
 
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลตนไทร 
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจําป ๒๕๕๘ 

วันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

  



 
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลตนไทร 
สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ ครั้งท่ี ๑ ประจําป ๒๕๕๘ 

วันท่ี ๑๓ สิงหาคม 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 นายอาหามะ  อาแซ สมาชิกสภาเทศบาล อาหามะ  อาแซ  
๖ นายอับดุลเลาะ  กูแซ สมาชิกสภาเทศบาล อับดุลเลาะ  กูแซ  
๗ นายอุสมาน  วาเงาะ สมาชิกสภาเทศบาล  ไมมา 
๘ นายยะโกะ  สามะ สมาชิกสภาเทศบาล ยะโกะ  สามะ  
๙ นายซุลกรีนัย  สาแม สมาชิกสภาเทศบาล ซุลกรีนัย  สาแม  

๑๐ นายมะบีดี  สาแลเมาะ สมาชิกสภาเทศบาล มะบีดี  สาแลเมาะ  
๑๑ นายคาเร็ม  แมเยาะ สมาชิกสภาเทศบาล คาเร็ม  แมเยาะ  
๑๒ 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  ไมเขารวม 
๖ นางนูไรนี  มาลายา รองปลัดเทศบาล นูไรนี  มาลายา  
๗ นางสาวอาอีเซาะห สะมะเด็ง เจาพนักงานธุรการ อาอีเซาะห สะมะเด็ง แทน 
๘ นางซารีปะห  หะยีแวดือเระ ผอ.กองคลัง ซารีปะห  หะยีแวดือเระ  
๙ นายกฤษดา  วงศภูวรักษ ผอ.กองสาธารณสุข กฤษดา  วงศภูวรักษ  

๑๐ นายมูฮํามัดอาลี  มิสุแท ผอ.กองสวัสดิการสังคม มูฮํามัดอาลี  มิสุแท  
๑๑ นางสาวคอมือซะห มะแล เจาพนักงานธุรการ คอมือซะห มะแล แทน 
๑๒ นางสาวอรุณี  กะนอง หัวหนาฝายบริหารงานท่ัวไป อรุณี  กะนอง  
๑๓ นายอัฎฮา  สมัยบารมี จนท.วิเคราะหนโยบายฯ อัฎฮา  สมัยบารมี  
 
 



 
 

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น. 
(นายภูวิศ วรรณพฤกษ) 
เลขานุการสภาเทศบาล 

เรียน ประธานสภาฯ คณะผูบริหาร สมาชิกเทศบาลตนไทร ขาราชการและผูเขารวมประชุม
ทุกทาน ผมในฐานะเลขานุการสภาเทศบาลตําบลตนไทร 
วันนี้เปนการประชุมสมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ ครั้งท่ี ๑ ประจําป ๒๕๕๘ วันท่ี ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. 
๒๕๕๘ บัดนี้ ท่ีประชุมครบองคประชุมแลว ขอเรียนเชิญประธานสภาเทศบาลตําบลตนไทร
เปดการประชุมครับ 

  
(นายอาดานา  เสะแม) 
ประธานสภาเทศบาล 

เรียน สมาชิกเทศบาลตําบลตนไทร คณะผูบริหารเทศบาล ขาราชการและผูเขารวมประชุม
ทุกทาน วันนี้ผมในฐานะประธานสภาเทศบาลตนไทรขอเปดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัย ท่ี 
๓ ครั้งท่ี ๑ ประจําป ๒๕๕๘ ซ่ึงมีระเบียบวาระท้ังหมด ๖ วาระครับ 

  
ระเบียบวาระท่ี ๑ 
(นายอาดานา  เสะแม) 
ประธานสภาเทศบาล 

- เรื่อง ท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
 

  
 - ไมมี 
  
ระเบียบวาระท่ี ๒ 
(นายอาดานา  เสะแม) 
ประธานสภาเทศบาล 

- เรื่อง รับรองรายงานประชุมสภาเทศบาล ครั้งท่ีผานมา ๓๔.๐๐ 
 

  
ระเบียบวาระท่ี ๓
  
(นายอาดานา  เสะแม) 
ประธานสภาเทศบาล 

- เรื่อง ดวน 
 

  
 - ไมมี 
  
ระเบียบวาระท่ี ๔ 
(นายอาดานา  เสะแม) 
ประธานสภาเทศบาล 

- เรื่อง ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๘ จํานวน ๑ 
รายการ เปนเงิน ๒,๐๐๐ บาท 
เชิญทานนายก เชิญครับ 

  
(นายเจะอูเซ็ง สาและ) 
นายกเทศมนตรี 

เรียนประธานสภาท่ีเคารพและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานครับ สําหรับญัตติขออนุมัติโอน
งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๘ จํานวน ๑ รายการ 

หลักการ 
ตามท่ีสภาเทศบาลตําบลตนไทร ไดอนุมัติใชเทศบัญญัติรายจายประจําป

งบประมาณ ๒๕๕๘ ซ่ึงไดรับความเห็นชอบจากผูวาราชการจังหวัด และไดประกาศใชไป
แลวนั้น ท้ังนี้ การตั้งเทศบัญญัติรายจายในหมวดงบลงทุนท่ีกําหนดไวไมสามารถดําเนินการ



 
 

ไดตามเทศบัญญัติรายจายประจําปงบประมาณ ๒๕๕๘ จึงจําเปนตองโอนงบประมาณ
รายจาย รายละเอียดดังนี้ 
โอนงบประมาณรายจาย 

โอนออก จํานวน ๑ รายการ 
๑. หมวดงบลงทุน 
 ๑.๑ ประเภทโครงการครุภัณฑสํานักงาน เพ่ือจัดซ้ือตูไมสําหรับวางแฟม

เอกสารใหเปนระบบและระเบียบ (ตามราคาบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ) ตั้งจายจากเงินอุดหนุน
ท่ัวไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน น.๔๔) งบประมาณคงเหลือกอนโอน ๒,๐๐๐, 
บาท โอนลดครั้งนี้ ๒,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน - บาท 

โอนเพ่ิม จํานวน ๑ รายการ 
๑. หมวดงบลงทุน 

๑.๑ ประเภทโครงการครุภัณฑสํานักงาน เพ่ือจัดซ้ือเกาอ้ี ระดับ ๗ จํานวน 
๑ ตัว  (ตามราคาทองตลาด) กําหนดงบประมาณอนุมัติ ๒,๙๙๖ บาท งบประมาณคงเหลือ
กอนโอน ๒,๙๙๖ บาท โอนเพ่ิมครั้งนี้ ๒,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๔,๙๙๖ 
บาท (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน น.๔๔) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 

