รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลตนไทร
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจําป ๒๕๖๐
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น.
ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลตนไทร
…..........................................................

ผูมาประชุมสภาเทศบาล
ลําดับที่
ชื่อ – สกุล
๑
นายอาดานา เสะแม
๒
นายมาหามะตาเยะ โตะละ
๓
นายมืออาลี เจะมะ
๔
นายอูมา มีเหาะ
๕
นายอาหามะ อาแซ
๖
นายอับดุลเลาะ กูแซ
๗
นายอุสมาน วาเงาะ
๘
นายยะโกะ สามะ
๙
นายซุลกรีนัย สาแม
๑๐ นายมะบีดี สาแลเมาะ
๑๑ นายคาเร็ม แมเยาะ
ผูเขารวมประชุมสภาเทศบาล
ลําดับที่
ชื่อ – สกุล
๑
นายเจะอูเซ็ง สาและ
๒
นายอับดุลฮาฟส โตะกูมิ
๓
นางปทมา มูซอ
๔
นายอมาตย เปาะแย
นายกฤษดา วงษภูวรักษ
๕
น.ส.อรุณี กะนอง
๖
นางสาววรรณสุนัยดา มะลี
นางซารีปะห หะยีแวดือเระ
๗
๘
นางสาวคอมือซะห มะและ

ตําแหนง
ประธานสภาเทศบาล
รองประธานสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล/
เลขานุการสภาเทศบาล

ลายมือชื่อ
อาดานา เสะแม
มาหามะตาเยะ โตะละ
มืออาลี เจะมะ
อูมา มีเหาะ
อาหามะ อาแซ
อับดุลเลาะ กูแซ

ตําแหนง
นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ผูอํานวยการกองชาง
ผูอํานวยการกองสาธารณสุขฯ
หัวหนาสํานักปลัด
หัวหนาฝายพัฒนาชุมชน
ผูอํานวยการกองคลัง
นักวิเคราะหนโยบายและแผน

ลายมือชื่อ
เจะอูเซ็ง สาและ
อับดุลฮาฟส โตะกูมิ
ปทมา มูซอ
อมาตย เปาะแย
กฤษดา วงษภูวรักษ
อรุณี กะนอง
มูฮํามัดอาลี มิสุแท

ยะโกะ สามะ
ซุลกรีนัย สาแม
มะบีดี สาแลเมาะ
คาเร็ม แมเยาะ

ซารีปะห หะยีแวดือเระ

คอมือซะห มะและ

หมายเหตุ

ลา

หมายเหตุ

-๒เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.
นายคาเร็ม แมเยาะ
เลขานุการสภาเทศบาล

นายอาดานา เสะแม

เรียน ประธานสภาเทศบาล คณะผูบริหารและสมาชิกสภาเทศบาล
ทุกทาน ผมนายคาเร็ม แมเยาะ เลขานุการสภาเทศบาลตําบลตนไทร
วันนี้เปนการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจําป
๒๕๖๐ บัด นี้ ที่ประชุมครบองคประชุมแลว ขอเรียนเชิญประธานสภา
เทศบาลเปดการประชุม ขอเรียนเชิญครับ
บิสมิลลาฮฮีเราะหมานิรรอฮีม อัสสาลามูอาลัยวาเราะหมาตุลเลาะฮีวาบารอ
กาตุฮ ประธานสภาเทศบาล ขอเปด การประชุม สภาเทศบาลตําบลตนไทร
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจําป ๒๕๖๐ ซึ่งมีระเบียบวาระทั้งหมด
๕ วาระ

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
ไมมี

ระเบียบวาระที่ ๒
นายอาดานา เสะแม
ประธานสภาเทศบาล

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผานมา
รายงานการประชุมยังไมเสร็จ ขอใหรับรองรายงานการประชุมในครั้งตอไป

มติที่ประชุม

-

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องดวน
ไมมี

ระเบียบวาระที่ ๔

ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติเห็นชอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป
พ.ศ. ๒๕๖๑ ขั้นแปรญัตติ
ขอเชิญเลขานุการสภา ไดอานคําแถลง ครับ

