
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลตนไทร 

สมัยสามัญ สมัยท่ี  ๓  ครั้งท่ี  ๑   ประจําป ๒๕๕9 
วันท่ี  ๑1  สิงหาคม   ๒๕๕9  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/ 

เลขานุการสภาเทศบาล 
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 นายรุสดี  อาแวโกะ ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี รุสดี  อาแวโกะ  
๕ นางปทมา  มูซอ เลขานุการนายกเทศมนตรี ปทมา  มูซอ  
๖ นายอมาตย  เปาะแย ผูอํานวยการกองชาง อมาตย  เปาะแย  
๗ น.ส.อรุณี  กะนอง หัวหนาสํานักปลัด อรุณี  กะนอง  
๘ นายมูฮํามัดอาลี  มิสุแท ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม มูฮํามัดอาลี  มิสุแท  
๙ นางซารีปะห  หะยีแวดือเระ ผูอํานวยการกองคลัง ซารีปะห  หะยีแวดือเระ  

๑๐ นางสาวคอมือซะห  มะและ นักวิเคราะหนโยบายและแผน คอมือซะห  มะและ  
๑๑ นางซารีพะห  ตวนเพ็ง ปลัดเทศบาลตําบลมายอ  

ชวยราชการเทศบาลตําบลตนไทร 
ซารีพะห  ตวนเพ็ง  
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เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๐๐  น. 

นายคาเร็ม  แมเยาะ - เรียน  ประธานสภาเทศบาล  คณะผูบริหารและสมาชิกสภาเทศบาล  
เลขานุการสภาเทศบาล ทุกทาน  ผมนาย คาเร็ม  แมเยาะ เลขานุการสภาเทศบาลตําบลตนไทร 

วันนี้เปนการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยท่ี  ๓  ครั้งท่ี  ๑   
ประจําป ๒๕๕ 9  บัดนี้  ท่ีประชุมครบองคประชุมแลว  ขอเรียนเชิญ
ประธานสภาเทศบาลเปดการประชุม  ขอเรียนเชิญครับ 

นายอาดานา  เสะแม    - ขอเปดการประชุมสภาเทศบาลตําบลตนไทร สมัยสามัญ สมัยท่ี  ๓   
ประธานสภาเทศบาล ครั้งท่ี  ๑   ประจําป  ๒๕๕ 9  ซ่ึงมีระเบียบวาระท้ังหมด  6  วาระ 

ระเบียบวาระท่ี ๑          - เรื่องประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
   - ไมมี  

ระเบียบวาระท่ี ๒        -  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีผานมา 
นายอาดานา  เสะแม    - ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลตรวจสอบรายงานการประชุมครั้งท่ีผานมา    
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะสอบถามหรือแกไขหรือไม ถาไมมี            

ใหถือวาท่ีประชุมมีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีผานมา 

มติท่ีประชุม  - มติเปนเอกฉันท  (รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีผานมา) 

ระเบียบวาระท่ี ๓ - เรื่องดวน  

- ไมมี 

ระเบียบวาระท่ี ๔ - เรื่อง  ญัตติขอความเห็นชอบ  รางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย  
         ประจําป   ๒๕60  ข้ันรับหลักการ  

นายอาดานา  เสะแม    - ขอเชิญคณะผูบริหารกลาวคําแถลงรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประธานสภาเทศบาล  ประจําป  ๒๕ 60  ขอเรียนเชิญครับ  

