
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลต้นไทร 
สมัยสามัญ สมัยที ่๓ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๒ 
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา  ๑๐.๐๐น. 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลต้นไทร 
….......................................................... 

ผู้มาประชุมสภาเทศบาล 
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายอาดานา  เสะแม ประธานสภาเทศบาล อาดานา  เสะแม  
๒ นายมาหามะตาเยะโตะละ รองประธานสภาเทศบาล มาหามะตาเยะโตะละ  
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 อุสมาน  วาเงาะ  
๘ นายยะโก๊ะ  สามะ สมาชิกสภาเทศบาล ยะโก๊ะ  สามะ  
๙ นายซุลกรีนัย  สาแม สมาชิกสภาเทศบาล ซุลกรีนัย  สาแม  

๑๐ นายมะบีดี  สาแลเมาะ สมาชิกสภาเทศบาล มะบีดี  สาแลเมาะ  
๑๑ นายคาเร็มแมเยาะ สมาชิกสภาเทศบาล/ 

เลขานุการสภาเทศบาล 
คาเร็มแมเยาะ  

ผู้เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาล 
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายเจะอูเซ็ง  สาและ นายกเทศมนตรี เจะอูเซ็ง  สาและ  
๒ นายอับดุลฮาฟิสโตะกูมิ รองนายกเทศมนตรี อับดุลฮาฟิสโตะกูมิ  
๓ นายอาฮามะ วาเงาะ รองนายกเทศมนตรี อาฮามะ วาเงาะ  
๔ นางปัทมามูซอ เลขานุการนายกเทศมนตรี ปัทมามูซอ  
๕ นายมังโซร์สาแม รักษาการปลัดเทศบาล มังโซร์สาแม  
๖ นายอมาตย์  เปาะแย ผู้อ านวยการกองช่าง อมาตย์  เปาะแย  
๗ นายกฤษดา วงษ์ภูวรักษ์ ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ กฤษดา วงษ์ภูวรักษ์  
๘ น.ส.อรุณี  กะนอง หัวหน้าส านักปลัด อรุณี  กะนอง  
๙ นางสาววรรณสุนัยดา มะลี หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน วรรณสุนัยดา มะลี  

๑๐ นายอาหมัดเฟนดี สาและ ผู้อ านวยการกองคลัง อาหมัดเฟนดี  สาและ  
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เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๐๐น. 

นายคาเร็มแมเยาะ  เรียนประธานสภาเทศบาลคณะผู้บริหารสมาชิกสภาและผู้เข้าร่วม 
รักษาการปลัดเทศบาล ประชุมทุกท่านที่ประชุมพร้อม วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ 

สมัยที่ ๓ ครั้งที่๑ ประจ าปี ๒๕๖๒วันนี้ผมในฐานะเลขานุการสภาเทศบาล
ต าบลต้นไทรก็ต้องขออภัยทุกท่านที่ เข้าร่วมประชุมในวันนี้ เนื่องจาก
เจ้ าหน้ าที่ พิ ม พ์ผิ ด  ผมในฐานะเลขานุ การสภาฯ  ต้อ งรับผิ ดชอบ 
ที่ดูแล้วมีหลายค า ไม่ทราบว่าเจ้าหน้าที่วางยาผมหรือเปล่า ผมขอเตือนว่า
ต่อไปให้พิมพ์และแจ้งให้ละเอียด อย่าไปตามในส่วนของที่เคยพิมพ์มาแล้ว 
ปกตอิยากให้ตรวจสอบให้ถูกต้อง เพราะฉะนั้นบางท่านเข้าใจว่าการประชุม
เป็นวันพุธ แต่วันที่เป็นวันที่ ๑๓ ต่างคนต่างเข้าใจพลาด ส่วนของหนังสือที่
แจ้งไปผมก็ไม่ได้อ่านผมอยากให้การประชุมในวันนี้ไม่นับเป็นวันขาดได้ไหม
บัดนี้ ที่ประชุมครบองค์ประชุมแล้ว  ขอเรียนเชิญประธานสภาเทศบาลเปิด
การประชุม  ขอเรียนเชิญครับ 

นายอาดานา  เสะแม  บิสมิลลาฮฮีเราะห์มานิรรอฮีม อัสสาลามูอาลัยกุมวาเราะห์มาตุลเลาะฮีวาบา
ประธานสภาเทศบาล  รอกาตุฮ ขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลต าบลต้นไทร สมัยสามัญ สมัยที่  ๓ 
    ครั้งที่ ๑ ประจ าปี๒๕๖๒ วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ ตามระเบียบวาระ 
    การประชุมดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายอาดานา  เสะแม  ไม่มี   
ประธานสภาเทศบาล   

ระเบียบวาระท่ี ๒         เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
นายอาดานา  เสะแม  การประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๗ มิถุนายน๒๕๖๒
ประธานสภาเทศบาล  ขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมครับสมาชิกท่านใด 
    มีข้อสงสัยหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีถือว่าผ่านครับ 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องด่วน 
ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง ญัตติขออนุมัติเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

นายอาดานา เสะแม เรื่อง ญัตติขออนุมัติเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 
ประธานสภาเทศบาล งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  ขั้นรับหลักการ ขอเชิญท่านนายก ครับ 
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นายเจะอูเซ็ง  สาและ  อัสสาลามูอาลัยกุมวาเราะฮมาตุลเลาะฮีวาบารอกาตุฮ เรียนท่านประธานสภา 
นายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน วันนี้ถึงก าหนดการประชุมสภาอีกครั้ง 

หนึ่ง ที่เราต้องแถลงงบประมาณของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ คณะผู้บริหาร
ของเทศบาลต าบลต้นไทร จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีต่อสภาเทศบาลต าบลต้นไทร คณะผู้บริหารเทศบาลต าบลต้นไทรจึงขอ 

 ชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานการณ์คลัง ตลอดจน
หลักการและแนวนโยบายการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ดังต่อไปนี้ 

