
๑ 
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลตนไทร 
สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ ครั้งท่ี ๑ ประจําป ๒๕๕๘ 

วันท่ี ๒๙ มิถุนายน 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 - เสียชีวิต 
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  
 



๒ 
 

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น. 
(นายอาดานา  เสะแม) 
ประธานสภาเทศบาล 

เรียน สมาชิกเทศบาลตําบลตนไทร คณะผูบริหารเทศบาล ขาราชการและผูเขารวม
ประชุมทุกทาน วันนี้ผมในฐานะประธานสภาเทศบาลตนไทรขอเปดประชุมสภาสมัย
สามัญ สมัยท่ี ๒ ครั้งท่ี ๑ ประจําป ๒๕๕๘ ซ่ึงมีระเบียบวาระท้ังหมด ๖ วาระ 

  
ระเบียบวาระท่ี ๑ 
(นายอาดานา  เสะแม) 
ประธานสภาเทศบาล 

- เรื่อง ท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
 

  
 - ไมมี 
  
ระเบียบวาระท่ี ๒ 
(นายอาดานา  เสะแม) 
ประธานสภาเทศบาล 

- เรื่อง รับรองรายงานประชุมสภาครั้งท่ีผานมา 
เชิญตรวจรายงานการประชุม 
 

  
(นายอูมา  มีเหาะ) 
สมาชิกสภาเทศบาล 

เรียนทานประธานท่ีเคารพ ผมนายอูมา  มีเหาะ สมาชิกเขต ๒ ผมตรวจรายงานการ
ประชุมแลว รายงานประชุมไมมี เรื่องท่ีผมไดสอบถามเก่ียวกับเทศบัญญัติและ
งบประมาณ ไมรูมีความหมายยังไง ผมอยากถามทานประธานวา คําพูดของผมไมมี
ความหมายหรือยังไงท่ีไมมีในรายงานการประชุม ทําแบบนี้ผมก็รูสึกวาไมดีเหมือนกัน
ครับ ตอไปถามีแบบนี้ผมไมเซ็นตให ขอขอบคุณครับ 

  
(นายอาดานา  เสะแม) 
ประธานสภาเทศบาล 

คราวหนา ผมในฐานะประธานสภาจะใหฝายเลขาตรวจสอบคําพูดของสมาชิกแตละ
ทานนั้น และแกไขบันทึกรายงานการประชุมครั้งท่ีผานมา ขออภัยดวยทานอูมาท่ีไมมี
คําพูดในรายงานการประชุม  
มีสมาชิกทานอ่ืนอีกม้ัยครับ เชิญทานมะบีดี เชิญครับ 

  
(มะบีดี สาแลเมาะ) 
สมาชิกสภาเทศบาล 

เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ผูบริหารขาราชการ สมาชิกทุกทาน ผมอยากชี้แจง
เพราะวาผมก็เปนสมาชิกอยู ๒ สมัย แตวาชื่อผมนะ ผมแปลกใจอยูเหมือนกัน ชื่ออาบี
ดี ชื่อผมก็ไมรูเหมือนกัน ผูท่ีดูแลสวนนี้อยากจะใหชวย ชวยดูชื่อ ชื่อแตละตัวของ
สมาชิกนั้นชื่ออะไรบาง อยากจะใหผูท่ีดูแลชวยดูใหหนอยครับ ขอบคุณมากครับ 

  
(นายอาดานา  เสะแม) 
ประธานสภาเทศบาล 

ขอใหผู ผูรับผิดชอบแกไขชื่อของทานมะบีดีดวยครับ 

  
(มะบีดี สาแลเมาะ) 
สมาชิกสภาเทศบาล 

ครับ แลวก็ขออีกชื่อหนึ่งของอดีตแตวาชื่อยังอยูนะครับ ผมอยากใหชวยลบดวยครับ 
หะมะบีดี  เซ็งสาเมาะ ยังอยูนะครับ  

  
 



๓ 
 

(นายอาดานา  เสะแม) 
ประธานสภาเทศบาล 

ครับ ครับอันนั้นเปนของครั้งท่ีแลว สมาชิกยังชีวิตอยู 
 

  
(มะบีดี สาแลเมาะ) 
สมาชิกสภาเทศบาล 

ครับ  

  
(นายอาดานา  เสะแม) 
ประธานสภาเทศบาล 

เชิญสมาชิกทานอ่ืน สมาชิกมีขอสงสัยในรายงานการประชุมหรือไมครับ 
ในครั้งตอไป กระผมจะใหเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบแกไขดวยในเรื่องของ ๒ ทานนี้ในคราว
ตอไป มีสมาชิกทานอ่ืนอีกม้ัยครับ เชิญทานมาหามะตาเยะ   

  
(นายมาหามะตาเยะ  โตะละ) 
รองประธานสภาเทศบาล 

กราบเรียนทานประธานท่ีเคารพ ผมนายมาหามะตาเยะ  โตะละ สมาชิกเขต ๑ ครับ 
อยากใหคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมใหดีหนอย เพราะมีคณะกรรมการ ๒ 
ทาน คือ มะบีดี ซุลกรีนัย และอูมา มีเหาะดวยท่ีเปนกรรมการตรวจรายงานการ
ประชุม ตรวจใหดีหนอย ถาผิด สงกลับไปเลยครับ ขอบคุณมากครับ 

  
(นายอาดานา  เสะแม) 
ประธานสภาเทศบาล 

ครับ ขอบคุณทานมาหามะตาเยะ มีสมาชิกทานอ่ืนอีกม้ัยครับ 
เชิญทานอูมา เชิญครับ 

  
(นายอูมา  มีเหาะ) 
สมาชิกสภาเทศบาล 

เรียนทานประธานท่ีเคารพ ผูบริหาร ขาราชการและเพ่ือนสมาชิกทุกทาน ผมอยากถาม
ประธานเก่ียวกับถาเราจะเซ็นตรายงานการประชุม ถาตรวจดูแลวมีคําพิมพผิด จะไม
เซ็นตไดหรือไม ถามีคําท่ีเขียนผิดนั้น เซ็นตไดหรือเปลา ประธานตรงนี้ครับ ขอบคุณ
ครับ  

  
(นายอาดานา  เสะแม) 
ประธานสภาเทศบาล 

ครับ แกไขไดครับถาผิด ผูตรวจรายงานการประชุม ถาไมเขาใจหรือเจาหนาท่ีทํา
รายงานการประชุมไมสมบูรณ คณะกรรมการมีสิทธสงคืนใหเจาหนาท่ีหรือฝายสภานั้น
ไปแกไขไดรายงานการประชุมนั้นเปนการสรุป ไมใชวาใหใชทุกคําพุดท่ีสมาชิกคุย  

  
(นายอาดานา  เสะแม) 
ประธานสภาเทศบาล 

ถาไมมี ขอใหผานรายงานประชุม 

  
มติท่ีประชุม - ทราบ 
  
ระเบียบวาระท่ี ๓  
(นายอาดานา  เสะแม) 
ประธานสภาเทศบาล 

- เรื่องดวน 
 

  
 - ไมมี 

 



๔ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔  
(นายอาดานา  เสะแม) 
ประธานสภาเทศบาล 

- เรื่อง ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายจํานวน ๑ รายการ และจัดตั้งเปน
รายการใหมจํานวน ๑ รายการ ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๘ เปนเงิน ๗๐๐,๐๐๐ 
บาท 
เชิญทานนายกครับ 

  
(นายเจะอูเซ็ง สาและ) 
นายกเทศมนตรี 

เรียนประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานครับ ตามท่ีสภาเทศบาลตําบลตนไทร
ไดใหความเห็นชอบใชเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.๒๕๕๘ ซ่ึงไดรับ
อนุมัติจากผูวาราชการจังหวัดนราธิวาสและไดประกาศใชไปแลวนั้น ท้ังนี้ การตั้งเทศ
บัญญัติรายจายในหมวดท่ีดินและสิ่งกอสรางท่ีกําหนดไวไมสามารถดําเนินการไดตาม
เทศบัญญัติรายจายประจําปงบประมาณ ๒๕๕๘ จึงจําเปนตองโอนงบประมาณรายจาย 
รายละเอียดดังนี้ 
โอนงบประมาณรายจาย 

โอนออก จํานวน ๑ รายการ 
๑. หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง 

๑.๑ ประเภทโครงการขุดสระน้ําเพ่ืออุปโภคบริโภค ขนาดกวาง ๔๐ 
เมตร ยาว ๔๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๓.๕ เมตร มีพ้ืนท่ีไมนอยกวา ๑,๖๐๐ ตารางเมตร ตั้ง
จายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน) งบประมาณคงเหลือ
กอนโอน ๗๐๐,๐๐๐ บาท โอนลดครั้งนี้ ๗๐๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือหลัง
โอน ๐ บาท 

โอนเพ่ิม จํานวน ๑ รายการ 
๑. หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง 
 ๑.๑ ประเภทโครงการซ้ือท่ีดินจํานวนไมนอยกวา ๓ ไร เพ่ือขุดสระ 

เก็บน้ําทําประปาผิวดินตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน) งบประมาณคงเหลือกอนโอน ๖๐๐,๐๐๐ บาท โอนเพ่ิมครั้งนี้ ๖๕๖,๐๐๐ 
บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๑,๒๕๖,๐๐๐ บาท 
 
เนื่องจากครั้งท่ีแลว ตอนท่ีเราประชุมนั้นไดผานงบประมาณ นี้เปนครั้งท่ี ๒ แลวนะครับ
ท่ีเราจะซ้ือท่ีดิน แตเราไมสามารถท่ีจะซ้ือท่ีดินไดเพราะราคาท่ีตั้งเอาไวคราวท่ีแลว เรา
ไดคํานวณราคาผิด เราเอาราคาท่ีดินท่ีเราซ้ือในสรางเพ่ือจะขุดสระ ประมาณการไรละ 
๑๗๐,๐๐๐ บาท แตพอดูท่ีดินท่ีจะซ้ือใหม ไมไดเปนราคาท่ีผมตั้งเอาไวเองนะครับ แตดู
ในการจัดซ้ือจัดขายของเทศบาลตําบลตนไทรของเรานะครับในป ๒๕๕๕ ท่ีซ้ือท่ีดินใน
บริเวณเทศบาลในตารางวาละ ๑,๙๗๐ ตอตารางวานะครับ เพราะฉะนั้นเจาของท่ีดินก็
เอาเปนขออางวาซ้ือท่ีดินในราคาสูงมาก ผมก็เลยไมรูจะทํายังไง คิดวาเรามีงานท่ี
จําเปนท่ีตองดําเนินการเพ่ือขุดสระทําน้ําประปา ผมก็เลยตอรองกับเจาของท่ีดินในการ
จัดซ้ือในครั้งนี้ ท่ีดินเทาเดิมแตเราซ้ือในตารางวาละ ๘๐๐ บาทซ่ึงลดจากของเดิม
ประมาณครึ่งเทาตัว และราคานี้เจาของท่ีก็ยินยอม เพราะผมไดอธิบายวาเพ่ือสวนรวม
นะครับ 
 



๕ 
 

โอนเพ่ือจัดตั้งเปนรายการใหม จํานวน ๑ รายการ 
๑. หมวดงบลงทุน 

๑.๑ ประเภทโครงการจัดซ้ือเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวนรวมคา
ติดตั้ง ชนิดตั้งพ้ืนหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด ๓๖,๐๐๐ บีทียู ราคา
เครื่องละ ๔๔,๐๐๐ บาท จํานวน ๑ เครื่อง (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ) เพ่ือ
สามารถบริการประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ และอํานวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน กําหนดงบประมาณอนุมัติ - บาท งบประมาณคงเหลือกอน
โอน - บาท โอนเพ่ิมครั้งนี้  ๔๔,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๔๔,๐๐๐ 
บาท เครื่องปรับอากาศนี้เราจะใชในหองกองคลัง 
 
เหตุผลนะครับ เพ่ือใหการบริหารงานของเทศบาลตําบลตนไทรเปนไปดวยความ
เรียบรอย มีความคลองตัวและเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการ
งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ และแกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับ
ปจจุบัน หมวด ๔ ขอ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดครุภัณฑท่ีดินและ
สิ่งกอสราง ท่ีทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนแปลง หรือโอนไปตั้งจายเปน
รายการใหมใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน จึงเรียนมาเพ่ือนําเขาระเบียบวาระ
การประชุมตอไป ขอบคุณครับ 

  
(นายอาดานา  เสะแม) 
ประธานสภาเทศบาล 

ครับ มีสมาชิกทานใดมีขอสงสัยในระเบียบวาระท่ี ๔ เชิญครับ ถาไมมีจะขอมติ 
สมาชิกสภาทานใดเห็นชอบญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายจํานวน ๑ รายการ 
และจัดตั้งเปนรายการใหมจํานวน ๑ รายการ ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๘ เปนเงิน 
๗๐๐,๐๐๐ บาท โปรดยกมือข้ึน 

  
(นายคาเร็ม  แมเยาะ) 
สมาชิกสภาเทศบาล 

ขออนุญาตครับ 

  
(นายอาดานา  เสะแม) 
ประธานสภาเทศบาล 

เชิญครับ ทานคาเร็ม 

  
(นายคาเร็ม  แมเยาะ) 
สมาชิกสภาเทศบาล 

ผมสมาชิกเทศบาลตําบลตนไทรเขต ๑ คาเร็ม  แมเยาะ เม่ือสักครูนี้ ทานประธานได
โหวตในสวนของผูท่ีเห็นดวย เพ่ือไมเปนการเขาขางฝายใด อยากใหทานประธาน
สอบถามวาใครไมดวยใหยกมือดวยครับ 

  
(นายอาดานา  เสะแม) 
ประธานสภาเทศบาล 

ครับ ขอมติใหม 
สมาชิกสภาทานใดเห็นชอบญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายจํานวน ๑ รายการ 
และจัดตั้งเปนรายการใหมจํานวน ๑ รายการ ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๘ เปนเงิน 
๗๐๐,๐๐๐ บาท โปรดยกมือข้ึน 
 



๖ 
 

สมาชิกสภาทานใดไมเห็นชอบญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายจํานวน ๑ 
รายการ และจัดตั้งเปนรายการใหมจํานวน ๑ รายการ ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๘ 
เปนเงิน ๗๐๐,๐๐๐ บาท โปรดยกมือข้ึน 

  
มติท่ีประชุม - เห็นชอบ ๙ เสียงครับ ทานอูมาไมออกเสียงครับ 
  
ระเบียบวาระท่ี ๕ 
(นายอาดานา  เสะแม) 
ประธานสภาเทศบาล 

- เรื่อง ญัตติรางเทศบัญญัติเทศบาลตําบลตนไทร ประกอบดวย  
๑. เรื่องการใชน้ําประปา พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๒. เรื่องกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๓. เรื่องการควบคุมตลาด พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๔. เรื่องการจัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๕. เรื่องการควบคุมการเล้ียงหรือปลอยสัตว พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๖. เรื่องการเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีมูลคาเพ่ิม คาธรรมเนียมใบอนุญาต             

ขายสุรา และคาธรรมเนียมใบอนุญาตในการเลนการพนัน พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๗. เรื่องจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๘. เรื่องสถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๕๘ 

เชิญทานนายกครับ 
  
(นายเจะอูเซ็ง สาและ) 
นายกเทศมนตรี 

เรียนประธานสภาท่ีเคารพและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานครับ ในรางเทศบัญญัตินะ
ครับมีท้ังหมด ๘ เรื่อง ผมจะทําความเขาใจในเรื่องท่ี ๑ คือ เทศบัญญัติวาดวยการใช
น้ําประปา พ.ศ. ๒๕๕๘ ซ่ึงเปนโครงการใหมของเราท่ียังไมเคยมี กอนท่ีเราจะเก็บ
คาธรรมเนียมตางๆนั้น เราตองรางเทศบัญญัติวาดวยการใชน้ําประปา พ.ศ. ๒๕๕๘ 
เสียกอนนะครับ โดยกําหนดระเบียบเทศบาลตําบลตนไทร เพ่ือใหประชาชนในเขต
เทศบาลตําบลตนไทรมีน้ําใชท่ีสะอาด อยูในการควบคุมดูแล จําเปนตองตราเทศ
บัญญัติวาดวยการใชน้ําประปา พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
เหตุผล คือ ดวยเทศบาลตําบลตนไทรยังไมเคยมีน้ําประปาใชจึงอาศัยอํานาจตาม
มาตรา ๕๑ (๑)  มาตรา ๖๐ (๑)  และมาตรา ๖๖ (๔)  แหงพระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ. ๒๔๙๖ เทศบาลตําบลตนไทรจึงจัดทําเทศบัญญัติเทศบาลตําบลตนไทรวาดวยการ
ใชน้ําประปา พ.ศ. ๒๕๕๘ เพ่ือเปนขอกําหนดในการใชน้ําประปาเทศบาลเพ่ือบริการ
ประชาชนไดรวดเร็ว ประชาชนมีน้ําใชท่ีสะอาดในการอุปโภคบริโภคไดตลอดป จึงมี
ความจําเปนในการเก็บคาธรรมเนียมตาง ๆ เพ่ือใหเกิดความยุติธรรมกับผูใชน้ําประปา
เทศบาล จึงมีความจําเปนตองตราเทศบัญญัติวาดวยการใชน้ําประปา พ.ศ. ๒๕๕๘  
อยากใหเพ่ือนสมาชิกเปดดูฉบับรางนะครับ  ผมคิดวาทานสมาชิกคงดูจากบานแลวนะ
ครับ อยากใหสมาชิกดูรายละเอียดตางๆ ท่ีเรารางตามนี้ ก็มีหลายรายการ เชน การ
ติดตั้งมิเตอรมาตราวัด การเก็บคาน้ําประปา เอกสารอยูในมือของทาน โปรดพิจาณา
ครับ ขอบคุณครับ  

  