นายเจะอูเซ็ง  สาและ - เรียน  ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน  บัดนี้       
นายกเทศมนตรี ถึง เวลา ท่ีนายกเทศมนตรีตําบลตนไทร  จะไดเสนอรางเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจายประจําปตอสภาเทศบาลอีกครั้งหนึ่ง  ฉะนั้น            
ในโอกาสนี้นายกเทศมนตรีตําบลตนไทร  จึงขอแถลงใหประธานสภา      
และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลตนไทร  ทุกทานไดทราบสถานะทางการคลัง  
ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินงานในปงบประมาณ      
พ.ศ.๒๕๖๐  ดังตอไปนี้ 
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๑.  สถานะการคลัง 
๑.๑  งบประมาณรายจายท่ัวไป 
ในปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๙  ณ  วันท่ี  ๓ 0  มิถุนายน      พ.ศ.  ๒๕๕ 9  เทศบาลตําบลตนไทร             
มีสถานะการเงิน  ดังนี้ 

๑.๑.๑  เงินฝากธนาคารท้ังสิ้น  ๑8,488,046.36  บาท 
๑.๑.๒  เงินสะสม  9,346,354.27  บาท 
๑.๑.๓  ทุนสํารองเงินสะสม  6,112,999.40  บาท 
๑.๑.๔  รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย  จํานวน  -  โครงการ    
          รวม   -  บาท 
๑.๑.๕  รายการท่ีไดกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน  จํานวน  -  โครงการ  รวม  -  บาท 

๑.๒  เงินกูคงคาง  17,525,605.47  บาท 
2.  การบริหารงบประมาณในปงบประมาณ  พ.ศ.  2559  (ณ  วันท่ี  30  มิถุนายน  2559) 
 (1)  รายรับจริงท้ังสิ้น  46,209,790.46  บาท  ประกอบดวย  
  หมวดภาษีอากร     416,072.48   บาท  
  หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต    177,582.00    บาท  
  หมวดรายไดจากทรัพยสิน    171,197.41    บาท  
  หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย  -  บาท  
  หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด         3,140.00  บาท  
  หมวดรายไดจากทุน     -  บาท  
  หมวดภาษีจัดสรร              14,032,761.57   บาท  
  หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป           11,152,875.00   บาท  
 (2)  เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค          20,256,162.00   บาท  
 (3)  รายจายจริง  จํานวน  40,711,147.55 บาท  
  งบกลาง        499,782.00  บาท  
  งบบุคลากร     8,211,481.00 บาท  
  งบดําเนินการ     7,724,266.71 บาท  
  งบรายจายอ่ืน      -  บาท  
  งบเงินอุดหนุน     2,322,180.84 บาท  
  งบลงทุน      2,798,850.00 บาท  
 (4)  รายจายท่ีจากเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค   19,144,587.00 บาท  
 (5)  มีรายจายขาดเงินสะสมเพ่ือดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีจํานวน  - บาท                 

 
นายอาดานา  เสะแม    - มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะ อภิปรายหรือไม  ขอเชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
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นายซุลกรีนัย  สาแม - เรียน  ประธานสภาเทศบาล  คณะผูบริหารและสมาชิกสภาเทศบาล        
สมาชิกสภาเทศบาล ทุกทาน  อยากใหตรวจสอบขอความหนา  27/29  คําวาคาใชจายตาม

โครงการฝกอบรมและจัดการเรียนการสอนอัลกุรอาน(กีรออาตี)  ซ่ึงคําวา  
กีรออาตีไมไดอยูในบรรทัดเดียวกัน  อยากใหแกไขใหถูกตองดวยครับ 

นายอาดานา  เสะแม    - ขอเชิญคณะผูบริหาร  ไดชี้แจงในสวนนี้ครับ  ขอเรียนเชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายเจะอูเซ็ง  สาและ - เรียน  ประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน ขอบคุณ 
นายกเทศมนตรี นายซุลกรีนัย  สาแม  ท่ีได ตรวจสอบเอกสาร  ซ่ึงเอกสารฉบับนี้พิมพดวย

ระบบ  e-laas  ตัวอักษรจะเปนไปตามระบบไมสามารถแกไขได         
และโครงการตางๆตองจัดทําดวยระบบนี้ท้ังหมด  เอกสารจะเปนแบบ
เดียวกันท่ัวประทศ 

