รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลตนไทร
สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ ประจําป ๒๕๕๘
วันที่ ๒ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๘

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลตนไทร
สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ ประจําป ๒๕๕๘
วันที่ ๒ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลตนไทร
ผูเขารวมประชุมสภาเทศบาล
ลําดับที่
ชื่อ-สกุล
๑
นายอาดานา เสะแม
๒
นายมาหามะตาเยะ โตะละ
๓
นายมืออาลี เจะมะ
๔
นายอูมา มีเหาะ
๕
นายหะมะบีดี เซ็งสาเมาะ
๖
นายอาหามะ อาแซ
๗
นายอับดุลเลาะ กูแซ
๘
นายอุสมาน วาเงาะ
๙
นายยะโกะ สามะ
๑๐ นายซุลกรีนัย สาแม
๑๑ นายมะบีดี สาแลเมาะ
๑๒ นายคาเร็ม แมเยาะ
๑๓ นายภูวิศ วรรณพฤกษ

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

ลายมือชื่อ
อาดานา เสะแม
มาหามะตาเยะ โตะละ
มืออาลี เจะมะ
อูมา มีเหาะ
หะมะบีดี เซ็งสาเมาะ
อาหามะ อาแซ
อับดุลเลาะ กูแซ
อุสมาน วาเงาะ
ยะโกะ สามะ
ซุลกรีนัย สาแม
มะบีดี สาแลเมาะ
คาเร็ม แมเยาะ
ภูวิศ วรรณพฤกษ

หมายเหตุ

ผูเขารวมประชุมสภาเทศบาล
ลําดับที่
ชื่อ-สกุล
๑
นายเจะอูเซ็ง สาและ
๒
นายอับดุลฮาฟส โตะกูมิ
๓
นายอาฮามะ วาเงาะ
๔
นายรุสดี อาแวโกะ
๕
นางปทมา มูซอ
๖
นางนูไรนี มาลายา
๗
นายอมาตย เปาะแย
๘
นางซารีปะห หะยีแวดือเระ
๙
นายกฤษดา วงศภูวรักษ
๑๐ นายมูฮํามัดอาลี มิสุแท
๑๑ นางกูฟาตีมะฮ หวันฮุสเซ็นต
๑๒ นางสาวอรุณี กะนอง
๑๓ นายอัฎฮา สมัยบารมี

ตําแหนง
นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
รองปลัดเทศบาล
ผอ.กองชาง
ผอ.กองคลัง
ผอ.กองสาธารณสุข
ผอ.กองสวัสดิการสังคม
ผอ.กองการศึกษา
หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป
จนท.วิเคราะหนโยบายฯ

ลายมือชื่อ
เจะอูเซ็ง สาและ
อับดุลฮาฟส โตะกูมิ
อาฮามะ วาเงาะ
รุสดี อาแวโกะ
ปทมา มูซอ
นูไรนี มาลายา
อมาตย เปาะแย
ซารีปะห หะยีแวดือเระ
กฤษดา วงศภูวรักษ
มูฮํามัดอาลี มิสุแท
กูฟาตีมะฮ หวันฮุสเซ็นต
อรุณี กะนอง
อัฎฮา สมัยบารมี

หมายเหตุ

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.
(นายภูวิศ วรรณพฤกษ) เรียน ประธานสภาฯ คณะผูบริหาร สมาชิกเทศบาลตนไทร ขาราชการและผูเขารวม
เลขานุการสภาเทศบาล ประชุมทุกทาน ผมในฐานะเลขานุการสภาเทศบาลตําบลตนไทร
วันนี้เปนการประชุมสมัยสามัญสมัยแรก ประจําป ๒๕๕๘ บัดนี้ ที่ประชุมครบองคประชุม
แลว ขอเรียนเชิญประธานสภาเทศบาลตําบลตนไทรเปดการประชุมครับ
(นายอาดานา เสะแม)
ประธานสภาเทศบาล

เรียน สมาชิกเทศบาลตําบลตนไทร คณะผูบริหารเทศบาล ขาราชการและผูเขารวมประชุม
ทุกทาน วันนี้ผมในฐานะประธานสภาเทศบาลตนไทรขอเปดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัย
แรกประจําป ๒๕๕๘ มีกําหนดไมเกิน ๓๐ วัน ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ เปนตน
ไป ซึ่งมีระเบียบวาระทั้งหมด ๕ วาระ

