
๑ 
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลตนไทร 
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจําป ๒๕๕๘ 

วันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

  



๒ 
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลตนไทร 
สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ ครั้งท่ี ๒ ประจําป ๒๕๕๘ 

วันท่ี ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น.  
ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลตนไทร 

 
ผูมารวมประชุมสภาเทศบาล 

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  ไมเขารวม 
๓ นายอาฮามะ  วาเงาะ รองนายกเทศมนตรี อาฮามะ  วาเงาะ  
๔ นายรุสดี  อาแวโกะ ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี  ไมเขารวม 
๕ นางปทมา  มูซอ เลขานุการนายกเทศมนตรี ปทมา  มูซอ  
๖ นางนูไรนี  มาลายา รองปลัดเทศบาล นูไรนี  มาลายา  
๗ นางสาวอาอีเซาะห สะมะเด็ง เจาพนักงานธุรการ อาอีเซาะห สะมะเด็ง แทน ผ.อ. 
๘ นางซารีปะห  หะยีแวดือเระ ผอ.กองคลัง ซารีปะห  หะยีแวดือเระ  
๙ นายกฤษดา  วงศภูวรักษ ผอ.กองสาธารณสุขฯ กฤษดา  วงศภูวรักษ  

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



๓ 
 

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น. 
(นายภูวิศ วรรณพฤกษ) 
เลขานุการสภาเทศบาล 

เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ขาราชการและผูเขารวมประชุมทุกทาน 
กระผมนายภูวิศ วรรณพฤกษ เลขานุการสภาเทศบาลตําบลตนไทร สําหรับวันนี้เปนการ
ประชุมสภาเทศบาลตําบลตนไทร สมัยท่ี ๓ ครั้งท่ี ๒ ประจําป ๒๕๕๘ 
วันท่ี ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ บัดนี้ ท่ีประชุมครบองคประชุมแลว ขอเรียนเชิญ
ประธานสภาเทศบาลตําบลตนไทรเปดการประชุมครับ 

  
(นายอาดานา  เสะแม) 
ประธานสภาเทศบาล 

เรียน สมาชิกเทศบาลตําบลตนไทร คณะผูบริหารเทศบาล ขาราชการและผูเขารวม
ประชุมทุกทาน วันนี้ผมในฐานะประธานสภาเทศบาลตนไทรขอเปดประชุมสภาสมัย
สามัญ สมัย ท่ี ๓ ครั้งท่ี ๒ ประจําป ๒๕๕๘ ซ่ึงมีระเบียบวาระท้ังหมด ๕ วาระครับ 

  
ระเบียบวาระท่ี ๑ 
(นายอาดานา  เสะแม) 
ประธานสภาเทศบาล 

- เรื่อง ท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
 

  
 - ไมมี 
  
ระเบียบวาระท่ี ๒ 
(นายอาดานา  เสะแม) 
ประธานสภาเทศบาล 

- เรื่อง รับรองรายงานประชุมสภาเทศบาล ครั้งท่ีผานมา 
- เนื่องจากรายงานการประชุมครั้งท่ีผานมายังไมแลวเสร็จ ขอใหสมาชิกสภาเทศบาล
ตรวจสอบรายงานการประชุมครั้งท่ีผานมาในการประชุมครั้งตอไป 

  
ระเบียบวาระท่ี ๓  
(นายอาดานา  เสะแม) 
ประธานสภาเทศบาล 

- เรื่อง ดวน 
 

  
 - ไมมี 
  
ระเบียบวาระท่ี ๔  
(นายอาดานา  เสะแม) 
ประธานสภาเทศบาล 

- เรื่อง ญัตติขอความเห็นชอบ รางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ในวาระท่ี ๒ ข้ันแปรญัตติ 
เรียนเชิญทานประธานกรรมการแปรญัตตกิลาวคํารายงาน ขอเชิญครับ 

  
(นายคาเร็ม  แมเยาะ) 
สมาชิกสภาเทศบาล 

เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ผูบริหาร ขาราชการและผูเขารวม
ประชุมทุกทาน กระผมนายคาเร็ม  แมเยาะในฐานะประธานกรรมการแปรญัตติ ซ่ึงจาก
การประชุมคณะกรรมการแปรญัตติท่ีผานมา สามารถสรุปไดดังนี้ 

รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ 
พิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ตั้งแตวันท่ี ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึง วันท่ี ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
******************************** 



๔ 
 

                    คณะกรรมการแปรญัตติประจําสภาเทศบาลตําบลตนไทร ซ่ึงไดรับการ
แตงตั้งในคราวประชุมสภาเทศบาลตําบลตนไทร เม่ือวันท่ี ๒๒  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕ ซ่ึง
คณะกรรมการแปรญัตติ ประกอบดวย 

๑. นายคาเร็ม  แมเยาะ 
๒. นายอาหามะ  อาแซ 
๓. นายมืออาลี  เจะมะ 
๔. นายยะโกะ  สามะ 
คณะกรรมการคณะกรรมการแปรญัตติไดมาครบองคแลว จึงได

ดําเนินการประชุมและประชุมไดเลือกให นายคาเร็ม  แมเยาะ เปนประธานกรรมการ 
นายอาหามะ  อาแซ  เปนกรรมการ นายมืออาลี  เจะมะ และนายยะโกะ  สามะ เปน
กรรมการและเลขานุการ ไดพิจารณารางงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๙ พรอมท้ังรอรับคําขอแปรญัตติของสมาชิกสภาเทศบาล ตั้งแตวันท่ี ๑๓ สิงหาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๘ เปนตนไป 

 คณะกรรมการฯ ไดพิจารณารางงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 
๒๕๕๙ โดยรอบคอบแลวเห็นวารูปแบบและการจัดทํารางงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ .ศ .  ๒๕๕๙  พร อมรายละ เ อี ยดต า งๆ  ถู กต อ งตามระ เบี ยบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.
๒๕๔๑ ทุกประการ คณะกรรมการจึงสรุปผลการประชุม ดังนี้ 

   ขอ ๑  ไมมีการแกไข  ไมมีการแปรญัตติ 
ขอ ๒  ไมมีการแกไข  ไมมีการแปรญัตติ 
ขอ ๓  ไมมีการแกไข  ไมมีการแปรญัตติ 
ขอ ๔  ไมมีการแกไข  ไมมีการแปรญัตติ 
ขอ ๕  ไมมีการแกไข  ไมมีการแปรญัตติ 
ขอ ๖  ไมมีการแกไข  ไมมีการแปรญัตติ 
ขอ ๗  ไมมีการแกไข  ไมมีการแปรญัตติ 

