
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลต้นไทร 

สมัยสามัญ สมัยที ่ ๑  คร้ังที ่ ๑  ประจําปี ๒๕๕๙ 

วนัที ่ ๔  กุมภาพนัธ์  ๒๕๕๙  เวลา  ๑๐.๐๐ น. 

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตําบลต้นไทร 

….............................. 

ผู้มาประชุมสภาเทศบาล 

ลาํดับที ่ ช่ือ – สกุล ตําแหน่ง 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 นายอบัดุลเลาะ  กแูซ สมาชิกสภาเทศบาล อบัดุลเลาะ  กแูซ  

๗ นายอุสมาน  วาเงาะ สมาชิกสภาเทศบาล อุสมาน  วาเงาะ  

๘ นายยะโก๊ะ  สามะ สมาชิกสภาเทศบาล ยะโก๊ะ  สามะ  

๙ นายซุลกรีนยั  สาแม สมาชิกสภาเทศบาล ซุลกรีนยั  สาแม  

๑๐ นายมะบีดี  สาแลเมาะ สมาชิกสภาเทศบาล มะบีดี  สาแลเมาะ  

๑๑ นายคาเร็ม  แมเยาะ สมาชิกสภาเทศบาล คาเร็ม  แมเยาะ  

๑๒  เลขานุการสภาเทศบาล วา่ง  

ผู้เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาล 

ลาํดับที ่ ช่ือ – สกุล ตําแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

๑ นายเจะอูเซ็ง  สาและ นายกเทศมนตรี เจะอูเซ็ง  สาและ  

๒ นายอาฮามะ  วาเงาะ รองนายกเทศมนตรี อาฮามะ  วาเงาะ  

๓ นางปัทมา  มูซอ เลขานุการนายกเทศมนตรี ปัทมา  มูซอ  

๔ นายรุสดี  อาแวโกะ ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี รุสดี  อาแวโกะ  

๕ นายอมาตย ์ เปาะแย ผอ.กองช่าง  รก.ปลดัเทศบาล อมาตย ์ เปาะแย  

๖ นางซารีปะห์  หะยแีวดือเระ ผอ.กองคลงั ซารีปะห์  หะยแีวดือเระ  

๗ นางกฟูาตีมะฮ ์ หวนัฮุสเซนต ์ ผอ.กองการศึกษา กฟูาตีมะฮ ์ หวนัฮุสเซนต ์  

๘ นายมูฮาํมดัอาลี  มิสุแท ผอ.กองสวสัดิการสังคม มูฮาํมดัอาลี  มิสุแท  

๙ นายกฤษดา  วงศภู์วรักษ ์ ผอ.กองสาธารณสุขฯ กฤษดา  วงศภู์วรักษ ์  

    ๑๐ น.ส.อรุณี  กะนอง หวัหนา้สาํนกัปลดั อรุณี  กะนอง  

 



-๒- 

เร่ิมประชุมเวลา  ๑๐.๐๐  น. 

นายอาดานา  เสะแม    - เรียนคณะผูบ้ริหาร  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านวนัน้ีเป็นการประชุม 

ประธานสภาเทศบาล  สภาเทศบาล  สมยัสามญั สมยัท่ี  ๑  คร้ังท่ี  ๑ ประจาํปี  ๒๕๕๙ 

ก่อนท่ีจะเขา้ระเบียบวาระการประชุม  เน่ืองจากเลขานุการสภาเทศบาล

ตาํบลตน้ไทรว่างลง  ฉะนั้นสมาชิกสภาเทศบาลจะตอ้งเลือกผูท่ี้จะเป็น

เลขานุการสภาเทศบาลชัว่คราว  เพื่อทาํหน้าท่ีเลขานุการสภาทอ้งถ่ินใน

การประชุมสภาเทศบาล  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

ขอ้บงัคบัการประชุมสภาทอ้งถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗  แกไ้ขเพิ่มเติมถึงฉบบัท่ี  

๒  พ.ศ.๒๕๕๔  เชิญรักษาการปลดัอ่านระเบียบขอ้บงัคบั  ขอเชิญครับ 

นายอมาตย ์  เปาะแย - เรียนประธานสภาเทศบาล  คณะผูบ้ริหาร   ขา้ราชการและสมาชิกสภา  

ผอ.กองช่าง  รักษาราชการแทน     เทศบาลทุกท่าน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยขอ้บงัคบัการ  

ปลดัเทศบาล ป ร ะ ชุ ม ส ภ า ท้อ ง ถ่ิ น   พ . ศ . ๒ ๕ ๔ ๗   แ ก้ไ ข เ พิ่ ม เ ติ ม ถึ ง ฉ บับ ท่ี                      

๒   พ . ศ . ๒ ๕๕๔   ข้อ   ๑ ๕  (๒ )   ก ร ณี เล ข า นุ ก า รส ภา ท้อง ถ่ิ น                   

ให้สภาทอ้งถ่ินเลือกเลขานุการสภาทอ้งถ่ินแทนตาํแหน่งท่ีว่างในการ

ประชุมสภาทอ้งถ่ินท่ีมีข้ึนคราวแรกนบัแต่วนัท่ีตาํแหน่งว่างลง  และขอ้  

๑๘  วรรค  ๒  ในการประชุมสภาทอ้งถ่ินคร้ังใด  ถา้ไม่มีเลขานุการสภา

ทอ้งถ่ินหรือมีแต่ไม่อยูห่รืออยูแ่ต่ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีไดห้รือไม่ยอม

ปฏิบติัหน้าท่ี  ให้สภาทอ้งถ่ินเลือกสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือขา้ราชการ

หรือพนกังานขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินนั้นคนหน่ึงเป็นผูป้ฏิบติั

หน้าท่ีเลขานุการสภาทอ้งถ่ินเฉพาะในการประชุมคราวนั้น  โดยให้นาํ

ความในข้อ  ๑๓  และ ข้อ  ๒๖  วรรคสอง  มาใช้บังคบัโดยอนุโลม      

เวน้แต่การลงคะแนนเลือกใหก้ระทาํดว้ยวธีิการยกมือ  

นายอาดานา  เสะแม    - ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเลือกและเสนอช่ือผูท่ี้จะเป็นเลขานุการสภา 

ประธานสภาเทศบาล   ทอ้งถ่ินชัว่คราว  โดยมีผูรั้บรอง  ๒  ท่าน  ขอเชิญครับ 

นายมาหามะตาเยะ  โตะละ - เรียนประธานสภาเทศบาล  คณะผูบ้ริหารและสมาชิกสภาเทศบาล         

รองประธานสภาเทศบาล  ทุกท่าน  ผมขอเสนอ  นายคาเร็ม  แมเยาะ  เป็นเลขานุการสภาเทศบาล 

    ชัว่คราวครับ 

นายอุสมาน  วาเงาะ - ผมนายอุสมาน  วาเงาะ  สมาชิกสภาเทศบาล  เป็นผูรั้บรอง 

สมาชิกสภาเทศบาล 

 



-๓- 

นายอบัดุลเลาะ  กแูซ - ผมนายอบัดุลเลาะ  กแูซ  สมาชิกสภาเทศบาล  เป็นผูรั้บรอง 

สมาชิกสภาเทศบาล 

นายอาดานา  เสะแม    - มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอช่ืออีกหรือไม่  ถา้ไม่มีใหถื้อวา่     

ประธานสภาเทศบาล  นายคาเร็ม  แมเยาะ  เป็นเลขานุการสภาเทศบาลชัว่คราว  

มติทีป่ระชุม - มติเป็นเอกฉันท์  (เห็นชอบนายคาเร็ม  แมเยาะ  เป็นเลขานุการสภา 

  เทศบาลช่ัวคราว) 

ระเบียบวาระที ่๑              - เร่ืองประธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 

             - ไม่มี 

ระเบียบวาระที ่๒             - เร่ือง รับรองรายงานการประชุมคร้ังทีผ่่านมา 

นายอาดานา  เสะแม        - ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลตรวจสอบรายงานการประชุมคร้ังท่ีผา่นมา    

ประธานสภาเทศบาล  ซ่ึงมี ๒ คร้ัง คือรายงานการประชุมสมยัสามญั สมยัท่ี ๓ คร้ังท่ี ๑  

ประจาํปี ๒๕๕๘  และรายงานการประชุมสมยัสามญั สมยัท่ี ๓ คร้ังท่ี ๒ 

ประจาํปี ๒๕๕๘ ไม่ทราบว่ามีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถาม

หรือไม่ ขอเชิญครับ 

นายซุลกรีนยั  สาแม  - เรียนประธานสภาเทศบาล  คณะผูบ้ริหาร  และสมาชิกสภาเทศบาล        

สมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน  ผมขอให้แกไ้ข  หนา้  ๑๑ วรรค  ท่ี  ๒  ท่ีประธานสภาเทศบาล

เชิญนายซุลกรีนัย  สาแม  อยากให้เปล่ียนเป็นเชิญนายอูมา  มีเหาะ          

เพราะ นายอูมา  มีเหาะ  เป็นผูพู้ด  และวรรคท่ี  ๔  ประธานสภาเทศบาล

เชิญนายซุลกรีนัยพูด  แต่ช่ือเป็นนายคาเร็ม  แมเยาะ  อยากให้เปล่ียน    

จากนายซุลกรีนยั  สาแม  เป็นนายคาเร็ม  แมเยาะ  เป็นผูพู้ด  และขอให้

ตรวจสอบในส่วนอ่ืนๆดว้ย 

นายอาดานา  เสะแม    - ขอบคุณนายซุลกรีนยั  สาแม  ท่ีเสนอใหแ้กไ้ขในส่วนท่ีผดิ  และจะให ้ 

ประธานสภาเทศบาล เจ้าหน้าท่ีได้แก้ไขให้ถูกต้องต่อไป  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด           

จะสอบถามอีกหรือไม่  ถา้ไม่มีถือวา่รับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ีผา่น

มา 

มติทีป่ระชุม  - มติเป็นเอกฉันท์   (รับรองรายงานการประชุมคร้ังทีผ่่านมา) 

 



-๔- 

ระเบียบวาระที ่๓ - เร่ืองด่วน 

- ไม่มี 

ระเบียบวาระที ่๔ - เร่ือง กาํหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล ประจําปี ๒๕๕๙  

นายอาดานา  เสะแม    - สําหรับการประชุมในสมยัสามญั  สมยัแรกของปีถดัไป  จะตอ้งกาํหนด 

ประธานสภาเทศบาล  สมยัประชุมสภาเทศบาลใหม่  ดงันั้น  อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา 

๒๔  แห่งพระราชบญัญติัเทศบาล  พ.ศ.๒๔๙๖  ขอ้  ๒๑  แห่งระเบียบ

ก ร ะ ท ร ว ง ม ห า ด ไ ท ย ว่ า ด้ว ย ข้อ บัง คับ ก า ร ป ร ะ ชุ ม ส ภ า ท้อ ง ถ่ิ น                       

พ.ศ.  ๒๕๔๗  จะขอหารือกบัสมาชิกสภาเทศบาลวา่จะกาํหนดสมยั 

     ประชุมสภาเทศบาล  สมยัสามญั  ประจาํปี  ๒๕๕๙  ดงัน้ี 

สมยัสามญั  สมยัท่ี  ๒  ตั้งแต่วนัท่ี  ๑  มิถุนายน  ๒๕๕๙  เป็นตน้ไป        

มีกาํหนดไม่เกิน  ๓๐ วนั 

สมยัสามญั  สมยัท่ี  ๓  ตั้งแต่วนัท่ี  ๑  สิงหาคม   ๒๕๕๙  เป็นตน้ไป      

มีกาํหนดไม่เกิน  ๓๐ วนั 

สมยัสามญั  สมยัท่ี  ๔  ตั้งแต่วนัท่ี  ๑  กนัยายน   ๒๕๕๙  เป็นตน้ไป      

มีกาํหนดไม่เกิน  ๓๐ วนั 

สมยัแรกของปีถดัไป    ตั้งแต่วนัท่ี  ๑  กุมภาพนัธ์  ๒๕๖๐  เป็นตน้ไป      

มีกาํหนดไม่เกิน  ๓๐ วนั 

นายอาดานา  เสะแม    - สมาชิกสภาเทศบาลเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ในการกาํหนดสมยัประชุม 

ประธานสภาเทศบาล  สภาเทศบาล จะมีการแกไ้ขหรือไม่ หากสมาชิกสภาเทศบาลเห็นสมควร 

 จะกาํหนดสมยัประชุมสภาเทศบาลตามท่ีกล่าวน้ี ขอใหย้กมือครับ  

มติทีป่ระชุม  - มติเป็นเอกฉันท์ (เห็นชอบกาํหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตําบลต้นไทร 

 ประจําปี ๒๕๕๙ ) 

ระเบียบวาระที ่๕ - เร่ือง  ญตัติขออนุมัติแก้ไขเปลีย่นแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย 

จํานวน  ๔  รายการ  และขออนุมัติการโอนงบประมาณรายจ่าย  จํานวน  

๑  รายการ  

นายอาดานา  เสะแม - ขอเชิญคณะผูบ้ริหารไดช้ี้แจง  ขอเชิญครับ  

ประธานสภาเทศบาล  

นายเจะอูเซ็ง  สาและ - เรียนประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 

นายกเทศมนตรี   สาํหรับวนัน้ีทางคณะผูบ้ริหารไดเ้สนอใหส้ภาเทศบาลพิจารณาเร่ืองการ 



                              -๕- 

แกไ้ขงบประมาณหรือแกไ้ขรายละเอียดของโครงการต่างๆ                  

ทั้งหมด   ๕  รายการ   

ญตัติ  เร่ือง  ขออนุมัติแก้ไขเปลีย่นแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย  

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๙  จํานวน  ๓  รายการ 

......................................................................................................................... 

หลกัการ 

ตามท่ีสภาเทศบาลตาํบลตน้ไทร  ไดอ้นุมติัใชเ้ทศบญัญติังบประมาณรายจ่าย  

ประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๙  ซ่ึงไดรั้บความเห็นชอบจากผูว้า่ราชการ

จงัหวดันราธิวาส  และไดป้ระกาศใชไ้ปแลว้  นั้น  ทั้งน้ี  เน่ืองจากเทศบาล

ตาํบลตน้ไทร  มีความจาํเป็นตอ้งเปล่ียนแปลงคาํช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย  

ประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๙  รายจ่ายเพื่อการลงทุน  หมวดครุภณัฑ์

ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 

    ข้อความเดิม     

   ๑.  หมวดท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 

๑.๑  ประเภท  โครงการบุกเบิกถนนหินคลุก  สายดูซงตือเงาะห์  

ขนาดกวา้ง  ๕.๐๐  ม.  ยาว  ๑,๑๒๐  ม.  หนาเฉลีย่  ๐.๕๐  ม.  หรือมีพื้นท่ีไม่

นอ้ยกวา่  ๕,๖๐๐.๐๐  ตารางเมตร  (รายละเอียดตามปริมาณงานตามแบบท่ี

เทศบาลกาํหนด)  

๑.๒  ประเภท  โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก  สายแบฮะ-โตะ๊มูเด็ง  

(เพิ่มเติม) ขนาดกวา้ง  ๔.๐๐  ม.  ยาว  ๖๒.๐๐  ม.  หินคลุกหนาเฉล่ีย  ๐.๑๕  

ม.  หรือมีพื้นท่ีไม่นอ้ยกวา่  ๒,๔๘๐.๐๐  ตารางเมตร  (รายละเอียดตาม

ปริมาณงานตามแบบท่ีเทศบาลกาํหนด) 

๑.๓  ประเภท  โครงการปรับปรุงภูมิทศัน์สองขา้งทาง สายบาตู  

ขนาดกวา้ง  ๒.๐๐ ม.  ยาว  ๕๐๐.๐๐  ม.  หรือมีพื้นท่ีไม่นอ้ยกวา่  ๑,๐๐๐.๐๐  

ตารางเมตร  (รายละเอียดตามปริมาณงานตามแบบท่ีเทศบาลกาํหนด) 

   ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน) 

     



                    -๖- 

ข้อความใหม่     

   ๑.  หมวดท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 

๑.๑  ประเภท  โครงการบุกเบิกถนนหินคลุก  สายดูซงตือเงาะห์  

ขนาดกวา้ง  ๕.๐๐  ม.  ยาว  ๑,๑๒๐  ม. ยกระดับลูกรังหนาเฉลีย่  ๐.๔๐  ม.  