ระเบียบวาระที่ 1
(นายอาดานา เสะแม)
ประธานสภาเทศบาล

- เรื่อง ที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
สมาชิกทานใดมีความประสงคจะไปอบรมที่สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ซึ่งปนี้ทาง
เทศบาลตําบลตนไทรไดสงไปเรียนแลวจํานวน ๕ ทาน ขอใหแจงความจํานงที่สํานัก
ปลัดเทศบาล

ระเบียบวาระที่ 2
(นายอาดานา เสะแม)
ประธานสภาเทศบาล

- เรื่อง รับรองรายงานประชุมครั้งที่ผานมา
ขอใหสมาชิกรับรองรายการประชุมครั้งที่ผานมา คือ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจําป ๒๕๕๗
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ และสมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจําป ๒๕๕๗ วันที่ ๑๙ สิงหาคม
๒๕๕๗ เชิญตรวจสอบครับ
- รับรอง/เห็นชอบ

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 3
(นายอาดานา เสะแม)
ประธานสภาเทศบาล

- เรื่อง กําหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญประจําป ๒๕๕๘
เรียนเชิญทานเลขานุการสภาเทศบาลตําบลตนไทรชี้แจงครับ

(นายภูวิศ วรรณพฤกษ)
เลขานุการสภาเทศบาล

เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ขาราชการและผูเขารวมประชุมทุกทาน
กระผมนายภูวิศ วรรณพฤกษ เลขานุการสภาเทศบาลตําบลตนไทร สําหรับการ
กําหนดการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญนั้น เห็นควรกําหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล
ตําบลตนไทร สมัยสามัญ ประจําป ๒๕๕๘ ดังนี้
- สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ตั้งแตวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ เปนตนไป มีกําหนด
ไมเกิน ๓๐ วัน
- สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ตั้งแตวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ เปนตนไป มีกําหนด
ไมเกิน ๓๐ วัน
- สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ตั้งแตวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๘ เปนตนไป มีกําหนด
ไมเกิน ๓๐ วัน
- สมัยแรกของปถัดไป ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ เปนตนไป มีกําหนด
ไมเกิน ๓๐ วัน

ขอใหทานสมาชิกไดพจิ ารณาตามที่กระผมไดเสนอดวยครับ
(นายอาดานา เสะแม)
ประธานสภาเทศบาล

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๔ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และ ขอ
๒๑ แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗
ในการกําหนดสมัยประชุมสามัญประจําปนั้น ใหปรึกษาหารือกับสมาชิกเทศบาลวาเห็น
ควรหรือไม

(อาบีดี สาแลเมาะ)
สมาชิกสภาเทศบาล

รบกวนทานประธานชวยกรุณาทวนใหมอีกครั้งดวยครับ

(นายอาดานา เสะแม)
ประธานสภาเทศบาล

สําหรับการกําหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญประจําป ๒๕๕๘ นั้น มีดังนี้
- สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ตั้งแตวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ เปนตนไป มีกําหนด
ไม เกิน ๓๐ วัน
- สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ตั้งแตวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ เปนตนไป มีกําหนด
ไมเกิน ๓๐ วัน
- สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ตั้งแตวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๘ เปนตนไป มีกําหนด
ไมเกิน ๓๐ วัน
- สมัยแรกของปถัดไป ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ เปนตนไป มีกําหนด
ไมเกิน ๓๐ วัน
ผมขอมติที่ประชุมตามที่เสนอดวยครับ
- เห็นชอบ

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๔
(นายอาดานา เสะแม)
ประธานสภาเทศบาล

- เรื่อง ญัตติขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย จํานวน ๑
รายการ เปนเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท และการโอนงบประมาณรายจายและจัดตั้ง
เปนรายการใหม ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๘ จํานวน ๗ รายการ เปนเงิน
๒,๒๐๐,๐๐๐ บาท
เรียนเชิญผูบริหารเทศบาลตําบลตนไทรชี้แจงครับ

