
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลตนไทร 
สมัยสามัญ สมัยท่ี  ๓  ครั้งท่ี ๒   ประจําป ๒๕๕9 
วันท่ี  ๑5  สิงหาคม   ๒๕๕9  เวลา  10.๐๐ 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  ไมมา 
๓ นายอาฮามะ  วาเงาะ รองนายกเทศมนตรี อาฮามะ  วาเงาะ  
๔ นายรุสดี  อาแวโกะ ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี รุสดี  อาแวโกะ  
๕ นางปทมา  มูซอ เลขานุการนายกเทศมนตรี ปทมา  มูซอ  
๖ นางซารีปะห  หะยีแวดือเระ ผูอํานวยการกองคลัง ซารีปะห  หะยีแวดือเระ  
๗ น.ส.อรุณี  กะนอง หัวหนาสํานักปลัด อรุณี  กะนอง  
๘ นายมูฮํามัดอาลี  มิสุแท ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม มูฮํามัดอาลี  มิสุแท  
9 นางสาวคอมือซะห  มะและ นักวิเคราะหนโยบายและแผน คอมือซะห  มะและ  
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เริ่มประชุมเวลา  10.๐๐  น. 

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

วันนี้เปนการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยท่ี  ๓  ครั้งท่ี  ๒   
ประจําป ๒๕๕ 9  ซ่ึงจะมีการแปรญัตติในวาระท่ี 2  และวาระท่ี  3     
บัดนี้ ท่ีประชุมครบองคประชุมแลว ขอเรียนเชิญประธานสภาเทศบาลเปด
การประชุม ขอเรียนเชิญครับ 

นายอาดานา  เสะแม     - ขอเปดการประชุมสภาเทศบาลตําบลตนไทร สมัยสามัญ สมัยท่ี  ๓   
ประธานสภาเทศบาล ครั้งท่ี  ๒   ประจําป  ๒๕๕ 9  ซ่ึงมีระเบียบวาระท้ังหมด 6  วาระ 

ระเบียบวาระท่ี ๑           - เรื่องประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
     - ไมมี 

ระเบียบวาระท่ี ๒         - เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีผานมา  
นายอาดานา  เสะแม     - เนื่องจากรายงานการประชุมครั้งท่ีผานมายังไมแลวเสร็จ  ขอใหสมาชิก
ประธานสภาเทศบาล  สภาเทศบาลตรวจสอบรายงานการประชุมครั้งท่ีผานมาในการประชุม  
    ครั้งตอไป    

ระเบียบวาระท่ี ๓ - เรื่องดวน  

- ไมมี 

ระเบียบวาระท่ี ๔ - ญัตติ ขอความเห็นชอบ รางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป 
๒๕๖๐  ในวาระท่ี ๒ ข้ันแปรญัตต ิ

นายอาดานา  เสะแม    - ขอเชิญประธานกรรมการแปรญัตติกลาวคํารายงาน  ขอเชิญครับ  
ประธานสภาเทศบาล    

นายคาเร็ม   แมเยาะ - เรียน  ประธานสภาเทศบาล คณะผูบริหารและสมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน   
สมาชิกสภาเทศบาล 
   

รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติเทศบาลตําบลตนไทร 
พิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ตั้งแตวันท่ี ๑๒ สิงหาคม  ๒๕๕๙ ถึงวันท่ี ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ 
**************************************************** 

   
    คณะกรรมการ แปรญัตติ เทศบาลตําบลตนไทร ซ่ึงไดรับการแตงตั้งในคราวประชุม 
สภาเทศบาลตําบลตนไทร เม่ือวันท่ี ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ ซ่ึงคณะกรรมการแปรญัตติ ประกอบดวย 
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๑.  นายคาเร็ม  แมเยาะ 
  ๒.  นายอาหามะ  อาแซ  
  ๓.  นายมืออาลี  เจะมะ  
  ๔.  นายหะมะบีดี  เซ็งสาเมาะ  
  ๕.  นายยะโกะ  สามะ  
   

  แตเนื่องจาก นายหะมะบีดี  เซ็งสาเมาะ ไดเสียชีวิต เม่ือวันท่ี ๑๕ เมษายน ๒๕๕๘ ทําให
คณะกรรมการแปรญัตติ คงเหลือ จํานวน ๔ คน 
   

