไฟไหม้ และได้ค านึงถึงฐานะการคลัง
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ของเทศบาลต าบลมะรือโบตก จึงขออนุญาตกู้เงินส าหรับจัดท าโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ าแบบ
อเนกประสงค์ จ านวน ๑ คัน ต่อไป 
 

3. โครงการจัดซื้อรถยนต์กู้ภัยดับเพลิงอเนกประสงค์แบบปิคอัพ จ านวน 1 คัน งบประมาณ
จ านวน 1,800,000.- บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 

- รถยนต์กู้ภัยดับเพลิงแบบปิคอัพตอนเดียว 
- ขับเคลื่อน ๔ ล้อ  
- เครื่องยนต์ดีเซลขนาดไม่น้อยกว่า ๔ สูบ ๔ จังหวะ ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 

๒,๔๐๐ ซีซี หรือก าลังเครื่องยนต์ไม่ต่ ากว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ 
- เกียร์เป็นแบบกระปุก           
- มีถังน้ าขนาดบรรจุน้ าไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ลิตร 
- มีระบบไฟส่องสว่าง มีเครื่องมืออุปกรณ์ดับเพลิง/กู้ภัยประจ ารถ ดังนี้ 

๑. เครื่องตัดถ่างแบบใช้มือโยก   จ านวน 1 ชุด  
๒. เลื่อยยนต์      จ านวน 1 ชุด  
๓. ตะกร้าสวมหัวกรองผง    จ านวน 1 ชุด  
๔. วิทยุสื่อสารชนิดติดรถยนต์    จ านวน 1 ชุด  
๕. ถุงมือ เซฟตี้      จ านวน 2 ชุด  
๖. ร้องเท้า เซฟตี้     จ านวน 2 ชุด  
๗. ที่ประกบสายกันรั่ว     จ านวน 2 อัน  
๘. เข็มขัดรั้งสายดับเพลิง     จ านวน 2 เส้น 
๙. ข้อแยกสามทางขนาด 2.5 นิ้ว มีทางน้ าเข้า 1 ทาง ทางจ่ายน้ าออก 2 

ทาง มีวาล์ว ปิด-เปิดทุกทางจ่าย และหูหิ้วสะดวก ต่อการใช้งาน   จ านวน 1 ชุด 
๑๐.ข้อต่อแปลงเกลียว (ADAPTOR) ส าหรับต่อกับท่อสูบกับหัวประปา

ดับเพลิง(เกลียวหัวประปาตามมาตรฐานของประปาท้องถิ่น)        จ านวน 1 ชุด   
๑๑. แชลง (CROW BAR) ขนาดยาวไม่น้อยกว่า 36 นิ้ว   จ านวน 1 อัน  
๑๒. ขวานดับเพลิง (PICK-HEAD FIRE AXE) ขนาดไม่น้อยกว่า 6 ปอนด์                 
                                                                    จ านวน 1 ด้าม 

  ๑๓. ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (DRY CHEMICAL) ขนาดไม่น้อยกว่า 15 
ปอนด์                                                                      จ านวน 1 ถัง  

    ๑๔. ถังดับเพลิงคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ขนาด 15 ปอนด์ จ านวน 1 ถัง 
    ๑๕. ไฟฉายมือถือ ใช้แบตเตอรี่         จ านวน 2 กระบอก 

   (โดยสืบจากราคาท้องตลาด) 
 

 เหตุผลและวัตถุประสงค์ 
 

เทศบาลต าบลมะรือโบตก ได้ด าเนินการจัดซื้อรถยนต์กู้ชีพ จ านวน ๑ คัน ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยใน
กรณีฉุกเฉิน บรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่  จากการปฏิบัติงานที่ผ่านมา พบว่า
รถยนต์กู้ชีพ จ านวน ๑ คันนั้น ไม่สามารถให้บริการได้อย่างทั่วถึงและทันเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
กรณีเกิดอุบัติเหตุหรือต้องน าส่งผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลช่วงเวลาเดียวกันหรือมีผู้ประสบเหตุหลายราย
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ในเวลาเดียวกัน   

