
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลตนไทร 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี  ๒   ครั้งท่ี  ๑  ประจําป  ๒๕๕๙ 

วันท่ี  ๓  มิถุนายน   ๒๕๕๙  เวลา  ๑๐.๐๐ น. 
ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลตนไทร 

….............................. 
ผูมาประชุมสภาเทศบาล 

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 อุสมาน  วาเงาะ  
๘ นายยะโกะ  สามะ สมาชิกสภาเทศบาล ยะโกะ  สามะ  
๙ นายซุลกรีนัย  สาแม สมาชิกสภาเทศบาล ซุลกรีนัย  สาแม  

๑๐ นายมะบีดี  สาแลเมาะ สมาชิกสภาเทศบาล มะบีดี  สาแลเมาะ  
๑๑ นายคาเร็ม  แมเยาะ สมาชิกสภาเทศบาล/เลขานุการ

สภาเทศบาล 
คาเร็ม  แมเยาะ  

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 นางปทมา  มูซอ เลขานุการนายกเทศมนตรี ปทมา  มูซอ  
๕ นายรุสดี   อาแวโกะ ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี รุสดี   อาแวโกะ  
๖ นายอมาตย  เปาะแย ผอ.กองชาง อมาตย  เปาะแย  
๗ นายมูฮํามัดอาลี  มิสุแท ผอ.กองสวัสดิการสังคม มูอํามัดอาลี  มิสุแท  
๘ นางสาวอรุณี  กะนอง หัวหนาสํานักปลัด อรุณี  กะนอง  
๙ นางซารีพะห  ตวนเพ็ง ปลัดเทศบาลตําบลมายอ          

ชวยราชการเทศบาลตําบลตนไทร 
ซารีพะห  ตวนเพ็ง  

 

 

 

 

 

 



-๒- 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๐๐  น. 

นายคาเร็ม  แมเยาะ  - เรียนประธานสภาเทศบาล  คณะผูบริหาร  และสมาชิกสภาเทศบาล      
เลขานุการสภาเทศบาล ทุกทาน  ผมนายคาเร็ม  แมเยาะ  เลขานุการสภาเทศบาลตําบลตนไทร 

วันนี้เทศบาลตําบลตนไทรเรียกประชุม  ซ่ึงวันนี้มีระเบียบการประชุม
คอนขางมาก  เนื่องจากมีหลายเรื่องท่ีตองดําเนินการ  และตองขออภัย
สมาชิกสภาเทศบาลดวยท่ีตองประชุมวันศุกร  เพราะมีความจําเปน     
และไมก่ีวันก็เขาสูการตอนรับเดือนรอมฎอน  ซ่ึงทุกทานอาจติดภารกิจ  
สําหรับวันนี้เปนการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ  สมัยท่ี ๒  ครั้งท่ี ๑ 
ประจําป  ๒๕๕๙  บัดนี้  ท่ีประชุมครบองคประชุมแลว ขอเรียนเชิญ
ประธานสภาเทศบาล  เปดการประชุม ขอเรียนเชิญครับ 

นายอาดานา  เสะแม    - สวัสดีคณะผูบริหาร  ขาราชการ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน   
ประธานสภาเทศบาล วันนี้เปนการประชุมสภาเทศบาลตําบลตนไทร  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  ๒  

ครั้งท่ี   ๑ ประจําป  ๒๕๕๙  ซ่ึงมีระเบียบวาระท้ังหมด  ๑๐   วาระ
ดวยกัน  

ระเบียบวาระท่ี ๑          - เรื่องประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

   - ไมมี 

ระเบียบวาระท่ี ๒        - เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีผานมา  

นายอาดานา  เสะแม    - ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลตรวจสอบรายงานการประชุมครั้งท่ีผานมา    
ประธานสภาเทศบาล  ไมทราบวามีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะสอบถามหรือไม ขอเชิญครับ  
     ถาไมมีถือวารับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีผานมา 

มติท่ีประชุม  - มติเปนเอกฉันท(รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีผานมา ) 

ระเบียบวาระท่ี ๓ - เรื่องดวน  

- ไมมี 

ระเบียบวาระท่ี ๔ - ญัตติ  เรื่อง  ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายเพ่ือจัดตั้งเปนรายการ 
    ใหม จํานวน  ๒  รายการ  เปนเงิน  ๑,๑๓๒,๐๐๐  บาท  

นายอาดานา  เสะแม    - ขอเชิญคณะผูบริหารไดชี้แจงครับ  
ประธานสภาเทศบาล 
 
 

 
 
 
 
 



-๓- 

นายเจะอูเซ็ง  สาและ - เรียนประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน   
นายกเทศมนตรี     ญัตติ  เรื่อง  ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจาย  จํานวน   ๑๗  รายการ   

                             เพ่ือจัดตั้งเปนรายการใหม  จํานวน  ๒  รายการ  เปนเงิน  ๑,๑๓๒,๐๐๐ 
                             บาท  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๕๙    

 

หลักการ 

ตามท่ีสภาเทศบาลตําบลตนไทร ไดอนุมัติใชเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย  ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  ซ่ึงไดรับความเห็นชอบจากผูวาราชการจังหวัดนราธิวาส และไดประกาศใชไปแลว  นั้น 
ท้ังนี้  เทศบาลตําบลตนไทรมีความจําเปนท่ีจะตองโอนงบประมาณเพ่ือจัดตั้งเปนรายการใหม ในหมวด
ครุภัณฑ  ท่ีดินและสิ่งกอสราง  เพ่ือใหสามารถดําเนินการไดตามเทศบัญญัติรายจายประจําปงบประมาณ 
๒๕๕๙  จึงจําเปนตองโอนงบประมาณรายจาย  รายละเอียดดังนี้  

โอนงบประมาณรายจาย 

โอนออก  จํานวน  ๑๖  รายการ 

๑. หมวดเงินเดือน 
๑.๑  ประเภท  เงินเดือนพนักงาน  ตั้งไว  ๑,๕๖๔,๒๖๐  บาท  เพ่ือจายเปนเงินเดือน 

พนักงานเทศบาล  พรอมท้ังปรับปรุงประจําปโดยคํานวณตั้งไวไมเกิน  ๑๒  เดือน  จํานวน  ๕  อัตรา  ตั้งจาย
จากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป)  งบประมาณอนุมัติ  ๑,๕๖๔,๒๖๐  บาท งบประมาณ
คงเหลือกอนโอน  ๖๗๓,๔๖๑  บาท  โอนลดครั้งนี้  ๕๐๐,๐๐๐  บาท   งบประมาณคงเหลือหลังโอน  
๑๗๓,๔๖๑  บาท (หนา ๒) 

      ๑.๒  ประเภท  เงินเพ่ิมตางๆ ของพนักงาน  ตั้งไว  ๙๑,๓๒๐  บาท  เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิม
ตางๆ ของพนักงานเทศบาล อาทิเชน   

๑)  เงินผูปฏิบัติงานประจําสํานักงานพ้ืนท่ีพิเศษ  (สปพ.)เปนเงิน  ๒๔,๐๐๐  บาท   
๒)  เงินเพ่ิมพิเศษสําหรับการสูรบ  ใหแกพนักงานเทศบาล เปนเงิน  ๒๕,๓๒๐ บาท 
๓)  เงินประจําตําแหนงผูอํานวยการกองการศึกษา เปนเงิน  ๔๒,๐๐๐  บาทตั้งจาย 

จากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา)   งบประมาณอนุมัติ  ๙๑,๓๒๐  บาท งบประมาณคงเหลือ          
กอนโอน ๕๒,๐๕๐  บาท  โอนลดครั้งนี้  ๓๐,๐๐๐  บาท  งบประมาณคงเหลือหลังโอน  ๒๒,๐๕๐  บาท  
(หนา ๑๕) 

๑.๒ ประเภท  คาจาง / คาตอบแทนพนักงานจาง  ตั้งไว  ๖๐๓,๐๐๐  บาท 
เพ่ือจายเปนคาตอบแทนใหกับ 

- พนักงานจางตามภารกิจ  จํานวน  ๑ อัตรา เปนเงิน ๑๗๑,๐๐๐  บาท 
- พนักงานจางท่ัวไป  จํานวน  ๔  อัตรา  โดยคํานวณตั้งไมเกิน ๑๒  เดือน เปน 

เงิน ๔๓๒,๐๐๐ บาท (๔ x ๑๒ x ๙,๐๐๐)   ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา)   
งบประมาณอนุมัติ  ๖๐๓,๐๐๐  บาท งบประมาณคงเหลือกอนโอน  ๒๗๗,๑๐๐  บาท  โอนลดครั้งนี้  
๑๗๗,๐๐๐  บาท  งบประมาณคงเหลือหลังโอน  ๑๐๐,๑๐๐๐  บาท (หนา ๑๕) 

๑.๒ ประเภทเงินเพ่ิมตางๆ ของพนักงานจาง  ตั้งไว  ๑๐๘,๐๐๐  บาท   
(๑) เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว พนักงานจางท่ัวไป จํานวน ๔ อัตรา 



-๔- 

 เปนเงิน ๔๘,๐๐๐  บาท 
(๒)เงินผูปฎิบัติงานประจําสํานักงานพ้ืนท่ีพิเศษ (สปพ.)  

