
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล 
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓  ครั้งที่  ๑ ประจําป พ.ศ.๒๕๖๓ 
วันจันทรที่  ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓  เวลา ๑๐.๐๐ น. 

ณ หองประชมุสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล 
 

***************************************************** 
 

ผูมาประชุม 
 ๑. นายศิริทร  ทองออน  ประธานสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล   
 ๒. นายอาบูบากา  เปาะกา รองประธานสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล   
 ๓. นายอิสมาแอ  เด็งซี  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล  เขต ๑ 
 ๔. นายสุรเดช  เดนอุดม  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล  เขต ๑ 
 ๕. นายอับดือกอเดร สาเหาะ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล  เขต ๑ 
 ๖. นายเรียม  แกวทอง  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล  เขต ๑ 
 ๗. นายพงษศักดิ์  แกวมณี สมาชิกสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล  เขต ๒ 
 ๘. นายมูหามะ  มะตีเยาะ  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล  เขต ๒  

 ๙. นายกอเซ็ง  อูเซ็ง  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล  เขต ๒ 
๑๐. นางชาติยะ  มะแซ  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล  เขต ๒ 

 
ผูลาประชุม 
 -ไมมี- 
 
ผูขาดประชุม 
 - ไมมี - 
 
ผูเขารวมประชุม/สังเกตการณ 
 ๑. นายบันเทิง  ลองจันทร ปลัดเทศบาลตําบลรูสะมิแล 

ปฏิบัติหนาที่ นายกเทศมนตรีตําบลรูสะมิแล 
 ๒. นางสาวเนตรชนก  ดําลอง รองปลัดเทศบาลตําบลรูสะมิแล 

(เลขานุการสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล) 
 ๓. นายสุรัช  หวันนุรัตน  รก.หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 
 ๔. นายเสะยูนุ เสะอาลี  ผูอํานวยการกองคลัง 
 ๕. นายภูรพล  วานิชรักษ  ผูอํานวยการกองชาง 
 ๖. นายซุลกีฟหลี  รอเกตุ  รก.ผูอํานวยการกองการศึกษา 
 ๗. นางสาววลีพรรณ  สังขทอง รก.ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
 ๘. นางสาวณัฐธิดา  ขวัญลิขิต วิศวกรโยธา 
 ๙.  นางสาวมารีนี  มาะมะ ผูชวยเจาพนักงานธุรการ (ผูชวยเหลืองานกิจการสภา) 
 
  
 

เริ่มประชุม... 
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เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น. 
 
เลขานุการสภาฯ   เรียนทานสมาชิกสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล ทานผูบริหารเทศบาลตําบล 
(นางสาวเนตรชนก ดําลอง) รูสะมิแล และผูเขารวมประชุมทุกทาน ขณะนี้ไดถึงกําหนดเวลานัดประชุมสภา 

เทศบาลตําบลรูสะมิแล คือเวลา 10.00 น. แลว และปรากฏวาไดมีสมาชิกสภาเทศบาล
ตําบลรูสะมิแลมาประชุมไมนอยกวาก่ึงหนึ่ง คือ จํานวน 1๐ ทาน จึงขอเปดการประชุม
สภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล สมัยท่ี ๓ ครั้งที่ ๑ ประจําป พ.ศ.25๖๓ วันจันทรที่ ๓๑ 
สิงหาคม 25๖๓ 
 ขอกราบเรียนเชิญทานประธานสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล ดําเนินการประชุม
สภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจําป พ.ศ.25๖๓ ตาม
ระเบียบวาระตอไป 

 
ประธานสภาฯ   เลขานุการสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล นับองคประชุมได จํานวน ๑๐ คน  
(นายศิริทร ทองออน) ซึ่งเกินกวาก่ึงหนึ่งของสมาชิกสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแลท่ีมีอยูปจจุบันคือ 

จํานวน ๑๐ คน 
ขอเปดการประชุมสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ ครั้งที่ 1 

   ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๓ วันจันทรที่  ๓๑ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานจะแจงตอท่ีประชุม 
 
ประธานสภาฯ   ๑. ดวยนายกเทศมนตรีตําบลรูสะมิแลไดเสนอญัตติ เรื่อง ขอใหสภาเทศบาล 
(นายศิริทร ทองออน) ตําบลรูสะมิแลพิจารณาเรื่องตางๆ ในการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ 1 

ประจําป 25๖๓ ดังนี ้
๑) ขอความเห็นชอบรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ 
๒) รายงานเพ่ือทราบ การประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่น ๕ ป   

(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 1/2563 ของเทศบาลตําบลรูสะมิแล 
๓) รายงานเพ่ือทราบ การประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่น ๕ ป   

(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลงครั้งท่ี ๒/2563 ของเทศบาลตําบลรูสะมิแล 
  ๔) ขอความเห็นชอบ กรณีลงนามบันทึกขอตกความรวมมือ (MOU) กับ 

เทศบาลเมืองปตตานี เพ่ือกําจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร ระยะที่ ๒ 
๒. ขอใหสมาชิกสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล และผูเขารวมประชุมทุกทาน ปด

สัญญาณเสียงโทรศัพทตลอดการประชุม 
๓. หากสมาชิกสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแลทานใดมีความประสงคขออภิปราย 

ขอใหยกมือขึ้น รอใหประธานสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแลอนุญาต และลุกขึ้นยืน
อภิปรายกับประธานสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแลเทานัน้ 

 
 
 

ขอเชิญเลขานุการ... 
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ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแลอานประกาศเทศบาลตําบล       

รูสะมิแล ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เรื่อง การเรียกประชุมสภาเทศบาลตําบล 
รูสะมิแล สมัยสามัญสมัยที่ ๓ ประจําป ๒๕๖๓ 

 
เลขานุการสภาฯ   เรียน ประธานสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล นายกเทศมนตรีตําบลรูสะมิแล                         
(นางสาวเนตรชนก ดําลอง)  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล และผูเขารวมประชุมทุกทาน 

ดิฉัน นางสาวเนตรชนก ดําลอง รองปลัดเทศบาลตําบลรูสะมิแล ทําหนาท่ี
เลขานุการสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแลขออานประกาศเทศบาลตําบลรูสะมิแล ลงวันที่  
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เรื่อง การเรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล สมัยสามัญ
สมัยที่ ๓ ประจําป ๒๕๖๓  ดังนี ้

 
ประกาศเทศบาลตําบลรูสะมิแล 

เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล  
สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๓ 

…………………………………………………………………. 
   