หินคลุกหนาเฉลีย่  ๐.๑๕  ม.  หรือมีพื้นท่ีไม่นอ้ยกวา่  ๕,๖๐๐.๐๐  ตาราง

เมตร  (รายละเอียดตามปริมาณงานตามแบบท่ีเทศบาลกาํหนด)  

๑.๒  ประเภท  โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก  สายแบฮะ-โตะ๊มูเด็ง  

ขนาดกวา้ง  ๔.๐๐  ม.  ยาว  ๖๒๐.๐๐  ม.  หินคลุกหนาเฉล่ีย  ๐.๑๕  ม.  หรือ

มีพื้นท่ีไม่นอ้ยกวา่  ๒,๔๘๐.๐๐  ตารางเมตร  (รายละเอียดตามปริมาณงาน

ตามแบบท่ีเทศบาลกาํหนด) 

๑.๓  ประเภท  โครงการปรับปรุงภูมิทศัน์สองขา้งทาง สายบาตู  

ขนาดผวิจราจร  ขนาดกวา้ง  ๒.๐๐ ม.  ยาว  ๔๐๐.๐๐  ม.  หรือมีพื้นท่ีไม่นอ้ย

กวา่  ๘๐๐.๐๐  ตารางเมตร  (รายละเอียดตามปริมาณงานตามแบบท่ีเทศบาล

กาํหนด) 

   ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน) 

      เหตุผล 

เพื่อใหก้ารบริหารงานของเทศบาลตาํบลตน้ไทร  เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย  

มีความคล่องตวัและเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วา่ดว้ยวธีิการ

งบประมาณขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  พ.ศ.๒๕๔๑  และแกไ้ข

เพิ่มเติม  ถึงปัจจุบนั 

   จึงเห็นควรนาํเขา้ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตาํบลตน้ไทร  ต่อไป 

   ลงช่ือ.......................................... 

    (นายเจะอูเซ็ง  สาและ) 

             นายกเทศมนตรีตาํบลตน้ไทร 

 

 

 



                              -๗- 

ญตัติ  เร่ือง  ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายและแก้ไขเปลีย่นแปลงคํา

ช้ีแจง ประจําปี  ๒๕๕๙  จํานวน  ๑  รายการ  เป็นเงิน  ๑๕,๖๐๐  บาท 

................................................................................................. 

   หลกัการ 

ตามท่ีสภาเทศบาลตาํบลตน้ไทร  ไดอ้นุมติัใชเ้ทศบญัญติังบประมาณรายจ่าย  

ประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๙  ซ่ึงไดรั้บความเห็นชอบจากผูว้า่ราชการ

จงัหวดันราธิวาส  และไดป้ระกาศใชไ้ปแลว้  นั้น  ทั้งน้ี  เน่ืองจากเทศบาล

ตาํบลตน้ไทร  มีความจาํเป็นตอ้งโอนงบประมาณรายจ่ายประจาํปี

งบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๙  ในหมวดค่าครุภณัฑ ์ เป็นเงิน  ๑๕,๖๐๐  บาท  

รายละเอียด  ดงัน้ี 

โอนออกจํานวน  ๑  รายการ   ดังนี ้

๑.  หมวดเงินเดือน 

 ๑.๑  ประเภท  ค่าจา้ง/ค่าตอบแทนพนกังานจา้ง  ตั้งไว ้ ๖๐๓,๐๐๐  

บาท  เพื่อจ่ายค่าตอบแทนให้กบัพนกังานจา้งตามภารกิจ  จาํนวน  ๑ อตัรา  

พนกังานจา้งทัว่ไป  จาํนวน  ๔  อตัรา  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา) ด้าน  

บริการชุมชนและสังคม  (๐๐๒๐๐)  แผนงาน  การศึกษา  (๐๐๒๑๐)  งาน  

งบบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัการศึกษา  (๐๐๒๑๑)  งบประมาณอนุมติั  ๖๐๓,๐๐๐  

บาท  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  ๕๓๒,๗๐๐  บาท  โอนลดคร้ังน้ี  

๑๕,๖๐๐  บาท  งบประมาณคงเหลือหลงัโอน  ๕๑๗,๑๐๐  บาท 

   โอนเพิม่  จํานวน  ๑  รายการ ดังนี ้

   ๑.  หมวดค่าครุภัณฑ์ 

๑.๑  ประเภท ครุภณัฑส์าํนกังาน  เพื่อเป็นค่าจดัซ้ือครุภณัฑพ์ดัลม

ติดฝาผนงัขนาด  ๑๖  น้ิว  จาํนวน  ๑๓  ตวั  (ครุภณัฑด์งักล่าวเป็นครุภณัฑ์

นอกเหนือบญัชีราคามาตรฐานทอ้งตลาดและดาํเนินการดว้ยความประหยดั  

จึงขอจดัหานอกบญัชี มาตรฐานครุภณัฑ์)  เป็นเงิน  ๙,๗๕๐ บาท  

(รายละเอียดตามท่ีเทศบาลกาํหนด)  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป  (ปรากฏ

ในแผนงานการศึกษา)  งบประมาณอนุมติั  ๙,๗๕๐  บาท   งบประมาณ

คงเหลือก่อนโอน  ๙,๗๕๐  บาท  โอนคร้ังน้ี  ๑๕,๖๐๐  บาท  งบประมาณ 



-๘- 

คงเหลือหลงัโอน  ๒๕,๓๕๐  บาท  โอนจากดา้นการบริการชุมชนและสังคม  

แผนงานการศึกษา  งานการศึกษาไม่กาํหนดระดบั 

เหตุผล 

เพื่อใหก้ารบริหารงานของเทศบาลตาํบลตน้ไทร  เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย  

มีความคล่องตวัและเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วา่ดว้ยวธีิการ

งบประมาณขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  พ.ศ.๒๕๔๑  และแกไ้ข

เพิ่มเติม  ถึงปัจจุบนั 

   จึงเห็นควรนาํเขา้ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตาํบลตน้ไทร  ต่อไป 

     

ลงช่ือ.......................................... 

    (นายเจะอูเซ็ง  สาและ) 

             นายกเทศมนตรีตาํบลตน้ไทร 

ซ่ึงเป็นพดัลมท่ีจะแต่งตั้งท่ีศูนยก์ารเรียนรู้กีรออาตีในอาคารเรียนหลงัใหม่  

เพื่อให้เยาวชนในเขตเทศบาลเกิดความสะดวกในการเรียนกีรออาตี  และใน

ส่วนของการแก้ไขอีกเร่ืองคือ  สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง  

โครงการบุกเบิกพร้อมยกระดบัถนนหินคลุก  สายดูซงตือเงาะห์  โดยพิมพ์

ผิดเป็นโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายกาํปงปากา-ท่านอก  จึงขอแกไ้ข

เป็นสายดูซงตือเงาะห์ 

นายอาดานา  เสะแม - มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามเก่ียวกบัการช้ีแจงงบประมาณ 

ประธานสภาเทศบาล คร้ังน้ีหรือไม่  ถ้าไม่มีผมขอมติท่ีประชุม  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด

เห็นชอบญตัติเร่ือง  ขออนุมติัแก้ไขเปล่ียนแปลงคาํช้ีแจงงบประมาณ

รายจ่าย  จาํนวน  ๔  รายการ  และขออนุมติัการโอนงบประมาณรายจ่าย  

จาํนวน  ๑  รายการ  โปรดยกมือข้ึน 

มติทีป่ระชุม                          - มติเป็นเอกฉันท์  (เห็นชอบญัตติเร่ือง  ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคํา

ช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย  จํานวน  ๔  รายการ  และขออนุมัติการโอน

งบประมาณรายจ่าย  จํานวน  ๑  รายการ 

 



-๙- 

ระเบียบวาระที ่ ๖                - เร่ือง  คัดเลอืกเลขานุการสภาเทศบาลแทนตําแหน่งทีว่่าง 

นายอาดานา  เสะแม           - ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลชัว่คราวไดก้ล่าวครับ 

ประธานสภาเทศบาล   

นายคาเร็ม  แมเยาะ - ขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านท่ีมอบหมายใหผ้มเป็นเลขานุการสภา 

เลขานุการสภาฯชัว่คราว เทศบาลชัว่คราว  และในส่วนระเบียบวาระน้ี  เป็นการคดัเลือกเลขานุการ