ดังนั้น เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการสาธารณะ และช่วยเหลือผู้ประสบภัยในกรณี
ฉุกเฉิน เทศบาลต าบลมะรือโบตก จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องจัดซื้อรถยนต์กู้ภัยดับเพลิงแบบปิคอัพ 
จ านวน 1 คัน ที่มีวัสดุอุปกรณ์ภายในรถยนต์ส าหรับการปฏิบัติงานกู้ชีพกู้ภัยต่อไป  

รวมงบประมาณทั้งสิ้น  7,600,000.- บาท 
 

อนึ่ง โครงการจัดซื้อรถยนต์ ทั้ง 3 โครงการดังกล่าว ได้บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ิมเติมครั้งที่ 1 (พ.ศ.2564) ในบัญชีครุภัณฑ์ ล าดับที่ 
24 25 26 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
 
 ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 

1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 
มาตรา 66 เทศบาลอาจมีรายได้ (6) เงินกู้จากกระทรวง ทบวง กรมองค์กร หรือนิติบุคคลต่างๆ  วรรค
สอง การกู้เงินตาม (6) เทศบาลจะกระท าได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากสภาเทศบาลและได้รับอนุมัติจาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้ว   

2. ค าสั่งกระทรวงมหาดไทยที่ 42/2562 ลงวันที่ 4 มกราคม 2562 เรื่อง การมอบอ านาจ
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในการให้ความเห็นชอบ
หรืออนุมัติให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และเมืองพัทยา กู้เงิน เพ่ือให้การพิจารณาให้ความ
เห็นชอบหรืออนุมัติในการกู้เงินของเทศบาล สามารถตอบสนองความจ าเป็น และความต้องการใช้
จ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าวได้ในระยะเวลาที่เหมาะสม โดยลดขั้นตอนในการ
ด าเนินการและสามารถก ากับดูแลการใช้จ่ายเงินเป็นไปเพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างชัดเจน 
รวมทั้งการรักษาวินัยทางการเงิน การคลังของเทศบาล ภายใต้กรอบวงเงินไม่เกินจ านวน 50 ล้านบาท 

3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล พ.ศ. 2552 ข้อ 13 ให้
เทศบาลทุกแห่งจัดส่งเงินจ านวนร้อยละสิบของเงินสะสมเป็นประจ าปีทุกปีไปยังประธาน อ.ส.ท. โดย
จัดส่งถึงประธาน อ.ส.ท. ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี และข้อ 17  เทศบาลซึ่งมีสิทธิที่จะกู้เงินทุนได้ 
จะต้องเป็นเทศบาลซึ่งได้ฝากเงินกับเงินทุนตามข้อ 12 และให้กู้ได้ไม่เกินสิบเท่าของจ านวนเงินที่
เทศบาลนั้นได้ส่งฝากไว้กับเงินทุน ทั้งนี้ เป็นไปตามฐานะการคลังของเทศบาลนั้นๆ เว้นแต่ ก.ส.ท. จะ
ได้พิจารณาเห็นสมควรเป็นอย่างอ่ืน 

4. หนังสือที่ มท 0808.4/ว 3  ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมหลักเกณฑ์และ
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ซึ่งก าหนดหลักเกณฑ์การกู้เงินส่งเสริม
กิจการเทศบาลเพือ่ด าเนินกิจการอ่ืน ดังนี้ 

1. อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 2 ต่อปี 
2. ระยะเวลาช าระหนี้ ช าระหนี้ไม่เกิน 10 ปี 
3. วงเงินการให้กู้   

        3.1 กู้ได้ไม่เกิน 10 เท่าของเงินฝากที่มีอยู่กับเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล 
        3.2 ให้ท าสัญญากู้เงินภายใน 1 ปีนับจากวันที่ได้รับอนุมัติ 
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3.3 ท าสัญญากู้เงินแล้วให้รับเงินกู้ภายใน 1 ปีนับจากวันที่ท าสัญญา หรือ
กรณีที่มีการกู้เงินเพ่ือให้ไปสมทบกับเงินอ่ืนให้รับเงินกู้ได้จนกว่าเทศบาลจะจ่ายเงิน
จากเงินของเทศบาล 
4. การพิจารณาฐานะการคลัง พิจารณาฐานะการคลังจากงบพัฒนาเฉลี่ย 3 ปี

