
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลต้นไทร 

สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๑ 
วันที่ ๖  มิถุนายน  ๒๕๖๑  เวลา  ๑๐.๐๐ น. 

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลต้นไทร 
….......................................................... 

ผู้มาประชุมสภาเทศบาล 
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 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  ลา 
๘ นายยะโก๊ะ  สามะ สมาชิกสภาเทศบาล ยะโก๊ะ  สามะ  
๙ นายซุลกรีนัย  สาแม สมาชิกสภาเทศบาล ซุลกรีนัย  สาแม  

๑๐ นายมะบีดี  สาแลเมาะ สมาชิกสภาเทศบาล มะบีดี  สาแลเมาะ  
๑๑ นายคาเร็ม  แมเยาะ สมาชิกสภาเทศบาล/ 

เลขานุการสภาเทศบาล 
คาเร็ม  แมเยาะ  

ผู้เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาล 
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายเจะอูเซ็ง  สาและ นายกเทศมนตรี เจะอูเซ็ง  สาและ  
๒ นายอับดุลฮาฟิส  โตะกูมิ รองนายกเทศมนตรี อับดุลฮาฟิส  โตะกูมิ  
๓ นายอาฮามะ วาเงาะ รองนายกเทศมนตรี อาฮามะ วาเงาะ  
๔ นางปัทมา  มูซอ เลขานุการนายกเทศมนตรี ปัทมา  มูซอ  
๕ นายมังโซร์ สาแม รักษาการปลัดเทศบาล มังโซร์ สาแม  
๖ น.ส.อรุณี  กะนอง หัวหน้าส านักปลัด อรุณี  กะนอง  
๗ นางสาววรรณสุนัยดา มะลี หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน วรรณสุนัยดา มะลี  
๘ นางซารีปะห์  หะยีแวดือเระ ผู้อ านวยการกองคลัง ซารีปะห์  หะยีแวดือเระ  
๙ นางสาวคอมือซะห์  มะและ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คอมือซะห์  มะและ  
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เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๐๐  น. 

นายคาเร็ม  แมเยาะ  เรียน  ประธานสภาเทศบาล  คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล 
เลขานุการสภาเทศบาล ทุกท่าน  ผมนายคาเร็ม  แมเยาะ เลขานุการสภาเทศบาลต าบลต้นไทร 

วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ คร้ังท่ี ๑  ประจ าปี 
๒๕๖๑  บัดนี้  ท่ีประชุมครบองค์ประชุมแล้ว  ขอเรียนเชิญประธานสภา
เทศบาลเปิดการประชุม  ขอเรียนเชิญครับ 

นายอาดานา  เสะแม     บิสมิลลาฮฮีเราะห์มานิรรอฮีม อัสสาลามูอาลัยกุมวาเราะห์มาตุลเลาะฮีวาบา
ประธานสภาเทศบาล   รอกาตุฮ ขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลต าบลต้นไทร สมัยสามัญ สมัยท่ี  ๒   
       คร้ังท่ี ๑ ประจ าปี  ๒๕๖๑  ตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 

ระเบียบวาระที่ ๑           เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายอาดานา  เสะแม     - ไม่มี 
ประธานสภาเทศบาล    

ระเบียบวาระที่ ๒          เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
นายอาดานา  เสะแม       การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี ๑ คร้ังท่ี ๑ วันท่ี ๑๙ กุมภาพันธ ์๒๕๖๑ 
ประธานสภาเทศบาล  เชิญสมาชิกตรวจรายงานการประชุมครับ 
นายซุลกรีนัย  สาแม  เรียนท่านประธาน ผู้บริหารบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุม 
สมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน กระผมนายซุลกรีนัย สาแม สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ จากท่ีอ่าน

รายงานการประชุมสภาคร้ังท่ีผ่านมา มีค าท่ีเขียนผิดแผ่นท่ี ๓ ครับ ในส่วนของ
ต าแหน่งของผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ ตกค าว่า ไม้โท คร้ังนี้นับว่ามีค าท่ี
พิมพ์ผิดน้อยท่ีสุด 

นายอาดานา เสะแม ครับ ขอให้เจ้าหน้าท่ีแก้ไขให้ถูกต้องด้วยครับ สมาชิกท่านใดเห็นชอบรับรอง 
ประธานสภาเทศบาล รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยท่ี ๑ คร้ังท่ี ๑ โปรดยกมือขึ้น 
 

มติที่ประชุม   มติเป็นเอกฉันท์  รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ          
สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องด่วน 
ไม่มี 
 

ระเบียบวาระที่ ๔ ญัตติ เร่ือง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย เพื่อจัดตั้งเป็นรายการใหม่    
จ านวน ๑ รายการ และขอเปล่ียนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ จ านวน 
๑ รายการ ดังนี้ 
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จัดตั้งเป็นรายการใหม่ 
๑. โครงการขุดลอกคลอง สายเทศบาล จ านวน ๑๙๐,๐๐๐ บาท 
แก้ไขเปล่ียนแปลงค าชี้แจง  
๑. โครงการจัดซ้ือตู้เก็บเอกสาร จ านวน ๒ ใบ 

