รายงานการประชุ มสภาเทศบาลตําบลต้ นไทร
สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจําปี ๒๕๕๙
วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้ องประชุ มสภาเทศบาลตําบลต้ นไทร
…..............................

ผู้มาประชุ มสภาเทศบาล
ลําดับที่
ชื่ อ – สกุล
๑
นายอาดานา เสะแม
๒ นายมาหามะตาเยะ โตะละ
๓ นายมืออาลี เจะมะ
๔ นายอูมา มีเหาะ
๕ นายอาหามะ อาแซ
๖
นายอับดุลเลาะ กูแซ
๗ นายอุสมาน วาเงาะ
๘ นายยะโก๊ะ สามะ
๙
นายซุ ลกรี นยั สาแม
๑๐ นายมะบีดี สาแลเมาะ
๑๑ นายคาเร็ ม แมเยาะ
๑๒

ตําแหน่ ง
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
ยะโก๊ะ สามะ
ซุลกรี นยั สาแม
มะบีดี สาแลเมาะ
คาเร็ ม แมเยาะ
ว่าง

หมายเหตุ

ผู้เข้ าร่ วมประชุ มสภาเทศบาล
ลําดับที่
ชื่ อ – สกุล
๑
นายเจะอูเซ็ง สาและ
๒ นายอาฮามะ วาเงาะ
๓ นางปั ทมา มูซอ
๔ นายรุ สดี อาแวโกะ
๕ นายอมาตย์ เปาะแย
นางซารี ปะห์ หะยีแวดือเระ
๖
๗ นางกูฟาตีมะฮ์ หวันฮุสเซนต์
๘ นายมูฮาํ มัดอาลี มิสุแท
๙
นายกฤษดา วงศ์ภูวรักษ์
๑๐ น.ส.อรุ ณี กะนอง

ตําแหน่ ง
นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ที่ปรึ กษานายกเทศมนตรี
ผอ.กองช่าง รก.ปลัดเทศบาล
ผอ.กองคลัง
ผอ.กองการศึกษา
ผอ.กองสวัสดิการสังคม
ผอ.กองสาธารณสุ ขฯ
หัวหน้าสํานักปลัด

ลายมือชื่อ
เจะอูเซ็ง สาและ
อาฮามะ วาเงาะ
ปั ทมา มูซอ
รุ สดี อาแวโกะ
อมาตย์ เปาะแย

หมายเหตุ

ซารี ปะห์ หะยีแวดือเระ
กูฟาตีมะฮ์ หวันฮุสเซนต์

มูฮาํ มัดอาลี มิสุแท
กฤษดา วงศ์ภูวรักษ์
อรุ ณี กะนอง

-๒เริ่มประชุ มเวลา ๑๐.๐๐ น.
นายอาดานา เสะแม
ประธานสภาเทศบาล

-

เรี ยนคณะผูบ้ ริ หาร และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านวันนี้เป็ นการประชุม
สภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจําปี ๒๕๕๙
ก่อนที่จะเข้าระเบียบวาระการประชุ ม เนื่ องจากเลขานุ การสภาเทศบาล
ตําบลต้นไทรว่างลง ฉะนั้นสมาชิ กสภาเทศบาลจะต้องเลือกผูท้ ี่จะเป็ น
เลขานุ การสภาเทศบาลชัว่ คราว เพื่อทําหน้าที่เลขานุการสภาท้องถิ่นใน
การประชุ ม สภาเทศบาล ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ว ย
ข้อบังคับการประชุ มสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่
๒ พ.ศ.๒๕๕๔ เชิญรักษาการปลัดอ่านระเบียบข้อบังคับ ขอเชิญครับ
นายอมาตย์ เปาะแย เรี ยนประธานสภาเทศบาล คณะผูบ้ ริ หาร ข้าราชการและสมาชิกสภา
ผอ.กองช่าง รักษาราชการแทน เทศบาลทุกท่าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
ปลัดเทศบาล
ประ ชุ มส ภา ท้ อ ง ถิ่ น พ .ศ. ๒ ๕๔ ๗ แ ก้ ไ ขเ พิ่ ม เ ติ มถึ ง ฉบั บ ที่
๒ พ.ศ.๒๕๕๔ ข้ อ ๑๕ (๒) กรณี เลขานุ การสภาท้ อ งถิ่ น
ให้ส ภาท้องถิ่ นเลื อกเลขานุ การสภาท้องถิ่ นแทนตําแหน่ ง ที่ว่างในการ
ประชุ มสภาท้องถิ่ นที่มีข้ ึนคราวแรกนับแต่วนั ที่ตาํ แหน่งว่างลง และข้อ
๑๘ วรรค ๒ ในการประชุ มสภาท้องถิ่นครั้งใด ถ้าไม่มีเลขานุการสภา
ท้องถิ่นหรื อมีแต่ไม่อยูห่ รื ออยูแ่ ต่ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้หรื อไม่ยอม
ปฏิ บตั ิหน้าที่ ให้สภาท้องถิ่ นเลื อกสมาชิ กสภาท้องถิ่ นหรื อข้า ราชการ
หรื อพนักงานขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นนั้นคนหนึ่ งเป็ นผูป้ ฏิ บตั ิ
หน้าที่เลขานุ การสภาท้องถิ่ นเฉพาะในการประชุ มคราวนั้น โดยให้นาํ
ความในข้อ ๑๓ และ ข้อ ๒๖ วรรคสอง มาใช้บ ัง คับ โดยอนุ โ ลม
เว้นแต่การลงคะแนนเลือกให้กระทําด้วยวิธีการยกมือ
นายอาดานา เสะแม
ประธานสภาเทศบาล

-

ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเลือกและเสนอชื่อผูท้ ี่จะเป็ นเลขานุการสภา
ท้องถิ่นชัว่ คราว โดยมีผรู ้ ับรอง ๒ ท่าน ขอเชิญครับ

นายมาหามะตาเยะ โตะละ รองประธานสภาเทศบาล

เรี ยนประธานสภาเทศบาล คณะผูบ้ ริ หารและสมาชิกสภาเทศบาล
ทุกท่าน ผมขอเสนอ นายคาเร็ ม แมเยาะ เป็ นเลขานุการสภาเทศบาล
ชัว่ คราวครับ

นายอุสมาน วาเงาะ
สมาชิกสภาเทศบาล

ผมนายอุสมาน วาเงาะ สมาชิกสภาเทศบาล เป็ นผูร้ ับรอง

-

-๓นายอับดุลเลาะ กูแซ
สมาชิกสภาเทศบาล

-

ผมนายอับดุลเลาะ กูแซ สมาชิกสภาเทศบาล เป็ นผูร้ ับรอง

นายอาดานา เสะแม
ประธานสภาเทศบาล

-

มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอชื่ออีกหรื อไม่ ถ้าไม่มีให้ถือว่า
นายคาเร็ ม แมเยาะ เป็ นเลขานุการสภาเทศบาลชัว่ คราว

มติทปี่ ระชุ ม

-

มติเป็ นเอกฉันท์ (เห็นชอบนายคาเร็ม แมเยาะ เป็ นเลขานุการสภา
เทศบาลชั่ วคราว)