ย้อนหลัง ดังนี้ 
4.1 งบพัฒนาไม่เกินปีละ 10 ล้านบาท ยอดช าระหนี้ต่อปีไม่เกิน 60% 

ของงบพัฒนา 
4.2 งบพัฒนาเกินปีละ 10 ล้านบาท แต่ไม่เกินปีละ 30 ล้านบาท ยอด

ช าระหนี้ต่อไปไม่เกิน 70% ของงบพัฒนา 
4.3 งบพัฒนาเกินปีละ 30 ล้านบาท ยอดช าระหนี้ต่อปีไม่เกิน 80% ของ

งบพัฒนา 
 

ดังนั้น จึงเสนอญัตตินี้เพ่ือขอให้สภาเทศบาลต าบลมะรือโบตก ได้โปรดพิจารณาอนุญาต
ด าเนินการกู้เงินเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) ต่อไป  ขอบคุณครับ 

นายใสดี  หะยีบือราเฮง 
ประธานสภาเทศบาล 

ขอเชิญฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องกรุณาให้รายละเอียดเกี่ยวกับการกู้เงิน เงินทุนส่งเสริมกิจการ
เทศบาลในครั้งนี้ด้วยครับ 

นายมะวี  แวกะจิ  
เจ้าพนักงานป้องกันฯ 

การจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ าแบบอเนกประสงค์ จ านวน 1 คัน มีวัตถุประสงค์ เพ่ือบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชนในกรณีเกิดเพลิงไหม้ ไฟป่า หรือกรณีที่ประชาชนขาดแคลนน้ าเพ่ือการอุปโภค
บริโภค ในช่วงฤดูแล้ง เนื่องจากรถยนต์บรรทุกน้ า ปัจจุบันมีอายุการใช้งานมาแล้ว เป็นระยะเวลา ๒๒ 
ปี อุปกรณ์บางชิ้นเสื่อมสภาพและช ารุด ไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมบ ารุง  จึงมีความจ าเป็นต้องจัดซื้อรถยนต์
บรรทุกน้ าช่วยเหลือประชาชนและการระงับเหตุไฟไหม้ ส่วนการจัดซื้อรถยนต์กู้ภัยดับเพลิง
อเนกประสงค์แบบปิคอัพ นั้น มีวัตถุประสงค์ เพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยในกรณีฉุกเฉิน บรรเทาความ
เดือดร้อนให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่  เนื่องจากการปฏิบัติงานที่ผ่านมา พบว่ารถยนต์กู้ชีพ จ านวน ๑ คัน
นั้น ไม่สามารถให้บริการได้อย่างทั่วถึงและครอบคลุมการช่วยเหลือด้านต่างๆได้  ประกอบกับยังไม่มีรถ
ส าหรับกู้ภัย ไม่มีอุปกรณ์ท่ีเพียบพร้อมส าหรับการกู้ภัยกรณีเกิดอุบัติเหตุต่างๆ  ดังนั้น จึงมีความจ าเป็น
จะต้องมีรถยนต์กู้ภัยส าหรับบริการแก่ประชาชน ครับ 

นายอานัน สีระโก 
เลขานุการสภาเทศบาล 

         รถกระเช้าของเทศบาลที่ประจ าการอยู่ในขณะนี้นั้น มีอายุการใช้งานหลายปีแล้ว ท าให้อุปกรณ์
หลายอย่างช ารุด ไม่สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ หากซ่อมแล้วไม่คุ้มค่ากับค่าใช้จ่ายที่เสีย
ไป ประกอบกับรถกระเช้าส าหรับซ่อมไฟฟ้านั้น เป็นสิ่งจ าเป็นที่เทศบาลต้องใช้ส าหรับการซ่อมไฟฟ้า
สาธารณะเป็นประจ าอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นต้องมีรถกระเช้าส าหรับใช้งานซ่อมไฟฟ้า
และใช้งานส าหรับวัตถุประสงค์อ่ืนๆที่เก่ียวข้อง ส าหรับบริการแก่ประชาชน ครับ 