  คณะกรรมการแปรญัตติ  ไดมาครบองคแลว  จึงไดดําเนินการประชุม และท่ีประชุมไดเลือก
ให นายคาเร็ม  แมเยาะ เปนประธานกรรมการ นายอาหามะ อาแซ เปนกรรมการ นายมืออาลี เจะมะ  
เปนกรรมการ และนายยะโกะ สามะ เปนกรรมการและเลขานุการ ไดพิจารณารางงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พรอมท้ังรอรับคําขอแปรญัตติ จากสมาชิกสภาเทศบาลฯ ตั้งแตวันท่ี       
๑๒  สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๐๐ น. ถึงวันท่ี ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๓๐ น. แลว 

  คณะกรรมการฯ ไดพิจารณารางงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยรอบคอบแลว  
เห็นวารูปแบบและการจัดทํารางงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ พรอมรายละเอียด
ตางๆถูกตองตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน    
พ.ศ.๒๕๔๑  ทุกประการ  จึงไดพิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
เปนขอๆ  ปรากฏวาไมมีผูใดยื่นคําขอแปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ    
พ.ศ.๒๕๖๐  คณะกรรมการจึงสรุปผลรับเรื่องแปรญัตติ  ดังนี้ 

  ขอ  ๑  ไมมีการแกไข ไมมีการแปรญัตติ  
  ขอ  ๒  ไมมีการแกไข ไมมีการแปรญัตติ  

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

  ท้ังนี้ คณะกรรมการแปรญัตติไดตรวจรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไดรายงานผลการประชุมตอประธานสภาเทศบาลฯ พรอมท้ังญัตติและรางเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือเสนอตอสภาเทศบาลตําบลตนไทร
พิจารณาตามรายละเอียดท่ีแนบเสนอมาพรอมนี้ดวยแลว 
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(ลงชื่อ)      คาเร็ม  แมเยาะ ประธานกรรมการ  
       (นายคาเร็ม  แมเยาะ)  
 

(ลงชื่อ)      อาหามะ  อาแซ กรรมการ  
       (นายอาหามะ  อาแซ)  
 

    (ลงชื่อ)      มืออาลี  เจะมะ กรรมการ 
       (นายมืออาลี  เจะมะ)        
  

    (ลงชื่อ)         ยะโกะ  สามะ กรรมการและเลขานุการ  
        (นายยะโกะ  สามะ ) 

 

นายอาดานา  เสะแม    - ขอบคุณประธานกรรมการท่ีกลาวคําแปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณ
ประธานสภาเทศบาล  รายจาย  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕ 60  ขอใหท่ีประชุมพิจารณา 

วาเห็นดวยหรือไมกับการพิจารณาของคณะกรรมการแปรญัตติ  มีสมาชิก
สภาเทศบาลทานใดจะสอบถามหรือมีความเห็นแตกตางจากคณะกรรมการ
แปรญัตติหรือไม  ถาไมมีผมขอมติท่ีประชุม  สมาชิกสภาเทศบาลทานใด
เห็นชอบขอเสนอของคณะกรรมการแปรญัตติ  ในวาระท่ี  2  ข้ันแปรญัตติ
โปรดยกมือ 

มติท่ีประชุม  - มติเปนเอกฉันท  (เห็นชอบรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย  
ประจําป  ๒๕๖๐  ในวาระท่ี ๒ ข้ันแปรญัตต)ิ 

ระเบียบวาระท่ี ๕ - ญัตติ ขอความเห็นชอบ รางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป 
๒๕๖๐  ในวาระท่ี ๓ ข้ันเห็นชอบ 

นายอาดานา  เสะแม    - ในวาระท่ี  3  จะไมมีการอภิปราย  จะขอมติจากสภาเทศบาลวาจะรับเปน
ประธานสภาเทศบาล                       เทศบัญญัติหรือไม  สมาชิกสภาเทศบาลทานใดเห็นชอบใหตราเปน 

เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2560        
โปรดยกมือข้ึน 
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มติท่ีประชุม  - มติเปนเอกฉันท  (เห็นชอบ รางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕60  ข้ันเห็นชอบ)   

