รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลตนไทร
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจําป ๒๕๖๐
วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น.
ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลตนไทร
…......................................................
ผูมาประชุมสภาเทศบาล
ลําดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑

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

ลา

ผูเขารวมประชุมสภาเทศบาล
ลําดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙

ชื่อ – สกุล
นายเจะอูเซ็ง สาและ
นายอาฮามะ วาเงาะ
นายรุสดี อาแวโกะ
นางปทมา มูซอ
นายอมาตย เปาะแย

ตําแหนง
ลายมือชื่อ
นายกเทศมนตรี
เจะอูเซ็ง สาและ
รองนายกเทศมนตรี
อาฮามะ วาเงาะ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
รุสดี อาแวโกะ
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ปทมา มูซอ
รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
อมาตย เปาะแย
นางซารีปะห หะยีแวดือเระ
ผูอํานวยการกองคลัง
ซารีปะห หะยีแวดือเระ
นางสาวอรุณี กะนอง
หัวหนาสํานักปลัด
อรุณี กะนอง
นายมูฮํามัดอาลี มิสุแท
ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม
มูฮํามัดอาลี มิสุแท
นางสาวคอมือซะห มะและ นักวิเคราะหนโยบายและแผน
คอมือซะห มะและ

หมายเหตุ

-๒เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.
นายคาเร็ม แมเยาะ
เลขานุการสภาเทศบาล

เรียน ประธานสภาเทศบาล คณะผูบริหารและสมาชิกสภาเทศบาล
ทุกทาน ผมนายคาเร็ม แมเยาะ เลขานุการสภาเทศบาลตําบลตนไทร
วันนี้เปนการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจําป
๒๕๖๐ บัด นี้ ที่ ประชุม ครบองคป ระชุ ม แล ว ขอเรีย นเชิ ญ ประธานสภา
เทศบาลเปดการประชุม ขอเรียนเชิญครับ

นายอาดานา เสะแม
ประธานสภาเทศบาล

อัสสาลามูอาลัยกุมวาเราะฮมาตุลเลาะฮีวาบารอกาตุฮ ขอเปด การประชุม
สภา สมั ยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจําป ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น.
ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑
นายอาดานา เสะแม
ประธานสภาเทศบาล

เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
มีเรื่องจะแจง ใหทราบ เกี่ย วกับบัน ทึกขอตกลงความรวมมือ การบริหาร
จัด การขยะมูลฝอยชุมชนจัง หวัด นราธิวาส เชิญทานนายกเทศมนตรี ได
นําเรียนใหสมาชิกสภาเทศบาลฯ และผูเขารวมประชุมไดทราบ ครับ
เรียนประธานสภา คณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และผูเขารวมประชุ ม
ทุกทา น เมื่อวั นศุก ร ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ หอ งประชุม พระนราภิบาล
ชั้น ๕ ศาลากลางจัง หวัด นราธิว าส ผมไดร ว มลงนามบั น ทึก ขอ ตกลงความ
ร ว มมื อ การบริ ห ารจั ด การขยะมู ล ฝอยชุ ม ชนจั ง หวั ด นราธิ ว าส ภายใต
“Roadmap การบริหารจัด การขยะมูลฝอยและของเสียอัน ตรายของจังหวั ด
นราธิวาส” ในการนําขยะมากําจัดและแปลงเปนพลังงาน ณ ศูนยกําจัด มูลฝอย
รวมของจังหวัดนราธิวาส ภายใตโ ครงการสรางระบบการจัด การขยะเพื่อผลิต
เปนเชื้อเพลิง (Refuse Derived Fuel : RDF) และปุยอินทรีย ของเทศบาล
เมื อ งนราธิ ว าส จํา นวน ๓๐ แห ง เพื่ อแสดงถึ งเจตนารมณ รว มกัน ระหว า ง
จังหวัดนราธิวาส และองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อใหเกิด ความรวมมือใน
การบริห ารจัด การขยะมู ลฝอยชุ มชน จัง หวั ด นราธิ วาส ภายใต แผนบริห าร
จั ด การขยะมู ล ฝอยและของเสี ย อั น ตรายจั ง หวั ด นราธิ ว าส ระยะ ๕ ป
(๒๕๕๘ – ๒๕๖๒) โดยมีเทศบาลเมืองนราธิวาส เปนผูรับผิด ชอบพื้นที่ในการ
กอสรางศูนยกําจัด ขยะมูลฝอยชุมชนที่ถูกหลักวิชาการ จึงขอแจงใหทุกทาน
ไดทราบครับ
เรื่องรับรองการประชุมครั้งที่ผานมา
เปนการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐
ใหสมาชิกสภาฯทุ กทานไดต รวจสอบรายงานการประชุมสมาชิก สภาท านใด

