
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลตนไทร 

สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจําป ๒๕๖๑ 
วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ  ๒๕๖๑  เวลา  ๑๐.๐๐ น. 

ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลตนไทร 
….......................................................... 

ผูมาประชุมสภาเทศบาล 
ลําดับที่ ชื่อ – สกุล ตําแหนง 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 อุสมาน  วาเงาะ  
๘ นายยะโกะ  สามะ สมาชิกสภาเทศบาล ยะโกะ  สามะ  
๙ นายซุลกรีนัย  สาแม สมาชิกสภาเทศบาล ซุลกรีนัย  สาแม  

๑๐ นายมะบีดี  สาแลเมาะ สมาชิกสภาเทศบาล มะบีดี  สาแลเมาะ  
๑๑ นายคาเร็ม  แมเยาะ สมาชิกสภาเทศบาล/ 

เลขานุการสภาเทศบาล 
คาเร็ม  แมเยาะ  

ผูเขารวมประชุมสภาเทศบาล 
ลําดับที่ ชื่อ – สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายเจะอูเซ็ง  สาและ นายกเทศมนตรี เจะอูเซ็ง  สาและ  
๒ นายอับดุลฮาฟส  โตะกูมิ รองนายกเทศมนตรี อับดุลฮาฟส  โตะกูมิ  
๓ นายอาฮามะ วาเงาะ รองนายกเทศมนตรี อาฮามะ วาเงาะ  
๔ นางปทมา  มูซอ เลขานุการนายกเทศมนตรี ปทมา  มูซอ  
๕ นายมังโซร สาแม รักษาการปลัดเทศบาล มังโซร สาแม  
๖ นายอมาตย  เปาะแย ผูอํานวยการกองชาง อมาตย  เปาะแย  
๗ นายกฤษดา วงษภูวรักษ ผูอํานวยการกองสาธารณสุขฯ กฤษดา วงษภูวรักษ  
๘ น.ส.อรุณี  กะนอง หัวหนาสํานักปลัด อรุณี  กะนอง  
๙ นางสาววรรณสุนัยดา มะลี หัวหนาฝายพัฒนาชุมชน วรรณสุนัยดา มะลี  

๑๐ นางซารีปะห  หะยีแวดือเระ ผูอํานวยการกองคลัง ซารีปะห  หะยีแวดือเระ  
๑๑ นางสาวคอมือซะห  มะและ นักวิเคราะหนโยบายและแผน คอมือซะห  มะและ  
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เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๐๐  น. 

นายคาเร็ม  แมเยาะ  เรียน  ประธานสภาเทศบาล  คณะผูบริหารและสมาชิกสภาเทศบาล 
เลขานุการสภาเทศบาล ทุกทาน  ผมนายคาเร็ม  แมเยาะ เลขานุการสภาเทศบาลตําบลตนไทร 

วันนี้เปนการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยท่ี ๑ คร้ังท่ี ๑  ประจําป 
๒๕๖๑  บัดนี้  ท่ีประชุมครบองคประชุมแลว  ขอเรียนเชิญประธานสภา
เทศบาลเปดการประชุม  ขอเรียนเชิญครับ 

นายอาดานา  เสะแม     บิสมิลลาฮฮีเราะหมานิรรอฮีม อัสสาลามูอาลัยกุมวาเราะหมาตุลเลาะฮีวาบา
ประธานสภาเทศบาล   รอกาตุฮ ขอเปดการประชุมสภาเทศบาลตําบลตนไทร สมัยสามัญ สมัยท่ี  ๑   
       คร้ังท่ี ๑ ประจําป  ๒๕๖๑  ตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 