นายอาดานา เสะแม ส าหรับรายละเอียดการโอนงบประมาณรายจ่าย เพื่อจัดตั้งเป็นรายการใหม่  
ประธานสภาเทศบาล และเปล่ียนแปลงค าชี้แจง เชิญท่านนายกเทศมนตรี ครับ 
นายเจะอูเซ็ง  สาและ  เรียนประธานสภา ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และข้าราชการผู้เข้าร่วม
นายกเทศมนตรี   ประชุมทุกท่าน ตามท่ีสภาเทศบาลต าบลต้นไทร ได้อนุมัติใช้เทศบัญญัติ 
      งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซ่ึงได้รับความเห็นชอบ 
     จากผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส และได้ประกาศใช้ไปแล้ว นั้น ท้ังนี้ เทศบาลต าบล 
     ต้นไทรมีความจ าเป็นท่ีจะต้องโอนงบประมาณเพื่อจัดตั้งเป็นรายการใหม่ และ 
     เปล่ียนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ เพื่อให้สามารถด าเนินการได้ตามเทศบัญญัติ 
     งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รายละเอียดดังนี้  
     โอนงบประมาณรายจ่าย 

 

โอนลด จ านวน ๑ รายการ 
หมวดค่าใช้สอย 
ประเภท ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมพิธีทางศาสนา จ านวน ๓๐๐,๐๐๐ 
บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนาต่างๆ ท่ีส าคัญ เช่น กิจกรรม
ละศีลอด ประเพณีกวนอาซูรอ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฏ
ในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ) งบประมาณอนุมัติ 
๓๐๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๑๙๖,๗๕๐ บาท โอนลด
ครั้งน้ี  ๑๙๐,๐๐๐ บาท  งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๖,๗๕๐ บาท  
(หน้า ๓๐/๓๒) 
โอนเพิ่ม เพื่อจัดต้ังเป็นรายการใหม่  จ านวน  ๑  รายการ   
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภท โครงการขุดลอกคลอง สายเทศบาล ตั้งไว้ ๑๙๐,๐๐๐ บาท เพื่อ
ทดน้ าเข้าสระส าหรับผลิตน้ าประปา เนื่องจากทุกปีน้ าแล้งเพื่อเป็นการ
เตรียมการรับช่วงหน้าแล้งจึงได้ขุดลอกคลอง ดังนี้ 
๑. ขนาดกว้างเฉลี่ย ๑๒.๐๐ ม. ยาว ๑๒๕.๐๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๓.๐๐ ม. หรือ

มีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐.๐๐ ตร.ม. 
๒. ขนาดกว้างเฉลี่ย ๑๒.๐๐– ๒๕.๐๐ ม. ยาว ๗๐.๐๐ม. ลึกเฉล่ีย ๓.๐๐

เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า ๑,๒๙๕.๐๐ ตร.ม. 
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๓. ขนาดกว้างเฉลี่ย ๖.๐๐ ม. ยาว ๗๐.๐๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๓.๐๐เมตร หรือมี
พื้นท่ีไม่น้อยกว่า ๔๒๐.๐๐ ตร.ม. 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน) 

    เปลี่ยนแปลงค าชี้แจง 

    ข้อความเดิม 
หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ครุภัณฑ์ส านักงาน 
ประเภท โครงการจัดซ้ือตู้เก็บเอกสาร จ านวน ๒ ใบ จ านวน ๑๕,๐๐๐  
บาท เพื่อจัดซ้ือตู้เก็บเอกสาร ขนาดกว้าง ๘๕ ซ.ม. ยาว ๑๙๐ ซ.ม. ขนาด
สองชั้น จ านวน ๒ ใบ (ครุภัณฑ์ดังกล่าวเป็นครุภัณฑ์นอกเหนือบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจ าเป็นต้องใช้ซ่ึงสามารถหาได้ตามราคา
ท้องตลาด และด าเนินการด้วยความประหยัด) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
(ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์) หน้า ๒๒/๓๒ 
ข้อความใหม ่
หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ครุภัณฑ์ส านักงาน  
ประเภท โครงการจัดซ้ือตู้เก็บเอกสาร จ านวน ๒ ใบ จ านวน ๑๕,๐๐๐ 
บาท เพื่อจัดซ้ือตู้เก็บเอกสารแบบบานเล่ือน ๒ บาน กระจกสูง (ครุภัณฑ์
ดังกล่าวเป็นครุภัณฑ์นอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความ
จ าเป็นต้องใช้ซ่ึงสามารถหาได้ตามราคาท้องตลาด และด าเนิ นการด้วย
ความประหยัด) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฏในแผนงานสังคม
สงเคราะห์)  
เหตุผล 
เพื่อให้การบริหารงานของเทศบาลต าบลต้นไทร เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มีความคล่องตัวและเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และแก้ไข
เพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน หมวด ๔ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ท่ีท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปล่ียนแปลง หรือโอนจัดตั้งเป็นรายการใหม่ให้เป็นอ านาจของสภาท้องถิ่น 