๗ 
 

(นายอาดานา  เสะแม) 
ประธานสภาเทศบาล 

สมาชิกทานใดมีขอสงสัยไหมครับ 

  
(นายคาเร็ม  แมเยาะ) 
สมาชิกสภาเทศบาล 

ขออนุญาตครับ 

  
(นายอาดานา  เสะแม) 
ประธานสภาเทศบาล 

เชิญทานคาเร็มครับ 

  
(นายคาเร็ม  แมเยาะ) 
สมาชิกสภาเทศบาล 

ผมนายคาเร็ม  แมเยาะ สมาชิกสภาเขต ๑ ในสวนของหมวดท่ี ๒ การสงน้ําประปา ใน
ขอ ๑๕ ขอใหฝายบริหารชวยชี้แจงในเรื่องของการใชน้ํา ขอทราบรายละเอียดครับ 

  
(นายเจะอูเซ็ง สาและ) 
นายกเทศมนตรี 

ขอ ๑๕  นะครับ ผูใชน้ําตองดูแลรักษามาตรวัดน้ําและเครื่องก้ันน้ํา  ใหอยูในสภาพ
เรียบรอยดีอยูเสมอ  หากเกิดการชํารุดเสียหาย  หรือสูญหาย  ตองแจงการประปาของ
เทศบาลนะครับเพ่ือเปลี่ยน  หรือติดตั้งมาตรวัดน้ําใหใหม  โดยคิดคาใชจายเปนคา
มาตรวัดน้ํา  จํานวน ๒๐๐  บาท สําหรับมาตรวัดน้ําขนาด ๑/๒ นิ้ว ๕๐๐ บาท  
สําหรับมาตรวัดน้ําขนาด ๓/๔ นิ้ว และ ๑,๒๐๐ บาท  สําหรับมาตรวัดน้ําขนาด ๑ นิ้ว  
แตหากมาตรวัดน้ําชํารุดเสียหายโดยการกระทําของผูใชน้ําไมวาจะเปนการจงใจหรือ
ประมาทเลินเลอผูใชน้ําจะตองเสียคาใชจายในการเปลี่ยนมาตรวัดน้ํา  ในราคาเดียวกับ
ผูขอใชน้ํารายใหม  รวมกับคาเสียหายท่ีพ่ึงประเมินท้ังหมด ก็คือวา กอนท่ีเราจะไป
ติดตั้ง ก็ตองมาข้ึนทะเบียนกอน ขนาดท่ีเราใชคือขนาด ๑/๒ นิ้ว ท่ีเราไปติดตั้งให
ชาวบาน สมมุติวาเราไปติดตั้งแลวมาตรวัดนั้นเสียหายเองโดยไมมีใครไปทําลาย
เทศบาลก็ตองไปเปลี่ยนโดยเก็บคาธรรมเนียมเสียหายประมาณ ๒๐๐ บาท แตถาเรา
ทําเองไดแกะถอดออกมาเพ่ือจะมาดู ถาทางเราไปสํารวจแลวพบวาความเสียหายเกิด
จากการกระทําของเจาของเอง ทางเทศบาลจะไปติดตั้งใหมในราคาท่ีไปติดตั้งใหม
ใหแกคนท่ัวไป ก็ราคานั้นอยูหลักพันนะครับ 

  
(นายคาเร็ม  แมเยาะ) 
สมาชิกสภาเทศบาล 

ของเราจะใชขนาดเทาไรครับ 

  
(นายเจะอูเซ็ง สาและ) 
นายกเทศมนตรี 

ของเราจะใชขนาด ๑/๒ นิ้ว ๑,๒๐๐ บาท 

  
(นายอาดานา  เสะแม) 
ประธานสภาเทศบาล 

ระเบียบวาระท่ี ๕ นี้ มีสมาชิกเทาใดจะอภิปรายไหมครับ 
ถาไมมีจะขอรับหลักการ สมาชิกสภาทานใดรับหลักการญัตติรางเทศบัญญัติเทศบาล
ตําบลตนไทร ประกอบดวย 

๑. เรื่องการใชน้ําประปา พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๒. เรื่องกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘ 



๘ 
 

๓. เรื่องการควบคุมตลาด พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๔. เรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๕. เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสัตว พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๖. เรื่องการเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีมูลคาเพ่ิม คาธรรมเนียมใบอนุญาต             

ขายสุรา และคาธรรมเนียมใบอนุญาตในการเลนการพนัน พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๗. เรื่องจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๘. เรื่องสถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๕๘ 

(นายคาเร็ม  แมเยาะ) 
สมาชิกสภาเทศบาล 

ขออนุญาตครับประธาน แบบนี้ ผมวาใชไมไดครับ 

  
(นายอาดานา  เสะแม) 
ประธานสภาเทศบาล 

ครับ 

  
(นายคาเร็ม  แมเยาะ) 
สมาชิกสภาเทศบาล 

ขอเสนอแยกประเด็นเปนขอๆ เพ่ือสมาชิกจะไดอภิปรายในแตละขอ ท้ัง ๘ ขอ  

  
(นายอาดานา  เสะแม) 
ประธานสภาเทศบาล 

ไดครับ เรื่องท่ี ๑ เรื่องการใชน้ําประปา พ.ศ. ๒๕๕๘ มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายไหม
ครับ  
สมาชิกสภาทานใดรับหลักการญัตติรางเทศบัญญัติเทศบาลตําบลตนไทร เรื่องการใช
น้ําประปา พ.ศ. ๒๕๕๘ โปรดยกมือข้ึน 

  
มติท่ีประชุม รับหลักการ 
  
(นายอาดานา  เสะแม) 
ประธานสภาเทศบาล 

เรื่องท่ี ๒ เรื่องกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘  มีสมาชิกทานใดจะ
อภิปรายไหมครับ  

  
(นายคาเร็ม  แมเยาะ) 
สมาชิกสภาเทศบาล 

ผมขอเสนอฝายบริหารโดยเฉพาะนายกไดอธิบายในสวนของแตละขอ ท้ังหมด ๘ ขอ 

  
(นายอาดานา  เสะแม) 
ประธานสภาเทศบาล 

เชิญทานนายก ครับ   

  
(นายเจะอูเซ็ง สาและ) 
นายกเทศมนตรี 

ครับ เรียนประธานสภาท่ีเคารพและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานครับ ในเรื่องกิจการท่ี
เปนอันตรายตอสุขภาพก็เปนเทศบัญญัติเทศบาลตําบลตนไทรของเรานะครับท้ัง ๘ 
ฉบับนี้นะ ตั้งแตขอ ๒ – ๘ เปนเทศบัญญัติรางใหม  เนื่องจากฉบับเดิมท่ีเราใชมานาน
หลายป เราตองปรับปรุงแกไขใหเปนปจจุบัน มีท่ีเราท่ีเดียวนะครับท่ีใชของเกาอยู ทาง
จังหวัดก็เรงใหนายกไดดําเนินการแกไขใหเปนฉบับปจจุบันใหสอดคลองกับรัฐบาลท่ี
จัดเก็บรายไดของทองถ่ิน สมมุติวาเราจัดเก็บไดนอย รัฐบาลอาจจะอุดหนุนนอยนะ



๙ 
 

ครับเพราะวาของเรานั้นเปนจุดออนมากในการจัดเก็บรายไดมาสูเทศบาล เพราะวาการ
ท่ีเราจะข้ึนเงินเดือนของสมาชิกสภาก็ดี ผูบริหารก็ดีอยูการจัดเก็บรายไดของเทศบาล 
ถาสมมุติวาการจัดเก็บรายไดท่ีลดลง เราอาจจะมีสิทธิ์ลดเงินเดือนนะครับ ฉะนั้นทาง
รัฐบาลก็ใหความสําคัญของการจัดเก็บรายไดครับ จบในเรื่องท่ี ๑ 
เรื่องท่ี ๒ เรื่องกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘ ใหมีเทศบัญญัติวาดวย
การควบคุมกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  โดยกําหนดมาตรการเพ่ือควบคุกิจการท่ี
เปนอันตรายตอสุขภาพใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  
และกฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติดังกลาว 
 
