
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลต้นไทร 

สมัยสามัญ สมัยที ่๑ ประจ าปี ๒๕๖๒ 
วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒  เวลา  ๑๐.๐๐ น. 

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลต้นไทร 
….......................................................... 

ผู้มาประชุมสภาเทศบาล 
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายอาดานา  เสะแม ประธานสภาเทศบาล อาดานา  เสะแม  
๒ นายมาหามะตาเยะ  โตะละ รองประธานสภาเทศบาล มาหามะตาเยะ  โตะละ  
๓ นายมืออาลี  เจะมะ สมาชิกสภาเทศบาล มืออาลี  เจะมะ  
๔ นายอูมา  มีเหาะ สมาชิกสภาเทศบาล อูมา  มีเหาะ  
๕ นายอาหามะ  อาแซ สมาชิกสภาเทศบาล อาหามะ  อาแซ  
๖ นายอับดุลเลาะ  กูแซ สมาชิกสภาเทศบาล อับดุลเลาะ  กูแซ  
๗ นายอุสมาน  วาเงาะ สมาชิกสภาเทศบาล  ลา 
๘ นายยะโก๊ะ  สามะ สมาชิกสภาเทศบาล ยะโก๊ะ  สามะ  
๙ นายซุลกรีนัย  สาแม สมาชิกสภาเทศบาล ซุลกรีนัย  สาแม  

๑๐ นายมะบีดี  สาแลเมาะ สมาชิกสภาเทศบาล มะบีดี  สาแลเมาะ  
๑๑ นายคาเร็ม  แมเยาะ สมาชิกสภาเทศบาล/ 

เลขานุการสภาเทศบาล 
 ลา 

ผู้เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาล 
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายเจะอูเซ็ง  สาและ นายกเทศมนตรี เจะอูเซ็ง  สาและ  
๒ นายอับดุลฮาฟิส  โตะกูมิ รองนายกเทศมนตรี อับดุลฮาฟิส  โตะกูมิ  
๓ นายอาฮามะ วาเงาะ รองนายกเทศมนตรี อาฮามะ วาเงาะ  
๔ นางปัทมา  มูซอ เลขานุการนายกเทศมนตรี ปัทมา  มูซอ  
๕ นายมังโซร์ สาแม รักษาการปลัดเทศบาล มังโซร์ สาแม  
๖ นายอมาตย์  เปาะแย ผู้อ านวยการกองช่าง อมาตย์  เปาะแย  
๗ นายกฤษดา วงษ์ภูวรักษ์ ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ กฤษดา วงษ์ภูวรักษ์  
๘ น.ส.อรุณี  กะนอง หัวหน้าส านักปลัด อรุณี  กะนอง  
๙ นายมูฮ ามัดอาลี มิสุแท ผู้อ านวยการกองสวัสดิการฯ มูฮ ามัดอาลี มิสุแท  

๑๐ นางสาวมารีซัน  มะแซ ผู้อ านวยการกองคลัง มารีซัน  มะแซ  
๑๑ นางสาวคอมือซะห์  มะและ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คอมือซะห์  มะและ  
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เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๐๐  น. 

นายมังโซร์  สาแม  เรียน  ประธานสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วม 
รักษาการปลัดเทศบาล ประชุมทุกท่าน ที่ประชุมพร้อม วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลสมัย

สามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑  ประจ าปี ๒๕๖๒  บัดนี้ ที่ประชุมครบองค์
ประชุมแล้ว  ขอเรียนเชิญประธานสภาเทศบาลเปิดการประชุม  ขอเรียน
เชิญครับ 

นายอาดานา  เสะแม     บิสมิลลาฮฮีเราะห์มานิรรอฮีม อัสสาลามูอาลัยกุมวาเราะห์มาตุลเลาะฮีวาบา
ประธานสภาเทศบาล   รอกาตุฮ ขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลต าบลต้นไทร สมัยสามัญ สมัยที่  ๑   
       ครั้งที่ ๑ ประจ าปี  ๒๕๖๒ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ตามระเบียบวาระ 
     การประชุมดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑           เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายอาดานา  เสะแม     เนื่องจากมีพนักงานเทศบาลได้โอนย้ายมาใหม่ ต าแหน่งผู้อ านวยการกองคลัง
ประธานสภาเทศบาล   ขอให้ผู้อ านวยการกองคลังได้แนะน าตัวให้กับสมาชิกที่ประชุมสภาฯ ด้วยครับ 
นางสาวมารีซัน มะแซ   อัสสาลามูอาลัยกุมวาเราะฮมาตุลเลาะฮีวาบารอกาตุฮ เรียนประธานสภา  
รักษาการปลัดเทศบาลฯ  ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านชื่อ นางสาวมารีซัน  
     มะแซ ชื่อเล่น ซา ย้ายมาจากองค์การบริหารส่วนต าบลบองอ ท างานที่นั้น 
     ๔ ปีกว่า บรรจุครั้ งแรกที่ องค์การบริหารบริหารส่วนต าบล ปะเสยะวอ 
     ต าแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  จ านวน ๗ ปี รวมอายุรับราชการ 
      ทั้งหมด ๑๑ ปี      
นายอาดานา  เสะแม       ขอบคุณผู้อ านวยการกองคลัง   
ประธานสภาเทศบาล   