ระเบียบวาระที่ ๑

-

เรื่องประธานแจ้ งให้ ทปี่ ระชุ มทราบ
ไม่ มี

ระเบียบวาระที่ ๒

-

เรื่อง รับรองรายงานการประชุ มครั้งทีผ่ ่านมา

นายอาดานา เสะแม
ประธานสภาเทศบาล

-

ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลตรวจสอบรายงานการประชุมครั้งที่ผา่ นมา
ซึ่งมี ๒ ครั้ง คือรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑
ประจําปี ๒๕๕๘ และรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒
ประจําปี ๒๕๕๘ ไม่ทราบว่ามีสมาชิ กสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถาม
หรื อไม่ ขอเชิญครับ

นายซุ ลกรี นยั สาแม
สมาชิกสภาเทศบาล

-

เรี ยนประธานสภาเทศบาล คณะผูบ้ ริ หาร และสมาชิกสภาเทศบาล
ทุกท่าน ผมขอให้แก้ไข หน้า ๑๑ วรรค ที่ ๒ ที่ประธานสภาเทศบาล
เชิ ญ นายซุ ล กรี นัย สาแม อยากให้เ ปลี่ ย นเป็ นเชิ ญ นายอู ม า มี เ หาะ
เพราะ นายอูมา มีเหาะ เป็ นผูพ้ ูด และวรรคที่ ๔ ประธานสภาเทศบาล
เชิ ญนายซุ ลกรี นัยพูด แต่ ชื่ อเป็ นนายคาเร็ ม แมเยาะ อยากให้เปลี่ ย น
จากนายซุ ลกรี นยั สาแม เป็ นนายคาเร็ ม แมเยาะ เป็ นผูพ้ ูด และขอให้
ตรวจสอบในส่ วนอื่นๆด้วย

นายอาดานา เสะแม
ประธานสภาเทศบาล

-

ขอบคุณนายซุลกรี นยั สาแม ที่เสนอให้แก้ไขในส่ วนที่ผดิ และจะให้
เจ้า หน้ า ที่ ไ ด้แ ก้ไ ขให้ ถู ก ต้อ งต่ อ ไป มี ส มาชิ ก สภาเทศบาลท่ า นใด
จะสอบถามอีกหรื อไม่ ถ้าไม่มีถือว่ารับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผา่ น
มา

มติทปี่ ระชุ ม

-

มติเป็ นเอกฉันท์ (รับรองรายงานการประชุ มครั้งทีผ่ ่ านมา)

-๔ระเบียบวาระที่ ๓

-

เรื่องด่ วน
ไม่ มี

ระเบียบวาระที่ ๔
นายอาดานา เสะแม
ประธานสภาเทศบาล

-

เรื่อง กําหนดสมัยประชุ มสภาเทศบาล ประจําปี ๒๕๕๙
สําหรับการประชุมในสมัยสามัญ สมัยแรกของปี ถัดไป จะต้องกําหนด
สมัยประชุมสภาเทศบาลใหม่ ดังนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา
๒๔ แห่ งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ ข้อ ๒๑ แห่ งระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยข้ อ บั ง คั บ การประชุ มสภาท้ อ งถิ่ น
พ.ศ. ๒๕๔๗ จะขอหารื อกับสมาชิกสภาเทศบาลว่าจะกําหนดสมัย
ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ ประจําปี ๒๕๕๙ ดังนี้
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ตั้งแต่วนั ที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ เป็ นต้นไป
มีกาํ หนดไม่เกิน ๓๐ วัน
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ตั้งแต่วนั ที่ ๑ สิ งหาคม ๒๕๕๙ เป็ นต้นไป
มีกาํ หนดไม่เกิน ๓๐ วัน
สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ตั้งแต่วนั ที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๙ เป็ นต้นไป
มีกาํ หนดไม่เกิน ๓๐ วัน
สมัยแรกของปี ถัดไป ตั้งแต่วนั ที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เป็ นต้นไป
มีกาํ หนดไม่เกิน ๓๐ วัน

นายอาดานา เสะแม
ประธานสภาเทศบาล

-

สมาชิ กสภาเทศบาลเห็นเป็ นอย่างอื่นหรื อไม่ในการกําหนดสมัยประชุ ม
สภาเทศบาล จะมีการแก้ไขหรื อไม่ หากสมาชิกสภาเทศบาลเห็นสมควร
จะกําหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตามที่กล่าวนี้ ขอให้ยกมือครับ

มติทปี่ ระชุ ม

-

มติเป็ นเอกฉันท์ (เห็นชอบกําหนดสมัยประชุ มสภาเทศบาลตําบลต้ นไทร
ประจําปี ๒๕๕๙ )

ระเบียบวาระที่ ๕

-

เรื่อง ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลีย่ นแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ าย
จํานวน ๔ รายการ และขออนุมัติการโอนงบประมาณรายจ่ าย จํานวน
๑ รายการ

นายอาดานา เสะแม
ประธานสภาเทศบาล

-

ขอเชิญคณะผูบ้ ริ หารได้ช้ ีแจง ขอเชิญครับ

นายเจะอูเซ็ง สาและ
นายกเทศมนตรี

-

เรี ยนประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน
สําหรับวันนี้ทางคณะผูบ้ ริ หารได้เสนอให้สภาเทศบาลพิจารณาเรื่ องการ

-๕แก้ไขงบประมาณหรื อแก้ไขรายละเอียดของโครงการต่างๆ
ทั้งหมด ๕ รายการ
ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลีย่ นแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ าย
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ จํานวน ๓ รายการ
.........................................................................................................................
หลักการ
ตามที่สภาเทศบาลตําบลต้นไทร ได้อนุมตั ิใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ซึ่ งได้รับความเห็นชอบจากผูว้ า่ ราชการ
จังหวัดนราธิ วาส และได้ประกาศใช้ไปแล้ว นั้น ทั้งนี้ เนื่องจากเทศบาล
ตําบลต้นไทร มีความจําเป็ นต้องเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ รายจ่ายเพื่อการลงทุน หมวดครุ ภณั ฑ์
ที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง
ข้ อความเดิม
๑. หมวดที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง
๑.๑ ประเภท โครงการบุกเบิกถนนหิ นคลุก สายดูซงตือเงาะห์
ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑,๑๒๐ ม. หนาเฉลีย่ ๐.๕๐ ม. หรื อมีพ้ืนที่ไม่
น้อยกว่า ๕,๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามปริ มาณงานตามแบบที่
เทศบาลกําหนด)
๑.๒ ประเภท โครงการก่อสร้างถนนหิ นคลุก สายแบฮะ-โต๊ะมูเด็ง
(เพิ่มเติม) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๖๒.๐๐ ม. หิ นคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๕
ม. หรื อมีพ้ืนที่ไม่นอ้ ยกว่า ๒,๔๘๐.๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตาม
ปริ มาณงานตามแบบที่เทศบาลกําหนด)
๑.๓ ประเภท โครงการปรับปรุ งภูมิทศั น์สองข้างทาง สายบาตู
ขนาดกว้าง ๒.๐๐ ม. ยาว ๕๐๐.๐๐ ม. หรื อมีพ้ืนที่ไม่นอ้ ยกว่า ๑,๐๐๐.๐๐
ตารางเมตร (รายละเอียดตามปริ มาณงานตามแบบที่เทศบาลกําหนด)
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุ มชน)