  
นายอาดานา  เสะแม - มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะสอบถามหรือไม ถาไมมี  ขอมติท่ีประชุม  
ประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลทานใดเห็นชอบรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย  

ประจําป  พ.ศ.๒๕60  ข้ันรับหลักการ  โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม  - มติเปนเอกฉันท (เห็นชอบรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป  
พ.ศ.๒๕60  ข้ันรับหลักการ) 

ระเบียบวาระท่ี  ๕ - เรื่อง  ญัตติ  ขอ อนุมัติเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2559  จํานวน   1  รายการ 

นายอาดานา  เสะแม - ขอเชิญคณะผูบริหารไดชี้แจง  ขอเชิญครับ   
ประธานสภาเทศบาล 

นายเจะอูเซ็ง  สาและ - ญัตติ  ขออนุมัติเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจาย 
นายกเทศมนตรี   ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2559  จํานวน   1  รายการ  

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

หลักการ 

 ตามท่ีสภาเทศบาลตําบลตนไทร  ไดอนุมัติใชเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ  
พ.ศ.  2559  ซ่ึงไดรับความเห็นชอบจากผูวาราชการจังหวัดนราธิวาส  และไดประกาศใชไปแลว  นั้น       
ท้ังนี้  เนื่องจากเทศบาลตําบลตนไทร  มีความจําเปนตองแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2559  หมวดงบลงทุน  คาครุภัณฑสํานักงาน 
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ขอความเดิม 
  หมวดงบลงทุน 

  ประเภท  คาครุภัณฑสํานักงาน  เพ่ือจัดซ้ือตูไมสําหรับวางแฟมเก็บเอกสารใหเปนระเบียบ  
(ครุภัณฑดังกลาวเปนครุภัณฑ  นอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  แตมีความจําเปนตองใช  ซ่ึงสามารถ
หาไดตามราคาทองตลาดและดําเนินการดวยความประหยัด  จึงขอจัดหานอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ)        
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)  (หนา  38) 

  ขอความใหม 
  หมวดงบลงทุน   

ประเภท  คาครุภัณฑสํานักงาน  เพ่ือจัดซ้ือตูเหล็กชนิดบานเลื่อน  จํานวน  1  ชุด        
ขนาดกวาง  182.8   เซนติเมตร  ลึก  40.6  เซนติเมตร  สูง  87.8  เซนติเมตร  สําหรับวางแฟมเก็บ
เอกสารใหเปนระเบียบ  (ครุภัณฑดังกลาวเปนครุภัณฑ  นอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  แตมีความ
จําเปนตองใช  ซ่ึงสามารถหาไดตามราคาทองตลาดและดําเนินการดวยความประหยัด  จึงขอจัดหานอกบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ)  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)   

เหตุผล 

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

  จึงเห็นควรนําเขาระเบียบสาระการประชุมสภาเทศบาลตําบลตนไทร  ตอไป  

    ลงชื่อ        เจะอูเซ็ง  สาและ 
     (นายเจะอูเซ็ง  สาและ)  
                      นายกเทศมนตรีตําบลตนไทร  

นําเขาสูระเบียบวาระการประชุมสภา  สมัยสามัญ  สมัยท่ี   3  ครั้งท่ี  1 
วันท่ี   11  สิงหาคม  2559  ตอไป 
 
    อาดานา  เสะแม 
 (นายอาดานา  เสะแม) 
ประธานสภาเทศบาลตําบลตนไทร 

นายอาดานา  เสะแม - มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะสอบถามหรือไม  ถาไมมี  ขอมติ  
ประธานสภาเทศบาล  ท่ีประชุมสมาชิกสภาเทศบาลทานใดเห็นชอบ ญัตติขออนุมัติ 
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เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ           
พ.ศ.  2559  จํานวน  1  รายการ  โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม  - มติเปนเอกฉันท (เห็นชอบ ญัตติขออนุมัติเปล่ียนแปลงคําช้ีแจง 
    งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2559  

