
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล 
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจําป พ.ศ. 25๖๓ 

วันอังคาร ที่ 2๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา 10.00 น. 
ณ หองประชมุสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล  

***************************************************** 
 

ผูมาประชุม 

 ๑. นายศิริทร  ทองออน  ประธานสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล   
 ๒. นายอาบูบากา  เปาะกา รองประธานสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล   
 ๓. นายอิสมาแอ  เด็งซี  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล  เขต ๑ 
 ๔. นายสุรเดช  เดนอุดม  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล  เขต ๑ 
 ๕. นายอับดือกอเดร สาเหาะ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล  เขต ๑ 
 ๖. นายเรียม  แกวทอง  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล  เขต ๑ 
 ๗. นายมูหามะ  มะตีเยาะ  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล  เขต ๒ 
 ๘. นายกอเซ็ง  อูเซ็ง  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล  เขต ๒ 
 ๙. นางชาติยะ  มะแซ  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล  เขต ๒ 

๑๐. นายพงษศักดิ์  แกวมณี สมาชิกสภาเทศบาลตําบลรูสะมแิล  เขต ๒  
 

ผูลาประชุม 
 - ไมมี - 
 
ผูขาดประชุม 
 - ไมมี - 
 
ผูเขารวมประชุม 
 1. นายบันเทิง  ลองจันทร ปลัดเทศบาลตําบลรูสะมิแล 
 2. นางสาวเนตรชนก  ดําลอง รองปลัดเทศบาลตําบลรูสะมิแล  

(เลขานุการสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล) 
 ๓. นางสาวณฐรักษ แนวบรรทัด หัวหนาสํานักปลัด 
 ๔. นายเสะยูนุ  เสะอาลี  ผูอํานวยการกองคลัง 
 ๕. นายภูรพล  วานิชรักษ  ผูอํานวยการกองชาง 
 ๖. นางดวงพร  คงใหม  ผูอํานวยการกองการศึกษา  
 ๗. นางสาวมารีนี  มามะ  ผูชวยเจาหนาที่บันทึกขอมูล 
 
 
   
 
 
 

เริ่มประชุม... 



๒ 
 

เริ่มประชุมเวลา 10.๐๐ น. 
 
เลขานุการสภาฯ   เรียนทานสมาชิกสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล ทานผูบริหารเทศบาลตําบล 
(นางสาวเนตรชนก ดําลอง) รูสะมิแล และผูเขารวมประชุมทุกทาน ขณะนี้ไดถึงกําหนดเวลานัดประชุมสภา 

เทศบาลตําบลรูสะมิแล คือเวลา 10.00 น. แลว และปรากฏวาไดมีสมาชิกสภาเทศบาล
ตําบลรูสะมิแลมาประชุมไมนอยกวาก่ึงหนึ่ง คือ จํานวน 1๐ ทาน จึงขอเปดการประชุม
สภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล สมัยที่ 2 ประจําป พ.ศ.25๖๓ วันอังคารที่ 2๗ พฤษภาคม 
25๖๓ 
 ขอกราบเรียนเชิญทานประธานสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล ดําเนินการประชุม
สภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจําป พ.ศ.25๖๓ ตามระเบียบ
วาระตอไป 

 

ประธานสภาฯ   เรียนสมาชิกสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล ผูบริหารเทศบาลตําบลรูสะมิแล และ                                     
(นายศิริทร ทองออน) ผูเขารวมประชุมทุกทาน ขอเปดการประชุมสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล สมัยสามัญ  

สามัญที่ 2 ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๓ วันอังคาร ที่ 2๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานจะแจงตอท่ีประชุม 
  
ประธานสภาฯ   ขอเชิญเสขานุการสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล อานประกาศเรียกประชุมสภา                                     
(นายศิริทร ทองออน) เทศบาลตําบลรูสะมิแล สมัยสามัญ สามัญที่ 2 ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๓  
 
เลขานุการสภาฯ   เรียน  ประธานสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล นายกเทศมนตรีตําบลรูสะมิแล
(นางสาวเนตรชนก  ดําลอง) สภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล และผูเขารวมประชุมทุกทาน  

ดิฉัน  นางสาวเนตรชนก ดําลอง รองปลัดเทศบาลตําบลรูสะมิแล ทําหนาที่
เลขานุการสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล ขอแจงประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตําบล  
รูสะมิแลรูสะมิแล สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจําป 25๖๓ ดังนี ้

 
ประกาศเทศบาลตําบลรูสะมิแล    

เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล  
สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๓ 

…………………………………………………………………. 

