ผูมาประชุมสภาเทศบาล
ลําดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลตนไทร
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจําป ๒๕๕9
วันที่ ๑5 สิงหาคม ๒๕๕9 เวลา 10.๐๐ น.
ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลตนไทร
…..............................

ชื่อ – สกุล
นายอาดานา เสะแม
นายมาหามะตาเยะ โตะละ
นายมืออาลี เจะมะ
นายอูมา มีเหาะ
นายอาหามะ อาแซ
นายอับดุลเลาะ กูแซ
นายอุสมาน วาเงาะ
นายยะโกะ สามะ
นายซุลกรีนัย สาแม
นายมะบีดี สาแลเมาะ
นายคาเร็ม แมเยาะ

ตําแหนง
ประธานสภาเทศบาล
รองประธานสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล/
เลขานุการสภาเทศบาล

ลายมือชื่อ
อาดานา เสะแม
มาหามะตาเยะ โตะละ
มืออาลี เจะมะ
อูมา มีเหาะ
อาหามะ อาแซ
อับดุลเลาะ กูแซ
อุสมาน วาเงาะ
ยะโกะ สามะ
ซุลกรีนัย สาแม
มะบีดี สาแลเมาะ
คาเร็ม แมเยาะ

หมายเหตุ

ผูเขารวมประชุมสภาเทศบาล
ลําดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
9

ชื่อ – สกุล
นายเจะอูเซ็ง สาและ
นายอับดุลฮาฟส โตะกูมิ
นายอาฮามะ วาเงาะ
นายรุสดี อาแวโกะ
นางปทมา มูซอ

ตําแหนง
ลายมือชื่อ
หมายเหตุ
นายกเทศมนตรี
เจะอูเซ็ง สาและ
รองนายกเทศมนตรี
ไมมา
รองนายกเทศมนตรี
อาฮามะ วาเงาะ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
รุสดี อาแวโกะ
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ปทมา มูซอ
นางซารีปะห หะยีแวดือเระ
ผูอํานวยการกองคลัง
ซารีปะห หะยีแวดือเระ
น.ส.อรุณี กะนอง
หัวหนาสํานักปลัด
อรุณี กะนอง
นายมูฮํามัดอาลี มิสุแท
ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม
มูฮํามัดอาลี มิสุแท
นางสาวคอมือซะห มะและ นักวิเคราะหนโยบายและแผน
คอมือซะห มะและ

-๒เริ่มประชุมเวลา 10.๐๐ น.
นายคาเร็ม แมเยาะ
- เรียน ประธานสภาเทศบาล คณะผูบริหารและสมาชิกสภาเทศบาล
เลขานุการสภาเทศบาล ทุกทาน ผมนาย
คาเร็ม แมเยาะ เลขานุการสภาเทศบาลตําบลตนไทร
วันนี้เปนการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒
ประจําป ๒๕๕ 9 ซึ่งจะมีการแปรญัตติในวาระที่ 2 และวาระที่ 3
บัดนี้ ที่ประชุมครบองคประชุมแลว ขอเรียนเชิญประธานสภาเทศบาลเปด
การประชุม ขอเรียนเชิญครับ
นายอาดานา เสะแม
- ขอเปดการประชุมสภาเทศบาลตําบลตนไทร สมัยสามัญ สมัยที่ ๓
ประธานสภาเทศบาล ครั้งที่ ๒ ประจําป ๒๕๕
9 ซึ่งมีระเบียบวาระทั้งหมด 6 วาระ
ระเบียบวาระที่ ๑

-

เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
ไมมี

ระเบียบวาระที่ ๒
- เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผานมา
นายอาดานา เสะแม
- เนื่องจากรายงานการประชุมครั้งที่ผานมายังไมแลวเสร็จ ขอใหสมาชิก
ประธานสภาเทศบาล สภาเทศบาลตรวจสอบรายงานการประชุมครั้งที่ผานมาในการประชุม
ครั้งตอไป
ระเบียบวาระที่ ๓ - เรื่องดวน
ระเบียบวาระที่ ๔ -