นายอาดานา เสะแม
ประธานสภาเทศบาล
นายคาเร็ม แมเยาะ
สมาชิกสภาเทศบาล

รายงานการประชุมคณะกรรมการสามัญประจําปสภาเทศบาลตําบลตนไทร
พิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ตั้งแตวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๐
คณะกรรมการสามัญประจําสภาเทศบาลตําบลตนไทร ซึ่งไดรับการแตงตั้ง
ในคราวประชุมสภาเทศบาลตําบลตนไทร สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑
เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ซึ่งคณะกรรมการแปรญัตติ ประกอบดวย
๑. นายคาเร็ม แมเยาะ
๒. นายอาหามะ อาแซ

-๓-

นายอาดานา เสะแม
ประธานสภาเทบาล

๓. นายมืออาลี เจะมะ
๔. นายอับดุลเลาะ กูแซ
๕. นายยะโกะ สามะ
คณะกรรมการแปรญัตติ ไดมาครบองคแลว จึงไดดําเนินการประชุม และ
ที่ประชุมไดเลือกให นายคาเร็ม แมเยาะ เปนประธานกรรมการ นายอาหามะ
อาแซ เปนกรรมการ นายมืออาลี เจะมะ เปนกรรมการ นายอับดุลเลาะ กูแซ
เปนกรรมการ และนายยะโกะ สามะ เปนกรรมการและเลขานุการ ไดพจิ ารณา
รางงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ พรอมทั้งรอรับคําขอ
แปรญัตติของสมาชิกสภาเทศบาลฯ ตั้งแตวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา
๐๘.๓๐ น. ถึงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๓๐ น. แลว
คณะกรรมการฯ ไดพิจารณารางงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. ๒๕๖๑ โดย
รอบคอบแลว เห็นวารูปแบบและการจัดทํารางงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ พรอมรายละเอียดตางๆถูกตองตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ.๒๕๔๑ ทุกประการ จึงไดพิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เปนขอๆ ปรากฏวาไมมีผูใดยื่นคําขอแปรญัตติ
เพิ่มรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
คณะกรรมการจึงสรุปผลรับเรื่องแปรญัตติ ดังนี้
ขอ ๑ ไมมีการแกไข ไมมีการแปรญัตติ
ขอ ๒ ไมมีการแกไข ไมมีการแปรญัตติ
ขอ ๓ ไมมีการแกไข ไมมีการแปรญัตติ
ขอ ๔ ไมมีการแกไข ไมมีการแปรญัตติ
ขอ ๕ ไมมีการแกไข ไมมีการแปรญัตติ
ขอ ๖ ไมมีการแกไข ไมมีการแปรญัตติ
ขอ ๗ ไมมีการแกไข ไมมีการแปรญัตติ
ทั้งนี้ คณะกรรมการแปรญัต ติไดต รวจรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได ร ายงานผลการประชุ ม ต อ
ประธานสภาเทศบาลฯ พร อมทั้ ง ญัต ติ และรา งเทศบั ญญั ติ งบประมาณ
รายจ าย ประจําป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่ อเสนอต อสภาเทศบาล
ตําบลตนไทรพิจารณาตามรายละเอียดที่แนบเสนอมาพรอมนี้ดวยแลว
คณะกรรมการแปรญัตติไดประชุมและไดพิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เปนขอๆ ปรากฏวาไมมีผูใดยื่นคํา

-๔ขอแปรญัตติเพิ่มรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
ระเบียบวาระที่ ๕
นายอาดานา เสะแม
ประธานสภาเทศบาล

ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติเห็นชอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป
พ.ศ. ๒๕๖๑ ขั้นเห็นชอบ
มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะสอบถามหรือไม ถาไมมี ขอมติที่ประชุม
สมาชิกสภาเทศบาลทานใดเห็นชอบรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ขั้นเห็นชอบ โปรดยกมือขึ้น

มติที่ประชุม

มติเปนเอกฉันท (เห็นชอบรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
พ.ศ.๒๕๖๑ ขั้นเห็นชอบ)

ระเบียบวาระที่ ๖
นายอาดานา เสะแม
ประธานสภาเทศบาล
นายอูมา มีเหาะ
สมาชิกสภาเทศบาล

เรื่องอื่นๆ (ถามี)
สมาชิกทานใดตองจะเสนอหรือสอบถาม มีหรือไมครับ เชิญสมาชิกครับ

นายอาดานา เสะแม
ประธานสภาเทศบาล
นางซารีปะห หะยีแวดือเระ
ผูอํานวยการกองคลัง
นายอาดานา เสะแม
ประธานสภาเทศบาล
นายเจะอูเซ็ง สาและ
นายกเทศมนตรี