-๖ข้ อความใหม่
๑. หมวดที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง
๑.๑ ประเภท โครงการบุกเบิกถนนหิ นคลุก สายดูซงตือเงาะห์
ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑,๑๒๐ ม. ยกระดับลูกรังหนาเฉลีย่ ๐.๔๐ ม.
หินคลุกหนาเฉลีย่ ๐.๑๕ ม. หรื อมีพ้ืนที่ไม่นอ้ ยกว่า ๕,๖๐๐.๐๐ ตาราง
เมตร (รายละเอียดตามปริ มาณงานตามแบบที่เทศบาลกําหนด)
๑.๒ ประเภท โครงการก่อสร้างถนนหิ นคลุก สายแบฮะ-โต๊ะมูเด็ง
ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๖๒๐.๐๐ ม. หินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรื อ
มีพ้นื ที่ไม่นอ้ ยกว่า ๒,๔๘๐.๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามปริ มาณงาน
ตามแบบที่เทศบาลกําหนด)
๑.๓ ประเภท โครงการปรับปรุ งภูมิทศั น์สองข้างทาง สายบาตู
ขนาดผิวจราจร ขนาดกว้าง ๒.๐๐ ม. ยาว ๔๐๐.๐๐ ม. หรื อมีพ้ืนที่ไม่นอ้ ย
กว่า ๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามปริ มาณงานตามแบบที่เทศบาล
กําหนด)
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุ มชน)
เหตุผล
เพื่อให้การบริ หารงานของเทศบาลตําบลต้นไทร เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย
มีความคล่องตัวและเป็ นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ และแก้ไข
เพิ่มเติม ถึงปั จจุบนั
จึงเห็นควรนําเข้าระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตําบลต้นไทร ต่อไป
ลงชื่อ..........................................
(นายเจะอูเซ็ง สาและ)
นายกเทศมนตรี ตาํ บลต้นไทร

-๗ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ ายและแก้ไขเปลีย่ นแปลงคํา
ชี้แจง ประจําปี ๒๕๕๙ จํานวน ๑ รายการ เป็ นเงิน ๑๕,๖๐๐ บาท
.................................................................................................
หลักการ
ตามที่สภาเทศบาลตําบลต้นไทร ได้อนุมตั ิใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ซึ่ งได้รับความเห็นชอบจากผูว้ า่ ราชการ
จังหวัดนราธิ วาส และได้ประกาศใช้ไปแล้ว นั้น ทั้งนี้ เนื่องจากเทศบาล
ตําบลต้นไทร มีความจําเป็ นต้องโอนงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ในหมวดค่าครุ ภณั ฑ์ เป็ นเงิน ๑๕,๖๐๐ บาท
รายละเอียด ดังนี้
โอนออกจํานวน ๑ รายการ ดังนี้
๑. หมวดเงินเดือน
๑.๑ ประเภท ค่าจ้าง/ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตั้งไว้ ๖๐๓,๐๐๐
บาท เพื่อจ่ายค่าตอบแทนให้กบั พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน ๑ อัตรา
พนักงานจ้างทัว่ ไป จํานวน ๔ อัตรา (ปรากฏในแผนงานการศึกษา) ด้ าน
บริ การชุมชนและสังคม (๐๐๒๐๐) แผนงาน การศึกษา (๐๐๒๑๐) งาน
งบบริ หารทัว่ ไปเกี่ยวกับการศึกษา (๐๐๒๑๑) งบประมาณอนุมตั ิ ๖๐๓,๐๐๐
บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๕๓๒,๗๐๐ บาท โอนลดครั้งนี้
๑๕,๖๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๕๑๗,๑๐๐ บาท
โอนเพิม่ จํานวน ๑ รายการ ดังนี้
๑. หมวดค่ าครุภัณฑ์
๑.๑ ประเภท ครุ ภณั ฑ์สาํ นักงาน เพื่อเป็ นค่าจัดซื้ อครุ ภณั ฑ์พดั ลม
ติดฝาผนังขนาด ๑๖ นิ้ว จํานวน ๑๓ ตัว (ครุ ภณั ฑ์ดงั กล่าวเป็ นครุ ภณ
ั ฑ์
นอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานท้องตลาดและดําเนินการด้วยความประหยัด
จึงขอจัดหานอกบัญชี มาตรฐานครุ ภณั ฑ์) เป็ นเงิน ๙,๗๕๐ บาท
(รายละเอียดตามที่เทศบาลกําหนด) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุ นทัว่ ไป (ปรากฏ
ในแผนงานการศึกษา) งบประมาณอนุมตั ิ ๙,๗๕๐ บาท งบประมาณ
คงเหลือก่อนโอน ๙,๗๕๐ บาท โอนครั้งนี้ ๑๕,๖๐๐ บาท งบประมาณ

-๘คงเหลือหลังโอน ๒๕,๓๕๐ บาท โอนจากด้านการบริ การชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา งานการศึกษาไม่กาํ หนดระดับ
เหตุผล
เพื่อให้การบริ หารงานของเทศบาลตําบลต้นไทร เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย
มีความคล่องตัวและเป็ นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ และแก้ไข
เพิ่มเติม ถึงปั จจุบนั
จึงเห็นควรนําเข้าระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตําบลต้นไทร ต่อไป

ลงชื่อ..........................................
(นายเจะอูเซ็ง สาและ)
นายกเทศมนตรี ตาํ บลต้นไทร
ซึ่ งเป็ นพัดลมที่จะแต่งตั้งที่ศูนย์การเรี ยนรู้กีรออาตีในอาคารเรี ยนหลังใหม่
เพื่อให้เยาวชนในเขตเทศบาลเกิดความสะดวกในการเรี ยนกีรออาตี และใน
ส่ ว นของการแก้ ไ ขอี ก เรื่ องคื อ สรุ ป ผลการประมาณราคาค่ า ก่ อ สร้ า ง
โครงการบุกเบิกพร้อมยกระดับถนนหิ นคลุก สายดูซงตือเงาะห์ โดยพิมพ์
ผิดเป็ นโครงการก่อสร้างถนนคอนกรี ตสายกําปงปากา-ท่านอก จึงขอแก้ไข
เป็ นสายดูซงตือเงาะห์
นายอาดานา เสะแม
ประธานสภาเทศบาล

มติทปี่ ระชุ ม

มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามเกี่ยวกับการชี้แจงงบประมาณ
ครั้ งนี้ หรื อไม่ ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ป ระชุ ม สมาชิ กสภาเทศบาลท่านใด
เห็ นชอบญัตติ เรื่ อง ขออนุ ม ตั ิแก้ไ ขเปลี่ ย นแปลงคํา ชี้ แจงงบประมาณ
รายจ่าย จํานวน ๔ รายการ และขออนุมตั ิการโอนงบประมาณรายจ่าย
จํานวน ๑ รายการ โปรดยกมือขึ้น