  ดวย สภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล อําเภอเมือง จังหวัดปตตานี จะเปดประชุมสภาเทศบาลตําบล 
รูสะมิแล สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ ประจําป พ.ศ. 25๖๓ เพื่อพิจารณาขอราชการ และกระทํากิจการในอํานาจหนาที่ 
ในระหวางวันที่ 1๕ สิงหาคม – ๑๓ กันยายน 25๖๓  รวมระยะเวลา 30 วัน  นั้น 
 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๔ และมาตรา 25 แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ 
(และท่ีแกไขเพิ่มเติม ฉบับที่  ๑๔ พ.ศ. ๒๕๖๒) ประกอบกับความตาม ขอ 20 ขอ 2๑ แหงระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ และมติที่ประชุมใน การประชุมสภา
เทศบาลตําบลรูสะมิแลสมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป ๒๕๖๓ เมื่อวันศุกรที่ ๑๓  มีนาคม 25๖๓ ไดกําหนดสมัย
ประชุม สมัยสามัญ ประจําป พ.ศ.25๖๓ และกําหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป พ.ศ. 25๖๔ 
จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจําป พ.ศ. 25๖๓ ในระหวางวันที่ 1๕ 
สิงหาคม – ๑๓ กันยายน 25๖๓  รวมระยะเวลา 30 วัน 
 
  จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
 
 ประกาศ ณ วันที่  ๓๑  เดือนกรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

                                                                                 
 (นายศิริทร  ทองออน) 
 ประธานสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล 
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ระเบียบวาระ... 
ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
  ๒.๑ การประชุมสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล สมัยสามัญ สมัยที่ 2  
 ประจําป พ.ศ. 25๖๓  เมื่อวันอังคารที่ ๒๗  เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 25๖๓ 
 
ประธานสภาฯ   สําเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒                                        
(นายศิริทร ทองออน) ประจําปพ.ศ. ๒๕๖๓ เมื่อวันอังคารที่ ๒๗ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 25๖๓ ไดผานการ 

ตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม และไดแจงใหทุกทานทราบพรอม
หนังสือเชิญประชุมแลวนั้น สมาชิกสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแลทานใดมีขอเสนอแนะ
เพ่ิมเติม หรือมีประเด็นเปลี่ยนแปลงแกไข ขอเชิญพิจารณาเพ่ิมเติม 

หากไมมีสมาชิกสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแลทานใดมีขอพิจารณาแกไขเพิ่มเติม 
ขอใหสมาชิกสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแลลงมติเรื่องรับรองรายงานการประชุมสภา
เทศบาลตําบลรูสะมิแล สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจําปพ.ศ. ๒๕๖๓ เมื่อวันอังคารที่ ๒๗
เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 25๖๓ 

 
มติที่ประชมุ   สภาเทศบาลตําบลรูสะมิแลมีมติเรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล 

ตําบลรูสะมิแล สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจําป พ.ศ. 25๖๓ เม่ือวันอังคารที่  ๒๗      
เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 25๖๓ ดวยมติ  

    รับรอง           ๑๐  เสียง 
    ไมรับรอง  -  เสียง 
    งดออกเสียง  -  เสียง   
  
ระเบียบวาระท่ี ๓ กระทูถาม 
     
ประธานสภาฯ   ไมมีเรื่องพิจารณาตามระเบียบวาระ เนื่องจากไมมีสมาชิกสภาเทศบาลตําบล
(นายศิริทร ทองออน) รสูะมแิลเสนอกระทูถามตอคณะผูบริหาร หรือตอสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล  
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องท่ีคณะกรรมการท่ีสภาทองถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแลว  
 
ประธานสภาฯ   ไมมีเรื่องพิจารณาตามระเบียบวาระ เนื่องจากไมมีเรื่องที่คณะกรรมการ        
(นายศิริทร ทองออน) ที่สภาทองถ่ินตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแลว  
 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องท่ีเสนอใหม  

๕.๑  ขอความเห็นชอบรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔  

   เหตุผลความจําเปน เพื่อใหมีงบประมาณในการใชจายตามอํานาจหนาที่ที่กฎหมาย 
กําหนด 
ระเบียบกฎหมาย   

   ๑. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 สวนที่ 4 เทศบัญญัติ มาตรา 61 มาตรา 62 
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๒. ระเบียบ... 
   2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547  
   หมวด 4 งบประมาณ ขอ 58 และขอ 59 และหมวด 8 คณะกรรมการสภาทองถิ่น  
   ขอ 103 ขอ 104 และขอ 105 
   ๓. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวน 
   ทองถิ่น พ.ศ. 2541 ขอ 2๓ 
 

- ขั้นรับหลักการ 
 

ประธานสภาฯ   ขอเรียนเชิญทานนายกเทศมนตรีตําบลรูสะมิแลชี้แจงรายละเอียด               
(นายศิริทร ทองออน) รางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๔  ตอไป 
 
นายกเทศมนตรีฯ  เรียน ประธานสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล สมาชิกเทศบาลตําบลรูสะมิแลและ                
(นายบันเทิง  ลองจันทร)    ผูเขารวมประชุมทุกทาน 
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหนาที่ ผม นายบันเทิง  ลองจันทร ปลัดเทศบาลตําบล ปฏิบัติหนาที่ นายกเทศมนตร ี
นายกเทศมนตรีตําบลรูสะมิแล  ตําบลรูสะมิแล ตามระเบียบวาระที่ 5 ขอ ๕.๑ ขอความเห็นชอบราง 

เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๔ มีเหตุผลความ
จําเปนเพ่ือใหมีงบประมาณในการใชจายตามอํานาจหนาท่ีที่กฎหมายกําหนดใน
ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  ซึ่งดําเนินการตามระเบียบกฎหมาย คือพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ.2496 สวนที่ 4 เทศบัญญัติ มาตรา 61และ มาตรา 62 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 หมวด 4 
งบประมาณ ขอ 58 และขอ 59 และหมวด 8 คณะกรรมการสภาทองถิ่น ขอ 103 
ขอ 104 และขอ 105 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณ
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2541 ขอ 2๓ โดยประกอบดวยรายละเอียด
ดังนี้ 

 
คําแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 
 
ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล 
            บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผูบริหารของเทศบาลตําบลรูสะมิแล จะไดเสนอรางเทศบัญญัติ งบประมาณรายจาย

ประจําปตอสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแลอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผูบริหารเทศบาลตําบลรูสะมิแลจึงขอ
ชี้แจงใหทานประธานสภาและสมาชิกสภาทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบาย
การดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ดังตอไปนี ้

             1. สถานะการคลัง 

    1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป 

                     ในปงบประมาณ พ.ศ.256๓ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมี
สถานะการเงนิ ดังนี้ 
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      1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 34,916,294.59 บาท 
 

111

     1.1.2 เงินสะสม จํานวน 11,591,578.34 บาท 

      1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 12,916,337.99 บาท 

      1.1.4 รายการที่ไดกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 0 โครงการ  
รวม 0.00 บาท 

      1.1.5 รายการที่ไดกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 17 โครงการ  
รวม 635,737.40 บาท 

 

    1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 2,785,000.00 บาท 
  

 
              2. การบริหารงบประมาณ ในปงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563 
                  (1) รายรับจริง จํานวน 89,774,628.49 บาท ประกอบดวย 
 หมวดภาษีอากร จํานวน 2,297,519.17 บาท 
 หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และ

ใบอนุญาต 
จํานวน 2,436,627.00 บาท 

 หมวดรายไดจากทรัพยสิน จํานวน 321,953.14 บาท 
 หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและ

การพาณิชย 
จํานวน 3,189,246.00 บาท 

 หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 374,999.84 บาท 
 หมวดรายไดจากทุน จํานวน 1,320.00 บาท 
 หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 30,713,794.34 บาท 
 หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป จํานวน 50,439,169.00 บาท 
                   (2) เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 203,655.24  บาท 