- พนักงานจางตามภารกิจ  จํานวน  ๑  อัตรา 
- พนักงานจางท่ัวไป จํานวน  ๔  อัตรา  เปนเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท ตั้งจายจากเงิน 

รายได (ปรากฏในแผนงานการศึกษา)   งบประมาณอนุมัติ  ๑๐๘,๐๐๐  บาท งบประมาณคงเหลือกอนโอน                 
๑๐๘,๐๐๐  บาท  โอนลดครั้งนี้  ๓๘,๐๐๐  บาท  งบประมาณคงเหลือหลังโอน  ๗๐,๐๐๐  บาท (หนา ๑๕) 

๑. หมวดคาตอบแทน 
๒.๑ ประเภท  คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ตั้งไว  ๑๐,๐๐๐  บาท   

เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนนอกเวลาราชการของบุคลากรในเทศบาล  อาทิ พนักงานเทศบาล  พนักงานจาง
ตามภารกิจ  ท่ีปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ในกรณีท่ีมีงานจําเปนเรงดวน เปนตน  ตั้งจายจากเงินอุดหนุน
ท่ัวไป  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา)   งบประมาณอนุมัติ  ๑๐,๐๐๐  บาท งบประมาณคงเหลือกอนโอน                 
๑๐,๐๐๐  บาท  โอนลดครั้งนี้  ๑๐,๐๐๐  บาท  งบประมาณคงเหลือหลังโอน   -   บาท (หนา ๑๖) 

๒.๒ ประเภท  เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร  ตั้งไว  ๑๐,๐๐๐ บาท เพ่ือจายเปนเงิน 
ชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานเทศบาลตลอดจนผูมีสิทธิตามท่ีกฎหมายกําหนด  ตั้งจายจากเงินรายได   
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา)   งบประมาณอนุมัติ  ๑๐,๐๐๐  บาท งบประมาณคงเหลือกอนโอน                 
๑๐,๐๐๐  บาท  โอนลดครั้งนี้  ๑๐,๐๐๐  บาท  งบประมาณคงเหลือหลังโอน   -   บาท (หนา ๑๖) 

๒.๓ ประเภท  คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ตั้งไว  ๑๐,๐๐๐  บาท   
เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนนอกเวลาราชการของบุคลากรในเทศบาล  อาทิ พนักงานเทศบาล  พนักงานจาง
ตามภารกิจ  ท่ีปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ในกรณีท่ีมีงานจําเปนเรงดวน เปนตน  ตั้งจายจากเงินอุดหนุน
ท่ัวไป  (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข)   งบประมาณอนุมัติ  ๑๐,๐๐๐  บาท งบประมาณคงเหลือกอนโอน                 
๑๐,๐๐๐  บาท  โอนลดครั้งนี้  ๑๐,๐๐๐  บาท  งบประมาณคงเหลือหลังโอน   -   บาท (หนา ๒๔) 
 
             ๓.    หมวดคาใชสอย 

  ๓.๑  ประเภท  คาใชจายในการเดินทางไปราชการ  และการฝกอบรมพัฒนาบุคลากร  
ผูบริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  และพนักงานเทศบาล  และพนักงานจาง ท้ังในประเทศและตางประเทศ     
ตั้งไว ๖๐,๐๐๐ บาท  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาลและพนักงานจาง  
รวมท้ังผูท่ีไดรับคําสั่งจากนายกเทศมนตรีใหปฏิบัติหนาท่ีเพ่ือประโยชนของเทศบาล  โดยจายเปนคาเบี้ยเลี้ยง
เดินทาง  คาพาหนะ  คาลงทะเบียน  คาเชาท่ีพัก  และคาใชจายอ่ืนๆ  ท่ีเก่ียวของ  ท้ังในประเทศและ 
ตางประเทศ   ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา)  งบประมาณอนุมัติ  ๖๐,๐๐๐ 
บาท งบประมาณคงเหลือ   กอนโอน  ๕๘,๖๔๐  บาท    โอนลดครั้งนี้  ๑๐,๐๐๐  บาท  งบประมาณ
คงเหลือหลังโอน   ๔๘,๖๔๐   บาท (หนา ๑๖) 

  ๓.๒  ประเภท  คาใชจายในการเดินทางไปราชการ  และการฝกอบรมพัฒนาบุคลากร  
ผูบริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  และพนักงานเทศบาล  และพนักงานจาง ท้ังในประเทศและตางประเทศ     
ตั้งไว  ๔๐,๐๐๐  บาท  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาลและพนักงานจาง  
รวมท้ังผูท่ีไดรับคําสั่งจากนายกเทศมนตรีใหปฏิบัติหนาท่ีเพ่ือประโยชนของเทศบาล  โดยจายเปนคาเบี้ยเลี้ยง
เดินทาง  คาพาหนะ  คาลงทะเบียน  คาเชาท่ีพัก  และคาใชจายอ่ืนๆ  ท่ีเก่ียวของ  ท้ังในประเทศและ 
ตางประเทศ   ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข)  งบประมาณอนุมัติ  ๔๐,๐๐๐  
บาท งบประมาณคงเหลือ   กอนโอน  ๓๔,๗๒๐  บาท    โอนลดครั้งนี้  ๒๐,๐๐๐  บาท  งบประมาณ
คงเหลือหลังโอน   ๑๔,๗๒๐   บาท (หนา ๒๔) 
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  ๓.๓  ประเภท  โครงการปองกันโรคเรื้อนตามโครงการพระราชดําริ  ตั้งไว  ๑๐,๐๐๐  บาท  
เพ่ือใชจายเปนคาดําเนินการฝกอบรม  ประชาสัมพันธ  รณรงคใหความรู  ฯลฯ  แกประชาชนหรือ
กลุมเปาหมายในเขตเทศบาล  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข)   งบประมาณ
อนุมัติ  ๑๐,๐๐๐  บาท งบประมาณคงเหลือกอนโอน  ๑๐,๐๐๐  บาท    โอนลดครั้งนี้  ๑๐,๐๐๐  บาท  
งบประมาณคงเหลือหลังโอน   -    บาท (หนา ๒๔) 

  ๓.๔  ประเภท  โครงการพัฒนาปรับปรุง  ซอมแซมดูแลรักษาตลาดสดและซุมรานคาชุมชน  
ตั้งไว  ๗๐,๐๐๐  บาท  เพ่ือจายเปนคาดําเนินการท่ีเก่ียวของ  เชน  จัดหา  ซอมแซมโครงเหล็กเตนทพรอม
จัดหาเปลี่ยนผาใบเตนทผืนใหมใหกับรานคาชุมชนพรอมปรับปรุงบริเวณโดยรอบ  ซุมรานคาและรานคา
ผูประกอบการในตลาดสดใหไดมาตรฐานยิ่งข้ึน ฯลฯ  ตั้งใจจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข)  งบประมาณอนุมัติ  ๗๐,๐๐๐  บาท งบประมาณคงเหลือกอนโอน  ๗๐,๐๐๐  บาท    โอนลด
ครั้งนี้  ๗๐,๐๐๐  บาท  งบประมาณคงเหลือหลังโอน   -    บาท (หนา ๒๗) 

  ๓.๕  ประเภท  โครงการหรือกิจกรรมใหบริการสาธารณะงานรักษาความสะอาดและความ
เปนระเบียบเรียบรอยภายในพ้ืนท่ี  ตั้งไว  ๒๐,๐๐๐  บาท  เพ่ือเปนคาใชจายในการจัดหา  จัดซ้ือ  ใหมีถัง
ขยะบริการประชาชน  ตามความจําเปนครอบคลุมพ้ืนท่ีในการเก็บขนและกําจัดขยะ ฯลฯ  ตั้งจายจากเงิน
อุดหนุนท่ัวไป  (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข)   งบประมาณอนุมัติ  ๒๐,๐๐๐  บาท งบประมาณคงเหลือ
กอนโอน ๒๐,๐๐๐ บาท  โอนลดครั้งนี้  ๒๐,๐๐๐  บาท  งบประมาณคงเหลือหลังโอน   -    บาท (หนา ๒๗) 

  ๓.๖  ประเภท  โครงการสงเสริมหรืออนุรักษดานสิ่งแวดลอมและพัฒนาเมืองนาอยูดาน
สุขภาพ  ตั้งไว  ๑๐,๐๐๐  บาท  เพ่ือเปนคาใชจายในการดําเนินการจัดหาหรือทํากิจกรรมท่ีเก่ียวของและ
สอดคลองตามนโยบายของรัฐดานสิ่งแวดลอมและเทศบาลเมืองนาอยู  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  (ปรากฏ
ในแผนงานสาธารณสุข)  งบประมาณอนุมัติ  ๑๐,๐๐๐  บาท งบประมาณคงเหลือกอนโอน  ๑๐,๐๐๐  บาท                                       
โอนลดครั้งนี้  ๑๐,๐๐๐  บาท  งบประมาณคงเหลือหลังโอน   -    บาท (หนา ๒๘) 

  ๓ .๗  ประเภท  โครงการสงเคราะหชวยเหลือประชาชนท่ีไดรับผลกระทบจากเหตุการณ
ความไมสงบในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต  ตั้งไว  ๓๐,๐๐๐  บาท  เพ่ือเปนคาใชจายในการชวยเหลือ
สงเคราะหอาชีพการพิจารณาชดเชยชวยเหลือรายไดจากการสูญเสียจากการขาดในโอกาสในการประกอบ
อาชีพนั้นๆ    ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห)   งบประมาณอนุมัติ  
๓๐,๐๐๐  บาท งบประมาณคงเหลือกอนโอน  ๓๐,๐๐๐  บาท  โอนลดครั้งนี้  ๓๐,๐๐๐  บาท  งบประมาณ
คงเหลือหลังโอน   -    บาท (หนา ๓๓) 