ระเบียบวาระที่ ๑           เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
นายอาดานา  เสะแม     เนื่องจากรองปลัดเทศบาลฯ ไดโอนยายมาใหม ขอใหรองปลัดเทศบาลฯ
ประธานสภาเทศบาล   ไดแนะนําตัวใหกับท่ีประชุมสภาเทศบาลตําบลตนไทร ดวยครับ 
นายมังโซร  สาแม   เรียนประธานสภา ผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ และผูเขารวมประชุมทุกทาน 
รักษาการปลัดเทศบาลฯ  ผม นายมังโซร สาแม รองปลัดเทศบาลฯ ตอนนี้ทําหนาท่ีรักษาราชการแทน 
     ปลัดเทศบาลตําบลตนไทร ผมจะทําหนาท่ีใหดี ท่ีสุดตามหนา ท่ีท่ีไดรับ 
     มอบหมาย 
นายอาดานา  เสะแม       ขอบคุณรักษาการปลัดเทศบาลฯ ครับ ตอไป เร่ืองท่ี ๒ เร่ืองการประชุมสมาชิก   
ประธานสภาเทศบาล  สภา อปท. ของอําเภอบาเจาะ ตอนนี้อําเภอบาเจาะจะเรียกประชุมสมาชิกสภา 
    อปท. เดือนละคร้ัง ขอใหสมาชิกสภาเทศบาลตําบลตนไทรทุกทานใหความรวมมือ 
      เขารวมประชุมดวยครับ เวลาอําเภอเรียกประชุมขอใหเจาหนาท่ีแจงให 
     สมาชิกสภาฯทราบดวย 

ระเบียบวาระที่ ๒          เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผานมา 
นายอาดานา  เสะแม       การประชุมสภาสมัยสามัญ คร้ังท่ี ๓ สมัยท่ี ๑ วันท่ี ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ และ
ประธานสภาเทศบาล  การประชุมสภาสมัยสามัญ คร้ังท่ี ๓ สมัยท่ี ๒ วันท่ี ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ 
    ขอใหสมาชิกสภาฯ ทุกทาน ไดตรวจสอบครับ 
นายคาเร็ม แมเยาะ  ขออนุญาตครับ มีขอความท่ีผิดพลาด หนา ๑๙ คณะกรรมการแปรญัตติ จํานวน 
สมาชิกสภาเทศบาล ๕ คน ประกอบดวย ๑. นายคาเร็ม แมเยาะ ๒. นายอาหามะ อาแซ ๓. นาย  

มืออาลี เจะมะ ๔.นายอับดุลเลาะ กูแซ ใหเปล่ียนเปน นายหามะบีดี เซ็งสาเมาะ 
และ ๕. นายยะโกะ สามะ 
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นายซุกรีนัย สาแม  ขออนุญาตครับ ผมไดอานบันทึกรายงานการประชุมมีขอผิดพลาด หนา 
สมาชิกสภาเทศบาล                  ๑๙ ของการประชุมสภาสมัยท่ี ๓ คร้ังท่ี ๑ อยางท่ี ทานคาเร็ม ไดกลาวเมื่อสักครู  
     และในการประชุมสภาสมัยท่ี ๓ คร้ังท่ี ๒ หนา ๒ บรรทัดท่ี ๖ ตกคําวา กุม หนา  
    ๔ บรรทัดท่ี ๑๐ ตองการ ครับ 
นายอาดานา เสะแม  ขอบคุณทานสมาชิกสภาฯ ท่ีไดใหคําช้ีแนะเก่ียวกับขอผิดพลาดในรายงาน 
ประธานสภาเทศบาล  การประชุม ขอใหเจาหนาท่ีไดแกไขเอกสารรายงานการประชุมใหถูกตอง 
    ดวยครับ 

มติที่ประชุม   มติเปนเอกฉันท  รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓  
     ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ และการประชุมสภาสมัยสามัญ  
     สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องดวน 
ไมมี 
 

ระเบียบวาระที่ ๔ ญัตติ เรื่อง อนุมัติโอนงบประมาณรายจาย เพื่อจัดต้ังเปนรายการใหม  
จํานวน ๕ รายการ และขอเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ จํานวน 
๒ รายการ  

นายอาดานา เสะแม สําหรับรายละเอียดการโอนงบประมาณรายจาย เพ่ือจัดตั้งเปนรายการใหม  
ประธานสภาเทศบาล และเปล่ียนแปลงคําช้ีแจง เชิญทานนายกเทศมนตรี ครับ 
นายเจะอูเซ็ง  สาและ  เรียนประธานสภา ผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และขาราชการผูเขารวม
นายกเทศมนตรี   ประชุมทุกทาน ตามท่ีสภาเทศบาลตําบลตนไทร ไดอนุมัติใชเทศบัญญัติ   
     งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซ่ึงไดรับความเห็นชอบ 
      จากผูวาราชการจังหวัดนราธิวาส และไดประกาศใชไปแลว  นั้น ท้ังนี้   
     เทศบาลตําบลตนไทรมีความจําเปนท่ีจะตองโอนงบประมาณเพ่ือจัดตั้งเปน 
      รายการใหม และเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณ เพ่ือใหสามารถ 
      ดําเนินการไดตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
       พ.ศ. ๒๕๖๑ รายละเอียดดังนี้  