นายเจะอูเซ็ง สาและ
นายกเทศมนตรี

ระเบียบวาระที่ ๒
นายอาดานา เสะแม
ประธานสภาเทศบาล

-๓-

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓
นายอาดานา เสะแม
ประธานสภาเทศบาล
ระเบียบวาระที่ ๔

นายเจะอูเซ็ง สาและ
นายกเทศมนตรี

จ ะสอบถามหรื อ แก ไ ขครั บ ถ า ไม มี ใ ห ถื อ ว า ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ เ ห็ น ชอ บ
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผานมา
เห็นชอบ รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑
ประจําป ๒๕๖๐
เรื่องดวน
ไมมีครับ
เรื่อง ญัตติขออนุมัติจายขาดเงินสะสม เพื่อจัดตั้งเปนรายการ
ใหม จํานวน ๑ รายการ และแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง จํานวน ๓ รายการ
ดังนี้
จัดตั้งเปนรายการใหม ๑. โครงการกอสรางคูระบายน้ํา คสล. สายเทศบาล
๑ – ๓ จํานวน ๑,๘๘๓,๐๐๐ บาท
แกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง
๑. โครงการจัดซื้อกลองถายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล จํานวน ๑ เครื่อง
๒. โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ จํานวน ๑ เครือ่ ง
๓. โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED (๓๐ หนา/นาที) จํานวน ๑
เครื่อง สําหรับรายละเอียดใหนายกเทศมนตรี ไดชี้แจงใหสมาชิกทุกทานไดทราบ
ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติจายขาดเงินสะสม จํานวน ๑,๘๘๓,๐๐๐ บาท เพื่อจัดตั้ง
เปนรายการใหม จํานวน ๑ รายการ และแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง จํานวน ๓
รายการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
หลักการ ตามที่สภาเทศบาลตําบลตนไทร ไดอนุมัติใชเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งไดรับความเห็นชอบจากผูวา
ราชการจังหวัดนราธิวาส และไดประกาศใชไปแลว นั้น เนื่องจากเทศบาลตําบล
ตนไทรมี ความจําเปนที่จะตองขออนุมัติจายขาดสะสม เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน และขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ
รายจายเพื่อใหสามารถดําเนินการไดตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รายละเอียดดังนี้
จัดตั้งเปนรายการใหม จํานวน ๑ รายการ หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง
ประเภท โครงการกอสรางคูระบายน้ํา คสล. สายเทศบาล ๑ – ๓ งบประมาณ
ทั้งสิ้น ๑,๘๘๓,๐๐๐ บาท เพื่อกอสรางคูระบายน้ํา คสล. สายเทศบาล ๑ – ๓
ขนาดทอ คสล. Ø ๐.๖๐ เมตร ยาว ๖๑๕.๐๐ เมตร พรอมบอพัก ๑.๐๐ x ๑.๐๐
ตร.ม. ฟุตบาททางเทา ขนาดกวาง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่
ไมนอยกวา ๗๕๐.๐๐ ตร.ม. (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)

