
 
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลตนไทร 
สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ ประจําป ๒๕๕๘ 

วันที่ ๒ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

  



 
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลตนไทร 
สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งท่ี ๑ ประจําป ๒๕๕๘ 

วันท่ี ๒ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น.  
ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลตนไทร 

 
ผูเขารวมประชุมสภาเทศบาล 

ลําดับท่ี ช่ือ-สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ 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 นายหะมะบีดี  เซ็งสาเมาะ สมาชิกสภาเทศบาล หะมะบีดี  เซ็งสาเมาะ  
๖ นายอาหามะ  อาแซ สมาชิกสภาเทศบาล อาหามะ  อาแซ  
๗ นายอับดุลเลาะ  กูแซ สมาชิกสภาเทศบาล อับดุลเลาะ  กูแซ  
๘ นายอุสมาน  วาเงาะ สมาชิกสภาเทศบาล อุสมาน  วาเงาะ  
๙ นายยะโกะ  สามะ สมาชิกสภาเทศบาล ยะโกะ  สามะ  

๑๐ นายซุลกรีนัย  สาแม สมาชิกสภาเทศบาล ซุลกรีนัย  สาแม  
๑๑ นายมะบีดี  สาแลเมาะ สมาชิกสภาเทศบาล มะบีดี  สาแลเมาะ  
๑๒ นายคาเร็ม  แมเยาะ สมาชิกสภาเทศบาล คาเร็ม  แมเยาะ  
๑๓ นายภูวิศ  วรรณพฤกษ เลขานุการสภาเทศบาล ภวูิศ  วรรณพฤกษ  
 
ผูเขารวมประชุมสภาเทศบาล 

ลําดับท่ี ช่ือ-สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
๑ นายเจะอูเซ็ง  สาและ นายกเทศมนตรี เจะอูเซ็ง  สาและ  
๒ นายอับดุลฮาฟส  โตะกูมิ รองนายกเทศมนตรี อับดุลฮาฟส  โตะกูมิ  
๓ นายอาฮามะ  วาเงาะ รองนายกเทศมนตรี อาฮามะ  วาเงาะ  
๔ นายรุสดี  อาแวโกะ ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี รุสดี  อาแวโกะ  
๕ นางปทมา  มูซอ เลขานุการนายกเทศมนตรี ปทมา  มูซอ  
๖ นางนูไรนี  มาลายา รองปลัดเทศบาล นูไรนี  มาลายา  
๗ นายอมาตย  เปาะแย ผอ.กองชาง อมาตย  เปาะแย  
๘ นางซารีปะห  หะยีแวดือเระ ผอ.กองคลัง ซารีปะห  หะยีแวดือเระ  
๙ นายกฤษดา  วงศภูวรักษ ผอ.กองสาธารณสุข กฤษดา  วงศภูวรักษ  

๑๐ นายมูฮํามัดอาลี  มิสุแท ผอ.กองสวัสดิการสังคม มูฮํามัดอาลี  มิสุแท  
๑๑ นางกูฟาตีมะฮ  หวันฮุสเซ็นต ผอ.กองการศึกษา กูฟาตีมะฮ  หวันฮุสเซ็นต  
๑๒ นางสาวอรุณี  กะนอง หัวหนาฝายบริหารงานท่ัวไป อรุณี  กะนอง  
๑๓ นายอัฎฮา  สมัยบารมี จนท.วิเคราะหนโยบายฯ อัฎฮา  สมัยบารมี  
 



 
 

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น. 
(นายภูวิศ วรรณพฤกษ) 
เลขานุการสภาเทศบาล 

เรียน ประธานสภาฯ คณะผูบริหาร สมาชิกเทศบาลตนไทร ขาราชการและผูเขารวม
ประชุมทุกทาน ผมในฐานะเลขานุการสภาเทศบาลตําบลตนไทร 
วันนี้เปนการประชุมสมัยสามัญสมัยแรก ประจําป ๒๕๕๘ บัดนี้ ท่ีประชุมครบองคประชุม
แลว ขอเรียนเชิญประธานสภาเทศบาลตําบลตนไทรเปดการประชุมครับ 