ระเบียบวาระท่ี  6 - เรื่องอ่ืนๆ  (ถามี) 



นายอาดานา  เสะแม - สมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะสอบถามหรือไม  วันนี้ใหโอกาสใหสมาชิก 
ประธานสภาเทศบาล  สภาเทศบาลอภิปรายไดเต็มท่ี   เพราะใกลครบวาระ  4  ปแลว  ขอเชิญครับ 

นายอูมา  มีเหาะ  - เรียน  ประธานสภาเทศบาล  คณะผูบริหารและสมาชิกสภาเทศบาล  
สมาชิกสภาเทศบาล  ทุกทาน  ผมขอเสนอแนะเก่ียวกับประกันสังคมของพนักงานจาง  จะทํา 

อยางไรใหพนักงานจางทุกคนจายเงินประกันสังคมทุกเดือน  เนื่องจาก
พนักงานจางท่ีเสียชีวิตเสียโอกาสในการรับเงินชดเชยการเสียชีวิต      
เพราะขาดสงเงินสมทบ  ซ่ึงเม่ือเกิดปญหานี้แลวควรตองดูแลใหท่ัวถึง  
อยากใหผูบริหารตั้งคณะกรรมการเก็บเงินประกันสังคมทุกเดือน       
เพราะสงสารครอบครัวของพนักงานจางท่ีเสียชีวิต 

นายอาดานา  เสะแม - สมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะสอบถามในวาระอ่ืนๆหรือไม ขอเชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายคาเร็ม  แมเยาะ - เรียน  ประธานสภาเทศบาล  คณะผูบริหารและสมาชิกสภาเทศบาล  
สมาชิกสภาเทศบาล  ทุกทาน  ตลอดระยะเวลาท่ีทุกทานอยูในสภาเขาปท่ี  4  ใกลหมดวาระ 

ในสวนการทํางานของคณะผูบริหารท่ีผานมาภาพรวมอยูในเกณฑดี        
เพราะทุกอยางผานไปดวยความรวมมือของสภาเทศบาลและประชาชนในการ
รวมมือรวมใจพัฒนาเทศบาลตําบลตนไทร  คิดวาตอไปเทศบาลตําบลตนไทร
จะเปนเทศบาลท่ีนาอยู  ไมทราบวาท่ีผานมาในคราวประชุมทางคณะผูบริหาร
ไดติดตามในสวนท่ีสมาชิกสภาเทศบาลไดสอบถามหรือไม  ไมวาจะเปนปญหา 
ตางๆท่ีตองแกไข  ไมทราบวาไดดําเนินการอยางไรบาง  อยากใหคณะผูบริหาร 
ไดตอบในท่ีประชุมสภาเทศบาลเพ่ือใหผูเขารวมประชุมไดรับทราบ  เพ่ือเปน
แนวทางในการดําเนินการ  ซ่ึงตอไปการดําเนินการไมวาจะเปนการทํางาน  
โครงการ  สวัสดิการตางๆของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลตนไทร  อยากให
ทุกทานรวมกับผูบริหาร ประชาชน  เพ่ือตอบสนองความตองการ            
ของประชาชน      

นายอาดานา  เสะแม - มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะสอบถามหรือไม ขอเชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายยะโกะ  สามะ   - เรียน  ประธานสภาเทศบาล  คณะผูบริหารและสมาชิกสภาเทศบาล  
สมาชิกสภาเทศบาล ทุกทาน  อยากใหมีหองน้ําบริเวณท่ีขายอาหารท่ีบาตู  เนื่องจากผูท่ีสัญจรไปมา

ไดรับความเดือดรอนในการใชบริการหองน้ํา 
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นายอาดานา  เสะแม - มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะสอบถามหรือไม ขอเชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายมะบีดี  สาแลเมาะ    - เรียน  ประธานสภาเทศบาล  คณะผูบริหารและสมาชิกสภาเทศบาล 



สมาชิกสภาเทศบาล ทุกทาน  อยากชี้แนะเรื่องเกาะกลางถนน  อยากใหผูท่ีเก่ียวของแกไข         
ใหเปนระเบียบเรียบรอย  เนื่องจากกลายเปนทางขามของคนท่ีมักงาย       
ท่ีขามทางเกาะกลางถนน  อยากใหดูแลใหสวยงาม 