  4. หมวดคาวัสดุ 

  4.1  ประเภท วัสดุไฟฟาและวิทยุ  ตั้งไว  15,000  บาท  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการ
จัดซ้ืออุปกรณไฟฟา  เชน  วิทยุโมบาย  ติดตั้งประจํารถพยาบาลฯ  แบตเตอรี่วิทยุมือถือ  เปนตน  ตั้งจายจาก
เงินรายได  (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข)   งบประมาณอนุมัติ  15,000  บาท งบประมาณคงเหลือกอน
โอน  15,000  บาท  โอนลดครั้งนี้  15,000  บาท  งบประมาณคงเหลือหลังโอน   -    บาท (หนา 26) 

  4.2  ประเภท  วัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทยและเคมีภัณฑทางการแพทย ตั้งไว 40,000  
บาท   

- เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดซ้ือเวชภัณฑยาและเวชภัณฑท่ีไมใชยา  ตลอดจนวัสดุวิทยาศาสตร
ทางการแพทยและเคมีภัณฑทางการแพทยท่ีจําเปนรวมถึงท่ีเก่ียวของเพ่ิมเติมในการใหบริการดานงาน
รักษาพยาบาล  เชน เข็มเจาะเบาหวาน  (นิดเดิล)  ออกซิเจนบรรจุถัง  ในการใหบริการผูเจ็บปวย  และวัคซีน 
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ปองกันโรคพิษสุนัขบา (กลุมเปาหมายสัตวเลี้ยงประเภทแมว)  น้ํายาทดสอบสารปนเปอนในอาหาร 
(SI2) ฯลฯ ตั้งไว  20,000  บาท 

- เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือสารเคมีภัณฑ วัสดุเคมีภัณฑทางการแพทยตลอดจนท่ีจําเปนอ่ืนๆ  ในการ
ดําเนินการกิจกรรมหรือปฏิบัติงานสงเสริมและปองกันโรคติดตอในทองถ่ิน  เชน สารเคมีภัณฑกําจัดยุง  กําจัด
แมลง  ฯลฯ  ตั้งไว  20,000  บาท  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข)   
งบประมาณอนุมัติ  40,000  บาท งบประมาณคงเหลือกอนโอน  40,000  บาท  โอนลดครั้งนี้  40,000  
บาท  งบประมาณคงเหลือหลังโอน      -    บาท (หนา 26) 

โอนเพ่ิม เพ่ือจัดตั้งเปนรายการใหม  จํานวน  1  รายการ   

หมวดท่ีดินและส่ิงกอสราง 
ประเภท  โครงการบุกเบิกพรอมยกระดับถนนหินคลุก  สายสุราบายา  ขนาดผิวจราจร   

กวาง  5.00 เมตร  ยาว  453.00 เมตร  ยกระดับลูกรังหนาเฉลี่ย  0.60  เมตร  หินคลุกกวาง  5.00 
เมตร  ยาว  453.00  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.10  เมตร  หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา  2,265.00  เมตร   (ตาม
แบบท่ีเทศบาลกําหนด)  งบประมาณอนุมัติ  - บาท  งบประมาณคงเหลือกอนโอน  - บาท  โอนเพ่ิมครั้งนี้  
1,000,000  บาท  งบประมาณคงเหลือหลังโอน  1,000,000  บาท   ตั้งจายจากเงินรายได  770,000 
บาท  เงินอุดหนุนท่ัวไป  230,000 บาท (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน) 

โอนออก  จํานวน  1  รายการ 

หมวดคาใชสอย 
ประเภท  คาใชจายโครงการจัดกิจกรรมพิธีทางศาสนา  ตั้งไว  300,000  บาท     

เพ่ือจายเปนคาใชจายในพิธีทางศาสนาตางๆท่ีสําคัญ  เชน  วันเมาลิด  สุนัตหมู  กิจกรรมละศีลอด  ประเพณี
ฮารีรอยอ ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  (ปรากฏในแผนงานการศึกษาวัฒนธรรมและนันทนาการ)   
งบประมาณอนุมัติ  300,000  บาท งบประมาณคงเหลือกอนโอน  262,280  บาท  โอนลดครั้งนี้  
132,000  บาท  งบประมาณคงเหลือหลังโอน  130,280  บาท (หนา 42) 

โอนเพ่ิม เพ่ือจัดตั้งเปนรายการใหม  จํานวน  1  รายการ   

หมวดคาครุภัณฑ 
ประเภท  จัดซ้ือเครื่องปรับอากาศ  ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)  ขนาด 24,000  

บีทียู  พรอมติดตั้ง  หองเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลตนไทร  จํานวน 4 เครื่อง  ราคาเครื่องละ 
33,000  บาท  เปนเงิน  132,000  บาท (ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ)  งบประมาณอนุมัติ  - บาท  
งบประมาณคงเหลือกอนโอน  - บาท  โอนเพ่ิมครั้งนี้  132,000  บาท  งบประมาณคงเหลือหลังโอน  
132,000  บาท   ตั้งจายเงินอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา) 
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เหตุผล 

 
เพ่ือใหการบริหารงานของเทศบาลตําบลตนไทร เปนไปดวยความเรียบรอย มีความคลองตัว  

และเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.
2541 และแกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับปจจุบัน  หมวด 4  ขอ 27  การโอนเงินงบประมาณรายจายหมวดคา
ครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง  ท่ีทําใหลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยนแปลง  หรือโอนจัดตั้งเปนรายการ
ใหมใหเปนอํานาจของสภาทองถ่ิน 

   จึงเห็นควรนําเขาระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตําบลตนไทร  ตอไป  
 
 

ลงชื่อ .................................................... 
(นายเจะอูเซ็ง  สาและ) 

นายกเทศมนตรีตําบลตนไทร 
 

นําเขาสูระเบียบวาระการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยท่ี  2 
วันท่ี  3   มิถุนายน  2559  ตอไป 
 
 
            (นายอาดานา  เสะแม) 
      ประธานสภาเทศบาลตําบลตนไทร 
 
นายอาดานา  เสะแม - ขอบคุณคณะผูบริหารท่ีไดชี้แจง  สมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะสอบถาม  
ประธานสภาเทศบาล  หรือไม  ขอเชิญครับ  

นายอูมา  มีเหาะ  - เรียนประธานสภาเทศบาล  คณะผูบริหาร  และสมาชิกสภาเทศบาลทุก 
สมาชิกสภาเทศบาล ทาน   ผมขอสอบถามประเภทคาจางและคาตอบแทนของพนักงานจางตาม

ภารกิจ  จํานวน ๑  อัตรา  เปนเงิน  ๑๗๑,๐๐๐ บาท  นั้น  เปนพนักงาน
จางใหมหรือเปนพนักงานดีเดนท่ีเปนภารกิจหรือไม  ขอทราบในสวนนี้ครับ  

 
นายอาดานา  เสะแม - ขอเชิญคณะผูบริหารไดชี้แจงในสวนนี้ครับ  
ประธานสภาเทศบาล 

นายเจะอูเซ็ง  สาและ - เรียนประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน 
นายกเทศมนตรี   ในสวนงบประมาณโอนเพ่ิมเปนรายการใหมท่ีนําเงินเดือนของพนักงานจาง  

ตามภารกิจคือ  คํานวณจากสิ้นปงบประมาณ  ๒๕๕๙  ซ่ึงในเทศบัญญัติ
ท่ีตั้งไวเปนงบประมาณท่ีบังคับใชแลว แตงบประมาณสวนนี้ไดคํานวณใบ
บัญชีของกองคลังวางบประมาณยังเหลือ  สามารถท่ีจะนําไปตั้งเปน
รายการใหมอยางอ่ืนไดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยท่ีกลาวมาขางตนนี้ 
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นายอาดานา  เสะแม - มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด จะสอบถามอีกหรือไม ขอเชิญครับ  
ประธานสภาเทศบาล 

นายซุลกรีนัย  สาแม - เรียนประธานสภาเทศบาล  คณะผูบริหาร  และสมาชิกสภาเทศบาลทุก 
สมาชิกสภาเทศบาล ทาน  ผมมีขอสงสัยเอกสารท่ีแจกกอนหนานี้  หนาท่ี  ๕  หมวดท่ีดิน    

และสิ่งกอสราง  ซ่ึงฉบับกอนเปนถนนหินคลุกสายโคกแตญอ  แตเอกสาร
ฉบับใหมเปน  บุกเบิกพรอมยกระดับหินคลุกสายสุราบายา  ไมทราบวา
รายการเดียวกันหรืออยางละรายการ  ถาเปนรายการเดียวกันทําไมเปลี่ยน
จากสายโคกแตญอเปนสายสุราบายา  อยากทราบเหตุผลวาเพราะอะไรท่ี
เปลี่ยน  เพราะสายโคกแตญอก็มีความสําคัญเชนกัน 

นายอาดานา  เสะแม - ขอเชิญคณะผูบริหารไดชี้แจงในสวนนี้ครับ  
ประธานสภาเทศบาล 

นายเจะอูเซ็ง  สาและ - เรียนประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน ขอบคุณ 
นายกเทศมนตรี   สมาชิกสภาเทศบาลท่ีสอบถามในสวนนี้  ซ่ึงยังไมทราบถึงปญหาตางๆ  