ไมมี
ญัตติ ขอความเห็นชอบ รางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป
๒๕๖๐ ในวาระที่ ๒ ขั้นแปรญัตติ

นายอาดานา เสะแม - ขอเชิญประธานกรรมการแปรญัตติกลาวคํารายงาน ขอเชิญครับ
ประธานสภาเทศบาล
นายคาเร็ม แมเยาะ
สมาชิกสภาเทศบาล

-

เรียน ประธานสภาเทศบาล คณะผูบริหารและสมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน

รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติเทศบาลตําบลตนไทร
พิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ตั้งแตวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๙
****************************************************
คณะกรรมการ
แปรญัตติ เทศบาลตําบลตนไทร ซึ่งไดรับการแตงตั้งในคราวประชุม
สภาเทศบาลตําบลตนไทร เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ ซึ่งคณะกรรมการแปรญัตติ ประกอบดวย
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๒.
๓.
๔.
๕.

๑. นายคาเร็ม แมเยาะ
นายอาหามะ อาแซ
นายมืออาลี เจะมะ
นายหะมะบีดี เซ็งสาเมาะ
นายยะโกะ สามะ

แตเนื่องจาก นายหะมะบีดี เซ็งสาเมาะ ไดเสียชีวิต เมื่อวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๘ ทําให
คณะกรรมการแปรญัตติ คงเหลือ จํานวน ๔ คน
คณะกรรมการแปรญัตติ ไดมาครบองคแลว จึงไดดําเนินการประชุม และที่ประชุมไดเลือก
ให นายคาเร็ม แมเยาะ เปนประธานกรรมการ นายอาหามะ อาแซ เปนกรรมการ นายมืออาลี เจะมะ
เปนกรรมการ และนายยะโกะ สามะ เปนกรรมการและเลขานุการ ไดพิจารณารางงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พรอมทั้งรอรับคําขอแปรญัตติ จากสมาชิกสภาเทศบาลฯ ตั้งแตวันที่
๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๐๐ น. ถึงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๓๐ น. แลว
คณะกรรมการฯ ไดพิจารณารางงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยรอบคอบแลว
เห็นวารูปแบบและการจัดทํารางงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ พรอมรายละเอียด
ตางๆถูกตองตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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
ทั้งนี้ คณะกรรมการแปรญัตติไดตรวจรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไดรายงานผลการประชุมตอประธานสภาเทศบาลฯ พรอมทั้งญัตติและรางเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อเสนอตอสภาเทศบาลตําบลตนไทร
พิจารณาตามรายละเอียดที่แนบเสนอมาพรอมนี้ดวยแลว
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(นายคาเร็ม แมเยาะ)
(นายอาหามะ อาแซ)

(ลงชื่อ)

คาเร็ม แมเยาะ ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

อาหามะ อาแซ กรรมการ

(ลงชื่อ)
(นายมืออาลี เจะมะ)

มืออาลี เจะมะ กรรมการ

(ลงชื่อ)
(นายยะโกะ สามะ

ยะโกะ สามะ กรรมการและเลขานุการ
)

นายอาดานา เสะแม - ขอบคุณประธานกรรมการที่กลาวคําแปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณ
ประธานสภาเทศบาล รายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕
60 ขอใหที่ประชุมพิจารณา
วาเห็นดวยหรือไมกับการพิจารณาของคณะกรรมการแปรญัตติ มีสมาชิก
สภาเทศบาลทานใดจะสอบถามหรือมีความเห็นแตกตางจากคณะกรรมการ
แปรญัตติหรือไม ถาไมมีผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลทานใด
เห็นชอบขอเสนอของคณะกรรมการแปรญัตติ ในวาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ
โปรดยกมือ
มติที่ประชุม