         จํานวน  1  รายการ) 

ระเบียบวาระท่ี  6 - เรื่องอ่ืนๆ  (ถามี)  

นายอาดานา  เสะแม - ขอนัดประชุมในวาระท่ี  2  ข้ันแปรญัตติ  และวาระท่ี  3  ข้ันเห็นชอบ   
ประธานสภาเทศบาล ในวันจันทร  ท่ี  15  สิงหาคม  2559  เวลา  10.00  น. แตงกายชุดสีกากี  

และกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติ  ตั้งแตวันท่ี  ๑ 2  สิงหาคม  ๒๕๕ 9  
เวลา  ๑๖. 0๐  น. -  วันท่ี  ๑ 3  สิงหาคม  ๒๕๕ 9  เวลา  16.๓๐  น  .       
มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะสอบถามอีกหรือไม   ขอเชิญครับ        

นายอูมา  มีเหาะ  - เรียน  ประธานสภาเทศบาล  คณะผูบริหารและสมาชิกสภาเทศบาล        
สมาชิกสภาเทศบาล ทุกทาน  อยากใหตรวจสอบเอกสารใหเรียบรอยกอนสงใหสมาชิกสภา

เทศบาล  เพราะเอกสารมีการแกไขตลอด  อยากใหเอกสารมีความเรียบรอย
กอนวันประชุมครับ 

นายอาดานา  เสะแม - มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะสอบถามอีกหรือไม   ขอเชิญครับ        
ประธานสภาเทศบาล 

นายมะบีดี  สาแลเมาะ - เรียน  ประธานสภาเทศบาล  คณะผูบริหารและสมาชิกสภาเทศบาล  
สมาชิกสภาเทศบาล  ทุกทาน  อยาก สอบถามเรื่องการใชน้ําประปา  เนื่องจากมีชาวบานมารองเรียน 

เก่ียวกับระบบคาใชจายคามิเตอร  อยากใหผูดูแลดานประปาชวยชี้แจง
ชาวบานท่ีมาดําเนินการติดตั้งประปาใหรายละเอียดตางๆใหทราบคาใชจาย
ดานประปาใหมากกวานี้  เพราะสมาชิกสภาเทศบาลยังไมทราบเชนกัน  เพราะ
ทุกเดือนตองจายเดือนละ  55  บาทเพราะชาวบานยังไมรู  อยากใหฝายดูแล
ดานประปาชี้แจงใหเขาใจในสวนนี้ครับ  

นายอาดานา  เสะแม - มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะสอบถามอีกหรือไม   ขอเชิญครับ        
ประธานสภาเทศบาล 
  
นายอูมา  มีเหาะ  - เรียน  ประธานสภาเทศบาล  คณะผูบริหารและสมาชิกสภาเทศบาล        
สมาชิกสภาเทศบาล ทุกทาน  ขอเสริมเรื่องประปาท่ีจะเปดบริการใหประชาชนนอกเขตเทศบาล    

และในเขตเทศบาล  สมมุติวาน้ําไมพอจายจะแกไขปญหาอยางไร  เพราะบาง
วันน้ําขาดไมพอใช  และเรื่องถนนสายลูโบะบูตา  อยากใหดูแลดวยเนื่องจาก
ตนไมข้ึนเต็มสองขางทางหลายเดือนแลว  ชาวบานไดรองเรียนมาในสวนนี้         
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และเรื่องหองน้ําท่ีบริเวณรานขายอาหารท่ีบาตู  ไมทราบวาตั้งในเทศบัญญัติ
หรือไม  จะมีการแกไขปญหานี้อยางไร 

นายอาดานา  เสะแม - มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะสอบถามอีกหรือไม   ขอเชิญครับ        
ประธานสภาเทศบาล 

 