สภาเทศบาล  เน่ืองจากปลัดซ่ึงเป็นเลขานุการสภาเทศบาลได้ยา้ย  ทาํให้

ตําแหน่งว่างลง  ในส่วนข้อบังคับการประชุมสภาเทศบาล  ข้อ  ๑๘            

ให้สภาท้องถ่ินเลือกพนักงานหรือข้าราชการส่วนท้องถ่ินขององค์กร

ป ก ค ร อ ง ส่ ว น ท้อ ง ถ่ิ น นั้ น   ห รื อ ส ม า ชิ ก ส ภ า ท้อ ง ถ่ิ น นั้ น ค น ห น่ึ ง                  

เป็นเลขานุการสภาทอ้งถ่ิน  ทั้งน้ี  ให้คาํนึงถึงความรู้ความสามารถอนัจะเป็น

ประโยชน์ต่อสภาทอ้งถ่ิน  ดังนั้นจึงอยากให้สมาชิกสภาเทศบาลเสนอช่ือ

เลขานุการสภาเทศบาลโดยผา่นประธานสภาเทศบาล  ขอเชิญครับ 

นายอาดานา  เสะแม - ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเสนอช่ือเลขานุการสภาเทศบาลตาํบลตน้ไทร 

ประธานสภาเทศบาล   

นายมาหามะตาเยะ  โตะละ- เรียนประธานสภาเทศบาล  คณะผูบ้ริหาร  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  

สมาชิกสภาเทศบาล   ผมขอเสนอ  นายคาเร็ม  แมเยาะ  เป็นเลขานุการสภาเทศบาล 

นายมืออาลี  เจะมะ - ผมนายมืออาลี  เจะมะ  สมาชิกสภาเทศบาล  เป็นผูรั้บรอง 

สมาชิกสภาเทศบาล 

นายอบัดุลเลาะ  กแูซ - ผมนายอบัดุลเลาะ  กแูซ  สมาชิกสภาเทศบาล  เป็นผูรั้บรอง 

สมาชิกสภาเทศบาล 

นายอาดานา  เสะแม - สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนออีกหรือไม่  ถา้ไม่มีขอความเห็นชอบให้

ประธานสภาเทศบาล  นายคาเร็ม  แมเยาะ  เป็นเลขานุการสภาเทศบาลตาํบลตน้ไทร  

มติทีป่ระชุม  - เห็นชอบให้นายคาเร็ม  แมเยาะ  เป็นเลขานุการสภาเทศบาลตําบลต้นไทร 

นายคาเร็ม  แมเยาะ - ขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านท่ีไดม้อบหมายให้ผมเป็นเลขานุการ

เลขานุการสภาเทศบาล  สภาเทศบาลแทนตาํแหน่งท่ีวา่ง  ในส่วนเลขานุการสภาทอ้งถ่ิน 

ตามข้อบงัคบัข้อท่ี  ๑๙  มีหน้าท่ีหลักคือการทาํหน้าท่ีช่วยประธานสภา     

ในการบริหารงานของสภาเทศบาล  แต่มีขอ้หนักใจคือ  ในส่วนของสภา    

ท่ีไม่ชดัเจนทั้งบุคลากรและอุปกรณ์ต่างๆยงัไม่พร้อม  ฉะนั้นเม่ือสมาชิก 



                             -๑๐- 

สภาเทศบาลได้มอบหมายให้ผมเป็นเลขานุการสภาเทศบาล  อยากให้

สมาชิกสภาเทศบาลหรือคณะผูบ้ริหารได้เพิ่มตาํแหน่ง คือขอ้ท่ี  ๑๙  (๕)  

จดัทาํรายงานการประชุมสภาทอ้งถ่ิน  ซ่ึงผมไม่มีบุคลากรในการทาํหนา้ท่ี

จดัทาํรายงานการประชุม  จึงขอให้แต่งตั้งผูช่้วยเลขานุการสภาเทศบาล  

โดยใหส้มาชิกสภาเทศบาลคดัเลือกหรือใหค้ณะผูบ้ริหารเป็นผูค้ดัเลือก 

นายอาดานา  เสะแม - ขอเชิญคณะผูบ้ริหารไดช้ี้แจงในส่วนน้ีครับ 

ประธานสภาเทศบาล   

นายเจะอูเซ็ง  สาและ - ในส่วนของเลขานุการสภาเทศบาล ท่ีผ่านมาการจัดทาํรายงานการ

นายกเทศมนตรี    ประชุมจะมีเจา้หนา้ท่ีรับผดิชอบในส่วนน้ีแลว้  ซ่ึงไม่ตอ้งตั้งเพิ่มเติม 

เพราะจะมีเจ้าหน้าท่ีทํางานด้านกิจการสภา  คือหัวหน้าสํานักปลัด        

ซ่ึงจะรับผิดชอบดา้นเอกสารแลว้  ซ่ึงหากนาํคนท่ีไม่คล่องเร่ืองระเบียบ

อาจจะมีขอ้ผดิพลาดดา้นเอกสารได ้

นายอาดานา  เสะแม - สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ ขอเชิญครับ 

ประธานสภาเทศบาล   

นายคาเร็ม  แมเยาะ - เรียนประธานสภาเทศบาล  คณะผูบ้ริหาร  และสมาชิกสภาเทศบาล  

เลขานุการสภาฯ ทุกท่าน  อยากให้ผูท่ี้รับผิดชอบด้านเอกสารมีความละเอียดรอบคอบ  

เพราะท่ีผา่นมามีความผิดพลาด  และท่ีผา่นมาเจา้หนา้ท่ีสํานกัปลดัไดท้าํ

หนา้ท่ีดา้นเอกสารอยูแ่ลว้  และขอเสริมเร่ืองฝ่ายทอ้งถ่ิน  ซ่ึงสภาเทศบาล

เคยเรียกร้องให้มีฝ่ายสภากบัฝ่ายบริหาร  ซ่ึงในส่วนการปฏิรูปทอ้งถ่ินท่ี

ผ่านมาหากประธานสภาเทศบาลและฝ่ายบริหารได้มีการประชุมหรือ

ปฏิรูประบบทอ้งถ่ิน อยากให้มีการเสนอว่าอยากให้สภามีองค์กรท่ีเป็น

สัดส่วนเฉพาะของสภา หากมีหนังสือสั่งการก็จะได้เข้าสภาโดย

ประธานสภาไดรั้บหนงัสือโดยตรง      ทาํใหส้ภามีความเขม้แข็งข้ึน  และ

หากการปฏิรูปและร่างรัฐธรรมนูญใหม่ถ้ามีประธานสภาเทศบาลหรือ            

คณะผูบ้ริหารไปประชุมก็อยากใหน้าํเสนอในส่วนน้ี 

นายอาดานา  เสะแม - ขอบคุณนายคาเร็ม  แมเยาะ  ท่ีเสนอในส่วนน้ีครับ 

ประธานสภาเทศบาล 

 

 



-๑๑- 

ระเบียบวาระที ่ ๗                - เร่ือง  อืน่ๆ 

นายอาดานา  เสะแม - มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามในระเบียบวาระอ่ืนๆหรือไม่   

ประธานสภาเทศบาล  ขอเชิญครับ 

นายคาเร็ม  แมเยาะ - เรียนประธานสภาเทศบาล  คณะผูบ้ริหาร  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 

เลขานุการสภาฯ เน่ืองจากมีชาวบา้นได้เสนออยากให้มีการขยายเขตไฟฟ้าบา้นโคกแตญอ  

ทางเข้าซอยหน้ากูโบว์  ซ่ึงได้บุกเบิกถนนแต่ยงัไม่ได้ขยายเขตไฟฟ้า     

อยากให้ฝ่ายบริหารให้ผูรั้บผิดชอบเขา้ไปสํารวจ  และอีกส่วนหน่ึงคือการ

เพิ่มไฟฟ้าระหว่างมสัยิดดารุลมุคลีซีนไปยงัสุสาน  เพราะเม่ือมีการฝังศพ

เวลากลางคืนค่อนขา้งมืด  อยากใหผู้รั้บผดิชอบดูแลในส่วนน้ีดว้ยครับ 

นายอาดานา  เสะแม - สมาชิกสภาเทศบา ลท่ านใดจะสอบถ ามอีกหรือไม่   ข อเ ชิญครับ

ประธานสภาเทศบาล   

นายซุลกรีนยั  สาแม - เรียนประธานสภาเทศบาล  คณะผูบ้ริหาร  และสมาชิกสภาเทศบาล  

สมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน  ผมขอเสนอความเดือดร้อนของประชาชน  คือ  ถนนสายไมแ้ก่น