- มติเปนเอกฉันท (เห็นชอบรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําป ๒๕๖๐ ในวาระที่ ๒ ขั้นแปรญัตติ)

ระเบียบวาระที่ ๕

-

นายอาดานา เสะแม ประธานสภาเทศบาล

ญัตติ ขอความเห็นชอบ รางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป
๒๕๖๐ ในวาระที่ ๓ ขั้นเห็นชอบ
ในวาระที่ 3 จะไมมีการอภิปราย จะขอมติจากสภาเทศบาลวาจะรับเปน
เทศบัญญัติหรือไม สมาชิกสภาเทศบาลทานใดเห็นชอบใหตราเปน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560
โปรดยกมือขึ้น

-5มติที่ประชุม - มติเปนเอกฉันท (เห็นชอบ
รางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕60 ขั้นเห็นชอบ)
ระเบียบวาระที่ 6 - เรื่องอื่นๆ (ถามี)

นายอาดานา เสะแม - สมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะสอบถามหรือไม
วันนี้ใหโอกาสใหสมาชิก
ประธานสภาเทศบาล
สภาเทศบาลอภิปรายไดเต็มที่ เพราะใกลครบวาระ 4 ปแลว ขอเชิญครับ
นายอูมา มีเหาะ - เรียน ประธานสภาเทศบาล คณะผูบริหารและสมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
ทุกทาน ผมขอเสนอแนะเกี่ยวกับประกันสังคมของพนักงานจาง จะทํา
อยางไรใหพนักงานจางทุกคนจายเงินประกันสังคมทุกเดือน เนื่องจาก
พนักงานจางที่เสียชีวิตเสียโอกาสในการรับเงินชดเชยการเสียชีวิต
เพราะขาดสงเงินสมทบ ซึ่งเมื่อเกิดปญหานี้แลวควรตองดูแลใหทั่วถึง
อยากใหผูบริหารตั้งคณะกรรมการเก็บเงินประกันสังคมทุกเดือน
เพราะสงสารครอบครัวของพนักงานจางที่เสียชีวิต
นายอาดานา เสะแม - สมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะสอบถามในวาระอื่นๆหรือไม ขอเชิญครับ
ประธานสภาเทศบาล
นายคาเร็ม แมเยาะ - เรียน ประธานสภาเทศบาล คณะผูบริหารและสมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล ทุกทาน
ตลอดระยะเวลาที่ทุกทานอยูในสภาเขาปที่ 4 ใกลหมดวาระ
ในสวนการทํางานของคณะผูบริหารที่ผานมาภาพรวมอยูในเกณฑดี
เพราะทุกอยางผานไปดวยความรวมมือของสภาเทศบาลและประชาชนในการ
รวมมือรวมใจพัฒนาเทศบาลตําบลตนไทร คิดวาตอไปเทศบาลตําบลตนไทร
จะเปนเทศบาลที่นาอยู ไมทราบวาที่ผานมาในคราวประชุมทางคณะผูบริหาร
ไดติดตามในสวนที่สมาชิกสภาเทศบาลไดสอบถามหรือไม ไมวาจะเปนปญหา
ตางๆที่ตองแกไข ไมทราบวาไดดําเนินการอยางไรบาง อยากใหคณะผูบริหาร
ไดตอบในที่ประชุมสภาเทศบาลเพื่อใหผูเขารวมประชุมไดรับทราบ เพื่อเปน
แนวทางในการดําเนินการ ซึ่งตอไปการดําเนินการไมวาจะเปนการทํางาน
โครงการ สวัสดิการตางๆของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลตนไทร อยากให
ทุกทานรวมกับผูบริหาร ประชาชน เพื่อตอบสนองความตองการ
ของประชาชน
นายอาดานา เสะแม ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะสอบถามหรือไม ขอเชิญครับ