  
(นายอาดานา  เสะแม) 
ประธานสภาเทศบาล 

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

  
ระเบียบวาระท่ี 1 
(นายอาดานา  เสะแม) 
ประธานสภาเทศบาล 

- เรื่อง ท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
สมาชิกทานใดมีความประสงคจะไปอบรมท่ีสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน ซ่ึงปนี้ทาง
เทศบาลตําบลตนไทรไดสงไปเรียนแลวจํานวน ๕ ทาน ขอใหแจงความจํานงท่ีสํานัก
ปลัดเทศบาล 

  
ระเบียบวาระท่ี 2  
(นายอาดานา  เสะแม) 
ประธานสภาเทศบาล 

- เรื่อง รับรองรายงานประชุมครั้งท่ีผานมา 
ขอใหสมาชิกรับรองรายการประชุมครั้งท่ีผานมา คือ สมัยท่ี ๓ ครั้งท่ี ๑ ประจําป ๒๕๕๗ 
วันท่ี ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ และสมัยท่ี ๓ ครั้งท่ี ๒ ประจําป ๒๕๕๗ วันท่ี ๑๙ สิงหาคม 
๒๕๕๗ เชิญตรวจสอบครับ 

มติท่ีประชุม - รับรอง/เห็นชอบ 
  
ระเบียบวาระท่ี 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  ดังนี ้

- สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ ตั้งแตวันท่ี ๑  มิถุนายน  ๒๕๕๘  เปนตนไป มีกําหนด 
ไมเกิน ๓๐  วัน 

- สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ ตั้งแตวันท่ี  ๑  สิงหาคม  ๒๕๕๘  เปนตนไป มีกําหนด 
ไมเกิน ๓๐ วัน 

- สมัยสามัญ สมัยท่ี ๔ ตั้งแตวันท่ี  ๑  กันยายน   ๒๕๕๘  เปนตนไป มีกําหนด
ไมเกิน ๓๐ วัน 

- สมัยแรกของปถัดไป ตั้งแตวันท่ี  ๑ กุมภาพันธ  ๒๕๕๙  เปนตนไป มีกําหนด
ไมเกิน ๓๐ วัน 



 
 

ขอใหทานสมาชิกไดพิจารณาตามท่ีกระผมไดเสนอดวยครับ 
  
(นายอาดานา  เสะแม) 
ประธานสภาเทศบาล 

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

  
(อาบีดี  สาแลเมาะ) 
สมาชิกสภาเทศบาล 

รบกวนทานประธานชวยกรุณาทวนใหมอีกครั้งดวยครับ 

  
(นายอาดานา  เสะแม) 
ประธานสภาเทศบาล 

สําหรับการกําหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญประจําป ๒๕๕๘ นั้น มีดังนี้  
- สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ ตั้งแตวันท่ี ๑  มิถุนายน  ๒๕๕๘  เปนตนไป มีกําหนด  

ไม เกิน ๓๐  วัน 
- สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ ตั้งแตวันท่ี  ๑  สิงหาคม  ๒๕๕๘  เปนตนไป มีกําหนด  

ไมเกิน ๓๐ วัน 
- สมัยสามัญ สมัยท่ี ๔ ตั้งแตวันท่ี  ๑  กันยายน   ๒๕๕๘  เปนตนไป มีกําหนด 

ไมเกิน ๓๐ วัน 
- สมัยแรกของปถัดไป ตั้งแตวันท่ี  ๑ กุมภาพันธ  ๒๕๕๙  เปนตนไป มีกําหนด 