นายอับดุลรอพา อีอาซา
สมาชิกสภาเทศบาล 

         ขออนุญาตแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการกู้เงินส าหรับจัดซื้อรถยนต์ไว้ใช้ในกิจการต่างๆ ของ
เทศบาลครับ การกู้เงินนั้น ถือว่ามีท้ังข้อดีและข้อเสีย  ข้อเสีย คือ ท าให้เทศบาลมีภาระค่าใช้จ่ายที่มาก
ขึ้น จ าเป็นต้องใช้เงินงบประมาณจ่ายเงินกู้เป็นประจ าทุกๆปี ส่วนข้อดี คือ เราสามารถจัดหารถยนต์
และอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องไว้ส าหรับให้บริการและแก้ไขปัญหาต่างๆ ของพ่ีน้องประชาชน การ
จัดซื้อรถยนต์ทั้ง 3 รายงานดังกล่าวล้วนมีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับภารกิจแก้ไขปัญหา
และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน กระผมจึงมีความเห็นว่า การกู้เงินส าหรับการจัดซื้อรถยนต์
ดังกล่าวมีข้อดีมากกว่าข้อเสีย จึงขอสนับสนุนให้มีการกู้เงินเพ่ือประโยชน์ของเทศบาลและประชาชน
ต่อไป ครับ  
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นายใสดี  หะยีบือราเฮง 
ประธานสภาเทศบาล 

ตามที่ ผู้บริหารเสนอญัตติขออนุญาตด าเนินการกู้เงิน เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) 
เพ่ือด าเนินโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้ายเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า  โครงการ
จัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ าแบบเอนกประสงค์  และโครงการจัดซื้อรถยนต์กู้ภัยดับเพลิงอเนกประสงค์
แบบปิคอัพ ข้างต้น กระผมขอทราบมติที่ประชุมว่าจะอนุญาตให้เทศบาลด าเนินการกู้เงิน เงินทุน
ส่งเสริมกิจการเทศบาลดังกล่าวหรือไม่  หากอนุญาต ขอให้ยกมือขึ้น 

 - สมาชิกสภาเทศบาล ยกมือเห็นชอบอนุญาต จ านวน 9  ท่าน – 
นายใสดี  หะยีบือราเฮง 
ประธานสภาเทศบาล 

สรุปว่า ที่ประชุมมีมติอนุญาตด าเนินการกู้เงิน เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล  ตามที่
นายกเทศมนตรีเสนอครับ 

ที่ประชุม 
มีมติอนุญาตให้ด าเนินการกู้เงิน เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) เพ่ือด าเนินโครงการ

จัดซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้ายเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ า
แบบอเนกประสงค์ และโครงการจัดซื้อรถยนต์กู้ภัยดับเพลิงอเนกประสงค์แบบปิคอัพ 

ระเบียบวาระท่ี  6 เรื่องอ่ืน ๆ  
นายใสดี  หะยีบือราเฮง
ประธานสภาเทศบาล 

ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมเสนอประเด็นอื่นๆ หรือประเด็นปัญหาต่างๆ 
ที่เกิดขึ้นให้ที่ประชุมสภาเทศบาลรับทราบ ครับ 

นายมามุ หะยีดอเลาะ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

กระผม ได้รับการร้องเรียนจากประชาชนเพ่ือขอให้แกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ดังนี้ 
1. ปัญหาเกี่ยวกับน้ าท่วมบนถนนในตลาดมะรือโบเมื่อมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งเกิดจาก

น้ าที่ไหลลงมาจากที่สูงมารวมกันบนถนน ท าให้น้ าท่วมถนน สร้างความเดือดร้อนแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน 
และปัญหาน้ าในคลองที่บริเวณใต้สะพานรถไฟมะรือโบ เอ่อล้น ท่วมถนน เมื่อเกิดฝนตกหนัก น้ าไม่
สามารถระบายได้ทัน จนน้ าล้นเข้าไปยังบ้านของประชาชน จึงขอเสนอให้ทางเทศบาลรีบด าเนินการ
แก้ปัญหาในส่วนนี้โดยเร็ว 