  ดวย สภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล อําเภอเมือง จังหวัดปตตานี จะเปดประชุมสภาเทศบาลตําบล      
รูสะมิแล สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจําป พ.ศ. 25๖๓ เพื่อพิจารณาขอราชการ และกระทํากิจการในอํานาจหนาที่ 
ระหวางวันที่ 1 - 30 พฤษภาคม 25๖๓ เปนเวลา 30 วัน นั้น 

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๔ และมาตรา 25 แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 
(และท่ีแกไขเพิ่ม เติม ฉบับที่  ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒) ประกอบกับความตามขอ 20 ขอ21 แหงระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๙ จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลตําบล        
รูสะมิแล สมัยท่ี 2 ประจําป พ.ศ. 25๖๓ ในระหวางวันที่ 1 - 30 พฤษภาคม 25๖๓ เปนเวลา 30 วัน 

จึงประกาศ... 



๓ 
 

  จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
 ประกาศ ณ วันที่  ๒๐ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 ศริิทร  ทองออน 
 (นายศิริทร  ทองออน) 
 ประธานสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล 
 
ประธานสภาฯ   การนัดประชุมสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแลครั้งนี้ ไดดําเนินการตามประกาศ
(นายศิริทร  ทองออน) เรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจําป พ.ศ. 25๖๓  

ประกอบกับนายบันเทิง  ลองจันทร ปลัดเทศบาลตําบลรูสะมิแล ปฏิบัติหนาที่แทน
นายกเทศมนตรีตําบลรูสะมิแล ไดเสนอญัตติเรื่อง ขอใหสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล
พิจารณาเรื่องตางๆ ในการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจําป 25๖๓ ดังนี ้

๑. ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคาํชี้แจงงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑท่ีดิน 
และสิ่งกอสราง กรณีโครงการกอสรางถนน คสล. ซอยโรจนสุภา ถนนหนาสงเคราะห 
หมูที่ ๖ บานสวนสมเด็จ  ดังนั้น จึงนําเสนอสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล นําเขาพิจารณา
ในระเบียบวาระ ท่ี 5 เรื่องที่เสนอใหมตอไป 

๒. ในการประชุมสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล สมัยสามัญ สมัยท่ี ๑ ประจําป 
พ.ศ. ๒๕๖๓ กระผมนายศิริทร ทองออน ประธานสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล ไดลากิจ
เพ่ือไปรวมงานบําเพ็ญกุศลศพของญาติ ณ จังหวัดเชียงใหม จึงไมสามารถเขารวม
ประชุมได โดยไดมอบหมายใหทานรองประธานสภาฯ นายอาบูบากา เปาะกา ทําหนาที่
ประธานสภาฯแทน จากการตรวจสอบรายงานการประชุมสภาฯ ปรากฏวาเปนไปดวย
ความเรียบรอย จึงขอขอบพระคุณทานรองประธานสภาฯ เลขานุการสภาฯ และสมาชิก
สภาฯทุกทานมา ณ โอกาสนี้ดวย 

๓. ขอใหสมาชิกสภาฯและผูเขารวมประชุมทุกทานปดเสียงโทรศัพทตลอดการ
ประชุม 

 
ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

๒.๑ การประชุมสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป 
พ.ศ. 25๖๓ เม่ือวันศุกรที ่1๓ เดือนมีนาคม พ.ศ. 25๖๓  

 
ประธานสภาฯ    สําเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล สมัยสามัญ สมัยแรก                                         
(นายศิริทร ทองออน) ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๓ เมื่อวันศุกรที่ 1๓ มีนาคม ๒๕๖๓ ไดผานการตรวจสอบ      
   จากคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม และไดแจงใหทุกทานทราบพรอมหนังสือ 

เชิญประชุมแลวนั้น สมาชิกสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแลทานใดมีขอเสนอแนะเพิ่มเติม  
หรือมีประเด็นเปลี่ยนแปลงแกไข ขอเชิญพิจารณาเพ่ิมเติม 

หากไมมีสมาชิกสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแลทานใดมีขอพิจารณาแกไขเพิ่มเติม 
ขอใหสมาชิกสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล ลงมติเรื่องรับรองรายงานการประชุมสภา
เทศบาลตําบลรูสะมิแล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๓ เมื่อวันศุกร ที่ 1๓
มกราคม ๒๕๖๓ 

 
มติที่ประชุม... 



