รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลตนไทร
สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจําป ๒๕๖๑
วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลตนไทร
…..........................................................

ผูมาประชุมสภาเทศบาล
ลําดับที่
ชื่อ – สกุล
๑
นายอาดานา เสะแม
๒
นายมาหามะตาเยะ โตะละ
๓
นายมืออาลี เจะมะ
๔
นายอูมา มีเหาะ
๕
นายอาหามะ อาแซ
๖
นายอับดุลเลาะ กูแซ
๗
นายอุสมาน วาเงาะ
๘
นายยะโกะ สามะ
๙
นายซุลกรีนัย สาแม
๑๐ นายมะบีดี สาแลเมาะ
๑๑ นายคาเร็ม แมเยาะ
ผูเขารวมประชุมสภาเทศบาล
ลําดับที่
ชื่อ – สกุล
๑
นายเจะอูเซ็ง สาและ
๒
นายอับดุลฮาฟส โตะกูมิ
๓
นายอาฮามะ วาเงาะ
๔
นางปทมา มูซอ
๕
นายมังโซร สาแม
๖
นายอมาตย เปาะแย
๗
นายกฤษดา วงษภูวรักษ
๘
น.ส.อรุณี กะนอง
๙
นางสาววรรณสุนัยดา มะลี
๑๐ นางซารีปะห หะยีแวดือเระ
๑๑ นางสาวคอมือซะห มะและ

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

ตําแหนง
นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
รักษาการปลัดเทศบาล
ผูอํานวยการกองชาง
ผูอํานวยการกองสาธารณสุขฯ
หัวหนาสํานักปลัด
หัวหนาฝายพัฒนาชุมชน
ผูอํานวยการกองคลัง
นักวิเคราะหนโยบายและแผน

ลายมือชื่อ
เจะอูเซ็ง สาและ
อับดุลฮาฟส โตะกูมิ
อาฮามะ วาเงาะ
ปทมา มูซอ
มังโซร สาแม
อมาตย เปาะแย
กฤษดา วงษภูวรักษ
อรุณี กะนอง
วรรณสุนัยดา มะลี

หมายเหตุ

ซารีปะห หะยีแวดือเระ

คอมือซะห มะและ

-๒เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.
นายคาเร็ม แมเยาะ
เลขานุการสภาเทศบาล

นายอาดานา เสะแม
ประธานสภาเทศบาล
ระเบียบวาระที่ ๑
นายอาดานา เสะแม
ประธานสภาเทศบาล
นายมังโซร สาแม
รักษาการปลัดเทศบาลฯ
นายอาดานา เสะแม
ประธานสภาเทศบาล