เหตุผล 
เพ่ือใหการบริหารงานของเทศบาลตําบลตนไทรเปนไปดวยความเรียบรอย มีความ

คลองตัวและเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ และแกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับปจจุบัน หมวด ๔ ขอ ๒๗ การ
โอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง ท่ีทําใหลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปลี่ยนแปลง หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหมใหเปนอํานาจอนุมัติของสภา
ทองถ่ิน 

จึงเห็นควรนําเขาระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตําบลตนไทร ตอไป 
  
(นายอาดานา  เสะแม) 
ประธานสภาเทศบาล 

ในญัตติระเบียบวาระท่ี ๔ มีสมาชิกทานใดอยากจะอภิปรายไหมครับ 
ถาไมมี จะขอมติครับ 
 
สมาชิกทานใดเห็นชอบญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ ๒๕๕๘ 
จํานวน ๑ รายการ เปนเงิน ๒,๐๐๐ บาท โปรดยกมือข้ึน 

  
มติท่ีประชุม เห็นชอบ 
 ลบปลัด 
ระเบียบวาระท่ี ๕
  
(นายอาดานา  เสะแม) 
ประธานสภาเทศบาล 

- เรื่อง ญัตติขอความเห็นชอบ รางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ ในวาระท่ี ๑ ข้ันรับหลักการ 
เรียนเชิญทานนายกครับ ขอเชิญครับ 

  
(นายเจะอูเซ็ง สาและ) เรียนประธานสภาท่ีเคารพและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  



 
 

นายกเทศมนตรี บัดนี้ถึงเวลาท่ีนายกเทศมนตรีตําบลตนไทรคําแถลงจะไดเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําปตอสภาเทศบาลอีกครั้งหนึ่ง  ฉะนั้นในโอกาสนี้นายกเทศนมตรีตําบลตนไทร  
จึงขอแถลงใหทานประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลตําบลตนไทร ทุกทานไดทราบ
สถานะทางการคลัง  ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินงานในปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ ดังตอไปนี้ 
๑.สถานะการคลัง 

๑.๑ งบประมาณรายจายท่ัวไป 
ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ วันท่ี  ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ 

เทศบาลตําบลตนไทร มีสถานะการเงิน  ดังนี้ 
๑.๑.๑ เงินฝากธนาคารท้ังสิ้น  ๑๗,๐๑๓,๑๗๙.๘๙ บาท 
๑.๑.๒ เงินสะสม          ๘,๔๙๖,๐๑๖.๐๑   บาท 
๑.๑.๓ ทุนสํารองเงินสะสม       ๕,๗๒๖,๓๔๐.๔๔ บาท 
๑.๑.๔ รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน  -  

โครงการ รวม  -  บาท 
๑.๑.๕ รายการท่ีไดกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน  -  โครงการ  

รวม – บาท     
๑.๒  เงินกูคงคาง           ๘,๙๙๔,๐๐๐  บาท 

  
๒.  การบริหารงบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ณ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘) 

(๑)  รายรับจริงท้ังสิ้น ๓๙,๗๒๘,๒๕๐.๑๖ บาท  ประกอบดวย 
หมวดภาษีอากร                                 ๒๗๓,๕๑๐.๓๙ บาท 
หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต   ๓๘,๙๙๐.๐๐ บาท 
หมวดรายไดจากทรัพยสิน                      ๒๗๖,๖๘๘.๕๙ บาท 
หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย - บาท 
หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด                        ๑,๖๘๓.๘๐ บาท 
หมวดรายไดจากทุน - บาท 
หมวดภาษีจัดสรร                     ๑๒,๑๒๘,๑๘๗.๓๘  บาท 
หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป              ๑๔,๙๗๖,๑๙๓.๐๐  บาท 

(๒)  เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค   ๑๒,๐๓๒,๙๙๗.๐๐   บาท 
(๓)  รายจายจริง  จํานวน ๒๒,๒๒๖,๘๒๒.๒๔ บาท  ประกอบดวย 

งบกลาง  ๗๘๔,๖๗๔.๓๘    บาท 
งบบุคลากร ๘,๒๐๔,๒๙๒.๐๐ บาท 
งบดําเนินการ ๘,๑๖๙,๕๘๕.๔๒  บาท 
งบรายจายอ่ืน - บาท 
งบเงินอุดหนุน ๒,๓๖๓,๔๗๐.๔๔    บาท 
งบลงทุน  ๒,๗๐๔,๘๐๐.๐๐ บาท   

(๔)  รายจายท่ีจายจากเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค 
๑๑,๓๔๖,๘๗๐.๐๐ บาท 



 
 

(๕)  มีรายจายขาดเงินสะสมเพ่ือดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีจํานวน   -   บาท 
  
(นายอาดานา  เสะแม) 
ประธานสภาเทศบาล 

ขอขอบคุณทานนายกครับ ๑.๑๑.๐๐ 
ในระเบียบวาระท่ี ๕ นี้ ญัตติขอความเห็นชอบรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ในวาระท่ี ๑ ข้ันรับหลักการ ผมอยากใหทานสมาชิกไดอภิปราย
หรือแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับงบประมาณท่ีผูบริหารจะนําไปใชในปถัดไป มีสมาชิกทานใด
จะอภิปรายไหมครับ เรื่องเก่ียวกับงบประมาณเปนเรื่องท่ีสําคัญ สมาชิกนาจะอภิปรายนะ
ครับ  
เชิญทานนายกครับ 

  
(นายเจะอูเซ็ง สาและ) 
นายกเทศมนตรี 

เรียนประธานสภาท่ีเคารพและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน ผมอยากชี้แจงในระเบียบวาระท่ี 
๕ ในเรื่องเงินอุดหนุนมัสยิด ซ่ึงในปนี้ เราตั้งในเทศบัญญัติไมไดนะครับ เพราะวากอนท่ีเรา
จะตั้ง เราตองเสนอใหคณะอนุกรรมการการกระจายอํานาจของจังหวัด ในสวนของมัสยิดนั้น 
คณะอนุกรรมการไมอนุมัติ อนุมัติแคเงินอาหารกลางวันใหแกโรงเรียนตาดีกา สวนเงิน
อุดหนุนของมัสยิดนั้น จะมีหลักเกณฑหลายๆอยาง ฉะนั้นเราตองตั้งเปนรายการใหม ในชวง
ท่ีจะเขาคณะอนุกรรมการการกระจายเพ่ือพิจารณาในชวงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ ซ่ึงปนี้
เราตั้งไมไดเพราะคณะอนุกรรมการไมเห็นชอบ ผมอยากชี้แจงใหเพ่ือนสมาชิกไดทราบครับ 
เพราะถาดูในรางเทศบัญญัติจะไมมีเลย ขอบคุณครับ 