ไมเกิน ๓๐ วัน 
ผมขอมติท่ีประชุมตามท่ีเสนอดวยครับ 

มติท่ีประชุม - เห็นชอบ 
  
ระเบียบวาระท่ี ๔  
(นายอาดานา  เสะแม) 
ประธานสภาเทศบาล 

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

  
(นายเจะอูเซ็ง สาและ) 
นายกเทศมนตรี 

ตามท่ีสภาเทศบาลตําบลตนไทร ไดอนุมัติใชเทศบัญญัติรายจายประจําปงบประมาณ 
๒๕๕๘ ซ่ึงไดรับความเห็นชอบจากผูวาราชการจังหวัด และไดประกาศใชไปแลวนั้น ท้ังนี้ 
การตั้งเทศบัญญัติรายจายในหมวดท่ีดินและสิ่งกอสรางท่ีกําหนดไว ไมสามารถดําเนินการ
ไดตามเทศบัญญัติรายจายประจําปงบประมาณ ๒๕๕๘ จึงจําเปนตองแกไขเปลี่ยนแปลง
คําชี้แจงงบประมาณรายจาย และตองโอนงบประมาณรายจายเพ่ือจัดตั้งเปนรายการใหม  
 
ดังนั้น เทศบาลตําบลตนไทรขอแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย จํานวน ๑ 
รายการ เปนเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท และการโอนงบประมาณรายจายและจัดตั้งเปน
รายการใหม ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๘ จํานวน ๗ รายการ เปนเงิน ๒,๒๐๐,๐๐๐ บาท 
รายละเอียดดังนี้ (ตามเอกสารแนบ) 



 
 

แกไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจาย 
ขอความเดิม 
๑. หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง 

๑.๑ ประเภทโครงการถมดินหลังสํานักงานเทศบาลตําบลตนไทรขนาด
กวาง ๓๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒ เมตร เพ่ือขยายพ้ืนท่ีจัดกิจกรรมตางๆ ของ
เทศบาล และใชสําหรับติดตั้งเครื่องสูบน้ําเพ่ือสูบน้ําใหกับรถดับเพลิง ตั้งจายจากเงิน
อุดหนุนท่ัวไป ตั้งไว ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน น.๔๔)  

ขอความใหม 
๑. หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง 

๑.๑ ประเภทโครงการถมดินหลังสํานักงานเทศบาลตําบลตนไทรขนาด
กวาง ๒๐ เมตร ยาว ๕๒ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๕ เมตร มีพ้ืนท่ีไมนอยกวา ๑,๐๔๐  
ตารางเมตร เพ่ือขยายพ้ืนท่ีจัดกิจกรรมตางๆ ของเทศบาล และใชสําหรับติดตั้งเครื่องสูบ
น้ําเพ่ือสูบน้ําใหกับรถดับเพลิง ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ตั้งไว ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน น.๔๔)  
 
โอนงบประมาณรายจาย 

โอนออก จํานวน ๒ รายการ 
๑. หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง 
 ๑.๑ ประเภทโครงการถมดินหลังสํานักงานเทศบาลตําบลตนไทรขนาด

กวาง ๒๐ เมตร ยาว ๕๒ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๕ เมตร มีพ้ืนท่ีไมนอยกวา ๑,๐๔๐  
ตารางเมตร เพ่ือขยายพ้ืนท่ีจัดกิจกรรมตางๆ ของเทศบาล และใชสําหรับติดตั้งเครื่องสูบ
น้ําเพ่ือสูบน้ําใหกับรถดับเพลิง ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน น.๔๔) งบประมาณคงเหลือกอนโอน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท โอนลดครั้งนี้ 
๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๕๐๐,๐๐๐ บาท 

๒. หมวดเงินอุดหนุน 
 ๒.๑ ประเภทอุดหนุนโครงการสานสัมพันธทองถ่ินทองท่ี เสริมสราง 

สันติสุข อําเภอบาเจาะ เพ่ือจายอุดหนุนใหกับท่ีทําการปกครองอําเภอบาเจาะ ตามหนังสือ
ท่ี นธ ๐๗๑๘/ว ๑๐๒๑ ลงวนัท่ี ๓ เมษายน ๒๕๕๗ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฏ
ในแผนงานบริหารงานท่ัวไป น.๙) งบประมาณคงเหลือกอนโอน ๒๐๐,๐๐๐ บาท โอนลด
ครั้งนี้ ๒๐๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน - บาท 