ขออธิบายในสวนงบประมาณท่ีโอนลดในครั้งนี้จํานวน  ๑  ลานบาท     
เราไดดําเนินการออกแบบสํารวจถนนสายโคกแตญอ  จํานวน  ๑  ลาน
บาท  ซ่ึงในการสงเอกสารท่ีผานมาทางกรมสงเสริมการปกครองสวน
ทองถ่ินไดประสานกับเทศบาลวาจะไดรับงบประมาณจัดสรรจากสวนกลาง  
คือ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสายโคกแตญอ  จึงไดเปลี่ยนเปนสายสุราบายา  
เพราะสายโคกแตญอนั้นโอกาส  ๘๐  %  ท่ีจะไดงบประมาณของอปท.  
ซ่ึงทาง  อปท.ไดประสานมาไดท้ังหมด  ๕  โครงการ  แตโครงการของโคก
แตญอถาหากไมเปลี่ยนแปลงก็ไมสามารถจะเปลี่ยนเปนโครงการ  ท่ีอ่ืนได  
จึงใชอํานาจจากสภาเทศบาลเปลี่ยนแปลง  คือโยกจากสายโคกแตญอเปน
สายสุราบายาเพ่ือใหงบประมาณของกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน
ไดลงในสายโคกแตญอ 

นายอาดานา  เสะแม - ขอบคุณคณะผูบริหารท่ีไดชี้แจง มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะสอบถาม  
ประธานสภาเทศบาล     อีกหรือไม  ขอเชิญครับ 

นายมะบีดี  สาแลเมาะ - เรียนประธานสภาเทศบาล  คณะผูบริหาร   และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน 
สมาชิกสภาเทศบาล อยากใหเรื่องการสงเอกสาร เพ่ิมเติมใหมีความพรอมมากกวานี้  ใหสงเอกสาร

ลวงหนากอนการประชุม เพราะอานเอกสารไมทัน  อยากใหผูท่ีรับผิดชอบ
ดานเอกสารดูแลติดตามการสงเอกสารดวยครับ   

นายอาดานา  เสะแม - ขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลท่ีไดสอบถามในสวนนี้ อยากใหเลขานุการสภา  
ประธานสภาเทศบาล  เทศบาล  และเจาหนาท่ีไดแกไขในคราวตอไป 

นายเจะอูเซ็ง  สาและ - สําหรับเรื่องเอกสารทางคณะผูบริหารตองขออภัยสมาชิกสภาเทศบาล       
นายกเทศมนตรี   ทุกทานเนื่องจาก ขอมูลมีการคลาดเคลื่อน  ซ่ึงตามเอกสาร 

ท่ีสงกอนหนานี้มีการเพ่ิมเติมรายละเอียดการประมาณราคา  เนื่องจาก
ไดรับแจงจากกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ินวาไดรับงบประมาณ 



-๙- 
 
ตองขออภัยท่ีไมสามารถสงเอกสารเพ่ิมเติมลวงหนาได 

นายอาดานา  เสะแม - ขอบคุณคณะผูบริหารท่ีไดชี้แจง  มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะสอบถาม 
ประธานสภาเทศบาล อีกหรือไม  ถาไมมีขอมติท่ีประชุมสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล    

ทานใดเห็นชอบญัตติ  เรื่อง  ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจาย      
จํานวน  ๑๗  รายการ  เพ่ือจัดตั้งเปนรายการใหม จํานวน  ๒  รายการ  
เปนเงิน  ๑,๑๓๒,๐๐๐  บาท  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๙       
โปรดยกมือครับ 

มติท่ีประชุม  - มติเปนเอกฉันท (เห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจายจํานวน  ๑๗  
รายการ    เพ่ือจัดตั้งเปนรายการใหม  จํานวน  ๒  รายการ  เปนเงิน  
๑,๑๓๒,๐๐๐  บาท  ประจําป ๒๕๕๙) 

ระเบียบวาระท่ี ๕ - ญัตติ  เรื่อง  ขออนุมัติโอนงบประมาณราบจาย  เพ่ือจัดตั้งเปนรายการ  
                                 ใหม  จํานวน  ๖  รายการ  เปนเงิน  ๔๘๐,๐๐๐  บาท  
นายอาดานา  เสะแม - ขอเชิญคณะผูบริหารครับ  
ประธานสภาเทศบาล  

นายเจะอูเซ็ง  สาและ - เรียนประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน 
นายกเทศมนตรี ญัตติ เรื่อง  ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจาย  จํานวน  ๑  รายการ    

เพ่ือจัดตั้งเปนรายการใหม  จํานวน  ๖  รายการ  เปนเงิน  ๔๘๐,๐๐๐  
บาท  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๙ 

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

หลักการ 

                      ตามท่ีสภาเทศบาลตําบลตนไทร ไดอนุมัติใชเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจาย  ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2559 ซ่ึงไดรับความเห็นชอบจากผูวาราชการจังหวัดนราธิวาส และได
ประกาศใชไปแลว   นั้น ท้ังนี้  เทศบาลตําบลตนไทรมีความจําเปนท่ีจะตองโอนงบประมาณเพ่ือจัดตั้งเปน
รายการใหม ในหมวดเงินอุดหนุน  เพ่ือใหสามารถดําเนินการไดตามเทศบัญญัติรายจายประจําปงบประมาณ 
2559 จึงจําเปนตองโอนงบประมาณรายจาย  รายละเอียดดังนี้  

โอนงบประมาณรายจาย 

โอนออก  จํานวน  1  รายการ 

หมวดงบกลาง 
ประเภท  สํารองจาย  ตั้งไว  505,063  บาท  เพ่ือใชจายในกรณีท่ีจําเปนไดตาม 

ความเหมาะสม  ซ่ึงไมสามารถคาดการณท่ีเกิดข้ึนลวงหนาได  คาชวยเหลือประชาชนท่ีไดรับความเดือดรอน  
และปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชนและการแกไขปญหาความเดือดรอนจากสาธารณภัยตางๆ  เพ่ือเปน 
 

 
 



-๑๐- 
 
คาใชจายในการจัดซ้ือเครื่องอุปโภค  บริโภคตางๆ  และอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ ตั้งจายจากเงินรายได  396,654 
บาท  และตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  108,409  บาท(ปรากฏในแผนงานงบกลาง)  งบประมาณอนุมัติ   

505,063 บาท งบประมาณคงเหลือกอนโอน  505,063  บาท  โอนลดครั้งนี้  480,000  บาท   
งบประมาณคงเหลือหลังโอน  25,063  บาท (หนา 44) 

โอนเพ่ิม เพ่ือจัดตั้งเปนรายการใหม  จํานวน  6  รายการ   

หมวดเงินอุดหนุน 
1. ประเภท  อุดหนุนโครงการปรับปรุงสถานท่ีอาบน้ําละหมาด  มัสยิด              

ดารุลซีรอตุลญันนะห (ชุมชนกอตอ)   ตามหนังสือรับเลขท่ี  106  ลงวันท่ี  1 กุมภาพันธ  2559  
งบประมาณอนุมัติ  - บาท  งบประมาณคงเหลือกอนโอน  - บาท  โอนเพ่ิมครั้งนี้  40,000  บาท  
งบประมาณคงเหลือหลังโอน  40,000  บาท  ตั้งจายจากเงินรายได  40,000 บาท  (ปรากฏในแผนงาน
การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ) 

2. ประเภท  อุดหนุนโครงการซอมแซมมัสยิด  มัสยิดญันนาตุล 
ฟรเดาซ (ชุมชนลุโบะกาหยี)  ตามหนังสือรับเลขท่ี  777  ลงวันท่ี  8  มิถุนายน  2558  งบประมาณอนุมัติ      
-  บาท  งบประมาณคงเหลือกอนโอน  - บาท  โอนเพ่ิมครั้งนี้  200,000  บาท  งบประมาณคงเหลือหลัง
โอน  200,000  บาท  ตั้งจายจากเงินรายได  200,000 บาท  (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ) 

3. ประเภท  อุดหนุนโครงการตอเติมอาคารท่ีจอดรถมัสยิด  มัสยิดดารุลมุคลีซีน 
(ชุมชนบือแนปแย)    ตามหนังสือรับเลขท่ี  107  ลงวันท่ี  1 กุมภาพันธ  2559  งบประมาณอนุมัติ  -  
บาท  งบประมาณคงเหลือกอนโอน  - บาท  โอนเพ่ิมครั้งนี้  40,000  บาท  งบประมาณคงเหลือหลังโอน  
40,000  บาท  ตั้งจายจากเงินรายได  40,000  บาท  ( ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ) 

4. ประเภท  อุดหนุนโครงการทาสีอาคารมัสยิด  มัสยิดอัตตัรบียะห (ชุมชนเฉลิม) 
ตามหนังสือรับเลขท่ี  109  ลงวันท่ี  1 กุมภาพันธ  2559  งบประมาณอนุมัติ  - บาท  งบประมาณคงเหลือ
กอนโอน  - บาท  โอนเพ่ิมครั้งนี้  120,000  บาท  งบประมาณคงเหลือหลังโอน  120,000  บาท  ตั้งจาย
จากเงินรายได   100,000  บาท  และตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  20,000  บาท  (ปรากฏในแผนงาน
การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ) 