ระเบียบวาระที่ ๒
นายอาดานา เสะแม
ประธานสภาเทศบาล
นายคาเร็ม แมเยาะ
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียน ประธานสภาเทศบาล คณะผูบริหารและสมาชิกสภาเทศบาล
ทุกทาน ผมนายคาเร็ม แมเยาะ เลขานุการสภาเทศบาลตําบลตนไทร
วันนี้เปนการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจําป
๒๕๖๑ บัด นี้ ที่ประชุมครบองคประชุมแลว ขอเรียนเชิญประธานสภา
เทศบาลเปดการประชุม ขอเรียนเชิญครับ
บิสมิลลาฮฮีเราะหมานิรรอฮีม อัสสาลามูอาลัยกุมวาเราะหมาตุลเลาะฮีวาบา
รอกาตุฮ ขอเปดการประชุมสภาเทศบาลตําบลตนไทร สมัยสามัญ สมัยที่ ๑
ครั้งที่ ๑ ประจําป ๒๕๖๑ ตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้
เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
เนื่อ งจากรองปลัด เทศบาลฯ ไดโ อนยา ยมาใหม ขอให รองปลัด เทศบาลฯ
ไดแนะนําตัวใหกับที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลตนไทร ดวยครับ
เรียนประธานสภา ผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ และผูเขารวมประชุมทุกทาน
ผม นายมังโซร สาแม รองปลัดเทศบาลฯ ตอนนี้ทําหนาที่รักษาราชการแทน
ปลั ด เทศบาลตํ า บลต น ไทร ผมจะทํ า หน า ที่ ใ ห ดี ที่ สุ ด ตามหน า ที่ ที่ ไ ด รั บ
มอบหมาย
ขอบคุณรักษาการปลัดเทศบาลฯ ครับ ตอไป เรื่องที่ ๒ เรื่องการประชุมสมาชิก
สภา อปท. ของอําเภอบาเจาะ ตอนนี้อําเภอบาเจาะจะเรียกประชุมสมาชิกสภา
อปท. เดือนละครั้ง ขอใหสมาชิกสภาเทศบาลตําบลตนไทรทุกทานใหความรวมมือ
เข า รว มประชุ มด ว ยครั บ เวลาอํ าเภอเรี ย กประชุม ขอให เจ า หนา ที่ แจ ง ให
สมาชิกสภาฯทราบดวย
เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผานมา
การประชุมสภาสมัยสามัญ ครั้งที่ ๓ สมัยที่ ๑ วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ และ
การประชุมสภาสมัยสามัญ ครั้งที่ ๓ สมัยที่ ๒ วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐
ขอใหสมาชิกสภาฯ ทุกทาน ไดตรวจสอบครับ
ขออนุญาตครับ มีขอความที่ผิดพลาด หนา ๑๙ คณะกรรมการแปรญัตติ จํานวน
๕ คน ประกอบดวย ๑. นายคาเร็ม แมเยาะ ๒. นายอาหามะ อาแซ ๓. นาย
มืออาลี เจะมะ ๔.นายอับดุลเลาะ กูแซ ใหเปลี่ยนเปน นายหามะบีดี เซ็งสาเมาะ
และ ๕. นายยะโกะ สามะ

-๓นายซุกรีนัย สาแม
สมาชิกสภาเทศบาล
นายอาดานา เสะแม
ประธานสภาเทศบาล

ขออนุญาตครับ ผมไดอานบันทึกรายงานการประชุมมีขอผิดพลาด หนา
๑๙ ของการประชุมสภาสมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ อยางที่ ทานคาเร็ม ไดกลาวเมื่อสักครู
และในการประชุมสภาสมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ หนา ๒ บรรทัดที่ ๖ ตกคําวา กุม หนา
๔ บรรทัดที่ ๑๐ ตองการ ครับ
ขอบคุณทานสมาชิกสภาฯ ที่ไดใหคําชี้แนะเกี่ยวกับขอผิดพลาดในรายงาน
การประชุม ขอใหเจาหนาที่ไดแกไขเอกสารรายงานการประชุมใหถูกตอง
ดวยครับ

มติที่ประชุม

มติเปนเอกฉันท รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓
ครั้ งที่ ๑ วั นที่ ๑ สิ งหาคม ๒๕๖๐ และการประชุม สภาสมัย สามั ญ
สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องดวน
ไมมี

ระเบียบวาระที่ ๔

ญัตติ เรื่อง อนุมัติโอนงบประมาณรายจาย เพื่อจัดตั้งเปนรายการใหม
จํานวน ๕ รายการ และขอเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ จํานวน
๒ รายการ
สําหรับรายละเอียดการโอนงบประมาณรายจาย เพื่อจัดตั้งเปนรายการใหม
และเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง เชิญทานนายกเทศมนตรี ครับ
เรียนประธานสภา ผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และขาราชการผูเขารวม
ประชุมทุกทาน ตามที่สภาเทศบาลตําบลตนไทร ไดอนุมัติใชเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งไดรับความเห็นชอบ
จากผูวาราชการจังหวัดนราธิวาส และไดประกาศใชไปแลว นั้น ทั้งนี้
เทศบาลตําบลตนไทรมีความจําเปนที่จะตองโอนงบประมาณเพื่อจัดตั้งเปน
รายการใหม และเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ เพื่อใหสามารถ
ดําเนินการไดตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑ รายละเอียดดังนี้
โอนงบประมาณรายจาย
โอนลด จํานวน ๔ รายการ
หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง
ประเภท โครงการปรับปรุงหองประชุมสภาเทศบาลตําบลตนไทร จํานวน
๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อจายเปนคาใชจายในการปรับปรุงหองประชุมสภา
เทศบาลตําบลตนไทร ขนาดกวาง ๕.๐๐ ม. ยาว ๖.๕๐ม. หรือมีพื้นที่ไม
นอยกวา ๓๒.๕๐ตร.ม. (รายละเอียดตามปริมาณงานตามแบบที่เทศบาล