 
โอนเพ่ิม จํานวน ๓ รายการ 
๑. หมวดงบดําเนินงาน 

๑.๑ ประเภทโครงการฝกอบรมอาสาสมัครปองกันฝายพลเรือน เพ่ือจาย
เปนคาดําเนินการตามโครงการดังกลาว เชน คาชุด อปพร. คาวิทยากร คาอาหารและ
เครื่องดื่ม คาวัสดุอ่ืนๆ เปนตน กําหนดงบประมาณอนุมัติ ๓๐,๐๐๐ บาท งบประมาณ
คงเหลือกอนโอน ๓๐,๐๐๐ บาท โอนเพ่ิมครั้งนี้ ๑๗๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ 
 



 
 

หลังโอน ๒๐๐,๐๐๐ บาท (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน น.๑๔) ตั้งจายจาก
เงินอุดหนุนท่ัวไป 

๒. หมวดงบกลาง 
๒.๑ ประเภทโครงการตั้งเปนงบกลางเพ่ือสํารองจาย เพ่ือใชจายกรณี

จําเปนตามความเหมาะสมซ่ึงไมสามารถคาดการณท่ีเกิดข้ึนลวงหนา คาชวยเหลือ
ประชาชนท่ีไดรับความเดือดรอนและปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชนและการแกไข
ปญหาความเดือนรอนจากสาธารณภัยตางๆ เพ่ือเปนคาใชจายในการจัดซ้ือเครื่องอุปโภค
บริโภคตางๆ และอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ กําหนดงบประมาณอนุมัติ ๒๑๙,๑๒๐ บาท 
งบประมาณคงเหลือกอนโอน ๓๙,๑๒๐ บาท โอนเพ่ิมครั้งนี้  ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๒๓๙,๑๒๐บาท (ปรากฏในแผนงานงบกลาง น.๕๒) ตั้งจาย
จากเงินรายได 

๓. หมวดคาใชสอย 
๒.๑ ประเภทโครงการวัสดุยานพาหนะและขนสง เพ่ือจายเปนคาใชจาย

ในการซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนสง อาทิเชน แบตเตอรี่ ยางนอก ยางในและอ่ืนๆ เปนตน 
กําหนดงบประมาณอนุมัติ ๓๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือกอนโอน ๓๐,๐๐๐ บาท 
โอนเพ่ิมครั้งนี้  ๓๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๖๐,๐๐๐บาท (ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานท่ัวไป น.๗) ตั้งจายจากเงินรายได 
 

โอนเพ่ือจัดตั้งเปนรายการใหม จํานวน ๒ รายการ 
๑. หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง 
 ๑.๑ ประเภทโครงการซ้ือท่ีดินจํานวนไมนอยกวา ๔ ไร เพ่ือขุดสระ  

เก็บน้ํา ทําประปาผิวดิน กําหนดงบประมาณอนุมัติ – บาท งบประมาณคงเหลือกอนโอน  
- บาท โอนเพ่ิมครั้งนี้ ๖๐๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๖๐๐,๐๐๐ บาท 
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 

๑.๒ ประเภทโครงการขุดสระน้ําเพ่ืออุปโภคบริโภค ขนาดกวาง ๔๐ เมตร ยาว 
๔๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๓.๕ เมตร มีพ้ืนท่ีไมนอยกวา ๑,๖๐๐ ตารางเมตร กําหนดงบประมาณ
อนุมัติ – บาท งบประมาณคงเหลือกอนโอน - บาท โอนเพ่ิมครั้งนี้ ๗๐๐,๐๐๐ บาท 
งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๗๐๐,๐๐๐ บาท (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน) ตั้ง
จายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 

(นายอาดานา  เสะแม) 
ประธานสภาเทศบาล 

สมาชิกทานใดมีขอสงสัยในระเบียบวาระท่ี ๔ เชิญครับ 
 

  
(นายซุลกรีนัย สาแม) 
สมาชิกสภาเทศบาล 

เรียนทานประธานท่ีเคารพ เพ่ือนสมาชิก เจาหนาท่ีทีเขารวมการประชุมทุกทาน  
ผมมีขอสงสัยในหมวดท่ี ๑ ซ่ึงงบประมาณและรายละเอียดตางๆ ผมอยากทราบวาการ
จัดซ้ือท่ีดินจํานวนไมนอยกวา ๔ ไรสําหรับใชในการขุดสระนี้ ไมทราบวาเปนท่ีดินสวนไหน 
ท่ีไหนครับ 
 