(นายเจะอูเซ็ง สาและ)
นายกเทศมนตรี

ตามที่สภาเทศบาลตําบลตนไทร ไดอนุมัติใชเทศบัญญัติรายจายประจําปงบประมาณ
๒๕๕๘ ซึ่งไดรับความเห็นชอบจากผูวาราชการจังหวัด และไดประกาศใชไปแลวนั้น ทั้งนี้
การตั้งเทศบัญญัติรายจายในหมวดที่ดินและสิ่งกอสรางที่กําหนดไว ไมสามารถดําเนินการ
ไดตามเทศบัญญัติรายจายประจําปงบประมาณ ๒๕๕๘ จึงจําเปนตองแกไขเปลี่ยนแปลง
คําชี้แจงงบประมาณรายจาย และตองโอนงบประมาณรายจายเพื่อจัดตั้งเปนรายการใหม
ดังนั้น เทศบาลตําบลตนไทรขอแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย จํานวน ๑
รายการ เปนเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท และการโอนงบประมาณรายจายและจัดตั้งเปน
รายการใหม ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๘ จํานวน ๗ รายการ เปนเงิน ๒,๒๐๐,๐๐๐ บาท
รายละเอียดดังนี้ (ตามเอกสารแนบ)

แกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย
ขอความเดิม
๑. หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง
๑.๑ ประเภทโครงการถมดินหลังสํานักงานเทศบาลตําบลตนไทรขนาด
กวาง ๓๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒ เมตร เพื่อขยายพื้นที่จัดกิจกรรมตางๆ ของ
เทศบาล และใชสําหรับติดตั้งเครื่องสูบน้ําเพื่อสูบน้ําใหกับรถดับเพลิง ตั้งจายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป ตั้งไว ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน น.๔๔)
ขอความใหม
๑. หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง
๑.๑ ประเภทโครงการถมดินหลังสํานักงานเทศบาลตําบลตนไทรขนาด
กวาง ๒๐ เมตร ยาว ๕๒ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๕ เมตร มีพื้นที่ไมนอยกวา ๑,๐๔๐
ตารางเมตร เพื่อขยายพื้นที่จัดกิจกรรมตางๆ ของเทศบาล และใชสําหรับติดตั้งเครื่องสูบ
น้ําเพื่อสูบน้ําใหกับรถดับเพลิง ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตั้งไว ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน น.๔๔)
โอนงบประมาณรายจาย
โอนออก จํานวน ๒ รายการ
๑. หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง
๑.๑ ประเภทโครงการถมดินหลังสํานักงานเทศบาลตําบลตนไทรขนาด
กวาง ๒๐ เมตร ยาว ๕๒ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๕ เมตร มีพื้นที่ไมนอยกวา ๑,๐๔๐
ตารางเมตร เพื่อขยายพื้นที่จัดกิจกรรมตางๆ ของเทศบาล และใชสําหรับติดตั้งเครื่องสูบ
น้ําเพื่อสูบน้ําใหกับรถดับเพลิง ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน น.๔๔) งบประมาณคงเหลือกอนโอน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท โอนลดครั้งนี้
๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๕๐๐,๐๐๐ บาท
๒. หมวดเงินอุดหนุน
๒.๑ ประเภทอุดหนุนโครงการสานสัมพันธทองถิ่นทองที่ เสริมสราง
สันติสุข อําเภอบาเจาะ เพื่อจายอุดหนุนใหกับที่ทําการปกครองอําเภอบาเจาะ ตามหนังสือ
ที่ นธ ๐๗๑๘/ว ๑๐๒๑ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๗ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏ
ในแผนงานบริหารงานทั่วไป น.๙) งบประมาณคงเหลือกอนโอน ๒๐๐,๐๐๐ บาท โอนลด
ครั้งนี้ ๒๐๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน - บาท
โอนเพิ่ม จํานวน ๓ รายการ
๑. หมวดงบดําเนินงาน
๑.๑ ประเภทโครงการฝกอบรมอาสาสมัครปองกันฝายพลเรือน เพื่อจาย
เปนคาดําเนินการตามโครงการดังกลาว เชน คาชุด อปพร. คาวิทยากร คาอาหารและ
เครื่องดื่ม คาวัสดุอื่นๆ เปนตน กําหนดงบประมาณอนุมัติ ๓๐,๐๐๐ บาท งบประมาณ
คงเหลือกอนโอน ๓๐,๐๐๐ บาท โอนเพิ่มครั้งนี้ ๑๗๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ

หลังโอน ๒๐๐,๐๐๐ บาท (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน น.๑๔) ตั้งจายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป
๒. หมวดงบกลาง
๒.๑ ประเภทโครงการตั้งเปนงบกลางเพื่อสํารองจาย เพื่อใชจายกรณี
จําเปนตามความเหมาะสมซึ่งไมสามารถคาดการณที่เกิดขึ้นลวงหนา คาชวยเหลือ
ประชาชนที่ไดรับความเดือดรอนและปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชนและการแกไข
ปญหาความเดือนรอนจากสาธารณภัยตางๆ เพื่อเปนคาใชจายในการจัดซื้อเครื่องอุปโภค
บริโภคตางๆ และอื่นๆที่เกี่ยวของ กําหนดงบประมาณอนุมัติ ๒๑๙,๑๒๐ บาท
งบประมาณคงเหลือกอนโอน ๓๙,๑๒๐ บาท โอนเพิ่มครั้งนี้ ๒๐๐,๐๐๐ บาท
งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๒๓๙,๑๒๐บาท (ปรากฏในแผนงานงบกลาง น.๕๒) ตั้งจาย
จากเงินรายได
๓. หมวดคาใชสอย
๒.๑ ประเภทโครงการวัสดุยานพาหนะและขนสง เพื่อจายเปนคาใชจาย
ในการซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง อาทิเชน แบตเตอรี่ ยางนอก ยางในและอื่นๆ เปนตน
กําหนดงบประมาณอนุมัติ ๓๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือกอนโอน ๓๐,๐๐๐ บาท
โอนเพิ่มครั้งนี้ ๓๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๖๐,๐๐๐บาท (ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป น.๗) ตั้งจายจากเงินรายได

(นายอาดานา เสะแม)
ประธานสภาเทศบาล
(นายซุลกรีนัย สาแม)
สมาชิกสภาเทศบาล

โอนเพื่อจัดตั้งเปนรายการใหม จํานวน ๒ รายการ
๑. หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง
๑.๑ ประเภทโครงการซื้อที่ดินจํานวนไมนอยกวา ๔ ไร เพื่อขุดสระ
เก็บน้ํา ทําประปาผิวดิน กําหนดงบประมาณอนุมัติ – บาท งบประมาณคงเหลือกอนโอน
- บาท โอนเพิ่มครั้งนี้ ๖๐๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๖๐๐,๐๐๐ บาท
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
๑.๒ ประเภทโครงการขุดสระน้ําเพื่ออุปโภคบริโภค ขนาดกวาง ๔๐ เมตร ยาว
๔๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๓.๕ เมตร มีพื้นที่ไมนอยกวา ๑,๖๐๐ ตารางเมตร กําหนดงบประมาณ
อนุมัติ – บาท งบประมาณคงเหลือกอนโอน - บาท โอนเพิ่มครั้งนี้ ๗๐๐,๐๐๐ บาท
งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๗๐๐,๐๐๐ บาท (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน) ตั้ง
จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
สมาชิกทานใดมีขอสงสัยในระเบียบวาระที่ ๔ เชิญครับ
เรียนทานประธานที่เคารพ เพื่อนสมาชิก เจาหนาที่ทีเขารวมการประชุมทุกทาน
ผมมีขอสงสัยในหมวดที่ ๑ ซึ่งงบประมาณและรายละเอียดตางๆ ผมอยากทราบวาการ
จัดซื้อที่ดินจํานวนไมนอยกวา ๔ ไรสําหรับใชในการขุดสระนี้ ไมทราบวาเปนที่ดินสวนไหน
ที่ไหนครับ