      จึงเห็นควรน าเข้าระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลต าบลต้นไทรพิจารณา 
นายอาดานา เสะแม  ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรี สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี 
ประธานสภาเทศบาล                 ผมจะขอมติ ครับ สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบญัตติโอนงบประมาณรายจ่าย 
      เพื่อจัดตั้งเป็นรายการใหม่ จ านวน ๑ รายการ และเปล่ียนแปลงค าชี้แจง 
         งบประมาณ จ านวน ๑ รายการ โปรดยกมือขึ้น ครับ 
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มติที่ประชุม   มติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบให้มีการโอนงบประมาณเพื่อจัดต้ังเป็นรายการใหม่ 
     จ านวน ๑ รายการ และเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ จ านวน ๑ รายการ   

ระเบียบวาระที่ ๕  ระเบียบวาระอื่นๆ  
นายอาดานา  เสะแม  สมาชิกท่านใดท่ีต้องการอภิปราย เชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล  
นายคาเร็ม แมเยาะ  เรียนประธานสภาฯ ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  ผมมีข้อค าถามอยากทราบว่า ในเขตเทศบาลต าบลต้นไทร เขาประกาศเป็นเขต 
      ควบคุมอาคารหรือไม่ 
นายอาดานา เสะแม  มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ครับ 
ประธานสภาเทศบาล   
นายมะบีดี สาแลเมาะ  เรียนประธานสภา ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  ผมนายมะบีดี สาแลเมาะ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ห้องประชุมสภาแคบ 
    อยากจะให้มีการขยายห้องประชุมให้กว้างขึ้น ปีนี้จ าได้ว่าได้จัดตั้งงบประมาณ 

ในเทศบัญญัติเพื่อปรับปรุงห้องประชุมสภาแล้ว แต่ไม่รู้ไปไหน ขอให้ช้ีแจงด้วยครับ 
นายอูมา  มีเหาะ   เรียนท่านประธาน ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  ผมนายอูมา มีเหาะ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ เร่ืองขยะ ปีนี้ผมขอชมเชย ไม่มี 
    ปัญหาเร่ืองขยะเลย พวกเราได้เตรียมความพร้อมการท าความสะอาดได้ดีมาก 
นายอาดานา เสะแม  สมาชิกท่านใดต้องการอภิปรายอีกหรือไม่ ครับ เชิญนายกเทศมนตรีได้ชี้แจง
ประธานสภาเทศบาล  ข้อซักถาม ครับ 
นายเจะอูเซ็ง สาและ  เรียนประธานสภา ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี  ตามท่ี ท่านคาเร็ม แมเยาะ ได้ซักถามว่าในเขตเทศบาลเป็นเขตควบคุมอาคาร 
  หรือไม่นั้น ขอตอบว่าเป็นเขตควบคุมอาคารครับ ในส่วนของห้องประชุมสภาฯ 
  เมื่อคราวการประชุมสภาฯ คร้ังท่ีแล้ว เราได้โอนงบประมาณในการปรับปรุง 
  ภูมิทัศน์หน้าอาคารศูนย์จ าหน่ายสินค้าประชารัฐเทศบาลต าบลต้นไทร เพราะอาคาร 

 ประชารัฐฯ อยู่ติดถนนเป็นหน้าเป็นตาของเทศบาลจึงต้องมีการปรับปรุงภูมิทัศน์ 
ให้สวยงาม ส าหรับการปรับปรุงห้องประชุมสภาฯ จะตั้งงบประมาณในเทศบัญญัติฯ   
ปี ๒๕๖๒ ห้องประชุมสภาฯ คับแคบ จะต้องมีการต่อเติมตัวอาคารเพื่อจะได้ขยาย 
ห้องประชุมให้กว้างขึ้น 

นายอาดานา เสะแม  ขอบคุณ ท่านนายกเทศมนตรี ครับท่ีได้ตอบข้อซักถามของสมาชิกสภาฯ  
ประธานสภาเทศบาล  ท่านสมาชิกท่านใดมีข้อสอบถามอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอปิดการประชุม 
 

ปิดการประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น. 
 

 

 
 
 
 



- ๖ - 
 

(ลงชื่อ)    ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
       (นายอูมา  มีเหาะ ) 

    

(ลงชื่อ)         กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
      (นายซุลกรีนัย  สาแม) 
    

(ลงชื่อ)         กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
     (นายมะบีดี  สาแลเมาะ) 

 

 (ลงชื่อ)         เลขานุการสภาเทศบาล 
 (นายคาเร็ม  แมเยาะ)    
   

ลงนามรายงานการประชุม 
       

 

  (นายอาดานา  เสะแม) 
   ประธานสภาเทศบาล 
วันท่ี        เดือน            พ.ศ. 
. 