นายอาดานา เสะแม
ประธานสภาเทศบาล
นายเจะอูเซ็ง สาและ
นายกเทศมนตรี

-๔–
กําหนด) ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)
งบประมาณอนุ มั ติ ๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลื อ ก อ นโอน
๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท โอนลดครั้ง นี้ ๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท งบประมาณ
คงเหลือหลังโอน - บาท (หนา ๒๗/๓๒)
หมวดคาใชสอย
- ประเภท โครงการฝกอบรมอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.)
จํานวน ๑๓๐,๐๐๐ บาท เพื่ อเปนค าใชจา ยโครงการฝก อบรมใหความรู
เรื่องการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เชน คาจัด ทําเอกสาร คาวิทยากร
คาวัสดุอุปกรณ คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม เปนตน ตั้งจายจากเงิน
อุ ด หนุ น ทั่ ว ไป (ปรากฏในแผนงานการรั ก ษาความสงบภายใน)
งบประมาณอนุ มั ติ ๑๓๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลื อ ก อ นโอน
๑๐๐,๐๐๐ บาท โอนลดครั้งนี้ ๕๓,๙๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือหลัง
โอน ๔๖,๑๐๐ บาท (หนา ๙/๓๒)
- ประเภท คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อจาย
เปนคาบํารุงรักษาซอมแซมทรัพยสิน ซอมแซมสิ่งสาธารณประโยชน เชน
ถนน ไฟฟา และ ครุภัณฑอื่นๆ เชน คาซอมแซมครุภัณฑที่ชํารุด เสียหาย
คา บํ า รุ ง รัก ษาครุ ภั ณฑ ต า งๆ ตั้ง จ า ยจากเงิ น อุ ด หนุ น ทั่ ว ไป(ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุ ม ชน) งบประมาณอนุ มั ติ ๒๐๐,๐๐๐บาท
งบประมาณคงเหลือกอนโอน ๑๓๐,๙๕๐ บาท โอนลดครั้งนี้ ๑,๐๐๐ บาท
งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๑๒๙,๙๕๐ บาท (หนา ๒๖/๓๒)
หมวดคาวัสดุ
ประเภท วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท เพื่อจายเปนคาใชจาย
ในการจัดซื้อวัสดุเครื่องแตงกาย เชน รองเทาบูท เสื้อฝน และอื่นๆ ตั้งจาย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน) งบประมาณ
อนุมัติ ๑๐,๐๐๐บาท งบประมาณคงเหลือกอนโอน ๕,๐๐๐ บาท โอนลด
ครั้งนี้ ๕,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน - บาท (หนา ๒๖/๓๒)
โอนเพิ่ม เพื่อจัดตั้งเปนรายการใหม จํานวน ๕ รายการ
หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง
ประเภท โครงการปรับปรุงภูมิทัศนหนาอาคารศูนยจําหนายสินคาประชารัฐ
เทศบาลตําบลตนไทร ตั้งไว ๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อปรับปรุงภูมิทัศนหนา
อาคารศูนยจําหนายสินคาประชารัฐเทศบาลตําบลตนไทรใหสวยงาม และ
เปนระเบียบเรียบรอย ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน)