                   (3) รายจายจริง จํานวน 75,061,184.98 บาท ประกอบดวย 
 งบกลาง    จํานวน          14,462,207.41     บาท 
 งบบุคลากร    จํานวน          25,213,116.34     บาท 
 งบดําเนินงาน    จํานวน          23,683,496.23    บาท 
 งบลงทุน    จํานวน            2,998,365.00    บาท 
 งบรายจายอ่ืน    จํานวน                          0.00     บาท 
 งบเงินอุดหนุน    จํานวน            8,704,000.00     บาท 
                   (4) รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 234,033.96 บาท 
                   (5) รายจายที่จายจากเงินสะสม จํานวน 3,829,260.00 บาท 
                   (6) รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท 
                   (7) รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท 

 
 
 

1.1.2 เงินสะสม... 
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คําแถลง... 
คําแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
เทศบาลตําบลรูสะมิแล 

อําเภอเมืองปตตานี  จังหวัดปตตาน ี
 

รายรับ รายรับจริง 
ป  2562 

ประมาณการ  
ป 2563 

ประมาณการ  
ป 2564 

รายไดจัดเก็บเอง       
  หมวดภาษีอากร 11,936,863.95 13,735,000.00 13,297,900.00 
  หมวดคาธรรมเนียมคาปรับ และ

ใบอนุญาต 
1,231,929.00 1,203,500.00 1,325,600.00 

  หมวดรายไดจากทรัพยสิน 362,145.83 500,000 365,000.00 
  
 

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและ
การพาณิชย 

2,905,996.00 2,800,000.00 3,300,000.00 

  หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 398,783.16 390,000.00 410,000.00 
  หมวดรายไดจากทุน 3,140.00 4,000.00 5,000.00 

รวมรายไดจัดเก็บเอง 16,838,857.94 18,632,500.00 18,703,500.00 
รายไดท่ีรัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 

      

  หมวดภาษีจัดสรร 38,451,847.65 39,587,000.00 40,296,500.00 
รวมรายไดท่ีรัฐบาลเก็บแลวจัดสรรให

องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
38,451,847.65 39,587,000.00 40,296,500.00 

รายไดท่ีรัฐบาลอุดหนุนใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 

      

  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 51,322,722.00 55,780,500.00 55,000,000.00 
รวมรายไดท่ีรัฐบาลอดุหนุนใหองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น 
51,322,722.00 55,780,500.00 55,000,000.00 

รวม 106,613,427.59 114,000,000.00 114,000,000.00 
 

 รายจาย 
 

รายจาย รายจายจริงป 2561 ประมาณการป 2562 ประมาณการป 2563 
จายจากงบประมาณ       
  งบกลาง 15,908,638.48  19,271,170.00  18,253,114.00 
  งบบุคลากร 27,257,691.00  33,226,000.00  26,147,840.00 
  งบดําเนินงาน 28,655,182.69  35,264,415.00  34,447,146.00 
  งบลงทุน 12,330,862.00  16,991,415.00  25,858,900.00 
  งบเงินอุดหนุน 9,217,880.00  9,247,000.00  9,293,000.00 

รวมจายจากงบประมาณ 93,370,254.17  114,000,000.00 114,000,000.00 
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รวม 93,370,254.17  114,000,000.00 114,000,000.00 
โดยที่เปนการ... 

          โดยที่เปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณพ.ศ. 2564  อาศัยอํานาจตามความ
ในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2596 และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึง(ฉบับที ่14) พ.ศ. 2562มาตรา มาตรา 60 , 
62,64 จึงตราเทศบัญญัติข้ึนไวโดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล  และโดยอนุมัติของ       
ผูวาราชการจังหวัดปตตาน ี

 
ขอ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกวา เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
ขอ 2. เทศบัญญัติ นี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เปนตนไป 

 
ขอ 3. งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 
114,000,000 บาท 

 

ขอ 4. งบประมาณรายจายทั่วไป จายจากรายไดจัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป เปนจํานวนรวมท้ังสิ้น 114,000,000 บาทโดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได
ดังนี้ 

 
 

แผนงาน ยอดรวม 

ดานบริหารทั่วไป   
  แผนงานบริหารงานทั่วไป 21,371,540 
  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 3,895,200 
ดานบริการชุมชนและสังคม   
  แผนงานการศึกษา 17,816,746 
  แผนงานสาธารณสุข 9,988,700 
  แผนงานสังคมสงเคราะห 1,149,000 
  แผนงานเคหะและชุมชน 20,410,700 
  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 760,000 
  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 755,000 
ดานการเศรษฐกิจ   

 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 17,640,000 

  แผนงานการเกษตร 160,000 
  แผนงานการพาณิชย 1,800,000 
ดานการดําเนนิงานอื่น   
  แผนงานงบกลาง 18,253,114 

งบประมาณรายจายทั้งสิ้น 114,000,000 

 
ขอ 5. งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท  

 
ขอ 6. ใหปลัดเทศบาลปฏิบัติหนาที่นายกเทศมนตรีตําบลรูสะมิแลปฏิบัติการเบิกจายเงิน
งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติใหเปนไปตามระเบียบการเบิกจายเงินของเทศบาลตําบล 

 ขอ 7. ใหปลัดเทศบาลปฏิบัติหนาที่นายกเทศมนตรีตําบลรูสะมิแลมีหนาที่รักษาการใหเปนไปตาม
บัญญัตินี้ 
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                                                                                              นายกเทศมนตรี... 

 
นายกเทศมนตรีฯ  เรียน ประธานสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล สมาชิกเทศบาลตําบลรูสะมิแลและ                 
(นายบันเทิง  ลองจันทร)    ผูเขารวมประชุมทุกทานสําหรับรายละเอียดงบประมาณการรายรับ 
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหนาที่ และประมาณการรายจายตางๆ ไดแจกแจงโดยละเอียดเสนอตามราง 
นายกเทศมนตรีตําบลรูสะมิแล เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.25๖๔ ซึ่งไดนําสงให 

ทุกทานพิจารณากอนหนานี้แลว 
จึงเรียนมาเพ่ือขอความเห็นชอบรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในข้ันรับหลักการตอไป 
 

ประธานสภาฯ   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแลทานใดมีขอเสนอแนะหรือขอพิจารณา                                                                  
(นายศิริทร ทองออน) เพิ่มเติม ตามระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอใหม ขอ 5.1 รางเทศบัญญัติงบประมาณ 
   รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขั้นรับหลักการ หรือไม ขอเชิญอภิปราย 
    เรียนทานสมาชิกสภา การพิจารณาในวาระนี้เปนขั้นรับหลักการรางเทศบัญญัติ                                                                   
   งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งหากสมาชิกสภาเทศบาล 
   ตําบลรูสะมิแลทานใดตองการตัดลดงบประมาณ หรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดใด ขอให 
   ทานยื่นเสนอแปรญัตติตอไป 

 หากไมมีขอเสนอแนะเพ่ิมเติม ขอใหที่ประชุมลงมตขิอความเห็นชอบราง 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  

  
มติที่ประชมุ   สภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล มีมติรับหลักการรางเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจายประจําปงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๔ ขั้นรับหลักการ  ดวยมติ  
    รับหลักการ        ๑๐  เสียง 
    ไมรับหลักการ  -  เสียง 
    งดออกเสียง  -  เสียง 

 
๕.๒  คัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

   เหตุผลความจําเปน  เพ่ือพิจารณาคําขอแปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณ 
  รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ระเบียบกฎหมาย   
   ๑. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 สวนท่ี 4 เทศบัญญัติ มาตรา 61  
 มาตรา 62 