-

-

มติเป็ นเอกฉั นท์ (เห็นชอบญัตติเรื่ อง ขออนุ มัติแก้ ไขเปลี่ยนแปลงคํา
ชี้ แจงงบประมาณรายจ่ าย จํานวน ๔ รายการ และขออนุ มัติการโอน
งบประมาณรายจ่ าย จํานวน ๑ รายการ

-๙ระเบียบวาระที่ ๖

-

เรื่อง คัดเลือกเลขานุการสภาเทศบาลแทนตําแหน่ งทีว่ ่าง

นายอาดานา เสะแม
ประธานสภาเทศบาล

-

ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลชัว่ คราวได้กล่าวครับ

นายคาเร็ ม แมเยาะ
เลขานุการสภาฯชัว่ คราว

ขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านที่มอบหมายให้ผมเป็ นเลขานุการสภา
เทศบาลชัว่ คราว และในส่ วนระเบียบวาระนี้ เป็ นการคัดเลื อกเลขานุ การ
สภาเทศบาล เนื่ องจากปลัดซึ่ งเป็ นเลขานุ ก ารสภาเทศบาลได้ยา้ ย ทํา ให้
ตํา แหน่ ง ว่ า งลง ในส่ ว นข้ อ บัง คับ การประชุ ม สภาเทศบาล ข้อ ๑๘
ให้ ส ภาท้อ งถิ่ น เลื อ กพนัก งานหรื อข้า ราชการส่ ว นท้อ งถิ่ น ขององค์ ก ร
ปก คร องส่ วนท้ อ งถิ่ น นั้ น หรื อส มา ชิ ก ส ภาท้ อ งถิ่ น นั้ นค นหนึ่ ง
เป็ นเลขานุการสภาท้องถิ่น ทั้งนี้ ให้คาํ นึงถึงความรู้ความสามารถอันจะเป็ น
ประโยชน์ต่อสภาท้องถิ่ น ดังนั้นจึงอยากให้สมาชิ กสภาเทศบาลเสนอชื่ อ
เลขานุการสภาเทศบาลโดยผ่านประธานสภาเทศบาล ขอเชิญครับ

นายอาดานา เสะแม
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิ ญสมาชิ กสภาเทศบาลเสนอชื่ อเลขานุ การสภาเทศบาลตําบลต้นไทร

-

นายมาหามะตาเยะ โตะละสมาชิกสภาเทศบาล

เรี ยนประธานสภาเทศบาล คณะผูบ้ ริ หาร และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน
ผมขอเสนอ นายคาเร็ ม แมเยาะ เป็ นเลขานุการสภาเทศบาล

นายมืออาลี เจะมะ
สมาชิกสภาเทศบาล

-

ผมนายมืออาลี เจะมะ สมาชิกสภาเทศบาล เป็ นผูร้ ับรอง

นายอับดุลเลาะ กูแซ
สมาชิกสภาเทศบาล

-

ผมนายอับดุลเลาะ กูแซ สมาชิกสภาเทศบาล เป็ นผูร้ ับรอง

นายอาดานา เสะแม
ประธานสภาเทศบาล

-

สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนออีกหรื อไม่ ถ้าไม่มีขอความเห็นชอบให้
นายคาเร็ ม แมเยาะ เป็ นเลขานุการสภาเทศบาลตําบลต้นไทร

มติทปี่ ระชุ ม

-

เห็นชอบให้ นายคาเร็ม แมเยาะ เป็ นเลขานุการสภาเทศบาลตําบลต้ นไทร

นายคาเร็ ม แมเยาะ
เลขานุการสภาเทศบาล

ขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านที่ได้มอบหมายให้ผมเป็ นเลขานุการ
สภาเทศบาลแทนตําแหน่งที่วา่ ง ในส่ วนเลขานุการสภาท้องถิ่น
ตามข้อบัง คับ ข้อที่ ๑๙ มี หน้า ที่ หลัก คื อการทํา หน้า ที่ ช่วยประธานสภา
ในการบริ หารงานของสภาเทศบาล แต่มีขอ้ หนักใจคือ ในส่ วนของสภา
ที่ไม่ชดั เจนทั้งบุคลากรและอุปกรณ์ต่างๆยังไม่พร้อม ฉะนั้นเมื่อสมาชิก

-๑๐สภาเทศบาลได้ม อบหมายให้ผ มเป็ นเลขานุ ก ารสภาเทศบาล อยากให้
สมาชิ กสภาเทศบาลหรื อคณะผูบ้ ริ หารได้เพิ่มตําแหน่ง คือข้อที่ ๑๙ (๕)
จัดทํารายงานการประชุมสภาท้องถิ่น ซึ่ งผมไม่มีบุคลากรในการทําหน้าที่
จัดทํา รายงานการประชุ ม จึ ง ขอให้แต่งตั้ง ผูช้ ่ วยเลขานุ ก ารสภาเทศบาล
โดยให้สมาชิกสภาเทศบาลคัดเลือกหรื อให้คณะผูบ้ ริ หารเป็ นผูค้ ดั เลือก
นายอาดานา เสะแม
ประธานสภาเทศบาล

-

ขอเชิญคณะผูบ้ ริ หารได้ช้ ีแจงในส่ วนนี้ครับ

นายเจะอูเซ็ง สาและ
นายกเทศมนตรี

-

ในส่ ว นของเลขานุ ก ารสภาเทศบาล ที่ ผ่า นมาการจัด ทํา รายงานการ
ประชุมจะมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในส่ วนนี้แล้ว ซึ่ งไม่ตอ้ งตั้งเพิ่มเติม
เพราะจะมี เ จ้า หน้า ที่ ท ํา งานด้า นกิ จ การสภา คื อ หัว หน้า สํ า นัก ปลัด
ซึ่ งจะรับผิดชอบด้านเอกสารแล้ว ซึ่ งหากนําคนที่ไม่คล่องเรื่ องระเบียบ
อาจจะมีขอ้ ผิดพลาดด้านเอกสารได้

นายอาดานา เสะแม
ประธานสภาเทศบาล

-

สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามอีกหรื อไม่ ขอเชิญครับ

นายคาเร็ ม แมเยาะ
เลขานุการสภาฯ

-

เรี ยนประธานสภาเทศบาล คณะผูบ้ ริ หาร และสมาชิกสภาเทศบาล
ทุกท่าน อยากให้ผูท้ ี่รับผิดชอบด้านเอกสารมีความละเอียดรอบคอบ
เพราะที่ผา่ นมามีความผิดพลาด และที่ผา่ นมาเจ้าหน้าที่สํานักปลัดได้ทาํ
หน้าที่ดา้ นเอกสารอยูแ่ ล้ว และขอเสริ มเรื่ องฝ่ ายท้องถิ่น ซึ่ งสภาเทศบาล
เคยเรี ยกร้องให้มีฝ่ายสภากับฝ่ ายบริ หาร ซึ่ งในส่ วนการปฏิรูปท้องถิ่นที่
ผ่านมาหากประธานสภาเทศบาลและฝ่ ายบริ หารได้มีการประชุ ม หรื อ
ปฏิ รูประบบท้องถิ่ น อยากให้มีการเสนอว่าอยากให้สภามีองค์กรที่เป็ น
สั ด ส่ ว นเฉพาะของสภา หากมี ห นั ง สื อสั่ ง การก็ จ ะได้ เ ข้า สภาโดย
ประธานสภาได้รับหนังสื อโดยตรง ทําให้สภามีความเข้มแข็งขึ้น และ
หากการปฏิ รูปและร่ างรัฐธรรมนู ญใหม่ถ้ามีประธานสภาเทศบาลหรื อ
คณะผูบ้ ริ หารไปประชุมก็อยากให้นาํ เสนอในส่ วนนี้