นายยะโกะ สามะ - เรียน ประธานสภาเทศบาล คณะผูบริหารและสมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล ทุกทาน
อยากใหมีหองน้ําบริเวณที่ขายอาหารที่บาตู เนื่องจากผูที่สัญจรไปมา
ไดรับความเดือดรอนในการใชบริการหองน้ํา
-6นายอาดานา เสะแม ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะสอบถามหรือไม ขอเชิญครับ

นายมะบีดี สาแลเมาะ -

เรียน ประธานสภาเทศบาล คณะผูบริหารและสมาชิกสภาเทศบาล

สมาชิกสภาเทศบาล ทุกทาน

อยากชี้แนะเรื่องเกาะกลางถนน อยากใหผูที่เกี่ยวของแกไข
ใหเปนระเบียบเรียบรอย เนื่องจากกลายเปนทางขามของคนที่มักงาย
ที่ขามทางเกาะกลางถนน อยากใหดูแลใหสวยงาม

นายอาดานา เสะแม ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะสอบถามหรือไม ขอเชิญครับ

นายอูมา มีเหาะ - เรียน ประธานสภาเทศบาล คณะผูบริหารและสมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล ทุกทาน
ขอสอบถามเรื่องโรงฆาสัตว จะแกไขอยางไรใหใชงานได
หากตกแตงใหเชาไดหรือไม เพราะเสียดายสถานที่ที่ไมไดใชประโยชน
นายอาดานา เสะแม ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะสอบถามหรือไม ขอเชิญครับ

นายยะโกะ สามะ - เรียน ประธานสภาเทศบาล คณะผูบริหารและสมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
ทุกทาน ขอใหตรวจสอบคูระบายน้ําจากถนนสายกูโบวถึงโรงเรียนบานบาตู
เนื่องจากมีขยะเปนจํานวนมาก ขอใหคณะผูบริหารชวยดูแลในสวนนี้
ดวยครับ
นายอาดานา เสะแม - ขอใหคณะผูบริหารไดชี้แจง ขอเรียนเชิญครับ
ประธานสภาเทศบาล
นายเจะอูเซ็ง สาและ
นายกเทศมนตรี

-

เรียน ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน
วันนี้เปนวันสําคัญเนื่องจากในสวนงบประมาณตางๆที่ตองผานสภา
เทศบาล ซึ่งเปนนิมิตหมายที่ดีที่ทุกทานใหความเห็นชอบเรื่องการตรา
เทศบัญญัติหรือโครงการตางๆที่อยูในเทศบัญญัติ ฉะนั้นเมื่อดําเนินการ
มาแลว 4 ป หากประเมินการทํางานคิดวานาจะไมถึงหนึ่งรอย
เปอรเซ็นต เพราะการดําเนินงานตางๆมีอุปสรรคเรื่องงบประมาณ ซึ่งเปน
เรื่องหลัก ทําใหงานตองดําเนินการในสวนที่เดือดรอนกอน ในการแกไข
ปญหาตางๆ เชน ถนน คูระบายน้ํา การจัดระเบียบในเทศบาล ไมวา
จะเปนเรื่องประกันสังคม ซึ่งที่ผานมาไดครอบคลุมทั้งพนักงานจางตาม
ภารกิจ และพนักงานจางทั่วไปมาโดยตลอด ในสวนที่มีปญหาคือผูที่
กระทบการปรับเปนพนักงานจางเหมาบริการ ซึ่งจะประสานกับ
ผูอํานวยการกองคลังใหดําเนินการทําประกันสังคมใหกับพนักงานจางเหมา
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ที่พนักงานจางบางคนไมจายตามกําหนด โดยเฉพาะพนักงานจางที่เสียชีวิต
ไดขาดสงเงินประกันสังคมเปนเวลา 10 เดือน ทําใหไดรับผลกระทบ
เมื่อเกิดปญหา ในสวนการจัดระเบียบถนนทางเทาในเขตเทศบาลตําบลตน