เรียน ทานประธาน ผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และผูเขารวมประชุมทุกทาน
ครับ เนื่องจากวันรายอเปนตนเดือนของเดือนกันยายน ผมเห็นใจพนักงานจางเหมา
ของเทศบาล อยากใหเงินเดือนออกกอนไดหรือไมครับ พอจะมีทางปฏิบัติให
ไดรับเงินเดือนกอนหรือไมครับ เขาจะไดใชในวันรายอ
ครับ ขอบคุณทานอูมา มีเหาะ เรื่องเบิกเงินตองดําเนินการตามระเบียบ ขอให
ผูอํานวยการกองคลัง ไดชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องนี้ดวยครับ
เรียนประธานสภา ผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และผูเขารวมประชุมทุกทานคะ
เนื่องจากพนักงานเปนพนักงานโครงการจางเหมา ตามระเบียบแลวตองมีการสง
งานกอน ถึงจะสามารถเบิกเงินได ตองทํางานใหครบเดือนกอนคะ แตถาหากจะ
ชวยก็ขออนุเคราะหใหนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ไดออกเงินชวยกอนคะ
ขอบคุณผูอํานวยการกองคลัง ที่ใหความกระจางเกี่ยวกับการเบิกจายคาตอบแทน
ของพนักงานจางเหมา ครับ สมาชิกทานใดตองการจะสอบถามอีกหรือไมครับ
เรียนทานประธานสภา ผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และขาราชการทุกทาน
ตองขอบคุณเพื่อนสมาชิกที่เห็นใจพนักงานเทศบาลของเรานะครับ การเบิกจาย
ก็ตองปฏิบัติตามระเบียบ ปจจุบันเราใชระบบ E-Laas ไมสามารถที่จะเบิกกอน
ลวงหนา แตตองทํางานใหครบเดือนกอนและสงมอบงานกอน ถึงจะสามารถ
เบิกได และขอบคุณสมาชิกทุกทานที่ใหความเห็นชอบรางเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ผมขอรับปากวาจะขับเคลื่อนตาม
โครงการที่กําหนดไวในเทศบัญญัติ และปฏิบัติเปนไปตามระเบียบอยางเครงครัด
สําหรับโครงการที่เราไดรับงบประมาณ และจะดําเนินการ จํานวน ๒ โครงการ
๑. โครงการกอสรางเขื่อนกั้นน้ําคลองกือนี ตอจากของเดิม จํานวน ๑,๔๐๐,๐๐๐

-๕-

นายอาดานา เสะแม
ประธานสภาเทศบาล
นายคาเร็ม แมเยาะ
สมาชิกสภาเทศบาล
นายอาดานา เสะแม
ประธานสภาเทศบาล
นายมะบีดี สาแลเมาะ
สมาชิกสภาเทศบาล
นายซุลกรีนัย สาแม
สมาชิกสภาเทศบาล
นายอาดานา เสะแม
ประธานสภาเทศบาล
นายเจะอูเซ็ง สาและ
นายกเทศมนตรี