ระเบียบวาระท่ี ๒          เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
นายอาดานา  เสะแม       การประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑
ประธานสภาเทศบาล  และการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
    ขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ได้ตรวจสอบครับ สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหรือไม่ 
 ครับ ทั้งสองครั้ง ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุม 
 สมาชิกท่านใดเห็นชอบรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ 
 วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ และการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ 

วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ โปรดยกมือขึ้น 
มติที่ประชุม มติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ 

วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ และการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒
วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ 
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ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องด่วน 
ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย เพื่อจัดตั้งเป็นรายการใหม่   
จ านวน ๕ รายการ ดังนี้ 

นายอาดานา เสะแม  จัดตั้งเป็นรายการใหม่ 
ประธานสภาเทศบาล ๑. จัดซื้อจอภาพ LED หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๑.๕ นิ้ว  

    จ านวน ๔,๐๐๐   บาท 
๒. จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งเครื่องหมึกพิมพ์  (Ink Tank  
    Printer) จ านวน ๔,๓๐๐ บาท 
๓. จัดซื้อเครื่องส ารองไฟ ขนาด ๘๐๐ VA  จ านวน ๕,๐๐๐ บาท 
๔. จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรอเนกประสงค์ (Smart Card Reader)  
    จ านวน ๒,๑๐๐ บาท 
๕. ขุดสระเก็บน้ าเทศบาลต าบลต้นไทร จ านวน ๔๓๐,๐๐๐ บาท 
 

นายอาดานา เสะแม ส าหรับรายละเอียดการโอนงบประมาณ เพื่อจัดตั้งเป็นรายการใหม่  
ประธานสภาเทศบาล เชิญท่านนายกเทศมนตรี ครับ 
นายเจะอูเซ็ง  สาและ  เรียนประธานสภา ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และข้าราชการผู้เข้าร่วม
นายกเทศมนตรี   ประชุมทุกท่าน ตามที่สภาเทศบาลต าบลต้นไทร ได้อนุมัติใช้เทศบัญญัติ  
     งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ซึ่งได้รับความ   
     เห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส และได้ประกาศใช้ไปแล้ว นั้น ทั้งนี้   
      เทศบาลต าบลต้นไทรมีความจ าเป็นที่จะต้องโอนงบประมาณเพ่ือจัดตั้งเป็น      
      รายการใหม่ เพ่ือให้สามารถด าเนินการได้ตามเทศบัญญัติงบประมาณ   
      รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒รายละเอียดดังนี้  

โอนงบประมาณรายจ่าย 
โอนลด จ านวน ๕ รายการ 
หมวดค่าตอบแทน 
- ประเภท ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ 
(เงินรางวัลประจ าปี) ส าหรับพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง เป็นเงิน 
๓๓๗,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป) งบประมาณอนุมัติ ๓๓๗,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 
๗,๐๐๐ บาท โอนลดครั้งนี้  ๔,๐๐๐ บาท  งบประมาณคงเหลือหลังโอน 
๓,๐๐๐ บาท (หน้า ๓/๓๒) 
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- ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน ๑๐,๐๐๐ 
บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนนอกเวลาราชการของบุคลากรในเทศบาล 
อาทิ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ในกรณี
ที่มีงานจ าเป็นเร่งด่วน เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป) งบประมาณอนุมัติ ๑๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ
ก่อนโอน ๑๐,๐๐๐ บาท โอนลดครั้งนี้  ๔,๓๐๐ บาท  งบประมาณ
คงเหลือหลังโอน ๕,๗๐๐ บาท (หน้า (๓/๓๒) 
- ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน ๑๐,๐๐๐ 
บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ
พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างตามที่กฎหมายก าหนด ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได ้(ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์) งบประมาณอนุมัติ ๑๐,๐๐๐ 
บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๑๐,๐๐๐ บาท โอนลดครั้งนี้  ๒,๑๐๐ 
บาท  งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๗,๙๐๐ บาท (หน้า ๒๒/๓๒) 
หมวดเงินเดือน 
- ประเภท เงินเดือนพนักงาน เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล

พร้อมทั้งเงินปรับปรุงประจ าปี โดยค านวณ ตั้งไม่เกิน ๑๒ เดือน  จ านวน 
๔๖๑,๑๖๐ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา) 
งบประมาณอนุมัติ ๔๖๑,๑๖๐ งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๔๖๑,๑๖๐ 
บาท โอนลดครั้งนี้  ๘๕,๐๐๐ บาท   งบประมาณคงเหลือหลังโอน 
๓๗๖,๑๖๐ บาท (หน้า ๑๐/๓๒) 

   หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
- ประเภทโครงการปรับปรุงระบบประปาเทศบาลต าบลต้นไทร จ านวน 
๓๕๐,๐๐๐ บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงระบบประปา
เทศบาลต าบลต้นไทร โครงหลังคา กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๑.๐๐ ม. สูง 
๓.๐๐ ม. หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๔๔.๐๐ ตร.ม. งานก่อสร้างคูระบายน้ า 

ขนาดท่อ PVC  ๔ นิ้ว ความยาว ๑๑๓.๐๐ ม. (รายละเอียดตามปริมาณ
งานตามแบบที่เทศบาลก าหนด) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน) งบประมาณอนุมัติ ๓๕๐,๐๐๐ งบประมาณ
คงเหลือก่อนโอน ๓๕๐,๐๐๐ บาท โอนลดครั้งนี้  ๓๕๐,๐๐๐ บาท  
งบประมาณคงเหลือหลังโอน   -   บาท (หน้า ๒๘/๓๒) 
โอนเพิ่ม เพื่อจัดตั้งเป็นรายการใหม่  จ านวน  ๕  รายการ   
หมวดครุภัณฑ์ 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
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- ประเภท จัดซื้อจอภาพ LED หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๑.๕ นิ้ว 

จ านวน ๔,๐๐๐ บาท เพ่ือจัดซื้อ LED ขนาดไม่น้อยกว่า ๒/.๕ นิ้ว รองรับ

ความละเอียดการแสดงผลไม่น้อยกว่า ๑,๙๒๐x๑,๐๘๐ พิกเซล 

(รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป) 

- ประเภท จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งเครื่องถึงหมึกพิมพ์ 

(Ink Tank Printer) จ านวน ๔,๓๐๐ บาท เพ่ือจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีด

หมึกพร้อมติดตั้งเครื่องถึงหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) มีความละเอียดใน

การพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๒๐ หน้าต่อนาที หรือ ๘.๘ ภาพต่อนาที (รายละเอียด

ตามเกณฑ์ราคากลางคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) ตั้งจ่ายจาก

เงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป) 

- ประเภท  จัดซื้อเครื่องส ารองไฟ ขนาด ๘๐๐ VA จ านวน  ๕,๐๐๐ บาท 

เพ่ือจัดซื้อเครื่องส ารองไฟ จ านวน ๒ ตัว มีก าลังไฟด้านนอกไม่น้อยกว่า 

๘๐๐ VA (๔๘๐ watts) สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม้น้อยกว่า ๑๕ นาที 

(รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา)  

-  ประเภท จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) 

จ านวน ๒,๑๐๐ บาท เพ่ือจัดซื้อเครื่องอ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart 

Card) จ านวน ๓ เครื่อง ตามมาตรฐาน ISO/IEC ๗๘๑๖ มีความเร็ว

สัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า ๔.๘ MHz สามารถใช้กับบัตรแบบ

อเนกประสงค์ ที่ใช้แรงดันไฟฟ้า ขนาด ๕ volts, ๓ volts และ ๑.๘ volts 

ได้เป็นอย่างน้อย (รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางคุณลักษณะพ้ืนฐาน

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสังคม

สงเคราะห์) 

หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

- ประเภท ขุดสระเก็บน้ าเทศบาลต าบลต้นไทร เพ่ือขุดสระเก็บน้ าเทศบาล
ต าบลต้นไทร จ านวน ๔๓๐,๐๐๐ บาท กว้างเฉลี่ย ๔๐.๐๐ เมตร ยาว 
๗๒.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร (รายละเอียดตามปริมาณงานตามแบบ
ที่เทศบาลก าหนด) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน)  
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เหตุผล เพ่ือให้การบริหารงานของเทศบาลต าบลต้นไทร เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย มีความคล่องตัวและเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และ
แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับปัจจุบัน หมวด ๔ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปลี่ยนแปลง หรือโอนจัดตั้งเป็นรายการใหม่ให้เป็นอ านาจของสภา
ท้องถิ่น อยากจะชี้แจงเพ่ิมเติมเก่ียวกับโครงการที่จัดตั้งไว้ในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ หมวดค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงระบบประปาเทศบาลต าบลต้นไทร จ านวน 
350,000 บาท เพื่อก่อสร้างโครงหลังคาของอาคารประปา และงานก่อสร้าง
คูระบายน้ า แต่เนื่องจากเทศบาลต าบลต้นไทรมีความจ าเป็นเร่งด่วนที่
จะต้องโอนจัดตั้งเป็นรายการใหม่เพ่ือขุดสระเพ่ือรองรับน้ าประปาท่ีจะ
ให้บริการประชาชนในพ้ืนที่ของเรา เพราะว่าปัญหาน้ าอาจจะไม่เพียงพอ 
ต่อการบริการ ส าหรับเป้าหมายการบริการน้ าประปา งานวางท่อ กองช่าง
ได้ส ารวจงบประมาณว่าจะต้องใช้งบประมาณ สองล้านกว่าบาท ให้
ผู้อ านวยการกองคลังได้ด าเนินการส ารวจว่าเงินคงเหลือสะสมมีจ านวน
เท่าไหร่ แต่เราไม่สามารถที่จะใช้เงินสะสมได้ ก็เลยเปลี่ยนแปลงโอน
งบประมาณจัดตั้งเป็นรายการใหม่เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนเรื่องจ าเป็นเร่งด่วน 