  2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน  
พ.ศ. 2547 หมวด 4 งบประมาณ ขอ 58 และขอ 59 และหมวด 8 คณะกรรมการ
สภาทองถ่ิน ขอ 103 ขอ 104 และขอ 105 

 
ประธานสภาฯ   ในขั้นตอนตอไปคือการแปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป  
(นายศิริทร ทองออน)  งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุม

สภาทองถ่ิน พ.ศ.2547 ขอ ๑๐๓  คณะกรรมการสภาทองถิ่นม ี๒ ประเภทคือ 
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(๑) คณะกรรมการ... 
(๑) คณะกรรมการสามัญ ประกอบดวยสมาชิกสภาทองถิ่น มีจํานวนไมนอย

กวาสามคนแตไมเกินเจ็ดคน 
(๒) คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบดวยสมาชิกสภาทองถ่ิน หรือบุคคลที่ไมได

เปนสมาชิกสภาทองถิ่น มีจํานวนไมนอยกวาสามคนแตไมเกินเจ็ดคน 
กรณีองคการบริหารสวนจังหวัด บุคคลที่ไมไดเปนสมาชิกสภาองคการบริหาร

สวนจังหวัดเปนคณะกรรมการวิสามัญทั้งคณะไมได 
ในการตั้งคณะกรรมการวิสามัญของสภาเทศบาล นายกเทศมนตรีมีสิทธิเสนอ

ชื่อผูเปนหรือมิไดเปนสมาชิกสภาเทศบาล เพ่ือใหสภาเทศบาลแตงตั้งเปนกรรมการ
วิสามัญไดไมเกินหนึ่งในสี่ของจํานวนกรรมการวิสามัญทั้งหมด 

ขอ ๑๐๔ คณะกรรมการสภาทองถิ่น มีหนาที่กระทํากิจการหรือพิจารณา
สอบสวนเรื่องใดๆอันอยูในกิจการของสภาทองถิ่น แลวรายงานตอสภาทองถิ่นสภา
ทองถ่ินอาจแตงตั้งคณะกรรมการวิสามัญ เพ่ือพิจารณากิจการของสภาทองถ่ินเปนกรณี
พิเศษ 

ขอ ๑๐๕ ภายใตบังคับขอ ๑๐๓ และขอ ๑๐๔ สภาทองถิ่นมีอํานาจเลือก
สมาชิกสภาทองถิ่นหรือบุคคลที่ไมไดเปนสมาชิกสภาทองถ่ินเปนคณะกรรมการสภา
ทองถ่ินชุดตาง ๆ ตามความจําเปนแกกิจการในหนาที่ของสภาทองถิ่น ดังนี้ 

(๑) คณะกรรมการสามัญประจําสภาองคการบริหารสวนจังหวัด 
(๒) คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
(๓) คณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติ 
(๔) คณะกรรมการอื่นๆ ตามที่สภาทองถ่ินเห็นสมควร 
ถามีความจําเปนคณะกรรมการแตละคณะอาจตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณา

รายละเอียดในกิจการซึ่งเปนหนาที่ของคณะกรรมการสภาทองถิ่น แลวเสนอรายงานตอ
คณะกรรมการสภาทองถ่ินเพ่ือพิจารณา 

จึงขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล เสนอจํานวนคณะกรรมการฯและ
เสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแลเพ่ือเปนคณะกรรมการเพ่ือแปรญัตติราง   
เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จํานวนไมนอยกวา ๓ 
คน แตไมเกิน ๗ คน 

 
สมาชิกสภาฯ   เรียน ประธานสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล นายกเทศมนตรีตําบลรูสะมิแล                          
(นายเรียม  แกวทอง)  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแลและผูเขารวมประชุมทุกทาน 

ผมนายเรียม แกวทอง สมาชิกสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล เขต ๑ ขอเสนอใหมี
คณะกรรมการเพ่ือแปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ จํานวน  ๓  คน 

 
ประธานสภาฯ   มีสมาชิกสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแลทานใดจะเสนอจํานวนคณะกรรมการเพื่อ 
(นายศิริทร ทองออน) แปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เปน 
   อยางอ่ืน หรือไม 
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หากไมมี... 
    หากไมมีสมาชิกสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแลทานอื่นเสนอจํานวนคณะกรรมการ 
   เพ่ือแปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

  เพ่ิมเติม ขอใหสมาชิกสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแลลงมติเรื่องจํานวนคณะกรรมการเพ่ือ 
  แปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จํานวน  
  ๓ คน  เชิญยกมือ 

  
มตทิีป่ระชุม   สภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล มีมตเิห็นชอบกําหนดใหเลือกคณะกรรมการ 

แปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
จํานวน  ๓  คน ดวยมติ  

    เห็นชอบ  ๑๐  เสียง 
    ไมเห็นชอบ   -  เสียง 
    งดออกเสียง   -  เสียง 

 
ประธานสภาฯ   ในลําดับตอไปขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล เสนอชื่อสมาชิกสภา 
(นายศิริทร ทองออน) เทศบาลตําบลรูสะมิแลเพ่ือเปนคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณ 
   รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ คนที่ ๑  
 
สมาชิกสภาฯ   เรียน ประธานสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล นายกเทศมนตรีตําบลรูสะมิแล                          
(นายอับดือกอเดร สาเหาะ)  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแลและผูเขารวมประชุมทุกทาน 
   ผมนายอับดือกอเดร สาเหาะ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล เขต ๑ ขอเสนอ 
   นายกอเซ็ง  อูเซ็ง  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแลเขต ๒  เปนคณะกรรมการ 
   แปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ คนที่  ๑ 

ผูรับรอง ๑. นายอาบูบากา  เปาะกา รองประธานสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล   
    ๒. นายเรียม  แกวทอง  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล  เขต ๑ 
    ๓. นายสุรเดช  เดนอุดม สมาชิกสภาเทศบาลตาํบลรูสะมิแล  เขต ๑ 

    ๔. นายมูหามะ  มะตีเยาะ  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล  เขต ๒ 
 
ประธานสภาฯ   มีสมาชิกสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแลทานใดจะเสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาล
(นายศิริทร ทองออน) ตําบลรูสะมิแลทานอื่นเปนคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
   ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ คนที่ ๑ หรือไม 
    หากไมมีการเสนอชื่อเพ่ิมเติมขอใหสมาชิกสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแลลงมติ 
   เลือกคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  
   พ.ศ. ๒๕๖๔ คนที่  ๑ 
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มติที่ประชุม... 
 