นายมะบีดี  สาแลเมาะ - เรียน  ประธานสภาเทศบาล  คณะผูบริหารและสมาชิกสภาเทศบาล  
สมาชิกสภาเทศบาล ทุกทาน   

1.  ขอเสริมเรื่องถนนสายลูโบ ะบูตาท่ีมี  2  สาย คือ  สายหนาโรงเรียน    
กีรออาตีอีกหนึ่งสาย  ซ่ึงยังไมมีการพัฒนา  อยากใหผูดูแลตรวจสอบดวย  
เพราะมีถนนหลายสายท่ีตองแกไข 

 2.  เรื่องการกอสรางอยากใหชางตรวจสอบสายกูโบว  ท่ีกอสรางบานติด
กับถนนคอนกรีตไมไดเวนระยะคูระบายน้ํา  อยากใหดูแลสวนนี้ดวย 

 3.  เรื่องคูระบายน้ําหลายสายท่ีมีการถมดินดานหลัง  ทําใหตอไปน้ําไมมี  
ท่ีจะระบาย อยากใหบรรจุคูระบายน้ําในเทศบัญญัติดวย 

นายอาดานา  เสะแม - ในสวนเรื่องของกองสาธารณสุขขอใหผูบริหารและปลัดดูแลดวย           
ประธานสภาเทศบาล เพราะผูอํานวยการกองสาธารณสุขไมไดเขารวมประชุมหลายครั้งแลว       

มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะสอบถามอีกหรือไม  ขอเชิญครับ      

นายคาเร็ม  แมเยาะ          - เรียน  ประธานสภาเทศบาล  คณะผูบริหารและสมาชิกสภาเทศบาล        

สมาชิกสภาเทศบาล ทุกทาน  ขอเสริมเรื่องประปา  ในสวนใบแจงหนี้การเก็บคาน้ําประปา     
ไมทราบวาในใบเสร็จมีการเซ็นชื่อกํากับหรือไม  และจํานวนเงินมีการพิมพ
ผิดพลาดหรือไม  เพราะมีตัวอยางท่ีผานมา  ขอใหประสานใหผูรับผิดชอบ
ในสวนนี้ดวย 

นายอาดานา  เสะแม - มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะสอบถามอีกหรือไม   ขอเชิญครับ        
ประธานสภาเทศบาล 

นายซุลกรีนัย  สาแม - เรียน  ประธานสภาเทศบาล  คณะผูบริหารและสมาชิกสภาเทศบาล        
สมาชิกสภาเทศบาล ทุกทาน  ขอทราบการตอวาระของสมาชิกสภาเทศบาลวาเปนอยางไรบาง  

มีระเบียบอะไรบาง  อยากใหชี้แจงใหสมาชิกสภาเทศบาลไดทราบดวยครับ 

นายอาดานา  เสะแม - มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะสอบถามอีกหรือไม   ขอเชิญครับ        
ประธานสภาเทศบาล 
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นายอูมา  มีเหาะ  - เรียน  ประธานสภาเทศบาล  คณะผูบริหารและสมาชิกสภาเทศบาล        
สมาชิกสภาเทศบาล ทุกทาน  ขอสอบถามเรื่องการเชือดสัตว  ซ่ึงเห็นวามีการเชือดสัตวไมเปนท่ี  

สงกลิ่นเหม็นใหกับประชาชนในบริเวณใกลเคียง  หากเขาฤดูฝนจะสงกลิ่น
เหม็นมากกวานี้  อยากใหผูบริหารแกไขในสวนนี้ 

นายอาดานา  เสะแม - มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะสอบถามอีกหรือไม   ขอเชิญครับ        
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายมะบีดี  สาแลเมาะ - เรียน  ประธานสภาเทศบาล  คณะผูบริหารและสมาชิกสภาเทศบาล  
สมาชิกสภาเทศบาล ทุกทาน  อยากใหสมาชิกสภาเทศบาลท้ัง  2  เขตรวมมือกันทํางานเพ่ือ