นายอาดานา เสะแม  ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรี มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี 
ประธานสภาเทศบาล                 ผมจะขอมติ ครับ สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบญัตติโอนงบประมาณรายจ่าย 
      เพ่ือจัดตั้งเป็นรายการใหม่ จ านวน ๕ รายการ 

๑. จัดซื้อจอภาพ LED หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๑.๕ นิ้ว จ านวน ๔,๐๐๐ บาท 
๒. จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งเครื่องหมึกพิมพ์  (Ink Tank  
    Printer) จ านวน ๔,๓๐๐ บาท 
๓. จัดซื้อเครื่องส ารองไฟ ขนาด ๘๐๐ VA  จ านวน ๕,๐๐๐ บาท 
๔. จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรอเนกประสงค์ (Smart Card Reader)  
    จ านวน ๒,๑๐๐ บาท 
๕. ขุดสระเก็บน้ าเทศบาลต าบลต้นไทร จ านวน ๔๓๐,๐๐๐ บาท 
 โปรดยกมือขึ้น ครับ 

มติที่ประชุม   มติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบให้มีการโอนงบประมาณเพื่อจัดตั้งเป็นรายการใหม่ 
     จ านวน ๕ รายการ  
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ระเบียบวาระท่ี ๕  ระเบียบวาระอ่ืนๆ  
 

นายอาดานา  เสะแม  เราจะต้องก าหนดสมัยประชุมเทศบาลต าบลต้นไทร สมัยสามัญ ประจ าปี  
ประธานสภาเทศบาล  ๒๕๖๒ ให้สมาชิกให้ได้ร่วมกันก าหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลต าบลต้นไทร 

ตามเอกสารฉบับร่างที่ได้แจกไปแล้วนั้น เรื่อง ก าหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล
ต าบลต้นไทร สมัยสามัญ ประจ าปี ๒๕๖๑ จ านวน ๔  สมัย อาศัยอ านาจตาม
ความในมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และ ข้อ ๒๑ 
แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น    
พ.ศ.๒๕๔๗ เทศบาลต าบลต้นไทร จึงประกาศสมัยประชุมสภาเทศบาลต าบล
ต้นไทร สมัยสามัญ ประจ าปี ๒๕๖๒ ว่าจะให้เหมือนเดิมหรือจะให้มีการแก้ไข 
ถ้าไม่มีจะขอมติ สมาชิกท่านใดเห็นชอบตามก าหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล 

 ต้นไทร 
     - สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ตั้งแต่วันที่ ๑  มิถุนายน  ๒๕๖๒  เป็นต้นไป มีก าหนดไม่เกิน  
            ๓๐  วัน 
     - สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ตั้งแต่วันที่  ๑  สิงหาคม  ๒๕๖๒  เปน็ต้นไป มีก าหนดไม่เกิน  
         ๓๐ วัน 

   - สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ตั้งแต่วันที่  ๑  กันยายน   ๒๕๖๒  เป็นต้นไป มีก าหนดไม่เกิน  
       ๓๐ วัน 

- สมัยแรกของปีถัดไป ตั้งแต่วันที่  ๑ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓  เป็นต้นไป มีก าหนดไม่เกิน  
     ๓๐ วัน 

นายอาดานา เสะแม  ครับ ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้มีการก าหนดสมัยประชุมสภา 
ประธานสภาเทศบาล  เทศบาลต าบลต้นไทร สมัยสามัญ ประจ าปี ๒๕๖๒ ตามท่ีได้เสนอนี้ ครับ 
มติที่ประชุม   มติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบให้มีการก าหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลต าบลต้นไทร 
    สมัยสามัญ ประจ าปี ๒๕๖๒ ตามประกาศฉบับร่าง  
นายอาดานา เสะแม  หัวข้อถัดมา คัดเลือกคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล ต าบลต้นไทร เนื่องจากคณะกรรมการชุดเดิมหมดวาระ สมาชิกสภาเทศบาลฯ จะต้อง