นายอาดานา  เสะแม - มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะสอบถามหรือไม ขอเชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายอูมา  มีเหาะ   - เรียน  ประธานสภาเทศบาล  คณะผูบริหารและสมาชิกสภาเทศบาล  
สมาชิกสภาเทศบาล ทุกทาน   ขอสอบถามเรื่องโรงฆาสัตว  จะแกไขอยางไรใหใชงานได           

หากตกแตงใหเชาไดหรือไม  เพราะเสียดายสถานท่ีท่ีไมไดใชประโยชน 
 
นายอาดานา  เสะแม - มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะสอบถามหรือไม ขอเชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายยะโกะ  สามะ   - เรียน  ประธานสภาเทศบาล  คณะผูบริหารและสมาชิกสภาเทศบาล  
สมาชิกสภาเทศบาล  ทุกทาน  ขอใหตรวจสอบคูระบายน้ําจากถนนสายกูโบวถึงโรงเรียนบานบาตู 

เนื่องจากมีขยะเปนจํานวนมาก  ขอใหคณะผูบริหารชวยดูแลในสวนนี้        
ดวยครับ 

นายอาดานา  เสะแม - ขอใหคณะผูบริหารไดชี้แจง  ขอเรียนเชิญครับ  
ประธานสภาเทศบาล 

นายเจะอูเซ็ง  สาและ - เรียน  ประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน 
นายกเทศมนตรี             วันนี้เปนวันสําคัญเนื่องจากในสวนงบประมาณตางๆท่ีตองผานสภา 

เทศบาล  ซ่ึงเปนนิมิตหมายท่ีดีท่ีทุกทานใหความเห็นชอบเรื่องการตรา  
เทศบัญญัติหรือโครงการตางๆท่ีอยูในเทศบัญญัติ  ฉะนั้นเม่ือดําเนินการ
มาแลว  4  ป  หากประเมินการทํางานคิดวานาจะไมถึงหนึ่งรอย
เปอรเซ็นต  เพราะการดําเนินงานตางๆมีอุปสรรคเรื่องงบประมาณ  ซ่ึงเปน
เรื่องหลัก  ทําใหงานตองดําเนินการในสวนท่ีเดือดรอนกอน  ในการแกไข
ปญหาตางๆ  เชน  ถนน  คูระบายน้ํา  การจัดระเบียบในเทศบาล  ไมวา  
จะเปนเรื่องประกันสังคม  ซ่ึงท่ีผานมาไดครอบคลุมท้ังพนักงานจางตาม
ภารกิจ      และพนักงานจางท่ัวไปมาโดยตลอด  ในสวนท่ีมีปญหาคือผูท่ี
กระทบการปรับเปนพนักงานจางเหมาบริการ  ซ่ึงจะประสานกับ
ผูอํานวยการกองคลังใหดําเนินการทําประกันสังคมใหกับพนักงานจางเหมา 
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บริการในการเก็บเงินคาประกันสังคม  เนื่องจากท่ีผานมามีปญหาในสวน  
ท่ีพนักงานจางบางคนไมจายตามกําหนด  โดยเฉพาะพนักงานจางท่ีเสียชีวิต
ไดขาดสงเงินประกันสังคมเปนเวลา  10  เดือน  ทําใหไดรับผลกระทบ  
เม่ือเกิดปญหา  ในสวนการจัดระเบียบถนนทางเทาในเขตเทศบาลตําบลตน