ฉะนั้นเทศบัญญัติฉบับนี้ก็อยากใหเพ่ือสมาชิกไดดู เพราะเราเองก็ไดดูจากหลายๆท่ี 
เพ่ือมาประยุกตใชในท่ีของเรา ก็ดูในสวนของการจัดเก็บและอัตราคาธรรมเนียมทาย
เทศบัญญัติท่ีเราตั้งไว ผมคิดวาพวกเราคงดูมาแลวนะครับท้ังในเรื่องของการจัดเก็บไม
วาจะเปนการเลี้ยงมา โค กระบือ จะเปนแนวทาง เปนกรอบท่ีเรากําหนดในเทศบัญญัติ 
ไมวากิจการบานเราอาจจะไมมีหรือมี เราก็ตองใสใหครบองคประกอบของเทศบัญญัติ 
ฉะนั้นการท่ีเราจะประกาศใชเทศบัญญัติทุกฉบับ เราจะตอง ไดรับความเห็นชอบจาก
สภาและสงไปท่ีอําเภอใหสงไปท่ีจังหวัด ผูวาราชการจังหวัดนราธิวาสจะไดลงนามดวย 
ก็อยากใหพวกเราดูในเรื่องท่ี ๒ วามีอะไรท่ีเราจะอภิปรายและยังมีในสวนของ
แบบฟอรมตางๆ ใบคําขอ ใบอนุญาตซ่ึงอยูในแนบทายกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 
คาธรรมเนียมตางๆ ท่ีเราจะเก็บ เราอยาลืมวา เงินรายไดของเรา รัฐบาลเปนหวงมาก 
เราเก็บภาษีท้ังป จายเงินเดือนท้ังเดือนของเรายังไมไดเลยครับ เราเก็บได ๔๐๐,๐๐๐ 
– ๕๐๐,๐๐๐ บาท เงินเดือนของเราตอเดือนนั้น ๑,๐๐๐,๐๐๐ กวาบาท ซ่ึงรัฐบาล
กําลังพิจารณามากในเรื่องของการเก็บรายไดของเรา ฉะนั้นเราตองปรับใหเปนปจจุบัน 
คอยเปนคอยไป ไมใชจะบังคับใชเลย ตายตัวไมได เพราะกอนประกาศใช เราจะ
ประชาสัมพันธประชาชน พ่ีนองของเราใหทราบเสียกอน ในปงบประมาณ ๒๕๕๙ เรา
ตองดําเนินการจัดเก็บคาธรรมเนียมในทุกตารางนิ้วท่ีอยูในเขตของเรา เก็บใหได ถาเรา
ปลอยปะละเลย ผมวารัฐบาลคงเอาจริงเรื่องการเก็บภาษีนะครับ ขอใหทุกทานพิจาณา
ตอครับ ขอบคุณครับ  

  
(นายอาดานา  เสะแม) 
ประธานสภาเทศบาล 

มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายไหมครับ เชิญครับ ทานอูมาเชิญครับ 

  
(นายอูมา  มีเหาะ) 
สมาชิกสภาเทศบาล 

เรียนทานประธานท่ีเคารพ ผมนายอูมา  มีเหาะ สมาชิกเขต ๒ ผมอยากทราบวาเรื่อง
ควบคุมตลาดนี้มันอยูในหมวดนี้ เรื่องฆาสัตวอยูในหมวดนี้หรือเปลาครับ เดี่ยวนี้เรื่อง
ฆาสัตวนี้มีอยูทุกๆท่ี ชาวบานฆาไมเปน 

  
(นายอาดานา  เสะแม) 
ประธานสภาเทศบาล 

ครับ เรื่องอะไรครับ 

  



๑๐ 
 

(นายอูมา  มีเหาะ) 
สมาชิกสภาเทศบาล 

เรื่องฆาสัตว ฆาวัว ตรงนั้นมันอยูในของเรื่องไหนครับ 

  
(นายคาเร็ม  แมเยาะ) 
สมาชิกสภาเทศบาล 

ผมทักทวงทานประธานใหลําดับกอนนะครับ ตอนนี้เราอภิปรายในสวนของเรื่องท่ี ๒ 
เรื่องกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ ใหจบเรื่องนี้กอน แลวทานอูมา  มีเหาะก็ไปใน
สวนเรื่องท่ี ๓ ขอใหดูเปนขอๆ 

  
(นายอาดานา  เสะแม) 
ประธานสภาเทศบาล 

เชิญพิจารณาในเรื่องท่ี ๒ เรื่องกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ เชิญครับ 

  
(นายคาเร็ม  แมเยาะ) 
สมาชิกสภาเทศบาล 

ผมนายคาเร็ม  แมเยาะ สมาชิกสภาเขต ๑ ซ่ึงในกิจการท่ีจะเปนอันตรายตอสุขภาพ 
พ.ศ.๒๕๕๘ เปนการบังคับใชในเทศบาลตําบลตนไทร ไมเคยมีใช ในปนี้เราก็เริ่มในการ
ใชเทศบัญญัตินี้ ถาดูก็เปนเรื่องท่ีดีครับ ประชาชนปฏิบัติแลวฝายเทศบาลก็ยินดีท่ีจะไป
ควบคุมในสวนการเกิดอันตราย หรือวาการขออนุญาต ควบคุมงานตางๆ แตตามท่ีทาน
นายกชี้แจงเม่ือสักครูวา เราจะไปบังคับในป พ.ศ.๒๕๕๙ แสดงวาป พ.ศ.๒๕๕๘ นี้ เรา
ยังไมใชใชไหมครับ จะไดประชาสัมพันธใหชาวบานทราบกอนไปดําเนินการในปหนา 
ตอนนี้ผมก็ขอสนับสนุนครับ ขอบคุณครับ 

  
(นายอาดานา  เสะแม) 
ประธานสภาเทศบาล 

มีสมาชิกทานอ่ืนอีกไหมครับ ถาไมมีจะขอรับหลักการ 
สมาชิกสภาทานใดเห็นชอบญัตติรางเทศบัญญัติเทศบาลตําบลตนไทร เรื่องกิจการท่ี
เปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘ โปรดยกมือข้ึน 

  
มติท่ีประชุม รับหลักการ 
  
(นายอาดานา  เสะแม) 
ประธานสภาเทศบาล 

เรื่องท่ี ๓ เรื่องการควบคุมตลาด พ.ศ. ๒๕๕๘ เชิญทานนายก เชิญครับ 
 

  
(นายเจะอูเซ็ง สาและ) 
นายกเทศมนตรี 

ครับ เรียนประธานสภาท่ีเคารพและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานครับ เรื่องท่ี ๓ นะครับ
เรื่องการควบคุมตลาด พ.ศ. ๒๕๕๘ สวนท่ี ๑ ของหมวดท่ัวไป เรื่องลักษณะตลาด  
เพ่ือประโยชนในการควบคุมกาํกับดูแลการจัดตั้งตลาดและการจําหนายสินคา
ในตลาดของผูไดรับอนุญาตใหจัดตั้งตลาดในเขตเทศบาลตําบลตนไทรใหมี
ความสะอาด ปลอดภัย มีคุณภาพ เปนระเบียบเรียบรอย ถูกตองดาน
สุขลักษณะ และเพ่ือกาํหนดหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขในการขออนุญาต 
การอนุญาต รวมทั้งกาํหนดอัตราคาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต ให
สอดคลองกับพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  ใหกระทาํไดโดย
การตราเปนเทศบัญญัติ คณะผูบริหารเทศบาลตาํบลตนไทร จึงขอเสนอราง
เทศบัญญัติ เรื่องการควบคุมตลาด พ.ศ. ๒๕๕๘ ตอสภาเทศบาลตาํบลตนไทร 
เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ ใหใชบังคับเปนเทศบัญญัติเทศบาลตาํบลตน



๑๑ 
 

ไทรตอไป  
 
รายละเอียดนั้น ทานสมาชิกไดดู เอาหัวขอหลักๆนะครับ แลวก็การเก็บคาธรรมเนียม
ตางๆ เม่ือสักครูเรื่องการออกใบอนุญาต และทานอูมาก็ไดสอบถามเรื่องของการฆา
สัตว ขอกฎหมายในการฆาสัตวนั้น จะเก็บไดก็ตอเม่ือเรามีโรงฆาสัตว แตโรงฆาสัตวของ
เรานั้นไมไดใช เราก็ไมสามารถเก็บคาธรรมเนียมได แตยังดีท่ีเราเก็บคาวัวตัวละ ๕๐ 
บาทในระเบียบ แตบางครั้งเราก็ไมไดเก็บ เจาของผูประกอบการก็มาจายตามอัตภาพ
ของเคา ซ่ึงงานหลักของการฆาสัตวนั้น เราตองทําโรงฆาสัตวใหเคา เราไมทําโรงฆาสัตว 
เราก็เก็บไมได และอยากเรียนใหเพ่ือนสมาชิกโปรดทราบ ก็พิจารณาตามเอกสารนะ
ครับ ขอบคุณครับ  

  
(นายอาดานา  เสะแม) 
ประธานสภาเทศบาล 

มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายครับ มีไหมครับ เชิญทานอูมา เชิญครับ 

  
(นายอูมา  มีเหาะ) 
สมาชิกสภาเทศบาล 

เรียนทานประธานท่ีเคารพ ผมนายอูมา  มีเหาะ สมาชิกเขต ๒ แลวโรงฆาสัตวท่ีเราตั้ง
มาเกือบลาน มันยังไง เราจะควบคุมยังไง ถาเราไมเนนเรื่องฆาสัตว ชาวบานโวยวาย
จริงๆนะ มันสงกลิ่นเหม็นเหม็นติดกับรานน้ําชาดวย แลวเราจะทํายังไงใหชาวบานไม
เดือดรอน ถาไมควบคุมเรื่องนี้ ผมคิดวา ๒-๓ ป ท่ีผมพูดในสภา พอผมไปรานกาแฟ 
เคาไมไหวทุกๆครั้ง ผมไมกลาไปดื่มกาแฟรานแบและ เพราะชาวบานบอกวาเหม็น เรา
จะตอบยังไงกับเขา เราจะไปคุยไดยังไง ถาเราไมเนน เราไมเอาจริงจังเรื่องควบคุมครับ 
เราทํา แตควบคุมไมได ขอใหโปรดพิจารณาใหดี เราเปนสมาชิกโดนทุกครั้ง ไมกลาไป
ครับ เดือนหนึ่งเขาไปครั้งเดียวรานกาแฟ กลัวชาวบาน กลัวเจอคนท่ีปากไมคอยดีครับ 
ขอขอบคุณครับ 