-๕–
หมวดเงินอุดหนุน
ประเภท โครงการอุดหนุนศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอบาเจาะ จังหวัด นราธิวาส ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตั้งไว ๒๕,๐๐๐ บาท เพื่ออุดหนุนใหกับที่ทําการ
องคการบริหารสวนตําบลบาเระเหนือ ตั้งจายเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏใน
แผนงานสรางความเขมแข็งชุมชน)
หมวดคาครุภัณฑ
ครุภัณฑคอมพิวเตอร
- ประเภท โครงการจั ด ซื้ อ คอมพิ ว เตอร โ น ต บุ ค ส สํ า หรั บ ประมวลผล
จํานวน ๒๑,๐๐๐ บาท เพื่อจั ด ซื้อเครื่องคอมพิ วเตอรโนต บุคส มีหนว ย
ประมวลผลกลาง (CPU) ไมน อยกวา ๒ แกนหลั ก (๒ core) จํ านวน ๑
หน ว ย (รายละเอีย ดตามเกณฑร าคากลางคุณ ลั กษณะพื้ น ฐานครุ ภั ณ ฑ
คอมพิวเตอร) ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)
- ประเภท โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ ชนิด LED ขาวดํา ชนิด
Network แบบที่ @ จํานวน ) ๗,๙๐๐ บาท เพื่อจัด ซื้อ เครื่องพิมพชนิ ด
เลเซอร/ ชนิด LED ขาวดํา ชนิด Network แบบที่ ๑ (๒๗ หนา/นาที )
จํานวน ๑ เครื่อง (รายละเอียดตามเกณฑราคากลางคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุ ภั ณ ฑ ค อมพิ ว เตอร ) ตั้ ง จ า ยจากเงิ น รายได (ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป)
- ประเภท โครงการจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ ขนาด ๘๐๐ VA จํานวน ๕,๖๐๐
บาท เพื่อจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ ขนาด ๘๐๐ VA (๔๘๐ Watts) จํานวน ๒
เครื่อ ง (รายละเอีย ดตามเกณฑ ราคากลางคุณ ลัก ษณะพื้ นฐานครุภั ณ ฑ
คอมพิวเตอร) ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)
เปลี่ยนแปลงคําชี้แจง
ขอความเดิม
หมวดคาครุภัณฑ
ครุภัณฑงานบานงานครัว
ประเภท โครงการจัด ซื้อเครื่องตัด หญา แบบขอแข็ง ตั้ งไว ๙,๕๐๐ บาท
เพื่อจัดซื้อเครื่องตัดหญาแบบสะพายขอแข็ง จํานวน ๑ เครื่อง เครื่องยนต
ขนาดไมต่ํากวา 1.5 แรงมา ปริมาตรกระบอกสูบ ไมต่ํากวา ๓๐ ซีซี (เปน
ครุ ภั ณ ฑ ที่ จั ด ซื้ อ ตามบั ญ ชี ม าตรฐานครุ ภั ณ ฑ ) ตั้ ง จ า ยจากเงิ น รายได
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป) หนา ๕/๓๒