ไทร   ท่ีผามาไดพูดถึงเรื่องนี้แลว  แตเนื่องจากมีปญหากับแขวงการทาง          
ท่ีงบประมาณการจัดระเบียบความสวยงามไมสามารถดําเนินการได     
หากแขวงการทางไมอนุญาตก็ไมสามารถดําเนินการได    ซ่ึงไดประสานกับ
นายอําเภอบาเจาะวาจะดําเนินการอยางไรเก่ียวกับเขตพ้ืนท่ีทับซอน  ซ่ึงอยู
ในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบของเทศบาลแตการดําเนินการเปนหนวยงานอ่ืน    
เนื่องจากการจัดระเบียบความสวยงาม  มีความสําคัญเพราะเปนประตูหนา
ดาน     สูจังหวัดนราธิวาส  และไดประสานกับผูอํานวยการกองชางวา             
จะดําเนินการตั้งแตสะพานกอตอถึงหนาเทศบาลตําบลตนไทร  โดยให
เสนอหนังสือกับแขวงการทาง และทางแยกปะลุกาสาเมาะอยากใหมี     
ไฟแดง  แตแขวงการทางแจงวากําลังดําเนินการกับสวนกลางเชนกัน  
อยากใหตนไทรมีการเปลี่ยนแปลงท่ีดีข้ึน    ไมวาจะเปนตลาดท่ีบาตู       
ซ่ึงท่ีผานมาไดจัดระเบียบทางเทาสองขางทาง  ซ่ึงยังดําเนินการไมไดเพราะ
ยังไมไดรับหนังสือจากแขวงการทาง  ซ่ึงกฎหมายใหมอาจมีการเรียกองคกร
ตางๆ  จัดแบงเขตใหเกิดความชัดเจนในอนาคตตอไป  ในสวน            
โรงฆาสัตวตองมองวาเปาหมายของผูประกอบการฆาสัตวมีจํานวนก่ีราย  
เนื่องจากการซอมแซมตองใชงบประมาณจํานวนมาก  แตก็ตองรองรับ     
ในอนาคตดวย  ซ่ึงจะใหกองชางตรวจสอบโรงฆาสัตววาจะดําเนินการ
อยางไรเพ่ือใหใชงานได  ในสวนการดําเนินงานตางๆนั้นอาจติดขัดในเรื่อง
ระเบียบตางๆ  ท่ีมีหนวยงานสวนกลางมาตรวจสอบ  ซ่ึงหากทําในสวน    
ท่ีไมใชอํานาจหนาท่ีของเทศบาลก็อาจถูกตรวจสอบได  สําหรับเรื่อง         
คูระบายน้ําตองปรับปรุงโครงสรางใหมในป 2560  โดยกอนสิ้น
ปงบประมาณนี้จะจัดระเบียบการเก็บขยะ  การกวาดขยะ  โดยจะปรับปรุง
ใหมซ่ึงตองยอมรับการปรับปรุงในจัดปฏิรูปหนวยงานใหม  โดยเฉพาะ  
กองชางจะสํารวจพนักงานใหลงตัว  เนื่องจากมีงานดานประปาในการ
กํากับดูแล  ซ่ึงการเปลี่ยนแปลงตางๆนั้นเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง    
ของทองถ่ินดวย  ในสวนบุคลากรตองมีความสามัคคีทุกกอง  ไมมีการแบง
พรรคพวกซ่ึงเปนเปาหมายท่ีจะเดินตอไปในป  2560 ซ่ึงผมมีความตั้งใจ  
ท่ีจะสรางความเปนธรรม  ความเปนกลาง  หากประชาชนยอมรับก็พอใจ
แลว  ในสวนการสงเสริมชีพกลุมสตรี  อยากใหเกิดความเปนธรรมและมี
ความชัดเจนในการสรางจุดเดน  เชน  มีสินคาโอท็อป                     
อยากใหผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคมดําเนินการใหเปนรูปธรรม      
เกิดการสงเสริมอาชีพอยางแทจริง  โดยตองนําแนวเศรษฐกิจพอเพียงเปน 
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แนวทางในการมาประยุกตใชในพ้ืนท่ีดวย    ไมวาจะเปนการปลูกปา
สวนรวม   ซ่ึงในป  2560  เทศบาลจะเปนจุดศูนยกลางจุดพักรถ          
มีหองน้ํา  หองละหมาด  หากมีสินคาโอท็อปวางขายก็จะเปนการสงเสริม
อาชีพได   และตองขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลทุกทานท่ีใหความสําคัญ
ในเรื่องความเปนอยูของประชาชน  เรื่องโครงสรางพ้ืนฐาน  และปญหา
ตางๆ     ท่ีเกิดข้ึน  โดยเฉพาะการประชาสัมพันธตางๆเทศบาลยังขาดการ