  
(นายอาดานา  เสะแม) 
ประธานสภาเทศบาล 

เชิญทานนายกครับ  

  
(นายเจะอูเซ็ง สาและ) 
นายกเทศมนตรี 

ขอบคุณประธานสภา สมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานนะครับ ครับในสวนท่ีสมาชิกได
เสนอแนะ ก็เปนสิ่งท่ีดีครับ เปนเรื่องท่ีดีมาก เราตองเตรียมความพรอมโรงฆาสัตว เรา
ตองออกมาตรการ ในเรื่องของการควบคุมตลาดนั้นแปนการทําใหเสียบรรยากาศ เขา
ขายในกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ เราเก็บไดทุกทางนะครับภาษี แตเราตองเตรียม
ความพรอม โรงฆาสัตวตั้งแตผมเขามาก็อยูเหมือนเดิม ไมมีการดําเนินการ อันนี้ผมจะ
ไดไปปรึกษา อยากใหชางไปดู ผูท่ีคาขายเก่ียวกับการคาสัตวก็ตองใหความรวมมือ 
สมาชิกของเราตองใหความรวมมือดวย ผมไดดูครั้งแรกของการเปดโรงฆาสัตว นอย
มากนะครับเทียบกับการลงทุนมหาศาล ยังไมไดรับผลการสําเร็จอยางมาก ในครั้งนี้ท่ี
เรารางเทศบัญญัติ เราตองบังคับใชจริงจัง ผมยินดีท่ีจะรับฟงเพ่ือไปปรับปรุงแกไข
ตอไป ขอบคุณครับ 

  



๑๒ 
 

(นายอาดานา  เสะแม) 
ประธานสภาเทศบาล 

เชิญทานคาเร็ม  

  
(นายคาเร็ม  แมเยาะ) 
สมาชิกสภาเทศบาล 

ผมนายคาเร็ม  แมเยาะ สมาชิกสภาเขต ๑ ผมจะเสริมในสวนของกําจัดสิ่งปฏิกูล 
เก่ียวกับมูลสัตวหรืออะไร วิธีการท่ีจะไปทําใหถูกกสุขลักษณะ ในเรื่องนี้ผมไดรองเรียน
จากชาวบานวามีแมลงวัน 

  
(มะบีดี สาแลเมาะ) 
สมาชิกสภาเทศบาล 

ทานคาเร็มครับ ขอไหนครับ  อันนี้เปนขอ ๔ ครับ ตอนนี้พิจารณาขอท่ี ๓ 

  
(นายคาเร็ม  แมเยาะ) 
สมาชิกสภาเทศบาล 

ขอ ๓ ครับ ในสวนการควบคุมตลาด ก็อยากใหฝายสาธารณสุขรับผิดชอบใหดีหนอย 
ขณะนี้ชาวบานไดรองเรียนวามีแมลงวันเกิดการเพาะเชื้อ ไมทราบอันนี้เพาะเชื้อมาจาก
ไหน แตถาเราดูจากสวนท่ีเกิด แมลงวันก็เกิดจากการฆาไก ซ่ึงไมไดจัดระบบใหถูกตอง 
และตามท่ีนายกบอกวาท้ังหมดจะไปบังคับใชในป ๕๙ แตในบางสวนอยากใหฝายท่ี
รับผิดชอบไปดูแล ถาๆตลาดมีการคาขายและมีชาวบานไปซ้ือแลวมีแมลงวันไปตอม ก็
จะนําโรคตางๆเขามาในพ้ืนท่ีของเรา แลวจะทําอันตรายแกชาวบานดวย อยากใหฝายท่ี
ดูแลในสวนสาธารณสุข ใหไปดูแลกอนไปบังคับใชในปหนา ขอบคุณครับ   

  
(นายอาดานา  เสะแม) 
ประธานสภาเทศบาล 

มีสมาชิกทานอ่ืนอีกไหมครับ ถาไมมีจะขอรับหลักการ 
สมาชิกสภาทานใดเห็นชอบญัตติรางเทศบัญญัติเทศบาลตําบลตนไทร เรื่องการควบคุม
ตลาด พ.ศ. ๒๕๕๘ โปรดยกมือข้ึน 

  
มติท่ีประชุม รับหลักการ 
  
(นายอาดานา  เสะแม) 
ประธานสภาเทศบาล 

เรื่องท่ี ๔ เรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๘ 
เชิญทานนายกครับ  

  
(นายเจะอูเซ็ง สาและ) 
นายกเทศมนตรี 

เรียนประธานสภาท่ีเคารพและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานครับ เพ่ือประโยชนในการ
รักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ ขนและกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยใน
เขตเทศบาลตําบลตนไทรโดยกําหนดหลักเกณฑ สุขลักษณะและการอ่ืนท่ีจําเปนรวมถึง
อัตราคาธรรมเนียมในการอนุญาต ใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ. ๒๕๓๕ และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๐  ใหกระทําไดโดยการตราเปน
เทศบัญญัติ  คณะผูบริหารเทศบาลตําบลตนไทร จึงขอเสนอรางเทศบัญญัติเทศบาล
ตําบลตนไทร เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๘ ตอสภาเทศบาล
ตําบลตนไทรเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ และนําเสนอผูวาราชการจังหวัดนราธิวาส 
เพ่ือพิจารณาอนุมัติ ใหใชบังคับเปนเทศบัญญัติเทศบาลตําบลตนไทรตอไป 
 
ก็ในสวนการกําจัดสิ่งปฏิกูล กองสาธารณสุขไดดําเนินการท่ีผานมา การเก็บขยะ การ
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ขนขยะแลวก็การเก็บภาษีขยะ อัตราในการเก็บภาษีขยะ ท่ีอ่ืนท่ีเราไดศึกษาดู เคาไป
ไกลมากในเรื่องการเก็บขยะบางท่ีเก็บในอัตราครัวเรือน ครัวเรือนละ ๓๐ บาทท่ีใชถัง
ขยะของเทศบาลเปนท่ีท่ีท้ิงขยะ บางท่ีก็ ๒๐ บาท ยังเก็บอยู ๑๐ บาท เปนอัตราท่ีไมมี
ใครเก็บแลว ขณะนี้ก็มีแคแหงเดียวท่ียังเก็บอัตรา ๑๐ บาท การจัดเก็บก็ดี การดูแลก็ดี 
เรื่องของการออกใบอนุญาตตางๆ ก็อยูในเอกสารฉบับนี้ครับ อยากใหเพ่ือนสมาชิก
โปรดพิจารณาตอไปครับ 

  
(นายอาดานา  เสะแม) 
ประธานสภาเทศบาล 

เชิญครับทานปลัด 

  
(นายภูวิศ วรรณพฤกษ) 
เลขานุการสภาเทศบาล 

เรียนประธานครับ ผมปลัดเทศบาลตําบลตนไทร ขออนุญาตกราบเรียนชี้แจงกรณีท่ี
ทานนายกไดแจงเรื่องการกําจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอยนําเรียนทานสมาชิกใหรับทราบ คือ 
ตอนนี้ทางจังหวัดนราธิวาสกําลังของบประมาณในการจัดตั้งโรงกําจัดขยะในเขต
เทศบาลเมืองนราธิวาส ถาเสร็จสิ้น ตอไปนี้ทางเทศบาลของเราขนถายไปท่ีพักคือท่ีเขต
ยี่งอ จากนั้นก็จะจัดสงไปท่ีโรงงานเขตอําเภอเมือง เปนไปไดนะครับท่ีจะไดรับ
งบประมาณในสวนนี้ ตอไปขยะเราแทนท่ีจะไปท้ิงท่ีหมูท่ี ๕ คงไมตอง เปนการบูรณา
การท้ังจังหวัดนราธิวาส มันจะมีจุดขนถายประมาณ ๔ แหง มีท่ีอําเภอยี่งอ เมือง รือ
เสาะเปนจุดท่ีจะรับ ในขณะเดียวกันก็จะมีโรงงานไฟฟา อาจจะกอตั้งในเขตของยี่งอ 
อําเภอยี่งอหลังจากท่ีขาไปกําจัดขยะ ปฏิรูปขยะแลว อาจจะเปนสวนหนึ่งท่ีจัดสงให
โรงงานไฟฟา ระยะเวลาท่ีดําเนินการคงตองใชเวลา แตอันนี้ก็คือนําเรียนใหสมาชิก
ไดรับทราบ และตัวผมเองนี้ไดรับมอบหมายจากทานนายกใหไปลงนาม ลง MOU กับ
ทางจังหวัดแลว เพ่ือนําเรียนใหสมาชิกไดทราบครับผม 

