
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลต้นไทร 

สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๑ 
วันที่ ๒๐ สิงหาคม 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 อุสมาน วาเงาะ  
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 นายมูฮ ามัดอาลี มิสุแท ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม มูฮ ามัดอาลี มิสุแท  
๘ นางสาวคอมือซะห์  มะและ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คอมือซะห์  มะและ  
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เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๐๐  น. 

นายคาเร็ม  แมเยาะ  เรียน ประธานสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 
เลขานุการสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ผมนายคาเร็ม  แมเยาะ เลขานุการสภา

เทศบาลต าบลต้นไทร ตามท่ีเทศบาลต าบลต้นไทร ก าหนดวันประชุมสภา
สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ 
คร้ังท่ี ๒  ประจ าปี ๒๕๖๑  บัดนี้  ท่ีประชุมครบองค์ประชุมแล้ว  ขอเรียน
เชิญประธานสภาเทศบาลเปิดการประชุม  ขอเรียนเชิญครับ 

นายอาดานา  เสะแม     บิสมิลลาฮฮีเราะห์มานิรรอฮีม อัสสาลามูอาลัยกุมวาเราะห์มาตุลเลาะฮีวาบา
ประธานสภาเทศบาล   รอกาตุฮ ท่ีประชุมมาครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิดการประชุมสภาเทศบาล 
     ต าบลต้นไทร สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓  คร้ังท่ี ๒ ประจ าปี  ๒๕๖๑  ตามระเบียบ 
     วาระการประชุมดังนี้ 

ระเบียบวาระที่ ๑           เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายอาดานา  เสะแม     - ไม่มี 
ประธานสภาเทศบาล    

ระเบียบวาระที่ ๒          เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
นายอาดานา  เสะแม       - ไม่มี 
 

ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องด่วน 
ไม่มี 
 

ระเบียบวาระที่ ๔ ญัตติ เร่ือง ขออนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ ประจ าปี ๒๕๖๑   
จ านวน ๒ รายการ  

นายอาดานา เสะแม ส าหรับรายละเอียด ขออนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ ประจ าปี 
ประธานสภาเทศบาล ๒๕๖๑  เชิญท่านนายกเทศมนตรี ครับ 
นายเจะอูเซ็ง สาและ  เรียน ประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และข้าราชการ 
นายกเทศมนตรี ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ญัตติ เร่ือง ขออนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงค าชี้แจง 
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งบประมาณ ประจ าปี ๒๕๖๑ จ านวน ๒ รายการ และขอความเห็นชอบ
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี ๒๕๖๒ 
หลักการ 
ตามท่ีสภาเทศบาลต าบลต้นไทร ได้อนุมัติใช้เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซ่ึงได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่า
ราชการจังหวัดนราธิวาส และได้ประกาศใช้ไปแล้วนั้น ท้ังนี้ เนื่องจาก
เทศบาลต าบลต้นไทร มีความจ าเป็นต้องเปล่ียนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รายจ่ายเพื่อการลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์  
และขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๑. เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายงบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จ านวน ๒ รายการ 
ข้อความเดิม  ๑. หมวดค่าครุภัณฑ์  
๑.๑ ประเภท  ครุภัณฑ์ส านักงาน  โครงการจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ   
ชนิดติดผนัง  (มีระบบฟอกอากาศ)  พร้อมติดตั้ง  เพื่อทดแทนเคร่ืองเดิม          
ท่ีช ารุด จ านวน ๑ เคร่ือง  ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู ภายในกองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี ๒๕๖๐)  ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข) 

๑.๒  ประเภท  ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  โครงการจัดซ้ือเคร่ืองตัดแต่ง 
พุ่มไม้  จ านวน  ๒ เครื่อง  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองตัดแต่งพุ่มไม้  
ขนาด  ๒๒  น้ิว  ชนิดเคร่ืองยนต์ แบบมือถือ จ านวน ๒ เคร่ือง (ตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์)  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข) 
ข้อความใหม ่๑. หมวดค่าครุภัณฑ์  
๑.๑ ประเภท ครุภัณฑ์ส านักงาน โครงการจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ  ชนิด
แขวน (มีระบบฟอกอากาศ) พร้อมติดตั้ง เพื่อทดแทนเคร่ืองเดิมท่ีช ารุด  
จ านวน ๑ เคร่ือง ขนาด ๑๔,๐๐๐ บีทียู ภายในกองสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี ๒๕๖๐)  ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข) 
๑.๒  ประเภท  ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  โครงการจัดซ้ือเคร่ืองตัดแต่ง 
พุ่มไม้  จ านวน  ๑  เครื่อง  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองตัดแต่งพุ่มไม้  
ขนาด  ๒๙  น้ิว  ชนิดเคร่ืองยนต์  แบบมือถือ  (ตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์)  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข) 
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๒. ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒
เหตุผล 
เพื่อให้การบริหารงานของเทศบาลต าบลต้นไทร เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มีความคล่องตัวและเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และแก้ไข
เพิ่มเติมจนถึงปัจจุบันหมวด  ๔  ข้อ  ๒๙  การแก้ไขเปล่ียนแปลงค าชี้แจง         
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์  ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  ท่ีท าให้
ลักษณะ  ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือเปล่ียนแปลงสถานท่ีก่อสร้าง ให้
เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น จึงขอน าเรียนให้ท่ีประชุมทราบและ
พิจารณา ต่อไป 