  



 
 

(นายเจะอูเซ็ง สาและ) 
นายกเทศมนตรี 

ในสวนการจัดซ้ือท่ีดินจํานวนไมนอยกวา ๔ ไร นั้นเปนการซ้ือท่ีดินท่ีติดกับดานหลัง
สํานักงานเพ่ือท่ีจะขุดสระทําประปาผิวดิน แตเนื่องจากสภาเทศบาลยังไมไดอนุมัติ จึงทํา
ใหไมสามารถดําเนินการได แตถาไดรับการอนุมัติแลว จะไดดําเนินการตอไปครับ 

  
(นายอุสมาน วาเงาะ) 
สมาชิกสภาเทศบาล 

ไมทราบวาพ้ืนท่ีท่ีจะทําการขุดสระนั้น เปนพ้ืนท่ีเดียวกันกับท่ีดินท่ีจะจัดซ้ือหรือเปลาครับ 

  
(นายเจะอูเซ็ง สาและ) 
นายกเทศมนตรี 

ครับ เปนพ้ืนท่ีเดียวกันครับ 

  
(นายอาดานา  เสะแม) 
ประธานสภาเทศบาล 

ไมทราบวามีสมาชิกทานอ่ืนอีกหรือเปลาครับ เชิญครับ 

  
(นายซุลกรีนัย สาแม) 
สมาชิกสภาเทศบาล 

ไมทราบวาท่ีดินของเทศบาลยังมีไมพออีกหรือครับ ถึงตองซ้ือท่ีดินเพ่ิม ผมวาเปนการเสีย
งบประมาณโดยเปลาประโยชน เพราะท่ีดินของเราก็กวางอยูแลว ถาซ้ืออีกเพ่ือท่ีนําไปขุด
สระ ผมวางบประมาณจะซํ้าซอนกันครับ เพราะวางบประมาณ ๑ ลานกวาบาทถือวาเยอะ
มาก อาจเปนการเสียงบประมาณโดยเปลาประโยชน ถึงไมเปลาประโยชนแตก็เปนการ
ลงทุนท่ีทับซอนกัน ท่ีจริงเราก็ควรขุดสระในท่ีดินของเราท่ีมีอยูแลว ไมจําเปนตองไปซ้ือ
เพ่ิมและขุดอีก เพราะท่ีดินของเรายังไมไดใชประโยชนอะไรเลย เราควรนาเอางบประมาณ
ท่ีจะซ้ือท่ีดินไปทําอยางอ่ืน 

  
(นายมะบีดี  สาแลเมาะ) ผมเห็นดวยครับ เพราะงบประมาณไมนอยเหมือนกันครับ ของอ่ืนยังมีอีกเยอะ 

เพราะงบประมาณ ๒ ลาน นาจะไปซ้ือรถขยะ เพราะตองใชงานทุกวัน 
  
(นายอาดานา  เสะแม) 
ประธานสภาเทศบาล 

ผมขอใหผูบริหารชี้แจงดวยครับ 

  
(นายเจะอูเซ็ง สาและ) 
นายกเทศมนตรี 

ขอบคุณทานประธานสภา ทานสมาชิกท่ีใหขอเสนอแนะ ผมขออธิบายถึงความเหมาะสม
ในการใชจายงบประมาณ เพราะวางบประมาณ ๒ ลาน ตอนนี้เรายังไมมีเพราะ
งบประมาณยังไมเขามา เหมือนปท่ีผานมาเราจะตั้งงบประมาณเพ่ือกอสรางรั้วสํานักงาน
แตสุดทายก็ตั้งไมได ทําใหไมสามารถดําเนินการไดเพราะงบประมาณไมเขามา ในปนี้ก็
เชนกันอยากใหผานสภาเทศบาลกอน กอนท่ีงบประมาณจะมา เพ่ือใหสามารถดําเนินการ
ไดทัน สวนท่ีดินเดิมหลังสํานักงานนั้น เราจะทําลานกีฬาซ่ึงจะมีความเหมาะสมกวาท่ีจะ 
ขุดสระ และพ้ืนท่ี ๔ ไร ท่ีจะขอซ้ือเปนพ้ืนท่ีท่ีติดกับเทศบาลซ่ึงมีราคาถูก แตถา
งบประมาณไมมา ทางเทศบาลก็มีความจําเปนท่ีตองขุดสระในบริเวณท่ีดินเดิมเพ่ือทํา
ประปาผิวดิน สวนแหลงน้ําท่ีจะรองรับน้ําขนาดใหญ ทางเทศบาลไดดําเนินการขอ
งบประมาณจากกรมทรัพยากรน้ํา คาดวานาจะไดรับงบประมาณเร็วๆนี้  