  โอนงบประมาณรายจาย 
โอนลด จํานวน ๔ รายการ 
หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง 
ประเภท โครงการปรับปรุงหองประชุมสภาเทศบาลตําบลตนไทร จํานวน 

๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท เพ่ือจายเปนคาใชจายในการปรับปรุงหองประชุมสภา
เทศบาลตําบลตนไทร ขนาดกวาง ๕.๐๐ ม. ยาว ๖.๕๐ม. หรือมีพ้ืนท่ีไม
นอยกวา ๓๒.๕๐ตร.ม. (รายละเอียดตามปริมาณงานตามแบบท่ีเทศบาล 
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กําหนด)  ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน) 
งบประมาณอนุมัติ ๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือกอนโอน 
๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท โอนลดครั้งน้ี  ๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท  งบประมาณ
คงเหลือหลังโอน -  บาท (หนา ๒๗/๓๒) 

  

หมวดคาใชสอย 
- ประเภท โครงการฝกอบรมอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.)     
จํานวน ๑๓๐,๐๐๐ บาท เพ่ือเปนคาใชจายโครงการฝกอบรมใหความรู
เร่ืองการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เชน คาจัดทําเอกสาร คาวิทยากร 
คาวัสดุอุปกรณ คาอาหาร อาหารวางและเคร่ืองดื่ม เปนตน ตั้งจายจากเงิน
อุดหนุน ท่ัว ไป (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน )
งบประมาณอนุมัติ  ๑๓๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือกอนโอน 
๑๐๐,๐๐๐ บาท โอนลดครั้งน้ี ๕๓,๙๐๐ บาท  งบประมาณคงเหลือหลัง
โอน ๔๖,๑๐๐ บาท (หนา ๙/๓๒) 
- ประเภท คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท เพ่ือจาย   

    เปนคาบํารุงรักษาซอมแซมทรัพยสิน ซอมแซมส่ิงสาธารณประโยชน เชน  
    ถนน ไฟฟา และ ครุภัณฑอ่ืนๆ เชน คาซอมแซมครุภัณฑท่ีชํารุดเสียหาย  
    คาบํารุงรักษาครุภัณฑตางๆ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป(ปรากฏใน 
    แผนงานเคหะและชุมชน)  งบประมาณอนุมั ติ  ๒๐๐,๐๐๐บาท  
    งบประมาณคงเหลือกอนโอน ๑๓๐,๙๕๐ บาท โอนลดครั้งน้ี ๑,๐๐๐ บาท    
     งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๑๒๙,๙๕๐ บาท (หนา ๒๖/๓๒) 

หมวดคาวัสดุ 
ประเภท วัสดุเคร่ืองแตงกาย จํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท เพ่ือจายเปนคาใชจาย 

ในการจัดซ้ือวัสดุเคร่ืองแตงกาย เชน รองเทาบูท เส้ือฝน และอ่ืนๆ ตั้งจาย
จากเงินอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน) งบประมาณ
อนุมัติ ๑๐,๐๐๐บาท งบประมาณคงเหลือกอนโอน  ๕,๐๐๐ บาท โอนลด 
ครั้งน้ี ๕,๐๐๐ บาท  งบประมาณคงเหลือหลังโอน  -  บาท (หนา ๒๖/๓๒) 
โอนเพิ่ม เพื่อจัดต้ังเปนรายการใหม  จํานวน  ๕  รายการ   
หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง 
ประเภท โครงการปรับปรุงภูมิทัศนหนาอาคารศูนยจําหนายสินคาประชารัฐ
เทศบาลตําบลตนไทร ตั้งไว ๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศนหนา
อาคารศูนยจําหนายสินคาประชารัฐเทศบาลตําบลตนไทรใหสวยงาม และ
เปนระเบียบเรียบรอย ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน) 
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     หมวดเงินอุดหนุน 