๔ 
 

มติที่ประชมุ  สภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล มีมติเรื่องรับรองรายงานการประชุมสภา
เทศบาลตําบลรูสะมิแล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป พ.ศ. 25๖๓ เม่ือวันศุกร      
ที่ 1๓ มนีาคม 25๖๓ ดวยมติ  

    รับรอง   ๑0  เสียง 
    ไมรับรอง   -  เสียง 
    งดออกเสียง   -  เสียง   
  
ระเบียบวาระท่ี ๓ กระทูถาม 
     
ประธานสภาฯ   ไมมีเรื่องพิจารณาตามระเบียบวาระ เนื่องจากไมมีสมาชิกสภาเทศบาลตําบล   
(นายศิริทร ทองออน) รสูะมแิลเสนอกระทูถามตอคณะผูบริหาร หรือตอสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล  
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องท่ีคณะกรรมการท่ีสภาทองถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแลว  
 
ประธานสภาฯ   ไมมีเรื่องพิจารณาตามระเบียบวาระ เนื่องจากไมมีเรื่องที่คณะกรรมการ        
(นายศิริทร ทองออน) ที่สภาทองถ่ินตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแลว  

 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องท่ีเสนอใหม  

๕.๑  ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑท่ีดิน  
และสิ่งกอสราง กรณีโครงการกอสรางถนน คสล. ซอยโรจนสุภา ถนนหนาสงเคราะห 
หมูที่ ๖ บานสวนสมเด็จ   
เหตุผลและความจําเปน  เนื่องจากเกิดขอผิดพลาดในการจัดพิมพเอกสารเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จากขนาดของคูระบายน้ําความ
กวาง ๐.๔๐ เมตร พิมพผิดเปน ของคูระบายน้ําความกวาง ๐.๐๔ เมตร    

   ระเบียบกฎหมาย 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น    
พ.ศ. 2541 หมวด ๔ ขอ 2๙ การแกไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจายในหมวด     
คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง ที่ ทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ
เปลี่ยนแปลงสถานที่กอสราง ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน 

 
ประธานสภาฯ   เรียน สมาชิกสภาเทศบาล ผูบริหารเทศบาลตําบลรูสะมิแล และผูเขารวม  
(นายศิริทร ทองออน) ประชุมทุกทาน ตามระเบียบวาระที่ 5 ขอ 5.1 ขอเรียนเชิญทานนายกเทศมนตรี    

ตําบลรูสะมิแล ชี้แจงรายละเอียดตอไป 
 
นายกเทศมนตรีฯ  เรียน ประธานสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล สมาชิกเทศบาลตําบลรูสะมิแลและ                
(นายบันเทิง  ลองจันทร)    ผูเขารวมประชุมทุกทาน 
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหนาที่ กระผมนายบันเทิง ลองจันทร ปลัดเทศบาลตําบลรูสะมิแล ปฏิบัติหนาที่ 
นายกเทศมนตรีตําบลรูสะมิแล นายกเทศมนตรีตําบลรูสะมิแล เสนอญัตติขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคาํชี้แจง 

 
งบประมาณ... 



๕ 
 

งบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑที่ดิน และสิ่งกอสราง กรณีโครงการกอสราง
ถนน คสล. ซอยโรจนสุภา ถนนหนาสงเคราะห หมูที่ ๖ บานสวนสมเด็จ  มีเหตุผลและ
ความจําเปน เนื่องจากเกิดขอผิดพลาดในการจัดพิมพเอกสารเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จากขนาดของคูระบายน้ําความกวาง ๐.๔๐ 
เมตร พิมพผิดเปน ของคูระบายน้ําความกวาง ๐.๐๔ เมตร ซึ่งตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 
หมวด ๔ ขอ 2๙ การแกไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ ที่ดิน
และสิ่งกอสราง ที่ทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่
กอสราง ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน 
 ดังนั้น จึงเรียนมาเพ่ือใหทานสมาชิกสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแลโปรดพิจารณา
อนุมัติ และจะไดดําเนินการในขั้นตอนจัดซื้อจัดจางตอไป 

 
ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแลทานใด มีขอเสนอแนะหรือพิจารณาเพ่ิมเติม 
(นายศิริทร  ทองออน) ขอเรียนเชิญ  
 
สมาชิกสภาฯเขต 1  เรียน ประธานสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล สมาชิกเทศบาลตําบลรูสะมิแล  
(นายเรียม  แกวทอง) ผูบริหารเทศบาลตําบลรูสะมิแล และผูเขารวมประชุมทุกทาน  