นายอาดานา เสะแม
ประธานสภาเทศบาล
นายซุลกรีนัย สาแม
สมาชิกสภาเทศบาล

บาท ๒. โครงการกอสรางสะพานเฉลิม เราไดของบประมาณจากหนวยงานอื่น
จะนําเรียนชี้แจงเกี่ยวกับ โครงการสรางพื้นฐาน ถนน เราไดดําเนินการพอสมควร
แลว จากงบประมาณเทศบาลบาง จากหนวยงานอื่นบาง ถาไมมีงบประมาณก็ขอ
งบประมาณสนับสนุนจากทหาร หรือสํานักงานโยธาธิการจังหวัดบาง สําหรับเรื่อง
เกาะกลางถนน เราจะดําเนินการถมดินเพื่อปด รอยขามกอน อีกเรื่อง คือ กระทรวง
มหาดไทยไดกําชับใหตัวแทนประชาชนใหลงพื้นที่ ใหคลุกคลีกับชาวบาน สอบถาม
ปญหาความเดือดรอนของประชาชน หรือความตองการของประชาชนในพื้นที่
อยากใหเพื่อนสมาชิก ขาราชการ ทํางานไปในทิศทางเดียวกัน การงานจึงจะประสบ
ความสําเร็จ ขอบคุณพวกเราทุกที่มาประชุมพรอมกัน
ขอบคุณทานนายกเทศมนตรี ครับ สมาชิกทานใดมีเรื่องจะสอบถามอีกหรือไมครับ
ขอบคุณทานนายกเทศมนตรี ที่ไดชี้แจงเกี่ยวกับงบประมาณที่ไดรับและจะดําเนินการ
อยากทราบวาโครงการที่จะดําเนินการนั้น จะดําเนินการในเดือนไหน และอยากจะ
เสนอวาอยากใหมีการพบปะเพื่อนสมาชิกบาง อาทิตยหนึ่งหรือเดือนละครั้ง เพื่อน
สมาชิกทานอื่นมีความคิดเห็นวาอยางไร
ครับ สมาชิกทานอื่น มีความคิดเห็นวาอยางไรบาง เชิญครับ
ผมเห็นดวย ที่จะใหมีการประชุมพบปะเพื่อนสมาชิก เพราะชวงนี้จะเห็นวาตางคน
ตางอยู ถาไมมีการประชุม ผมก็ไมคอยมา
ผมวาเดือนละครั้ง ก็ไดครับ มาพบปะพูดคุยกัน
ครับ ผมก็เห็นดวยกับการประชุมเพื่อนสมาชิก อยางนอยเวลามีปญหาอะไร
เราจะไดชวยเสนอความคิดเห็น และแกปญหาดวยกัน ใครมีขอเสนออื่นอีกครับ
ตองขอบคุณ ทานคาเร็ม แมเยาะ ที่ไดนําเสนอเรื่องดีๆ ครับ ที่จริงเรื่องนี้นาจะ
ทําตั้งนานแลวครับ สําหรับโครงการที่ไดสอบถามวาจะดําเนินการเมื่อไหรนั้น
งบประมาณสะพานทางไปเฉลิม จะตองบันทึกขออนุญาตสรางหนี้ผูกพัน จะสราง
ในปงบประมาณ ๒๕๖๑ สวนของโครงการกอสรางเขื่อนกั้นน้ําคลองกือนี ก็จะสราง
ในปงบประมาณ ๒๕๖๑ เชนกันครับ ประมาณเดือนสิงหาคม
สมาชิกทานใดตองการจะสอบถาม อีกหรือไมครับ
ผมอยากใหเสนอใหมีโครงการทําฝายน้ํา ครับ เวลาขอสนับสนุนงบประมาณจาก
หนวยงานอื่นๆ อยากใหผูบริหารหรือผูเกี่ยวของไดเสนอโครงการนี้ดวยครับ

-๖นายกฤษดา วงศภูวรักษ
ผอ.กองสาธาณสุขฯ
นายอาดานา เสะแม
ประธานสภาเทศบาล
นางซารีปะห หะยีแวดือเระ
ผอ.กองคลัง
นายอมาตย เปาะแย
รก.ปลัดเทศบาล
นายเจะอูเซ็ง สาและ
นายกเทศมนตรี

นายอาดานา เสะแม
ประธานสภาเทศบาล
นายคาเร็ม แมเยาะ
สมาชิกสภาเทศบาล
นายกฤษดา วงศภูวรักษ
ผอ.กองสาธารณสุขฯ
นายเจะอูเซ็ง สาและ
นายกเทศมนตรี