ท้ังนี้  คณะกรรมการแปรญัตติไดรายงานผลการประชุมตอประธานสภา
เทศบาล พรอมท้ังญัตติและรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ เพ่ือเสนอตอสภาเทศบาลตําบลตนไทรพิจารณา ตามรายละเอียดท่ีแนบ
เสนอมาพรอมนี้ดวยแลว 
  (ลงชื่อ)                                          ประธานกรรมการ 
                   (นายคาเร็ม  แมเยาะ) 

                     (ลงชื่อ)                        กรรมการ 
                   (นายอาหามะ  อาแซ) 

                     (ลงชื่อ)                               กรรมการ 
                    (นายมืออาลี  เจะมะ) 



๕ 
 

           (ลงชื่อ)                                    กรรมการและเลขานุการ 
                                        (นายยะโกะ  สามะ) 

  
(นายอาดานา  เสะแม) 
ประธานสภาเทศบาล 

ขอบคุณประธานกรรมการแปรญัตติท่ีกลาวคําแปรญัตติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ครับ 
 
มีสมาชิกทานใดอยากอภิปรายไหมครับในข้ันแปรญัตติ ถาไมมีขอจะมติครับ 
สมาชิกสภาทานใดเห็นชอบรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ ในวาระท่ี ๒ ข้ันแปรญัตติ โปรดยกมือข้ึน   

มติท่ีประชุม - มติเปนเอกฉันท เห็นชอบรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ ในวาระท่ี ๒ ข้ันแปรญัตติ 

  
ระเบียบวาระท่ี ๕  
(นายอาดานา  เสะแม) 
ประธานสภาเทศบาล 

- เรื่อง อ่ืนๆ 
ในวาระอ่ืนๆ นี้ ถาสภาเทศบาลจะประชุมญัตติขอความเห็นชอบรางเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ในวาระท่ี ๓ ข้ันเห็นชอบ 
ก็สามารถทําได ข้ึนอยูกับสมาชิกจะเสนอ แตจะตองมีสมาชิกสภาเทศบาลรับรอง ๒ คน 

  
(นายมาหามะตาเยะ  โตะละ) 
รองประธานสภาเทศบาล 

ครับ เรียนประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ สมาชิกสภาเทศบาล ผูบริหาร ขาราชการและ
ผูเขารวมประชุมทุกทาน ผมนายมาหามะตาเยะ  โตะละ ผมขอเสนอญัตติขอความ
เห็นชอบรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ในวาระท่ี 
๓ ข้ันเห็นชอบครับ 

  
(นายอาดานา  เสะแม) 
ประธานสภาเทศบาล 

สมาชิกสภาเทศบาลรับรอง ๒ คนครับ 

  
(นายคาเร็ม  แมเยาะ) 
สมาชิกสภาเทศบาล 

ผมคาเร็ม  แมเยาะ สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๑ เปนผูรับรอง 

  
(นายซุลกรีนัย สาแม) 
สมาชิกสภาเทศบาล 

ผมนายซุลกรีนัย สาแม สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๑ เปนผูรับรอง 

  
(นายอาดานา  เสะแม) 
ประธานสภาเทศบาล 

การพิจาณาวาระท่ี ๓ จะตองลงมติวาจะใหตราเปนเทศบัญญัติหรือไม จะไมมีการ
อภิปรายตามขอบังคับขอท่ี ๕๒ เวนแตสภาทองถ่ินจะมีมติใหอภิปราย ถาเห็นสมควร 
สภาทองถ่ินจะใหกลาวถึงขอบัญญัตดิังกลาวหรือไม ถาไม ผมจะขอมติครับ  

  
(นายอาดานา  เสะแม) 
ประธานสภาเทศบาล 

 สมาชิกสภาทานใดเห็นชอบรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ ในวาระท่ี ๓ ข้ันเห็นชอบ ใหตราเปนเทศบัญญัติ โปรดยกมือข้ึน   



๖ 
 

  
มติท่ีประชุม - มติเปนเอกฉันท เห็นชอบรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕๙ ในวาระท่ี ๓ ข้ันเห็นชอบ 
  
(นายอาดานา  เสะแม) 
ประธานสภาเทศบาล 

มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายในเรื่องอ่ืนอีกไหมครับ 
เชิญทานซุลกรีนัย เชิญครับ 

  
(นายซุลกรีนัย สาแม) 
สมาชิกสภาเทศบาล 

เรียนทานประธานสภา คณะผูบริหาร สมาชิกสภา และผูเขารวมประชุมทุกทาน ผมนาย
ซุลกรีนัย สาแม สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๑ ผมอยากสอบถามแนวทางการบริหารเรื่อง
จราจรในตลาดตนไทร โดยเฉพาะเรื่องเกาะกลางถนนกับการยอนศรครับ ซ่ึงเกาะกลาง
ถนนนั้นประชาชนของเราไดชวยกันดัดแปลงไปเพ่ือความสะดวกของตัวเอง แตไมได
คํานึงถึงเรื่องความปลอดภัย เคยเกิดอุบัติเหตุหลายครั้ง ทานรองของเราก็เคยไดรับ
อุบัติเหตุมาแลว ผมอยากทราบแนวคิดผูบริหารในเรื่องนี้ครับ 

  
(นายอาดานา  เสะแม) 
ประธานสภาเทศบาล 

ขอบคุณทานซุลกรีนัยครับ มีสมาชิกทานอ่ืนอีกไหมครับ 

  
(นายมะบีดี  สาแลเมาะ) 
สมาชิกสภาเทศบาล 

เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ คณะผูบริหาร เพ่ือนสมาชิกสภา และผูเขารวมประชุม
ทุกทาน ผมนายนายมะบีดี  สาแลเมาะ สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๒ ผมมีเรื่องของถนน
หนทางโดยเฉพาะอยางยิ่ง สายท่ีกําลังกอสรางหลังอาคารกีรออาตี โดยเฉพาะเด็กๆ 
โรงเรียนบานบาตูจากลูโบะบูตา ตอนนี้ถนนแฉะหมดแลว ผมอยากใหผูท่ีรับผิดชอบชวย
ไปดูแลดวยครับ 

  
(นายอาดานา  เสะแม) 
ประธานสภาเทศบาล 

ครับขอบคุณทานมะบีดีครับ ยังมีสมาชิกทานอ่ืนอีกไหมครับ 

  
(นายอูมา  มีเหาะ) 
สมาชิกสภาเทศบาล 

เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ผูบริหาร ขาราชการ เพ่ือนสมาชิกทุกทาน ผมนายอูมา  
มีเหาะ สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๒ ผมเห็นใจเรื่องรถขยะ เพราะวารถคันใหญเสียอีกแลว 
ในเทศบัญญัติก็ไมไดตั้ง มีแตรถขยะคันเล็กท่ีออกไปเก็บขยะ ผมเห็นใจนองๆพนักงาน 
เพราะวาไปเก็บแค ๒-๓ หลัง ก็เต็มแลว ทําใหเสียเวลาเพราะตองเอาไปเทท้ิงกอน ผม
ขอใหผูรับผิดชอบหาทางแกไขดวยครับ 