5. ประเภท  อุดหนุนโครงการตอเติมหองน้ํามัสยิด  เพ่ืออุดหนุนมัสยิดบูรฮานุดีน  
(ชุมชนบาตู) ตามหนังสือรับเลขท่ี  108  ลงวันท่ี  1 กุมภาพันธ  2559   งบประมาณอนุมัติ  - บาท  
งบประมาณคงเหลือกอนโอน  - บาท  โอนเพ่ิมครั้งนี้  40,000  บาท  งบประมาณคงเหลือหลังโอน  
40,000  บาท  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  40,000  บาท  (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ) 

6. ประเภท  อุดหนุนโครงการตอเติมอาคารมัสยิด  เพ่ืออุดหนุนมัสยิดดารุลอา 
มาน (ชุมชนบอเวาะลือเมาะ)  ตามหนังสือรับเลขท่ี  780  ลงวันท่ี  8 มิถุนายน  2559  งบประมาณอนุมัติ  
- บาท  งบประมาณคงเหลือกอนโอน  - บาท  โอนเพ่ิมครั้งนี้  40,000  บาท  งบประมาณคงเหลือหลังโอน  
40,000  บาท  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป   40,000  บาท  (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ) 

 



-๑๑- 

เหตุผล 
เพ่ือใหการบริหารงานของเทศบาลตําบลตนไทร เปนไปดวยความเรียบรอย มีความคลองตัว  

และเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.
2541 และแกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับปจจุบัน  หมวด 4  ขอ 27  การโอนเงินงบประมาณรายจายหมวดคา
ครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง  ท่ีทําใหลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยนแปลง  หรือโอนจัดตั้งเปนรายการ
ใหมใหเปนอํานาจของสภาทองถ่ิน 

   จึงเห็นควรนําเขาระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตําบลตนไทร  ตอไป  
 
 

ลงชื่อ .................................................... 
(นายเจะอูเซ็ง  สาและ) 

นายกเทศมนตรีตําบลตนไทร 
 

นําเขาสูระเบียบวาระการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยท่ี  2 
วันท่ี  3   มิถุนายน  2559  ตอไป 
 
 
            (นายอาดานา  เสะแม) 
      ประธานสภาเทศบาลตําบลตนไทร 

 

นายอาดานา  เสะแม - มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะสอบถามในระเบียบวาระนี้หรือไม  ขอเชิญ
ประธานสภาเทศบาล  ครับ  

นายซุลกรีนัย  สาแม - เรียนประธานสภาเทศบาล  คณะผูบริหาร   และสมาชิกสภาเทศบาลทุก 
สมาชิกสภาเทศบาล ทาน   ขอสอบถามเก่ียวกับเลขท่ีหนังสือ  ตามหนังสือรับรองเลขท่ีของ    

แตละมัสยิดไมทราบวาถูกตองหรือไม  เพราะมัสยิดบือแนปแย          
เลขท่ีหนังสือ   ท่ี  ๑๐๗  ของมัสยิดบอเวาะลือเมาะเลขท่ีหนังสือท่ี  ๗๘๐  
ถูกตองหรือไม 

นายอาดานา  เสะแม - ขอเชิญคณะผูบริหารชี้แจงครับ     
ประธานสภาเทศบาล 

นายเจะอูเซ็ง  สาและ   - สําหรับเลขท่ีหนังสือเปนเลขท่ีตามหนังสือท่ีมัสยิดไดเสนอโครงการมา     
นายกเทศมนตรี   ท่ีเทศบาล  บางมัสยิดสงหนังสือกอนก็ไดรับเลขท่ีหนังสือกอนตามลําดับ  
    เลขท่ีหนังสือ  ซ่ึงเปนเลขลงรับหนังสือของเทศบาล 

นายอาดานา  เสะแม - ขอบคุณคณะผูบริหารท่ีไดชี้แจง มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะสอบถามอีก  
ประธานสภาเทศบาล  หรือไม  ถาไมมีขอมติท่ีประชุมสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลทานใด  
 



-๑๒- 

เห็นชอบญัตติ  เรื่อง  ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจาย  จํานวน  ๑  
รายการ  เพ่ือจัดตั้งเปนรายการใหม จํานวน  ๖  รายการ  เปนเงิน  
๔๘๐,๐๐๐  บาท  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๙  โปรดยกมือครับ 

มติท่ีประชุม  - มติเปนเอกฉันท (เห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจายจํานวน  ๑  
รายการ    เพ่ือจัดตั้งเปนรายการใหม  จํานวน  ๖  รายการ  เปนเงิน  
๔๘๐,๐๐๐  บาท  ประจําป ๒๕๕๙) 

ระเบียบวาระท่ี  ๖ - ญัตติ  เรื่อง  ขออนุมัติแกไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจาย  
จํานวน  ๖ รายการ 

นายเจะอูเซ็ง  สาและ - เรียนประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน 
นายกเทศมนตรี ญัตติ  เรื่อง  ขออนุมัติแกไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจาย  

จํานวน  6  รายการ  
 

หลักการ 

ตามท่ีสภาเทศบาลตําบลตนไทร ไดอนุมัติใชเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย  ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2559 ซ่ึงไดรับความเห็นชอบจากผูวาราชการจังหวัดนราธิวาส และไดประกาศใชไปแลว  นั้น 
ท้ังนี้ เนื่องจากเทศบาลตําบลตนไทร มีความจําเปนตองแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย  
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2559   งบลงทุน  หมวดคาครุภัณฑ 

ขอความเดิม 
หมวดคาครุภัณฑ 
1.1   ประเภท  โครงการจัดซ้ือครุภัณฑคอมพิวเตอร  จํานวน  1  เครื่อง  เพ่ือจัดซ้ือ

คอมพิวเตอร  จํานวน  1  เครื่อง  (รายละเอียดตามเกณฑคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร  ณ  วันท่ี  
18  กุมภาพันธ  2558)   

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา) 

1.2   ประเภท  โครงการจัดซ้ือครุภัณฑเครื่องปริ้นเตอร  เพ่ือเปนคาใชจายในการจัดซ้ือ
ครุภัณฑเครื่องปริ้นเตอร  เพ่ือใชในการปฏิบัติงานดานเอกสารใหมีประสิทธิภาพและความรวดเร็ว  ตลอดจน
เกิดความคลองตัวในงานสํานักของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม (รายละเอียดตามเกณฑคุณลักษณะ
พ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร  ณ  วันท่ี  18  กุมภาพันธ  2558 )   

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข)  

1.3  ประเภท  โครงการจัดซ้ือครุภัณฑเครื่องสํารองไฟ  เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือครุภัณฑเครื่อง
สํารองไฟ  เพ่ือใหปฏิบัติงานเกิดความคลองตัวและรวดเร็วในการใชเครื่องคอมพิวเตอรสํานักงานจากเครื่อง
สํารองไฟในการเปดปดเครื่องคอมพิวเตอรไวปฏิบัติงาน (รายละเอียดตามเกณฑคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร  ณ  วันท่ี  18  กุมภาพันธ  2558)   

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข) 
 
 



-๑๓- 

1.4  ประเภท  ครุภัณฑคอมพิวเตอรตั้งโตะ  จํานวน  1  เครื่อง  เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือ
คอมพิวเตอรตั้งโตะ  จํานวน  1  เครื่อง  ใหกับพนักงานกองสวัสดิการ (รายละเอียดตามเกณฑคุณลักษณะ
พ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร  ณ  วันท่ี  18  กุมภาพันธ  2558)   

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห) 

1.5  ประเภท  จัดซ้ือเครื่องพิมพชนิดอินเจ็ต  จํานวน  1  เครื่อง  เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือ
เครื่องพิมพชนิดอินเจ็ต  จํานวน  1  เครื่อง  สําหรับใชในการปฏิบัติงานไดสะดวกมากข้ึน  (รายเอียดตาม
เกณฑคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร  ณ  วันท่ี  18  กุมภาพันธ  2558)   

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห) 

1.6  ประเภท  จัดซ้ือเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (INKJET  Printer)  จํานวน  1  ตัว 
(รายละเอียดตามเกณฑคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร  ณ  วันท่ี  18  กุมภาพันธ  2558)   

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน) 

ขอความใหม 
หมวดคาครุภัณฑ 
1.1   ประเภท  โครงการจัดซ้ือครุภัณฑคอมพิวเตอร  จํานวน  1  เครื่อง  เพ่ือจัดซ้ือ

คอมพิวเตอร  จํานวน  1  เครื่อง  (รายละเอียดตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร  ณ  วันท่ี  11  มีนาคม  2559)   

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา) 

1.2   ประเภท  โครงการจัดซ้ือครุภัณฑเครื่องปริ้นเตอร  เพ่ือเปนคาใชจายในการจัดซ้ือ
ครุภัณฑเครื่องปริ้นเตอร  เพ่ือใชในการปฏิบัติงานดานเอกสารใหมีประสิทธิภาพและความรวดเร็ว  ตลอดจน
เกิดความคลองตัวในงานสํานักของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม (รายละเอียดตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร  ณ  วันท่ี  11  มีนาคม  2559)   

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข)  

1.3  ประเภท  โครงการจัดซ้ือครุภัณฑเครื่องสํารองไฟ  เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือครุภัณฑเครื่อง
สํารองไฟ  เพ่ือใหปฏิบัติงานเกิดความคลองตัวและรวดเร็วในการใชเครื่องคอมพิวเตอรสํานักงานจากเครื่อง
สํารองไฟในการเปดปดเครื่องคอมพิวเตอรไวปฏิบัติงาน (รายละเอียดตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร  ณ  วันท่ี  11  มีนาคม  2559)   