ไทร ที่ผามาไดพูดถึงเรื่องนี้แลว แตเนื่องจากมีปญหากับแขวงการทาง
ที่งบประมาณการจัดระเบียบความสวยงามไมสามารถดําเนินการได
หากแขวงการทางไมอนุญาตก็ไมสามารถดําเนินการได ซึ่งไดประสานกับ
นายอําเภอบาเจาะวาจะดําเนินการอยางไรเกี่ยวกับเขตพื้นที่ทับซอน ซึ่งอยู
ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลแตการดําเนินการเปนหนวยงานอื่น
เนื่องจากการจัดระเบียบความสวยงาม มีความสําคัญเพราะเปนประตูหนา
ดาน สูจังหวัดนราธิวาส และไดประสานกับผูอํานวยการกองชางวา
จะดําเนินการตั้งแตสะพานกอตอถึงหนาเทศบาลตําบลตนไทร โดยให
เสนอหนังสือกับแขวงการทาง และทางแยกปะลุกาสาเมาะอยากใหมี
ไฟแดง แตแขวงการทางแจงวากําลังดําเนินการกับสวนกลางเชนกัน
อยากใหตนไทรมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น ไมวาจะเปนตลาดที่บาตู
ซึ่งที่ผานมาไดจัดระเบียบทางเทาสองขางทาง ซึ่งยังดําเนินการไมไดเพราะ
ยังไมไดรับหนังสือจากแขวงการทาง ซึ่งกฎหมายใหมอาจมีการเรียกองคกร
ตางๆ จัดแบงเขตใหเกิดความชัดเจนในอนาคตตอไป ในสวน
โรงฆาสัตวตองมองวาเปาหมายของผูประกอบการฆาสัตวมีจํานวนกี่ราย
เนื่องจากการซอมแซมตองใชงบประมาณจํานวนมาก แตก็ตองรองรับ
ในอนาคตดวย ซึ่งจะใหกองชางตรวจสอบโรงฆาสัตววาจะดําเนินการ
อยางไรเพื่อใหใชงานได ในสวนการดําเนินงานตางๆนั้นอาจติดขัดในเรื่อง
ระเบียบตางๆ ที่มีหนวยงานสวนกลางมาตรวจสอบ ซึ่งหากทําในสวน
ที่ไมใชอํานาจหนาที่ของเทศบาลก็อาจถูกตรวจสอบได สําหรับเรื่อง
คูระบายน้ําตองปรับปรุงโครงสรางใหมในป 2560 โดยกอนสิ้น
ปงบประมาณนี้จะจัดระเบียบการเก็บขยะ การกวาดขยะ โดยจะปรับปรุง
ใหมซึ่งตองยอมรับการปรับปรุงในจัดปฏิรูปหนวยงานใหม โดยเฉพาะ
กองชางจะสํารวจพนักงานใหลงตัว เนื่องจากมีงานดานประปาในการ
กํากับดูแล ซึ่งการเปลี่ยนแปลงตางๆนั้นเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
ของทองถิ่นดวย ในสวนบุคลากรตองมีความสามัคคีทุกกอง ไมมีการแบง
พรรคพวกซึ่งเปนเปาหมายที่จะเดินตอไปในป 2560 ซึ่งผมมีความตั้งใจ
ที่จะสรางความเปนธรรม ความเปนกลาง หากประชาชนยอมรับก็พอใจ
แลว ในสวนการสงเสริมชีพกลุมสตรี อยากใหเกิดความเปนธรรมและมี
ความชัดเจนในการสรางจุดเดน เชน มีสินคาโอท็อป
อยากใหผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคมดําเนินการใหเปนรูปธรรม
เกิดการสงเสริมอาชีพอยางแทจริง โดยตองนําแนวเศรษฐกิจพอเพียงเปน
-8แนวทางในการมาประยุกตใชในพื้นที่ดวย ไมวาจะเปนการปลูกปา
สวนรวม ซึ่งในป 2560 เทศบาลจะเปนจุดศูนยกลางจุดพักรถ
มีหองน้ํา หองละหมาด หากมีสินคาโอท็อปวางขายก็จะเปนการสงเสริม
อาชีพได และตองขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลทุกทานที่ใหความสําคัญ
ในเรื่องความเปนอยูของประชาชน เรื่องโครงสรางพื้นฐาน และปญหา
ตางๆ ที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะการประชาสัมพันธตางๆเทศบาลยังขาดการ