-๖-

นายอาดานา เสะแม
ประธานสภาเทศบาล

หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง
ประเภท โครงการกอสรางปายประชาสัมพันธ ตั้งไว ๒๑๕,๐๐๐ บาท เพื่อ
จายเปนคาใชจายโครงการกอสรางปายประชาสัมพันธ ขนาดกวาง ๖.๐๐
ม. สูง ๖.๐๐ ม. สูง ๓๐๐ ม. หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา ๓๖.๐๐ ตร.ม. จํานวน
๑ ปาย (รายละเอียดตามปริมาณตามแบบที่เทศบาลกําหนด) ตั้งจายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน) หนา ๒๘/๓๒
ขอความใหม
หมวดคาครุภัณฑ
ครุภัณฑงานบานงานครัว
ประเภท โครงการจัด ซื้อเครื่องตัด หญา แบบขอแข็ง ตั้ งไว ๙,๕๐๐ บาท
เพื่อ จัดซื้อเครื่องตัดหญาแบบสะพายขอแข็ง จํานวน ๑ เครื่อง เครื่องยนต
ขนาดไมต่ํากวา ๑.๔แรงมา ปริมาตรกระบอกสูบ ไมต่ํากวา ๓๐ ซีซี (เปน
ครุ ภั ณ ฑ ที่ จั ด ซื้ อ ตามบั ญ ชี ม าตรฐานครุ ภั ณ ฑ ) ตั้ ง จ า ยจากเงิ น รายได
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)
หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง
ประเภท โครงการกอสรางปายประชาสัมพันธ ตั้งไว ๒๑๕,๐๐๐ บาท เพื่อ
จายเปนคาใชจายโครงการกอสรางปายประชาสัมพันธ ขนาดกวาง ๖.๐๐
ม. สูง ๖.๐๐ ม. หรือมี พื้นที่ ไมน อยกวา ๓๖.๐๐ ตร.ม. จํา นวน ๑ ปา ย
(รายละเอี ยดตามปริ ม าณตามแบบที่ เ ทศบาลกํ า หนด) ตั้ งจ า ยจากเงิ น
อุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน) หนา ๒๘/๓๒
เหตุผล เพื่อใหการบริหารงานของเทศบาลตําบลตนไทร เปนไปดวยความ
เรียบรอย มีความคลองตัวและเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และ
แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับปจ จุบัน หมวด ๔ ขอ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณ
รายจ ายหมวดคาครุภัณ ฑที่ดิ นและสิ่งก อสร าง ที่ทํา ใหลั กษณะ ปริมาณ
คุณภาพเปลี่ยนแปลง หรือโอนจัดตั้งเปนรายการใหมใหเปนอํานาจของสภา
ทอ งถิ่ น จึ งเห็น ควรนํา เขา ระเบีย บวาระการประชุ มสภาเทศบาลตํา บล
ตนไทร ตอไป
ขอบคุณทานนายกเทศมนตรี มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไมครับ ถาไมมี
ผมจะขอมติ ครับ สมาชิกสภาทานใดเห็นชอบญัตติโอนงบประมาณรายจาย
เพื่อจัดตั้งเปนรายการใหม จํานวน ๕ รายการ และเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง
งบประมาณ จํานวน ๒ รายการ โปรดยกมือขึ้น ครับ

-๗มติที่ประชุม

มติเปนเอกฉันท เห็นชอบใหมีการโอนงบประมาณเพื่อจัดตั้งเปนรายการใหม
จํานวน ๕ รายการ และเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ จํานวน ๒ รายการ