 ลบอูมา 
(นายอาดานา  เสะแม) 
ประธานสภาเทศบาล 

มีสมาชิกทานใดอยากจะอภิปรายไหมครับ 
เชิญทานคาเร็มครับ 

  
(นายคาเร็ม  แมเยาะ) 
สมาชิกสภาเทศบาล 

เรียนทานประธานสภา ผูบริหาร เพ่ือนสมาชิกและขาราชการทุกทาน 
ผมคาเร็ม  แมเยาะ สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๑ วันนี้เปนการประชุมในสวนของรางเทศ
บัญญัติ ๒๕๕๙ ท่ีผานมาทานนายกไดแถลงในสวนตางๆ แลว ในป ๒๕๕๗ ป ๒๕๕๘ ตอนนี้
ของป ๒๕๕๘ เราสามารถสรุปไดหรือยังครับ ผมอยากถามวาในป ๒๕๕๘ นี้เรารับมา
ท้ังหมดเทาไรครับ สวนของป ๒๕๕๙ ถาดูในบันทึกหลักการและเหตุผล จะสังเกตไดวา 
แผนการบริหารงานท่ัวไปจะมากเปนอันดับ ๒ สวนอับดับ ๑ นั้นเปนแผนการศึกษา ซ่ึงท้ัง ๒ 
แผนนี้ จะใชเงินเยอะ และตามมาดวย เคหะชุมชน และสาธารณสุข  
 
ขอใหฝายท่ีทําชวยชี้แจงดวยครับ 

 ๑.๒๗.๐๐ 
  
(นายภูวิศ วรรณพฤกษ) 
เลขานุการสภาเทศบาล
๑.๓๒ 

เรียนประธานสภา คณะผูบริหาร สมาชิกเทศบาลตนไทร ขาราชการและผูเขารวมประชุมทุก
ทาน ผมจะชี้แจงทีละยอดครับ 
หนา ๑ 

  
(นายคาเร็ม  แมเยาะ)  



 
 

สมาชิกสภาเทศบาล 
  
(นายอาดานา  เสะแม) 
ประธานสภาเทศบาล 

ขอบคุณทานคาเร็มครับ เชิญทานเลขาครับ  

  
(นายภูวิศ วรรณพฤกษ) 
เลขานุการสภาเทศบาล 

ผมขออนุญาตชี้แจงครับ ในสวนของเงินสํารองจายนั้น ผมจะขอยกตัวอยางเพ่ือใหทาน  คา
เร็มทราบแบบนี้นะครับ ในกรณีลมพัดกระเบื้องหลังคาชาวบานแตกนะครับ ถารอสภาก็คง
จะไมได ก็เลยเปนอํานาจของผูบริหารก็คือทานนายกท่ีจะสั่งการตรงนี้นะครับในการจัดซ้ือ
กระเบื้อง หรือในกรณีน้ําทวม มีเหตุดวนทําใหเราไมสามารถจะจัดประชุมสภาได ก็จะใชเงิน
ตรงนี้ในการสํารองจายเฉพาะกิจ เพ่ือจายเปนคาชวยเหลือชาวบานในเบื้องตน    

  
(นายอาดานา  เสะแม) 
ประธานสภาเทศบาล 

มีสมาชิกทานอ่ืนอยากจะอภิปรายไหมครับ 
เชิญทานผูบริหารครับ เชิญครับ 

  
(นายเจะอูเซ็ง สาและ) 
นายกเทศมนตรี 

เรียนประธานสภาท่ีเคารพและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน ผมขอขอบคุณทานคาเร็มนะครับ 
ผมอยากอธิบายในหนา ๓๘ ใหแกสมาชิกสภาในสวนของท่ีดินสิ่งกอสราง ท่ีเราเสนอมา
ท้ังหมดมี ๔ โครงการ รวมวงเงินท้ังหมด ๔,๕๔๒,๗๐๐ บาท 
๑) โครงการบุกเบิกถนนหินคลุก สายดูซงตือเงาะหขนาดกวาง ๕.๐๐ ม  ยาว  ๑,๑๒๐.๐๐ 
ม  หนาเฉลี่ย  ๐.๕๐ ม หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา  ๕,๖๐๐.๐๐  ตารางเมตร วงเงิน 
๑,๘๐๐,๐๐๐  บาท 
๒) โครงการกอสรางถนนหินคลุก สายลูโบะกาหยี ขนาดกวาง  ๔.๐๐  ม  ยาว  ๖๓๐.๐๐  
ม  หินคลุกหนาเฉลี่ย  ๐.๑๕  ม หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา  ๒,๕๒๐.๐๐  ตารางเมตร วงเงิน 
๔๙๓,๐๐๐  บาท 
๓) โครงการกอสรางถนนหินคลุก สายแบฮะ-โตะมูเด็ง (เพ่ิมเติม) ขนาดกวาง  ๔.๐๐  ม  
ยาว  ๖๒.๐๐  ม  หินคลุกหนาเฉลี่ย  ๐.๑๕  ม หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา  ๒,๔๘๐.๐๐  ตาราง
เมตร วงเงิน ๔๘๕,๗๐๐  บาท 
๔) โครงการปรับปรุงภูมิทัศนสองขางทาง  สายบาตูขนาดกวาง  ๒.๐๐  ม  ยาว  ๕๐๐.๐๐  
ม  หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา  ๑,๐๐๐.๐๐  ตารางเมตร  วงเงิน ๑,๗๖๔,๐๐๐  บาท 
ซ่ึงประมาณการและแบบแปลนท้ังหมดนี้อยูในเอกสารในมือของทานนะครับ ขอใหเพ่ือน
สมาชิกชวยพิจารณาในสวนของโครงการตางๆดวยครับ ขอบคุณครับ 