ผมนายเรียม  แกวทอง สมาชิกสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล เขต ๑ เห็นวาการขอ
อนุมัติ เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑที่ดิน และ
สิ่งกอสราง กรณีโครงการกอสรางถนน คสล. ซอยโรจนสุภา ถนนหนาสงเคราะห หมูที่ 
๖ บานสวนสมเด็จ  มีเหตุผลและความจําเปน เนื่องจากเกิดขอผิดพลาดในการจัดพิมพ
เอกสารเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จากขนาด
ของคูระบายน้ําความกวาง ๐.๔๐ เมตร พิมพผิดเปน ของคูระบายน้ําความกวาง ๐.๐๔ 
เมตร ดังกลาว เปนเพียงขอผิดพลาดในการจัดพิมพเอกสารเทานั้น ดังนั้นเพื่อใหการ
ดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย รวดเร็ว จึงเห็นควรอนุมัติ 

 
ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแลทานใด มีขอเสนอแนะหรือพิจารณาเพ่ิมเติม 
(นายศิริทร  ทองออน) ขอเรียนเชิญ  

หากไมมีสมาชิกสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแลทานใดมีขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 
ขอใหลงมติเรื่องอนุมัติเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ
ที่ดิน และสิ่งกอสราง กรณีโครงการกอสรางถนน คสล. ซอยโรจนสุภา ถนนหนา
สงเคราะห หมูท่ี ๖ บานสวนสมเด็จ  

ขอใหเลขานุการสภาฯนับองคประชุมกอนการลงมต ิ
 
เลขานุการสภาฯ   เรียน  ประธานสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล นายกเทศมนตรีตําบลรูสะมิแล
(นางสาวเนตรชนก  ดําลอง) สภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล และผูเขารวมประชุมทุกทาน  

ดิฉัน  นางสาวเนตรชนก ดําลอง รองปลัดเทศบาลตําบลรูสะมิแล ทําหนาที่
เลขานุการสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล ปรากฏวาขณะนี้มีสมาชิกสภาเทศบาลตําบล      
รูสะมิแลอยูในที่ประชุม จํานวน 1๐ ทาน  

 



๖ 
 

ประธานสภาฯ  ขอใหสมาชิกสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล ลงมติเรื่องอนุมัติเปลี่ยนแปลงคาํชี้แจง 
(นายศิริทร  ทองออน)  งบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑที่ดิน และสิ่งกอสราง กรณีโครงการกอสราง

ถนน คสล. ซอยโรจนสุภา ถนนหนาสงเคราะห หมูที่ ๖ บานสวนสมเด็จ จากขนาดของ
คูระบายน้ําความกวาง ๐.๐๔ เมตร เปน คูระบายน้ําความกวาง ๐.๔๐ เมตร 

 
มติที่ประชุม  สภาเทศบาลตําบลรูสะมิแลมีมติเรื่องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ 

รายจายในหมวดคาครุภัณฑท่ีดิน และสิ่งกอสราง กรณีโครงการกอสรางถนน คสล. 
ซอยโรจนสุภา ถนนหนาสงเคราะห หมูที่ ๖ บานสวนสมเด็จ จากขนาดของคูระบาย
น้ําความกวาง ๐.๐๔ เมตร เปน คูระบายน้ําความกวาง ๐.๔๐ เมตร  ดวยมต ิ

อนุมัต ิ    ๙  เสียง 
    ไมอนุมัต ิ    -  เสียง 
  งดออกเสียง    ๑  เสียง 
   - นายศิริทร ทองออน ประธานสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล 
 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอื่นๆ 
   
ประธานสภาฯ   เรียน สมาชิกสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล ผูบริหารเทศบาลตําบลรูสะมิแลและ                         
(นายศิริทร ทองออน) ผูเขารวมประชุมทุกทาน 

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ มีสมาชิกสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล หรือ
ผูเขารวมทานใดนําเสนอเพ่ิมเติม ขอเชิญ     

 
นายกเทศมนตรีฯ  เรียน ประธานสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล สมาชิกเทศบาลตําบลรูสะมิแลและ                
(นายบันเทิง  ลองจันทร)    ผูเขารวมประชุมทุกทาน 
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหนาที่ กระผมนายบันเทิง ลองจันทร ปลัดเทศบาลตําบลรูสะมิแล ปฏิบัติหนาที่ 
นายกเทศมนตรีตําบลรูสะมิแล นายกเทศมนตรีตําบลรูสะมิแล ขออนุญาตนําเรียนเรื่องขณะนี้อยูในระหวาง 