นายอาดานา เสะแม
ประธานสภาเทศบาล

-

ขอบคุณนายคาเร็ ม แมเยาะ ที่เสนอในส่ วนนี้ครับ

-๑๑ระเบียบวาระที่ ๗

-

เรื่อง อืน่ ๆ

นายอาดานา เสะแม
ประธานสภาเทศบาล

-

มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามในระเบียบวาระอื่นๆหรื อไม่
ขอเชิญครับ

นายคาเร็ ม แมเยาะ
เลขานุการสภาฯ

-

เรี ยนประธานสภาเทศบาล คณะผูบ้ ริ หาร และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน
เนื่ องจากมีชาวบ้านได้เสนออยากให้มีการขยายเขตไฟฟ้ าบ้านโคกแตญอ
ทางเข้า ซอยหน้า กูโ บว์ ซึ่ งได้บุ ก เบิ ก ถนนแต่ ย งั ไม่ ไ ด้ข ยายเขตไฟฟ้ า
อยากให้ฝ่ายบริ หารให้ผรู้ ับผิดชอบเข้าไปสํารวจ และอีกส่ วนหนึ่ งคือการ
เพิ่มไฟฟ้ าระหว่างมัสยิดดารุ ลมุคลีซีนไปยังสุ สาน เพราะเมื่อมีการฝังศพ
เวลากลางคืนค่อนข้างมืด อยากให้ผรู้ ับผิดชอบดูแลในส่ วนนี้ดว้ ยครับ

นายอาดานา เสะแม
ประธานสภาเทศบาล

-

สมาชิ ก สภาเทศบาลท่ า นใดจะสอบถามอี ก หรื อไม่ ขอเชิ ญ ครั บ

นายซุ ลกรี นยั สาแม
สมาชิกสภาเทศบาล

-

เรี ยนประธานสภาเทศบาล คณะผูบ้ ริ หาร และสมาชิกสภาเทศบาล
ทุกท่าน ผมขอเสนอความเดือดร้อนของประชาชน คือ ถนนสายไม้แก่น
หน้าร้านนํ้าชาแบเลาะ ซึ่ งเป็ นทางขุดท่อประปา ขณะนี้ รอยที่วางท่อ
ประปาเกิดชํารุ ดเสี ยหายเกือบจะเกิดอุบตั ิเหตุ อยากให้ผรู ้ ับผิดชอบส่ วน
นี้ไปซ่อมแซมด่วน เพราะไม่อยากรอให้ยางมะตอยหมด แต่อยากให้
ซ่อมยิง่ เร็ วยิง่ ดี ไม่อยากให้เกิดอุบตั ิเหตุก่อนซ่อม

นายอาดานา เสะแม
ประธานสภาเทศบาล

-

สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามอีกหรื อไม่ ขอเชิญครับ

นายมะบีดี สาแลเมาะ สมาชิกสภาเทศบาล

เรี ยนประธานสภาเทศบาล คณะผูบ้ ริ หาร และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน
เนื่ อ งจากตอนนี้ เส้ นทางหลายเส้ นทางเกิ ด ชํา รุ ด อยากทราบว่า มี ค วาม
ลํา บากอย่า งไรที่ จ ะไปซ่ อ มแซมถนน ซึ่ งได้แ จ้ง ให้ ทุ ก ฝ่ ายทราบแล้ว
ว่า มีถนนที่เสี ยหาย แต่เมื่อโทรศัพท์แจ้งก็ไม่มีใครเห็นความเดือดร้อน
ของชาวบ้าน ในส่ วนถนนที่ แย่ที่ สุดคื อ ถนนที่สามแยกและแถวกูโบว์
เนื่ องจากโครงการก่อสร้างประปาได้ดาํ เนินการเป็ นปี แล้ว แต่ทาํ ไมถึงไม่
ซ่ อมแซม และพนักงานจ้างก็มีหลายคนสามารถที่จะดําเนิ นการซ่ อมได้
ซึ่ งผมมีภาพถ่ายให้ดูว่าถนนมีสภาพความเสี ยหายมากน้อยเพียงใด ซึ่ งมี
ความจํา เป็ นจริ ง ๆที่ จ ะต้อ งซ่ อ มแซม อยากให้มี ก ารแก้ไ ขเฉพาะหน้ า
ไปก่อนโดยไม่ตอ้ งรองบประมาณ เนื่องจากมีประชาชนสัญจรไปมา

-๑๒รวมทั้งเยาวชนที่เรี ยนกีรออาตี และศูนย์พฒั นาเด็กเล็กที่ใช้ถนนเส้นทางนี้
ซึ่ งผมก็ ไ ด้ จ้า งคนให้ นํา ยางมะตอยมาเทที่ ถ นน แต่ ใ นขณะเดี ย วกัน
ทางเทศบาลก็ มี อุ ป กรณ์ พ ร้ อ มสามารถที่ จ ะไปซ่ อ มได้ อยากให้ มี ก าร
ดําเนิ นการอย่างเร็ วที่สุด เพราะเป็ นปั ญหาส่ วนรวมที่จะต้องมีการแก้ไข
และถนนหน้ า กู โ บว์เ ป็ นหลุ ม เป็ นบ่ อ ทํา ให้ เ กิ ด อุ บ ัติ เ หตุ ก ับ เด็ ก จนถึ ง
ปากแตกแล้ว และอีกเรื่ องคือการตัดต้นไม้ ที่มีการตัดต้นไทรที่ปลูกมา
หลายปี ก็ตดั จนหมด อย่างน้อยก็อยากให้เก็บต้นไม้บางส่ วนบ้าง สุ ดท้าย
ก็ขอฝากในส่ วนนี้เพราะเป็ นเรื่ องของส่ วนรวม ไม่ใช่ของส่ วนตัว ขอบคุณ
ครับ
นายอาดานา เสะแม
ประธานสภาเทศบาล

-

ขอบคุณนายมะบีดี สาแลเมาะ ที่ได้แจ้งปั ญหาของชาวบ้าน มีสมาชิกสภา
เทศบาลท่านใดที่จะสอบถามอีกหรื อไม่ ขอเชิญครับ

นายอูมา มีเหาะ
สมาชิกสภาเทศบาล

-

เรี ยนประธานสภาเทศบาล คณะผูบ้ ริ หาร และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน
อยากสอบถามผูอ้ าํ นวยการกองการศึ ก ษาว่า ที่ ศูน ย์พ ฒ
ั นาเด็ ก เล็ ก มี ก าร
จัดเวรยามหรื อไม่

นายคาเร็ ม แมเยาะ
เลขานุการสภาฯ

-

เรี ยนประธานสภาเทศบาล คณะผูบ้ ริ หาร และสมาชิกสภาเทศบาล
ทุก ท่า น อยากให้ก ารอภิป รายผ่า นประธานสภาเทศบาล ไม่อยากให้
พาดพิงถึงเจ้าหน้าที่โดยตรง