  
(นายอาดานา  เสะแม) 
ประธานสภาเทศบาล 

ขอบคุณทานนายก มีสมาชิกทานอ่ืนอีกไหมครับ 
ถาไมมี จะขอมติครับ 

  
(นายคาเร็ม  แมเยาะ) 
สมาชิกสภาเทศบาล 

 

  
(นายเจะอูเซ็ง สาและ) เรียนประธานสภาท่ีเคารพและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  



 
 

นายกเทศมนตรี 
  
(นายอาดานา  เสะแม) 
ประธานสภาเทศบาล 

สมาชิกสภาทานใดเห็นชอบรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๙ ในวาระท่ี ๑ ข้ันรับหลักการ โปรดยกมือข้ึน   

  
มติท่ีประชุม - มติเปนเอกฉันท เห็นชอบรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๕๙ ในวาระท่ี ๑ ข้ันรับหลักการ 
  
ระเบียบวาระท่ี ๖
  
(นายอาดานา  เสะแม) 
ประธานสภาเทศบาล 

- เรื่อง อ่ืนๆ (ถามี) 
มีสมาชิกทานอ่ืนอยากจะอภิปรายไหมครับ 
อยากจะขอปรึกษาหารือกับสมาชิกวา การประชุมครั้งท่ี ๒ ข้ันแปรญัตติจะจัดข้ึนวันไหน 
เชิญทานเลขาอานคําแปรญัตติ ๑.๔๔.๑๕ 

  
(นายภูวิศ วรรณพฤกษ) 
เลขานุการสภาเทศบาล 

เรียน ประธานสภาฯ คณะผูบริหาร สมาชิกเทศบาลตนไทร ขาราชการและผูเขารวมประชุม
ทุกทาน หลังจากประชุมสภาข้ันรับหลักการแลว ก็จะประชุมในข้ันแปรญัตติและข้ันเห็นชอบ
เพ่ือรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ แตการท่ีจะ
ประชุมครั้งตอไปไดนั้น เวลาจะตองลวงเลยไป ๒๔ ชั่วโมง ผมก็อยากจะนัดแนะกับทาน
สมาชิกเปนวันจันทรท่ี ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ หองประชุมสภาแหง
นี้นะครับ  

  
(นายอาดานา  เสะแม) 
ประธานสภาเทศบาล 

มีสมาชิกทานใดอยากจะอภิปรายในวาระอ่ืนไหมครับ เชิญครับ 
เชิญครับ ตัด 1.46.52-1.58.30 

  
(นายอูมา  มีเหาะ) 
สมาชิกสภาเทศบาล 

เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ผูบริหาร ขาราชการ เพ่ือนสมาชิกทุกทาน ผมนายอูมา  มี
เหาะ สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๒ ผมอยากใหผูบริหารชวยแจงใหทราบดวยวา เทศบาลกําลัง
ทําโครงการอะไรบางในขณะนี้ เชน กําลังทําโครงการขุดสระ เพราะวาบางครั้งสมาชิกนั้นจะ
ไมรูถาไมมีการแจงใหทราบ บางครั้งชาวบานก็ไปถามสมาชิกวาทางเทศบาลกําลังทําอะไร 
บางคนก็บอกวากําลังทําประปา บางคนก็บอกวาทําสระน้ํา พวกผมเองก็ไมรูวาจะอธิบายให
ชาวบานยังไง เพราะตัวเองไมรูเหมือนกัน ฉะนั้นรบกวนทานผูบริหารชวยเรียกสมาชิก
ประชุมและแจงใหทราบดวยเพ่ือท่ีทางสมาชิกจะไดไปอธิบายใหชาวบานฟงได สวนอีกเรื่อง
หนึ่ง คือ เวลาประชุมสภาทุกครั้ง ทําไมผูอํานวยการกองชางไมเขารวมประชุมดวย การ
ประชุม ๒-๓ ครั้งท่ีผานมา ก็ไมไดเขารวมประชุมเพ่ือรับทราบความเดือนรอนของสมาชิก
ดวยครับ ขอบคุณครับ  

  
(นายอาดานา  เสะแม) 
ประธานสภาเทศบาล 

ขอขอบคุณทานอูมาครับ ปกติแลวโครงการท่ีผูบริหารจะทําข้ึนนั้น จะตองมีอยูในเทศ
บัญญัติของเราเอง ผมเรียนเชิญทานนายกชี้แจงดวยครับ  

  
(นายเจะอูเซ็ง สาและ) เรียนประธานสภาท่ีเคารพและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน ขอบคุณทานอูมาครับท่ีให



 
 

นายกเทศมนตรี  ขอเสนอแนะท่ีดี ผมอยากชี้แจงเรื่องการขุดสระในท่ีดินเทศบาลท่ีเราซ้ือท่ีทานสมาชิก
ท้ังหลายไดมีความเห็นชอบเพ่ือท่ีจะสรางสนามกีฬาตามแผนพัฒนากอนหนานี้ แตการท่ีจะ
สรางสนามกีฬานั้นจะตองใชงบประมาณจํานวนมากครับ กอนท่ีผมจะเสนองบประมาณเพ่ือ
ทําการขุดสระตอสํานักงานทรัพยากรน้ํา ภาค ๘  สงขลานั้น ทางสํานักงานทรัพยากรน้ํา 
ภาค ๘  ไดสงวิศวกรและชางเขามาสํารวจในพ้ืนท่ีเขตเทศบาล และมีขอสรุปวาพ้ืนท่ีนี้ไม
เหมาะแกการสรางสนามกีฬาหรือเปนท่ีพักผอนหยอนใจสําหรับคนในเขตเทศบาลตําบลตน
ไทร เพราะจะเกิดน้ําทวมขังไดเนื่องจากเปนท่ีราบลุม ทางสํานักงานทรัพยากรน้ํา ภาค ๘ ก็
ใหทางเทศบาลเสนอโครงการเก่ียวกับการขุดสระเพ่ือกักเก็บน้ําในชวงหนาแลง เราก็เลยเอา
พ้ืนท่ีสวนหนึ่งมาขุดสระ ผมไดบอกกับพวกเราทุกครั้งวาผมจะพยายามนําเอางบประมาณ
จากขางนอกมาพัฒนาในเขตพ้ืนท่ีของเรา ซ่ึงในขณะนี้ก็มีหลายโครงการ เชน การขุดสระ 
การขุดลอกคลองสายบอวอลือเมาะ เปนตน เพราะถาเราจะดําเนินการเอง ก็คงจะตองอาศัย
ระยะเวลาเพราะเนื่องจากงบประมาณไมเพียงพอ ผมเองก็ไดพยายามหามาจากทุกทิศทาง 
ไมวาจะเปนของกรมของเราเอง สํานักงานทรัพยากรน้ํา สวนของกรมโยธาธิการผมเองก็ได
เสนอไป ซ่ึงตอนนี้ก็ไดรับการตอบรับและอนุมัติแลว นั่นก็คือโครงการกันตลิ่งแถวบอวอลือ
เมาะ ประมาณ ๑๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท  ซ่ึงนี่คือผลจากการท่ีเราวิ่งหางบประมาณภายนอกมา
พัฒนาพ้ืนท่ีในเขตบานเรา  
 