  
(นายอาดานา  เสะแม) 
ประธานสภาเทศบาล 

ครับขอบคุณทานอูมาครับ ยังมีสมาชิกทานอ่ืนอีกไหมครับ 
เชิญทานคาเร็มครับ 

  
(นายคาเร็ม  แมเยาะ) 
สมาชิกสภาเทศบาล 

สืบเนื่องจากการประชุมวาระอ่ืนๆ ครั้งท่ีแลวท่ีผมมีขอเสนอแนวคิดเก่ียวกับระบบ
เศรษฐกิจในตนไทร ซ่ึงดูแลวจะไมคอยราบรื่นซ่ึงท่ีเสนอวันกอน คือ จะทํายังไงใหคนเขา
มาในเขตเทศบาลเยอะๆ ซ่ึงตอนนี้มีแตคนจะยายออก ธุรกิจตางๆก็ย่ําแย ผมเองก็ไดคุย
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นอกรอบกับรองนายก และอีกหลายๆคนแลว ก็เลยมีแนวคิดวา เราในฐานะองคกร
เทศบาลตําบลตนไทร ผูบริหาร สมาชิก ขาราชการ ก็อยากใหมีหรือตั้งสมาคมหรือชมรม
เก่ียวกับการคาในเขตเทศบาลตําบลตนไทร เพ่ือทําหนาท่ีกระตุนเศรษฐกิจในเขต
เทศบาลตําบลตนไทร อยางเชนในกรณีบานเชาท่ีมีคนยายออกไปเนื่องจากคาเชา
คอนขางสูง อยากใหมีการจัดประชุมหาแนวทางแกไข เชน ลดราคาคาเชาจาก ๔,๐๐๐ 
บาท เหลือ ๒,๕๐๐ บาท หรือในกรณีท่ีคาอุปโภคบริโภคมีราคาสูง เปนตน ผมก็มี
แนวคิดอยากใหมีสมาคมหรือชมรมแบบนี้ข้ึนมาเพ่ือชวยกระตุนเศรษฐกิจในเขตนี้ 
ขอบคุณครับ 

  
(นายอาดานา  เสะแม) 
ประธานสภาเทศบาล 

ครับขอบคุณทานคาเร็มครับ ยังมีสมาชิกทานอ่ืนอีกไหมครับ 
เชิญทานยะโกะครับ 

  
นายยะโกะ  สามะ 
(สมาชิกสภาเทศบาล) 

เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ คณะผูบริหาร เพ่ือนสมาชิกและขาราชการทุกทาน  ผม
นายยะโกะ  สามะ สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๒ ผมดูแลวถนนบูเกะตาโมง ถนนเปนหลุม
เปนบอ ชวงนี้มีน้ําขังอยู ถนนสายนี้สําคัญมากนะครับสําหรับเด็กตาดีกาท่ีข่ีจักรยานมา
เรียนในวันเสาร-อาทิตย ถาลื่นตรงนั้นก็เปยกหมดเลยนะครับ ขอบคุณครับ  

  
(นายอาดานา  เสะแม) 
ประธานสภาเทศบาล 

ครับขอบคุณทานยะโกะครับ ยังมีสมาชิกทานอ่ืนอีกไหมครับ 
เชิญทานอูมาครับ 

  
(นายอูมา  มีเหาะ) 
สมาชิกสภาเทศบาล 

เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ผูบริหาร ขาราชการ เพ่ือนสมาชิกทุกทาน ผมนายอูมา  
มีเหาะ สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๒ ผมขอเสริมเรื่องผูขายอาหารแผงลอยหรืออาหารตาม
สั่งริมถนน ผมขอใหผูอํานวยการกอง เวลาจัดประชุมผูประกอบการ รบกวนชวยบอก
เจาของรานดวยวาอาหารมีราคาคอนขางแพง เดี๋ยวจะไมมีผูบริโภคมาอุดหนุน บางครั้ง
กินแค ๒-๓ อยาง ราคา ๒๐๐-๓๐๐ บาท  เราอยากใหอยูรอด อยากใหมีคนเขามากินใน
เขตเทศบาลเยอะ ถาแพงเกินไป เดี๋ยวรานอาหารจะไปไมรอด สวนตัวผมเองก็เจอมา
หลายครั้งแลว แตไมเปนไร ขอบคุณครับ 

  
(นายอาดานา  เสะแม) 
ประธานสภาเทศบาล 

ครับขอบคุณทานอูมาครับ ยังมีสมาชิกทานอ่ืนอีกไหมครับ 
เชิญทานนายกชี้แจงครับ 

  
(นายเจะอูเซ็ง สาและ) 
นายกเทศมนตรี 

เรียนประธานสภาท่ีเคารพและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานครับ ขอขอบคุณทานสมาชิก
หลายๆทานนะครับท่ีใหขอเสนอแนะและแนวทางการทํางานของเทศบาล ตอง
ขอขอบคุณลวงหนานะครับ ในสวนของทานซุลกรีนัยท่ีเสนอแนะระเบียบการจัดทางเทา
ในการสัญจรไปมาของพ่ีนองประชาชนในเขตเทศบาลของเรานะครับ ซ่ึงปญหาตรงนั้น 
ผมก็ไดดูมาตลอดและไดปรึกษากับผูอํานวยการกองชางตั้งแตเดือนท่ีแลววาใน
ปงบประมาณ ๒๕๕๙ ในสวนของการจัดระเบียบถนน โดยเฉพาะเกาะกลางท่ีพ่ีนอง
ประชาชนไดดัดแปลงใหมอเตอรไซคผานนั้นซ่ึงอาจจะเกิดอุบัติเหตุไดงายสําหรับผูท่ี
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สัญจรไปมา ผมไดนับเกาะกลางท่ีถูกดัดแปลงเพ่ือเปนทางเดินของรถมอเตอรไซค ซ่ึง
นับวาเปนอันตรายเปนอยางมากมาแลว มีเกือบ ๔๐ แหง ตองขอขอบคุณท่ีสมาชิกสภา
เทศบาลยินดีใหความรวมมือ แตเรื่องเหลานี้จะตองคอยเปนคอยไปครับ แตจะพยายาม
ทําใหอยูในสภาพเดิมภายในปนี้  
 