    ๑.สถานะการคลัง  
๑.๑ งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ วันที่ ๖ 
สิงหาคม ๒๕๖๒ เทศบาลต าบลต้นไทรมีสถานะการเงิน ดังนี้ 
๑.๑.๑ เงินฝากธนาคาร จ านวน ๑๘,๗๐๙๔๒๐.๓๗ บาท 
๑.๑.๒ เงินสะสม จ านวน ๑๑,๗๓๒,๒๑๘.๒๕  บาท 
๑.๑.๓ เงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน ๗,๘๑๒,๙๕๗.๓๗ 
๑.๑.๔ รายการที่ได้กนัเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันยังไม่ได้เบิกจ่าย  
          จ านวน ๕ โครงการ รวม ๑๐๐,๕๘๐ บาท 
๑.๑.๕ รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ไม่มีครับ จ านวน ๐  
โครงการ รวม  ๐  บาท 
๒. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ วันที่ ๖ สิงหาคม  
    ๒๕๖๒ 
 ๑. รายรับจริง จ านวน ๔๑,๙๕๔,๖๙๖.๗๑ ประกอบด้วย 
     หมวดภาษีอากร    จ านวน  ๕๖๙,๑๕๙.๕๙   บาท 
     หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต  จ านวน  ๑๔๙,๔๑๔.๐๐ บาท 
     หมวดรายได้จากทรัพย์สิน  จ านวน  ๗๕๑,๓๘๖.๓๖  บาท 
     หมวดรายจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จ านวน    ๐   บาท 
     หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด   จ านวน  ๖๐๐  บาท 
     หมวดรายได้จากทุน    จ านวน     ๐   บาท 
     หมวดภาษีจัดสรร    จ านวน   ๑๗,๘๑๙,๖๓๘.๗๖ บาท 
     หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป   จ านวน  ๒๒,๖๖๔,๔๙๘.๐๐  บาท 
 ๒. เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ ๓,๘๗๒,๗๐๐.๐๐ บาท 
 ๓. รายจ่ายจริง จ านวน ๓๕,๑๐๑,๓๙๖.๖๐ บาท  ประกอบด้วย 

งบกลาง   จ านวน  ๕,๑๐๗,๕๗๑,๘๔   บาท 
งบบุคลากร  จ านวน  ๑๒,๐๕๗,๐๑๐.๐๐  บาท 
งบด าเนินงาน  จ านวน ๑๐,๑๐๐,๙๙๔.๗๖  บาท 
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งบลงทุน  จ านวน  ๕,๐๑๔,๘๑๐.๐๐   บาท 
งบรายจ่ายอื่น  จ านวน  ๐    บาท 
งบเงินอุดหนุน  จ านวน  ๒,๘๒๑,๐๐๐.๐๐  บาท 

         ๔. เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน ๓,๘๗๒,๗๐๐.๐๐ บาท
         ๕. รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม  จ านวน  ๑๖๕,๖๐๐.๐๐   บาท 
         ๖. รายจ่ายที่จากเงินทุนส ารองเงินสะสม  จ านวน  ๐  บาท 
         ๗. รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้    จ านวน   ๐   บาท 

ถัดไปครับ เป็นหัวข้อบันทึกหลักการและเหตุผล ตามตารางนะครับ ด้านงานบริหาร 
งานทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป จ านวน ๑๐,๑๑๐,๕๒ บาท แผนงานการรักษา 

    ความสงบภายใน จ านวน ๑,๒๒๒,๓๘๐ บาท ด้านบริการชุมชนและสังคม 
แผนงานการศึกษา จ านวน ๑๑,๔๑๖,๖๗๐ บาท แผนงานสาธารณสุข จ านวน  

 ๕,๔๙๙,๘๒๐ บาท แผนงานสังคมสงเคราะห์ จ านวน ๑,๖๙๕,๐๐๐ บาท  
 แผนงานเคหะและชุมชน จ านวน ๖,๔๑๘,๙๘๐ บาท แผนงานสร้างความเข้มแข็ง 
 ของชุมชน จ านวน ๒๕๐,๐๐๐ บาท แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ   
 จ านวน ๑,๓๘๐,๐๐๐ บาท ดา้นการด าเนินงานอ่ืน แผนงานงบกลาง จ านวน  
 ๘,๐๐๖,๖๓๐ บาท รวมงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น จ านวน๔๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

เหมือนปีที่ผ่านที่เราได้ตั้งไว้ หน้าถัดไปเกี่ยวกับการประมาณการรายรับในปีที่ผ่านมา  
ปี ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ และ ๒๕๖๓ ประมาณการใกล้เคียงกันรายได้จัดเก็บเอง หมวด 
ภาษีอากร ปี ๒๕๖๓ ประการไว้๕๕๐,๐๐๐ บาท ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 
จ านวน ๑๕๕,๓๐๐บาทหมวดรายได้จากทรัพย์สิน ๙๖๐,๐๐๐ บาท รวมรายได้จัดเก็บ
เอง จ านวน๑,๖๖๕,๘๐๐ บาท รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หมวดภาษีจัดสรร จ านวน ๒๑,๙๐๗,๐๐๐ บาท ให้ทุกท่านได้ดูตามตาราง 