-๔แกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง
ขอความเดิม
หมวดคาครุภัณฑ
- ครุภัณฑสํานักงาน ประเภท โครงการจัดซื้อกลองถายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล
จํานวน ๒๕,๐๐๐ บาท เพื่อจัดซื้อกลองถายรูป ระบบดิจิตอล จํานวน ๑
เครื่อง ความละเอียด ๑๗ ลานพิกเซลขึ้นไป มีฟงกชั่นถายภาพ แบบ
HDR (ครุภัณฑดังกลาวเปนครุภัณฑนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
แตมีความจําเปนตองใช ซึ่งสามารถหาไดตามราคาทองตลาด และ
ดําเนินการดวยความประหยัด จึงขอจัดหานอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ)
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)
- ครุภัณฑคอมพิวเตอร ประเภท โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอรสําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ ๑ จํานวน ๒๒,๐๐๐ บาท เพื่อจัดซื้อคอมพิวเตอรสําหรับ
งานประมวลผล แบบที่ ๑ (จอขนาดไมนอยกวา ๑๘.๕ นิ้ว) จํานวน ๑ เครื่อง
(รายละเอียดตามเกณฑราคากลางคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)
- ครุภัณฑคอมพิวเตอร ประเภท โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด
LED (๓๐ หนา/นาที) จํานวน ๗,๙๐๐ บาท เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพชนิด
เลเซอร/ชนิด LED (๓๐ หนา/นาที) จํานวน ๑ เครื่อง (รายละเอียดตามเกณฑ
ราคาคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)
ขอความใหม
หมวดคาครุภัณฑ
- ครุภัณฑสํานักงาน ประเภท โครงการจัดซื้อกลองถายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล
จํานวน ๒๕,๐๐๐ บาท เพื่อจัดซื้อกลองถายรูป ระบบดิจิตอล จํานวน ๑
เครื่อง ความละเอียด ๑๗ ลานพิกเซลขึ้นไป (ครุภัณฑดังกลาวเปนครุภัณฑ
นอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑแตมีความจําเปนตองใช ซึ่งสามารถหา
ไดตามราคาทองตลาด และดําเนินการดวยความประหยัด จึงขอจัดหานอก
บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป)
- ครุภัณฑคอมพิวเตอร ประเภท โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอรสําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ ๑ จํานวน ๒๒,๐๐๐ บาท เพื่อจัดซื้อคอมพิวเตอรสําหรับ
งานประมวลผล แบบที่ ๑ (จอขนาดไมนอยกวา ๑๙ นิ้ว) จํานวน ๑ เครื่อง
(เกณฑราคากลางคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป

-๕-

นายอาดานา เสะแม
ประธานสภาเทศบาล
นายซุลกรีนัย สาแม
สมาชิกสภาเทศบาล
นายอาดานา เสะแม
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พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(ปรากฏ ในแผนงานเคหะและชุมชน)
- ครุภัณฑคอมพิวเตอร ประเภท โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร/
ชนิด LED (๒๗ หนา/นาที) จํานวน ๗,๙๐๐ บาท เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพชนิด
เลเซอร/ชนิด LED (๒๗ หนา/นาที) จํานวน ๑ เครื่อง (รายละเอียดตามเกณฑ
ราคาคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ วันที่
๒๑ เมษายน ๒๕๖๐) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน)
เหตุผล เพื่อใหการบริหารงานของเทศบาลตําบลตนไทร เปนไปดวยความ
เรียบรอย มีความคลองตัวและเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
วิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๐ และแกไข
เพิ่มเติมถึงฉบับปจจุบัน หมวด ๔ ขอ ๒๙การแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง
งบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง ที่ทําใหลักษณะ
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่กอสราง และจายขาดเงิน
สะสม ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถิ่น จึงนําเขาระเบียบวาระการ
ประชุมสภาเทศบาลตําบลตนไทรเพื่อขอความเห็นชอบครับ
มีสมาชิกทานใดจะสอบถามหรือไมครับ
ขออนุญาตทานประธานครับ ผม นายซุลกรีนัย สาแม สมาชิกสภาเทศบาล
เขต ๑ ขออนุญาตถามถนน สายเทศบาล ๑, ๒ และ ๓ อยูที่ไหนครับ ชวย
ชี้แจงใหทราบหนอยครับ
ขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาล ทานซุลกรีนัย สาแม ครับ เชิญนายกเทศมนตรี
ชี้แจง ครับ
ถนนสายเทศบาล ๑ – ๓ ทางไปบาลาเซาะหกูจิง จะมีถนนเขาไปในซอย
จํานวน ๓ สาย ดวยกัน
ขออนุญาตทานประธาน ผม นายมาหามะตาเยะ โตะละ สมาชิกสภาเทศบาล
เขต ๑ ขอทราบรายละเอียดการจัดซื้อครุภัณฑที่ซื้อนอกเหนือบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ
ครับ ขอเชิญทานนายกเทศมนตรี ชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องนี้ดวยครับ
สําหรับครุภัณฑที่จัดซื้อที่อยูนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑนั้น
คือ ครุภัณฑที่จัดซื้อนั้นไมมีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ ซึ่งสํานักงบประมาณ
เปนผูกําหนด ซึ่งกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นกําหนดใหองคกรปกครองสวน
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มติที่ประชุม