สวนของทานมะบีดีท่ีเสนอเรื่องถนนหลังอาคารกีรออาตี ซ่ึงถนนนี้เราจะทําการปรับปรุง
ใหมโดยการยกระดับข้ึนมา ๕๐ เซนติเมตร ผมไดใหกองชางไปสํารวจมาแลว แต
เนื่องจากงบประมาณเราไมเพียงพอ ก็เลยทําไดแคบรรเทาความเดือนรอนโดยการนําหิน
คลุกไปเท เพราะยังมีถนนสายอ่ืนท่ีตองไดรับการปรับปรุง ในเรื่องของโครงสรางพ้ืนฐาน
นั้น ยังคงเปนปญหาหลักและเปนปญหาใหญตราบใดท่ีโครงสรางพ้ืนฐานของเรานั้นไม
สมบูรณ การแกปญหาทางดานอ่ืนก็อาจไดรับผลกระทบไปดวย มีโครงสรางพ้ืนฐาน ๓ 
อยางท่ีเราตองดําเนินการ นั่นคือ ถนน ไฟฟาและประปา ผมเชื่อวาถาโครงสรางดีแลว 
เราก็สามารถท่ีจะนํางบประมาณท่ีเหลือไปใชในการพัฒนาดานอ่ืนตอไปได เชน การ
พัฒนาเศรษฐกิจ การสงเสริมอาชีพ แตในปงบประมาณ ๒๕๕๙ นั้น งบประมาณในเรื่อง
ของโครงสรางพ้ืนฐานนอยมาก มีแค ๔ ลานกวาบาท และเงินก็เขามาไมครบตามท่ี
ประมาณการเอาไว แตผมเองก็ไมไดนิ่งนอนใจ พยายามหางบนอกมา เชน จากกรมเรา
เอง หรืออาจเปนงบของโยธา พยายามทุกทางเพ่ือใหเอางบประมาณมาดําเนินการให
พ้ืนท่ีของเรา  
 
ในสวนของทานอูมา มีเหาะท่ีถามในเรื่องของรถขยะนั้น เรื่องของรถขยะนั้นเราตองรื้อ
ออกมาท้ังระบบในการวางแผนของกองสาธารณสุข ไมวาจะเปนการทํางานของพนักงาน 
ซ่ึงนับวาเปนปญหาใหญมาก ถึงแมวารถขยะจะเกา ถาเกิดเราดูแล ซอมแซมเอาใจใส ก็
จะอยูในสภาพใชงานได แตนี้เปนปญหาคนงานของเรามากกวา ถาจะใหประเมิน ก็คงจะ
ไมผาน คนท่ีขยันก็ขยัน คนท่ีไมเอาไหน ก็ไมเอาไหนจริงๆ ผมจะใชมาตรการ ถาใครไม
เอาไหนจริงๆ ก็อยากใหพิจารณาตนเอง เพราะคนท่ีอยากเขามาทํางานยังมีมาก ซ่ึง
ปญหานี้สงผลกระทบตอคนท่ีอยูมานาน พลอยจะเสียงานไปดวย ไมใชแคกอง
สาธารณสุขเทานั้นแตเปนกันเกือบทุกกอง คืองานจะไมเดิน ถาจะใหเปรียบเทียบกับปท่ี
แลวเปนคะแนนแลว ก็คงตองใชคําวา “สอบตก” สําหรับพนักงานจาง บางคนก็ขัดคําสั่ง
บังคับบัญชา บางคนก็ทําเฉยเวลาผูบังคับบัญชาสั่ง ทําใหไมสามารถสั่งได แตตอจากนี้ไป 
ผมจะใชมาตรการตอนท่ีประชุมประจําเดือนเม่ือเดือนท่ีแลว คือใหสั่งการลูกนองให
ดําเนินการใหไดในสิ่งท่ีเราสั่งไป ถาใครไมทํางานเราก็จะประเมินไมจางงาน กอนท่ีเราจะ
บรรจุจางงานในป ๒๕๕๙ ถาประเมินไมผาน นายกก็จะไมใหผาน ผมอยากทําความ
เขาใจกับสมาชิกวา ไมใชเปนการเอาออกโดยไมมีเหตุผล สวนใหญท่ีเคาออกก็คือ เคา
สมัครใจท่ีจะออก เราไมเคยคิดวาจะใหออก แตบางคนกลับไปพุดวา นายกใหออก นายก
ไลออก นี่คือความเขาใจผิดของสมาชิกเรา เพราะชาวบานเองเชื่อผูนําอยางสมาชิก ถาไป
พูดใหชาวบานฟงแบบผิดๆ ชาวบานก็จะเชื่อแบบผิดๆไปดวย ฉะนั้นในปนี้นะครับกอยาง
ไปหวังวาเด็กใคร เด็กใคร ผมไมมีเด็กใคร ผมมาท่ีนี่เพ่ือท่ีจะพัฒนาตนไทรใหดีข้ึน จะไมมี
เด็กใครของใคร ใครท่ีทํางานไมได ไมดีข้ึน เราก็จะใหผูอํานวยการกองประเมินไมผาน 
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และใหออก เพ่ือท่ีจะเอาคนใหมท่ีตั้งใจจะมาทํางานจริงๆ เพราะเราจางเปนปตอป ถาไม
เอาไหนอีก ปหนาเราก็เอาออกอีก ฉะนั้นผมอยากใหผูอํานวยการกองกลับไปประเมิน
ลูกนองของตนเองโดยการตั้งคณะกรรมการประเมิน อยาอคติ มีความเปนกลางแลว
เสนอผูบริหาร แตกอนท่ีจะประเมินตองเรียกลูกนองมาทําความเขาใจกันกอน ซ่ึงเปน
แนวทางในการบริหารของเราตอไป 
 
อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของทานคาเร็มท่ีเสนอแนะในเรื่องเศรษฐกิจ ในเรื่องของเศรษฐกิจนี้
เปนเรื่องท่ีซับซอนมากท่ีเราจะจัดตั้งเปนสมาคมเศรษฐกิจในเขตพ้ืนท่ีของเรา เพราะเรา
ตองมองวาเรื่องของเศรษฐกิจนั้นเกิดปญหาในประเทศของเรา ถานโยบายของรัฐบาลดี 
ราคายางดี การใชจายของพ่ีนองประชาชนก็จะคึกคักไปดวย นี่เปนปญหาระดับประเทศ 
เราจะเยียวยาก็ไมได คงตองใชแนวนโยบายของรัฐบาล ผมเองก็เขาใจวาคาเชาในเขต
พ้ืนท่ีนั้นแพง แตถาจะใหเจาะลึกจริงๆ จะเปนเรื่องท่ียากมาก เพราะบางคนจะไมยอม
เปดเผยวามีบานก่ีหลัง และก็จะมีผลกระทบตอการจัดเก็บภาษีของเรา และจากเงินภาษี
ของรัฐท่ีจัดสรรมาใหเราดวย ฉะนั้นการจัดเก็บภาษีใหมตามเทศบัญญัติของป ๒๕๕๙ 
นั้น กอนท่ีเราจะประกาศใช ผมอยากใหกองคลังออกไปสํารวจบานเชาในเขตของเราวามี
ก่ีหลัง เพราะคาเชานั้น เคาเก็บสูงมาก แตภาษีท่ีเคายื่นมานั้นกลับไมเปนความจริงเกือบ
ครึ่งตอครึ่ง เพราะนี้เปนเรื่องใหญและสําคัญของเทศบาล 
 