นายอาดานา เสะแม  ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรี สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหรือไม่ครับ 
ประธานสภาเทศบาล                  
นายซุลกรีนัย สาแม  เรียนท่านประธานสภา ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และข้าราชาการผู้เข้าร่วม 
สมาชิกสภาเทศบาล  ประชุมทุกท่าน ผมนายซุลกรีนัย สาแม สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ผมอยากถามว่า 
    โครงการจัดซ้ือเคร่ืองตัดแต่งพุ่มไม้ จ านวน ๒ เคร่ือง ขนาด ๒๒ นิ้ว กับ ๒๙ นิ้ว 
    ซ้ือจ านวน ๑ เคร่ือง ขนาดต่างกัน เหตุใดจึงจัดซ้ือ 
นายอาดานา เสะแม  เชิญท่าน นายกเทศมนตรี อภิปราย 
ประธานสภาเทศบาล 
นายเจะอูเซ็ง สาและ  ขอบคุณ ท่านซุลกรีนัย สาแม ท่ีได้ซักถามเก่ียวกับโครงการจัดซ้ือเคร่ืองตัดแต่งพุ่มไม้ 
นายกเทศมนตรี จากเดิมท่ีเราได้ก าหนดในเทศบัญญัติ จ านวน ๒ เคร่ือง ขนาด ๒๒ นิ้ว จ านวนเงิน  

๒๑,๐๐๐ บาท เนื่องจากตอนนี้เคร่ืองตัดแต่งพุ่มไม้ ท่ีมีขายอยู่มีขนาด ๒๙ นิ้ว 
 ราคา ๑๙,๐๐๐ บาท จึงสามารถซ้ือได้จ านวน ๑ เคร่ือง  
นายอาดานา เสะแมะ มีสมาชิกท่านใด ต้องการอภิปรายหรือซักถามอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมจะขอมติท่ี 
ประธานสภาเทศบาล ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบการแก้ไขเปล่ียนแปลงค าชี้แจง ประจ าปี ๒๕๖๑ 

จ านวน ๒ รายการ ๑. เปล่ียนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จ านวน ๒ รายการ 
ข้อความเดิม  ๑. หมวดค่าครุภัณฑ์  
๑.๑ ประเภท  ครุภัณฑ์ส านักงาน  โครงการจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ   
ชนิดติดผนัง  (มีระบบฟอกอากาศ)  พร้อมติดตั้ง  เพื่อทดแทนเคร่ืองเดิม          
ท่ีช ารุด จ านวน ๑ เคร่ือง  ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู ภายในกองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี ๒๕๖๐)  ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข) 
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๑.๒  ประเภท  ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  โครงการจัดซ้ือเคร่ืองตัดแต่งพุ่ม
ไม้  จ านวน  ๒ เครื่อง  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองตัดแต่งพุ่มไม้  ขนาด  
๒๒  น้ิว  ชนิดเคร่ืองยนต์ แบบมือถือ จ านวน ๒ เคร่ือง (ตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์)  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข) 
ข้อความใหม ่๑. หมวดค่าครุภัณฑ์  
๑.๑ ประเภท ครุภัณฑ์ส านักงาน โครงการจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ  ชนิด
แขวน (มีระบบฟอกอากาศ) พร้อมติดตั้ง เพื่อทดแทนเคร่ืองเดิมท่ีช ารุด  
จ านวน ๑ เคร่ือง ขนาด ๑๔,๐๐๐ บีทียู ภายในกองสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี ๒๕๖๐)  ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข) 
๑.๒  ประเภท  ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  โครงการจัดซ้ือเคร่ืองตัดแต่งพุ่มไม้  
จ านวน  ๑  เครื่อง  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองตัดแต่งพุ่มไม้  ขนาด  ๒๙  
น้ิว  ชนิดเคร่ืองยนต์  แบบมือถือ  (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)  ตั้งจ่าย
จากเงินอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข) โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม   มติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบให้มีการเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ ประจ าปี   
  ๒๕๖๑ จ านวน ๒ รายการ   