สวนเรื่องท่ีผูอํานวยการกองชางไมเขารวมการประชุมสภานั้น ผมเปนคนท่ีไดอนุมัติให
ผูอํานวยการกองชางไปราชการรวมการประชุมเรื่องการผังเมืองท่ีเชียงใหมซ่ึงจะ 
ตองเดินทางวันนี้ เพราะเรื่องการผังเมืองเปนสิ่งท่ีจําเปน จะใหผมไปเขารวมประชุมเอง ผม
เองก็ไมเขาใจ จึงไดมอบหมายใหผูอํานวยการกองชางไปแทน การประชุมครั้งท่ีแลว
ผูอํานวยการกองชางก็ติดภารกิจไปราชการเหมือนกัน ไมใชวาผมจะปกปองลูกนองแตเปน
เรื่องจริงท่ีผมใหผูอํานวยการกองชางไปประชุมแทนท่ีเชียงใหม ๓ วัน ครับ ผมอยากเรียนให
ทานสมาชิกสภาไดทราบครับ ขอบคุณครับ 

  
(นายอาดานา  เสะแม) 
ประธานสภาเทศบาล 

ขอขอบคุณทานนายก ยังมีสมาชิกทานอ่ืนอีกไหมครับ 

  
(นายมะบีดี  สาแลเมาะ) 
สมาชิกสภาเทศบาล 

เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ คณะผูบริหาร เพ่ือนสมาชิกสภา และผูเขารวมประชุมทุก
ทาน ผมนายนายมะบีดี  สาแลเมาะ สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๒ ผม ผมมี ๒ เรื่องครับ ๑.
เรื่องเก่ียวกับการประปา ทําไมฝงเขต ๑ หมูท่ี ๖ ทําแลว เทปูนแลว แตทําไมเขต ๒ หมูท่ี ๒ 
ปูนยังไมเริ่มเทเลยครับ ชาวบานท่ีมีเงินก็ทําไป สวนท่ีไมมีก็ยังไมทํา ซ่ึงตรงนี้เปนงานของ
กองชางท่ีตองผิดชอบ ผมอยากใหไปดูทางท่ีเขาไปอาคารกีรออาตีครับ ตอนนี้เปนหลุมเปน
บอ เพราะวาประปานั้นเริ่มทํากันมาหลายเดือนแลว หนาบานเคาทําแลวไมไดไปซอมเลย 
ฝากผูท่ีแลดวยครับ สวนเรื่องท่ี ๒. เรื่องเก่ียวกับศูนยเด็ก อยากใหผูท่ีรับผิดชอบชวยจัด
ระเบียบเก่ียวกับคนท่ีมาขายของดานหนาดวย เชน รถไอศกรีม  บางครั้งเด็กวิ่งเขามาเลย
ครับหรือไมก็ปนกําแพงเพ่ือท่ีจะซ้ือ ผมกลัววาจะเกิดอันตราย 

  



 
 

(นายอาดานา  เสะแม) 
ประธานสภาเทศบาล 

ขอขอบคุณครับทานมะบีดี ยังมีสมาชิกทานอ่ืนอีกไหมครับ 

  
(นายมะบีดี  สาแลเมาะ) 
สมาชิกสภาเทศบาล 

ยังมีอีกเรื่องหนึ่งครับ เรื่องไฟฟาท่ีกองชางดูแลอยูครับ อยากใหชวยไปดูหนอยนะครับซอย
หลังบานเจะซูครับ ผมไดติดตอกองชางแลวแตยังไมไดไปซอมแซมใหตรงสามแยกหลังหะยี
มะครับ ตอนนี้ชาวบานเดือนรอนเปนเดือนแลวนะครับ ผมเองก็เห็นใจนะครับเพราะเองก็
เปนสมาชิกในเขต ๒ ผมก็อยากจะฝากเรื่องนี้ดวยนะครับ ขอบคุณครับ 

  
(นายอาดานา  เสะแม) 
ประธานสภาเทศบาล 

เชิญผูบริหารครับ เชิญครับ 

  
(นายเจะอูเซ็ง สาและ) 
นายกเทศมนตรี  

เรียนประธานสภาท่ีเคารพและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน ในสวนของเรื่องประปานะครับ ท่ี
มีปญหากับพ่ีนองประชาชนในพ้ืนท่ีเนื่องจากซอมยังไมแลวเสร็จ เดี๋ยวผมจะใหกองชางไปดู
นะครับวาเปนพ้ืนท่ีไหน เพราะวาบางครั้งชาวบานเองก็มีความมักงายในเรื่องแบบนี้ ทางเรา
นั้นทุบทําเพ่ือความสวยงาม แตชาวบานอยากใหเทปูนตรงนี้ ตรงนั้นหรือกอปูนออกมาขาง
นอกเพ่ือเปนทางข้ึนมอเตอรไซค ซ่ึงเราจะทําไมไดตรงจุดนี้ สวนเรื่องหลอดไฟนั้น ผมไดสั่ง
การตั้งแตอาทิตยท่ีแลวนะครับเรื่องหลอดเกลียว ใหทําการสํารวจเพ่ือท่ีจะสั่งซ้ือมา แตผมไม
เคยเห็นบันทึกการสั่งซ้ือเลยครับสําหรับหลอดเกลียว ผมเห็นแตบันทึกการสั่งซ้ือหลอดยาว
เทานั้น เพราะเปนสิ่งท่ีใชในราชการ แตเดี๋ยวผมจะใหกองชางไปดูใหนะครับ สวนเรื่องศูนย
เด็ก ตอนนี้ผูอํานวยการกองก็ไปประชุมท่ีกรมนะครับ เดี๋ยวผมจะกําชับใหไปดูแลเรื่องความ
เรียบรอยและการจัดระเบียบหนาศูนยเด็กรวมถึงทางเขา-ออกประตูศูนยเด็ก และจะไป
ชี้แจงใหคนท่ีมาขายของดวยครับ ฝากใหกองศึกษาดําเนินการดวยครับ ขอบคุณครับ 