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข) 

1.4  ประเภท  ครุภัณฑคอมพิวเตอรตั้งโตะ  จํานวน  1  เครื่อง  เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือ
คอมพิวเตอรตั้งโตะ  จํานวน  1  เครื่อง  ใหกับพนักงานกองสวัสดิการ (รายละเอียดตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร  ณ  วันท่ี  11  มีนาคม  2559)   

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห) 

1.5  ประเภท  จัดซ้ือเครื่องพิมพชนิดอินเจ็ต  จํานวน  1  เครื่อง  เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือ
เครื่องพิมพชนิดอินเจ็ต  จํานวน  1  เครื่อง  สําหรับใชในการปฏิบัติงานไดสะดวกมากข้ึน  (รายเอียดตาม
เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร  ณ  วันท่ี  11  มีนาคม  2559)   

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห) 
 



-๑๔- 

1.6  ประเภท  จัดซ้ือเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (INKJET  Printer)  จํานวน  1  ตัว 
(รายละเอียดตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร  ณ  วันท่ี  11  มีนาคม  
2559)   

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน) 
 

เหตุผล 
  เพ่ือใหการบริหารงานของเทศบาลตําบลตนไทร เปนไปดวยความเรียบรอย มีความคลองตัว
และเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.
2541 และแกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับปจจุบัน  หมวด 4  ขอ 29  การแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ
รายจายในหมวดคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง  ท่ีทําใหลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรือเปลี่ยน
สถานท่ีกอสราง  ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน 

   จึงเห็นควรนําเขาระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตําบลตนไทร  ตอไป  
 
 

ลงชื่อ .................................................... 
(นายเจะอูเซ็ง  สาและ) 

นายกเทศมนตรีตําบลตนไทร 
 

นําเขาสูระเบียบวาระการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยท่ี  2 
วันท่ี  3  มิถุนายน  2559  ตอไป 
 
 
            (นายอาดานา  เสะแม) 
      ประธานสภาเทศบาลตําบลตนไทร 
 

นายอาดานา  เสะแม - ขอบคุณคณะผูบริหาร   มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะสอบถามใน  
ประธานสภาเทศบาล ระเบียบวาระนี้หรือไม  ถาไมมีขอมติท่ีประชุมสภาเทศบาล  สมาชิกสภา

เทศบาลทานใดเห็นชอบญัตติ  เรื่อง  ขออนุมัติแกไขเ ปลี่ยนแปลงคําชี้แจง
งบประมาณรายจาย  จํานวน  ๖  รายการ  โปรดยกมือครับ 

มติท่ีประชุม  - มติเปนเอกฉันท (เห็นชอบอนุมัติแกไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณ 
    รายจายจํานวน  ๖ รายการ)  

ระเบียบวาระท่ี  ๗ - ญัตติ  เรื่อง  ขออนุมัติแกไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณ  จํานวน  
๑ รายการ 

 

 



-๑๕- 

นายเจะอูเซ็ง  สาและ - เรียนประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน 
นายกเทศมนตรี                     ญัตติ  เรื่อง  ขออนุมัติแกไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจาย  
                                       จํานวน  1  รายการ  

หลักการ 

ตามท่ีสภาเทศบาลตําบลตนไทร ไดอนุมัติใชเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย  ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2559 ซ่ึงไดรับความเห็นชอบจากผูวาราชการจังหวัดนราธิวาส และไดประกาศใชไปแลว  นั้น 
ท้ังนี้ เนื่องจากเทศบาลตําบลตนไทร มีความจําเปนตองแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย  
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2559   หมวดเงินอุดหนุน 

ขอความเดิม 
หมวดเงินอุดหนุน 
ประเภท  อุดหนุนมัสยิดดารุลอามาน ชุมชนบือแนปแย  เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนตาม

โครงการอาหารกลางวันของศูนยตาดีกา  ตามหนังสือรับเลขท่ี  804  ลงวันท่ี  10  มิถุนายน  2558  ตั้ง
จายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา) 

ขอความใหม 
หมวดเงินอุดหนุน 
ประเภท  อุดหนุนมัสยิดดารุลมุคลีซีน  ชุมชนบือแนปแย  เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนตาม

โครงการอาหารกลางวันของศูนยตาดีกา  ตามหนังสือรับเลขท่ี  804  ลงวันท่ี  10  มิถุนายน  2558  ตั้ง
จายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา) 

เหตุผล 
  เพ่ือใหการบริหารงานของเทศบาลตําบลตนไทร เปนไปดวยความเรียบรอย มีความคลองตัว
และเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.
2541 และแกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับปจจุบัน  หมวด 4  ขอ 29  การแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ
รายจายในหมวดคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง  ท่ีทําใหลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรือเปลี่ยน
สถานท่ีกอสราง  ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน 

   จึงเห็นควรนําเขาระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตําบลตนไทร  ตอไป  
 

ลงชื่อ .................................................... 
(นายเจะอูเซ็ง  สาและ) 

นายกเทศมนตรีตําบลตนไทร 

นําเขาสูระเบียบวาระการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยท่ี  2 
วันท่ี  3  มิถุนายน  2559  ตอไป 
 
            (นายอาดานา  เสะแม) 
      ประธานสภาเทศบาลตําบลตนไทร 

 
 



-๑๖- 

นายอาดานา  เสะแม - ขอบคุณคณะผูบริหาร   มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะสอบถามใน  
ประธานสภาเทศบาล  วาระนี้หรือไม  ขอเชิญครับ 

นายอาดานา  เสะแม - มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะสอบถามในระเบียบวาระนี้หรือไม   
ประธานสภาเทศบาล ถาไมมีขอมติท่ีประชุมสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลทานใดเห็นชอบ

ญัตติ  เรื่อง  ขออนุมัติแกไขเ ปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย  
จํานวน  ๑  รายการ  โปรดยกมือครับ 

มติท่ีประชุม  - มติเปนเอกฉันท (เห็นชอบอนุมัติแกไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณ 
    รายจายจํานวน  ๑ รายการ)  

ระเบียบวาระท่ี  ๘ - ญัตติ  เรื่อง  ขออนุมัติจายขาดเงินสะสม  เพ่ือจัดตั้งเปนรายการใหม  
     จํานวน  ๑ รายการ   เปนเงิน  ๒,๘๕๐,๐๐๐  บาท 

นายเจะอูเซ็ง  สาและ - เรียนประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน 
นายกเทศมนตรี                  ญัตติ  เรื่อง  ขออนุมัติจายขาดเงินสะสม เปนเงิน  2,850,000  บาท   

            เพ่ือจัดตั้งเปนรายการใหม  จํานวน  1  รายการ   
                              ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2559   

  

 

หลักการ 

ดวยปจจุบัน ป 2559  เกิดภาวะภัยแลง  ทําใหราษฎรในเขตเทศบาลตําบลตนไทรไดรับ
ผลกระทบภาวะขาดแคลนน้ําเพ่ือใชในการอุปโภค  บริโภค  และทําการเกษตร  สงผลใหน้ําในคลองสาย 
เทศบาล – ตะโละบูโละ  มีสภาพตื้นเขิน  ทําใหการระบายน้ํา  การสงน้ําและกระจายน้ําสูพ้ืนท่ีการเกษตรไมมี   
ประสิทธิภาพเทาท่ีควร  สรางความเสียหายใหกับพืชผลทางการเกษตรเปนอยางมาก  ดวยเหตุนี้เทศบาล
ตําบลตนไทรจึงกําหนดจัดทําโครงการขุดลอกคลอง สายตนไทร – ตะโละบูโละ  เพ่ือใชในการเช่ือมน้ําและ
สงกระจายน้ําไปสูพ้ืนท่ีการเกษตรท่ีขาดแคลนน้ํา  กักเก็บน้ําและพัฒนาแหลงน้ําใหเพียงพอตอความ
ตองการของประชาชนในการทําการเกษตรและลดปญหาน้ําทวมพ้ืนท่ีการเกษตรข้ึน    ซ่ึงใชงบประมาณ
ในการขุดลอกคลอง  เปนเงินท้ังส้ิน  2,850,000  บาท   

จัดตั้งเปนรายการใหม  จํานวน  1  รายการ   

หมวดท่ีดินและส่ิงกอสราง 
ประเภท  โครงการขุดลอกคลอง  สายเทศบาล –  ตะโละบูโละ  กวางเฉลี่ย  8.00  

เมตร  ยาว  3,000.00  เมตร  ลึกเฉลี่ย 2.50 เมตร (ตามแบบท่ีเทศบาลกําหนด) งบประมาณท้ังสิ้น 
2,850,000  บาท  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน) 

     
 
 
 
 



       -๑๗- 
 

เหตุผล 
เพ่ือใหการบริหารงานของเทศบาลตําบลตนไทร เปนไปดวยความเรียบรอย มีความคลองตัว  

จึงขออนุมัติตอสภาเทศบาลตําบลตนไทร  เพ่ือขอใหพิจารณาอนุมัติในการจายขาดจากเงินสะสม  เพ่ือ
ดําเนินการตามโครงการดังกลาวขางตน  เปนจํานวนเงินท้ังสิ้น  2,850,00  บาท 

  จึงเห็นควรนําเขาระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตําบลตนไทร  ตอไป  
 
 