ประชาสัมพันธ ใหประชาชนทราบในเรื่องตางๆ  ในป  2560  ตองเนน
เรื่องการประชาสัมพันธ  ขอฝากใหหัวหนาสํานักปลัดรับเรื่องการ
ประชาสัมพันธตางๆ เชน  การติดตั้งปายไวนิล  ปายประกาศโครงการ
ตางๆ  และปญหาตางๆใหประชาชนไดทราบ  ซ่ึงปญหาตางๆถาให
ความสําคัญในการแกไขปญหาจะสามารถแกไขปญหาลุลวงไปดวยดี     
ท้ังนี้ข้ึนอยูกับพวกเราทุกทานในการทุมเทและตั้งใจทํางานใหกับประชาชน
ในเขตเทศบาลตําบลตนไทร  

นายอาดานา  เสะแม - ขอบคุณคณะผูบริหาร  มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะสอบถามอีกหรือไม           
ประธานสภาเทศบาล 

นายอูมา  มีเหาะ  - เรียน  ประธานสภาเทศบาล  คณะผูบริหารและสมาชิกสภาเทศบาล  
สมาชิกสภาเทศบาล ทุกทาน   อยากทราบเทศบัญญัติ  ปงบประมาณ  2560   มีการตั้ง

เก่ียวกับกูโบวหรือไม  เนื่องจากการฝงศพในฤดูฝนลําบากมาก  อยากให
ผูบริหารยกระดับท่ีดินวางเปลา ใหสูงข้ึนเพ่ือปองกันน้ําในชวงฤดูฝน 

นายอาดานา  เสะแม - ขอ เชิญคณะผูบริหารไดชี้แจงครับ           
ประธานสภาเทศบาล 

นายเจะอูเซ็ง  สาและ - เรียน  ประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน 
นายกเทศมนตรี   ขอบคุณ  นายอูมา  มีเหาะ  ท่ีไดสอบถาม  ในสวนเรื่องโรงฆาสัตวในการให 

ผูอ่ืนเชานั้น ในระเบียบของเทศบาลตองมีโรงฆาสัตว  หากจะมีการแกไข
ตองใหชางสํารวจใหม   และเรื่องกูโบวนั้นมีปญหา  2  ท่ี  ไดแก  กูโบวท่ี
บานบาตูและกูโบวท่ีบือแนปแย   ซ่ึงจะตั้งงบประมาณในการดําเนินการถม
ท่ีกูโบว     สูง  1  เมตร  แตปนี้ไมสามารถอุดหนุนใหมัสยิดได  ตองรอ
กฎหมายใหชัดเจนกอนเก่ียวกับการอุดหนุนใหกับมัสยิด  แตจะใหกองชาง
ไปสํารวจวาตองใช   เนื้อท่ี  และความสูงเทาใดเพ่ือปองกันน้ําในชวงฤดูฝน   

นายอาดานา  เสะแม - มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะสอบถามอีกหรือไม   ขอเชิญครับ        
ประธานสภาเทศบาล 
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นางสาวอรุณี  กะนอง - เรียน  ประธานสภาเทศบาล  คณะผูบริหารและสมาชิกสภาเทศบาล 
หัวหนาสํานักปลัด  ทุกทาน  ขอชี้แจงเรื่องการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกัน 

สุขภาพระดับทองถ่ินหรือพ้ืนท่ี  ตามประกาศสํานักงานหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติ  เรื่อง  การกําหนดหลักเกณฑเพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ
ทองถ่ินหรือพ้ืนท่ี  พ.ศ.๒๕๕๗   ขอ  8  ใหคณะกรรมการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพในแตละทองถ่ินหรือพ้ืนท่ีประกอบดวย 
(1)  ผูบริหารสูงสุดขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  เปนประธาน  
                                                                       กรรมการ  
(2)  ผูทรงคุณวุฒิในพ้ืนท่ี  จํานวน  2  คน    เปนรองประธาน  
                                                                      กรรมการ  
(3)  สมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  เปนกรรมการ 
      ท่ีสภามอบหมาย  จํานวน  2  คน 
(4)  หัวหนาหนวยบริการปฐมภูมิในพ้ืนท่ี   เปนกรรมการ  
(5)  อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานในพ้ืนท่ี  เปนกรรมการ 
      ท่ีคัดเลือกกันเอง  จํานวน  2  คน 