มติที่ประชมุ   สภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล มีมติเลือกสมาชิกสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล  
เลือกนายกอเซ็ง  อูเซ็ง  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล  เขต ๒  
เปนคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป  
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ คนที่ ๑ ดวยมต ิ

    เห็นชอบ  ๗  เสียง 
๑. นายอาบบูากา  เปาะกา  รองประธานสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล   

    ๒. นายอิสมาแอ  เด็งซี สมาชิกสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล  เขต ๑ 
๓. นายอับดือกอเดร สาเหาะ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล เขต ๑ 

    ๔. นายเรียม  แกวทอง สมาชิกสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล  เขต ๑ 
    ๕. นายพงษศักดิ์  แกวมณี สมาชิกสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล  เขต ๒ 

๖. นายมูหามะ  มะตีเยาะ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล  เขต ๒  

๗. นางชาติยะ  มะแซ  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล  เขต ๒ 
ไมเห็นชอบ   - ไมมี- 
งดออกเสียง  ๓ เสียง 

    ๑. นายศิริทร  ทองออน ประธานสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล   
    ๒. นายสุรเดช  เดนอดุม สมาชิกสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล  เขต ๑ 
    ๓. นายกอเซ็ง  อูเซ็ง สมาชิกสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล  เขต ๒ 
 

ประธานสภาฯ   ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล เสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลตําบล
(นายศิริทร ทองออน) รูสะมิแลเพ่ือเปนคณะกรรมการเพ่ือแปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
   ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ คนที่ ๒  
 

รองประธานสภาฯ  เรียน ประธานสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล นายกเทศมนตรีตําบลรูสะมิแล                          
(นายอาบูบากา  เปาะกา)  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแลและผูเขารวมประชุมทุกทาน 

ผมนายอาบูบากา เปาะกา รองประธานสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล ขอเสนอ 
   นายสุรเดช  เดนอุดม สมาชิกสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล เขต ๑ เปนคณะกรรมการ 
   แปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ คนที่ ๒ 

ผูรับรอง ๑. นางชาติยะ  มะแซ  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล  เขต ๒ 
๒. นายมูหามะ  มะตีเยาะ  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล  เขต ๒  

๓. นายกอเซ็ง  อูเซ็ง สมาชิกสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล  เขต ๒ 
     ๔. นายสุรเดช  เดนอุดม สมาชิกสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล  เขต ๑ 
     ๕. นายพงษศักดิ์  แกวมณ ีสมาชิกสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล  เขต ๒ 

 

ประธานสภาฯ   มีสมาชิกสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแลทานใดจะเสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาล
(นายศิริทร ทองออน) ตําบลรูสะมิแลทานอื่นเปนคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
   ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ คนที่ ๒ หรือไม 
    หากไมมีการเสนอชื่อเพ่ิมเติมขอใหสมาชิกสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแลลงมติ 
   เลือกคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  
   พ.ศ. ๒๕๖๔  คนที่  ๒ 
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มติที่ประชุม... 
 

มติที่ประชมุ   สภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล มีมตเิลือกสมาชิกสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล  
เลือกนายสุรเดช เดนอุดม สมาชิกสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล เขต ๑ 
เปนคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ   
พ.ศ.๒๕๖๔ คนที่ ๒  ดวยมติ 

    เห็นชอบ  ๘  เสียง 
๑. นายอาบบูากา  เปาะกา  รองประธานสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล   

    ๒. นายอิสมาแอ  เด็งซี สมาชิกสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล  เขต ๑ 
๓. นายอับดือกอเดร สาเหาะ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล เขต ๑ 

    ๔. นายเรียม  แกวทอง สมาชิกสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล  เขต ๑ 
    ๕. นายพงษศักดิ์  แกวมณี สมาชิกสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล  เขต ๒ 

๖. นายมูหามะ  มะตีเยาะ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล  เขต ๒  

๗. นางชาติยะ  มะแซ  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล  เขต ๒ 
๘. นายกอเซ็ง  อเูซ็ง  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล  เขต ๒ 
ไมเห็นชอบ   - ไมมี- 
งดออกเสียง  ๒ เสียง 

    ๑. นายศิริทร  ทองออน ประธานสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล   
    ๒. นายสุรเดช  เดนอดุม สมาชิกสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล  เขต ๑ 
 
ประธานสภาฯ   ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล เสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลตําบล
(นายศิริทร ทองออน) รูสะมิแลเพ่ือเปนคณะกรรมการเพ่ือแปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
   ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  คนที่ ๓  
 
สมาชิกสภาฯ   เรียน ประธานสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล นายกเทศมนตรีตําบลรูสะมิแล                          
(นายเรียม  แกวทอง)  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแลและผูเขารวมประชุมทุกทาน 

ผมนายเรียม  แกวทอง สมาชิกสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล เขต ๑ ขอเสนอ 
นายพงษศักดิ์  แกวมณี สมาชิกสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล เขต ๒ เปนคณะกรรมการ
แปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ คนท่ี ๓ 

ผูรับรอง ๑. นายมูหามะ  มะตีเยาะ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล  เขต ๒  

๒. นางชาติยะ  มะแซ  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล  เขต ๒ 
๓. นายอิสมาแอ  เด็งซ ี สมาชิกสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล  เขต ๑ 
๔. นายกอเซ็ง  อูเซ็ง สมาชิกสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล  เขต ๒ 
๕. นายสุรเดช  เดนอุดม สมาชิกสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล  เขต ๑ 

 
ประธานสภาฯ   มีสมาชิกสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแลทานใดจะเสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาล
(นายศิริทร ทองออน) ตําบลรูสะมิแลทานอื่นเปนคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
   ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ คนที่ ๓ หรือไม 
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หากไมมี... 
 

    หากไมมีการเสนอชื่อเพ่ิมเติมขอใหสมาชิกสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแลลงมติ 
   เลือกคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  
   พ.ศ. ๒๕๖๔ คนที่ ๓ 
 
มติที่ประชมุ   สภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล มีมติเปนเอกฉันทเลือกสมาชิกสภาเทศบาล 

ตําบลรูสะมิแล เลือกนายพงษศักดิ์ แกวมณี สมาชิกสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล 
เขต ๒ เปนคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ คนที่ ๓  ดวยมต ิ

เห็นชอบ  ๗  เสียง 
๑. นายมูหามะ  มะตีเยาะ  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล  เขต ๒  

    ๒. นายอิสมาแอ  เด็งซี สมาชิกสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล  เขต ๑ 
๓. นายอับดือกอเดร สาเหาะ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล เขต ๑ 

    ๔. นายเรียม  แกวทอง สมาชิกสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล  เขต ๑ 
    ๕. นายสุรเดช  เดนอดุม สมาชิกสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล  เขต ๑ 

๖. นายกอเซ็ง  อเูซ็ง  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล  เขต ๒ 

๗. นางชาติยะ  มะแซ   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล  เขต ๒ 
ไมเห็นชอบ   - ไมมี- 
งดออกเสียง  ๓ เสียง 

    ๑. นายศิริทร  ทองออน ประธานสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล   
    ๒. นายอาบูบากา  เปาะกา  รองประธานสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล   
    ๓. นายพงษศักดิ์  แกวมณี สมาชิกสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล  เขต ๒ 
 
ประธานสภาฯ   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น  
(นายศิริทร ทองออน)  พ.ศ. ๒๕๔๗ ขอ ๑๐๙ การนัดประชุมและเปดประชุมคณะกรรมการสภาทองถ่ินครั้ง 

แรกใหเปนหนาที่ของเลขานุการสภาทองถ่ิน 
ใหคณะกรรมการสภาทองถ่ินคณะหนึ่งๆเลือกประธานกรรมการและเลขานุการ

จากกรรมการสภาทองถ่ินคณะนั้น ๆ 
ในการประชุมคณะกรรมการสภาทองถ่ินตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวา

ก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุมมติของคณะกรรมการสภา
ทองถ่ินใหถือเสียงขางมาก กรณคีะแนนเสียงเทากันใหประธานกรรมการออกเสียงชี้ขาด 

ซึ่งเลขานุการสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแลจะไดดําเนินการตามระเบียบตอไป 
และเ พ่ือใหการพิจารณารางเทศบัญญัติ งบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 25๖๔ เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการ
ประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 ขอ 45 วรรค 3 เรื่องใหกําหนดระยะเวลาเสนอคํา
แปรญัตติไวไมนอยกวา 24 ชั่วโมง นับแตสภาทองถิ่นมีมติรับหลักการรางเทศบัญญัติ
งบประมาณ นั้น 
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หากสมาชิก... 
หากสมาชิ กสภาท าน ใดต องการ เสนอคํ าแปร ญัตติ  ร า ง เทศบัญญัติ                           

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.25๖๔ ตอคณะกรรมการแปรญัตติ                                        
จึงสามารถเสนอคําแปรญัตติได ณ งานกิจการสภา สํานักงานเทศบาลตําบลรูสะมิแล   
ในวันและเวลาดังนี้คอื 

   - วันอังคารที่  ๑  กันยายน ๒๕๖๓    ตัง้แตเวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐  น. 
   - วันพุธที ่ ๒  กันยายน ๒๕๖๓     ตัง้แตเวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐  น. 
   - วันพฤหัสบดีที ่ ๓  กันยายน ๒๕๖๓  ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐  น. 
 

๕.๓  รายงานเพื่อทราบ การประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่น ๕ ป  (พ.ศ. ๒๕๖๑-
๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 1/2563 ของเทศบาลตําบลรูสะมิแล   
เหตุผลความจําเปน  รายนงานเพ่ือทราบเรื่องผูบริหารทองถิ่นไดอนุมัติและประกาศใช 
แผนพัฒนาทองถิ่น ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/2563 ของ
เทศบาลตําบลรูสะมิแล    

   ระเบียบกฎหมาย 
(1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง 
สวนทองถ่ิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ หมวด ๕ ขอ ๒๔ ขอ ๒๕ 
 

ประธานสภาฯ   เรียน สมาชิกสภาเทศบาล ผูบริหารเทศบาลตําบลรูสะมิแล และผูเขารวม      
(นายศิริทร ทองออน) ประชุมทุกทาน ตามระเบียบวาระท่ี 5 ขอ 5.๓ ขอเรียนเชิญทานนายกเทศมนตรี 

ตําบลรูสะมิแล ชี้แจงรายละเอียดตอไป 
 

นายกเทศมนตรีฯ  เรียน ประธานสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล สมาชิกเทศบาลตําบลรูสะมิแลและ                
(นายบันเทิง  ลองจันทร) ผูเขารวมประชุมทุกทาน 
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหนาที่ กระผมนายบันเทิง ลองจันทร ปลัดเทศบาลตาํบลรูสะมิแล ปฏิบัติหนาที่ 
นายกเทศมนตรีตําบลรูสะมิแล  นายกเทศมนตรีตําบลรูสะมิแล เสนอญัตติรายงานเพ่ือทราบ รายงานเพ่ือทราบ  

การประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน ๕ ป  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 
1/2563 ของเทศบาลตําบลรูสะมิแล ซึ่งเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง สวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
หมวด ๕ ขอ ๒๔ ใหผูบริหารทองถิ่นประกาศใชแผนพัฒนาท่ีอนุมัติแลว และนําไป
ปฏิบัติ รวมทั้งแจงสภาทองถิ่น คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 
องคการบริหารสวนจังหวัด อําเภอ หนวยงานที่เกี่ยวของ และประกาศใหประชาชนใน
ทองถิ่นทราบโดยทั่วกันภายในสิบหาวันนับแตวันที่ประกาศใชและปด 
ประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน 

ขอ ๒๕ ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นใชแผนพัฒนาทองถิ่นเปนกรอบในการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําป งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม และงบประมาณจาก
เงินสะสมในชวงของแผนนั้น รวมทั้ งวางแนวทางเ พ่ือใหมีการปฏิบัติ ใหบรรลุ
วัตถุประสงคตามโครงการที่กําหนดไวในแผนพัฒนาทองถ่ิน 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
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มติที่ประชุม... 
 
มติที่ประชมุ   สภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล มีมติรับทราบ 

 
๕.๔  รายงานเพื่อทราบ การประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่น ๕ ป  (พ.ศ. ๒๕๖๑-
๒๕๖๕) เพิ่มเติมเปล่ียนแปลงครั้งท่ี ๒/2563 ของเทศบาลตําบลรูสะมิแล   
เหตุผลความจําเปน  รายนงานเพ่ือทราบเรื่องผูบริหารทองถิ่นไดอนุมัติและประกาศใช 
แผนพัฒนาทองถิ่น ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลงครั้งท่ี ๒/2563  
ของเทศบาลตําบลรูสะมิแล    

   ระเบียบกฎหมาย 
   (1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง 
   สวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ หมวด ๕ ขอ ๒๔ ขอ ๒๕ 

 
ประธานสภาฯ   เรียน สมาชิกสภาเทศบาล ผูบริหารเทศบาลตําบลรูสะมิแล และผูเขารวม      
(นายศิริทร ทองออน) ประชุมทุกทาน ตามระเบียบวาระท่ี 5 ขอ 5.๔ ขอเรียนเชิญทานนายกเทศมนตรี 

ตําบลรูสะมิแลชี้แจงรายละเอียดตอไป 
 

นายกเทศมนตรีฯ  เรียน ประธานสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล สมาชิกเทศบาลตําบลรูสะมิแลและ                
(นายบันเทิง  ลองจันทร) ผูเขารวมประชุมทุกทาน 
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหนาที่ กระผมนายบันเทิง ลองจันทร ปลัดเทศบาลตาํบลรูสะมิแล ปฏิบัติหนาที่ 
นายกเทศมนตรีตําบลรูสะมิแล  นายกเทศมนตรีตําบลรูสะมิแล เสนอญัตติรายงานเพื่อทราบ การประกาศใช 

แผนพัฒนาทองถิ่น ๕ ป  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลงครั้งท่ี ๒/2563 
ของเทศบาลตําบลรูสะมิแล  ซึ่งเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการ
จัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง สวนทองถ่ิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ หมวด ๕ ขอ 
๒๔ ใหผูบริหารทองถ่ินประกาศใชแผนพัฒนาท่ีอนุมัติแลว และนําไปปฏิบัติ รวมทั้งแจง
สภาทองถ่ิน คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ องคการบริหารสวน
จังหวัด อําเภอ หนวยงานที่เก่ียวของ และประกาศใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยท่ัว
กันภายในสิบหาวันนับแตวันที่ประกาศใชและปด 
ประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน 

ขอ ๒๕ ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นใชแผนพัฒนาทองถิ่นเปนกรอบในการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําป งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม และงบประมาณจาก
เงินสะสมในชวงของแผนนั้น รวมทั้ งวางแนวทางเ พ่ือใหมีการปฏิบัติ ใหบรรลุ
วัตถุประสงคตามโครงการที่กําหนดไวในแผนพัฒนาทองถ่ิน 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

มติที่ประชมุ   สภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล มีมติรับทราบ 
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๕.๕ ขอความเห็นชอบ... 
 