เสนอสมาชิกสภาฯ จ านวน ๒ คน เพ่ือคัดเลือกเป็นกรรมการชุดปัจจุบัน ขอให้       
สมาชิกฯ เสนอว่ามีใครบ้าง และต้องมีผู้รับรองด้วย เชิญครับ 

นายซุกรีนัย สาแม  เรียนประธานสภา ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล ผม นายซุลกรีนัย สาแม สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ก่อนที่จะให้มีการเสนอชื่อ      

ผมอยากถามเกี่ยวกับหน้าที่และบทบาทของคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติของเทศบาลต าบลต้นไทร ครับ 

นายอาดานา เสะแม ครับ เชิญท่านนายกเทศมตรีได้ชี้แจงเกี่ยวกับข้อซักถามครับ 
ประธานสภาเทศบาล  
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นายเจะอูเซ็ง  สาและ เรียนประธานสภา ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลต้นไทร ตามระเบียบ 
 แล้วคณะกรรการที่ได้รับการคัดเลือกจากสภาฯ จะมีอายุ ๔ ปี ปฏิบัติหน้าที่ 
 ในการประชุมอนุมัติโครงการของ สป.สช ตามที่แต่ละหน่วยงานเสนอขอ 
 สนับสนุนงบประมาณจากกองทุน สป.สช. คณะกรรมการกองทุนหลักประกัน 
 สุขภาพเทศบาลต าบลต้นไทร ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนของโรงพยาบาล 
 ผู้แทนของสาธารณสุข ตัวแทนของสมาชิกสภาฯ  
นายอูมา มีเหาะ ผมขอเสนอ นายซุลกรีนัย  สาแม เป็นคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกัน 
สมาชิกสภาเทศบาล สุขภาพเทศบาลต าบลต้นไทร ครับ 
นายอาดานา เสะแม  ขอผู้รับรองด้วยครับ นายมาหามะตาเยะ โตะละ นายยะโก๊ะ  สามะ รับรอง 
ประธานสภาเทศบาล  
นายซุกกรีนัย  สาแม  ขออนุญาตครับ  อยากจะให้เสนอสมาชิกจ านวนสองคน จากตัวแทนคนเดียว 
สมาชิกสภาเทศบาล 
นายอาดานา  เสะแม  ให้สมาชิกคนหนึ่ง เสนอชื่อได้หนึ่งคน ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายมะบีดี  สาแลเมาะ  ผมอยากจะให้เสนอคนอ่ืนบ้าง คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
สมาชิกสภาเทศบาล  น่าจะเลือกคนที่ไม่สูบบุหรี่ 
นายอูมา  มีเหาะ  เรียนประธานสภา ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  ผมขอเสนอว่าให้เลือกคนที่เหมาะสม คนที่กล้าพูด กล้าแสดงความคิดเห็น ผมขอ 
  เสนอ นายซุลกรีนัย สาแม  คนแรก 
นายอาดานา  เสะแม  ขอคนรับรองด้วยครับ นายอับดุลเลาะ  กูแซ  และนายมะบีดี สาแลเมาะ รับรอง 
ประธานสภาเทศบาล 
นายมะบีดี สาแลเมาะ ผมขอเสนอ นายมาหามะตาเยะ  โตะละ เป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกัน 
สมาชิกสภาเทศบาล สุขภาพเทศบาลต าบลต้นไทร 
นายอาดานา  เสะแม ขอคนรับรองด้วยครับ  นายมืออาลี เจะมะ และนายยะโก๊ะ  สามะ รับรอง 
ประธานสภาเทศบาล 
นายซุลกรีนัย  สาแม ผมขอเสนอ นายอูมา มีเหาะ เป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
สมาชิกสภาเทศบาล เทศบาลต าบลต้นไทร 
นายอาดานา เสะแม ขอคนรับรองด้วยครับ นายอาหามะ  อาแซ และนายอับดุลเลาะ  กูแซ รับรอง 
ประธานสภาเทศบาล ตอนนี้ที่เสนอชื่อทั้งหมดมี ๓ คน ขอมติที่ประชุมว่าจะให้ใครเป็นคณะกรรมการ 
 กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ 
นายมาหามะตาเยะ โตะละ เรียนประธานสภา ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล ผมนาย มาหามะตาเยะ โตะละ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ผมขอถอนตัวครับ 
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นายอาดานา  เสะแม ครับ ตอนนี้มีสมาชิกท่ีถูกเสนอชื่อ จ านวน 2 คน คือ นายซุลกรีนัย  สาแม และ 
ประธานสภาเทศบาล นายอูมา  มีเหาะ ขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ นายซุลกรีนัย สาแม 
 และนายอูมา มีเหาะ เป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาล 
 ต าบลต้นไทร โปรดยกมือขึ้น 
มติที่ประชุม มติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบให้ นายนายซุลกรีนัย  สาแม และ นายนายอูมา มีเหาะ 
 เป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลต้นไทร 
นายอาดานา  เสะแม อีกเรื่อง คือ พิจารณาให้เช่าที่ดินเทศบาลต าบลต้นไทร เชิญท่านนายกเทศมนตรี ครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
นายเจะอูเซ็ง  สาและ ครับ ส าหรับเรื่องการจัดหารายได้จากทรัพย์สินของเทศบาล มีเจ้าของเอกชน  
นายกเทศมนตรี ธุรกิจกาแฟชาวดอย ต้องการจะเช่าที่ดินของเทศบาล จึงได้มีค าสั่งแต่งตั้ง

คณะกรรมการจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินของเทศบาลต าบลต้นไทร ซึ่งผู้ว่าเป็น       
ผู้แต่งตั้ง คณะกรรมการมีจ านวนทั้งหมด ๙ คน มีหน้าทีก าหนดประโยชน์ตอบแทน 

 ขั้นต่ าของการจะให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นล่วงหน้าโดย
ค านึงถึงสภาพและท าเลของอสังหาริมทรัพย์ ก าหนดหลักเกณฑ์การเช่าและการต่อ 

 อายุสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์ โดยคณะกรรมการก าหนดค่าเช่าที่ดินเดือนละ ๕๐๐ 
 บาท 
นายอาดานา  เสะแม ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรี สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหรือจะซักถามหรือไม่ครับ 
ประธานสภาเทศบาล ถ้าไม่มีจะขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ธุรกิจกาแฟชาวดอย เช่าที่ 

ดินของเทศบาลในการประกอบกิจการของเทศบาลต าบลต้นไทร โปรดยกมือขึ้น 
มติที่ประชุม มติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบให้ธุรกิจกาแฟชาวดอย เช่าที่ดินของเทศบาลต าบลต้นไทร 
 ในการประกอบกิจการ 
นายอาดานา  เสะแม สมาชิกท่านใดต้องการอภิปราย หรือแสดงความคิดเห็นมีอีกหรือไม่ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายอูมา  มีเหาะ เรียนประธานสภา ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล ผมอยากทราบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างว่าท าไมเบิกเงินช้า ติดตรงไหน อย่างไร 
 อยากให้เร่งรัดเจ้าหน้าที่ให้ด าเนินการให้เร็ว มันจะเสียหายเทศบาลเรา ทางร้าน 
 ส่งของแล้วค้างจ่ายเงินเป็นอาทิตย์ไม่เป็นไร แต่นี้ช้าเป็นเดือน เขาก็ต้องการเงิน 
 ไปใช้หมุนเวียนในการท าธุรกิจเช่นกัน เรื่องที่สอง คนขายอาหารที่ซุ้มบาตู ผมไป 
 เจอคนที่ดุซงญอ เขาบอกว่าไปกินข้าวแถวต้นไทร จ านวน ๗ คน ราคาเกือบ ๕,๐๐๐ 

บาท ราคาแพงมาก พออาทิตย์ถัดมาไปนั่งกินร้านอ่ืน ราคาหนึ่งพันกว่าบาท ราคา 
 ต่างกันมาก อยากให้ผู้รับผิดชอบช่วยไปดูแลในส่วนของการก าหนดราคาหน่อย 
 มันเสียหายนะครับ  
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นายอาดานา  เสะแม มีสมาชิกท่านอ่ืนต้องการอภิปรายหรือเสนอ อีกหรือไม่ เชิญครับ ของท่านอูมา 
ประธานสภาเทศบาล ให้ผู้อ านวยการกองสาธารณสุข หรือผู้บริหารช่วยชี้แจงก็ได้ 
นายเจะอูเซ็ง  สาและ เรียนท่านประธานสภา ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี ขอบคุณท่านอูมา มีเหาะ ที่ได้ให้ความส าคัญกับผู้ใช้บริการในพื้นที่เทศบาล ในส่วน 
 ของการเบิกจ่ายที่ล่าช้า นายกก็ได้ก าชับให้ทุกกองได้ด าเนินการในส่วนของเอกสาร 
 ให้ถูกต้อง การจัดซื้อจัดจ้างเราเองก็อยากใช้บริการคนในพ้ืนที่ของเรา เพ่ือให้ร้านค้า 
 ในพ้ืนที่มีรายได ้ในส่วนของร้านอาหาร นายกให้กองสาธารณสุขฯ ไปส ารวจว่ามีร้าน 