ชวยประชาชนท่ีเดือดรอน  ไมมีการแบงเขตการทํางาน  มีความรวมมือกัน
ท้ังสองเขต 

นายอาดานา  เสะแม - มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะสอบถามอีกหรือไม   ขอเชิญครับ        
ประธานสภาเทศบาล 

นายมาหามะตาเยะ  โตะละ- เรียน  ประธานสภาเทศบาล  คณะผูบริหารและสมาชิกสภาเทศบาล 
รองประธานสภาเทศบาล ทุกทาน  ในสวนการทํางานของสมาชิกสภาเทศบาลนั้น  สมาชิกสภา

เทศบาลท้ังสองเขตก็รวมมือกันทํางานเสมอมา  ไมมีการแบงเขตการทํางาน  
เพราะเราคือตัวแทนของประชาชนในการแกไขปญหาความเดือดรอนตางๆ
ใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี 

นายอาดานา  เสะแม - สําหรับสมาชิกสภาเทศบาลชวยกันทํางาน  ท้ังเขต 1  และเขต  2     
ประธานสภาเทศบาล เพราะเปนสมาชิกสภาเทศบาลท่ีทํางานเพ่ือประชาชนอยางแทจริง   

นายเจะอูเซ็ง  สาและ - เรียน  ประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน 
นายกเทศมนตรี ขอบคุณทุกทานท่ีชี้แนะ  และสอบถามในสวนของปญหาตางๆ ขอตอบคําถาม

ดังนี้ 

1.  เรื่องเอกสารท่ีมีการแกไขนั้น  ตองขออภัยสมาขิกสภาเทศบาลดวย  
เนื่องจากทางอําเภอและจังหวัดไดเรียกประชุมจําเปนตองมีการแกไขเอกสาร
เพ่ิมเติม  และปนี้เปนปท่ีสําคัญอยางมากในการทําเทศบัญญัติ  เพราะตองทํา
ดวยระบบ e-laas  ทุกโครงการตองทําดวยระบบนี้ท้ังหมด  และขอชื่นชม
พนักงานเทศบาลคนใหม  ท่ียายมาจากเจาพนักงานธุรการกองการศึกษาเปน
นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ท่ีทําเทศบัญญัติรวมกับหัวหนาสํานักปลัดท่ีได
สอนการทําเทศบัญญัติ  ซ่ึงดีมากพอสมควรเพราะปท่ีผานมาเอกสารจะ
ผิดพลาดมากกวานี้   และมีการผิดพลาดประการใดตองขออภัย  ณ  ท่ีนี้ดวย 

2.  เรื่องน้ําประปา  หากมีการใชน้ําประปาเปนจํานวนมากเกรงวาน้ํา           
ไมเพียงพอนั้น  ก็ไดตั้งในเทศบัญญัติในโครงการเก่ียวกับการประปา               
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ซ่ึงสอดคลองกับความตองการการใชน้ําประปาประมาณ  100  ครัวเรือน   
ซ่ึงชวงน้ําแลงยังไมไดใชน้ําจากสระใหญ เพราะตองเดินทอประปาใหม       
เพ่ือรองรับระบบน้ําประปา  เนื่องจากประปาเปนเรื่องใหมสําหรับเทศบาล    
ท่ีตองเรียนรูอีกหลายดาน   เชน  การติดตั้ง  การบํารุงรักษา  การดูแลเครื่อง       
เพราะเปนระบบอัตโนมัติทุกอยางใชระบบไฟฟา  เม่ือไฟฟาดับไฟจะตกเครื่อง
อาจไมเดินทําใหน้ําไมไหล  จึงไดกําชับใหผูอํานวยการกองชางตั้งเวรพนักงาน
กองประปา  แบงเปนชวงๆ  ชวงแรกเปนชวงท่ีใชน้ํามากคือชวงเชากอนเท่ียง    
และชวงเย็น  ใหมีการตั้งเวรตลอด  24   ชั่วโมง 