    ถัดไปครับเป็นค าแถลงงบประมาณประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
    พ.ศ. ๒๕๖๓ งบกลาง จ านวน ๘,๐๐๖๖๓๐ บาท งบบุคลากรจ านวน ๑๕,๔๕๘,๑๒๐  
    บาท งบด าเนินงาน จ านวน ๑๙,๕๑๓,๐๕๐ บาท งบลงทุน จ านวน ๓๐,๐๐๐ บาท  
    รวมรายจ่ายงบประมาณ ๔๖,๐๐๐,๐๐๐บาท    
    หน้าถัดไปครับ หน้า ๑/๓๐ รายละเอียดประมาณรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น ๔๖,๐๐๐,๐๐๐
    บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  
    แยกเป็น แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป จ านวน ๘,๑๖๐,๙๔๐ 
    บาท หน้านี้จะเป็นส่วนของเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) หน้าที่ ๒/๓๐ เป็นเงินเดือน
    (ฝ่ายประจ า) จ านวน ๒,๒๗๘,๒๒๐ บาท หน้าถัดไปก็เป็นในส่วนของงบด าเนินงาน
    จ านวน ๓,๓๒๓,๐๐๐ บาท ให้ทุกท่านได้ดูหมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายให้ได้มา
    ซึ่งบริการ ให้เพ่ิมเติมในส่วนของค าชี้แจงครับ เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ 
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    หรือเอกสารรูปเล่ม เพิ่มการจัดท าปฏิทิน และงานรัฐพิธีต่างๆ ค่าใช้จ่ายด้าน 
    อิเล็กทรอนิกส์ ค่าใช้จ่ายต่างๆ อย่างอ่ืนข้อความเหมือนเดิมหมดครับ ต่อไปครับ
    หน้า ๔/๓๐ ส าหรับหน้านี้ก็เป็นค่าใช้จ่าย ก็ได้ตั้งไว้เหมือนปีที่ผ่านมาจะมีโครงการที่เพ่ิม
    จ านวนเงิน คือ โครงการจัดการเลือกตั้ง ตั้งไว้จ านวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท หน้าถัดไป 
    ครับ เป็นหมวดคา่วัสดุ ค่าสาธารณูปโภคปีนี้เราได้เพ่ิมในส่วนของค่าไฟฟ้า จ านวน
    ๙๐๐,๐๐๐ บาท เนื่องจากปีที่แล้วที่เราได้ตั้งไว้ ๔๐๐,๐๐๐ บาท ไม่พอจ่ายต้องโอน 
    งบประมาณเพ่ิม ต่อไปหน้า ๖/๓๐ งานบริหารงานคลัง จ านวน ๑,๙๔๙,๕๘๐ บาท  
    จะประกอบด้วยเงินเดือนเงินเพ่ิมต่างๆ เงินประจ าต าแหน่ง ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  
    และเงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง หน้า ๗/๓๐ งบด าเนินงาน จ านวน ๗๓๓,๐๐๐  
    บาท ประกอบด้วยค่าตอบแทน จ านวน ๑๒๔,๐๐๐ บาท ค่าใช้สอย จ านวน ๔๓๔,๐๐๐  
    บาท หมวดค่าวัสดุ จ านวน ๕๕,๐๐๐ บาท ค่าสาธารณูปโภค จ านวน ๑๒๐,๐๐๐ บาท  
    ถัดมาเป็นงบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ก็มีการจัดซื้อครุภัณฑ์ จ านวน ๕ รายการ เป็นเงิน 

๕๒,๑๐๐ บาท ต่อไปครับ แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไป
 เกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน จ านวน ๑,๑๙๒,๓๘๐ บาท ก็จะมีค่าใช้จ่าย 
 ต่างๆ เงินเดือน จ านวน ๑,๐๕๒,๓๘๐ บาท เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงาน จ านวน
 ๒๐๒,๓๘๐ บาท ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ก็เหมือนปีที่ผ่านมา ต่อไปครับ งานป้องกันภัย 

ฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย จ านวน ๓๐,๐๐๐ บาท  
แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา จ านวน ๒,๒๗๖,๑๖๐ บาท

 หน้านี้ก็จะเป็นรายจ่ายประจ าของพนักงานเทศบาล เงินเดือนของพนักงาน จ านวน 
 ๓๖๑,๑๖๐ บาท เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน จ านวน ๓๐,๐๐๐ บาท เงินประจ า 
 ต าแหน่ง  จ านวน ๔๒,๐๐๐ บาท ตามล าดับ งบด าเนินงาน จ านวน ๑,๕๔๓,๐๐๐ 

บาท ประกอบด้วย ค่าใช้สอย จ านวน ๑,๒๗๓,๐๐๐ บาท ค่าวัสดุ จ านวน ๗๕,๐๐๐ 
บาท  ค่าสาธารณูปโภค จ านวน ๑๙๕,๐๐๐ บาท อยากให้ท่านสมาชิกได้เพ่ิมข้อความ 
ในส่วนของค่าบริการโทรศัพท์ ค าชี้แจงเพ่ือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ และค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึน 
เกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่าบ ารุงรักษาสาย 
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้เพ่ิมข้อความว่าและโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต้นไทร 
ด้วยครับ หน้าถัดไป งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รายละเอียดก็ตามเอกสาร 
หน้า ๑๓/๓๐ ก็จะประกอบด้วยเงินเดือน จ านวน ๒,๗๐๗,๘๖๐ บาท เงินเพิ่มต่างๆ 
ของพนักงาน จ านวน ๑๘๐,๐๐๐ บาท เงินวิทยฐาน จ านวน ๑๘๐,๐๐๐ บาท ค่าตอบ 
แทนพนักงานจ้าง จ านวน ๒๖๙,๑๖๐ บาท เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 

 ๘๖,๐๐๐ บาท ส่วนของงบด าเนินงาน จ านวน ๕,๘๙๒,๐๕๐ บาท ประกอบด้วย 
 ค่าตอบแทน จ านวน ๕๐,๐๐๐ บาท ค่าใช้สอย จ านวน ๔,๑๕๖,๕๕๐ บาท ส าหรับ 
 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา จ านวน ๓,๘๙๖,๕๕๐ บาท 