ระเบียบวาระที่ ๕

ระเบียบวาระอื่นๆ

นายอาดานา เสะแม
ประธานสภาเทศบาล
นายเจะอูเซ็ง สาและ
นายกเทศมนตรี

สมาชิกทานใดที่ตองการอภิปราย เชิญครับ

นายอาดานา เสะแม
ประธานสภาเทศบาล
นายคาเร็ม แมเยาะ
สมาชิกสภาเทศบาล

ตอนนี้ เทศบาลตําบลตนไทร ไดจัดตั้งโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตนไทร และ
กําลังเปดรับสมัครนักเรียนใหม เปด ๓ ชวงชั้น อนุบาล ๑ อายุ ๓ ป อนุบาล ๒
อายุ ๔ ป และอนุบาล ๓ อายุ ๕ ป เปดรับสมัครตั้งแตบัดนี้ เปนตนไป แจงให
สมาชิกสภาฯ ทุกทาน ไดทราบ และประชาสัมพันธการรับสมัครของโรงเรียน
อนุบาลฯ ดวยครับ สําหรับแคมเปญของโรงเรียนอนุบาลฯ ชุดนักเรียนฟรี ๑ ชุด
มีรถบริการรับ – สง เนนภาษาอังกฤษ และกีรออาตี เผื่อมีผูสนใจสอบถามเกี่ยวกับ
เรื่องนี้ ทุกทานก็จะไดแจงใหทราบโดยทั่วกัน
ขอบคุณทานนายกเทศมนตรี ครับ สําหรับเรื่องการกําหนดวันประชุมสภาเทศบาล
ปงบประมาณ ๒๕๖๑ ขอเชิญเลขานุการสภา ไดชี้แจง ครับ
เรียนประธานสภา ผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และผูเขารวมประชุมทุกทาน
ผมขอเสนอสมัยการประชุมสภาเทศบาลตําบลตนไทร ตามเอกสารที่แจกให
ทุกทานแลว เปนประกาศฉบับราง เรื่อง กําหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตําบล
ตนไทร สมัยสามัญ ประจําป ๒๕๖๑ จํานวน ๔ สมัย อาศัยอํานาจตามความใน
มาตรา ๒๔ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และ ขอ ๒๑ แหงระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ เทศบาล
ตําบลตนไทร จึงประกาศสมัยประชุมสภาเทศบาลตําบลตนไทร สมัยสามัญ
ประจําป ๒๕๖๑ ดังนี้
- สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ตั้งแตวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ เปนตนไป มีกําหนดไมเกิน
๓๐ วัน
- สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ตั้งแตวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ เปนตนไป มีกําหนดไมเกิน
๓๐ วัน
- สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ตั้งแตวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑ เปนตนไป มีกําหนดไมเกิน
๓๐ วัน
- สมัยแรกของปถัดไป ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ เปนตนไป มีกําหนดไมเกิน
๓๐ วัน
ประกาศฉบับนี้ เปนฉบับราง ใหทุกทานพิจารณา สามารถแกไขได

-๘นายซุกลรีนัย สาแม
สมาชิกสภาเทศบาล
นายอาดานา เสะแม
ประธานสภาเทศบาล
มติที่ประชุม
นายอาดานา เสะแม
ประธานสภาเทศบาล
นายซุกรีนัย สาแม
สมาชิกสภาเทศบาล