ประชาสัมพันธ ใหประชาชนทราบในเรื่องตางๆ ในป 2560 ตองเนน
เรื่องการประชาสัมพันธ ขอฝากใหหัวหนาสํานักปลัดรับเรื่องการ
ประชาสัมพันธตางๆ เชน การติดตั้งปายไวนิล ปายประกาศโครงการ
ตางๆ และปญหาตางๆใหประชาชนไดทราบ ซึ่งปญหาตางๆถาให
ความสําคัญในการแกไขปญหาจะสามารถแกไขปญหาลุลวงไปดวยดี
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับพวกเราทุกทานในการทุมเทและตั้งใจทํางานใหกับประชาชน
ในเขตเทศบาลตําบลตนไทร
นายอาดานา เสะแม - ขอบคุณคณะผูบริหาร มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะสอบถามอีกหรือไม
ประธานสภาเทศบาล
นายอูมา มีเหาะ - เรียน ประธานสภาเทศบาล คณะผูบริหารและสมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
ทุกทาน อยากทราบเทศบัญญัติ ปงบประมาณ 2560 มีการตั้ง
เกี่ยวกับกูโบวหรือไม เนื่องจากการฝงศพในฤดูฝนลําบากมาก อยากให
ผูบริหารยกระดับที่ดินวางเปลา ใหสูงขึ้นเพื่อปองกันน้ําในชวงฤดูฝน
นายอาดานา เสะแม - ขอ
ประธานสภาเทศบาล
นายเจะอูเซ็ง สาและ
นายกเทศมนตรี

-

เชิญคณะผูบริหารไดชี้แจงครับ
เรียน ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน
ขอบคุณ นายอูมา มีเหาะ ที่ไดสอบถาม ในสวนเรื่องโรงฆาสัตวในการให
ผูอื่นเชานั้น ในระเบียบของเทศบาลตองมีโรงฆาสัตว หากจะมีการแกไข
ตองใหชางสํารวจใหม และเรื่องกูโบวนั้นมีปญหา 2 ที่ ไดแก กูโบวที่
บานบาตูและกูโบวที่บือแนปแย ซึ่งจะตั้งงบประมาณในการดําเนินการถม
ที่กูโบว สูง 1 เมตร แตปนี้ไมสามารถอุดหนุนใหมัสยิดได ตองรอ
กฎหมายใหชัดเจนกอนเกี่ยวกับการอุดหนุนใหกับมัสยิด แตจะใหกองชาง
ไปสํารวจวาตองใช เนื้อที่ และความสูงเทาใดเพื่อปองกันน้ําในชวงฤดูฝน

นายอาดานา เสะแม - มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะสอบถามอีกหรือไม ขอเชิญครับ
ประธานสภาเทศบาล