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)  
นายอาดานา  เสะแม  สมาชิกท่านใดต้องการเสนอ หรืออภิปรายเร่ืองใด เชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล    
นายซุลกรีนัย  สาแม  เรียนท่านประธานสภา ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  ผม นายซุลกรีนัย สาแม สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ขอเสนอให้มีการประชุมวาระ 

ท่ี ๓ เลยครับ 
นายอาดานา เสะแม  เนื่องจากมีสมาชิกสภาเทศบาล เสนอให้มีการประชุมวาระท่ี ๓ ต่อเลย อยากจะขอ 
ประธานสภาเทศบาล  มติท่ีประชุมว่าเห็นด้วยหรือไม่ สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้มีการประชุมสภาในวาระท่ี ๓ 
    โปรดยกมือขึ้น 
มติท่ีประชุม   มติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบให้มีการประชุมสภาในวาระท่ี ๓ 
นายอาดานา เสะแม  วาระท่ี ๓ ข้ันเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  
ประธานสภาเทศบาล  ๒๕๖๒ 
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จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานการณ์คลัง ตลอดจน
หลักการและแนวนโยบายการด าเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังต่อไปนี้ 
๑. สถานะการคลัง 
๑.๑ งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ วันท่ี ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้ 
    ๑.๑.๑ เงินฝากธนาคาร จ านวน ๑๖,๒๐๙,๘๕๘.๓๗ บาท 
    ๑.๑.๒ เงินสะสม จ านวน ๘,๗๓๒,๐๒๓.๙๔ บาท 
    ๑.๑.๓ เงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน ๗,๑๘๐,๗๗๗.๙๓ บาท 
    ๑.๑.๔ รายการท่ีกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกผันและยังไม่ได้เบิกจ่าย ไม่มีครับ 
    ๑.๑.๕ รายการท่ีได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน  ไม่มีครับ 
    ๑.๒ เงินกู้คงค้าง จ านวน ๑๖,๔๓๘,๒๕๒.๑๖ บาท 
    ๒. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ณ วันท่ี ๓๐ กันยายน          
     พ.ศ. ๒๕๖๑ 
    (๑) รายรับจริง จ านวน ๔๑,๓๗๓,๘๔๘๕๓ บาท ประกอบด้วย 
    หมวดภาษีอากร     จ านวน  ๓๗๔,๒๒๓.๕๒  บาท 
    หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต  จ านวน ๑๗๔,๔๓๘๕๐ บาท 
    หมวดรายได้จากทรัพย์สิน    จ านวน  ๑๒๘,๐๔๗๑๓ บาท 
    หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จ านวน       ๔๐,๘๑๕  บาท 
    หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด    จ านวน          ๒๐๐   บาท 
    หมวดรายได้จากทุน    จ านวน          ๐.๐๐  บาท 
    หมวดภาษีจัดสรร    จ านวน ๑๘,๔๗๗,๖๐๐ บาท 
    หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป    จ านวน  ๒๒,๒๐๗,๕๒๔ บาท 
    (๒) เงินอุดหนุนรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน ๑๓,๔๕๖,๑๕๐ บาท 
    (๓) รายจ่ายจริง จ านวน ๓๕,๗๕๒,๙๗๐.๘๓ บาท ประกอบด้วย 
    งบกลาง      จ านวน  ๔,๙๘๐,๒๖๘    บาท 
    งบบุคลากร     จ านวน ๑๑,๘๙๖,๗๔๖   บาท 
    งบด าเนินงาน     จ านวน ๘,๙๗๓,๔๗๙.๗๘ บาท 
    งบลงทุน      จ านวน ๖,๘๙๑,๐๑๙      บาท 
    งบรายจ่ายอ่ืน     จ านวน               ๐      บาท 
    งบเงินอุดหนุน     จ านวน ๓,๐๑๑,๔๕๘,๐๕ บาท 
    (๔) รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน  
         ๑๒,๙๖๔,๙๗๕  บาท 
    (๕) รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินสะสม จ านวน  ๐ บาท 
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    (๖) รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม  จ านวน  ๐  บาท 
ส าหรับร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒                  
ได้ประมาณการรายจ่ายท้ังส้ิน ๔๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท แยกออกได้ดังนี้ แผนงาน 
บริหารงานท่ัวไป จ านวน ๙,๔๑๗,๖๐๐  บาท แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