จะใช้งบประมาณจ านวนมาก เนื่องจากเทศบาลฯ จะต้องอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน 
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ให้กับโรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขตเทศบาล จ านวน ๒ แห่ง โรงเรียนอนุบาลเทศบาล 
ต้นไทร และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลต้นไทร ในหัวข้อที่ ๔ เงินอุดหนุน 
สนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ (รายหัว) ส าหรับเด็กปฐมวัย 
(อายุ ๒-๕ ปี) ขอให้ท่านสมาชิกได้แก้ไขตัวเลขนะครับ จาก ๒ - ๕ ปี เป็น ๒ – ๓ ป ี
ค่าวัสดุ จ านวน ๑,๖๘๕,๕๐๐ บาท หน้า ๑๖/๓๐ งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์  
จ านวน ๔๖๐,๐๐๐ บาท มีจ านวน ๔ รายการ ส าหรับการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 
ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู จ านวน ๒๕๙,๒๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับ 
อากาศ ให้เพ่ิมว่าเป็นของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต้นไทร ชนิดแขวนข้อความอ่ืน 
เหมือนเดิม ส าหรับครุภัณฑ์การศึกษาก็เช่นกันครับ การจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี 
(LED TV) แบบ SmartTV จ านวน ๗๑,๔๐๐ บาท เพื่อจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี 
แบบ SmartTV ให้เพ่ิมว่าเป็นของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต้นไทร ข้อความอ่ืน 
ก็เหมือนเดิมครับ ถัดมาครับ งานศึกษาไม่ก าหนดระดับ จ านวน ๘๐,๐๐๐ บาท 
หน้า ๑๗/๓๐ แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข จ านวน 
๓,๐๐๑,๘๒๐ บาท ในส่วนแรกเป็นรายจ่ายประจ าครับ เงินเดือน จ านวน  
๒,๐๓๖,๘๒๐ บาท งบด าเนินงาน จ านวน ๘๖๕,๐๐๐ บาท ประกอบด้วย ค่าตอบแทน 
จ านวน ๑๑๐,๐๐๐ บาท ค่าวัสดุ จ านวน ๖๐๕,๐๐๐ บาท และงานบริการ 
สาธารณสุขอ่ืน จ านวน ๒,๔๙๘,๐๐๐ บาท ส าหรับหน้า ๒๐/๓๐ จะมีโครงการ 
รองรับเก็บขนขยะ เพื่อน าไปก าจัด ณ สถานที่ก าจัดขยะเทศบาลเมืองนราธิวาส 
จ านวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งเทศบาลได้ตั้งรายจ่ายปีนี้เป็นปีแรก เพ่ือรองรับจาก 
การถูกระงับหรือให้ท าการปิดบ่อขยะของเทศบาลต าบลต้นไทร หน้าถัดไปครับ 
แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ จ านวน  
๑,๖๕๕,๐๐๐ บาท งบบุคลากร จ านวน ๑,๑๐๓,๒๐๐ บาท งบด าเนินงาน จ านวน 
๔๘๗,๐๐๐ บาท ประกอบด้วย ค่าตอบแทน จ านวน ๑๒๑,๐๐๐ บาท ค่าใช้สอย 
จ านวน ๒๙๖,๐๐๐ บาท ค่าวัสดุ จ านวน ๖๕,๐๐๐ บาท ค่าสาธารณูปโภค จ านวน 
๕,๐๐๐ บาท ต่อไปครับ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ จ านวน ๔๐,๐๐๐ 
บาท แผนงานถัดไปครับ คือ แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 
เคหะและชุมชน จ านวน ๓,๕๕๒,๙๘๐ บาท เป็นงบบุคลากร จ านวน ๑,๘๗๓,๒๘๐ 
บาท งบด าเนินงาน จ านวน ๑,๖๕๒,๐๐๐ บาท แยกเป็นค่าใช้สอย จ านวน  
๕๒๗,๐๐๐ บาท ค่าวัสดุ จ านวน ๑,๐๑๐,๐๐๐ บาท และค่าสาธารณูปโภค 
จ านวน ๑๕,๐๐๐ บาท งบลงทุน จ านวน ๒๗,๗๐๐ บาท ต่อไปครับ งานไฟฟ้าถนน 
จ านวน ๒,๘๖๖,๐๐๐ บาท ประกอบด้วยงบด าเนินงาน จ านวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท  
แยกเป็นค่าใช้สอย จ านวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ค่าวัสดุ จ านวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท  
มาดูในส่วนของงบลงทุนกันบ้างครับ ปีนี้หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างจะใช้งบประมาณ 
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น้อยครับ จ านวน ๒,๓๖๖,๐๐๐ บาท ประกอบด้วยโครงการก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติ 
ประดับสะพานลอย เทศบาลต าบลต้นไทร จ านวน ๖๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติประดับสะพานลอย ขนาดกว้าง ๑.๓๐  
เมตร ยาว ๒๕.๖๓ เมตร จ านวน ๑ แห่ง (รายละเอียดตามปริมาณงานตามแบบที่ 
เทศบาลก าหนด) ซึ่งโครงการนี้นับว่าเป็นหน้าเป็นตาของจังหวัดนราธิวาสด้วย  
เนื่องจากเทศบาลฯ ของเราเป็นประตูหน้าด่านสู่จังหวัดนราธิวาส โครงการถัดมาครับ 
โครงการก่อสร้างรั้วพร้อมประตูโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต้นไทร จ านวน ๖๕๓,๐๐๐ 
บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างรั้วพร้อมประตูโรงเรียนอนุบาลเทศบาล 
ต้นไทร ขนาดรั้ว ยาว ๑๐๗.๐๐ เมตร สูง ๑.๕๐ เมตร (รายละเอียดตามปริมาณ 
งานตามแบบที่เทศบาลก าหนด) ถัดไปครับ โครงการต่อเติมอาคารละหมาดเทศบาล 
ต าบลต้นไทร จ านวน ๔๖๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าในการต่อเติมอาคาร 
ละหมาดเทศบาลต าบลต้นไทร รั้วสแตนเลส ยาว ๓๘.๐๐ เมตร สูง ๐.๖๐ เมตร 
โดมสแตนเลส ฐานกว้าง ๒.๕๐ เมตร สูง ๔.๐๐ เมตร กันสาด ขนาดกว้าง ๓.๐๐ 
เมตร ยาว ๑๐.๓๐ เมตร มีพ้ืนที่ ๓๐.๓๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามปริมาณงาน 
ตามแบบท่ีเทศบาลก าหนด) ถัดไปครับ เป็นโครงการปรับปรุงระบบผลิตน้ าประปา 
ผิวดินขนาดใหญ่มา จ านวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง 
ระบบผลิตน้ าประปา จ านวน ๑ ชุด (รายละเอียดตามปริมาณงานตามแบบที่เทศบาล 
ก าหนด) และโครงการเปลี่ยนโคมไฟถนน เป็น LED จ านวน ๓๕๓,๐๐๐ บาท เพื่อ 
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อโคมไฟถนน LED ขนาด ๒๐๐ W จ านวน ๒๐ โคม 
(รายละเอียดตามปริมาณงานตามแบบท่ีเทศบาลก าหนด) ต่อไปครับ  
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความ 
เข้มแข็งของชุมชน จ านวน ๓๐,๐๐๐ บาท งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง 
ชุมชน จ านวน ๒๒๐,๐๐๐ บาท เป็นงบด าเนินงานทั้งหมด จ านวน ๒๒๐,๐๐๐ บาท  
ต่อไปครับ แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ 
จ านวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ประกอบด้วยโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดเทศบาล 
ต าบลต้นไทร จ านวน ๕๐,๐๐๐ บาท และโครงการฝึกทักษะการเล่นกีฬาฟุตบอล 
จ านวน ๕๐,๐๐๐ บาท ถัดมาครับ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น จ านวน  
๑,๒๘๐,๐๐๐ บาท เป็นหมวดค่าใช้สอยทั้งสิ้น ที่เพ่ิมมาปีนี้มีโครงการตาดีกาสัมพันธ์ 
จ านวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา การแสดง 
บนเวทีและกิจกรรมอ่ืนๆ ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนตาดีกาในเขตเทศบาลต าบล 
ต้นไทร สุดท้ายครับ แผนงานงบกลาง งานงบกลาง ค่าช าระหนี้เงินต้น และค่าช าระ 
หนี้ดอกเบี้ย ตรงนี้เทศบาลก็ตั้งงบประมาณไว้ทุกปี เนื่องจากเทศบาลได้ท าการกู้เงิน 
จากกองทุนเทศบาลฯ และก็มีค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามล าดับ ซึ่งทั้งหมดนี้ก็น าเสนอให้ 
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สมาชิกทุกท่านได้พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ ครับ 