หนา้ร้านนํ้าชาแบเลาะ  ซ่ึงเป็นทางขดุท่อประปา  ขณะน้ีรอยท่ีวางท่อ

ประปาเกิดชาํรุดเสียหายเกือบจะเกิดอุบติัเหตุ  อยากใหผู้รั้บผดิชอบส่วน

น้ีไปซ่อมแซมด่วน  เพราะไม่อยากรอใหย้างมะตอยหมด แต่อยากให้

ซ่อมยิง่เร็วยิง่ดี  ไม่อยากใหเ้กิดอุบติัเหตุก่อนซ่อม 

นายอาดานา  เสะแม - สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ ขอเชิญครับ 

ประธานสภาเทศบาล 

นายมะบีดี  สาแลเมาะ - เรียนประธานสภาเทศบาล  คณะผูบ้ริหาร  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  

สมาชิกสภาเทศบาล เน่ืองจากตอนน้ีเส้นทางหลายเส้นทางเกิดชํารุด  อยากทราบว่ามีความ

ลําบากอย่างไรท่ีจะไปซ่อมแซมถนน  ซ่ึงได้แจ้งให้ทุกฝ่ายทราบแล้ว         

วา่     มีถนนท่ีเสียหาย  แต่เม่ือโทรศพัทแ์จง้ก็ไม่มีใครเห็นความเดือดร้อน

ของชาวบ้าน  ในส่วนถนนท่ีแย่ท่ีสุดคือ  ถนนท่ีสามแยกและแถวกูโบว ์ 

เน่ืองจากโครงการก่อสร้างประปาไดด้าํเนินการเป็นปีแลว้  แต่ทาํไมถึงไม่

ซ่อมแซม  และพนักงานจา้งก็มีหลายคนสามารถท่ีจะดาํเนินการซ่อมได ้ 

ซ่ึงผมมีภาพถ่ายให้ดูว่าถนนมีสภาพความเสียหายมากน้อยเพียงใด  ซ่ึงมี

ความจาํเป็นจริงๆท่ีจะต้องซ่อมแซม  อยากให้มีการแก้ไขเฉพาะหน้า        

ไปก่อนโดยไม่ตอ้งรองบประมาณ  เน่ืองจากมีประชาชนสัญจรไปมา   



-๑๒- 

 

รวมทั้งเยาวชนท่ีเรียนกีรออาตี  และศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กท่ีใชถ้นนเส้นทางน้ี  

ซ่ึงผมก็ได้จ้างคนให้นํายางมะตอยมาเทท่ีถนน  แต่ในขณะเดียวกัน          

ทางเทศบาลก็มีอุปกรณ์พร้อมสามารถท่ีจะไปซ่อมได้  อยากให้มีการ

ดาํเนินการอย่างเร็วท่ีสุด  เพราะเป็นปัญหาส่วนรวมท่ีจะตอ้งมีการแก้ไข  

และถนนหน้ากูโบว์เป็นหลุมเป็นบ่อทําให้เกิดอุบัติเหตุกับเด็กจนถึง      

ปากแตกแล้ว  และอีกเร่ืองคือการตดัตน้ไม ้ ท่ีมีการตดัตน้ไทรท่ีปลูกมา

หลายปีก็ตดัจนหมด  อย่างน้อยก็อยากให้เก็บตน้ไมบ้างส่วนบา้ง  สุดทา้ย  

ก็ขอฝากในส่วนน้ีเพราะเป็นเร่ืองของส่วนรวม  ไม่ใช่ของส่วนตวั  ขอบคุณ

ครับ 

นายอาดานา  เสะแม - ขอบคุณนายมะบีดี  สาแลเมาะ  ท่ีไดแ้จง้ปัญหาของชาวบา้น  มีสมาชิกสภา 

ประธานสภาเทศบาล  เทศบาลท่านใดท่ีจะสอบถามอีกหรือไม่  ขอเชิญครับ 

นายอูมา  มีเหาะ  - เรียนประธานสภาเทศบาล  คณะผูบ้ริหาร  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 

สมาชิกสภาเทศบาล อยากสอบถามผูอ้าํนวยการกองการศึกษาว่าท่ีศูนย์พฒันาเด็กเล็กมีการ      

จดัเวรยามหรือไม่ 

นายคาเร็ม  แมเยาะ - เรียนประธานสภาเทศบาล  คณะผูบ้ริหาร  และสมาชิกสภาเทศบาล        

เลขานุการสภาฯ ทุกท่าน  อยากให้การอภิปรายผ่านประธานสภาเทศบาล  ไม่อยากให้

พาดพิงถึงเจา้หนา้ท่ีโดยตรง  

นายอาดานา  เสะแม - เชิญนายอูมา  มีเหาะ  อภิปรายต่อครับ  ขอเชิญครับ 

ประธานสภาเทศบาล 

นายอูมา  มีเหาะ  - เรียนประธานสภาเทศบาล  คณะผูบ้ริหาร  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 

สมาชิกสภาเทศบาล ขอเรียนประธานสภาเทศบาลวา่  

๑.  ท่ีศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีเวรยามวนัหยุดหรือไม่  และครูบางคนก็ออกขา้ง

นอกโดยไม่ถึงเวลาเลิกเรียน  และมีการขายขนมให้กบัเด็กในศูนยพ์ฒันา

เด็กเล็ก  อยากใหผู้รั้บผดิชอบช่วยอภิปรายในส่วนน้ีดว้ยครับ   

๒.  เร่ืองร้ัวกีรออาตี  อยากทราบว่าใครเป็นคณะกรรมการตรวจรับ          

ไม่ทราบวา่ตรวจรับไดอ้ยา่งไร  เพราะร้ัวฉาบไม่ดี ในฐานะท่ีผมเป็นสมาชิก

สภาเทศบาลท่ีดูแลทรัพยสิ์นของเทศบาลตอ้งรู้และเคยบอกในท่ีประชุม    

วา่อยากให้จา้งผูรั้บเหมาท่ีมีฝีมือดี  ซ่ึงการทาํแบบน้ีถือว่าไม่ผา่น  อยากให้

ผูรั้บผดิชอบท่ีเป็นคณะกรรมการตรวจงานจา้งเขม้งวดในส่วนน้ีดว้ย  



-๑๓- 

และขอเสริมเร่ืองของนายมะบีดี สาแลเมาะ  ว่าอยากให้ประธานสภา

เทศบาลตรวจสอบปัญหาเม่ือสมาชิกสภาเทศบาลได้โทรศพัท์แจ้งบอก

ปัญหาของชาวบา้นดว้ย หากชาวบา้นไม่เดือดร้อนก็คงไม่บอกสมาชิกสภา

เทศบาลให้แกไ้ข  ซ่ึงชาวบา้นไดแ้จง้ให้หลายคนทราบแลว้    แต่ไม่มีการ

แก้ไข  อยากให้มีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าก่อนเพื่อประคบัประคอง

ปัญหาท่ีมีใหค้ล่ีคลายลงบา้ง 

นายอาดานา  เสะแม - มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ ขอเชิญครับ 

ประธานสภาเทศบาล 

นายคาเร็ม  แมเยาะ - เรียนประธานสภาเทศบาล  คณะผูบ้ริหาร  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 

เลขานุการสภาฯ ขอช้ีแจงเร่ืองการอภิปราย  อยากให้สมาชิกสภาเทศบาลเข้าใจว่าถ้า           

จะพาดพิงถึงเจ้าหน้าท่ีหรือนอกเหนือจากของสมาชิกสภาเทศบาลแล้ว  

อยากให้ผ่านประธานสภาเทศบาล  อย่าสอบถามโดยตรงแม้ว่าจะมี

เจา้หนา้ท่ีอยูใ่นท่ีประชุมก็ตาม  หากจะพาดพิงตอ้งขออนุญาตประธานสภา

เทศบาล  หากประธานสภาเทศบาลอนุญาตก็สามารถพาดพิงได ้               

แต่ถ้าประธานสภาเทศบาลไม่อนุญาตก็ไม่สามารถพาดพิงได้  อยากให้

เขา้ใจในส่วนน้ีครับ  ขอบคุณครับ 

นายอาดานา  เสะแม - มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ ขอเชิญครับ 

ประธานสภาเทศบาล   

นายเจะอูเซ็ง  สาและ - เรียนประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 

นายกเทศมนตรี สําหรับปัญหาต่างๆในเทศบาลนั้นมีมากพอสมควร  ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองการ

ช่วยเหลือชุมชนแต่ละชุมชนซ่ึงจะให้ทั่วถึงและถูกใจทุกคนคงยาก      

เพราะบางคนยงัไม่เขา้ใจเร่ืองการทาํงานของเทศบาล  ซ่ึงเป็นหน่วยงาน

ของรัฐก็ยินดีท่ีจะรับฟังเพื่อนําไปปฏิบัติในฐานะท่ีเราเป็นคนของ

ประชาชน    มีสิทธ์ิท่ีจะพาดพิงหรือเสนอแนะในสภา  ซ่ึงเป็นหนา้ท่ีอยูแ่ลว้  

ในส่วนผูบ้ริหาร  ขา้ราชการ  ยินดีท่ีจะรับฟังเพื่อท่ีจะนาํไปแกไ้ขให้ดีข้ึน   

เพราะท่ีผา่นมาเทศบาลเป็นจาํเลยของสังคมมาโดยตลอด  ซ่ึงอาจเป็นเร่ือง

ส่วนตวับา้งหรือทางบา้นบา้ง  ในส่วนการช่วยเหลือและสละเวลาเป็นเร่ือง

ท่ียากมาก และท่ีผ่านมาเทศบาลรู้หนา้ท่ีอยูแ่ลว้ และพนกังานจา้งก็ทาํงาน

เหน่ือยซ่ึงบางคนอาจมองไม่เห็นเพราะไม่ได้ติดตามการทํางานของ

พนกังานจา้ง  โดยเฉพาะพนกังานจา้งท่ีออกนอกพื้นท่ี  ในส่วนการ 



-๑๔- 

 

เสนอแนะของ   นายคาเร็ม  แมเยาะ  ท่ีเสนอแนะการขยายเขตไฟฟ้า       

โคกแตญอ  ถนนมัสยิดไปทางกูโบว์  เน่ืองจากถนนสายน้ีมีเสาแล้ว        

และบางตน้หลอดไฟเสีย  เพราะท่ีผา่นมาฟ้าผา่บ่อย  ทาํให้หลอดไฟเสียง่าย

และบางคร้ังต้นไม้ท่ีพาดสายไฟจํานวนมากและชาวบ้านไม่ให้ความ

ร่วมมือ  เพราะชาวบ้านไม่ให้โค่นซ่ึงเป็นสาเหตุทําให้ไฟฟ้าดับบ่อย          

ในส่วนงบประมาณการขยายเขตไฟฟ้าบางคร้ังชาวบา้นท่ีสร้างบา้นเองก็มา

ขอเสาไฟท่ีเทศบาลซ่ึงเป็นเร่ืองส่วนตวั  และการติดตั้งเสาไฟส่วนตวัเป็น 

การติดตั้งท่ีผิดระเบียบในการติดตั้งการใชไ้ฟฟ้า  ส่วนการตั้งงบประมาณ

การขยายเขตไฟฟ้าหรือการพาดสายของเขตไฟฟ้าต้องใช้งบประมาณ

จํานวนมาก  ซ่ึงต้องทยอยทําปีละ      ๒  สาย  และในปี  ๒๕๕๙               

ไดด้าํเนินการ    ๒  สาย  คือ   

๑.  สายหนา้โรงเรียนตาดีกาบา้นบาตู             

๒.  สายลูโบะบูตาจนถึงบา้นนายมืออาลี  เจะมะ   

เพราะงบประมาณมีจาํนวนจาํกัด  ซ่ึงไม่สามารถท่ีท่ีจะตั้ งงบประมาณ     

โดยไม่ค ํานึงถึงประโยชน์อ่ืนๆได้  และยินดีท่ีจะรับฟังและพิจารณา

เพื่อท่ีจะปรับปรุงใหม่  ในส่วนท่ีนายซุลกรีนยั  สาแม  ท่ีไดพู้ดถึงเร่ืองการ

ปรับปรุงแก้ไขถนนโดยเฉพาะมี   ๒-๓  แห่งท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบประปา    

ท่ีผูรั้บงานประปาได้ขุดเจาะผ่านท่อประปาบางสายก็ยุบลงมา ทาํให้เกิด

ความไม่คล่องตัว  แต่การรับเหมาประปายงัอยู่ในช่วงประกันสัญญา     

อยากให้ผูอ้าํนวยการกองช่างแจง้ให้ผูรั้บเหมาปรับปรุงแกไ้ข  และในส่วน

ของนายมะบีดี  สาแลเมาะ  ซ่ึงเป็นเร่ืองเดียวกนัก็พยายามท่ีจะแกไ้ขปัญหา

ต่างๆ   การดํา เนินการบางคร้ังงบประมาณต้องใช้ตามเทศบัญญัติ           

หากงบประมาณไม่ไดต้ั้งไวก้็ไม่สามารถท่ีจะซ่อมได ้  เพราะงบประมาณ    

ท่ีผ่านมามีไม่มาก  และโครงสร้างพื้นฐานมีน้อยมากไม่ถึง  ๑๐ %                    

ของงบประมาณทั้ งหมด  และต้องใช้ในส่วนอ่ืนอีก  เช่น      กีรออาตี            

ท่ีใชง้บประมาณหน่ึงลา้นกวา่บาทต่อปี  และการผ่อนเงินกูข้อง  กสท.ท่ียงั

เหลืออีก  ๒๐  กว่าลา้นบาท  ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีตอ้งมาคิดเพื่อนาํมาเป็นบทเรียน

และแกไ้ขต่อไป  และในส่วนการเก็บภาษีชาวบา้นก็ให้ความร่วมมือน้อย  

ซ่ึงภาษีท่ีเก็บไดบ้างคร้ังไม่ถึง  ๕๐  %  เพราะความไม่เขา้ใจของประชาชน

ในการจดัเก็บภาษี  อยากให้ทุกท่านทาํความเขา้ใจในเร่ืองการจดัเก็บภาษี  

เพราะการอุดหนุนงบประมาณของรัฐบาลจะดูรายได้ท่ีจัด เก็บเอง           

หากรายไดจ้ดัเก็บมากก็จะอุดหนุนงบประมาณมาก  หากจดัเก็บนอ้ยก็จะ 



-๑๕- 

 