  
(นายอาดานา  เสะแม) 
ประธานสภาเทศบาล 

มีสมาชิกทานอ่ืนอีกไหมครับ  
สมาชิกสภาทานใดรับหลักการญัตติรางเทศบัญญัติเทศบาลตําบลตนไทร เรื่องเรื่อง 
การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๘  โปรดยกมือข้ึน 

  
มติท่ีประชุม รับหลักการ 
  
(นายอาดานา  เสะแม) 
ประธานสภาเทศบาล 

เรื่อง ๕ เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสัตว พ.ศ. ๒๕๕๘ 
เชิญทานนายกครับ เชิญครับ 

  
(นายเจะอูเซ็ง สาและ) 
นายกเทศมนตรี 

เรียนประธานสภาท่ีเคารพและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานครับ เรื่องท่ี ๕ เรื่องการ
ควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสัตว พ.ศ. ๒๕๕๘ เพ่ือประโยชนในการรักษาสภาวะ
ความเปนอยูท่ีเหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชนในทองถ่ินเพ่ือปองกัน
อันตรายจากเชื้อโรคท่ีเกิดจากสัตว อันตรายท่ีเกิดจากการถูกสัตวทําราย เหตุ
รําคาญตางๆ เชน กลิ่น เสียงรบกวน น้าํเสียจากคอกหรือท่ีเลี้ยงสัตวรวมถึงตัวสัตว  
เพ่ือรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง และเพ่ือ
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กําหนดเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสัตว ประเภทของสัตว กรรมวิธีการเลี้ยง 
การปองกันเหตุรําคาญ และการปลอยสัตวในท่ีหรือทางสาธารณะใหสอดคลองกับ
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และแกไขเพ่ิม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 
๒๕๕๐ ใหกระทําไดโดยการตราเปนเทศบัญญัติ คณะผูบริหารเทศบาลตําบลตน
ไทรจึงขอเสนอรางเทศบัญญัติ เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสัตว พ.ศ. 
๒๕๕๘  ตอสภาเทศบาลตําบลตนไทร และนาํเสนอผูวาราชการจังหวัดนราธิวาส
เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ ใหใชบังคับเปนเทศบัญญัติเทศบาลตําบลตนไทร
ตอไป 
 
ในเรื่องนี้บานเราสวนใหญแลวมีอํานาจในการควบคุมสัตว แตเราใสในเทศบัญญัติ
ใหครอบคลุมเพ่ือเสนอใหผูวาตอไป ก็เพ่ือเปนการรักษาสภาวะความเปนอยูท่ี
เหมาะสมกับการดํารงชีพของทองถ่ินในการกําจัดเชื้อโรคท่ีเกิดจากสัตว เทศบาล
ตําบลตนไทรจึงกําหนดควบคุมดังนี้ครับ ไมวาจะเปนชาง มา โค กระบือ สุกร แกะ 
แพะ ไก เปด สุนัข แมว งูพิษ และเปนงูท่ีกอใหเกิดอันตรายตอคนและสัตว จระเข 
นก ผึ้ง กระตาย กบ งูทุกชนิด สัตวตองหามตามกฎหมายอ่ืนๆ สัตวท่ีมีพิษและสัตว
ดุราย สัตวเหลานี้บานเรามีการเลี้ยงแบบชีวิตประจําวัน เราไมสามารถท่ีจะ
ดําเนินการได ท่ีเราดําเนินการไดก็ท่ีเขาเลี้ยงเปนอาชีพ เราก็ไปดาํเนินการควบคุม
เคาอีกทีหนึ่ง เชน การเลี้ยงไกเปนคอก การเลี้ยงวัวท่ีมีเปนจํานวนมาก แตถาเลี้ยง
วัวเพ่ือครอบครัวก็ไมตอง อยากใหเพ่ือนสมาชิกพิจารณาดวยครับ ขอบคุณครับ 

  
(นายคาเร็ม  แมเยาะ) 
สมาชิกสภาเทศบาล 

ผมนายคาเร็ม  แมเยาะ สมาชิกสภาเขต ๑ ก็ในเทศบัญญัติขอ ๕ ตามท่ีนายกชี้แจงเม่ือ
ก้ีนี้ 
รูสึกจะมีปญหาเนนเก่ียวกับโรคท่ีมีการเคลื่อนยาย แตผมดูในสวนขอเท็จจริงตามบาน
เรา เคาเลี้ยง ผมอยากยกตัวอยาง เชน การเลี้ยงแพะ หรือควาย บางคนปลอยแลวไป
กินพืชผักของชาวบานมา มีการฟองรอง ผมอยากใหไปปฏิบัติตามใชเทศบัญญัตินี้ ผม
อยากใหไปดูแลการปฏิบัติในสวนนั้นครับท่ีผานมาการเลี้ยงแพะแลวก็ปลอย มีการไป
กินตนยาง ลองกอง แลวไปกินพวกพืชตางๆของชาวบานซ่ึงทําความเสียหายในท่ีนี้ ทาง
เราในฐานะสมาชิกแลวก็ฝายบริหารใชสถานการณนี้ไปแกไขปญหา เพราะบางพ้ืนท่ี
อยางควาย เคาเลี้ยงก็เกิดไปกินขาวท่ีเคาปลูกก็เกิดปญหา ฟองรองข้ึนมาแลวไปจาย
คาเสียหายครับ อันนี้ขอเท็จจริงท่ีเกิดในพ้ืนท่ี ก็อยากใหไปดูในสวนนี้ดวยครับ ขอบคุณ
ครับ 

  
(นายอาดานา  เสะแม) 
ประธานสภาเทศบาล 

มีสมาชิกทานอ่ืนอีกไหมครับ ถาไมมีจะขอรับหลักการ เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือ
ปลอยสัตว พ.ศ. ๒๕๕๘   
สมาชิกสภาทานใดเห็นชอบญัตติรางเทศบัญญัติเทศบาลตําบลตนไทร โปรดยกมือข้ึน 

  
มติท่ีประชุม รับหลักการ 
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(นายอาดานา  เสะแม) 
ประธานสภาเทศบาล 

เรื่องท่ี ๖ เรื่องการเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีมูลคาเพ่ิม คาธรรมเนียมใบอนุญาต             
ขายสุรา และคาธรรมเนียมใบอนุญาตในการเลนการพนัน พ.ศ. ๒๕๕๘ 
เชิญครับ เชิญทานนายกครับ 

  
(นายเจะอูเซ็ง สาและ) 
นายกเทศมนตรี 

เรียนประธานสภาท่ีเคารพและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานครับ โดยท่ีเปนการสมควร
จัดเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะ  ภาษีมูลคาเพ่ิม  คาธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา  และ
คาธรรมเนียมใบอนุญาตในการเลนการพนันเปนรายไดของเทศบาลเพ่ือนําไปใชจายใน
กิจการตามอํานาจหนาท่ี  และอํานวยความสะดวกแกผูเสียภาษี  และคาธรรมเนียม
ดังกลาว  สมควรมอบใหสวนราชการซ่ึงมีหนาท่ีจัดเก็บภาษีและคาธรรมเนียมเพ่ือ
เทศบาล  จึงจําเปนตองตราเทศบัญญัตินี้ข้ึนมา  เพ่ือสภาเทศบาลพิจารณาเห็นชอบ
และใชบังคับในทองถ่ินเทศบาลตําบลตนไทร  ตอไป  
ครับ ในสวนของภาษีนะครับ บานเราไมคอยมีภาษีสุรา การพนันแตเราตราเพ่ือใหครบ
องคประกอบในเรื่องเทศบัญญัติของเทศบาลใหสมบูรณแบบ ครับผมใหทานสมาชิก
ชวยพิจารณาตอไปครับ 

  
(นายอาดานา  เสะแม) 
ประธานสภาเทศบาล 

มีทานใดจะอภิปรายหรือเปลาครับ เชิญทานอูมาครับ 

  
(นายอูมา  มีเหาะ) 
สมาชิกสภาเทศบาล 

เรียนทานประธานท่ีเคารพ ผูบริหาร ขาราชการและเพ่ือนสมาชิกทุกทาน ผมนายอูมา  
มีเหาะ สมาชิกเขต ๒ ผมขอถาม ถามเก่ียวกับเรื่องภาษีโรงเรือน มันอยูในนี้หรือเปลา
ครับ  

  
(นายอาดานา  เสะแม) 
ประธานสภาเทศบาล 

เชิญทานนายกครับ 

  
(นายเจะอูเซ็ง สาและ) 
นายกเทศมนตรี 

ภาษีโรงเรือนในนี้ไมมีครับ อันนี้มีแคภาษีเฉพาะ ผูเก็บคาธรรมเนียมนั่นคือกรมสรรพกร
ท่ีเก็บภาษีนี้ใหเรา เคาเก็บท่ัวประเทศแลวแบงใหเรา เรามีหนาท่ีตองรับมาถึงแมวาบาน
เราไมมีภาษีการพนันแลวก็สุรา แตสวนกลางจะรวบรวมแลวแบงมาใหเรา ขอบคุณครับ 