นายอาดานา เสะแม
ประธานสภาเทศบาล

ขออนุญาตครับ ผมอยากชี้แจงเกี่ยวกับตลาดสดเทศบาลครับ ตอนนี้เราไดปด
ชั่วคราว เพราะถาอยูตอไปก็ไมไดมาตรฐาน ที่นี้อยากนําเรียนปรึกษาวา ถาเรา
ใชวิธีการประมูล จะไดหรือไม
ครับ ขอบคุณผูอํานวยการกองสาธารณสุขฯ ครับ เชิญผูอํานวยการกองคลัง
ไดชี้แจงเรื่องนี้ครับ
เรื่องประมูล สามารถทําได แตตองดูระเบียบที่เกี่ยวของ จะตองรางระเบียบ
การประมูลตลาดสดเทศบาลตําบลตนไทร ซึ่งขั้นตอนการดําเนินการนั้น เดี่ยว
จะไดศึกษารายละเอียดตอไป คะ
ขออนุญาตครับ มีเรื่องแจงใหทราบเกี่ยวกับเครื่องสูบน้ําที่คลองกือนี จะมีการติดตั้ง
มิเตอรไฟฟา อยากใหสมาชิกทุกทานไดชวยกันดูแล เปนหูเปนตาใหกับเทศบาลดวย
ขอตอยอดจากผูอํานวยการกองสาธารณสุขฯ ที่พูดถึงเรื่องประมูลตลาดสดเทศบาลฯ
กอนที่จะมีการประมูลตลาดสด เราจะตองรางหนังสือสําหรับการประมูล เปนราง
ระเบียบเกี่ยวกับการเชาตลาดสด และตองจัดระเบียบของพื้นที่ดานหนาตรงที่ขาย
เนื้อวัว ใหยายไปอยูฝงตรงขาม ในสวนของกองชาง อยากใหเจาหนาที่ชางไฟ ไดไป
ตรวจสอบไฟ มีหลายที่สวางตลอดทั้งวันทั้งคืน และใหสํารวจไฟที่เสียดวย เสาไฟ
หลายตนที่หันไปทางปา อีกเรื่อง คือ อยากใหผูอํานวยการกองชางประสานการไฟฟา
เรื่องขอขยายเขตไฟฟาจากโรงเรียนตาดีกา ถึงหลังโรงเรียนบานบาตูฯ
สมาชิกทานใดตองการจะสอบถามอีก เชิญครับ
สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผานมา สมาชิกไดสอบถามเกี่ยวกับการเชือดไก มี
ชาวบานรองเรียนวามีกลิ่นเหม็น ไมทราบวาเจาหนาที่กองสาธารณสุขไดเขาไป
แกไขปญหา หรือยังครับ
เรื่องเชือดไก ผมยังไมไดรับเรื่องรองเรียนจากชาวบานครับ ที่ผมไดไปดูคือ ที่
สะพานกอตอ ที่ตรงนั้นก็ไดชี้แจง ชาวบานเขาใจและปฏิบัติตามคําแนะนํา ของ
เราแลวครับ
เรื่องการเชือดไก อยากให ผูอํานวยการกองสาธารณสุข ใหเจาหนาที่ไดสํารวจวา
มีกี่เจา ใหเราไปใหคําแนะนําเกี่ยวกับการเชือดไกที่ถูกตอง ที่ชุมชนบือแนปแย
มีชาวบานมารองเรียนกับนายก อยากใหไปดูวาเขาดําเนินการถูกตองหรือไม
ถาไมถูกตองใหหยุดกิจการสักพัก เพื่อไดปรับปรุงใหถูกสุขลักษณะ อีกเรื่อง คือ
รานคา อยากใหสํารวจเพราะรานเกิดใหมเยอะมาก
มีสมาชิกจะสอบถาม อีกหรือไมครับ

-๗นายอูมา มีเหาะ
สมาชิกสภาเทศบาล
นายมะบีดี สาแลเมาะ
สมาชิกสภาเทศบาล

เรื่องบานเชา ไปสํารวจบางหรือยัง เราตองเนนเรื่องบานเชานะครับ เพราะเปน
รายไดของเทศบาล
ผมจะถามเกี่ยวกับการขออนุญาตสรางบานครับ ผมอยากใหกองชางใหไปดูบาน
ที่สรางหลังกูโบร ตอนนี้สรางหลายหลังแลว สรางติดถนนทางเดินเลย ถาจะสราง
คูระบายน้ําไมไดแลว
การที่จะสรางบานตองขออนุญาตกอน ถาไมขออนุญาตเราไมใหสราง เราสามารถ
ใหระงับได ถาสมาชิกทานใดทราบวาบานหลังไหนที่สรางแลว ไมไดขออนุญาตจาก
เทศบาลใหแจงดวยครับ
สมาชิกทานใด ตองการจะสอบถามอีกหรือไมครับ ถาไมมีผมขอปดการประชุม

นายอมาตย เปาะแย
ผูอํานวยการกองชาง
นายอาดานา เสะแม
ประธานสภาเทศบาล
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