ลงชื่อ .................................................... 
(นายเจะอูเซ็ง  สาและ) 

นายกเทศมนตรีตําบลตนไทร 

นําเขาสูระเบียบวาระการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยท่ี  2 
วันท่ี  3   มิถุนายน  2559  ตอไป 
 
 

            (นายอาดานา  เสะแม) 
      ประธานสภาเทศบาลตําบลตนไทร 
 

นายอาดานา  เสะแม - ขอบคุณคณะผูบริหาร   มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะสอบถามใน  
ประธานสภาเทศบาล  วาระนี้หรือไม  ขอเชิญครับ 

นายมะบีดี  สาแลเมาะ - เรียนประธานสภาเทศบาล  คณะผูบริหารและสมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน  
สมาชิกสภาเทศบาล  ขอสอบถาม เรื่องถนนลูกรังท่ียังไมไดเกรด  อยากใหเกรดถนนใหเสร็จ   

นายอาดานา  เสะแม - ในสวนนี้เปนเรื่องในระเบียบวาระอ่ืนๆ  ไมอยูในญัตติในระเบียบวาระนี้   
ประธานสภาเทศบาล  ขอใหสอบถามในระเบียบวาระอ่ืนๆ  ครับ  มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด  

จะสอบถามในระเบียบวาระนี้หรือไม  ถาไมมีขอมติท่ีประชุมสภาเทศบาล  
สมาชิกสภาเทศบาลทานใดเห็นชอบญัตติ  เรื่อง  ขออนุมัติจายขาดเงินสะสม    

  เพ่ือจัดตั้งเปนรายการใหม   จํานวน  ๑  รายการ  เปนเงิน  ๒,๘๕๐,๐๐๐  
บาท  โปรดยกมือครับ 

มติท่ีประชุม  - มติเปนเอกฉันท (เห็นชอบอนุมัติจายขาดเงินสะสม  เพ่ือจัดตั้งเปน 
รายการใหม  จํานวน  ๑ รายการ  เปนเงิน  ๒,๘๕๐,๐๐๐  บาท) 

ระเบียบวาระท่ี  ๙ - ญัตติ  เรื่อง  ขออนุมัติทํากิจการประปานอกเขตเทศบาล  

นายเจะอูเซ็ง  สาและ - เรียนประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน 
นายกเทศมนตรี           ญัตติ  เรื่อง  ขออนุมัติทํากิจการประปานอกเขตเทศบาล   

                             ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2559    
 

 



-๑๘- 

หลักการ 

ตามท่ีเทศบาลตําบลตนไทร  ไดดําเนินการกอสรางประปา  และเปดใหบริการประชาชนใช
เรียบรอยแลว  นั้น 

ท้ังนี้  เทศบาลไดรับคํารองจากประชาชนตําบลบาเระเหนือเพ่ือขอใชน้ําประปาจากเทศบาล
ตําบลตนไทร  จํานวน  32  ราย  ซ่ึงผูรองขอใชน้ําประปาอยูนอกเขตเทศบาล  ทําใหเทศบาลตําบลตนไทร        
ไมสามารถดําเนินใหบริการได  เนื่องจากเปนการทํากิจการนอกเขตเทศบาล  

 
เหตุผล 

เพ่ือใหการบริหารงานของเทศบาลตําบลตนไทร เปนไปดวยความเรียบรอย มีความคลองตัว  
จึงขออนุมัติตอสภาเทศบาลตําบลตนไทร  เพ่ือขอใหพิจารณาอนุมัติทํากิจการประปานอกเขตเทศบาล 

  จึงเห็นควรนําเขาระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตําบลตนไทร  ตอไป  
 
 
 

ลงชื่อ .................................................... 
(นายเจะอูเซ็ง  สาและ) 

นายกเทศมนตรีตําบลตนไทร 
 

นําเขาสูระเบียบวาระการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยท่ี  2 
วันท่ี  3   มิถุนายน   2559  ตอไป 
 
 

            (นายอาดานา  เสะแม) 
      ประธานสภาเทศบาลตําบลตนไทร 
 

นายอาดานา  เสะแม - มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะสอบถามหรือไม  ขอเชิญครับ   
ประธานสภาเทศบาล 

นายซุลกรีนัย สาแม - เรียนประธานสภาเทศบาล  คณะผูบริหารและสมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน 
สมาชิกสภาเทศบาล ในสวนการ ขยายเขต ประปานอกเขตเทศบาล ไมไดขัดของอะไร  ยินดีดวย

เนื่องจากประชาชนก็เดือดรอนเชนกัน  หากอบต.อนุมัติก็เปนเรื่องท่ีนายินดี  
แตท้ังนี้หากอนุมัติแลวตองพรอมท่ีจะดําเนินการ  อยากใหกิจกรรมหรือ
โครงการท่ีเทศบาลจะทํามีมาตรฐานกวาท่ีเปนมา  เพราะท่ีผานมามีปญหา
มาก  ท้ังนี้ยังเสร็จไมเรียบรอยตองมีการแกไขตลอดเวลา  ตองศึกษากอนวา
จะดําเนินการอยางไรจะไดไมเกิดปญหาและไมเสื่อมเสียชื่อเสียงเทศบาล 

นายอาดานา  เสะแม - มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะสอบถามหรือไม  ขอเชิญครับ   
ประธานสภาเทศบาล   

 



-๑๙- 

นายมะบีดี  สาแลเมาะ - เรียนประธานสภาเทศบาล  คณะผูบริหารและสมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน  
สมาชิกสภาเทศบาล  เห็นดวยเชนกันในการวางทอประปานอกเขตเทศบาล  แตอยากใหติดตั้งใน  

เขตเทศบาลกอนเพราะมีหลายจุดท่ียังไมพรอมอีก 

นายคาเร็ม  แมเยาะ - อยากใหประธานสภาเทศบาลสรุปในระเบียบวาระท่ี  ๙  เรื่องขออนุมัติทํา  
ประธานสภา กิจการประปานอกเขตเทศบาลกอน  ในสวนของรายละเอียดหรือ

ขอบกพรองท่ีมีปญหาใหชี้แจงในระเบียบวาระท่ี  ๑๐  ระเบียบวาระอ่ืนๆ  
ขอใหอนุมัติในสวนนี้กอน  

นายอาดานา  เสะแม        - ขอบคุณเลขานุการสภาเทศบาล  มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะสอบถาม  
ประธานสภาเทศบาล หรือไมหากสอบถามเรื่องประปาประธานจะอนุญาตใหสอบถามได  

นายมะบีดี  สาแลเมาะ - เรียนประธานสภาเทศบาล  คณะผูบริหาร  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน  
สมาชิกสภาเทศบาล  อยากขอชี้แจงเรื่องประปาเพราะในเขตเทศบาลยังไมท่ัวถึง  ในสวนนอกเขต  

เทศบาลตองสอบถามสมาชิกสภาเทศบาลหลายๆทาน  และในเขตเทศบาล
ยังมีอีกหลายซอยท่ีตองการใชน้ําประปา   

นายอาดานา  เสะแม - มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะสอบถามหรือไม  ขอเชิญครับ   
ประธานสภาเทศบาล 

นายอูมา  มีเหาะ  - เรียนประธานสภาเทศบาล  คณะผูบริหาร  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กอนท่ีจะสรุปอนุมัติหรือไมอนุมัติในระเบียบวาระนี้  ตองทราบกอนวาในเขต 

เทศบาลเสร็จเรียบรอยหรือไม  หากบานเราไมสะอาดจะไปพัฒนาบานคนอ่ืน
ไดอยางไร  ตองตรวจสอบของเรากอน 

นายอาดานา  เสะแม - มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะสอบถามหรือไม  ขอเชิญครับ   
ประธานสภาเทศบาล 

นายเจะอูเซ็ง  สาและ - เรียนประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน ขอบคุณ 
นายกเทศมนตรี   สมาชิกสภาเทศบาล  นายมะบีดี  สาแลเมาะ  และนายอูมา มีเหาะ ท่ีได 

เสนอแนะเรื่องประปาในเขตเทศบาล  หากกลาวถึงการขยายเขต              
ใหครอบคลุมทุกครัวเรือน  ตองใชงบประมาณจํานวนมาก  ไมสามารถ       
จะดําเนินการโดยใชงบประมาณของเทศบาลได  สวนการใหประชาชนใน
พ้ืนท่ีเทศบาลขอติดตั้งน้ําประปา  ทางเทศบาลไดประชาสัมพันธตั้งแตปท่ี
ผานมา  ซ่ึงท่ีสํารวจตองการประมาณ  ๒๐๐  หลังคาเรือน  แตท่ีผานมา     
ขอข้ึนทะเบียนใชน้ําประปาไมถึงหนึ่งรอย หลังคาเรือน    หากปลอยใหเวลา
ลวงเลยไปนานก็ไมเสร็จ  เพราะประปาตองดําเนินการไปเรื่อยๆ           
และงบประมาณท่ีเสนอจากกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ินของ
ปงบประมาณ  ๒๕๖๐  อาจจะไดในเรื่องของการขยายเขต  แตในวันนี้     
ขออนุญาตใชประปานอกเขตแตยังไมมีงบประมาณ  ถามีงบประมาณหาก
ผานสภาเทศบาลในวันนี้ก็สามารถขยายเขตได    หากคํานวณจากทุนกําไร     
หรือทุนท่ีตองดําเนินการ  ถาสมมุติดําเนินการนอกเขตเทศบาล               
ใชงบประมาณไมถึงหาแสนบาท  ไดประมาณ  ๖๐  หลังคาเรือน แตในเขต
เทศบาลใชงบประมาณเกือบหาลานบาท แตไดไมถึงหนึ่งรอยหลังคาเรือน   