2. ถนนเลียบทางรถไฟหน้าสถานีมะรือโบ ที่เทศบาลได้บุกเบิกใหม่นั้น ขณะนี้ มีความเสียหาย
เป็นหลุมเป็นบ่อ ท าให้ประชาชนไม่สะดวกในการสัญจรไปมา จึงอยากให้ทางเทศบาลรีบด าเนินการ
โครงการถนนคอนกรีตสายดังกล่าว และอีกประการหนึ่ง พบว่าขณะนี้บริเวณ 2 ข้างถนนดังกล่าว 
ต้นไม้ใบหญ้าขึ้นรกทึกจนท าให้แลดูไม่สวยงาม ขาดการดูแล จึงอย่างให้ทางเทศบาลปรับปรุง  ตัดไม้ 
ตัดหญ้าให้สะอาด ให้เกิดความสะอาด สวยงาม ต่อไป 

3. อุปกรณ์เครื่องเล่นในสนามเด็กเล่นที่ ศอ.บต. มอบให้แก่ชุมชน ซึ่งตั้งอยู่ใกล้สถานีรถไฟ
มะรือโบ นั้น มีอุปกรณ์บางอย่างเกิดสนิม ช ารุด เสียหาย จนท าให้เด็กๆที่ใช้อุปกรณ์เครื่องเล่นในสนาม
เด็กเล่นดังกล่าวเกิดอุบัติเหตุ  และขณะนี้มีต้นไม้ หญ้าขึ้นรกทึบ จนเด็กๆ ไม่อยากเข้าไปเล่นในสนาม
เด็กเล่น จึงขอเสนอให้ทางเทศบาลเอาเครื่องเล่นที่ช ารุดนั้นออกไป เพ่ือป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น 
และเข้าไปตัดหญ้าให้สะอาดด้วยครับ 

4. ขอเสนอให้มีการปรับปรุงถนนหน้าสถานีรถไฟมะรือโบ โดยท าเป็นถนนลาดยาง เป็นการ
ปรับภูมิทัศน์หน้าสถานีรถไฟ ให้มีการเปลี่ยนแปลง สร้างความเจริญแก่ตลาดมะรือโบ  

5. ขอขยายเขตไฟฟ้าทางไปชุมชนบลูกา เส้นทางตลาดมะรือโบ-ทางลอดใต้สะพานรถไฟ 
เนื่องจากบริเวณดังกล่าวช่วงเวลากลางคืนมืด ไม่มีไฟฟ้าส่องสว่าง จึงขอให้ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณ
ดังกล่าวด้วย เพื่อความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้สัญจรในเวลากลางคืน ขอบคุณครับ 

นายกามาลย์ หะยีดิน 
รองนายกเทศมนตรี ฯ 

ขออนุญาตให้ข้อมูลเกี่ยวกับข้อซักถามและข้อเสนอของ สท. เมื่อสักครู่ครับ ประการแรก เรื่อง
น้ าท่วมถนนในตลาดมะรือโบนั้น ที่ผ่านมากระผมร่วมกับกองช่างได้เข้าไปส ารวจพ้ืนที่ดังกล่าวแล้ว 
ปรากฏว่า ท่อระบายน้ าในชุมชนแคบเกินไป และมีเศษขยะอุดตันอยู่ภายใน ท าให้น้ าไหลผ่านได้ไม่
สะดวก จึงได้วางแผนให้มีการขุดลอกท่อระบายน้ า ต่อไป  ส่วนการแก้ปัญหาน้ าท่วมถนนบริเวณใต้
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สะพานทางรถไฟ ก็ได้เสนอให้มีการขุดลอกและท าก าแพงกั้นคลอง เพ่ือไม่ให้น้ าล้นมายังถนน ซึ่งตรงนี้
ขั้นตอนอาจยากพอสมควร ต้องใช้วิศวกรในการออกแบบ ซึ่งเรายังขาดบุคลากรในส่วนนี้ ดังนั้นการ
แก้ปัญหานี้อาจต้องรอสักพักก่อนครับ 