อีกเรื่องหนึ่งคือ ทานยะโกะไดเสนอแนะเรื่องถนน ผมเองก็ออกไปสํารวจทุกสายแตก็
หนักใจในเรื่องงบประมาณท่ีไมเพียงพอ แตก็จะพยายามหางบนอกหรือแหลงเงินมา
ซอมแซมใหดีข้ึน 
 
สวนเรื่องราคาขายสินคาหรืออาหารในทองตลาดนั้น ผมเองก็พยายามใชพนักงานกอง
สาธารณสุขออกไปสอบถามเรื่องราคาขาย เพราะรัฐบาลไดกําหนดอยางชัดเจนวาใหแปะ
ราคาขาย ไมวาจะเปนการขายขาว ขายผัก เพราะนี้เปน พ.ร.บ.เก่ียวกับกองสาธารณสุข 
เรามี พ.ร.บ.แตเราเองก็ไมไดบังคับใชเต็มท่ี ผมอยากใหผูอํานวยการกองเดินสายพบปะ
พุดคุยกับเจาของราน เพราะอยางนอยก็จะไดทราบสาเหตุวาทําไมขายราคานี้ แลวเราก็
จะเสนอแนะ สั่งการและขอความรวมมือในเรื่องนี้ เพราะนี้เปนหนาท่ีของเราโดยตรง  
 
ฉะนั้นทุกกองตองชวยกันขับเคลื่อน ถาไมขับเคลื่อน งานก็ไมเดินเลย แลวจะกระทบ
ผูบริหาร สมาชิกและท่ีสําคัญกระทบตอชาวบาน เวลาคนนอกเขามา ก็จะพูดวาเทศบาล
อยูกันอยางไร ทําไมไมดูแล ไมเอาใจใสคนในพ้ืนท่ีของเรา ถาเราไปดูพ้ืนท่ีอ่ืนๆ เทศบาล
อ่ืน เคาเดินสํารวจอยางจริงๆจังๆ เชน ชุดจัดเก็บภาษีขยะหรือภาษีอะไรก็ตาม ฉะนั้น
ภาษีของเคาจะเพ่ิมข้ึนทุกๆป แตของเรานั้นกลับลดลง ถึงแมวาเศรษฐกิจไมคอยดี เราทุก
คนก็ตองชวยกันจายภาษี ฉะนั้นป ๒๕๕๙ ผมอยากฝากใหกองคลังชวยกันทําตรงนี้ใหดี
ท่ีสุด  
 
 



๑๐ 
 

นี่ก็อาจเปนปสุดทายแลว ฉะนั้นในป ๒๕๕๙ เราตองทําใหดีข้ึนกวาเดิม ทําใหพ่ีนอง
ประชาชนเกิดการยอมรับวา ทางเทศบาลเราไมไดละท้ิงพวกเคา ผมเชื่อเหลือเกินวาในป 
๒๕๕๙ เราจะทําไดดีและใชงบประมาณใหเกิดประโยชนสูงสุดเทาท่ีจะทําได เพราะถา
เราหวังในปตอๆไป ป ๒๕๖๐ หรือป ๒๕๖๑ เราเองก็ยังไมรูวากฎหมายนั้นจะบังคับใช
อยางไร ทองถ่ินจะอยูกันอยางไร เราตองทําประโยชนในวาระของเราใหดีท่ีสุดตาม
นโยบายรัฐบาลและนโยบายของเทศบาลตามเทศบัญญัติท่ีเห็นชอบนะครับ  
ผมขอขอบคุณครับสมาชิกทุกคนท่ีใหความรวมมือ มีอะไรก็ใหเดินเขามา เดือดรอนอะไร
ก็ใหเดินเขามา เทศบาลเปนของเราทุกคน ไมใชของใครคนใดคนหนึ่ง เราตองให
ความสําคัญในเรื่องของความเดือดรอนของพ่ีนองประชาชน ผมตองขอขอบคุณทาน
สมาชิกทุกคนครับ ขอบคุณครับ 

  
(นายอาดานา  เสะแม) 
ประธานสภาเทศบาล 

ครับขอบคุณทานนายกครับ ยังมีสมาชิกทานอ่ืนอีกไหมครับ 
เชิญครับ 

  
(นายซุลกรีนัย สาแม) 
สมาชิกสภาเทศบาล 

เรียนทานประธานสภา คณะผูบริหาร สมาชิกสภา และผูเขารวมประชุมทุกทาน ผมนาย
ซุลกรีนัย สาแม สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๑ ผมก็เขาใจดีนะครับ ผมเองก็เห็นใจทาน
เหมือนกันท่ีแกปญหาตางๆ แตผมอยากถามอีกเรื่องหนึ่ง เนื่องจากการประชุมครั้งกอน 
สมาชิกเคยถามเรื่องซุมรานคาของบาตู เพราะขณะนี้มีชาวบานไดทําการตอเติมขยายซุม
ของเทศบาลใหใหญโตและสวยงามโดยใชเงินเอง ไมทราบวาทางเทศบาลไดเตรียมการ
แกปญหาท่ีชาวบานไดสรางดวยตนเองอยางไรครับ เพราะเห็นนากยกไดมีการพูดคุยกับ
เจาของรานท่ีทําซุมแบบนั้น วาจะยอมรื้อถาเทศบาลจะทําการพัฒนาหรือสั่งใหรื้อ แต
ท้ังนี้ไมทราบวาทางเทศบาลไดมีการทําเอกสารสัญญากับเจาของรานหรือเปลา เพราะถา
ไมทํา เดี๋ยวจะเกิดปญหาตามมา เชน อางวาพูดคุยสัญญากับนายกคนกอนเอาไว เปนตน 
ถาทางเทศบาลไมไดทําเอกสารสัญญา ผมอยากเสนอใหทําเอกสารสัญญาดวยครับ 
พรอมบอกขอกฎหมายใหแกคูสัญญา  เชน ทางซุมของเราใหสรางไดยาวก่ีเมตร กวางก่ี
เมตร ใชแบบกอสรางอันไหนในการสราง ผมอยากใหคนท่ีรับผิดชอบเรื่องนี้ชวยอธิบาย
ใหเจารานเขาใจดวย จะไดไมมีปญหาภายหลังเพราะเดี่ยวนี้เริ่มมีคนแขงกันสรางใหใหญ
แลวครับ  
 
อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องความเขาใจผิดของสมาชิกเรื่องนายกใหออก ผมเขาใจนายกนะครับ 
แตผมก็เขาใจคนของเราดวย ถาเขาไมมีงาน เขาก็จะไมมีเงิน ผมวาพนักงานของเราไมมี
กําลังใจในการทํางาน ผมอยากใหทานผูบริหารไปดูท่ีระบบการบริหารของเราดีกวา 
ทําไมพนักงานกับผูอํานวยการกองไมเขาใจกัน แมแตสมาชิกก็ไมเขาใจผูบริหาร
เหมือนกัน  
 
และอีกเรื่องหนึ่ง เจาของกิจการท่ีอยูใกลๆเทศบาลหลายราย ทําไมเราไมบริการเคาให
เกิดความประทับใจ เราคิดอยูอยางเดียววา ทํายังไงใหเคาเสียภาษีเต็มท่ี แตเราไมคิดวา
ทํายังไงใหเคาประทับใจการบริการของเรา อยางเชนเรื่องถุงยังชีพ เปนตน เคาเปนคน



๑๑ 
 

นอกเขามาอยูในเขตของเรา เราจะทํายังไงใหเคาประทับใจ   จริงใจแคไหนท่ีจะบริหาร 
เต็มใจแคไหนท่ีจะดูแลเคาครับ เคาก็ดูเหมือนกัน คิดเปนเหมือนกัน ฉะนั้นผมขอฝาก
เรื่องนี้ดวยครับ ระบบการบริหารของเราดีแคไหนในการดูแลประชาชนหรือแมแต
พนักงานเทศบาล ขอบคุณครับ  

  
(นายอาดานา  เสะแม) 
ประธานสภาเทศบาล 

ขอบคุณทานซุลกรีนัยครับ เชิญทานมะบีดีครับ 

  
(นายมะบีดี  สาแลเมาะ) 
สมาชิกสภาเทศบาล 

เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ คณะผูบริหาร เพ่ือนสมาชิกสภา และผูเขารวมประชุม
ทุกทาน ผมนายนายมะบีดี  สาแลเมาะ สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๒ ผม ผมจะตอจาก
ทานซุลกรีนัยครับ ในเรื่องของขาราชการและลูกจาง  
 
ผมดูในหลายๆเรื่อง โดยเฉพาะเรื่องเงินเดือนของลุกจาง แตกอนไดเงินเดือนวันท่ี ๑ แต 
ณ วันนี้ไดวันท่ี ๗ หรือ ๘ ท้ังๆท่ีตนเดือนวันท่ี ๑ จะตองไปผอนคารถ คาอะไรตอมิอะไร 
ผมก็เห็นใจเหมือนกันนะครับ แตเดือนท่ีผานมานั้น ระบบเปนยังไงครับเพราะลูกจางได
เงินเดือนเปนเช็ค ตองเอาไปข้ึนเช็คเอง โอนเงินเขาบัญชี ผมดูแลวลําบากในหลายๆเรื่อง  
 
สวนเรื่องขาราชการ เทาท่ีสังเกตจะพบวาขาราชการในแตละกองไมเหมือนกัน ผมอยาก
ใหขาราชการทุกกองรวมมือกันครับ ถาเปนแบบนี้จะขับเคลื่อนไดยังไงกัน อยากฝากให
ผูรับผิดชอบชวยดูดวยครับ    

  
(นายอาดานา  เสะแม) 
ประธานสภาเทศบาล 

ครับขอบคุณทานมะบีดีครับ ยังมีสมาชิกทานอ่ืนอีกไหมครับ 
เชิญทานคาเร็มครับ 

  
(นายคาเร็ม  แมเยาะ) 
สมาชิกสภาเทศบาล 

ผมคาเร็ม  แมเยาะ สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๑ ผมอยากสอบถามในเรื่อง สป.สช. ไม
ทราบวาไปถึงไหนแลวครับ หรือวาเทศบาลเราไมมีแลวหรือยังไงครับ  

  
(นายอาดานา  เสะแม) 
ประธานสภาเทศบาล 

ครับขอบคุณทานคาเร็มครับ มีสมาชิกทานอ่ืนอีกไหมครับท่ีจะอภิปราย 
เชิญทานนายก เชิญครับ 

  
(นายเจะอูเซ็ง สาและ) 
นายกเทศมนตรี 

เรียนประธานสภาท่ีเคารพและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานครับ การใหแนวทางในการ
แกไขปญหาตางๆ นั้นก็เปนแนวทางท่ีดี ท่ีทุกคนแสดงความคิดเห็นท่ีหลากหลาย เราจะ
นําความคิดเห็นของแตละทานมาปรับใชกับเทศบาลของเรานะครับ ในสวนของทาน     
ซุลกรีนัยไดถามเรื่องการเปดรานท่ีเปนซุมแถวบาตูนะครับ ซ่ึงบางรานไดทําการตอเติม
กอสรางแบบถาวร ผมเองไดเขาไปพูดคุยกับทุกราน ในการสรางนั้นสรางได แตถาทาง
เทศบาลจะรื้อถอนนั้น จะตองใหความยินยอม แตยังไมไดทําเปนหนังสือหรือเอกสาร 
เพราะตองศึกษากอนวา จะเปนความเห็นชอบกองสาธรณสุขฯ หรือกองชาง ถาเปน
ความเห็นชอบของกองสาธารณสุขฯ ก็จะใหกองสาธรณสุขฯออกไปสํารวจและออก



๑๒ 
 

แนวทาง เปนสัญญาวา ถาเทศบาลจะใชประโยชนในพ้ืนท่ีแหงนี้ เจาของรานจะตอง
ยินยอมใหทําการรื้อถอน หรือเจาของรานรื้อถอนเอง     
 
สวนเรื่องการจัดเก็บภาษีท่ีทานซุลกรีนัยไดกลาวไวนะครับ ผมไมเคยคิดท่ีจะเก็บเงินของ
ใคร เราจะตองทําตามท่ีกฎหมายบังคับเอาไว ไมวาจะเปนเก่ียวกับการจัดเก็บภาษี เราไม
เก็บโดยพลการ การท่ีเราจะเก็บเทาไร จะมีอัตราบอกไวอยางชัดเจน อยางเทศบัญญัติ
สาธารณสุขท่ีเราไดมีการประชุมเม่ือ ๒ เดือนท่ีแลว อันนี้เปนการทําหนาท่ีตามกฎหมาย 
ไมไดทําตามพลการ ผมอยากทําความเขากับสมาชิกดวย ฉะนั้นการท่ีเราจะดูแล ราไม
จําเปนตองเขาไปดูแลกันทุกเรื่อง เราจะดูแลในสวนท่ีเก่ียวของกับอํานาจหนาท่ีของ
เทศบาล  ผมจึงกําชับผูอํานวยการกองใหเขาไปพุดคุยพบปะกับชาวบาน 
 