3.  เรื่องถนนสายลูโบะบูตา  ซ่ึงปนี้ไดอนุมัติจากกรมโยธาธิการจังหวัด
นราธิวาสผานโครงการถนนสายลูโบะบูตาและถนนสายลูโบะกาหยี  เปนถนน
คอนกรีต  ประมาณปลายปนี้จะไดรับงบประมาณและดําเนินการ  เพราะถนน
สายนี้เปนถนนท่ีมีความสําคัญอยางมาก  และใหกองสาธารณสุขตรวจสอบ
เรื่องการถางปาริมถนน 

4.  เรื่องหองน้ําสาธารณะในเขตตลาดชุมชนของเทศบาลตําบลตนไทร  ไดคิด
มาตลอดและกําลังวางระบบใหมเรื่องการปรับปรุงภูมิทัศนสองขางทางสาย   
บาตูถึงโรงเรียนบานบาตู  ซ่ึงตอนนี้ยังไมไดขอยุติในเรื่องการขอใชพ้ืนท่ีกับ  
กรมทางหลวง   และในผังการแกไขตลาดนัดตองมีหองน้ําเพียงแตยังไมไดรับ
หนังสือจากแขวงการทางท่ีจะใหเทศบาลดําเนินการ   

5.  เรื่องโรงฆาสัตว  ในการฆาสัตวสมัยกอนมีโรงฆาสัตวแตไมไดใชงาน  ทําให
โรงฆาสัตวเสื่อมโทรม  ทําใหผูประกอบการฆาสัตวไมเปนท่ี  เกิดความเสียหาย
ตอประชาชนในบริเวณใกลเคียง  ฉะนั้นในการแกไขปญหาตองปรึกษาหลาย
ดานซ่ึงตามกฎหมายแลวไมถูกตอง  ซ่ึงตองศึกษาอยางรอบคอบวาตองทํา
อยางไรและตองมีเจาหนาท่ีตํารวจรวมดวย  ซ่ึงตองใชเวลาสรางความเขาใจกับ
ผูประกอบการ  อยากใหกองสาธารณสุขดูแลเรื่องผูประกอบการฆาสัตว 

6.  เรื่องคูระบายน้ํา  ซ่ึงคูระบายน้ําแทบไมมีในตลาดถาสรางคูระบายน้ําใหม
ตองรื้อถนนท้ังระบบจะสรางคูระบายน้ําอยางเดียวไมได  เพราะตองสราง
พรอมกัน  และงบประมาณไมเพียงพอท่ีจะดําเนินการกอสราง  และบางบาน
สรางบานติดกับถนนทําใหถนนไมมีบริเวณท่ีจะขุดทําคูระบายน้ํา  อยากให
ผูอํานวยการกองชางสํารวจพ้ืนท่ีท่ีมีปญหาเรงดวนกอน  โดยเฉพาะ          
สายสุราบายา  มีสองสายท่ีมีคูระบายน้ํานอกจากนั้นไมมีคูระบายน้ําเลย     
และโครงการวางผังท่ีผานมายังไมไดครอบคลุมเรื่องคูระบายน้ํา 

7.  เรื่องใบเสร็จคาน้ําประปา  สําหรับผูท่ีมาติดตอขอใชน้ําประปาไดมีการให
คูมือเรื่องการดําเนินการเรื่องการใชน้ําประปาแลว  เพราะฉะนั้นในการเก็บ
อัตรามิเตอร  หากใชน้ําไมเกิน  5  ลบ.ม.จะตองเสียคาน้ํา  35   บาท       
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รวมกับคารักษามิเตอร  20  บาท  เปนเงิน  55  บาท  สําหรับผูท่ีใช
น้ําประปาตั้งแต  6  ลบ.ม.ข้ึนไป  เก็บ    ลบ.ละ  7  บาท  ซ่ึงเปนการดูแล
รักษามิเตอร  และการทําสัญญารักษามิเตอร  500  บาท  การคืนเงินตองใช
ระยะเวลา  ๑  ป  ซ่ึงในคูมือจะระบุอยางชัดเจนเปนระเบียบการใชน้ําประปา  
จึงขอชี้แจงใหสมาชิกสภาเทศบาลไดรับทราบ 