อาหารจ านวนกี่ร้าน ชื่อร้านอะไรบ้าง ครั้งนี้นายกจะให้ส านักปลัดแจ้งกองสาธารณสุขฯ 
ได้ด าเนินการส ารวจร้านค้าต่างๆ ภายใน ๓๐ วัน และรายงานให้นายกทราบด้วย  
ร้านอาหารภายในเขตเทศบาลต้องมีข้อมูล มีเบอร์โทรศัพท์ ต่อไปจะได้เก็บค่าขยะ 

 ต่างหาก ร้านอาหารต่างหาก  ส าหรับอาคารร้านอาหารนั้นให้กองช่างไปส ารวจว่า 
 เป็นอาคารถาวรหรือไม่ถาวร ร้านไหนที่ล้ าเขตก็อยากให้กองช่างได้ตักเตือน บางร้าน 
 อาคารยื่นออกมาทางฟุตบาท ๒ เมตร อยากให้ด าเนินการแต่งตั้งออกค าสั่งให้เจ้าหน้าที่

ปฏิบัติ ถ้าไม่ปฏิบัติตามค าสั่งสามารถด าเนินการทางวินัยได้ 
นายอาดานา เสะแม มีสมาชิกท่านอ่ืนต้องการอภิปรายอีกหรือไม่ เชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายมะบีดี  สาแลเมาะ เรียนประธานสภา ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
สมาชิกสภาเทศบาล  ผมอยากให้กองช่าง ให้ไปดูแลถนนหลังศูนย์การเรียนรู้กีรออาตีหน่อย ผมกลัวว่าถนน 
 จะพัง เพราะเป็นหลุมเยอะ 
นายอาดานา  เสะแม สมาชิกท่านใดต้องการอภิปรายอีก เชิญครับ 
นายอูมา  มีเหาะ ขออนุญาตครับ ขอเพ่ิมเติมในเรื่องขยะ เขาเอาขยะไปทิ้งที่ทางเดินบนฟุตบาท เราจะ 
สมาชิกสภาเทศบาล แก้ไขปัญหาขยะอย่างไร อีกเรื่องคือเรื่องของห้องน้ าที่จะให้บริการที่ซุ้มอาหารบาตู 
 สงสารคนที่จะใช้บริการ ต้องเดินไปท่ีมัสยิด อยากให้เขาได้รับความสะดวก เราจะแก้ไข

ปัญหาอย่างไร ถ้าท่ีดินของเรามี ให้หางบประมาณในการสร้างห้องน้ า สร้างอาคาร  
เล็กๆ ไม่ต้องสร้างใหญ่ เพราะกลัวจะเป็นแหล่งมั่วสุ่มของวัยรุ่น สร้างเป็นอาคารเดี่ยว 

 มีถัง มีน้ าเต็มส าหรับให้บริการก็พอ ขอบคุณครับ 
นายอาดานา เสะแม ครับ มีสมาชิกท่านอ่ืนต้องการอภิปรายอีกหรือไม่ ท่านมืออาลี เจะมะ, ยะโก๊ะ สามะ 
ประธานสภาเทศบาล ผอ.กอง หรือเจ้าหน้าที่ ถ้าไม่มีเชิญท่านนายกได้ชี้แจงให้กับสมาชิกสภาเทศบาล ครับ 
นายเจะอูเซ็ง  สาและ เรียนประธานสภา ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี อยากจะเพ่ิมเติมในส่วนของท่านอูมา มีเหาะ สอบถามเรื่องขยะและห้องน้ า ที่ผ่านมาเรา