๕.๕. ขอความเห็นชอบ กรณีลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU) กับ
เทศบาลเมืองปตตานี เพื่อกําจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร ระยะท่ี ๒   
เหตุผลและความจําเปน เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมในการขอใชสถานที่กําจัดขยะมูล
ฝอยของเทศบาลเมืองปตตานี และสามารถนําขยะมูลฝอยไปจํากัดไดอยางถูกหลัก
วิชาการ 
ระเบียบกฎหมาย  

   (๑) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแกไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๑๔ พ.ศ. ๒๕๖๒  
   มาตรา มาตรา ๕๐ มาตรา ๕๑ 
 
ประธานสภาฯ   เรียน สมาชิกสภาเทศบาล ผูบริหารเทศบาลตําบลรูสะมิแล และผูเขารวม      
(นายศิริทร ทองออน) ประชุมทุกทาน ตามระเบียบวาระที่ 5 ขอ 5.๔ ขอเรียนเชิญทานนายกเทศมนตรีตําบล 

รูสะมิแล ชี้แจงรายละเอียดตอไป 
 
นายกเทศมนตรีฯ  เรียนทานประธานสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล และผูเขารวมประชุม 
(นายบันเทิง  ลองจันทร)    ทุกทานกระผมนายบันเทิง ลองจันทร ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหนาทีน่ายกเทศมนตรี 
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหนาที่     ตําบลรูสะมิแล ขอเรียนชี้แจงรายละเอียดตามประเด็นดังกลาวคือ 
นายกเทศมนตรีตําบลรูสะมิแล   เรื่องขอความเห็นชอบ กรณีลงนามบันทึกขอตกความรวมมือ (MOU) กับ

เทศบาลเมืองปตตานี เพ่ือกําจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร ระยะที่ ๒  สืบเนื่องมาจาก
เทศบาลเมืองปตตานี ไดมีหนังสือ ที่ ปน ๕๒๐๐๔/ว ๒๐๑๖ ลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม 
๒๕๖๓ เรื่อง ขอสนับสนุนเอกสารประกอบคําของบประมาณโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ
ระบบกําจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร ระยะที่ ๒ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
สืบเนื่องจากภายใตแผนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายของจังหวัด
ปตตานี ใหสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองปตตานี เปนสถานที่กําจัดขยะมูล
ฝอยแบบถูกหลักสุขาภิบาล โดยแบงกลุมพ้ืนที่ในการบริหารจัดการเปน ๔ กลุมพื้นที่ 
และเทศบาลตําบลรูสะมิแล อยูในกลุมที่ ๑ กลุมพื้นที่เมืองปตตานี มีองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นรวบรวมขยะมูลฝอยไปกําจัดที่สถานที่กําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมือง
ปตตานี จํานวน ๓๑ แหง 

  ในการบริหารจัดการระบบกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองปตตานี ไดรับ
การจัดสรรงบประมาณโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบกําจัดขยะมูลฝอย ระยะท่ี ๑ 
โดยมีระบบคัดแยกขยะ ระบบหมักปุยอินทรียและการผลิตมูลฝอยแหงอัดแทง (RDF) มี
ความสามารถในการรองรับปริมาณขยะมูลฝอยไดปริมาณ ๗๕ ตันตอวัน ขยะมูลฝอย
สวนเกินนําไปฝงกลบ ดังนั้นเพ่ือเปนการเตรียมความพรอมในการเปนสถานท่ีกําจัดขยะ
มูลฝอยของจังหวัดปตตานี ลดปริมาณขยะมูลฝอยที่ฝงกลบและยืดอายุการใชพ้ืนที่ฝง
กลบไดนานขึ้น เทศบาลเมืองปตตานีจึงเสนอโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบกําจัดขยะ
มูลฝอยแบบครบวงจร เทศบาลเมืองปตตานี ระยะที่ ๒ ประกอบดวย ระบบคัดแยกขยะ 
ระบบหมักปุยอินทรีย อาคารสํานักงาน ท่ีมีความสามารถรองรับปริมาณขยะมูลฝอย     
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๗๕ ตันตอวัน... 
 
 

๗๕ ตันตอวัน เพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณจากสํานักนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใหมีระบบคัด
แยกขยะ ระบบหมักปุยอินทรีย ที่มีความสามารถในการรองรับปริมาณขยะมูลฝอยได
รวม ๑๕๐ ตันตอวัน 
 และหากหนวยงานใดมีความประสงคที่จะนําขยะมูลฝอยไปกําจัดแบบถูกหลัก
วิชาการของเทศบาลเมืองปตตานี จึงขอใหลงนามในบันทึกขอตกลงความรวมมือ 
(MOU) ใหนําขยะมูลฝอยเขากําจัด โดยผานความเห็นจากสภาทองถิ่นดวย 
 ในการนี้จึงไดนําเสนอญัตติขอความเห็นชอบ กรณีลงนามบันทึกขอตกลงความ
รวมมือ (MOU) กับเทศบาลเมืองปตตานี เพ่ือกําจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร ระยะที่ 
๒ เพ่ือใหสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแลพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป 

 
ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแลทานใด มีขอเสนอแนะหรือพิจารณาเพ่ิมเติม 
(นายศิริทร  ทองออน) ขอเรียนเชิญ 

หากไมมีสมาชิกสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแลทานใดมีขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 
ขอใหลงมติเรื่องขอความเห็นชอบ กรณีลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU) กับ
เทศบาลเมืองปตตานี เพ่ือกําจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร ระยะที่ ๒ 

 
มติที่ประชมุ สภาเทศบาลตําบลรูสะมิแลมีมติเรื่องขอความเห็นชอบ กรณีลงนามบันทึกขอตกลง

ความรวมมือ (MOU) กับเทศบาลเมืองปตตานี เพื่อกําจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร 
ระยะที่ ๒  ดวยมตเิปนเอกฉันท 

  เห็นชอบ  ๑๐  เสียง 
  ไมเห็นชอบ   -  เสียง 
  งดออกเสียง    -  เสียง 
 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอื่น ๆ 
  
ประธานสภาฯ   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแลทานใดมีขอเสนอแนะหรือพิจารณาเพ่ิมเติม
(นายศิริทร ทองออน) หรือไม ขอเรียนเชิญ 
 
สมาชิกสภาฯ เขต   เรียน ทานประธานสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล สมาชิกสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล
(นายเรียม  แกวทอง) ผูบริหารเทศบาลตําบลรูสะมิแล และผูเขารวมประชุมทุกทาน 

 ผมนายเรียม  แกวทอง สมาชิกสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล เขต ๑ มีประเด็น
เสนอเพ่ือใหฝายบริหารดําเนินการแกไขคือ บริเวณถนนหนาสํานักงานเทศบาลตําบล 
รูสะมิแล ตลอดจนถึงหนาโรงพยาบาลธัญญลักษณปตตานี มีทางโคงลักษณะเกือบครึ่ง
วงกลม ซึ่งอันตรายมากหากผูขับขี่ยานพาหนะไมทราบเสนทาง หรือขับขี่ดวยความเร็ว 
โดยเมื่อประมาณหนึ่งสัปดาหที่ผานมา ไดมีรถจักรยานยนตแหกโคงและพลัดตกลงไปใน
คูขางถนน ดังนั้นจึงขอนําเรียนใหหาวิธีการเพ่ือปองกันอุบัติเหตุดังกลาวดวย 
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ประธานสภาฯ... 