-๙นางสาวอรุณี กะนอง หัวหนาสํานักปลัด ทุกทาน

เรียน ประธานสภาเทศบาล คณะผูบริหารและสมาชิกสภาเทศบาล
ขอชี้แจงเรื่องการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกัน
สุขภาพระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ ตามประกาศสํานักงานหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑเพื่อสนับสนุนใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ
ทองถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.๒๕๕๗ ขอ 8 ใหคณะกรรมการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพในแตละทองถิ่นหรือพื้นที่ประกอบดวย
(1) ผูบริหารสูงสุดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนประธาน
กรรมการ
(2) ผูทรงคุณวุฒิในพื้นที่ จํานวน 2 คน เปนรองประธาน
กรรมการ
(3) สมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น
เปนกรรมการ
ที่สภามอบหมาย จํานวน 2 คน
(4) หัวหนาหนวยบริการปฐมภูมิในพื้นที่ เปนกรรมการ
(5) อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานในพื้นที่
เปนกรรมการ
ที่คัดเลือกกันเอง จํานวน 2 คน
(6) ผูแทนหมูบานหรือชุมชนที่ประชาชนในหมูบาน
เปนกรรมการ
หรือชุมชนคัดเลือกกันเอง จํานวนไมเกิน 5 คน
(7) ผูแทนศูนยประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน
เปนกรรมการ
หรือหนวยรับเรื่องรองเรียนอิสระในพื้นที่ จํานวน 1 คน(ถามี)
(8) ปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
เปนกรรมการ
หรือเจาหนาที่อื่นที่ผูบริหารสูงสุดของ
และเลขานุการ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมอบหมาย
ซึ่งขอ 8 (3) สมาชิกสภาทองถิ่นที่สภามอบหมายจํานวน 2 คนเปน
กรรมการ ซึ่งตามคําสั่งสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
ที่ ค.01414/2557 เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
มนระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 ลําดับที่ 7
นายหะมะบีดี เซ็งสาเมาะ สมาชิกสภาเทศบาล ที่สภามอบหมายเปน
กรรมการไดเสียชีวิต เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2558 จึงทําใหคณะกรรมการ
ซึ่งมาจากสมาชิกสภาเทศบาลวางลง และจะตองใหสมาชิกสภาเทศบาลมีการ
คัดเลือกแทนตําแหนงที่วาง จํานวน 1 ตําแหนง

นายคาเร็ม แมเยาะ - ผมขอเสนอนายยะโกะ สามะ ตําแหนงสมาชิกสภาเทศบาล แทน สมาชิก
สมาชิกสภาเทศบาล นายหะมะบีดี เซ็งสาเมาะ
นายอาดานา เสะแม - สมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะเสนอทานอื่นอีกหรือไม ถาไมมีขอมติที่ประชุม
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลทานใดเห็นชอบใหนายยะโกะ สามะ เปนกรรมการ
โปรดยกมือขึ้น
มติที่ประชุม - มติเปนเอกฉันท (เห็นชอบใหนายยะโกะ สามะ เปนกรรมการ)

-10นางซารีปะห หะยีแวดือเระ- เรียน ประธานสภาเทศบาล คณะผูบริหารและสมาชิกสภาเทศบาล
ผูอํานวยการกองคลัง ทุกทาน ขอชี้แจงเรื่องการทําประกันสังคมของพนักงานจาง ซึ่งพนักงานจาง
เหมาบริการตองหักเงินจากเจา ตัวเทานั้น ไมไดหักในบัญชีเงินเดือน ซึ่งที่ผาน
มาไดใหเจาหนาที่ประกันสังคมมาใหความรูเรื่องประกันสังคมในดานตางๆ
เชน การหักเงินประกันสังคมสําหรับพนักงานจางเหมาบริการ เปนตน
สําหรับพนักงานจางที่เสียชีวิตขาดสงเงินประกันสังคม เปนเวลา 10 เดือน
และยังมีพนักงานจางอีกหนึ่งรายที่ไมไดสงเงินประกันสังคมตามระยะเวลาที่
กําหนด
นายอาดานา เสะแม - มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะสอบถามอีกหรือไม ถาไมมีขอปดการ
ประธานสภาเทศบาล
ประชุม
ปดการประชุม เวลา ๑4.๐๐ น.
(ลงชื่อ)

(นายอูมา มีเหาะ )

(ลงชื่อ)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายซุลกรีนัย สาแม)

(ลงชื่อ)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายมะบีดี สาแลเมาะ)

(ลงชื่อ)

(นายคาเร็ม แมเยาะ)

ลงนามรายงานการประชุม

(นายอาดานา เสะแม)
ประธานสภาเทศบาล
วันที่
เดือน

ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม

พ.ศ.

เลขานุการสภาเทศบาล