สวนเรื่องเงินเดือนท่ีทานมะบีดีไดสอบถามเรื่องเงินเดือนของพนักงานจางนั้นมานั้น เรา
จางแบบจางเหมาตามกฎหมายท่ีกําหนดมา เคาจะตองสงงานวันท่ี ๓๐ กอน เราถึงจะทํา
เรื่องเบิกเงินเดือนให จะไมเหมือนกับขาราชการ  เคาจะตองรายงานการทํางานวาในแต
ละวันนั้น ทําอะไรบาง แลวสงใบรายงานใหผูอํานวยการกองเพ่ือทําเรื่องเบิกเงินเดือน 
บางกองก็ทําชา บางกองก็เร็ว แตเราเบิกเงินพรอมกัน  ผมจึงอยากทําความเขาใจกับ
สมาชิกดวยวาเงินเดือนการจางเหมาไมเหมือนกับเงินเดือนของขาราชการครับ 
 
สวนทานคาเร็มท่ีไดสอบถามงบของ สป.สช. นั้น ตอนนี้มีโครงการนี้อีกนะครับ เวลาเรา
จะดําเนินการ จะตองผานคณะกรรมการ นายกจะเบิกมาใชไมไดครับ กองสาธารณสุขก็
เบิกไมได ยกเวนแตผานคณะกรรมของ สป.สช.ท่ีเราแตงตั้งข้ึนมาอยางเชน ผูทรงคุณวุฒิ 
ผูนําชุมชน ผูนํา อสม. เปนตน แตการขับเคลื่อนของ สป.สช.ของเรานั้น ยังนอยมาก  ผม
อยากใหผูอํานวยการกองสาธารณสุขคิดโครงการเก่ียวกับ สป.สช. เชน การเฝาระวัง 
เพราะงบ สป.สช.นี้ไมสามารถนําไปใชไดทุกกรณี เพราะจะมีกฎเกณฑบังคับเอาไววา
เรื่องไหนทําได เรื่องไหนทําไมได ทุกปทางเราสมทบ ๑๖๕,๐๐๐ บาท ทาง สป.สช.ก็จะ
สมทบอีก ๑๖๕,๐๐๐ บาทเทากัน ฉะนั้นในป ๒๕๕๙ ถาสมาชิกทานใดจะเสนอโครงการ 
สป.สช. เราจะยินดีมากครับ ขอบคุณครับ 

  
(นายอาดานา  เสะแม) 
ประธานสภาเทศบาล 

ครับขอบคุณทานนายกครับ ยังมีสมาชิกทานอ่ืนอีกไหมครับ 
เชิญทานอูมาครับ เชิญครับ 

  
(นายอูมา  มีเหาะ) 
สมาชิกสภาเทศบาล 

เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ผูบริหาร ขาราชการ เพ่ือนสมาชิกทุกทาน ผมนายอูมา  
มีเหาะ สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๒ ผมขอชี้แนะเรื่องซุมรานนะครับ ผมรบกวนทาน
ผูบริหารหรือขาราชการชวยทําหนังสืบฉบับหนึ่ง เม่ือไรท่ีชาวบานจะสรางราน เราตอง
เอาหนังสือสัญญาใหเคาเซ็นตกอน ผมวาจะดีกวาครับ เพราะถาเราจะรื้อของเคานั้น 
ราคาเกือบ ๑๐๐,๐๐๐ บาท นั้นได เพราะฉะนั้นผมขอชี้แนะตรงจุดนี้นะครับ สวนเรื่อง
เงินเดือนพนักงานนั้น ทําแบบนี้ไดหรือเปลาครับ เรียกพนักงานมาชี้แจงใหทําเรื่องเบิกแค 
๒๗ วัน จะทําใหไดเงินเดือนพรอมๆกันในวันท่ี ๑ เพราะพนักงานบางคนนั้นไปผอน
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รถจักรยานยนตแตตองจายคาผอนในวันท่ี ๑ ถาเลยไปถึงวันท่ี ๗ จะมีดอกเบี้ยตามมา 
ผมขอใหผูท่ีรับผิดชอบชวยพิจารณาและหาวิธีแกไขดวยครับ อีกเรื่องหนึ่งถาเราจะทํา
โครงการตางๆ ในเขตพ้ืนท่ีเราโดยใชเงินนอกมานั้น จะตองผานสภาหรือไมครับ รบกวน
ผูบริหารชวยชี้แจงใหเพ่ือนสมาชิกทราบดวยครับ   

  
(นายอาดานา  เสะแม) 
ประธานสภาเทศบาล 

ครับขอบคุณทานอูมาครับ ยังมีสมาชิกทานอ่ืนอีกไหมครับ  
เชิญทานคาเร็มครับ เชิญครับ 

  
(นายคาเร็ม  แมเยาะ) 
สมาชิกสภาเทศบาล 

จากการฟงสมาชิกและผูบริหารสะทอนการบริหารงานนั้น ผมเองก็หนักใจท่ีจะไปเนนท่ี
ละจุดๆ จากนี้ไปก็จะสินสุดปงบประมาณ ๒๕๕๘ และเราก็จะใชปงบประมาณ ๒๕๕๙ 
จากการสะทองของฝายบริหารโดยเฉพาะทานนายกเองก็ไดชี้แจงในสวนของการทํางาน 
ของแตละกอง  ตอจากนี้ไปผมอยากใหพนักงานจางรวมถึงขาราชการ ยึดถือกฎระเบียบ
ไมวาจะเปนเรื่องเงินเดือนก็ดี เรื่องอ่ืนก็ดี ขอบคุณครับ 

  
(นายเจะอูเซ็ง สาและ) 
นายกเทศมนตรี 

เรียนประธานสภาท่ีเคารพและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานครับ เรื่องท่ีทานอูมา มีเหาะได
เสนอแนะเรื่องการทําลายลักษณอักษร ท่ีจะใหเจาของรานคาเซ็นตยินยอม ก็เปนสิ่งท่ีดี
นะครับ สําหรับเงินเดือน ผมอยากใหผูอํานวยการกองชวยกวดขันพนักงานของตนเอง
พยายามทํางานและทําประเมินของตนเองใหเสร็จเร็วท่ีสุด ถากองไหนเสร็จกอนใหสง
กอน จะไดเบิกกอนนะครับ ไมตองรอสงพรอมกันครับ  
 