ทองถิ่นจัดซื้อครุภัณฑตามแบบและราคาที่สํานักงบประมาณกําหนด แตในการ
จัดซื้อกลองถายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล ไมมีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑจึงสามารถ
จัดซื้อไดในราคานอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ซึ่งสามารถหาซื้อไดตาม
ราคาทองตลาด และดําเนินการจัดซื้อดวยความประหยัด
สมาชิกทานใดมีอะไรจะถามอีกหรือไมครับ ถาไมมีผมขอมติที่ประชุม สมาชิก
ทานใดเห็นชอบอนุมัติจายขาดเงินสะสม เพื่อจัดตั้งเปนรายการใหม จํานวน ๑
รายการ และแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง จํานวน ๓ รายการ
จัดตั้งเปนรายการใหม ๑. โครงการกอสรางคูระบายน้ํา คสล. สายเทศบาล
๑ – ๓ จํานวน ๑,๘๘๓,๐๐๐ บาท
แกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง
๑. โครงการจัดซื้อกลองถายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล จํานวน ๑ เครื่อง
๒. โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ จํานวน ๑ เครื่อง
๓. โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED (๓๐ หนา/นาที) จํานวน
๑ เครื่อง
โปรดยกมือขึ้นครับ
มติเปนเอกฉันท เห็นชอบ อนุมัติจายขาดเงินสะสม เพื่อจัดตั้งเปนรายการใหม
จํานวน ๑ รายการ และแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง จํานวน ๓ รายการ
จัดตั้งเปนรายการใหม ๑. โครงการกอสรางคูระบายน้ํา คสล. สายเทศบาล
๑ – ๓ จํานวน ๑,๘๘๓,๐๐๐ บาท
แกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง

ระเบียบวาระที่ ๕
นายอาดานา เสะแม
ประธานสภาเทศบาล
นายคาเร็ม แมเยาะ
สมาชิกสภาเทศบาล
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๑. โครงการจัดซื้อกลองถายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล จํานวน ๑ เครื่อง
๒. โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ จํานวน ๑ เครื่อง
๓. โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED (๓๐ หนา/นาที)
จํานวน ๑ เครื่อง
เรื่องอื่นๆ
สมาชิกทานใดตองการอภิปราย หรือมีขอซักถาม เชิญครับ
เรียนทานประธานสภา ผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และผูเขารวมประชุม
ทุกทาน ปนี้เทศบาลจะมีกิจกรรมละศีลอดพรอมกันหรือไม อยางไร
มีสมาชิกทานอื่นจะสอบถามอีกหรือไม เชิญครับ
เรียนประธานสภา ผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และผูเขารวมประชุมทุกทาน
ผม นายอูมา มีเหาะ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ ผมจะพูดเรื่องขยะ ผมไดรับ

-๗-

นายอาดานา เสะแม
ประธานสภาเทศบาล
นายมาหามะตาเยะ โตะละ
สมาชิกสภาเทศบาล
นายอาดานา เสะแม
ประธานสภาเทศบาล
นายเจะอูเซ็ง สาและ
นายกเทศมนตรี

แจงจากประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ วาชวงนี้ขยะเยอะมาก แลวเจาหนาที่ไมได
ไมไดไปเก็บขยะ ขยะในถังจะบินอยูแลว ผมอยากใหผูบริหารชวยเนนเรื่องขยะ
ดวยครับ
มีสมาชิกทานอื่นจะนําเสนอเรื่องอีกหรือไม เชิญครับ
เรียนประธานสภา ผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และผูเขารวมประชุมทุกทาน
ผมมี ๒ เรื่อง ที่อยากจะใหชวยแกไขครับ ๑. การเชือดไกบริเวณเลยสะพาน
ทานอก และ ๒.ถนนสายลูโบะบูตา วาจะเสร็จเมื่อไหร เพราะชาวบานเดือดรอน
เวลาเดินทางไป – มา ตกหลุมบาง ซึ่งอาจเปนอันตราย ครับ
เชิญทานนายกเทศมนตรี ไดตอบขอซักถามของสมาชิกสภา ครับ
ครับ สําหรับเรื่องขยะ ที่ทาน อูมา มีเหาะ ไดพูดถึงนั้น ผมใหพนักงานเทศบาล
เก็บขยะตอนกลางคืน ปนี้จํานวนขยะเยอะมาก ผมเห็นใจพนักงานเก็บขยะของเรา
เหมือนกัน ที่จ ริงถาคนขายของ หรือผูประกอบการมีจิตสํานึกสักนิดชวยกันเก็บ
ขยะของตนเองกอน ก็จะเปนการแบงเบาภาระงานของพนักงานเทศบาล ยิ่งพอคา
ขายน้ําออย กากตนออยจะเยอะทุกวัน อยากจะขอความรวมมือใหสมาชิกสภาได
ประชาสัมพันธใหผูประกอบการไดชวยกันเก็บขยะบาง ปหนาเราจะดําเนินการใช
พ.ร.บ.การจัดตั้งรานคา ผูประกอบการที่วางขายทางเทาก็จะตองลงทะเบียนกับ
เทศบาลเชนกัน จะตองเสียภาษีเหมือนกัน ในสวนของโรงเชือดไกที่บริเวณสะพาน
ทานอก นายกไดฟงจากหลายๆ คนแลว วาเชือดไกไมถูกสุขลักษณะ กอนหนานี้ได
ไปดูบาง และก็พูดใหผูประกอบการเขาใจเกี่ยวกับการเชือดไกที่ถูกวิธีแลว แตผมก็
ไมไดสั่งการใหเจาหนาที่ไดติดตามอยางตอเนื่อง หลังจากนี้ก็จะไดประสานกับ
ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมไดติดตามและแกไขปญหาดังกลาว
สําหรับเรื่องรองเรียนการทําสาคู ที่ชุมชนบาตูนั้น ตอนนี้ก็ไดแกไขปญหาเปนที่
เรียบรอยแลว ผูประกอบการยินดีหาสถานที่ใหมในการดําเนินการ สําหรับถนน
สายลูโบะบูตา ที่ยังดําเนินการไมเสร็จนั้น เนื่องจากวาตองรองบประมาณจาก
รัฐบาลอุดหนุน เปนโครงการไมจิ้มฟน ซึ่งถาไดงบประมาณเมื่อไหรก็จะไดดําเนินการ
ใหแลวเสร็จ ซึ่งก็เปนงบประมาณเดียวกันกับที่จะสรางถนนสายเทศบาล ๑ – ๓
ที่ผมไดนําเสนอญัตติเพื่อขออนุมัติจายขาดเงินสะสม จํานวน ๑,๘๘๓,๐๐๐ บาท
ในครั้งนี้นั้น เพื่อกอสรางคูระบายน้ํา ถนนเทศบาล ๑ – ๓ นั้น คือ เราจะสรางคูระบาย
น้ํากอนที่จะดําเนินการสรางถนน เพื่อไมเกิดความเสียหายแกถนน
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นายอาดานา เสะแม
ประธานสภาเทศบาล
ปดการประชุม เวลา ๑๖.๐๐ น.