นายอาดานา เสะแม  ก่อนที่สมาชิกจะรับหลักการ เปิดโอกาสให้สมาชิกได้อภิปรายเกี่ยวกับงบประมาณ 
ประธานสภาเทศบาล                รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามท่ีนายกเสนอ มีสมาชิกท่านใด 
    ต้องการอภิปราย เชิญครับ 
นายซุลกรีนัย  สาแม  เรียนท่านประธาน ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายซุลกรีนัย  สาแม สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ผมก็ได้ยินท่านเลขานุการ
    สภาได้ติถึงความไม่เรียบร้อยของเอกสาร ของผมก็ไม่เรียบร้อยหลายหน้า หน้า ๒๔- 
    ๒๕ ของผมไม่มีครับ หน้า ๒๗-๓๐ ตีลังกา ครับ ผมอยากให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ดู 
     หน้า ๒๘/๓๐ให้ดูหน้า ๒๘  คา่ใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมและจัดการเรียนการ 
      สอนอัลกุรอาน (กีรออาตี) ของผม มี กีรออา ตี ไม่มีครับ ไม่ทราบว่าของท่านอ่ืน 
      มีหรือไม่ครับ ผมอยากให้ตรวจสอบเอกสารให้เรียบร้อยกว่านี้ครับ 
นายอาดานา เสะแม  ขอบคุณท่านซุลกรีนัย สาแม ส าหรับเอกสารหน้า ๒๘/๓๐ ค่าใช้จ่ายตามโครงการ 
ประธานสภาเทศบาล  ฝึกอบรมและจัดการเรียนการสอนอัลกุรอาน (กีรอาตี) ของสมาชิกบางคนมี บางคน 
    ไม่มี อยากฝากให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบได้ดูเอกสารให้ชัดเจน และเรียบร้อยมากกว่า 

นี้ มีสมาชิกท่านใดต้องการอภิปรายเกี่ยวกับงบประมาณอีกหรือไม่ เชิญครับ 
นายคาเร็ม แมเยาะ  เรียนท่านประธาน ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  ผม นายคาเร็ม แมเยาะ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ขอพูดในฐานะเลขานุการ 

สภาฯ ตามที่ท่านสมาชิกได้ทักท้วงเก่ียวกับเอกสาร ผมอยากให้เจ้าหน้าที่ซึ่ง 
รับผิดชอบได้ให้ความส าคัญกับเอกสาร อย่างวันประชุม เป็นวันพุธ ที่ ๑๓ สิงหาคม 
๒๕๖๒ ท าให้มีปัญหากับท่านสมาชิกท าให้ท่านสมาชิกได้ทักท้วง ไม่สบอารมณ์ 
ต่อไปอยากให้เจ้าหน้าที่ที่ด าเนินการเกี่ยวกับเอกสารให้รองปลัดเทศบาลได้
ตรวจสอบเอกสารก่อนครับ ต่อไปพูดในฐานะสมาชิกสภาเทศบาล รายละเอียด
งบประมาณในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
งบประมาณ จ านวน ๔๖,๐๐๐,๐๐๐ บาทถ้วน ผมอยากให้ดู หน้า ๑/๓๐ งาน
บริหารงานทั่วไป อยากให้ท่านนายกได้เพ่ิมในส่วนของตู้ท าเนียบของประธานสภาติด
ไว้หน้าห้องของฝ่ายสภา ที่อ่ืนเขาจะมีท าเนียบของประธานสภาติดไว้เราจะได้ดูว่ามี
ใครบ้าง ก็อยากให้ท่านนายกได้พิจารณาว่าสามารถเพ่ิมเติมในแผนงานนี้ได้หรือไม่
ครับ ต่อไปหน้า ๒๙/๓๐ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จ านวน ๔๘๓ ราย โดยจ่ายตาม
ขั้นบันได อายุ ๖๐-๖๙ จ านวน ๒๖๗ คนๆละ ๖๐๐ บาท ๑,๙๒๒,๔๐๐ บาท อายุ 
๗๐-๗๙ จ านวน ๑๕๓ คนๆ ละ ๗๐๐ บาท ๑,๒๘๕,๒๐๐ บาท อายุ ๘๐-๘๙ 
จ านวน ๕๗ คนๆ ละ ๘๐๐ บาท ๕๔๗,๒๐๐ บาทและอายุ ๙๐ ปีขึ้นไป จ านวน ๖  
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คนๆ ๑,๐๐๐ บาท ๗๒,๐๐๐ บาท อันนี้อยากทราบว่าเป็นจ านวนผู้สูงอายุที่จะรับ
เงินปีที่ผ่านมาหรือเพ่ิมจ านวนของผู้ที่จะได้รับเงินในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
ด้วยหรือว่าอย่างไรครับ 