นายอาดานา เสะแม
ประธานสภาเทศบาล

-

เชิญนายอูมา มีเหาะ อภิปรายต่อครับ ขอเชิญครับ

นายอูมา มีเหาะ
สมาชิกสภาเทศบาล

-

เรี ยนประธานสภาเทศบาล คณะผูบ้ ริ หาร และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน
ขอเรี ยนประธานสภาเทศบาลว่า
๑. ที่ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กมีเวรยามวันหยุดหรื อไม่ และครู บางคนก็ออกข้าง
นอกโดยไม่ถึงเวลาเลิกเรี ยน และมีการขายขนมให้กบั เด็กในศูนย์พฒั นา
เด็กเล็ก อยากให้ผรู ้ ับผิดชอบช่วยอภิปรายในส่ วนนี้ดว้ ยครับ
๒. เรื่ องรั้ วกี ร ออาตี อยากทราบว่ า ใครเป็ นคณะกรรมการตรวจรั บ
ไม่ทราบว่าตรวจรับได้อย่างไร เพราะรั้วฉาบไม่ดี ในฐานะที่ผมเป็ นสมาชิก
สภาเทศบาลที่ดูแลทรัพย์สินของเทศบาลต้องรู ้ และเคยบอกในที่ประชุ ม
ว่าอยากให้จา้ งผูร้ ับเหมาที่มีฝีมือดี ซึ่ งการทําแบบนี้ ถือว่าไม่ผา่ น อยากให้
ผูร้ ับผิดชอบที่เป็ นคณะกรรมการตรวจงานจ้างเข้มงวดในส่ วนนี้ดว้ ย

-๑๓และขอเสริ ม เรื่ อ งของนายมะบี ดี สาแลเมาะ ว่า อยากให้ป ระธานสภา
เทศบาลตรวจสอบปั ญหาเมื่ อสมาชิ ก สภาเทศบาลได้โทรศัพ ท์แจ้ง บอก
ปั ญหาของชาวบ้านด้วย หากชาวบ้านไม่เดือดร้อนก็คงไม่บอกสมาชิกสภา
เทศบาลให้แก้ไข ซึ่ งชาวบ้านได้แจ้งให้หลายคนทราบแล้ว แต่ไม่มีการ
แก้ไ ข อยากให้มี ก ารแก้ไ ขปั ญ หาเฉพาะหน้า ก่ อนเพื่อ ประคับ ประคอง
ปั ญหาที่มีให้คลี่คลายลงบ้าง
นายอาดานา เสะแม
ประธานสภาเทศบาล

-

มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามอีกหรื อไม่ ขอเชิญครับ

นายคาเร็ ม แมเยาะ
เลขานุการสภาฯ

-

เรี ยนประธานสภาเทศบาล คณะผูบ้ ริ หาร และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน
ขอชี้ แจงเรื่ อ งการอภิ ป ราย อยากให้ ส มาชิ ก สภาเทศบาลเข้า ใจว่ า ถ้า
จะพาดพิง ถึ ง เจ้า หน้า ที่ หรื อนอกเหนื อจากของสมาชิ ก สภาเทศบาลแล้ว
อยากให้ ผ่ า นประธานสภาเทศบาล อย่ า สอบถามโดยตรงแม้ว่ า จะมี
เจ้าหน้าที่อยูใ่ นที่ประชุมก็ตาม หากจะพาดพิงต้องขออนุญาตประธานสภา
เทศบาล หากประธานสภาเทศบาลอนุ ญ าตก็ ส ามารถพาดพิ ง ได้
แต่ ถ้า ประธานสภาเทศบาลไม่อนุ ญาตก็ ไม่ สามารถพาดพิง ได้ อยากให้
เข้าใจในส่ วนนี้ครับ ขอบคุณครับ

นายอาดานา เสะแม
ประธานสภาเทศบาล

-

มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามอีกหรื อไม่ ขอเชิญครับ

นายเจะอูเซ็ง สาและ
นายกเทศมนตรี

-

เรี ยนประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน
สําหรับปั ญหาต่างๆในเทศบาลนั้นมีมากพอสมควร ไม่ว่าจะเป็ นเรื่ องการ
ช่ ว ยเหลื อ ชุ ม ชนแต่ ล ะชุ ม ชนซึ่ งจะให้ ท ั่ว ถึ ง และถู ก ใจทุ ก คนคงยาก
เพราะบางคนยังไม่เข้าใจเรื่ องการทํางานของเทศบาล ซึ่ งเป็ นหน่ วยงาน
ของรั ฐ ก็ ยิ น ดี ที่ จ ะรั บ ฟั ง เพื่ อ นํ า ไปปฏิ บ ัติ ใ นฐานะที่ เ ราเป็ นคนของ
ประชาชน มีสิทธิ์ ที่จะพาดพิงหรื อเสนอแนะในสภา ซึ่งเป็ นหน้าที่อยูแ่ ล้ว
ในส่ วนผูบ้ ริ หาร ข้าราชการ ยินดีที่จะรับฟั งเพื่อที่จะนําไปแก้ไขให้ดีข้ ึ น
เพราะที่ผา่ นมาเทศบาลเป็ นจําเลยของสังคมมาโดยตลอด ซึ่ งอาจเป็ นเรื่ อง
ส่ วนตัวบ้างหรื อทางบ้านบ้าง ในส่ วนการช่วยเหลือและสละเวลาเป็ นเรื่ อง
ที่ยากมาก และที่ผ่านมาเทศบาลรู้หน้าที่อยูแ่ ล้ว และพนักงานจ้างก็ทาํ งาน
เหนื่ อ ยซึ่ งบางคนอาจมองไม่ เ ห็ น เพราะไม่ ไ ด้ติ ด ตามการทํา งานของ
พนักงานจ้าง โดยเฉพาะพนักงานจ้างที่ออกนอกพื้นที่ ในส่ วนการ