ประเภท  โครงการอุดหนุนศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชน   
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตั้งไว ๒๕,๐๐๐ บาท เพ่ืออุดหนุนใหกับท่ีทําการ 
องคการบริหารสวนตําบลบาเระเหนือ ตั้งจายเงินอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฏใน
แผนงานสรางความเขมแข็งชุมชน)  

    หมวดคาครุภัณฑ 
    ครุภัณฑคอมพิวเตอร 

- ประเภท โครงการจัดซ้ือคอมพิวเตอรโนตบุคส สําหรับประมวลผล 
จํานวน ๒๑,๐๐๐ บาท เพ่ือจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอรโนตบุคส มีหนวย
ประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา ๒ แกนหลัก (๒ core) จํานวน ๑ 
หนวย (รายละเอียดตามเกณฑราคากลางคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร) ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป) 

     - ประเภท โครงการจัดซ้ือเคร่ืองพิมพชนิดเลเซอร/ ชนิด LED ขาวดํา ชนิด   
     Network แบบท่ี @ จํานวน ) ๗,๙๐๐ บาท เพ่ือจัดซ้ือเคร่ืองพิมพชนิด 
     เลเซอร/ ชนิด LED ขาวดํา ชนิด Network แบบท่ี ๑ (๒๗ หนา/นาที)    
     จํานวน ๑ เคร่ือง (รายละเอียดตามเกณฑราคากลางคุณลักษณะพ้ืนฐาน   
     ครุภัณฑคอมพิวเตอร) ตั้ งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงาน 
     บริหารงานทั่วไป) 
      - ประเภท โครงการจัดซ้ือเคร่ืองสํารองไฟ ขนาด ๘๐๐ VA จํานวน ๕,๖๐๐   
     บาท เพ่ือจัดซ้ือเคร่ืองสํารองไฟ ขนาด ๘๐๐ VA (๔๘๐ Watts) จํานวน ๒  
     เคร่ือง (รายละเอียดตามเกณฑราคากลางคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ 
     คอมพิวเตอร) ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน) 
 

    เปลี่ยนแปลงคําชี้แจง 
    ขอความเดิม 

หมวดคาครุภัณฑ 
ครุภัณฑงานบานงานครัว 

   ประเภท โครงการจัดซ้ือเคร่ืองตัดหญา แบบขอแข็ง ตั้งไว ๙,๕๐๐ บาท  
     เพ่ือจัดซ้ือเคร่ืองตัดหญาแบบสะพายขอแข็ง จํานวน ๑ เคร่ือง เคร่ืองยนต 
     ขนาดไมต่ํากวา 1.5 แรงมา ปริมาตรกระบอกสูบ ไมต่ํากวา ๓๐ ซีซี (เปน 
     ครุภัณฑท่ีจัดซ้ือตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ)  ตั้งจายจากเ งินรายได  
     (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป) หนา ๕/๓๒ 
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หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง 
ประเภท โครงการกอสรางปายประชาสัมพันธ ตั้งไว ๒๑๕,๐๐๐ บาท เพ่ือ 

   จายเปนคาใชจายโครงการกอสรางปายประชาสัมพันธ ขนาดกวาง ๖.๐๐  
   ม. สูง ๖.๐๐ ม. สูง ๓๐๐ ม. หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา ๓๖.๐๐ ตร.ม. จํานวน  

๑ ปาย (รายละเอียดตามปริมาณตามแบบท่ีเทศบาลกําหนด) ตั้งจายจาก 
   เงินอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน) หนา ๒๘/๓๒ 