    จ านวน ๑,๒๖๒,๖๘๐ บาท แผนงานการศึกษา จ านวน ๑๐,๔๔๐,๙๘๐ บาท  
แผนงานสาธารณสุข จ านวน ๔,๖๗๖,๒๔๐ บาท แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
๑,๖๒๒,๒๔๐ บาท แผนงานเคหะและชุมชน จ านวน ๘,๘๔๕,๙๒๐ บาท แผนงาน 
สร้างความเข้มแข็งชุมชน จ านวน ๔๔๗,๐๐๐ บาท แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม 
และนันทนาการ จ านวน ๑,๒๓๐,๐๐๐ บาท และแผนงานงบกลาง จ านวน  
๘,๐๕๗๓๔๐ บาท 

    ส าหรับรายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป ประจ าปี 
    งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประมาณรายรายรับท้ังส้ิน ๔๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท แยกเป็น
    หมวดภาษีอากร ๔๑๘,๒๐๐ บาท หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และในอนุญาต รวม 
    ๓๘๒,๒๐๐ บาท หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม ๖๗๔,๐๐๐ หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 
    รวม ๑๓,๐๐๐ บาท รายได้ท่ีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    หมวดภาษีจัดสรร รวม ๒๐,๐๙๙.๕๐๐ บาท แยกเป็น ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. 

ก าหนดแผน รวม ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท และภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พ.ร.บ. จัดสรรได้ 
จ านวน ๑,๗๐๐,๐๐๐ บาท ภาษีสุรา จ านวน ๙๗๐,๐๐๐ บาท ภาษีสรรพสามิต  
จ านวน ๒,๓๐๐,๐๐๐ บาท ค่าภาคหลวงแร่ จ านวน ๔๕,๐๐๐ บาท ค่าภาคหลวง 
ปิโตรเลียม จ านวน ๓๘,๐๐๐ บาท ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม 
ตามประมวลกฎหมายท่ีดิน จ านวน ๖,๕๐๐ บาท ภาษีจัดสรรอ่ืนๆ จ านวน ๔๐,๐๐๐  
บาท รายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 
รวม ๒๔,๔๑๓,๑๐๐ บาท 
ส าหรับรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประมาณการรายจ่ายรวมท้ังส้ิน ๔๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป แยกเป็น 
แผนงานต่างๆ แผนงานบริหารงานท่ัวไป รวม ๗,๕๑๕,๘๘๐ บาท ในส่วนของราย 
ละเอียดทุกท่านคงได้อ่านแล้วนะครับ จากเอกสารท่ีได้แจกไปแล้วว่าประกอบด้วย 
ค่าอะไรบ้าง ต่อไป งานบริหารงานคลัง รวม ๑,๙๐๑,๗๒๐ บาท แผนงานการรักษา 
ความสงบภายใน รวม ๑,๒๓๒,๖๘๐ บาท งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ 
อัคคีภัย จ านวน ๓๐,๐๐๐ บาท แผนงานการศึกษา งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการ 
ศึกษา รวม ๔,๙๘๒,๑๖๐ บาท งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 
๕,๓๕๘,๘๒๐ บาท แผนงานสาธารณสุข งานบริหารท่ัวไปเก่ียวสาธารณสุข รวม 
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๒,๗๑๒,๒๔๐ บาท งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอ่ืน รวม ๑,๙๖๔,๐๐๐ 
บาท แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 
๑,๕๘๒,๒๔๐ บาท งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม ๔๐,๐๐๐ บาท 
แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารท่ัวไปเก่ียวเคหะและชุมชน รวม ๓,๐๓๐,๙๒๐ 
บาท งานไฟฟ้าถนน รวม ๕,๘๑๕,๐๐๐ บาท แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม ๓๐,๐๐๐ บาท 
งานส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม ๔๑๗,๐๐๐ บาท แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนการ รวม ๑๐๐,๐๐๐ บาท งานศาสนา
วัณธรรมท้องถิ่น รวม ๑,๑๓๐,๐๐๐ บาท แผนงานงบกลาง จ านวน ๘,๐๕๗,๓๔๐ 
บาท 