การทบทวนเพิ่มเติม และปรับปรุงแกไขแผนพัฒนา ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ในชวง
แผนพัฒนาป พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งปรากฏวาเนื่องจากสถานการณแพรระบาดของโรค 
COVID-19 ปลัดกระทรวงมหาดไทยจึงไดมีหนังสือยกเวนวาไมตองจัดประชุมประชาคม
เพ่ือจัดทําแผน  
 ดังนั้นจึงขอความรวมมือใหสมาชิกสภาฯทุกทานตรวจสอบวาในป พ.ศ. ๒๕๖๔ 
โครงการที่ไดบรรจุไวในแผนพัฒนาฉบับเดิม มีความถูกตอง ตรงตามความตองการแลว
หรือไม ตองการปรับปรุงแกไข หรือเพ่ิมเติมโครงการใดที่เห็นวามีความจําเปนเรงดวน
หรือไม หากตองการนําเสนอในประเด็นใดๆขอใหสงขอมูลไดท่ีงานวิเคราะหนโยบาย
และแผน สํานักปลัดเทศบาล ภายในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาดําเนินการตอไป 

 
 
 
 

ประธานสภาฯ... 



๗ 
 

ประธานสภาฯ   เรียน สมาชิกสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแลทุกทาน ใหเรงดําเนินการตรวจสอบ                          
(นายศิริทร ทองออน) และหากมีความตองการปรับปรุงแกไข หรือเพ่ิมเติมโครงการใดที่เห็นวามีความจําเปน 

เรงดวน ขอใหสงขอมูลไดที่งานวิเคราะหนโยบายและแผน สํานักปลัดเทศบาล ภายใน
วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ นี้ 

 
สมาชิกสภาฯเขต 1  เรียน ประธานสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล สมาชิกเทศบาลตําบลรูสะมิแล  
(นายสุรเดช เดนอุดม) ผูบริหารเทศบาลตําบลรูสะมิแล และผูเขารวมประชุมทุกทาน 

ผมนายสุรเดช เดนอุดม  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล เขต ๑ขอเสนอให
สมาชิกสภาฯทุกทาน ฝายบริหาร ปลัด รองปลัด และหัวหนาสวน 
ราชการทุกกอง มารวมกันปรึกษาหารือและคัดเลือกโครงการที่มีความจําเปนเรงดวน 
บรรจุในแผนพัฒนาป พ.ศ. ๒๕๖๔ ตอไป 

 
สมาชิกสภาฯเขต ๒  เรียน ประธานสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล สมาชิกเทศบาลตําบลรูสะมิแล  
(นายกอเซ็ง อูเซ็ง) ผูบริหารเทศบาลตําบลรูสะมิแล และผูเขารวมประชุมทุกทาน  

ผมนายกอเซ็ง อูเซ็ง สมาชิกสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล เขต ๒ ขอเสนอใหมีการ
ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ และขยายเขตประปาเพิ่มขึ้นในพ้ืนที่หมูที่ ๕ โดยเฉพาะซอย
บาลาเซาะ และซอยมัสยิด 

 
สมาชิกสภาฯเขต 1  เรียน ประธานสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล สมาชิกเทศบาลตําบลรูสะมิแล  
(นายเรียม  แกวทอง) ผูบริหารเทศบาลตําบลรูสะมิแล และผูเขารวมประชุมทุกทาน  

ผมนายเรียม  แกวทอง สมาชิกสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล เขต ๑ มีเรื่องนําเสนอใน
ระเบียบวาระอื่นๆคือ 

เทศบาลเมืองปตตานีดําเนินการโอนยายทะเบียนบานของประชาชน 
เขาไปอยูในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองปตตานี มีความเปนมาเปนไปอยางไร ถูกตองตาม
ระเบียบหรือไม และเทศบาลตําบลรูสะมิแลจะตองดําเนินการตอไปอยางไร 
  

ประธานสภาฯ   เรียน สมาชิกสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล ผูบริหารเทศบาลตําบลรูสะมิแลและ                         
(นายศิริทร ทองออน) ผูเขารวมประชุมทุกทาน 