  
นายยะโกะ  สามะ 
(สมาชิกสภาเทศบาล) 

เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ คณะผูบริหาร เพ่ือนสมาชิกและขาราชการทุกทาน  ผมนาย
ยะโกะ  สามะ สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๒ ผมอยากถามเรื่องถังขยะสานปะลุกาสาเมาะ-ตน
ไทร แถวนั้นยังไมมีครับ รวมถึงสายกอตอดวยครับ ครับอยากใหชวยดูดวยครับ ขอบคุณ
ครับ 

  
(นายอาดานา  เสะแม) 
ประธานสภาเทศบาล 

ขอบคุณทานยะโกะครับ ยังมีสมาชิกทานอ่ืนอีกไหมครับ 
เชิญทานซุลกรีนัยครับ 

  
(นายซุลกรีนัย สาแม) 
สมาชิกสภาเทศบาล 

เรียนทานประธานสภา คณะผูบริหาร สมาชิกสภา และผูเขารวมประชุมทุกทาน            
ผมนายซุลกรีนัย สาแม สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๑  ผมอยากใหตั้งงบประมาณเพ่ือจัดซ้ือ
คอมพิวเตอรท่ีมีประสิทธิภาพสูงสําหรับพนักงาน เพ่ือสะดวกในการทํางาน 

 ตัดออก 
(นายมะบีดี  สาแลเมาะ) 
สมาชิกสภาเทศบาล 

ผมอยากรูวาตอนนี้ลูกจางของเทศบาลเรา ทําไมฝายท่ีอยูประจําในสํานักงานนั้นเยอะ แต
ฝายท่ีปฏิบัติออกภาคสนามนั้นนอยโดยเฉพาะฝายท่ีประจํารถขยะนั้นนอย ผมเองก็เคย
ทํางานเปนพนักงานเก็บขยะประจํารถขยะ แตตอนนี้เทาท่ีดูมาแลวจะไมคอยมีคนสักเทาไร 



 
 

มีแตประจําสํานักงานมากกวา ผมดูแลวก็เห็นใจเปนอยางมากเพราะการทํางานภาคสนาม
นั้นคอนขางหนักครับ ขอบคุณครับ 

  
(นายอาดานา  เสะแม) 
ประธานสภาเทศบาล 

ขอบคุณทานซุลกรีนัย ทานมะบีดีครับ ยังมีสมาชิกทานอ่ืนอีกไหมครับ 
เชิญทานซุลกรีนัยครับ 

  
(นายอูมา  มีเหาะ) 
สมาชิกสภาเทศบาล 

ผมท่ีถามเรื่องผูอํานวยการกองชางเม่ือก้ีนะครับ เห็นกําลังกอสรางและซอมแซมอาคารกับ
รั้วกีรออาตี อยากใหเนนชวยดูชางทํางานใหละเอียดหนอยไมวาจะเปนรั้วหรือตัวอาคารเอง 
เดี๋ยวรั้วหรืออาคารจะพัง ตองซอมแซมใหม ฉะนั้นผมถึงถามถึงผูอํานวยการกองชาง อยาก
ใหชวยไปดูแลดวย อยางถนนสายบานแบมิ ยังไมถึง ๒ ป ก็พังไปแลว ฉะนั้นขอใหเลือกชาง
ท่ีมีฝมือหนอย ผลประโยชนจะไดตกอยูกับชาวบาน ใครเปนผูดูแลก็อยากใหเนนๆหนอยนะ
ครับ ขอบคุณครับ 

  
(นายอาดานา  เสะแม) 
ประธานสภาเทศบาล 

ยังมีสมาชิกทานอ่ืนอีกไหมครับ ใหโอกาสอภิปรายเต็มท่ีครับวันนี้ 
เชิญทานซุลกรีนัยครับ 

  
(นายคาเร็ม  แมเยาะ) 
สมาชิกสภาเทศบาล 

ครับ ผมอยากจะสะทอนในเรื่องของระบบเศรษฐกิจในเขตตลาดตนไทรครับ ทําไมคนท่ีเขา
มาทําธุรกิจถึงยายออกไป บานเชาท่ีเชาทําธุรกิจก็ถูกเลิกเชาไปดวย ทําใหปริมาณเงิน
หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจในเขตตลาดตนไทรลดลงไปดวย ยกตัวอยางเชน ชวงนี้ระบบ
เศรษฐกิจถดถอย แตคาเชาบานในเขตนี้ยังสูงอยู ทําใหเกิดความไมสมดุลกันระหวางรายรับ
และรายจาย สมมุติวามีคนมาเชาบาน ๔,๐๐๐ บาทเพ่ือทําธุรกิจ แตเกิดการขาดทุนทาง
ธุรกิจเนื่องจากวาขายของไมได ทําใหตองเลิกกิจการไปครับ ผมจึงอยากใหทานผูบริหารและ
สมาชิกชวยกันไปสอบถามวาเกิดอะไรข้ึน เพราะการท่ีมีคนยายออกไปสงผลทําใหการ
จัดเก็บภาษีของเทศบาลลดลงไปสวนหนึ่งดวยครับ ขอบคุณมากครับ   

  
(นายอาดานา  เสะแม) 
ประธานสภาเทศบาล 

ขอบคุณทานคาเร็มมากครับ ยังมีสมาชิกทานอ่ืนอีกไหมครับ 
 

  
(นายอูมา  มีเหาะ) 
สมาชิกสภาเทศบาล 

ผมอยากจะสอบถามเรื่องประปาครับเนื่องจากมีชาวบานฝากถามมาครับ ไมทราบวาเราจะ
ไดใชน้ําประปาชวงไหนครับ ปนี้หรือวาปหนาครับ ขอขอบคุณครับ 