ไม่ได้พูดคุย เผยแพร่หรืออธิบายให้กับพ่ีน้องประชาชนในพื้นที่ของเรา ในส่วนของการ
ดูแลขยะ เรื่องขยะ เป็นนโยบายและรัฐบาล เป็นวาระแห่งชาติที่ต้องการจัดเก็บขยะให้
ถูกทาง  ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง ที่ผ่านมาเราก็มีอุปสรรคหลายอย่าง  
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ถึงแม้ว่าเราด าเนินการจัดเก็บขยะต้นทาง กลางทาง สุดท้ายปลายทางเราไม่มีความ
พร้อมในส่วนของพ้ืนที่ทิ้งขยะที่เป็นของเราอย่างถาวร ตอนนี้เราไปทิ้งขยะที่พื้นที่ของ 
อบต.บาเระใต้ ถ้าชาวบ้าน ที่อยู่ใกล้พ้ืนที่ทิ้งขยะได้รับความเดือดร้อนขึ้นมา เราก็ไปทิ้ง
ขยะไม่ได้ เราไม่มีที่ท้ิงขยะ เดือดร้อนอีก บ่อขยะของเราปัจจุบันยังไม่ผ่านหลักเกณฑ์ 
ของการฝังกลบเพราะว่าพ้ืนที่ของเรามีแค่ ๓ ไร่ นายกเองก็พยายามหาพ้ืนที่ทิ้งขยะใหม่ 
ก็ก าลังด าเนินการอยู่เพื่อที่จะจัดซื้อท่ีดินที่ทิ้งขยะ ถ้าเรามีที่ดินของเราเอง สามารถที่ 
จะแยกขยะได้ ขยะพลาสติก ขยะที่เป็นเศษอาหารสามารถด าเนินการท าเป็นปุ๋ยหมักได้ 
แต่ปัจจุบันเราไม่มีพ้ืนที่ ก็เป็นเรื่องท่ีหนักใจมากส าหรับเรื่องขยะ ทั้งๆ ที่นโยบายของ
รัฐบาลก็เน้นมากเรื่องขยะ เราต้องสร้างจิตส านึกให้ประชาชนในพื้นท่ีให้รู้จักช่วยตัวเอง
ด้วยในเรื่องของขยะ ต่อไปเราจะด าเนินการให้พ่ีน้องในพ้ืนที่เกิดความเข้าใจในเรื่องขยะ 
ในส่วนของห้องน้ าที่บาตู นายกก็ก าลังหางบประมาณในการสร้างอาคารแถวบาตูให้เกิด
ความสวยงาม แต่เราไม่มีงบประมาณ ต้องใช้งบประมาณเกือบสี่ล้านกว่าบาท ในเรื่อง 
ของการปรับปรุงร้านค้าตามที่ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนราธิวาสได้วางผัง
ไว้ร่วมกับเทศบาล ในส่วนเรื่องระบบประปา อยากให้กองช่างได้ส ารวจว่าเราสูบน้ าได้กี่
ลูกบาศก์เมตร จ่ายน้ าไปกี่ลูกบาศก์เมตร น้ าเสียเท่าไหร่  เราสามารถค านวณได้ สมมุติ
เราสูบน้ ามา ๑๐๐% จ่ายไปกี่เปอร์เซ็นต์ น้ าที่สูญเสียเท่าไหร่ สามารถค านวณต้นทุนกับ
ก าไรขาดทุนได้เลย ถ้าเราสูบแล้วปล่อยไปเรื่อยๆ เราไม่สามารถท่ีจะเช็คค านวณได้ 
บางครั้งท่อน้ าแตกเราไม่รู้ น้ าก็จะไหลไปเรื่อย ตราบใดที่เราบริการน้ า ปริมาณน้ าเสีย
มากกว่าน้ าที่ให้บริการ ถือว่าเราท าระบบน้ าประปาไม่ส าเร็จ อยากให้มีความชัดเจน       
กว่านี้ ส่วนท่อที่มีน้ าหยดอยู่ตลอดให้เปลี่ยนเป็นก๊อกใหม่เลยเพราะน้ าที่ไหลออก
กลายเป็นน้ าเสียเปล่า ขอบคุณครับ 

นายอาดานา  เสะแม ขอบคุณท่านนายก มีสมาชิกต้องการสอบถามหรืออภิปรายอีกหรือไม่ เชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล  
นายอูมา  มีเหาะ เรียนประธานสภา ผู้บริหาร สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เรื่องเบิกจ่าย 
สมาชิกสภาเทศบาล เงินค่าตอบแทนของคณะกรรมการแปรญัตติ ไม่ต้องโอนเข้าบัญชี อยากให้รับเงินสด 
 ด้วยตัวเอง เพราะไม่รู้ว่าเป็นเงินอะไร ที่ผ่านมาโอนเข้าบัญชีตลอด 
นายอาดานา เสะแม ครับ ส าหรับเรื่องการเบิกเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการแปรญัตตินั้นฝากให้ 
ประธานสภาเทศบาล ผู้อ านวยการกองคลังได้ด าเนินการด้วยครับ มีสมาชิกท่านอ่ืนต้องการอภิปรายอีก

หรือไม่ครับ ถ้าไม่มี ขอปิดการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๒ 
 
ปิดการประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น. 

 

 



 

- ๑๒ - 

 

 

(ลงชื่อ)     นายอูมา  มีเหาะ ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
       (นายอูมา  มีเหาะ ) 

    

(ลงชื่อ)      ซุลกรีนัย  สาแม กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
      (นายซุลกรีนัย  สาแม) 

    

(ลงชื่อ)      มะบีดี  สาแลเมาะ กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
     (นายมะบีดี  สาแลเมาะ) 

 

 (ลงชื่อ)      คาเร็ม  แมเยาะ เลขานุการสภาเทศบาล 
 (นายคาเร็ม  แมเยาะ)    
   

         ลงนามรายงานการประชุม 

                   อาดานา  เสะแม 

          (นายอาดานา  เสะแม) 
          ประธานสภาเทศบาล 
วันที่ ๑๗  เดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
. 