(นายเจะอูเซ็ง สาและ)
นายกเทศมนตรี

ในสวนการจัดซื้อที่ดินจํานวนไมนอยกวา ๔ ไร นั้นเปนการซื้อที่ดินที่ติดกับดานหลัง
สํานักงานเพื่อที่จะขุดสระทําประปาผิวดิน แตเนื่องจากสภาเทศบาลยังไมไดอนุมัติ จึงทํา
ใหไมสามารถดําเนินการได แตถาไดรับการอนุมัติแลว จะไดดําเนินการตอไปครับ

(นายอุสมาน วาเงาะ)
สมาชิกสภาเทศบาล

ไมทราบวาพื้นที่ที่จะทําการขุดสระนั้น เปนพื้นที่เดียวกันกับที่ดินที่จะจัดซื้อหรือเปลาครับ

(นายเจะอูเซ็ง สาและ)
นายกเทศมนตรี

ครับ เปนพื้นที่เดียวกันครับ

(นายอาดานา เสะแม)
ประธานสภาเทศบาล

ไมทราบวามีสมาชิกทานอื่นอีกหรือเปลาครับ เชิญครับ

(นายซุลกรีนัย สาแม)
สมาชิกสภาเทศบาล

ไมทราบวาที่ดินของเทศบาลยังมีไมพออีกหรือครับ ถึงตองซื้อที่ดินเพิ่ม ผมวาเปนการเสีย
งบประมาณโดยเปลาประโยชน เพราะที่ดินของเราก็กวางอยูแลว ถาซื้ออีกเพื่อที่นําไปขุด
สระ ผมวางบประมาณจะซ้ําซอนกันครับ เพราะวางบประมาณ ๑ ลานกวาบาทถือวาเยอะ
มาก อาจเปนการเสียงบประมาณโดยเปลาประโยชน ถึงไมเปลาประโยชนแตก็เปนการ
ลงทุนที่ทับซอนกัน ที่จริงเราก็ควรขุดสระในที่ดินของเราที่มีอยูแลว ไมจําเปนตองไปซื้อ
เพิ่มและขุดอีก เพราะที่ดินของเรายังไมไดใชประโยชนอะไรเลย เราควรนาเอางบประมาณ
ที่จะซื้อที่ดินไปทําอยางอื่น

(นายมะบีดี สาแลเมาะ)

ผมเห็นดวยครับ เพราะงบประมาณไมนอยเหมือนกันครับ ของอื่นยังมีอีกเยอะ
เพราะงบประมาณ ๒ ลาน นาจะไปซื้อรถขยะ เพราะตองใชงานทุกวัน

(นายอาดานา เสะแม)
ประธานสภาเทศบาล

ผมขอใหผูบริหารชี้แจงดวยครับ

(นายเจะอูเซ็ง สาและ)
นายกเทศมนตรี

ขอบคุณทานประธานสภา ทานสมาชิกที่ใหขอเสนอแนะ ผมขออธิบายถึงความเหมาะสม
ในการใชจายงบประมาณ เพราะวางบประมาณ ๒ ลาน ตอนนี้เรายังไมมีเพราะ
งบประมาณยังไมเขามา เหมือนปที่ผานมาเราจะตั้งงบประมาณเพื่อกอสรางรั้วสํานักงาน
แตสุดทายก็ตั้งไมได ทําใหไมสามารถดําเนินการไดเพราะงบประมาณไมเขามา ในปนี้ก็
เชนกันอยากใหผานสภาเทศบาลกอน กอนที่งบประมาณจะมา เพื่อใหสามารถดําเนินการ
ไดทัน สวนที่ดินเดิมหลังสํานักงานนั้น เราจะทําลานกีฬาซึ่งจะมีความเหมาะสมกวาที่จะ
ขุดสระ และพื้นที่ ๔ ไร ที่จะขอซื้อเปนพื้นที่ที่ติดกับเทศบาลซึ่งมีราคาถูก แตถา
งบประมาณไมมา ทางเทศบาลก็มีความจําเปนที่ตองขุดสระในบริเวณที่ดินเดิมเพื่อทํา
ประปาผิวดิน สวนแหลงน้ําที่จะรองรับน้ําขนาดใหญ ทางเทศบาลไดดําเนินการขอ
งบประมาณจากกรมทรัพยากรน้ํา คาดวานาจะไดรับงบประมาณเร็วๆนี้