นางสาววรรณสุนัยดา มะลี เรียนท่านประธานสภา ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน จากที่ท่านคาเร็ม แมเยาะ ได้สอบถามเกี่ยวกับผู้สูงอายุ จ านวนนี้ได้เพ่ิมจ านวน 

ผู้สูงอายุที่จะได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ แล้วค่ะ เนื่องจากปี ๒๕๖๓ เป็น 
 ปีแรกท่ีผู้สูงอายุมีอายุครบ ๖๐ ปีเดือนไหน ก็จะได้รับเงินผู้สูงอายุเลยในเดือน 
 ถัดไป 
นายอาดานา  เสะแม  มีสมาชิกท่านอ่ืนต้องการอภิปรายอีกหรือไม่ครับ  
ประธานสภาเทศบาล  
นายคาเร็ม แมเยาะ  เรียนท่านประธาน ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  ผม นายคาเร็ม แมเยาะ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ตามท่ีดูในร่างเทศบัญญัติ 
    งบประมาณรายจ่ายของเทศบาลต าบลต้นไทรเกี่ยวกับค่าไฟฟ้า มีจ านวนเงิน 

เพ่ิมมากข้ึนก็ดีครับ ที่นี้ก็อยากจะด าเนินการตามที่สมาชิกบางท่านได้น าเสนอว่าใน 
พ้ืนที่ของเรายังขาดเสาไฟฟ้า ไม่ได้มีการขยายเขต ตอนนี้ก็มีบ้านของชาวบ้านเกิดขึ้น
หลายหลัง ชาวบ้านก็อยากจะให้มีไฟฟ้าใช้ อยากถามว่ามีในแผนงานกองช่างที่จะได้
เข้าไปหรือไม่จากท่ีท่านสมาชิก ยะโก๊ะ สามะ ได้น าเสนอหลายครั้งใหม้ีการขยายเขต
ไฟฟ้าหลังมัสยิดบาตู อยากให้ฝ่ายช่างได้ส ารวจและด าเนินการจากที่ชาวบ้านได้
น าเสนอในการประชุมประชาคม ณ ตอนนี้ก็ยังไม่ได้ด าเนินการ ขอขอบคุณครับ 

นายอาดานา  เสะแม  มีสมาชิกท่านอ่ืนต้องการอภิปรายอีกหรือไม่ครับ  
ประธานสภาเทศบาล  
นายยะโก๊ะ สามะ เรียนท่านประธานสภา ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล ผมนายยะโก๊ะ  สามะ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ อยากทราบว่าเรื่องเสาไฟฟ้า 
 หลังโรงเรียนตาดีกามัสยิดบาตูจะได้เมื่อไหร่ครับ ข้อที่สองเรื่องหลอดไฟฟ้าเสีย 
 ไฟฟ้าดับ ถนนสายลูโบะกาหยี ขอให้ช่างไฟได้ไปซ่อมด้วยครับ 
นายอาดานา  เสะแม  มีสมาชิกท่านอ่ืนต้องการอภิปรายอีกหรือไม่ครับ  
ประธานสภาเทศบาล  
นายซุลกรีนัย  สาแม เรียนประธานสภา ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล เรื่องหนังสือที่จะเข้าสภา ที่หลังหนังสือให้ลงนามให้เรียบร้อยก่อนเข้าสภาด้วย 
นายอาดานา  เสะแม  ขอบคุณท่านซุลกรีนัย ครับ เอกสารที่อยู่กับผมมีลายมือชื่อเรียบร้อย พอดีว่า 
ประธานสภาเทศบาล  เครื่องถ่ายเสียไม่สามารถที่จะถ่ายแจกให้ท่านสมาชิก ต้องขออภัยด้วยครับ 
    มีสมาชิกท่านอ่ืนต้องการอภิปรายอีกหรือไม่ครับ เชิญท่านนายก ครับ 
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นายเจะอูเซ็ง สาและ เรียนท่านประธานสภา ผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ในส่วนของการ 
นายกเทศมนตรี เสนองบประมาณให้สมาชิกสภาเทศบาลได้พิจารณา อยากน าเรียนชี้แจงในส่วน 
 ของท่านคาเร็ม แมเยาะ ที่จะให้จัดตั้งงบประมาณ การจัดท าบอร์ดประธานสภา 
 ในแผนงานบริหารงานทั่วไปนั้น เราไม่สามารถท่ีจะไประบุในแผนงานบริหารงาน 
 ทั่วไป ของเดิมเรามีอยู่ที่ด้านข้างของห้องประธานสภาฯ เราไม่สามารถติดหน้า 
 ส านักงานได้ ตอนนี้ท าเนียบบุคลากรของเทศบาลก็ยังไม่มี เนื่องจากเทศบาลยัง 
 ขาดบุคลากรหลายต าแหน่งส าหรับเรื่องท่ีท่านสมาชิกนายยะโก๊ะ สามะ ได้สอบถาม