แลวเรื่องท่ีทานอูมาไดสอบถามเรื่องท่ีผูบริหารวิ่งหางบประมาณจากท่ีอ่ืนเขามาพัฒนา
พ้ืนท่ีของเรานะครับ ในขอกฎหมายไมไดระบุวาเปนอํานาจหนาท่ีของสภาวาจะใหความ
เห็นชอบในเรื่องท่ีหนวยงานอ่ืนจะเขามาพัฒนาในพ้ืนท่ีของเรา อํานาจหนาท่ีของสภามี
แคใหความเห็นชอบในสวนท่ีเปนของเทศบาลจัดทําข้ึนมาเอง เชน งบประมาณตางๆ 
ของเทศบาลท่ีจะมาพัฒนาในเขตพ้ืนท่ีของเรา ฉะนั้นงบประมาณจากสวนกลางท่ีจะลง
มาพ้ืนท่ีไหน สามารถลงมาไดโดย ไมไดผิดระเบียบหรือกฎหมาย สามารถดําเนินการได
โดยตรงโดยไมตองผานสภาทองถ่ิน  
 
สวนเรื่องของการทํางาน ทุกคนก็ทํางานทําตามกฎหมายอํานาจหนาท่ี รวมถึงผูบริหารก็
ไดทําตามนโยบายท่ีไดแถลงเอาไว เอาใหมีสวนรวมกับประชาชนใหมากท่ีสุด โดยการ
ทํางานตามหลักธรรมาภิบาล สามารถตรวจสอบไดแตตองอยูในขอกฎหมายท่ีกําหนด
เอาไว ผมขอขอบคุณสมาชิกทุกทาน ขอบคุณครับ 

  
(นายอาดานา  เสะแม) 
ประธานสภาเทศบาล 

ครับ ขอบคุณทานนายกครับ ยังมีสมาชิกทานอ่ืนอีกไหมครับ  
เชิญครับ 

  
(นายเจะอูเซ็ง สาและ) 
นายกเทศมนตรี 

ครับ อีกเรื่องหนึ่งครับ ผมอยากใหสมาชิกเขาใจเรื่องการพัฒนาซุมรานคาใหดีและ
สวยงาม ผมเองก็ไดกําชับกับกองชางวา อยางนอยๆจะตองทําใหไดในป ๒๕๕๙ ในเรื่อง
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ซุมรานคาแถวบาตู ถึงแมวาเราไมมีงบประมาณ แตผมก็มีแหลงเงินท่ียินดีจะใหกู แตการ
ท่ีเราจะกูนั้น เคาจะขอดูยอดรายจายงบประมาณยอนหลัง ๓ ปท่ีผานมา ผมเองได
ปรึกษากับสถาบันการเงินแหงหนึ่ง เคาก็ยอม แตเรายังไมมีแบบแปลนท่ีจะสราง ใน
เบื้องตนไมสามารถคํานวณไดวาจะตองใชงบประมาณก่ีบาท แตผมก็ไดคํานวณคราวๆ
แลววา ถาเรากูมา ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท เราจะจายปหนึ่งไมเกิน ๖๐๐,๐๐๐ บาท แตเรา
จะตองดูวาจะจัดเก็บคาเชาเทาไร เพราะวาเรามีระยะเวลาสงคืนประมาณ ๑๐ ป แตผม
คิดวานาจะทําได แตปจจุบันเรายังมีขอกฎหมายอีกเรื่องหนึ่ง นั่นคือ พ้ืนท่ีของแขวงการ
ทางอยูในเขตเรา แตแขวงการทางเองก็ถือกฎหมายคนละฉบับกับเรา เราตองรอดู
นโยบายของรัฐบาลเพราะรัฐบาลมีแนวคิดจะพยายามพัฒนาพ้ืนท่ีสาธารณะใหเกิด
ประโยชน ถากฎหมายดังกลาวผาน  รัฐบาลก็จะมีงบประมาณมาพัฒนาพ้ืนท่ีสาธารณะ
โดยตรง นี่คือสิ่งท่ีดีสําหรับเรา แตถาเรารอไมได ผมเองก็มีแผนโดยการกูเงินจากสถาบัน
การเงินเพ่ือท่ีจะมาพัฒนา ผมเองก็ไดพูดคุยกับเจาของรานบางสวนแลววามีแผนจะ
พัฒนาตรงนี้ ถาเราไมเริ่มนับ ๑ ใหม การแกปญหาก็จะยากมาก ถาเรามีแผนมี
งบประมาณ เราก็สามารถดําเนินการไดเลย สามารถบอกพ่ีนองประชาชนวาจะทําการรื้อ
ถอนหรือหามกอสรางตางๆ เพราะเทศบาลจะทําการปรับปรุง เพราะท่ีผานมาเกิดการ
เชาชวงตอ เชน เชาจากเทศบาล ๓๐๐ บาทแตใหเชาชวงตอ ๑,๐๐๐ – ๑,๕๐๐ บาท นี่
เปนสิ่งท่ีไมสมควรทําเพราะเปนพ้ืนท่ีสาธารณะ ฉะนั้นถาเราจะดําเนินการอะไร เราจะ
ศึกษาผลกระทบดวย เชน ถนนท่ีอยูดานหลังพ้ืนท่ีท่ีเราจะพัฒนานั่น มีความกวางแค 
๒.๕ เมตร เราจะตองขยายใหเปน ๔ เมตรกอน เพ่ือท่ีจะสะดวกในการตอยอดพัฒนาซุม
รานคาตอไป นี้ก็เปนแนวคิดนะครับ ผมตองอาศัยพวกเรา งานนี้ตองผานสภา  สภา
เห็นชอบในการกูเงินจากสถาบันการเงินมาพัฒนาพ้ืนท่ีตรงนี้หรือไม เพราะนี้คือสิ่งท่ี
สําคัญมาก ถาสภาเห็นชอบ ก็จะเปนสิ่งท่ีดี สิ่งท่ีทําไปก็เพ่ือพ่ีนองประชาชน ใครอยากทํา
คาขายก็มาติดตอกับเทศบาลไดโดยตรง และท่ีสําคัญเทศบาลเองก็มีซุมรานคาในการ
กํากับดูแล สามารถจัดเก็บรายไดเขาเทศบาลครับ ขอบคุณครับ 

  
(นายอาดานา  เสะแม) 
ประธานสภาเทศบาล 

ขอขอบคุณทานนายกครับ มีสมาชิกทานอ่ืนอีกไหมครับ  
ถาไมมีผมขอปดการประชุมเทานี้ครับ ขอบคุณครับ 

  
ปดการประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น. 
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(ลงชื่อ) ............................................................เลขานุการประจําสภาเทศบาลตําบลตนไทร 

                 (นายภวูิศ  วรรณพฤกษ) 

 

 

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

                                        (นายอูมา  มีเหาะ) 

 

 

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

                                      (นายซุลกรีนัย  สาแม) 

 

 

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

                                    (นายมะบีดี  สาแลเมาะ) 

 

                 

 