สวนรถขยะนั้น ถาเราก็ใหความสําคัญอยูเหมือนกัน รถขยะเกานั้นถาเราดูแล เอาใจใสก็จะ
ทํางานไดเหมือนกัน เพราะรถขยะใหมนั้น ทางเทศบาลไดสอบถามราคาแลว ปรากฏวา
ราคาสูงมาก ซึ่งทางเทศบาลเราไมมีงบประมาณมาก ผมจึงอยากทําความเขาใจเรื่องนี้กับ
เพื่อนสมาชิก ขอบคุณครับ
(นายอาดานา เสะแม)
ประธานสภาเทศบาล

ไมทราบวายังมีสมาชิกทานอื่นอีกหรือเปลาครับ ถาไมมีผมขอมติที่ประชุมดวยครับ สมาชิก
ทานใดเห็นชอบการขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย จํานวน ๑
รายการ เปนเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท และการโอนงบประมาณรายจายและจัดตั้งเปน
รายการใหม ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๘ จํานวน ๗ รายการ เปนเงิน ๒,๒๐๐,๐๐๐ บาท

(นายภูวิศ วรรณพฤกษ)
เลขานุการสภาเทศบาล

เห็นชอบ ๙ ทาน และไมเห็นชอบ ๒ ทาน

มติที่ประชุม

- มติเปนเอกฉันท ๙ ตอ ๒ (เห็นชอบการขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง
งบประมาณรายจาย จํานวน ๑ รายการ เปนเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท และการโอน
งบประมาณรายจายและจัดตั้งเปนรายการใหม ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๘ จํานวน ๗
รายการ เปนเงิน ๒,๒๐๐,๐๐๐ บาท)

ระเบียบวาระที่ ๕
(นายอาดานา เสะแม)
ประธานสภาเทศบาล

- เรื่อง อื่นๆ
ทานสมาชิกทานใดมีขอสงสัยในเรื่องการดําเนินงานของผูบริหารที่ผานมา เชิญครับ

(นายซุลกรีนัย สาแม)
สมาชิกสภาเทศบาล

ผมสงสัยเกี่ยวกับการวางทอประปาและการใชงานจริง สามารถใชงานไดหรือไม

(นายเจะอูเซ็ง สาและ)
นายกเทศมนตรี

ครับ ระบบประปานั้นมีทั้งหมด ๒ สวน คือ ๑. ตัวระบบประปา ซึ่งมีราคา ๕,๓๐๐,๐๐๐
บาท และ ๒. การเดินทอประปาในระยะทางไมเกิน ๕,๐๐๐ เมตร ซึ่งทางเทศบาลได
ประสานกับจังหวัด ทําแบบแปลนรวมกันกับกรมชลประทาน และผานการตรวจสอบจาก
สํานักงานโยธาจังหวัด ซึ่งสามารถผลิตน้ําได ๒ ลูกบาศกเมตร ตอชั่วโมง ซึ่งจะเหมาะสม
กับจํานวน ๓๐๐ ครัวเรือน ในเขตเทศบาลตําบลตนไทร
ทั้งนี้ ในสวนของการเดินทอประปานั้น เทศบาลกําลังดําเนินการอยูครับ แตจะเดินทอถึง
แคหนาบานของผูที่จะขอรับบริการเทานั้น สวนการเดินทอปะปาในบานนั้นเปนหนาที่ของ
ผูที่ขอรับบริการใชน้ําปะปา
สวนตัวระบบประปานั้น คาดวาจะไดรับในเร็วๆ นี้ เพื่อที่จะทําใหชาวบานในเขตเทศบาล
ตําบลตนไทรมีน้ําปะปาใช ขอบคุณครับ

(นายอาดานา เสะแม)
ประธานสภาเทศบาล

ผมขอปดการประชุมเทานี้ครับ ขอบคุณครับ

ปดการประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

(ลงชื่อ)............................................................ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายอูมา มีเหาะ)

(ลงชื่อ)............................................................กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายซุลกรีนัย สาแม)

(ลงชื่อ)............................................................กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายมะบีดี สาแลเมาะ)

(ลงชื่อ) ............................................................เลขานุการประจําสภาเทศบาลตําบลตนไทร
(นายภูวิศ วรรณพฤกษ)