นายอาดานา เสะแม  ขอบคุณ ท่านนายกเทศมนตรี ครับ สมาชิกท่านใดต้องการอภิปราย 
ประธานสภาเทศบาล  เชิญครับ 
นายคาเร็ม แมเยาะ  เรียนท่านประธานสภา ผู้บริหาร สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมจะ 
สมาชิกสภาเทศบาล  ถามเก่ียวกับเนื้อหา หน้า ๑/๓๒ ในส่วนของเงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ท่ีปรึกษา 
  นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ค านี้พิมพ์ผิดหรือว่าเพิ่มเติมอย่างไร 
  บางครับ 
นายอาดานา เสะแม  ขอบคุณท่านคาเร็ม แมเยาะ ครับ เชิญท่านนายกเทศมนตรีได้ตอบข้อซักถาม 
ประธานสภาเทศบาล  เก่ียวกับเร่ืองนี้ ครับ 
นายเจะอูเซ็ง สาและ  ส าหรับค าว่า นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ท่ีขึ้นมานั้น เราไม่สามารถท่ีจะลบ 
นายกเทศมนตรี ข้อความนี้ได้ เนื่องจากเราคีย์เข้าระบบระบบ E-Laas ซ่ึงโปรแกรมนี้เราใช้          

ท้ังเทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบล 
นายอาดานา เสะแม มีสมาชิกเทศบาลท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมขอมติท่ีประชุมครับ 
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกท่านใดเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 ขั้นรับหลักการ โปรดยกมือขึ้น 
มติท่ีประชุม มติเป็นเอกฉันท์ (เห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี  

พ.ศ. ๒๕๖๒) ขั้นรับหลักการ 
นายอาดานา เสะแม  ล าดับต่อไปจะเป็นการแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ ซ่ึงคณะกรรมการฯ 
ประธานสภาเทศบาล  ต้องไม่น้อยกว่า ๓ คน และไม่เกิน ๗ คน ซ่ึงเราจะต้องเลือกทุกปี อยากให้สมาชิก           
     ทุกท่านได้โหวตว่าจะให้มีคณะกรรมการแปรญัตติจ านวนก่ีคน จะเสนอท่านใดบ้าง 
มติท่ีประชุม   ให้ตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน ๕ คน  
นายคาเร็ม แมเยาะ  เรียนท่านประธาน ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  ผมขอเสนอ นายซุลกรีนัย สาแม เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 
นายอาดานา เสะแม  ขอคนรับรองด้วยครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
นายมะบีดี สาแลเมาะ  ผมขอเสนอ นายอับดุลเลาะ กูแซ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
นายซุลกรีนัย  สาแม  ผมขอเสนอ นายคาเร็ม แมเยาะ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
นายมืออาลี เจะแม  ผมขอเสนอ นายอูมา มีเหาะ 



สมาชิกสภาเทศบาล 
นายอูมา มีเหาะ   ผมขอเสนอ นายมะบีดี สาแลเมาะ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
นายอาดานา เสะแม  ครับ ขอบคุณสมาชิกทุกท่านครับ ท่ีได้เสนอรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติในวันนี้ 
ประธานสภาเทศบาล  ตอนนี้ครบแล้ว จ านวน ๕ คน หากผมอ่านชื่อใครให้มีผู้รับรองด้วยครับ 
    ๑. นายอูมา มีเหาะ สมาชิกท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือขึ้น 
มติท่ีประชุม   มติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบให้ นายอูมา มีเหาะ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 
    ๒. นายอับดุลเลาะ กูแซ สมาชิกท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือขึ้น 
มติท่ีประชุม   มติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบให้ นายอับดุลเลาะ กูแซ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 
    ๓. นายซุลกรีนัย  สาแม สมาชิกท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือขึ้น 
มติท่ีประชุม   มติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบให้ นายซุลกรีนัย สาแม เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 
    ๔. นายมะบีดี  สาแลเมาะ  สมาชิกท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือขึ้น 
มติท่ีประชุม   มติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบให้ นายอูมา มีเหาะ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 
    ๕. นายคาเร็ม แมเยาะ สมาชิกท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือขึ้น 
มติท่ีประชุม   มติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบให้ นายคาเร็ม  แมเยาะ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 
นายอาดานา เสะแม  ตอนนี้ได้คณะกรรมการแปรญัตติ ครบจ านวน ๕ ท่าน แล้ว ประกอบด้วย 
ประธานสภาเทศบาล  ๑. นายคาเร็ม แมเยาะ 
    ๒.นายมะบีดี สาแลเมาะ 
    ๓.นายซุลกรีนัย สาแม 
    ๔. นายอับดุลเลาะ  กูแซ 
    ๕. นายอูมา มีเหาะ 
    ล าดับต่อไปเชิญ นายกเทศมนตรีได้ก าหนดวันประชุมสภาฯ วาระท่ี ๒ และ ๓ ครับ 
นายเจะอูเซ็ง สาและ  ส าหรับการประชุมสภาฯ ระเบียบวาระ ๒ และ วาระ ๓ เราจะประชุมกันวันท่ี ๒๐ 
นายกเทศมนตรี   สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. 
ระเบียบวาระท่ี ๖  เร่ืองอ่ืนๆ 
นายอาดานา เสะแม  สมาชิกท่านใดมีเร่ืองท่ีต้องการเสนอหรืออภิปรายหรือไม่ครับ 
ประธานสภาเทศบาล   
นายอูมา มีเหาะ   เรียนท่านประธานสภา ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  ผมนายอูมา มีเหาะ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ ผมอยากเสนอให้มีการขยายห้อง 