     ขอความใหม 
หมวดคาครุภัณฑ 
ครุภัณฑงานบานงานครัว 
ประเภท โครงการจัดซ้ือเคร่ืองตัดหญา แบบขอแข็ง ตั้งไว ๙,๕๐๐ บาท 
เพ่ือ จัดซ้ือเคร่ืองตัดหญาแบบสะพายขอแข็ง จํานวน ๑ เคร่ือง เคร่ืองยนต
ขนาดไมต่ํากวา ๑.๔แรงมา ปริมาตรกระบอกสูบ ไมต่ํากวา ๓๐ ซีซี (เปน
ครุภัณฑท่ีจัดซ้ือตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ)  ตั้งจายจากเ งินรายได 
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)  
หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง 
ประเภท โครงการกอสรางปายประชาสัมพันธ ตั้งไว ๒๑๕,๐๐๐ บาท เพ่ือ 
จายเปนคาใชจายโครงการกอสรางปายประชาสัมพันธ ขนาดกวาง ๖.๐๐ 
ม. สูง ๖.๐๐ ม. หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา ๓๖.๐๐ ตร.ม. จํานวน ๑ ปาย 
(รายละเอียดตามปริมาณตามแบบท่ีเทศบาลกําหนด) ตั้งจายจากเงิน
อุดหนุนท่ัวไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน) หนา ๒๘/๓๒ 
เหตุผล เพ่ือใหการบริหารงานของเทศบาลตําบลตนไทร เปนไปดวยความ
เรียบรอย มีความคลองตัวและเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และ
แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับปจจุบัน หมวด ๔ ขอ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณ
รายจายหมวดคาครุภัณฑท่ีดินและส่ิงกอสราง ท่ีทําใหลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปล่ียนแปลง หรือโอนจัดตั้งเปนรายการใหมใหเปนอํานาจของสภา
ทองถิ่น จึงเห็นควรนําเขาระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตําบล 
ตนไทร  ตอไป 

นายอาดานา เสะแม  ขอบคุณทานนายกเทศมนตรี มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไมครับ ถาไมมี 
ประธานสภาเทศบาล                 ผมจะขอมติ ครับ สมาชิกสภาทานใดเห็นชอบญัตติโอนงบประมาณรายจาย 
      เพ่ือจัดตั้งเปนรายการใหม จํานวน ๕ รายการ และเปล่ียนแปลงคําช้ีแจง 
         งบประมาณ จํานวน ๒ รายการ โปรดยกมือขึ้น ครับ 
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มติที่ประชุม   มติเปนเอกฉันท เห็นชอบใหมีการโอนงบประมาณเพื่อจัดต้ังเปนรายการใหม 
     จํานวน ๕ รายการ และเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ จํานวน ๒ รายการ   

ระเบียบวาระที่ ๕  ระเบียบวาระอื่นๆ  
 

นายอาดานา  เสะแม  สมาชิกทานใดท่ีตองการอภิปราย เชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล  
นายเจะอูเซ็ง สาและ  ตอนนี้ เทศบาลตําบลตนไทร ไดจัดตั้งโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตนไทร และ 
นายกเทศมนตรี   กําลังเปดรับสมัครนักเรียนใหม เปด ๓ ชวงช้ัน อนุบาล ๑ อายุ ๓ ป อนุบาล ๒  
     อายุ ๔ ป และอนุบาล ๓ อายุ ๕ ป เปดรับสมัครตั้งแตบัดนี้ เปนตนไป แจงให 
    สมาชิกสภาฯ ทุกทาน ไดทราบ และประชาสัมพันธการรับสมัครของโรงเรียน 
     อนุบาลฯ ดวยครับ สําหรับแคมเปญของโรงเรียนอนุบาลฯ ชุดนักเรียนฟรี ๑ ชุด 
    มีรถบริการรับ – สง เนนภาษาอังกฤษ และกีรออาตี เผ่ือมีผูสนใจสอบถามเก่ียวกับ    
     เร่ืองนี้ ทุกทานก็จะไดแจงใหทราบโดยท่ัวกัน 
นายอาดานา เสะแม  ขอบคุณทานนายกเทศมนตรี ครับ สําหรับเร่ืองการกําหนดวันประชุมสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล  ปงบประมาณ ๒๕๖๑ ขอเชิญเลขานุการสภา ไดช้ีแจง ครับ 
นายคาเร็ม แมเยาะ  เรียนประธานสภา ผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และผูเขารวมประชุมทุกทาน 
สมาชิกสภาเทศบาล  ผมขอเสนอสมัยการประชุมสภาเทศบาลตําบลตนไทร ตามเอกสารท่ีแจกให 
    ทุกทานแลว เปนประกาศฉบับราง เร่ือง  กําหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตําบล 
      ตนไทร สมัยสามัญ ประจําป ๒๕๖๑ จํานวน ๔  สมัย อาศัยอํานาจตามความใน 
     มาตรา ๒๔ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และ ขอ ๒๑ แหงระเบียบ 
     กระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ เทศบาล 
     ตําบลตนไทร จึงประกาศสมัยประชุมสภาเทศบาลตําบลตนไทร สมัยสามัญ  
     ประจําป ๒๕๖๑  ดังนี้ 

- สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ ตั้งแตวันท่ี ๑  มิถุนายน  ๒๕๖๑  เปนตนไป มีกําหนดไมเกิน  
     ๓๐  วัน 
   - สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ ตั้งแตวันท่ี  ๑  สิงหาคม  ๒๕๖๑  เปนตนไป มีกําหนดไมเกิน  
     ๓๐ วัน 
   - สมัยสามัญ สมัยท่ี ๔ ตั้งแตวันท่ี  ๑  กันยายน   ๒๕๖๑  เปนตนไป มีกําหนดไมเกิน  

       ๓๐ วัน 
- สมัยแรกของปถัดไป ตั้งแตวันท่ี  ๑ กุมภาพันธ  ๒๕๖๒  เปนตนไป มีกําหนดไมเกิน  

     ๓๐ วัน 
    ประกาศฉบับนี้ เปนฉบับราง ใหทุกทานพิจารณา สามารถแกไขได 
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นายซุกลรีนัย สาแม  ผมวา การกําหนดสมัยประชุมสภาฯ ตามท่ีเสนอนี้ดีแลว  
สมาชิกสภาเทศบาล 
นายอาดานา เสะแม  ครับ ผมขอมติท่ีประชุม สมาชิกทานใดเห็นชอบใหมีการกําหนดสมัยประชุมสภา 
ประธานสภาเทศบาล  เทศบาลตําบลตนไทร สมัยสามัญ ประจําป ๒๕๖๑ ตามท่ีไดเสนอนี้ ครับ 
มติท่ีประชุม   มติเปนเอกฉันท เห็นชอบใหมีการกําหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตําบลตนไทร 
    สมัยสามัญ ประจําป ๒๕๖๑ ตามประกาศฉบับราง นี้ 
นายอาดานา เสะแม  สมาชิกทานใด ตองการจะสอบถามหรือจะอภิปรายหรือไมครับ  
ประธานสภาเทศบาล 
นายซุกรีนัย สาแม  เรียนประธานสภา ผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และผูเขารวมประชุมทุกทาน 
สมาชิกสภาเทศบาล  ผม นายซุลกรีนัย สาแม สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ผมมีขอซักถาม จํานวน ๓ ขอ 

ครับ ขอท่ี ๑ ศูนยจําหนายสินคาประชารัฐของเทศบาลฯ ไมทราบวาทางเทศบาลจะ 
ขายเอง หรือใหบุคคลภายนอกเชาพ้ืนท่ีขาย และสินคาท่ีจะวางขายเปนสินคา 
ประเภทใด ท่ีผมเขาใจ ศูนยจําหนายสินคาประชารัฐ คือ ประชาชนสามารถซ้ือสินคา
ไดดวยบัตรสวัสดิการประชารัฐ ใชหรือไมครับ 

  ขอท่ี ๒ ประชาชนฝากถาม อยากใหเทศบาลชวยไปตรวจสอบ ถนนคอนกรีตจาก 
 ลูโบะบูตา หลังจากน้ําทวมน้ําไดกัดเซาะถนนบริเวณบอปลาของมะบีดี และสวนยาง 
 ของ นายรอยะ ผมกลัววาถาปลอยไวนานๆ จะยิ่งเสีย ตอนท่ีถนนสายนี้ดําเนินการ 
 สรางเสร็จ ประชาชนชมวาถนนสายนี้สวย และ 

  ขอท่ี ๓ ชมรมฟุตบอลตนไทร เขาฝากเร่ืองเก่ียวกับถนนท่ีทางเทศบาลฯ ไดสรางขาง 
  สนามฟุตบอลบือแนปแย ริมถนนท่ีเราสรางนั้นพ้ืนขรุขระ อยากใหเทศบาลนํารถ 
 ไปเกล่ียใหเรียบรอย ถาจะใหดีใหไปปลูกหญาจะสวยงามมากยิ่งขึ้น 