 อุดหนุนนอ้ย  เน่ืองจากภาครัฐตอ้งการให้พึ่งพาตนเอง  และทางจงัหวดัได้

แจง้วา่การจดัเก็บภาษีของเทศบาลตาํบลตน้ไทรไม่ตรงกนั  จากขอ้มูลท่ีสุ่ม

เก็บไม่ว่าจะเป็นบ้านเช่าถ้าเก็บได้หมดก็จะได้งบประมาณจาํนวนมาก     

และในส่วนนายอูมา  มีเหาะ  ได้สอบถามเร่ืองเวรยามของศูนย์พฒันา     

เด็กเล็ก  บางคร้ังช่วงเวลาท่ีเกิดเหตุอาจจะไม่อยูบ่า้ง  แต่ยามเฝ้าเวรอยูต่ลอด  

และครูท่ีออกขา้งนอกก่อนเวลา  ก็ไดก้าํชบัให้ผูอ้าํนวยการกองการศึกษา

ให้กาํหนดเวลากลบัให้ชดัเจน  และออกมาตรการว่าถา้ไม่ถึงบ่ายสามโมง

เย็นไม่ต้องปล่อยให้เด็กกลับ  นอกจากผู ้ปกครองท่ีมีกิจธุระจํา เป็น             

ก็สามารถอนุโลมได ้  ส่วนครูก็ไดก้าํชบัให้ใช้เวลาให้คุม้ค่า  และครูท่ีใช้

เวลาราชการมาค้าขายก็ได้กําชับเพราะผิดระเบียบจริงซ่ึงสามารถตั้ ง

คณะกรรมการสอบสวนได้  และได้ตกัเตือนแล้ว  หากไม่ทาํตามก็จะตั้ง

คณะกรรมการสอบสวนวินยั  และในส่วนการฉาบร้ัวกีรออาตีนั้น  หากมี

ความเสียหายก็ยงัอยู่ในประกนัสัญญา  สามารถให้มาปรับปรุงแก้ไขได ้ 

และในส่วนท่ีนายคาเ ร็ม   แมเยาะ  ท่ีได้พูดถึงการปฏิ รูปท้อง ถ่ิน                

ในรัฐธรรมนูญฉบบัใหม่ยงัไม่ชัดเจน ซ่ึงในกฎหมายใหม่ยงัไม่ได้ระบุ

ชดัเจนวา่การปฏิรูปทอ้งถ่ินจะเป็นในทิศทางใด  แต่จะมีการปฏิรูปแน่นอน

ซ่ึงไดร้ะบุวา่การปฏิรูปทอ้งถ่ินให้เกิดความเหมาะสมกบัขนาดของทอ้งถ่ิน  

ซ่ึงเรายงัอยูใ่นตาํแหน่งต่อในรัฐธรรมนูญฉบบัชัว่คราว  จนกวา่รัฐธรรมนูญ

จะมีการประกาศเลือกตั้งใหม่  และในส่วนประปาหมู่บา้นกาํลงัสร้างความ

เข้าใจกับประชาชนซ่ึงชาวบ้านมาลงทะเบียนไม่มาก  ซ่ึงประมาณอีก        

๒  อาทิตย์  ก็จะเปิดก่อนและกาํลังตรวจสอบว่าท่อตรงไหนท่ีไม่แน่น

หรือไม่มีทางปิด  และถ้าไม่ใส่วาล์วปิดก็ไม่สามารถท่ีจะแบ่งสายนํ้ าได ้ 

อยากให้ประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนท่ีจะใชป้ระปาให้มาลงทะเบียนดว้ย  

และหากประปาเปิดใช้สามารถรองรับการใช้นํ้ าประปาประมาณ            

๖๐๐  ครัวเรือน  ซ่ึงหากใช้ประมาณ  ๓๐๐  ครัวเรือน  ก็จะทาํให้มีรายได้

เพิ่มข้ึน   

นายอาดานา  เสะแม - มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ ขอเชิญครับ 

ประธานสภาเทศบาล  

นายซุลกรีนยั  สาแม - เรียนประธานสภาเทศบาล  คณะผูบ้ริหาร  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 

สมาชิกสภาเทศบาล ขอสอบถามเร่ืองวาล์วปิดเปิดของประปา  เน่ืองจากเป็นพีวีซี  ซ่ึงหาก       

จะยกระดบัข้ึนบนถนน  ปัญหาคืออาจมีเด็กมาเล่นหรือรถทบัท่อจนแตก   



-๑๖- 

 

อยากถามว่าจะมีวิธีการแก้ปัญหาหรือรักษาความปลอดภยัของท่อพีวีซี

อยา่งไร  เพราะปัญหาน้ีตอ้งเกิดข้ึนแน่นอน 

นายอาดานา  เสะแม         - ขอเชิญคณะผูบ้ริหารไดช้ี้แจงครับ 

ประธานสภาเทศบาล  ท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ 

นายเจะอูเซ็ง  สาและ - เรียนประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 

นายกเทศมนตรี ในส่วนทางแยกของท่อประปา  ก่อนท่ีช่างจะดาํเนินการสํารวจ  ไดส้ั่งการ

วา่ถา้ใส่ระบบทางแยกเสร็จแลว้  ท่ีตวัโคง้จะตอ้งก่ออิฐให้สูงเกินท่อประปา  

จะให้ดาํเนินการให้เสร็จทุกจุดก่อนและจะก่ออิฐและนาํตะแกรงมาปิดไว้

และล็อคทุกๆจุดเพื่อป้องกันรถเฉ่ียวชน หรือเด็กไปเล่นได้และอาจมี

ชาวบา้นเปิดปิดเองได ้ ซ่ึงเป็นแนวทางท่ีไดส้ั่งการให้กองช่างดาํเนินการ

สํารวจ  ซ่ึงในแบบเดิมนั้นไม่มี  จึงไดข้อจากผูรั้บงานและนายช่างของเรา

จะไปติดตั้งเอง  เน่ืองจากประปาเป็นเร่ืองใหม่ท่ีเรายงัไม่เขา้ใจและยงัไม่

คล่องตวั      และในส่วนการเปิดนํ้ าระบบอตัโนมติัก็ให้พนกังานศึกษากบั  

ผูม้าติดตั้งตลอด  ซ่ึงอาทิตยห์นา้ก็จะมาอธิบายการติดตั้งมิเตอร์ประปา 

นายอาดานา  เสะแม - มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ ขอเชิญครับ 

ประธานสภาเทศบาล 

นายมะบีดี  สาแลเมาะ   - เรียนประธานสภาเทศบาล  คณะผูบ้ริหาร  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 

สมาชิกสภาเทศบาล ขอแจง้เก่ียวกบัศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กท่ีมีเด็กไปงดัและขโมยส่ิงของ  อยากให้

ติดตั้งกลอ้งวงจรปิด  และไดเ้จอกบัตวัเองมีหลายคนท่ีท่าทางแปลกๆเขา้ไป  

ซ่ึงภารโรงอาจดูไม่ทนั  จึงอยากให้ตั้ งงบประมาณติดตั้งกล้องวงจรปิด  

แล ะ เวรย า ม ท่ี เข้า เวร ท่ี ดับ เพ ลิ ง เ ก่ า   อย าก ใ ห้ ติดตั้ ง อิน เตอ ร์ เ น็ต               

เพราะผูเ้ขา้เวรมีไม่ก่ีคนและท่ีตรงนั้นไม่มีคนดูแล 

นายอาดานา  เสะแม - มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ ขอเชิญครับ 

ประธานสภาเทศบาล 

นายอูมา   มีเหาะ  - เรียนประธานสภาเทศบาล  คณะผูบ้ริหาร  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 

สมาชิกสภาเทศบาล ขอเสริมเร่ืองการเขา้เวรยามท่ีศูนยกี์รออาตี  เน่ืองจากท่ีนอนสกปรกมาก 

และไม่มีอุปกรณ์อาํนวยความสะดวก  อยากให้ตั้งงบประมาณเพื่อจดัหา

อุปกรณ์และซ่อมแซมให้สะดวกมากข้ึน  เพื่อให้ผูท่ี้เข้าเวรยามมีความ

สะดวกสบายมากข้ึน 



-๑๗- 

นายอาดานา  เสะแม         - สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ ขอเชิญครับ 

ประธานสภาเทศบาล  

นายคาเร็ม  แมเยาะ - เรียนประธานสภาเทศบาล  คณะผูบ้ริหาร  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 

เลขานุการสภาฯ ในส่วนท่ีนายอูมา  มีเหาะ  ได้เสนอให้ซ่อมแซมศูนย์เวรยามนั้น  หากมี

อุปกรณ์อาํนวยความสะดวกอาจนอนหลบัสบายจนไม่ต่ืน   แต่ก็อยากให้

ฝ่ายช่างไปตรวจสอบวา่จะให้มีการซ่อมแซมอย่างไรให้สมเหตุสมผลตาม

สมควร 

นายอาดานา  เสะแม         - สมาชิกสภาเทศบาลจะสอบถามอะไรอีกหรือไม่  ขอเชิญครับ 

ประธานสภาเทศบาล   

นายมาหามะตาเยะ  โตะละ - เรียนประธานสภาเทศบาล  คณะผูบ้ริหาร  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  

สมาชิกสภาเทศบาล  อยากสอบถามประธานสภาเทศบาลท่ีไดไ้ปประชุมเม่ือสัปดาห์ท่ีผา่นมาวา่ 

    มีความรู้ใหม่ๆบา้งหรือไม่ 

นายอาดานา  เสะแม         - ในส่วนการประชุมเ ม่ือสัปดาห์ ท่ีผ่านมานั้ น  ก็ เหมือนปีท่ีผ่านมา 

ประธานสภาเทศบาล  เพราะกฎหมายใหม่ยงัไม่ออกและรัฐธรรมนูญใหม่ยงัไม่เสร็จ  มีสมาชิก 

    สภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ 

นางกฟูาตีมะฮ ์ หวนัฮุสเซนต ์- เรียนประธานสภาเทศบาล  คณะผูบ้ริหาร  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  

ผูอ้าํนวยการกองการศึกษา ขอเสริมในเร่ืองท่ีสอบถามเร่ืองเวรยามของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก  ซ่ึงศูนย ์

พฒันาเด็กเล็กมีครูทั้งหมด  ๘  คน  และเวรวนัเสาร์ - อาทิตย ์ ครูตอ้งอยูเ่วร

ยามท่ีสํานกังานเทศบาล  โดยมีภารโรงเขา้เวรและดูแลศูนยฯ์  ซ่ึงบางคร้ัง

อาจ   มีภาระท่ีต้องออกไปข้างนอกบ้าง  ส่วนครูบางท่านหากยงัมีการ

คา้ขายในโรงเรียนก็จะดาํเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินยั  