ส่วนการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าสถานีรถไฟ อันที่จริงบริเวณดังกล่าว เรามีแผนที่จะท า
ถนนเป็นแบบคอนกรีต พร้อมท าท่อระบายน้ าข้างถนน เพ่ือแก้ปัญหาน้ าท่วมบริเวณดังกล่าว ส่วน
บริเวณด้านตรงข้ามสถานีรถไฟซึ่งเป็นบริเวณถนนบุกเบิกใหม่นั้น เรามีแผนที่จะปรับปรุงภูมิทัศน์  จะมี
การถมดิน ปรับภูมิทัศน์ใหม่ และอาจท าเป็นสนามฟุตบอลของชุมชนบลูกาในอนาคตด้วย   

ส่วนสนามเด็กเล็กที่เป็นของ ศอ.บต. นั้น เราไม่ได้รับโอนจาก ศอ.บต. ดังนั้น เราจึงไม่สามารถ
ด าเนินการใดๆ ได้ ส่วนเครื่องเล่นที่ช ารุดและเป็นอันตรายต่อเด็กๆนั้น ได้เอาออกไปแล้ว และการ
แก้ปัญหาบริเวณสนามเด็กเล่นรกทึบนั้น กองสาธารณสุขฯ น่าจะเข้าไปด าเนินการตัดหญ้าในโอกาส
ต่อไป ส่วนเรื่องไฟฟ้าส่องสว่างเส้นทางลอดใต้สะพานรถไฟนั้น เรามีโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างใน
หลายๆ จุด ก็คงต้องรอให้งบประมาณที่จะเข้ามาสนับสนุนในส่วนนี้พร้อมก่อนนะครับ 

นายอับดุลรอฮิม เจะโซะ 
นายกเทศมนตรีฯ 

ทางเทศบาลมีนโยบายที่จะออกไปพัฒนาชุมชนในรูปแบบจิตอาสา สัปดาห์ละ 1 ครั้ง คือ ทุก
วันพุธ โดยจะก าหนดเป็นจุดแต่ละจุด แต่ละชุมชน โดยร่วมกับผู้น าในชุมชน และพ่ีน้องในชุมชนในการ
พัฒนา ท าความสะอาด ถนนหนทาง มัสยิด ที่สาธารณะ เป็นต้น โดยจะท าตารางการออกพ้ืนที่ จะเริ่ม
ด าเนินการในเดือนพฤศจิกายน 2564 นี้ 

นายอับดุลรอฮิม เจ๊ะโกะ
สมาชิกสภาเทศบาล 

กระผมขอให้ทางเทศบาลเร่งด าเนินการซ่อมฝาปิดรางระบายน้ าในชุมชน โดยเฉพาะใน
ชุมชนบลูกา ชุมชนสุเหร่า เป็นต้น และอีกเรื่อง คือ ชาวบ้านขอให้สร้างทางเดินภายในหมู่บ้าน ที่ชุมชน
สุเหร่า เพ่ือให้เดินทางเข้า-ออก ได้สะดวก มีขนาดกว้าง 2 เมตร ยาวประมาณ 25 เมตร ครับ 

นายอับดุลการิม นิบอซู
สมาชิกสภาเทศบาล 

กระผมขอเสนอให้ทางเทศบาลช่วยแก้ปัญหาเกี่ยวกับการเลี้ยงวัวของประชาชน ที่ปล่อยให้วัว 
อยู่บนท้องถนน ปล่อยของเสียบนท้องถนน ท าให้ถนนหนทางในชุมชนสกปรก มีกลิ่นเหม็น ผู้คนสัญจร
ไปมาไม่สะดวก ครับ 

นายอับดุลรอฮิม เจะโซะ 
นายกเทศมนตรีฯ 

การแก้ปัญหาการเลี้ยงวัวในชุมชน อันที่จริงควรแก้ปัญหาด้วยการเชิญคนที่เลี้ยงวัวมาร่วมกัน
พูดคุย ท าความเข้าใจ เพ่ือให้ร่วมมือกันเลี้ยงวัวดีๆ ไม่ปล่อยให้วัวอยู่บนท้องถนน แต่ในเบื้องต้น ผมก็
ขอให้ท่าน สท.ที่รู้จักกับผู้เลี้ยงวัวในชุมชน ได้ช่วยๆกัน บอกกล่าว ตักเตือน ไปก่อน หากไม่ได้ผล
อย่างไร ทางเทศบาลอาจจะเชิญผู้เลี่ยงวัวเพ่ือพบปะท าความเข้าใจกนัสักครั้งหนึ่ง 