-๑๔เสนอแนะของ นายคาเร็ ม แมเยาะ ที่ เ สนอแนะการขยายเขตไฟฟ้ า
โคกแตญอ ถนนมัส ยิ ด ไปทางกู โ บว์ เนื่ อ งจากถนนสายนี้ มี เ สาแล้ว
และบางต้นหลอดไฟเสี ย เพราะที่ผา่ นมาฟ้ าผ่าบ่อย ทําให้หลอดไฟเสี ยง่าย
และบางครั้ งต้น ไม้ที่ พ าดสายไฟจํา นวนมากและชาวบ้า นไม่ ใ ห้ ค วาม
ร่ ว มมื อ เพราะชาวบ้า นไม่ ใ ห้ โ ค่ น ซึ่ งเป็ นสาเหตุ ท ํา ให้ ไ ฟฟ้ าดับ บ่ อ ย
ในส่ วนงบประมาณการขยายเขตไฟฟ้ าบางครั้งชาวบ้านที่สร้างบ้านเองก็มา
ขอเสาไฟที่เทศบาลซึ่ งเป็ นเรื่ องส่ วนตัว และการติดตั้งเสาไฟส่ วนตัวเป็ น
การติดตั้งที่ผิดระเบียบในการติดตั้งการใช้ไฟฟ้ า ส่ วนการตั้งงบประมาณ
การขยายเขตไฟฟ้ าหรื อ การพาดสายของเขตไฟฟ้ าต้อ งใช้ง บประมาณ
จํา นวนมาก ซึ่ งต้ อ งทยอยทํา ปี ละ ๒ สาย และในปี ๒๕๕๙
ได้ดาํ เนินการ ๒ สาย คือ
๑. สายหน้าโรงเรี ยนตาดีกาบ้านบาตู
๒. สายลูโบะบูตาจนถึงบ้านนายมืออาลี เจะมะ
เพราะงบประมาณมี จาํ นวนจํา กัด ซึ่ งไม่ส ามารถที่ ที่ จ ะตั้ง งบประมาณ
โดยไม่ ค ํา นึ ง ถึ ง ประโยชน์ อื่ น ๆได้ และยิ น ดี ที่ จ ะรั บ ฟั ง และพิ จ ารณา
เพื่อที่จะปรับปรุ งใหม่ ในส่ วนที่นายซุ ลกรี นยั สาแม ที่ได้พูดถึงเรื่ องการ
ปรับปรุ งแก้ไขถนนโดยเฉพาะมี ๒-๓ แห่ งที่เกี่ ยวข้องกับระบบประปา
ที่ผูร้ ับงานประปาได้ขุดเจาะผ่านท่อประปาบางสายก็ยุบลงมา ทําให้เกิ ด
ความไม่ ค ล่ อ งตัว แต่ ก ารรั บ เหมาประปายัง อยู่ใ นช่ ว งประกัน สั ญ ญา
อยากให้ผอู ้ าํ นวยการกองช่างแจ้งให้ผรู้ ับเหมาปรับปรุ งแก้ไข และในส่ วน
ของนายมะบีดี สาแลเมาะ ซึ่ งเป็ นเรื่ องเดียวกันก็พยายามที่จะแก้ไขปั ญหา
ต่ า งๆ การดํ า เนิ น การบางครั้ งงบประมาณต้ อ งใช้ ต ามเทศบัญ ญัติ
หากงบประมาณไม่ได้ต้ งั ไว้ก็ไม่สามารถที่จะซ่ อมได้ เพราะงบประมาณ
ที่ ผ่ า นมามี ไ ม่ ม าก และโครงสร้ า งพื้ น ฐานมี น้ อ ยมากไม่ ถึ ง ๑๐ %
ของงบประมาณทั้ง หมด และต้อ งใช้ใ นส่ วนอื่ น อี ก เช่ น กี ร ออาตี
ที่ใช้งบประมาณหนึ่ งล้านกว่าบาทต่อปี และการผ่อนเงินกูข้ อง กสท.ที่ยงั
เหลื ออีก ๒๐ กว่าล้านบาท ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่ตอ้ งมาคิดเพื่อนํามาเป็ นบทเรี ยน
และแก้ไขต่อไป และในส่ วนการเก็บภาษีชาวบ้านก็ให้ความร่ วมมือน้อย
ซึ่ งภาษีที่เก็บได้บางครั้งไม่ถึง ๕๐ % เพราะความไม่เข้าใจของประชาชน
ในการจัดเก็บภาษี อยากให้ทุกท่านทําความเข้าใจในเรื่ องการจัดเก็บภาษี
เพราะการอุ ด หนุ น งบประมาณของรั ฐ บาลจะดู ร ายได้ ที่ จ ัด เก็ บ เอง
หากรายได้จดั เก็บมากก็จะอุดหนุนงบประมาณมาก หากจัดเก็บน้อยก็จะ

-๑๕อุดหนุนน้อย เนื่องจากภาครัฐต้องการให้พ่ ึงพาตนเอง และทางจังหวัดได้
แจ้งว่าการจัดเก็บภาษีของเทศบาลตําบลต้นไทรไม่ตรงกัน จากข้อมูลที่สุ่ม
เก็ บ ไม่ ว่า จะเป็ นบ้า นเช่ า ถ้า เก็ บ ได้หมดก็ จ ะได้ง บประมาณจํา นวนมาก
และในส่ วนนายอู ม า มี เ หาะ ได้ส อบถามเรื่ อ งเวรยามของศูน ย์พ ฒ
ั นา
เด็กเล็ก บางครั้งช่วงเวลาที่เกิดเหตุอาจจะไม่อยูบ่ า้ ง แต่ยามเฝ้ าเวรอยูต่ ลอด
และครู ที่ออกข้างนอกก่อนเวลา ก็ได้กาํ ชับให้ผอู้ าํ นวยการกองการศึกษา
ให้กาํ หนดเวลากลับให้ชดั เจน และออกมาตรการว่าถ้าไม่ถึงบ่ายสามโมง
เย็ น ไม่ ต้ อ งปล่ อ ยให้ เ ด็ ก กลั บ นอกจากผู ้ป กครองที่ มี กิ จ ธุ ร ะจํา เป็ น
ก็สามารถอนุ โลมได้ ส่ วนครู ก็ได้กาํ ชับให้ใช้เวลาให้คุม้ ค่า และครู ที่ใช้
เวลาราชการมาค้า ขายก็ ไ ด้ก ํา ชับ เพราะผิ ด ระเบี ย บจริ ง ซึ่ งสามารถตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนได้ และได้ตกั เตือนแล้ว หากไม่ทาํ ตามก็จะตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนวินยั และในส่ วนการฉาบรั้วกี รออาตีน้ นั หากมี
ความเสี ยหายก็ ยงั อยู่ในประกันสัญญา สามารถให้มาปรับ ปรุ ง แก้ไ ขได้
และในส่ วนที่ น ายคาเร็ ม แมเยาะ ที่ ไ ด้ พู ด ถึ ง การปฏิ รู ปท้ อ งถิ่ น
ในรั ฐธรรมนู ญฉบับ ใหม่ ย งั ไม่ชัดเจน ซึ่ ง ในกฎหมายใหม่ย งั ไม่ไ ด้ระบุ
ชัดเจนว่าการปฏิรูปท้องถิ่นจะเป็ นในทิศทางใด แต่จะมีการปฏิรูปแน่นอน
ซึ่ งได้ระบุวา่ การปฏิรูปท้องถิ่นให้เกิดความเหมาะสมกับขนาดของท้องถิ่ น
ซึ่งเรายังอยูใ่ นตําแหน่งต่อในรัฐธรรมนูญฉบับชัว่ คราว จนกว่ารัฐธรรมนูญ
จะมีการประกาศเลือกตั้งใหม่ และในส่ วนประปาหมู่บา้ นกําลังสร้างความ
เข้า ใจกับ ประชาชนซึ่ งชาวบ้า นมาลงทะเบี ย นไม่ ม าก ซึ่ งประมาณอี ก
๒ อาทิ ตย์ ก็จ ะเปิ ดก่ อ นและกํา ลัง ตรวจสอบว่า ท่ อตรงไหนที่ ไ ม่ แน่ น
หรื อไม่มีท างปิ ด และถ้า ไม่ ใส่ วาล์วปิ ดก็ไ ม่ส ามารถที่จะแบ่ง สายนํ้าได้
อยากให้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่จะใช้ประปาให้มาลงทะเบียนด้วย
และหากประปาเปิ ดใช้ ส ามารถรองรั บ การใช้ น้ ํ าประปาประมาณ
๖๐๐ ครัวเรื อน ซึ่ งหากใช้ประมาณ ๓๐๐ ครัวเรื อน ก็จะทําให้มีรายได้
เพิ่มขึ้น
นายอาดานา เสะแม
ประธานสภาเทศบาล