  
(นายอาดานา  เสะแม) 
ประธานสภาเทศบาล 

มีสมาชิกทานอ่ืนอีกไหมครับ 
เชิญทานนายกครับ 

  
(นายเจะอูเซ็ง สาและ) 
นายกเทศมนตรี  

เรียนประธานสภาท่ีเคารพและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน ในสวนท่ีสมาชิกท่ีใหขอเสนอแนะ
ตางๆนะครับ ลวนแตเปนประโยชนอยางมากครับ เรื่องถนนหนทางท่ีเกิดการชํารุดเสียหาย 
แตเรามีงบประมาณไมเพียงพอตอการซอมแซมในคราวเดียวกัน แตเราโชคดีเพราะใน
ปงบประมาณ ๒๕๕๘ ทางกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินของเรา ไดทําการคัดเลือก



 
 

โครงการกอสรางถนน สายดับเพลิง-ลูโบะปูตา ๗,๐๐๐,๐๐๐ กวาบาท สวนอีกเสนหนึ่ง 
สายบูเกะตาโมง  
 
สวนเรื่องบานเชาท่ีมีราคาแพงนั้น ตอใหเชาเพ่ือทําธุรกิจก็ทํามาคาขายไมได ซ่ึงก็ไมไดเปน
ผลดีตอเทศบาลมากนัก ถาชาวบานเจอปญหาแบบนี้ แตลักษณะการคาขายของคนในเขต
เทศบาลก็คือ ทําการคาขายสินคาแบบเดียวกัน ทําใหสูรายใหญไมได สุดทายก็ตองเลิก
กิจการไป แตเราก็จะไปบังคับใหเจาของบานเชาลดราคาลงไมได เพราะเปนสิทธิของเขา สิ่ง
ท่ีเราบังคับไดก็คือ ใหเคายื่นภาษีใหถูกตองเทานั้นเอง แตขณะนี้ก็ยังเก็บไดไมครบ ๑๐๐ 
เปอรเซ็นต ฉะนั้นเทศบัญญัติเก่ียวกับการจัดเก็บภาษีท่ีจะบังคับใชในป ๒๕๕๙ ซ่ึงอยูใน
ข้ันตอนการขอความเห็นชอบจากผูวาราชการจังหวัดนั้น จะทําใหใหเทศบาลสามารถจัดเก็บ
ภาษีไดมากข้ึน ขณะนี้เราก็ยังขาดเจาหนาท่ีจัดเก็บรายได ซ่ึงผมไดทําหนังสือเวียนเพ่ือรับ
โอนยายมาทําเรื่องการจัดเก็บภาษีโดยเฉพาะ ซ่ึงตอนนี้คลังรับผิดชอบอยู ผมเองก็ไดเรงใน
เรื่องภาษีตางๆ ไมวาจะเปนภาษี ภาษีใหม ภาษีท่ียังคางอยูใหมายื่นภาษีโดยเร็ว 
 
สวนเรื่องถังขยะนั้น ตอนนี้ผมใหกองสาธารณสุขทําการสํารวจอยู เพราะเรื่องขยะตอนนี้
กลายเปนเรื่องใหญ โดยเฉพาะเรื่องการบริหารจัดการขยะ จะตองมีระบบการจัดเก็บท่ีดี
รวมถึงบุคคลกร และการบํารุงรักษาเครื่องไมเครื่องมือในการจัดเก็บดวย ฉะนั้นถาเราจะเพ่ิม
ถังขยะ เราจะตองคิดระบบการบริหารจัดการขยะใหมเสียกอน ถาไมยังง้ันจะกลายเปนการ
เพ่ิมภาระใหพนักงานของเรา 
 
ในสวนของเรื่องพนักงานเราท่ีมีจํานวนมาก บางคนก็ไปอยูในสวนของการถางปาท่ีอยูในเขต 
ผมเองก็ไดกําชับปญหาผูอํานวยการกองใหสรางความเขาใจแกพนักงานของเรา มีปญหา
อะไรก็ใหมาปรึกษา เพราะวาเราตองเดินไปดวยกันเพ่ือท่ีบรรลุวัตถุประสงคในการพัฒนา
พ้ืนท่ีของเราใหได ฉะนั้นทุกอยางท่ีสมาชิกเสนอมาผมเองก็ยินดีท่ีจะรับฟง และจะกําชับให
ผูอํานวยการแตละกองนําไปปฏิบัติเพ่ือประโยชนของเทศบาลครับ  
 
สวนเรื่องท่ีทานอูมาไดสอบถามเก่ียวกับเรื่องประปาวาเม่ือไรเราจะไดใชนั้น ตามแผนท่ีวางไว
พ่ีนองประชาชนนาจะไดใชในชวงเวลาไมเกินสิ้นป ๒๕๕๘ นี้ครับ ถาไมติดขัดปญหาอะไร 
เราจะตองดําเนินการใหเรียบรอยกอนถึงจะใชไดอยางเปนทางการครับ  
ขอบคุณครับ   

  
(นายอาดานา  เสะแม) 
ประธานสภาเทศบาล 

ขอบคุณทานนายกครับ ยังมีสมาชิกทานอ่ืนอีกไหมครับ 
เชิญทานมะบีดีครับ 

  
(นายมะบีดี  สาแลเมาะ) 
สมาชิกสภาเทศบาล 

เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ คณะผูบริหาร เพ่ือนสมาชิกสภา และผูเขารวมประชุมทุก
ทาน ผมนายนายมะบีดี  สาแลเมาะ สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๒ ผมอยากสอบถามเรื่องซุม
รานคาแถวบาตูครับ สําหรับคนท่ีมีเงินนั้น เคาก็จะสรางเต็นทอยางดี สวนคนท่ีใชของ
เทศบาลนั้น ตอนนี้เต็นทขาดหมดแลวนะครับ  ผมอยากใหคนท่ีรับผิดชอบชวยไปดูในสวนนี้



 
 