นายอับดุลรอพา อีอาซา
สมาชิกสภาเทศบาล 

เกี่ยวกับการจัดเก็บค่าบริการเก็บขยะนั้น ถึงแม้ว่าค่าบริการแต่ละเดือนเพียงไม่กี่บาท แต่ถ้า
จัดเก็บแบบรวบยอดหลายๆ เดือน ก็จะท าให้ชาวบ้านเดือดร้อนได้ โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อย เพราะ
ต้องจ่ายออกไปจ านวนมากทุกครั้งที่มีการเก็บ ดังนั้น จึงขอให้เทศบาลจัดเก็บเป็นรายเดือน อย่ารวบ
ยอดหลายๆเดือนรวมกัน ครับ 

นายอาหะหมัดดือรอปี  
อาบูซาแล  
รองปลัดเทศบาลฯ 

ขออนุญาตให้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดเก็บค่าบริการจัดเก็บขยะครับ อันที่จริงการจัดเก็บเงินนั้น 
ทางงานจัดเก็บฯ ได้จัดเก็บเป็นประจ าทุกเดือนอยู่แล้ว ส่วนที่เป็นปัญหาที่ว่าบางบ้านนั้นถูกจัดเก็บรวบ
ยอดท่ีละหลายๆเดือนนั้น สาเหตุเพราะว่า ช่วงเวลาที่เจ้าหน้าไปจัดเก็บนั้น เจ้าของบ้านไม่อยู่ ไปหลาย
ครั้งก็ไม่พบกับเจ้าของบ้าน จึงท าให้เจ้าของบ้านหลังนั้น ค้างจ่ายหลายเดือน เวลาจ่ายเขาจึงต้องจ่าย
ครั้งละจ านวนมาก ซึ่ง พบไม่บ่อยมาก มีเพียงไม่ก่ีบ้านเท่านั้นมีพบปัญหาในลักษณะนี้ ครับ 

ที่ประชุม         มติที่ประชุมรับทราบ  
นายใสดี  หะยีบือราเฮง
ประธานสภาเทศบาล 

        ไม่ทราบว่ามีท่านใดจะเสนอประเด็นปัญหาอื่นๆ เพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 

 -  ที่ประชุมไม่มีเสนอประเด็นอ่ืนๆเพิ่มเติม  - 
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ส าเนาถูกต้อง 
 

 
 
 
 

(นายอานัน   สีระโก) 
ปลัดเทศบาลต าบลมะรือโบตก 

 

 -  ทีป่ระชุมไม่มีเสนอประเด็นอ่ืนๆเพิ่มเติม  - 
นายใสดี  หะยีบือราเฮง
ประธานสภาเทศบาล 

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามหรือเสนอเรื่องให้ที่ประชุมรับทราบอีก กระผมขอปิดการประชุมในครั้งนี้  
และขอขอบคุณทุกท่านที่ได้เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลฯ ในวันนี้ ขอบคุณครับ 

 
เลิกประชุมเวลา  11.40  น. 
 
 

(ลงชื่อ)       อานัน   สีระโก     อาผู้จดรายงานการประชุม 
                                                (นายอานัน   สีระโก)  

 เลขานุการสภาเทศบาลต าบลมะรือโบตก 
 
 
 
                          (ลงชื่อ)     ใสดี  หะยีบือราเฮงอาหผู้ตรวจรายงานการประชุม 
              (นายใสดี  หะยีบือราเฮง)  

   ประธานสภาเทศบาลต าบลมะรือโบตก                
 
 
 

                    (ลงชื่อ)      มามุ  หะยีดอเลาะนิอาประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                                       (นายมาม ุ หะยีดอเลาะ) 
 

 
 
                                      (ลงชื่อ)       ปัทมา  ยือราเฮง   บือรกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                                              (นางสาวปัทมา  ยือราเฮง)  
    
 

 
                (ลงชื่อ)   อั ตูแวนูนีลา  มือรีงิงบดุลกเลขานุการกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                                             (นางสาวตูแวนูนีลา  มือรีงิง) 
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