และเวลาเลิกเรียนจะเป็นช่วง เวลา  ๑๕.๐๐  น.  หากมีผูป้กครองมารับ

เพราะมีธุระด่วนก็จะอนุโลมให ้

นายอาดานา  เสะแม         - ขอบคุณผูอ้าํนวยการกองการศึกษาท่ีช้ีแจงในส่วนน้ี  มีสมาชิกสภาเทศบาล 

ประธานสภาเทศบาล  ท่านใดจะสอบถามหรือไม่ 

นายอูมา  มีเหาะ  - เรียนประธานสภาเทศบาล  คณะผูบ้ริหาร  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน   

สมาชิกสภาเทศบาล  ขอแจง้เร่ืองถงัขยะในหมู่บา้นท่ีตอนน้ีทุกบา้นถงัขยะชาํรุดและแตก 

 



-๑๘- 

หมดแล้ว  อยากทราบว่าจะติดตั้งเม่ือไร  เพราะบางบา้นไม่มีถังขยะเลย     

ซ่ึงต้องนําขยะไปท้ิงหน้าบ้านคนอ่ืน  ทําให้เกิดปัญหาในการทิ้งขยะ     

อยากใหผู้รั้บผดิชอบไปติดตั้งถงัขยะดว้ย 

นายอาดานา  เสะแม         - มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามหรือไม่  เชิญครับ 

ประธานสภาเทศบาล 

นายมะบีดี  สาแลเมาะ - เรียนประธานสภาเทศบาล  คณะผูบ้ริหาร  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน    

สมาชิกสภาเทศบาล ผมคิดวา่สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านอาจมีขอ้มูลดีๆมาบอกให้ไดรั้บทราบ  

เพราะแต่ละท่านก็เป็นสมาชิกสภาเทศบาลมาหลายสมยัแลว้  และสมาชิก

สภาเทศบาลบางท่านก็ได้อบรมท่ีสถาบนัแล้ว  น่าจะมีความรู้มาแจ้งให้

ทราบกนั 

นายอาดานา  เสะแม         - มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอหรือไม่   ส่วนการอภิปรายในสภานั้น  

ประธานสภาเทศบาล  ประธานสภาเทศบาลจะบงัคบัสมาชิกสภาเทศบาลไม่ได ้   หากสมาชิกสภา 

    เทศบาลมีขอ้มูลท่ีจะอภิปรายก็สามารถอภิปรายได ้

นายอมาตย ์ เปาะแย - เรียนประธานสภาเทศบาล  คณะผูบ้ริหาร  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน    

ผูอ้าํนวยการกองช่าง ขอเสริมเร่ืองประปา  เน่ืองจากชาวบา้นท่ีได้ขอประปาคร้ังแรกประมาณ  

๓๐๐  ครัวเรือน  แต่ปัญหาคือมาลงทะเบียน  ๑๐  กว่าคน  ซ่ึงอาจเป็นการ

ไม่เข้าใจในการติดตั้ งท่อประปา  อยากให้สมาชิกสภาเทศบาลช่วย

ประชาสัมพนัธ์ใหป้ระชาชนท่ีตอ้งการใชน้ํ้าประปาตอ้งดาํเนินการ  ดงัน้ี  

๑.  ตอ้งเดินท่อประปาภายในบา้นใหเ้สร็จก่อน 

๒.  ลงทะเบียนท่ีกองช่างและกองช่างจะเขา้ไปตรวจสอบ 

๓.  ดาํเนินการติดตั้งมิเตอร์ 

สําหรับคนท่ีมาลงทะเบียนอยากให้ทราบว่าท่อภายในบ้านท่ีเดินต้องมี

ขนาด  ๔  หุน  ราคาประมาณ  ๒,๐๐๐  บาท  อยากฝากให้ประชาสัมพนัธ์

สําหรับผูท่ี้จะใช้นํ้ าประปา  และตอนน้ีเจา้หน้าท่ีจากกรุงเทพช่วยสอนการ

ติดตั้งมิเตอร์  ซ่ึงเรายงัไม่มีข้อมูลในการติดตั้ง  และส่วนประตูนํ้ าวาล์ว     

จะซ้ือท่อกลมท่ีเป็นคอนกรีตมาใส่จะไดแ้ข็งแรงกวา่  และส่วนเร่ืองถนนท่ี

เสียหายกองช่างจะรับผิดชอบโดยจะแกปั้ญหาให้ถาวร  ซ่ึงพยายามทาํเพื่อ

คนตน้ไทร  แต่ด้วยงบประมาณและเจา้หน้าท่ีหากตอ้งการความเร็วก็ไม่

สามารถทาํได ้ ตอ้งขออภยัสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านดว้ย  แต่ก็ขอบคุณ

สมาชิกสภาเทศบาลท่ีช่วยแจง้ปัญหาของประชาชนให้ทราบ  ซ่ึงพวกเรา  

ทุกคนก็ทาํเพื่อคนตน้ไทร 



-๑๙- 

นายอาดานา  เสะแม         - มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามหรือไม่  ขอเชิญครับ 

ประธานสภาเทศบาล 

นายอูมา  มีเหาะ  - เรียนประธานสภาเทศบาล  คณะผูบ้ริหาร  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน   

สมาชิกสภาเทศบาล  ขอแจง้เร่ืองหอ้งนํ้าบริเวณขายอาหารท่ีบาตู  ไม่ทราบวา่จะสร้างหอ้งนํ้า 

เม่ือไร  อยากให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งไดต้รวจสอบ  อาจจะสร้างแบบไม่ถาวรก็ขอ

เป็นแบบธรรมดาก็ได ้ เพราะประชาชนท่ีมารับประทานอาหารลาํบากมาก  

เน่ืองจากไม่มีหอ้งนํ้าเลย   

นายอาดานา  เสะแม         - มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามหรือไม่  ขอเชิญครับ 

ประธานสภาเทศบาล 

นายคาเร็ม  แมเยาะ - เรียนประธานสภาเทศบาล  คณะผูบ้ริหาร  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน    

เลขานุการสภาฯ ในส่วนห้องสุขาท่ีนายอูมา  มีเหาะ  เสนอนั้น  ก็เห็นดว้ย  เพราะจะมีการ

สร้างห้องนํ้ าท่ีบริเวณขายอาหารมาหลายสมัยแล้ว  แต่ยงัไม่ได้สร้าง     

อยากให้ฝ่ายบริหารหรือเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งในส่วนน้ีไปสํารวจว่าสมควร

สร้างตรงไหน  สักหน่ึงห้องก็ยงัดี  หรือหากติดปัญหาตรงไหนก็อยากให้

ช้ีแจง  เพราะประชาชนท่ีมารับประทานอาหารไม่สามารถเขา้ห้องนํ้ าได ้ 

ตอ้งไปเขา้ห้องนํ้ าท่ีมสัยิด  และในส่วนท่ีสมาชิกสภาเทศบาลท่ีจะเสนอ    

ข้อช้ีแนะต่างๆให้คณะผูบ้ริหารนั้ น  ตามข้อบังคับก็เป็นไปด้วยความ

ถูกต้อง  แต่ฝ่ายบริหารจะนําไปดาํเนินการก็ต้องมีขั้นตอนทั้งเจ้าหน้าท่ี   

และงบประมาณ   ซ่ึงตอ้งมีลาํดบัขั้นตอนในการทาํงาน 

นายอาดานา  เสะแม         - มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามหรือไม่  ถา้ไม่มีขอปิดการประชุม 

ประธานสภาเทศบาล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-๒๐- 

 

ปิดการประชุม  เวลา ๑๓.๐๐ น.  

 

 (ลงช่ือ)    ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

        ( นายอูมา  มีเหาะ ) 

    

(ลงช่ือ)     กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

      (นายซุลกรีนยั  สาแม) 

    

(ลงช่ือ)     กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

     (นายมะบีดี  สาแลเมาะ) 

 

 (ลงช่ือ)     เลขานุการสภาเทศบาล 

  (นายคาเร็ม  แมเยาะ)      

 

 

ลงนามรายงานการประชุม 

 

 

  (นายอาดานา  เสะแม) 

  ประธานสภาเทศบาล 

วนัท่ี           เดือน                        พ.ศ.     
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