และจัดระเบียบใหเรียบรอยดวยนะครับ ขอบคุณครับ 
  
(นายอาดานา  เสะแม) 
ประธานสภาเทศบาล 

ยังมีสมาชิกทานอ่ืนอีกไหมครับ 
เชิญทานนายกครับ 

  
(นายเจะอูเซ็ง สาและ) 
นายกเทศมนตรี  

เรียนประธานสภาท่ีเคารพและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานครับ ในสวนของทานมะบีดีท่ี
เสนอเรื่องซุมรานคาแถวบาตูนั้น  ซ่ึงซุมตรงนั้นเราใชมาหลายปและไมมีการปรับปรุง ในปนี้
เรามีแผนท่ีจะทําการปรับปรุง ๒ ขางทางกอน ซ่ึงผมไดปรึกษาหารือกับชางแลววา ใน
อนาคตเราจะปรับปรุงซุมรานคาท่ีบาตูโดยการออกแบบทําใหเปนทรงเหมือนกัน และ
เทศบาลจะเก็บคาเชาจากซุมเหลานั้น ซ่ึงตอนนี้ผมเองก็ไดดูในสวนงบประมาณ ถางบไมมี
จริงๆ ติดขัดจริงๆ ผมเองก็จะขอกูเงินจากสถาบันการเงินเพ่ือท่ีจะมาพัฒนาในสวนตรงนั้น
นะครับ ซ่ึงจะมีรายไดจากคาเชาและรายไดจากการใชน้ําประปาเขาเทศบาล เราไมตอง
กังวลวาเรากูมา ๔,๐๐๐,๐๐๐ – ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท แลว ทางเราไมมีเงินจะจาย เพราะผม
เองก็ไดคํานวณแลววา ถาเรากูมาสราง ๔๐ ราน แลวเก็บคาเชารานละ ๑,๐๐๐ ตอเดือน ๑
เดือนก็จะเก็บได ๔๐,๐๐๐ บาท ซ่ึงสามารถท่ีจะจายใหธนาคารปละ ๔๐๐,๐๐๐-๕๐๐,๐๐๐ 
บาทได สวนเรื่องท่ีมีชาวบานมาสรางแบบถาวรนั้น ผมเองก็ไดบอกกับชาวบานแลววา ถาจะ
สราง สรางไดแตถาเทศบาลจะปรับปรุงพ้ืนท่ีตรงนี้ จะตองยินยอมใหมีการรื้อถอน ซ่ึง
ชาวบานเองก็ยอมรับในขอนี้ นับจากนี้ภายใน ๑ ป ผมจะพยายามทําการปรับปรุงซุมรานคา
แถวบาตูใหได เพราะท่ีตรงนั้นเปรียบเสมือนประตูทางเขาสูจังหวัดนราธิวาส ทางจังหวัด
นราธิวาสก็ไดกําชับวาใหเราปรับปรุงหนาดานของเราตรงนี้ใหดีและเรียบรอยเหมาะแกการ
เปนประตูสูจังหวัดนราธิวาส ฉะนั้นผมจะขอชวยทานสมาชิกนะครับวา ชวยอธิบายใหพ่ีนอง
ประชาชนทราบดวยวา ถาใครอยากกอสรางรานคาแถวนั้น สรางไดแตวาตอนรื้อถอนไม
สามารถเก็บคาเสียหายกับทางเราได เพราะบางคนใชเงินสรางไปเยอะ หรือบางคนขยาย
พ้ืนท่ีไปเยอะ ตอนนี้เราไดขออนุญาตจากแขวงการทางเรื่องจะขยายถนน ทําท่ีจอดรถจาก
แถวนั้นไปจนถึงหนาโรงเรียนบานบาตู เพราะแถวนั้นจะจอดรถสะดวกกวาและไมกีด
ขวางทางจราจรของคนท่ีสัญจรไปมา ตอนนี้ก็เลยคิดจะขยายถนนนั้นกอน แลวคอยทําซุม
รานคาตอไปในอนาคต ขอบคุณครับ   

  
(นายอูมา  มีเหาะ) 
สมาชิกสภาเทศบาล 

เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ผูบริหาร ขาราชการ เพ่ือนสมาชิกทุกทาน ผมนายอูมา  มี
เหาะ สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๒ ผมขอตอเรื่องท่ีทานนายกพูดเม่ือสักครูครับ ผมไดยิน
ชาวบานบนเรื่องหองแถวซุมรานคาท่ีบาตูครับ เปนไปไดไหมครับ ถาเราจัดตั้งงบประมาณ
เพ่ือสรางหองน้ําหองสอมแถวนั้นสัก ๒ หองครับ ผมขอใหผูบริหารชวยดูแลดวยครับ 
 
สวนเรื่องท่ี ๒ นั้น เรื่องเงินผูสูงอายุของโตะอีหมาม โตะบิหลันและโตะคอตีบครับ ทุกวันนี้
พวกเขาไมไดรับเงินผูสูงอายุครับ ทํายังไงใหโตะอีหมาม โตะบิหลันและโตะคอตีบเขากองทุน
ผูสูงอายุ ทํายังไงใหไดรับเงินผูสูงอายุจากกองทุนผูสูงอายุ ขอบคุณครับ  

  
(นายเจะอูเซ็ง สาและ) เรียนประธานสภาท่ีเคารพและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานครับ ขอบคุณทานอูมามีเหาะท่ีให



 
 

นายกเทศมนตรี  แนวทางและขอเสนอแนะ ในสวนของหองน้ําแถวซุมรานท่ีบาตูนั้น มีอยูในแผนท่ีจะทําการ
ปรับปรุงแลวครับ แตเราจะตองมาดูวาจะสงผลกระทบกับพ่ีนองประชาชนท่ีอยูพ้ืนท่ีขางหลัง
หรือเปลาครับ ผมมีแนวคิดวาจะขยายถนนท่ีอยูดานหลังพ้ืนท่ีท่ีเราจะพัฒนานั่นกอน เพราะ
ถนนนั้นมีความกวางแค ๒.๕ เมตร เราจะตองขยายใหเปน ๔ เมตรกอน เพ่ือท่ีจะสะดวกใน
การตอยอดพัฒนาซุมรานคาตอไป 
 
สวนเรื่องกองทุนผูสูงอายุครับ ปท่ีแลวผมไดประชุมกองทุนผูสูงอายุในสวนของการท่ีเราจะ
จัดเก็บของคนท่ีมีอายุต่ํากวา ๖๐ ป และในสวนของโตะอีหมาม โตะบิหลันและโตะคอตีบท่ี
จะใหเขากองทุนผูสูงอายุ ผูอยากใหผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคมชวยเอาเขาระเบียบ
วาระในการประชุมใหญของกองทุนผูสูงอายุดวยครับ เพราะวาผลจากการประชุมในปท่ีผาน
มานั้น เราไมไดดําเนินการ เนื่องจากคณะกรรมการผูสูงอายุนั้นขาดไปหลายคน บางคนพ่ึง
เสียชีวิตไป ทําใหเราตองคัดเลือกคณะกรรมการชุดใหมใหครบท้ัง ๘ ชุมชน จะไดหาแนวทาง
ในการดําเนินการตอไปครับ เราจะทําตามพละการไมได จะตองทําตามมติของ
คณะกรรมการผูสูงอายุครับ 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) 