ขอเรียนเชิญนายกเทศมนตรีตําบลรูสะมิแล ชี้แจงรายละเอียดตามประเด็น
ดังกลาวตอไป 

 
นายกเทศมนตรีฯ  เรียน ประธานสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล สมาชิกเทศบาลตําบลรูสะมิแลและ                
(นายบันเทิง  ลองจันทร)    ผูเขารวมประชุมทุกทาน 
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหนาที่ กระผมนายบันเทิง ลองจันทร ปลัดเทศบาลตําบลรูสะมิแล ปฏิบัติหนาที่ 
นายกเทศมนตรีตําบลรูสะมิแล  นายกเทศมนตรีตําบลรูสะมิแล ขอนําเรียนชี้แจงตามประเด็นตางๆในที่ประชุม

เพ่ือทราบดังนี้ 
กรณีเรื่องเทศบาลเมืองปตตานีอางวามีแนวเขตพ้ืนที่ทับซอนกับเทศบาลตําบล  

รูสะมิแล โดยจังหวัดปตตานีไดตั้งคณะกรรมการชุดหนึ่งข้ึนมาตรวจสอบการยกฐานะ 
 

ของเทศบาลเมือง... 



๘ 
 

ของเทศบาลเมืองปตตานี เปนเทศบาลนครปตตานี โดยเทศบาลเมืองปตตานีไดใช
เครื่องมือตรวจวัดแนวเขตของสํานักงานที่ดิน คือ L 7018 แตเทศบาลตําบลรูสะมิแล
ไดเครื่องมือตรวจวัดแนวเขตของกรมการปกครอง คือ L 7017 หรือแบบแผนที่ทหาร 
ซึ่งใชกันทั่วประเทศ แตท้ังสองแบบนี้มีความละเอียดที่แตกตางกัน โดยแบบ L 7018 
จะมีความละเอียดมากกวา จึงทําใหมีพ้ืนที่หลายจุดในเขตของตําบลรูสะมิแล เขาไปอยู
ในเขตของเทศบาลเมืองปตตานี ไดแก บริเวณหลังโรงเรียนเทศบาล ๔ บริเวณหมูที่ ๔ 
ฝงบานกัณนรี บริเวณหมูที่ ๖ ถนนปากน้ํา เปนตน 
 แตปรากฎวาในปจจุบันกระทรวงมหาดไทยยังไมไดประกาศยกฐานะเทศบาล
เมืองปตตานีเปนเทศบาลนครปตตานี และในข้ันตอนของการจัดทําเขตเลือกตั้งใหม 
สํานักงาน กกต.จังหวัดปตตานี ยังยืนยันใหใชเขตพื้นที่เดิม ไมไดมีการเปลี่ยนแปลงแต
อยางใด 
 ดังนั้น การที่ยายทะเบียนบานของประชากรบางสวนเขาไปอยูในเขตเทศบาล
เมืองปตตานี อาจเกิดจากความยินยอมของประชากรเอง แตเทศบาลตําบลรูสะมิแล
ไมไดยินยอมดวย และไมไดรับทราบถึงการดําเนินการดังกลาวเลย 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
ประธานสภาฯ   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแลทานใดมีขอเสนอแนะหรือพิจารณาเพ่ิมเติม 
(นายศิริทร ทองออน)  หรือไม ขอเรียนเชิญ  

หากไมมีสมาชิกสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแลทานใดมีขอเสนอแนะหรือพิจารณา
เพ่ิมเติม ขอปดประชมุ 

 
 

ปดประชุมเวลา  ๑๑.๓๐ น. 

 

                         
    ลงชื่อ..................................................................ผูบันทึกการประชุม 
              (นางสาวเนตรชนก  ดําลอง) 
                  เลขานุการสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล 

 

                                                               
    ลงชื่อ.................................................................ผูตรวจรายงานการประชุม 
                   (นายศริิทร  ทองออน) 
                     ประธานสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล 
 
 



๙ 
 

 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมไดตรวจสอบรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล   

สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจําป พ.ศ. 25๖๓ ในวันอังคาร ที่ 2๗ พฤษภาคม 25๖๓ เวลา 10.00 น. ณ หอง
ประชุมสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล แลว 

 
 
 
 

 
(ลงชื่อ)....................................................................ประธานกรรมการ 

     (นายเรียม  แกวทอง) 

                    
(ลงชื่อ)....................................................................กรรมการ 

     (นายสุรเดช  เดนอุดม) 

                       
(ลงชื่อ)....................................................................กรรมการ 

     (นายกอเซ็ง  อุเซ็ง) 

                     
(ลงชื่อ)....................................................................กรรมการ 

     (นางชาติยะ  มะแซ) 

                        
    (ลงชื่อ)....................................................................เลขานุการกรรมการ 

         (นางสาวเนตรชนก ดําลอง) 
 
 
 

  
 

 