8.  เรื่องการตออายุของสมาชิกสภาเทศบาล  ซ่ึงยังเปนตําแหนงสมาชิกสภา
เทศบาลปกติ  มีอํานาจหนาท่ีเหมือนเดิม  ซ่ึงจะตออายุไดเม่ือหมดวาระ     
โดยเสนอตออําเภอและผูวาราชการจังหวัด     

นายอาดานา  เสะแม - ขอบคุณคณะผูบริหารท่ีไดชี้แจง  ขอแจงการประชุมในวาระท่ี 2  และวาระ       
ประธานสภาเทศบาล ท่ี  3  จะมีหนังสือแจงเฉพาะ สมาชิกสภาเทศบาล ท่ีไมมาประชุม  ซ่ึงการ       

แปรญัตติจะมีคณะกรรมการแปรญัตติจํานวน  4  ทาน  มีสมาชิกสภาเทศบาล
ทานใดจะสอบถามอีกหรือไม   ขอเชิญครับ        

นายมะบีดี  สาแลเมาะ - เรียน  ประธานสภาเทศบาล  คณะผูบริหารและสมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน  
สมาชิกสภาเทศบาล ขอสอบถามเรื่อง พนักงานจางท่ีเสียชีวิต  ไมทราบวามีการทําประกันสังคม

หรือไม   

นายอาดานา  เสะแม - ขอเชิญคณะผูบริหารชี้แจงสวนนี้ครับ   
ประธานสภาเทศบาล 

นายเจะอูเซ็ง  สาและ - เรียน  ประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน 
นายกเทศมนตรี ในสวนของพนักงานจางท่ีเสียชีวิต  ไดมีการทําประกันสังคมชวงท่ีเปน

พนักงานจางท่ัวไป  และเม่ือเปนพนักงานจางเหมาบริการไดขาดการสงเงิน 
คาประกันสังคมเปนเวลา  10 เดือน  ทําใหไดรับเงินชดเชยเปนเงิน  
40,000  กวาบาท    

นายอาดานา  เสะแม - มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะสอบถามอีกหรือไม ถาไมมีขอปดการ 
ประธานสภาเทศบาล  ประชุม   

ปดการประชุม  เวลา ๑๔.๐๐ น.   
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 (ลงชื่อ)    ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม  
       (นายอูมา  มีเหาะ ) 

    

(ลงชื่อ)         กรรมการตรวจรายงานการประชุม  
      (นายซุลกรีนัย  สาแม) 

    

(ลงชื่อ)         กรรมการตรวจรายงานการประชุม  
     (นายมะบีดี  สาแลเมาะ) 

 

 (ลงชื่อ)         เลขานุการสภาเทศบาล 
 (นายคาเร็ม  แมเยาะ)      

 

ลงนามรายงานการประชุม 

       

 
  (นายอาดานา  เสะแม) 
   ประธานสภาเทศบาล 
วันท่ี         เดือน                พ.ศ. 

 


	ผู้มาประชุมสภาเทศบาล
	หมายเหตุ
	นายคาเร็ม  แมเยาะ
	คาเร็ม  แมเยาะ

	ผู้เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาล
	หมายเหตุ
	นายอับดุลฮาฟิส  โตะกูมิ
	อับดุลฮาฟิส  โตะกูมิ
	นายอาฮามะ  วาเงาะ
	อาฮามะ  วาเงาะ
	นายรุสดี  อาแวโกะ
	รุสดี  อาแวโกะ