ประธานสภาฯ   เรียน สมาชิกสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล ผูบริหารเทศบาลตําบลรูสะมิแล 
(นายศิริทร  ทองออน)  และผูเขารวมประชุมทุกทาน 

 ผมนายศิริทร ทองออน ประธานสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล มีเรื่องนําเสนอใน
ที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล คือ ขอใหฝายบริหารพิจารณาดําเนินการจัดทํา
ปายชื่อซอยบริเวณถนนไวยประสิทธิ์ และถนนพระยาเมือง หมูท่ี ๕ บานโคกมวง ดวย 
เนื่องจากมีจํานวนหลายซอย มากกวา ๑๐ ซอย และยังไมมีปายชื่อซอย เกิดปญหาเรื่อง
การนําสงเอกสาร ทางไปรษณีย และการใหบริการของเอกชนอ่ืนๆ ตลอดจนการนัด
หมายตางๆ ซึ่งทําใหยากแกการสื่อสาร และหาพิกัดตําแหนงที่ตั้ง 

 
สมาชิกสภาฯ เขต   เรียน ทานประธานสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล สมาชิกสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล
(นายกอเซ็ง อูเซ็ง) ผูบริหารเทศบาลตําบลรูสะมิแล และผูเขารวมประชุมทุกทาน 
    ผมนายกอเซ็ง  อูเซ็ง สมาชิกสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล เขต ๒ ขอสนับสนุน 

ขอเสนอของทานประธานสภาฯเนื่องจากประชาชนไดรับความเดือดรอนจริงๆ และมี
ประเด็นเสนอเพ่ือใหฝายบริหารดําเนินการแกไขเพิ่มเติมคือ ใหตรวจสอบและกวดขัน
การทุบทําลายฟุตบาทริมถนน เพื่อกอสรางทางลาด ทางเดินเชื่อมตอเขาบานของตนเอง 
บางแหงปดทับฝาคูระบายน้ํา และทําใหถนนชํารุด ซึ่งขอใหกองชางมีการตรวจสอบ
อยางสม่ําเสมอ และดําเนินการกับผูกระทําการดังกลาวใหถูกตองตามระเบียบกฎหมาย 
และคํานึงถึงประโยชนโดยสวนรวมดวย 

 
ผูอํานวยการกองคลัง   เรียน ทานประธานสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล สมาชิกสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล
(นายเสะยูนุ  เสะอาล)ี ผูบริหารเทศบาลตําบลรูสะมิแล และผูเขารวมประชุมทุกทาน 
    ผมนายเสะยูนุ เสะอาลี ผูอํานวยการกองคลัง ขอแจงประชาสัมพันธเรื่องการ 

จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งกําลังสรางความปนปวนและวุนวาย
ใหกับประชาชนอยูปจจุบัน เนื่องจากเกรงวาตนเองจะตองเสียภาษีเพ่ิมมากขึ้น และหาก
จายภาษีลาชาจะถูกเรียกเก็บคาปรับเพ่ิม โดยขณะนี้ฝายพัฒนารายได กองคลัง ไดเรง
ดําเนินการสํารวจ และแจงประเมินภาษีใหผูที่อยูในพ้ืนที่ตําบลรูสะมิแลทราบ ซึ่งอาจมี
ความลาชาบาง เนื่องจากมจีํานวนแปลงที่ดินท่ีตองประเมินภาษีมากถึง ๑๑,๐๐๐ แปลง
แตคณะผูบริหารไดพิจารณาขยายระยะเวลาการจายภาษีออกไปอีก ๑ เดือนแลว คือ
จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓  
 ดังนั้นจึงขอความรวมมือจากสมาชิกสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแลทุกทาน แจง
ประชาสัมพันธใหประชาชนในพื้นที่ของทานทราบดวย และหากมีขอสงสัยประการใด 
สามารถติดตอสอบถามไดที่ฝายพัฒนารายได ทุกชองทาง ทั้งมาดวยตนเอง โทรศัพท 
เวปไซต เฟสบุค และแอฟฟลิเคชั่นไลน แตขอใหเปนไปดวยความสุภาพเรียบรอย 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
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ประธานสภาฯ... 
 
 

ประธานสภาฯ   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแลทานใดมีขอเสนอแนะหรือพิจารณาเพ่ิมเติม
(นายศิริทร ทองออน) หรือไม ขอเรียนเชิญ 

หากไมมีประเด็นใดเพ่ิมเติมขอเรียนเชิญทานนายกเทศมนตรีตําบลรูสะมิแล 
ชี้แจงรายละเอียดตอไป 

 
นายกเทศมนตรีฯ  เรียนทานประธานสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล และผูเขารวมประชุม 
(นายบันเทิง  ลองจันทร)    ทุกทานกระผมนายบันเทิง ลองจันทร ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหนาทีน่ายกเทศมนตรี 
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหนาที่     ตําบลรูสะมิแล ขอเรียนใหทราบดังนี้ 
นายกเทศมนตรีตําบลรูสะมิแล    ประเด็นที่ทานสมาชิกสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล นําเสนอทั้ง ๓ เรื่อง 

คืออันตรายบริเวณทางโคง หนาสํานักงานเทศบาลตําบลรูสะมิแล การจัดทําปายชื่อซอย 
และการตรวจสอบกวดขันเรื่องการกอสรางทางเชื่อมเขาบาน และพังทําลายฟุตบาทริม
ถนน ขอมอบใหกองชางดําเนินการตรวจสอบ และนําเสนอแนวทางแกไข หรือ
ดําเนินการโดยเร็ว เพื่อจะไดพิจารณาอนุมัติดําเนินการตอไป 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ประธานสภาฯ   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแลทานใดมีขอเสนอแนะหรือพิจารณาเพ่ิมเติม
(นายศิริทร ทองออน) หรือไม ขอเรียนเชิญ 

 หากไมมีสมาชิกสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแลมีขอเสนอแนะเพ่ิมเติม ขอปด
ประชุม 
 

ปดประชุมเวลา  ๑๒.30 น. 

 

        
    ลงชื่อ..................................................................ผูบันทึกการประชุม 
              (นางสาวเนตรชนก  ดําลอง) 
                  เลขานุการสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล 

                                                               
    ลงชื่อ.................................................................ผูตรวจรายงานการประชุม 
                   (นายศิริทร  ทองออน) 
                     ประธานสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล 
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมไดตรวจสอบรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล             
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่  ๑ ประจําป พ.ศ.๒๕6๓ วันจันทรที ่ ๓๑  สิงหาคม ๒๕6๓ 

เวลา ๑๐.๐๐ น.  ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล แลว 

 
(ลงชื่อ)....................................................................ประธานกรรมการ 

     (นายเรียม  แกวทอง) 

                    
(ลงชื่อ)....................................................................กรรมการ 

     (นายสุรเดช  เดนอุดม) 

                       
(ลงชื่อ)....................................................................กรรมการ 

     (นายกอเซ็ง  อุเซ็ง) 

                     
(ลงชื่อ)....................................................................กรรมการ 

     (นางชาติยะ  มะแซ) 

                        
    (ลงชื่อ)....................................................................เลขานุการกรรมการ 

         (นางสาวเนตรชนก ดําลอง) 
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