เรื่องการขยายเขตเสาไฟฟ้า เทศบาลฯ ไม่ได้นิ่งดูดาย เราเป็นสมาชิกสภาเทศบาล 
เราต้องอธิบายให้ชาวบ้านด้วยว่าไม่ใช่เป็นอ านาจหน้าที่ของเทศบาลเมื่อมีการสร้าง
บ้าน ต้องไปแจ้งที่การไฟฟ้าในเขตว่าต้องการให้มีการขยายเขตไฟฟ้า มีหลายเคส   
ที่ผู้บริหารได้ขยายเขตไฟฟ้าให้กับพ่ีน้องตัวเอง ตรงนี้เป็นความผิด ฉะนั้นเราต้อง
ระวังให้ดี ในการขยายเขตไฟฟ้าต้องใช้งบประมาณจ านวนมาก เงินเกือบล้านมีบ้าน
อยู่ ๒ - ๓ หลัง ขยายเขตไฟฟ้าจ านวนประมาณ ๓ - ๔ ต้น มันจะคุ้มค่าหรือไม่ 
ส าหรับเรื่องหลอดไฟที่เสียเป็นความรับผิดชอบของเทศบาล หลอดไฟสายไหนดับ
อยากให้สมาชิกได้ช่วยแจ้งให้เจ้าหน้าที่ด้วย เพ่ือที่เจ้าหน้าที่จะได้ไปเปลี่ยนหลอดไฟ
ให้สว่าง ใช้งานได้ 

นายอาดานา เสะแม สมาชิกท่านอื่นมีใครจะอภิปรายอีกหรือไม่ ครับ ถ้าไม่มีจะขอมติที่ประชุม สมาชิก 
ประธานสภาเทศบาล ท่านใดเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ          

พ.ศ. ๒๕๖๓ ขั้นรับหลักการ โปรดยกมือขึ้น 
มติที่ประชุม   มติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 

  งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ขั้นรับหลักการ 

ระเบียบวาระท่ี ๕  ระเบียบวาระอ่ืนๆ  
 

นายอาดานา  เสะแม  คณะกรรมการแปรญัตติของเดิมหมดวาระ เราจะต้องมีการแต่งใหม่ คณะกรรมการ 
ประธานสภาเทศบาล แปรญัตติจะประกอบด้วย ๓-๗ คน ที่นี่อยากให้สมาชิกได้เสนอว่าอยากให้มี

คณะกรรมการแปรญัตติจ านวนกี่คน เป็นใครบ้าง และให้มีผู้รับรองด้วย 
นายคาเร็มแมเยาะ  เรียนประธานสภา ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  ผมนายคาเร็ม แมเยาะ ในส่วนของคณะกรรมการแปรญัตติของเดิมมี จ านวน ๕  

คน จะเอาคณะกรรมการชุดเดิมหรือให้มีการเสนอชื่อใหม่ ก็แล้วแต่ครับ  
คณะกรรมการชุดเดิม ประกอบด้วย นายซุลกรีนัย สาแม นายคาเร็ม แมเยาะ  
นายอับดุลเลาะ กูแซ นายอูมา  มีเหาะ และนายมะบีดี สาแลเมาะ 

นายซุลกรีนัย  สาแม  เรียนประธานสภาที่เคารพ ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุม 
สมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน ผมนายซุลกรีนัย  สาแม สมาชิกสภา เขต ๑ ผมอยากเสนอให้คณะกรรมการ 
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  แปรญัตติเป็นชุดเดิม  
นายอาดานา สาแม  ตามระเบียบฯ แล้วจะต้องให้มีการเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติทีละคนและให้ 
ประธานสภาเทศบาล  มีผู้รับรอง จ านวน ๒ คน 
นายซุลกรีนัย  สาแม  เรียนท่านประธานสภา ผมนายซุลกรีนัย สาแม ขอเสนอ นายคาเร็ม แมเยาะ 
สมาชิกสภาเทศบาล  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ ครับ 
นายอาดานา สาแม  ขอให้มีผู้รับรองด้วยครับ นายมืออาลี เจะมะ และ นายมะบีดี สาแลเมาะ รับรอง 
ประธานสภาเทศบาล   
นายมะบีดี สาแลเมาะ  เรียนท่านประธานสภา ผมนาย นายมะบีดี สาแลเมาะ ขอเสนอ นายอูมา  มีเหาะ 
สมาชิกสภาเทศบาล  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ ครับ 
นายอาดานา สาแม  ขอผู้รับรองด้วยครับ นายซุลกรีนัย สาแม และ นายมาหามะตาเยะโตะละ รับรอง 
ประธานสภาเทศบาล 
นายยะโก๊ะ สามะ  ผมขอเสนอ นายซุลกรีนัย  สาแม เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ ครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
นายอาดานา สาแม  ขอผู้รับรองด้วยครับ นายมืออาลี เจะมะ และ นายมาหามะตาเยะโตะละ รับรอง 
ประธานสภาเทศบาล 
นายคาเร็ม แมเยาะ  ผมขอเสนอ นายอับดุลเลาะ กูแซ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
นายอาดานา สาแม  ขอผู้รับรอง ๒ ท่านด้วยครับ นายมะบีดี สาแลเมาะ และ นายอุสมาน วาเงาะ รับรอง 
ประธานสภาเทศบาล 
นายอับดุลเลาะ กูแซ  ผมขอเสนอ นายมะบีดี  สาแลเมาะ ครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
นายอาดานา เสะแม  ขอผู้รับรอง ๒ ท่าน ครับ นายมาหามะตาเยะ โตะละ และ นายคาเร็ม แมเยาะ 
ประธานสภาเทศบาล ครับ ตอนนี้เราก็ได้คณะกรรมการแปรญัตติครบ จ านวน ๕ ท่านแล้ว ที่นี้ในจ านวน 
 นี้จะต้องมีการเลือกว่าจะให้ใครเป็นประธานกรรมการ และเลขานุการ ต่อไปจะเป็น