อีกเรื่อง ครับ ถังขยะซื้อใหมก็ไดไปแจกจาย แลวของเกาวางไวที่ไหน บางคน
ใชถังขยะใบเดียวไมพอ
เชิญ นายกเทศมนตรี ชี้แจงเกี่ยวกับถังขยะ ครับ
ถังขยะใหมที่ซื้อมา จํานวนรอยกวาใบ ก็ไดไปวางไวที่ถนนสายหลัก คือ ถนนเพชรเกษม
ของเกาวางไวในซอย ที่นี้ของเกาที่วางไวที่ถนนสายหลักก็ไดมาเก็บไวที่เทศบาล
บางอันก็ชํารุด ถาเราไมเก็บถังขยะก็จะเปนการเพิ่มภาระงานใหกับพนักงานเก็บขยะ
ตองเก็บขยะเปนสองเทา ถาเราประชาสัมพันธใหประชาชนไดชวยกันแยะขยะใน
เบื้องตนก็จะเปนการดี เชน เศษไม ก็แยกไวตางหาก ไมตองใสถังหมด ทําใหถังขยะ
พังเร็ว เรื่องขยะนี้เราตองแกไขหลายอยาง รถขยะก็เกา ที่ทิ้งขยะก็อยูนอกพื้นที่
ถาชาวบานรองเรียนหรือ อบต.บาเระใตไมใหทิ้งขยะ เทศบาลฯเราเดือดรอนนะครับ
ผมมองไกลเรื่องนี้ ถาเราไมแกไขเรื่อง รถขยะ ทิ่ทิ้งขยะ อีกประมาณ ๕ ป เราจะมี
ปญหาแนนอน สําหรับเรื่องที่ทําบันทึกขอตกลง (MOU) กับเทศบาลเมืองนราธิวาส
นั้น ถาเรานําขยะไปทิ้งที่เขา เราจะตองเสียคาใชจาย และเสียคาน้ํามัน อีกทั้งยังเสีย
เวลาอีกดวย ที่ทิ้งขยะใหหาที่ดินในเขตพื้นที่ของเรากอน เรื่องขยะเปนเรื่องของระดับ
ชาติ เปนการแกไขปญหาระยะยาว เราในฐานะตัวแทนของประชาชน เปนหนาที่
ของเราที่จะตองชี้แจงใหประชาชนทราบในเรื่องนี้ รวมทั้งเรื่องการแยกขยะดวย
นะครับ อีกเรื่องที่จะแจงใหทุกทานทราบ คือ มีหนวยทหารที่มาตั้งดานในเขตเทศบาล
จํานวน ๒ แหง ที่ชุมชนบาตู และชุมชนบอเวาะลือเมาะ เปนคําสั่งของผูบังคับบัญชา
ที่จะวางดานที่นี้ ไมใชเปนความตองการของเทศบาลฯ เดี่ยวนี้เปนยุค ของ คสช.
เปนยุคของทหารเปนใหญ ที่บาตูจะเปนจุดตรวจรวมกัน ๓ ฝาย ไดแก ตํารวจ ทหาร
และฝายปกครอง เราตองใหความรวมมือกับเจาหนาที่ในการอํานวยความสะดวก
ใหกับเจาหนาที่ในฐานะเจาของพื้นที่ดวยครับ
ขอบคุณทานนายกเทศมนตรี ครับ ใครมีอะไรจะสอบถามอีกหรือไมครับ ถาไมมี
ก็อยากอวยพรใหทุกทาน ไดทําอิบาดะหในเดือนรอมฎอนอันประเสร็จอยางเต็มที่
และขอสลามัตฮารีรายออีดิลฟต รี ฮ.ศ. ๑๔๓๘ ขอปดการประชุม ครับ

-๙-

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(นายอูมา มีเหาะ)

(นายซุลกรีนัย สาแม)

(นายมะบีดี สาแลเมาะ)

(นายคาเร็ม แมเยาะ)

ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

เลขานุการสภาเทศบาล

ลงนามรายงานการประชุม

วันที่

ประธานสภาเทศบาล
เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