  
(นายอาดานา  เสะแม) 
ประธานสภาเทศบาล 

มีทานใดทานอ่ืนอีกหรือเปลาครับ ถาไมมีจะขอรับหลักการ   
สมาชิกสภาทานใดเห็นชอบญัตติรางเทศบัญญัติเทศบาลตําบลตนไทร เรื่องการเก็บ
ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีมูลคาเพ่ิม คาธรรมเนียมใบอนุญาต ขายสุรา และคาธรรมเนียม
ใบอนุญาตในการเลนการพนัน พ.ศ.๒๕๕๘ โปรดยกมือข้ึน 

  
มติท่ีประชุม รับหลักการ 
  
(นายอาดานา  เสะแม) 
ประธานสภาเทศบาล 

เรื่องท่ี ๗ เรื่องจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
เชิญครับ เชิญทานนายกครับ 



๑๖ 
 

(นายเจะอูเซ็ง สาและ) 
นายกเทศมนตรี 

เรียนประธานสภาท่ีเคารพและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานครับ โดยท่ีเปนการสมควรให
มีการกําหนดหลักเกณฑสุขลักษณะสวนบุคคลของผูจําหนายหรือผูชวยจําหนายสินคา  
สุขลักษณะในการใชกรรมวิธีการจําหนาย ทํา ประกอบ ปรุง เก็บหรือสะสมอาหารหรือ
สินคาอ่ืน รวมท้ังการรักษาความสะอาดของภาชนะน้ําใชและของใชตางๆ การจัดวาง
สินคาและการเรขายสินคา กําหนดเวลาสําหรับการจําหนายสินคาและการอ่ืนท่ีจําเปน
เพ่ือการรักษาความสะอาดและปองกันอันตรายตอสุขภาพ รวมท้ังการปองกันมิใหเกิด
เหตุรําคาญ  และการปองกันโรคติดตอเพ่ือประโยชนของประชาชนและการควบคุม
การจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ  ตลอดจนกําหนดหลักเกณฑ วิธีการและ
เง่ือนไขในการขอออกใบอนุญาต  ใบแทน  ใบอนุญาต  การตออายุใบอนุญาตและ
อัตราคาธรรมเนียมเทศบาลตําบลตนไทรจึงขอตราเทศบัญญัติข้ึนมาเพ่ือใหสภา
เทศบาลพิจารณาเห็นชอบและบังคับใชในทองถ่ินเทศบาลตําบลตนไทร  ตอไป 

  
(นายอาดานา  เสะแม) 
ประธานสภาเทศบาล 

มีทานใดจะอภิปรายหรือเปลาครับ เชิญครับ เชิญทานซุลกรีนัย  สาแม 

  
(นายซุลกรีนัย  สาแม) 
สมาชิกสภาเทศบาล 

คือเรื่องขอกฎหมาย ผมไมคอยขัดของเทาไร แตผมอยากใหเจาหนาท่ีหรือผูเก่ียวของ
ดูแลเรื่องตัวหนังสือ เครื่องหมายตางๆ วรรณยุกต ยังมีคําผิดเยอะครับ ผมไมทราบวา
ตอนเราเสนอ เราเสนอใครหรือเปลา อยางเชน หมวดท่ี ๑ ใบอนุญาตให “จาหนาย
สินคา” มันถูกไหมครับ เออ มันตอง “จําหนาย” มันตกเยอะครับ ไมรูวาใครรับผิดชอบ
ในสวนนี้หรือวาเอาจากอินเตอรเน็ตในแบบนี้ หรือวาเรามาพิมพใหม ถาผิดพลาดใน
เครื่องเลยก็ไมเปนไร ถือวาเจาหนาท่ีของเราไมมีความผิด แตถาเจาท่ีพิมพ ผมวามันผิด
นะครับ อยากใหแกไขสวนนี้ครับ  

  
(นายอาดานา  เสะแม) 
ประธานสภาเทศบาล 

เดี๋ยวใหเจาหนาท่ีแกไขในสวนท่ีผิด มีทานใดทานอ่ืนอีกหรือเปลาครับ ถาไมมีจะขอรับ
หลักการ   
สมาชิกสภาทานใดเห็นชอบญัตติรางเทศบัญญัติเทศบาลตําบลตนไทร เรื่องจําหนาย
สินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘ โปรดยกมือข้ึน 

  
มติท่ีประชุม รับหลักการ 
  
(นายอาดานา  เสะแม) 
ประธานสภาเทศบาล 

เรื่องท่ี ๘ เรื่องสถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๕๘ 
เชิญผูบริหาร เชิญครับ 

  
(นายเจะอูเซ็ง สาและ) 
นายกเทศมนตรี 

เรียนประธานสภาท่ีเคารพและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานครับ สวนเรื่องท่ี ๘ เรื่อง
สถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๕๘ เพ่ือประโยชนในการ
ควบคุมหรือกํากับดูแลสถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหารท่ีไดรับ
ใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงภายในเขตเทศบาลตําบลตนไทร  ซ่ึง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. 2535  ใหกระทําไดโดยการตราเปนเทศบัญญัติ  



๑๗ 
 

จึงจําเปนตองตราเทศบัญญัตินี้ 
จึงอยากใหเพ่ือสมาชิกพิจาณาในสวนของเรื่องท่ี ๘ เรื่องสุดทายนะครับ ขอบคุณครับ 

  
(นายอาดานา  เสะแม) 
ประธานสภาเทศบาล 

มีทานใดทานอ่ืนอีกหรือเปลาครับ ถาไมมีจะขอรับหลักการ   
สมาชิกสภาทานใดเห็นชอบญัตติรางเทศบัญญัติเทศบาลตําบลตนไทร เรื่องสถานท่ี
จําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๕๘ โปรดยกมือข้ึน 

  
มติท่ีประชุม รับหลักการ 
  
ระเบียบวาระท่ี ๖ 
(นายอาดานา  เสะแม) 
ประธานสภาเทศบาล 

- เรื่อง อ่ืนๆ 
 

  
(นายเจะอูเซ็ง สาและ) 
นายกเทศมนตรี 

ครับ นายกอยากจะเสนอพิจาณาเอกสารท้ังหมดเปน ๓ วาระรวด อยากใหสมาชิกสภา 
๑ ใน ๓ ยกมือรับหลักการ ๓ วาระรวด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
ขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 
๒๕๕๔ ขอ ๔๕ ญัตติรางขอบัญญัติท่ีประชุมสภาทองถ่ิน ตองพิจารณา ๓ วาระ แตท่ี
ประชุมสภาทองถ่ินจะอนุมัติใหพิจารณา ๓ วาระรวดเดียวก็ได ในการพิจาณา ๓ วาระ
รวดเดียว ผูบริหารทองถ่ินหรือสมาชิกทองถ่ินจํานวนไมนอยกวา ๑ ใน ๓ ของจํานวนผู
ท่ีอยูในท่ีประชุมจะเปนผูเสนอก็ได เม่ือท่ีประชุมสภาทองถ่ินอนุมัติใหพิจารณา ๓ วาระ
รวดเดียวแลว การพิจาณาวาระท่ี ๒ นั้นใหท่ีประชุมสภาทองถ่ินเปนกรรมการแปรญัตติ
เต็มสภา โดยใหประธานท่ีประชุมเปนประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 

  
(นายอาดานา  เสะแม) 
ประธานสภาเทศบาล 

ขอมติตามท่ีนายกเสนอ ๓ วาระรวด 
 

  
(นายคาเร็ม  แมเยาะ) 
สมาชิกสภาเทศบาล 

ขออนุญาตครับ ขอใหทานประธานสรุปสั้นๆ เพราะวาสมาชิกบางทานก็ไมเขาใจ 
ขอบคุณมากครับ 

  
(นายอาดานา  เสะแม) 
ประธานสภาเทศบาล 

ในการพิจารณา ๓ วาระรวดนั้น ใหผูบริหารหรือสมาชิกไมนอยกวา ๑ ใน ๓ ของ
จํานวนผูท่ีอยูในท่ีประชุมจะเปนผูเสนอก็ได เม่ือท่ีประชุมสภาทองถ่ินอนุมัติใหพิจารณา 
๓ วาระรวดเดียวแลว การพิจาณาวาระท่ี ๒ นั้นใหท่ีประชุมสภาทองถ่ินเปนกรรมการ
แปรญัตติเต็มสภา โดยใหประธานท่ีประชุมเปนประธานคณะกรรมการแปรญัตติตาม
ขอ ๔๕ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 
๒๕๔๗แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ครับ 
มีสมาชิกจะใหอธิบายเพ่ิมเติมอีกไหมครับ 

  
(นายคาเร็ม  แมเยาะ) ครับ นี่เปนขอบัญญัติใหม เพราะของเดิมในการประชุมรางเทศบัญญัติแตละครั้ง ให



๑๘ 
 

สมาชิกสภาเทศบาล ประชุมเปน ๓ วาระ 
  
(นายอาดานา  เสะแม) 
ประธานสภาเทศบาล 

ไมใช ครับ ถาเปนรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายจะใหประชุม ๓ วาระรวดไมได 
มีขอสงสัยไหมครับ  
สมาชิกทานใดเห็นชอบ ๓ วาระรวด โปรดยกมือข้ึนครับ 