  



 
 

 สวนรถขยะนั้น ถาเราก็ใหความสําคัญอยูเหมือนกัน รถขยะเกานั้นถาเราดูแล เอาใจใสก็จะ
ทํางานไดเหมือนกัน เพราะรถขยะใหมนั้น ทางเทศบาลไดสอบถามราคาแลว ปรากฏวา
ราคาสูงมาก ซ่ึงทางเทศบาลเราไมมีงบประมาณมาก ผมจึงอยากทําความเขาใจเรื่องนี้กับ
เพ่ือนสมาชิก ขอบคุณครับ  

  
(นายอาดานา  เสะแม) 
ประธานสภาเทศบาล 

ไมทราบวายังมีสมาชิกทานอ่ืนอีกหรือเปลาครับ ถาไมมีผมขอมติท่ีประชุมดวยครับ 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 

  
มติท่ีประชุม - มติเปนเอกฉันท ๙ ตอ ๒ (เห็นชอบการขออนุมัติแกไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจง

งบประมาณรายจาย จํานวน ๑ รายการ เปนเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท และการโอน
งบประมาณรายจายและจัดตั้งเปนรายการใหม ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๘ จํานวน ๗ 
รายการ เปนเงิน ๒,๒๐๐,๐๐๐ บาท) 

  
ระเบียบวาระท่ี ๕  
(นายอาดานา  เสะแม) 
ประธานสภาเทศบาล 

- เรื่อง อ่ืนๆ 
ทานสมาชิกทานใดมีขอสงสัยในเรื่องการดําเนินงานของผูบริหารท่ีผานมา เชิญครับ 

  
(นายซุลกรีนัย สาแม) 
สมาชิกสภาเทศบาล 

ผมสงสัยเก่ียวกับการวางทอประปาและการใชงานจริง สามารถใชงานไดหรือไม  

  
(นายเจะอูเซ็ง สาและ) 
นายกเทศมนตรี 

ครับ ระบบประปานั้นมีท้ังหมด ๒ สวน คือ ๑. ตัวระบบประปา ซ่ึงมีราคา ๕,๓๐๐,๐๐๐ 
บาท และ ๒. การเดินทอประปาในระยะทางไมเกิน ๕,๐๐๐ เมตร ซ่ึงทางเทศบาลได
ประสานกับจังหวัด ทําแบบแปลนรวมกันกับกรมชลประทาน และผานการตรวจสอบจาก
สํานักงานโยธาจังหวัด ซ่ึงสามารถผลิตน้ําได ๒ ลูกบาศกเมตร ตอชั่วโมง ซ่ึงจะเหมาะสม
กับจํานวน ๓๐๐ ครัวเรือน ในเขตเทศบาลตําบลตนไทร 

 ท้ังนี้ ในสวนของการเดินทอประปานั้น เทศบาลกําลังดําเนินการอยูครับ แตจะเดินทอถึง
แคหนาบานของผูท่ีจะขอรับบริการเทานั้น สวนการเดินทอปะปาในบานนั้นเปนหนาท่ีของ
ผูท่ีขอรับบริการใชน้ําปะปา 

 สวนตัวระบบประปานั้น คาดวาจะไดรับในเร็วๆ นี้ เพ่ือท่ีจะทําใหชาวบานในเขตเทศบาล
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 

                 (นายภวูิศ  วรรณพฤกษ) 

                 

 