นายอาดานา เสะแม  ขอบคุณ ทานซุลกรีนัย สาแม ครับ สมาชิกทานอ่ืนมีอะไรสอบถามหรือสงสัยอีกหรือไม 
ประธานสภาเทศบาล  ครับ เชิญทานนายกเทศมนตรี ไดตอบคําถามเก่ียวกับเร่ืองนี้ ครับ 
นายเจะอูเซ็ง สาและ  ขอบคุณทานสมาชิก นายซุกรีนัย สาแม เร่ืองศูนยจําหนายสินคาประชารัฐ นายกจะ 
นายกเทศมนตรี  หารือเร่ืองการจําหนายสินคาอีกที หลังจากอาคารเสร็จเรียบรอยแลว สําหรับเร่ืองการ 

 การรูดบัตรประชารัฐ ไมสามารถใชไดครับ เร่ืองท่ี ๒ ถนนหลังกีรออาต ีนายกได 
  ประสานกองชางแลว ใหนํารถเจซีบี ไปขุด เพราะตรงนั้นเปนทางไหลผานของน้ํา 

  และอีกท่ีหนึ่งท่ีสวนยางพารา ของนายรอยะ และสุดทาย เร่ืองสนามฟุตบอล เราไม 
 ไดทําลายสนามฟุตบอล พ้ืนท่ีสนามฟุตบอล ๗๐ เมตร มีพ้ืนท่ีเหลือจากสนามอีก ๓๐  
  เมตร เราไมไดไปทําลายภูมิทัศนของสนามฟุตบอล พ้ืนท่ีขางสนามฟุตบอล นายก ก็ได 

  ส่ังใหรถหกลอไปซอมแซม ปรับดินท่ีขรุขระใหอยูสภาพเรียบรอย 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๙ - 
 
นายซุลกรีนัย สาแม  ขออนุญาตครับ คือ ท่ีจริงเทศบาลฯ ไมไดไปทําลาย ทางชมรมฟุตบอลไมไดโตแยงวา 
สมาชิกสภาเทศบาล  ไปทําลายสนามฟุตบอล แคใหไปปรับผิวถนนนิดหนอยใหสามารถเลนฟุตบอลอยาง 

 ปลอดภัย 
นายเจะอูเซ็ง สาและ  ครับ นายกก็อยากช้ีแจงเพ่ิมเติม สนามฟุตบอลบือแนปแย ไมใชเปนทรัพยสินของ 
นายกเทศมนตรี   เทศบาล แตเปนทรัพยสินขององคการบริหารสวนจังหวัด การปรับปรุง ซอมแซม 
  สนามฟุตบอลเราไมสามารถท่ีจะทําได แตกอนสนามฟุตบอลเปนของสภาตําบล 

 สภาตําบลมอบหมายใหอยูในความรับผิดชอบของเทศบาลตําบลตนไทร แตตอนนี้ 
 เปนทรัพยสินของ อบจ. นายกก็ไดปรึกษาหารือกับผูบริหาร อบจ. วาจะทําอยางไร 
 ให อบจ.โอนสนามฟุตบอลบือแนปแยใหเปนทรัพยสินของเทศบาล 

นายอาดานา เสะแม  ขอบคุณทานนายกเทศมนตรี  มีสมาชิกทานใดตองการอภิปรายอีกหรือไมครับ 
ประธานสภาเทศบาล  ถาไมมีผมขอปดการประชุม 
 

ปดการประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น. 

 

(ลงช่ือ)    ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
       (นายอูมา  มีเหาะ ) 

    

(ลงช่ือ)         กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
      (นายซุลกรีนัย  สาแม) 

    

(ลงช่ือ)         กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
     (นายมะบีดี  สาแลเมาะ) 

 

 (ลงช่ือ)         เลขานุการสภาเทศบาล 
 (นายคาเร็ม  แมเยาะ)      

ลงนามรายงานการประชุม 
       

 

  (นายอาดานา  เสะแม) 
   ประธานสภาเทศบาล 
วันท่ี        เดือน            พ.ศ. 
. 
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