ประชุมอีก ๕ เมตร เพราะห้องประชุมของเราแคบมาก บางคร้ังหน่วยงานอ่ืนมาขอใช้ 
ห้องประชุม หรือบางทีนายอ าเภออาจมาร่วมประชุมได้ อย่างเช่นการประชุมสมาชิก 
สภาฯ ระดับอ าเภอ 

นายคาเร็ม แมเยาะ  เรียนท่านประธาน ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
สมาชิกสภาเทศบาล  เราได้ตั้งงบประมาณในส่วนของโครงการจัดตั้งเลือกตั้ง อยากจะให้อภิปรายในส่วน 
    ของการเลือกตั้งบ้าง 
นายอาดานา เสะแม  ครับ เชิญท่านนายกได้ตอบข้ออภิปรายข้อซักถาม 
ประธานสภา    
นายเจะอูเซ็ง สาและ  ในการจัดตั้งงบประมาณปรับปรุงห้องประชุมนั้น เนื่องจากปีนี้ได้จัดท าโครงการ
นายกเทศมนตรี   ก่อสร้าง อาคารเรียนอนุบาล ๔ ห้องเรียน ๒ ห้องน้ า จึงไม่สามารถท่ีจะด าเนินการได้ 

ส าหรับเร่ืองการเลือกตั้งนั้น เร่ืองของกฎหมายลูกผ่านแล้ว ๕ ฉบับ จะต้องมีการ 
เลือกตั้งระดับชาติก่อนท้องถิ่น แต่ถึงอย่างไรเราก็ต้องมีการเตรียมความพร้อม 



ถ้ากฎหมายผ่าน ๕ ฉบับ จะต้องมีการควบรวมหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๑ ต าบล ๑ อปท. เป็นนักการเมือง เราต้องพร้อมตลอดเวลา 

นายอาดานา เสะแม  มีสมาชิกท่านอ่ืน ต้องการจะสอบถามหรืออภิปรายอีกหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายคาเร็ม แมเยาะ  ผม นายคาเร็ม แมเยาะ อยากจะถามผ่านการประชุมสภา เก่ียวกับกองงานหรือ
สมาชิกสภาเทศบาล  เจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ เร่ืองเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ ปกติแล้วจะสามารถเบิกได้ประมาณ 
    วันท่ีเท่าไหร่ของทุกเดือน 
นายอาดานา เสะแม  ขอบคุณ นายคาเร็ม แมเยาะ เก่ียวกับข้อซักถามค่ะ เชิญผู้อ านวยการกองสวัสดิการ 
ประธานสภาเทศบาล  ได้ตอบข้อซักถาม 
นายมูฮ ามัดอาลี มิสุแท  เรียนประธานสภา ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ผอ.กองสวัสดิการ  เร่ืองเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ ปกติจะเบิกให้ไม่เกินวันท่ี ๑๐ ของทุกเดือน 
นายอูมา มีเหาะ   ผมอยากทราบว่าฮารีรายอมีไอศกรีมแจกหรือไม่ อีกเร่ืองคือ บ้านใครกุรบาน 
สมาชิกสภาเทศบาล  วัว ๑ ตัว บ้าง ให้เชิญเพื่อนสมาชิกไปกินด้วย อีกเร่ือง เร่ืองเบ้ียผู้สุงอายุของแม่ 
    บัตร ATM โดนายัด 
   
    
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. 
. 