-๒๐- 

จนถึงขณะนี้  ซ่ึงตองสอบถามประชาชนวาตองการหรือไม  แตตอง
ดําเนินการตอไปไมสามารถยกเลิกได  และปหนาก็ของบประมาณ  ประมาณ
สามลานบาทในเขตพ้ืนท่ีเทศบาล  ซ่ึงคํานวณได  ๑๕  ลานบาทในสวน
งบประมาณลงทุนดานประปา ซ่ึงเปนงบประมาณท่ีขอจากกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ิน   ในสวนประปานั้นเปนเรื่องท่ีใหมมาก  ซ่ึงกองชางไดอบรม
ศึกษาเรื่องการผลิตน้ําประปา  เชื่อวาตองใชเวลาสักพักจะดําเนินการให
เรียบรอย  เพราะการดูแลมีปญหาเกือบทุกสายเนื่องจากวางทอกอนท่ีจะ
ติดตั้งแท็งคน้ําโดยใชเวลาเกือบปจึงจะใชน้ําไดและยังไมครอบคลุม  จึงอยาก
ใหสมาชิกสภาเทศบาลประชาสัมพันธใหประชาชนในเขตเทศบาลทราบดวย  
ซ่ึงบานไหนท่ีมีการเดินทอประปาแลวใหดําเนินการมาขอข้ึนจดทะเบียนใช
น้ําประปา  และสายทอท่ีวางเกือบ  ๑  กม.  ใชได  ๑  หลังคาเรือน       
และบางทานก็ยังไมไดมาดําเนินการข้ึนทะเบียน  จึงอยากใหสมาชิกสภา
เทศบาลประชาสัมพันธใหประชาชนไดรับรูและมาจดทะเบียนใหเร็วเทาท่ี   
จะทําได 

นายอาดานา  เสะแม - ขอบคุณคณะผูบริหารท่ีไดชี้แจง  มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะสอบถามอีก 
ประธานสภาเทศบาล  หรือไม  ขอเชิญครับ 
 
นายอูมา  มีเหาะ  - เรียนประธานสภาเทศบาล  คณะผูบริหาร  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน 
สมาชิกสภาเทศบาล  อยากทราบวาซอยหะยีสามะ(ซอยทานอก)  มีการวางทอประปาหรือไม  

เพราะชาวบานแจงวายังไมมีการวางทอประปา 
 

นายอาดานา  เสะแม - มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะสอบถามในระเบียบวาระนี้หรือไม   
ประธานสภาเทศบาล  ถาไมมีขอมติท่ีประชุมสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลทานใดเห็นชอบ  

ญัตติ  เรื่อง  ขออนุมัติทํากิจการประปานอกเขตเทศบาล  โปรดยกมือครับ 
   
มติท่ีประชุม  - มติเปนเอกฉันท (เห็นชอบอนุมัตทํิากิจการประปานอกเขตเทศบาล) 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๑๐ - เรื่อง  อ่ืนๆ  (ถามี) 
 
นายอาดานา  เสะแม - มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดมีขอเสนอแนะในวาระอ่ืนๆบาง ขอเชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายมะบีดี  สาแลเมาะ - เรียนประธานสภาเทศบาล  คณะผูบริหาร  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน 
สมาชิกสภาเทศบาล  ขอสอบถามเรื่องการเก็บเงินคามิเตอรนั้น  เก็บอยางไรและเก็บเม่ือไร  

เพราะประชาชนสอบถาม และเวลาอาบน้ํารูสึกตัวเหนียวไมทราบวา 
เพราะสาเหตุอะไร 

นายอาดานา  เสะแม - มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะสอบถามอีกหรือไม   ขอเชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
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นายอูมา มีเหาะ  - เรียนประธานสภาเทศบาล  คณะผูบริหาร  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน 
สมาชิกสภาเทศบาล อยากทราบวามีการแจกของในเดือนรอมฎอนหรือไม  และเรื่องรถเก็บขยะใน

เดือนรอมฎอนตองมีปญหาแนนอน  เพราะท่ีชุมชนกอตอเก็บขยะอาทิตย    
ละครั้ง  สงกลิ่นเหม็นมาก  เพราะฉะนั้นในเดือนรอมฎอนใหประธานสภา
เทศบาลแจงเจาหนาท่ีรับผิดชอบเนนเรื่องการเก็บขยะ  หากพัฒนาเรื่องอ่ืน   
ดี  ๑๐๐%   แตขยะยังเหม็นก็ถือวายังไมพัฒนา  อยากใหเนนเรื่องขยะ      
ใหมากกวานี้ 

นายอาดานา  เสะแม - มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดมีขอเสนอแนะในวาระอ่ืนๆอีกบาง ขอเชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายเจะอูเซ็ง  สาและ - เรียนประธานสภาเทศบาล   และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน  ขอบคุณ
นายกเทศมนตรี   สมาชิกสภาเทศบาลท่ีได แจงใหทราบถึงปญหาตางๆ  ในสวนของการเก็บ 

มิเตอรคาน้ําประปาจะเก็บ  ๑  ยูนิต  ๗  บาท  ซ่ึง  ๑  ยูนิตเทากับ      
น้ํา  ๑,๐๐๐  ลิตร  ถาติดตั้งวันนี้เดือนหนาจะมีเจาหนาท่ีไปจดมิเตอร        
และแจงชําระเงินท่ีเทศบาล  และเรื่องน้ําท่ีไมคอยสะอาดนั้นเม่ือครบ      
๖  เดือนตองสงน้ําไปตรวจท่ีมอ.  วาน้ํามีความละเอียดออนอะไร  ตองเพ่ิม
สารอะไรบาง  และเดือนนี้ก็ครบ  ๖  เดือนท่ีตองสงน้ําไปตรวจแลว       
จึงอยากใหประชาสัมพันธวาคาน้ําประปาเก็บเดือนละครั้ง  ซ่ึงจะเก็บ     
คารักษามิเตอรดวย  และในการจดทะเบียนมิเตอรนั้น  ไดกําชับใหกองชาง
สงคูมือการใชน้ําประปา  ในสวนเดือนรอมฎอนทางเทศบาลไดเตรียม
สิ่งของแจกใหมัสยิด  และชุมชนทุกปเพ่ือละศีลอด  และเรื่องรถเก็บขยะ
นั้น  จะกําชับใหผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  พยายาม
ดูแลเรื่องขยะใหดี  โดยเฉพาะโซนตลาด  เพราะในเดือนรอมฎอนสวนใหญ
เปนขยะเปยก  ทําใหสงกลิ่นเหม็น  อยากใหหัวหนาสํานักปลัดออกคําสั่งให
ผูอํานวยการกองสาธารณสุขทราบในการใหรถขยะจัดเก็บขยะในเดือน
รอมฎอนเปนพิเศษ  เพ่ือใหเกิดความสะอาดในเดือนรอมฎอน 

นายอาดานา  เสะแม - ขอบคุณคณะผูบริหารท่ีไดชี้แจง สมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะสอบถามอีก 
ประธานสภาเทศบาล  หรือไม ขอเชิญครับ  

นายเจะอูเซ็ง  สาและ - เรียนประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน ขอตอบเรื่อง     
นายกเทศมนตรี ท่ีสมาชิกสภาเทศบาล  นายมะบีดี  สาแลเมาะ  ไดถามเก่ียวกับถนนท่ียังไมได

เกรด  ตามท่ีผูรับเหมาไดดําเนินการยังไมแลวเสร็จ  ซ่ึงยังไมไดเบิกเงินและยัง
ไมหมดสัญญา  ซ่ึงผูรับเหมาจะเกรดถนนใหเรียบรอยภายใน  ๑-๒  วันนี้     
ซ่ึงถนนสายดุซงตือเงาะสายเดียวท่ียังไมเสร็จ  แตงานเปนไปตามท่ีผูรับเหมาได
ดําเนินการตามแบบสัญญา 

นายอาดานา  เสะแม         - ขอบคุณคณะผูบริหารท่ีไดชี้แจงในสวนนี้ และขอขอบคุณทุกทานท่ีเขารวม  
ประธานสภาเทศบาล ประชุมในวันนี้ สมาชิกสภาเทศบาลจะสอบถามอะไรอีกบาง ถาไมมีขอปด

การประชุม 
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ปดการประชุม  เวลา ๑๒.๐๐ น.  

  

 (ลงชื่อ)        อูมา  มีเหาะ ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม  
        ( นายอูมา  มีเหาะ ) 

    

(ลงชื่อ)      ซุลกรีนัย  สาแม  กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
      (นายซุลกรีนัย  สาแม) 

    

(ลงชื่อ)      มะบีดี  สาแลเมาะ  กรรมการตรวจรายงานการประชุม  
      (นายมะบีดี  สาแลเมาะ) 

 

 (ลงชื่อ)     คาเร็ม  แมเยาะ  เลขานุการสภาเทศบาล 
  (นายคาเร็ม  แมเยาะ)      

 
 
ลงนามรายงานการประชุม 
 
    อาดานา  เสะแม 
  (นายอาดานา  เสะแม) 
   ประธานสภาเทศบาล 
วันท่ี       เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2559    
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