การนัดประชุมในวาระท่ี ๒ และวาระที่ ๓ ขอให้สมาชิกได้เสนอว่าจะให้มีการประชุม 
 ในวันที่เท่าไหร่ครับ 
นายมะบีดี สาแลเมาะ เรียนประธานสภา ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล ผมนายมะบีดี สาแลเมาะ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ผมขอให้มีการประชุมในวาระ 
 ที่ ๒ วันที่อังคาร ที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ ครับ 
นายอาดานา สาแม ขอบคุณ นายมะบีดี สาแลเมาะ ครับ จะมีการประชุมสภาเทศบาลต าบลต้นไทร 
ประธานสภาเทศบาล ในวาระท่ี ๒ ในวันอังคาร ที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม 
 สภาเทศบาลต าบลต้นไทร ในการประชุมครั้งนี้จะไม่มีหนังสือเชิญประชุม ในส่วน 
 ของระเบียบวาระจะได้แจ้งให้สมาชิกทุกท่านได้ทราบคราวต่อไป มีสมาชิกท่านอ่ืน 
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 ต้องการจะสอบถามอีกหรือไม่ เชิญครับ 
นายยะโก๊ะ  สาแมะ เรียนประธานสภาที่เคารพ ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุม 
สมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน ผมนายยะโก๊ะ สามะ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ เสาไฟฟ้าหลังมัสยิด 
 บาตูยังไม่มีนะครับ อีกเรื่อง คือ ห้องน้ าที่ร้านอาหารแถวบาตู ก็ยังไม่มีครับ 
 อยากให้มีการสร้างคูระบายน้ าจากมัสยิดบาตูถึงหน้าโรงเรียนบ้านบาตูฯ ด้วยครับ 
 ส าหรับเรื่องห้องน้ า ส าคัญมากครับ เวลามีคนมานั่งกินข้าวที่ร้าน ถามว่าห้องน้ า 
 อยู่ตรงไหน เจ้าของร้านจะชี้ไปที่ห้องน้ าของมัสยิด อยากให้เหมือนที่อ่ืนๆ บ้าง เวลา 
 ถามว่าห้องน้ าอยู่ตรงไหน ชี้ไปทางหลังร้าน ผมก็ขอเสนอเพียงเท่านี้ ขอขอบคุณครับ 
นายอาดานา เสะแม มีสมาชิกท่านอ่ืน ต้องการน าเสนอปัญหาอีกหรือไม่ เชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล  
นายมะบีดี  สาแลเมาะ เรียนประธานสภา ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล ผมนายมะบีดี สาแลเมาะ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ มีเรื่องที่อยากจะน าเสนอ 
 จ านวน ๒ เรื่อง เรื่องแรก ที่ตลาดนัดหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพปะลุกาสาเมาะ 
 ซอยข้างกูโบร์ รถเครื่องจอดเต็ม รถยนต์ผ่านไม่ได้ วันตลาดมีจ านวน ๓ วัน คนจับจ่าย

ซื้อของก็เยอะ รถยนต์จะผ่านไม่ได้ เพราะว่าจอดรถกันเกือบติดถนน โดยเฉพาะถนน
ซอยกูโบร์บาตูรถจะผ่านไมไ่ด้ ขอให้ไปจัดระเบียบการจอดรถตรงนี้ด้วยครับ เรื่อง     
ที่สอง เรื่องไหล่ทาง ตอนนี้ต้นไม้ปกปิดถนนสองข้างทาง โดยเฉพาะถนนสายลูโบะบูตา
จะปิดหมดแล้วครับ อยากให้ผู้รับผิดชอบได้ไปดูด้วยครับ 

นายอาดานา เสะแม ขอบคุณท่านมะบีดี สาแลเมาะ มีสมาชิกท่านต้องการน าเสนออีกหรือไม่  
ประธานสภา ถ้าไม่มีเชิญ นายกเทศมนตรี ครับ 
นายเจะอูเซ็ง  สาและ เรียนประธานสภา ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี ต้องขอบคุณท่านยะโก๊ะ  สามะ ที่ได้น าเสนอเกี่ยวกับปัญหาของเทศบาลฯ 
 เรื่องตลาดนัดหน้าชุมชนบาตู ที่จริงแล้วเรามีอยู่ในแผนชุมชนของส านักงาน 
 โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนราธิวาส เกี่ยวกับการจัดผังเมืองให้เรียบร้อย สองข้าง

ทางจะเป็นตลาดบาตู ตอนนี้เราไม่สามารถท่ีจะด าเนินการได้เนื่องจากเราไม่มี 
 งบประมาณในการก่อสร้างตลาด รูปแบบก็มีแล้ว ต้องรออีกสักพักนะครับต่อไป 
 เราจะต้องเตรียมความพร้อมในการที่จะชี้แจงให้กับชาวบ้านทราบ เกี่ยวกับการ 
 จัดท าร้านค้าในเขตชุมชนบาตู ร้านที่เกิดขึ้นใหม่แถวบาตูไม่ได้รับอนุญาต ทั้งที่จริง 
 สามารถจัดเก็บภาษีด้านบริการสาธารณะได้ เทศบาลไม่ได้เก็บ จะมีร้านที่อยู่หน้า 
 บ้านชาวบ้าน เขาเก็บจากร้านค้า จ านวน ๑,๕๐๐ บาท ตรงนี้ผิดระเบียบและผิด 
 ตามหลักศาสนาด้วย ส าหรับเรื่องถางป่า ที่ท่าน มะบีดี สาแลเมาะ ได้น าเสนอนั้น 
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ตอนนี้พนักงานของเราได้ไปพ่นหญ้าสองข้างทางแล้ว ก็ต้องดูว่าถนนแถวไหนบ้างที่ยัง
รกอยู่ ขอขอบคุณครับ 

นายอาดานา เสะแม ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรี ครับ มีสมาชิกท่านอ่ืนต้องการน าเสนออีกหรือไม่ครับ 
ประธานสภาเทศบาล ถ้าไม่มีผมขอปิดการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งนี้ ๑ ขอขอบคุณทุกท่าน

ครับ 
 

ปิดการประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น. 

 

 

(ลงชื่อ)         อูมา  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  ๒๐  เดือน สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
. 