นายอาดานา เสะแม
ประธานสภาเทศบาล
นายเจะอูเซ็ง สาและ
นายกเทศมนตรี

ผมวา การกําหนดสมัยประชุมสภาฯ ตามที่เสนอนี้ดีแลว
ครับ ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกทานใดเห็นชอบใหมีการกําหนดสมัยประชุมสภา
เทศบาลตําบลตนไทร สมัยสามัญ ประจําป ๒๕๖๑ ตามที่ไดเสนอนี้ ครับ
มติเปนเอกฉันท เห็นชอบใหมีการกําหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตําบลตนไทร
สมัยสามัญ ประจําป ๒๕๖๑ ตามประกาศฉบับราง นี้
สมาชิกทานใด ตองการจะสอบถามหรือจะอภิปรายหรือไมครับ
เรียนประธานสภา ผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และผูเขารวมประชุมทุกทาน
ผม นายซุลกรีนัย สาแม สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ผมมีขอซักถาม จํานวน ๓ ขอ
ครับ ขอที่ ๑ ศูนยจําหนายสินคาประชารัฐของเทศบาลฯ ไมทราบวาทางเทศบาลจะ
ขายเอง หรือใหบุคคลภายนอกเชาพื้นที่ขาย และสินคาที่จะวางขายเปนสินคา
ประเภทใด ที่ผมเขาใจ ศูนยจําหนายสินคาประชารัฐ คือ ประชาชนสามารถซื้อสินคา
ไดดวยบัตรสวัสดิการประชารัฐ ใชหรือไมครับ
ขอที่ ๒ ประชาชนฝากถาม อยากใหเทศบาลชวยไปตรวจสอบ ถนนคอนกรีตจาก
ลูโบะบูตา หลังจากน้ําทวมน้ําไดกัดเซาะถนนบริเวณบอปลาของมะบีดี และสวนยาง
ของ นายรอยะ ผมกลัววาถาปลอยไวนานๆ จะยิ่งเสีย ตอนที่ถนนสายนี้ดําเนินการ
สรางเสร็จ ประชาชนชมวาถนนสายนี้สวย และ
ขอที่ ๓ ชมรมฟุตบอลตนไทร เขาฝากเรื่องเกี่ยวกับถนนที่ทางเทศบาลฯ ไดสรางขาง
สนามฟุตบอลบือแนปแย ริมถนนที่เราสรางนั้นพื้นขรุขระ อยากใหเทศบาลนํารถ
ไปเกลี่ยใหเรียบรอย ถาจะใหดีใหไปปลูกหญาจะสวยงามมากยิ่งขึ้น
ขอบคุณ ทานซุลกรีนัย สาแม ครับ สมาชิกทานอื่นมีอะไรสอบถามหรือสงสัยอีกหรือไม
ครับ เชิญทานนายกเทศมนตรี ไดตอบคําถามเกี่ยวกับเรื่องนี้ ครับ
ขอบคุณทานสมาชิก นายซุกรีนัย สาแม เรื่องศูนยจําหนายสินคาประชารัฐ นายกจะ
หารือเรื่องการจําหนายสินคาอีกที หลังจากอาคารเสร็จเรียบรอยแลว สําหรับเรื่องการ
การรูดบัตรประชารัฐ ไมสามารถใชไดครับ เรื่องที่ ๒ ถนนหลังกีรออาตี นายกได
ประสานกองชางแลว ใหนํารถเจซีบี ไปขุด เพราะตรงนั้นเปนทางไหลผานของน้ํา
และอีกที่หนึ่งที่สวนยางพารา ของนายรอยะ และสุดทาย เรื่องสนามฟุตบอล เราไม
ไดทําลายสนามฟุตบอล พื้นที่สนามฟุตบอล ๗๐ เมตร มีพื้นที่เหลือจากสนามอีก ๓๐
เมตร เราไมไดไปทําลายภูมิทัศนของสนามฟุตบอล พื้นที่ขางสนามฟุตบอล นายก ก็ได
สั่งใหรถหกลอไปซอมแซม ปรับดินที่ขรุขระใหอยูสภาพเรียบรอย

-๙นายซุลกรีนัย สาแม
สมาชิกสภาเทศบาล

ขออนุญาตครับ คือ ที่จริงเทศบาลฯ ไมไดไปทําลาย ทางชมรมฟุตบอลไมไดโตแยงวา
ไปทําลายสนามฟุตบอล แคใหไปปรับผิวถนนนิดหนอยใหสามารถเลนฟุตบอลอยาง
ปลอดภัย
ครับ นายกก็อยากชี้แจงเพิ่มเติม สนามฟุตบอลบือแนปแย ไมใชเปนทรัพยสินของ
เทศบาล แตเปนทรัพยสินขององคการบริหารสวนจังหวัด การปรับปรุง ซอมแซม
สนามฟุตบอลเราไมสามารถที่จะทําได แตกอนสนามฟุตบอลเปนของสภาตําบล
สภาตําบลมอบหมายใหอยูในความรับผิดชอบของเทศบาลตําบลตนไทร แตตอนนี้
เปนทรัพยสินของ อบจ. นายกก็ไดปรึกษาหารือกับผูบริหาร อบจ. วาจะทําอยางไร
ให อบจ.โอนสนามฟุตบอลบือแนปแยใหเปนทรัพยสินของเทศบาล
ขอบคุณทานนายกเทศมนตรี มีสมาชิกทานใดตองการอภิปรายอีกหรือไมครับ
ถาไมมีผมขอปดการประชุม

นายเจะอูเซ็ง สาและ
นายกเทศมนตรี

นายอาดานา เสะแม
ประธานสภาเทศบาล
ปดการประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น.
(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)
ลงนามรายงานการประชุม
(นายอาดานา เสะแม)
ประธานสภาเทศบาล
วันที่
เดือน
พ.ศ.
.

(นายอูมา มีเหาะ )

(นายซุลกรีนัย สาแม)

(นายมะบีดี สาแลเมาะ)

(นายคาเร็ม แมเยาะ)

ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

เลขานุการสภาเทศบาล