    (6)  ผูแทนหมูบานหรือชุมชนท่ีประชาชนในหมูบาน   เปนกรรมการ 
              หรือชุมชนคัดเลือกกันเอง  จํานวนไมเกิน  5  คน  
    (7)  ผูแทนศูนยประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน  เปนกรรมการ 
          หรือหนวยรับเรื่องรองเรียนอิสระในพ้ืนท่ี  จํานวน  1  คน(ถามี)  
    (8)  ปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน      เปนกรรมการ 
                                                   หรือเจาหนาท่ีอ่ืนท่ีผูบริหารสูงสุดของ             และเลขานุการ  

       องคกรปกครองสวนทองถ่ินมอบหมาย 
    ซ่ึงขอ  8  (3)  สมาชิกสภาทองถ่ินท่ีสภามอบหมายจํานวน  2  คนเปน  

กรรมการ  ซ่ึงตามคําสั่งสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ                    
ท่ี  ค.01414/2557  เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
มนระดับทองถ่ินหรือพ้ืนท่ี  ลงวันท่ี  10  พฤศจิกายน  2557  ลําดับท่ี  7  
นายหะมะบีดี  เซ็งสาเมาะ  สมาชิกสภาเทศบาล  ท่ีสภามอบหมายเปน
กรรมการไดเสียชีวิต  เม่ือวันท่ี  15  เมษายน  2558  จึงทําใหคณะกรรมการ
ซ่ึงมาจากสมาชิกสภาเทศบาลวางลง  และจะตองใหสมาชิกสภาเทศบาลมีการ
คัดเลือกแทนตําแหนงท่ีวาง  จํานวน  1  ตําแหนง 

นายคาเร็ม  แมเยาะ - ผมขอเสนอนายยะโกะ  สามะ  ตําแหนงสมาชิกสภาเทศบาล  แทน  สมาชิก
สมาชิกสภาเทศบาล  นายหะมะบีดี  เซ็งสาเมาะ  

นายอาดานา  เสะแม - สมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะเสนอทานอ่ืนอีกหรือไม  ถาไมมีขอมติท่ีประชุม  
ประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลทานใดเห็นชอบใหนายยะโกะ  สามะ  เปนกรรมการ  

โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม  - มติเปนเอกฉันท  (เห็นชอบใหนายยะโกะ  สามะ  เปนกรรมการ)  
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นางซารีปะห  หะยีแวดือเระ- เรียน  ประธานสภาเทศบาล  คณะผูบริหารและสมาชิกสภาเทศบาล  
ผูอํานวยการกองคลัง  ทุกทาน  ขอชี้แจงเรื่องการทําประกันสังคมของพนักงานจาง  ซ่ึงพนักงานจาง  

เหมาบริการตองหักเงินจากเจาตัวเทานั้น  ไมไดหักในบัญชีเงินเดือน  ซ่ึงท่ีผาน
มาไดใหเจาหนาท่ีประกันสังคมมาใหความรูเรื่องประกันสังคมในดานตางๆ  
เชน  การหักเงินประกันสังคมสําหรับพนักงานจางเหมาบริการ เปนตน  
สําหรับพนักงานจางท่ีเสียชีวิตขาดสงเงินประกันสังคม เปนเวลา   10  เดือน  
และยังมีพนักงานจางอีกหนึ่งรายท่ีไมไดสงเงินประกันสังคมตามระยะเวลาท่ี
กําหนด  
  

 นายอาดานา  เสะแม - มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะสอบถามอีกหรือไม  ถาไมมีขอปดการ  
 ประธานสภาเทศบาล       ประชุม  

 
ปดการประชุม  เวลา ๑4.๐๐ น.   

 

 (ลงชื่อ)          ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
       (นายอูมา  มีเหาะ ) 

    

(ลงชื่อ)         กรรมการตรวจรายงานการประชุม  
      (นายซุลกรีนัย  สาแม) 
 

   (ลงชื่อ)         กรรมการตรวจรายงานการประชุม  
     (นายมะบีดี  สาแลเมาะ) 
 

 (ลงชื่อ)         เลขานุการสภาเทศบาล 
 (นายคาเร็ม  แมเยาะ)      

  
ลงนามรายงานการประชุม 

      
   
(นายอาดานา  เสะแม) 
   ประธานสภาเทศบาล 
วันท่ี           เดือน                    พ.ศ.   
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