  
มติท่ีประชุม - เห็นชอบ 
  
(นายเจะอูเซ็ง สาและ) 
นายกเทศมนตรี 

ขออนุญาตประธานนะครับ เรียนประธานสภาท่ีเคารพและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน
ครับ ในเรื่องของการประกาศใชแผนสามปของเทศบาลตําบลตนไทรตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
๒๕๔๘ กําหนดใหคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินมีหนาท่ีจัดทํา
รางแผนพัฒนา เพ่ือเสนอใหคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพิจารณาและเสนอ
แผนพัฒนาใหผูบริหารทองถ่ินพิจารณาอนุมัติแผนพัฒนาดังกลาว นั้น บัดนี้ 
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลตนไทร ไดเสนอแผนสามปเทศบาลตําบลตนไทร 
(พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑) ใหผูบรหิารเทศบาลตําบลตนไทรพิจารณาและอนุมัติเรียบรอย
แลว เทศบาลตําบลตนไทรจึงประกาศใชแผนสามปเทศบาลตําบลตนไทร (พ.ศ.๒๕๕๙-
๒๕๖๑) ตอไป จึงเรียนมาเพ่ือทราบ ขอบคุณครับ 

  
(นางนูไรนี  มาลายา) 
รองปลัดเทศบาล 

คะ ขออนุญาตนะคะ ในกรณีนี้ก็คือวาเราไมเคยประชุมเทศบัญญัติเรื่องท่ีไมเก่ียวกับ
งบประมาณ เราจะประชุมเรื่องงบประมาณอยางเดียว แตวันนี้เราประชุมเทศบัญญัติท่ี
เก่ียวกับเรื่องอ่ืน แลวท่ีประธานสภาไดอางระเบียบขอท่ี ๔๕ วานายกสามารถพิจาณา
เปน ๓ วาระรวดได ประธานสภาจะดูเรื่องการแปรญัตติ และจะใชมติในท่ีประชุมสภา 
สมาชิกสภาทุกคนจะเปนกรรมการแปรญัตติเต็มสภานะคะ ก็คือวาจะตองเปนการ
ประชุมสามัญครั้งท่ี ๑ แตเปนข้ันแปรญัตติ แลวจะเสนอในท่ีประชุมวา จะแปรญัตติที
ละขอหรือวาท้ังหมดท้ัง ๘ ฉบับ ๑ ฉบับเก่ียวกับประปาของกองชาง อีก ๗ ฉบับนั้น
เก่ียวกับสาธารณสุขของกองสาธารณสุขซ่ึงเปนลักษณะกฎหมาย ดิฉันคิดวาในท่ีนี้คงไม
มีการแกไขหรือแปรญัตติ อาจจะแกไขในสวนของคําผิดคําถูก เราจะไมขอพูดในท่ี
ประชุมนะคะ เดี๋ยวจะใหเจาหนาท่ีไปทําการแกไข แตจะแปรญัตติในข้ันท่ี ๒ แปรญัตติ
นี้ จะแปรญัตติท้ังหมดท้ัง ๘ ฉบับ หรือทีละฉบับ ถาทีละฉบับก็จะชา ใชเวลาเหมือน
เม่ือก้ี เราจะใชเวลานาน อาจจะเย็นนี้  
เม่ือก้ีเปนข้ันรับหลักการ แตนี้เปนข้ันการแปรญัตติ หลังจากท่ีแปรญัตติเสร็จ เม่ือ
คณะกรรมการแปรญัตติท้ังหมดไมมีการแกไข ก็จะเขาสูวาระท่ี ๓ คือ ข้ันเห็นชอบเทศ
บัญญัติ คือ ทุกครั้งท่ีประชุมเทศบัญญัติจะตองมี ๓ วาระรวด เม่ือก้ีข้ันรับหลักการข้ันท่ี 
๑ ผานไปแลว ตอนนี้อยูในข้ันท่ี ๒ แปรญัตติ และเดี่ยวจะมีข้ันท่ี ๓ คือข้ันเห็นชอบ นี่
คือการพิจารณา ๓ วาระรวดคะ ขอนําเรียนเพียงเทานี้คะ 

  
 



๑๙ 
 

(นายอาดานา  เสะแม) 
ประธานสภาเทศบาล 

ตกลงวาจะเอาแบบรวดเดียวหรือทีละขอครับ ครับรวดเดียว ข้ันแปรญัตติก็มี ๘ เรื่อง 
๑. เรื่องการใชน้ําประปา พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๒. เรื่องกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๓. เรื่องการควบคุมตลาด พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๔. เรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๕. เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสัตว พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๖. เรื่องการเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีมูลคาเพ่ิม คาธรรมเนียมใบอนุญาต             

ขายสุรา และคาธรรมเนียมใบอนุญาตในการเลนการพนัน พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๗. เรื่องจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๘. เรื่องสถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ข้ันแปรญตัติ มีสมาชิกจะแปรญัตติไหมครับ 
  
(นายอาดานา  เสะแม) 
ประธานสภาเทศบาล 

เรื่องท่ี ๑ เรื่องการใชน้ําประปา พ.ศ. ๒๕๕๘ 

มติท่ีประชุม ไมมีการแกไข ไมมีการแปรญัตติ 
  
(นายอาดานา  เสะแม) 
ประธานสภาเทศบาล 

เรื่องท่ี ๒ เรื่องกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

มติท่ีประชุม ไมมีการแกไข ไมมีการแปรญัตติ 
  
(นายอาดานา  เสะแม) 
ประธานสภาเทศบาล 

เรื่องท่ี ๓ เรื่องการควบคุมตลาด พ.ศ. ๒๕๕๘ 

  
มติท่ีประชุม ไมมีการแกไข ไมมีการแปรญัตติ 
  
(นายอาดานา  เสะแม) 
ประธานสภาเทศบาล 

เรื่องท่ี ๔ เรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๘ 

  
มติท่ีประชุม ไมมีการแกไข ไมมีการแปรญัตติ 
  
(นายอาดานา  เสะแม) 
ประธานสภาเทศบาล 

เรื่องท่ี ๕ เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสัตว พ.ศ. ๒๕๕๘ 

  
มติท่ีประชุม ไมมีการแกไข ไมมีการแปรญัตติ 
  
(นายอาดานา  เสะแม) 
ประธานสภาเทศบาล 

เรื่องท่ี ๖ เรื่องการเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีมูลคาเพ่ิม คาธรรมเนียมใบอนุญาต             
ขายสุรา และคาธรรมเนียมใบอนุญาตในการเลนการพนัน พ.ศ. ๒๕๕๘ 

  



๒๐ 
 

มติท่ีประชุม ไมมีการแกไข  ไมมีการแปรญัตติ 
  
(นายอาดานา  เสะแม) 
ประธานสภาเทศบาล 

เรื่องท่ี ๗ เรื่องจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

  
มติท่ีประชุม ไมมีการแกไข  ไมมีการแปรญัตติ 
  
(นายอาดานา  เสะแม) 
ประธานสภาเทศบาล 

เรื่องท่ี ๘ เรื่องสถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๕๘ 

  
มติท่ีประชุม ไมมีการแกไข ไมมีการแปรญัตติ 
  
(นายอาดานา  เสะแม) 
ประธานสภาเทศบาล 

ครับ สมาชิกสภาทานใดเห็นชอบการแปรญัตติรางเทศบัญญัติเทศบาลตําบลตนไทร 
โปรดยกมือข้ึน 

  
มติท่ีประชุม เห็นชอบ 
  
(นายอาดานา  เสะแม) 
ประธานสภาเทศบาล 

ครับ วาระท่ี ๓ วาระเห็นชอบครับ สมาชิกสภาทานใดเห็นชอบรางเทศบัญญัติเทศบาล
ตําบลตนไทร เรื่อง 

๑. เรื่องการใชน้ําประปา พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๒. เรื่องกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๓. เรื่องการควบคุมตลาด พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๔. เรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๕. เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสัตว พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๖. เรื่องการเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีมูลคาเพ่ิม คาธรรมเนียมใบอนุญาต             

ขายสุรา และคาธรรมเนียมใบอนุญาตในการเลนการพนัน พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๗. เรื่องจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๘. เรื่องสถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๕๘ 

โปรดยกมือข้ึน 
  
มติท่ีประชุม เห็นชอบ 
  
(นายอาดานา  เสะแม) 
ประธานสภาเทศบาล 

มีสมาชิกทานใดอยากอภิปรายในวาระอ่ืนอีกไหมครับ  
ครับ ถาไมมี ผมขอปดสมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ ครั้งท่ี ๑ ประจําป ๒๕๕๘ ครับ 

  
ปดการประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น. 
  

 



๒๑ 
 

 

(ลงชื่อ) ............................................................เลขานุการประจําสภาเทศบาลตําบลตนไทร 

                 (นายภวูิศ  วรรณพฤกษ) 

 

 

(ลงชื่อ)............................................................ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                                        (นายอูมา  มีเหาะ) 

 

 

(ลงชื่อ)............................................................กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                                      (นายซุลกรีนัย  สาแม) 

 

 

(ลงชื่อ)............................................................กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                                    (นายมะบีดี  สาแลเมาะ) 

 

 

 