-

มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามอีกหรื อไม่ ขอเชิญครับ

นายซุ ลกรี นยั สาแม
สมาชิกสภาเทศบาล

-

เรี ยนประธานสภาเทศบาล คณะผูบ้ ริ หาร และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน
ขอสอบถามเรื่ องวาล์ว ปิ ดเปิ ดของประปา เนื่ องจากเป็ นพี วี ซี ซึ่ ง หาก
จะยกระดับขึ้นบนถนน ปัญหาคืออาจมีเด็กมาเล่นหรื อรถทับท่อจนแตก

-๑๖อยากถามว่า จะมี วิธี ก ารแก้ปั ญหาหรื อรั ก ษาความปลอดภัย ของท่อพี วีซี
อย่างไร เพราะปัญหานี้ตอ้ งเกิดขึ้นแน่นอน
นายอาดานา เสะแม
ประธานสภาเทศบาล

-

ขอเชิญคณะผูบ้ ริ หารได้ช้ ีแจงครับ
ท่านใดจะสอบถามอีกหรื อไม่

นายเจะอูเซ็ง สาและ
นายกเทศมนตรี

-

เรี ยนประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน
ในส่ วนทางแยกของท่อประปา ก่อนที่ช่างจะดําเนินการสํารวจ ได้สั่งการ
ว่าถ้าใส่ ระบบทางแยกเสร็ จแล้ว ที่ตวั โค้งจะต้องก่ออิฐให้สูงเกินท่อประปา
จะให้ดาํ เนิ นการให้เสร็ จทุกจุดก่อนและจะก่ออิฐและนําตะแกรงมาปิ ดไว้
และล็ อ คทุ ก ๆจุ ด เพื่ อ ป้ องกัน รถเฉี่ ย วชน หรื อ เด็ ก ไปเล่ น ได้แ ละอาจมี
ชาวบ้านเปิ ดปิ ดเองได้ ซึ่ งเป็ นแนวทางที่ ได้สั่งการให้กองช่ างดําเนิ นการ
สํารวจ ซึ่ งในแบบเดิมนั้นไม่มี จึงได้ขอจากผูร้ ับงานและนายช่างของเรา
จะไปติดตั้งเอง เนื่ องจากประปาเป็ นเรื่ องใหม่ที่เรายังไม่เข้าใจและยังไม่
คล่องตัว และในส่ วนการเปิ ดนํ้าระบบอัตโนมัติก็ให้พนักงานศึกษากับ
ผูม้ าติดตั้งตลอด ซึ่ งอาทิตย์หน้าก็จะมาอธิ บายการติดตั้งมิเตอร์ ประปา

นายอาดานา เสะแม
ประธานสภาเทศบาล

-

มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามอีกหรื อไม่ ขอเชิญครับ

นายมะบีดี สาแลเมาะ
สมาชิกสภาเทศบาล

-

เรี ยนประธานสภาเทศบาล คณะผูบ้ ริ หาร และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน
ขอแจ้งเกี่ยวกับศูนย์พฒั นาเด็กเล็กที่มีเด็กไปงัดและขโมยสิ่ งของ อยากให้
ติดตั้งกล้องวงจรปิ ด และได้เจอกับตัวเองมีหลายคนที่ท่าทางแปลกๆเข้าไป
ซึ่ ง ภารโรงอาจดู ไ ม่ท นั จึ ง อยากให้ต้ งั งบประมาณติ ดตั้ง กล้องวงจรปิ ด
และเวรยามที่ เ ข้ า เวรที่ ดั บ เพลิ ง เก่ า อยากให้ ติ ด ตั้ งอิ น เตอร์ เน็ ต
เพราะผูเ้ ข้าเวรมีไม่กี่คนและที่ตรงนั้นไม่มีคนดูแล

นายอาดานา เสะแม
ประธานสภาเทศบาล

-

มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามอีกหรื อไม่ ขอเชิญครับ

นายอูมา มีเหาะ
สมาชิกสภาเทศบาล

-

เรี ยนประธานสภาเทศบาล คณะผูบ้ ริ หาร และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน
ขอเสริ มเรื่ องการเข้าเวรยามที่ ศูนย์กีรออาตี เนื่ องจากที่นอนสกปรกมาก
และไม่มีอุปกรณ์ อาํ นวยความสะดวก อยากให้ต้ งั งบประมาณเพื่อจัดหา
อุ ป กรณ์ แ ละซ่ อ มแซมให้ส ะดวกมากขึ้ น เพื่ อให้ผูท้ ี่ เ ข้า เวรยามมี ค วาม
สะดวกสบายมากขึ้น

-๑๗นายอาดานา เสะแม
ประธานสภาเทศบาล

-

สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามอีกหรื อไม่ ขอเชิญครับ

นายคาเร็ ม แมเยาะ
เลขานุการสภาฯ

-

เรี ยนประธานสภาเทศบาล คณะผูบ้ ริ หาร และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน
ในส่ วนที่นายอูม า มีเหาะ ได้เสนอให้ซ่ อมแซมศูนย์เวรยามนั้น หากมี
อุปกรณ์อาํ นวยความสะดวกอาจนอนหลับสบายจนไม่ตื่น แต่ก็อยากให้
ฝ่ ายช่างไปตรวจสอบว่าจะให้มีการซ่ อมแซมอย่างไรให้สมเหตุสมผลตาม
สมควร

นายอาดานา เสะแม
ประธานสภาเทศบาล

-

สมาชิกสภาเทศบาลจะสอบถามอะไรอีกหรื อไม่ ขอเชิญครับ

นายมาหามะตาเยะ โตะละ สมาชิกสภาเทศบาล

เรี ยนประธานสภาเทศบาล คณะผูบ้ ริ หาร และสมาชิ กสภาเทศบาลทุกท่าน
อยากสอบถามประธานสภาเทศบาลที่ได้ไปประชุมเมื่อสัปดาห์ที่ผา่ นมาว่า
มีความรู ้ใหม่ๆบ้างหรื อไม่

นายอาดานา เสะแม
ประธานสภาเทศบาล

ในส่ วนการประชุ ม เมื่ อ สั ป ดาห์ ที่ ผ่ า นมานั้ น ก็ เ หมื อ นปี ที่ ผ่ า นมา
เพราะกฎหมายใหม่ยงั ไม่ออกและรัฐธรรมนูญใหม่ยงั ไม่เสร็ จ มีสมาชิก
สภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามอีกหรื อไม่

-

นางกูฟาตีมะฮ์ หวันฮุสเซนต์ - เรี ยนประธานสภาเทศบาล คณะผูบ้ ริ หาร และสมาชิ กสภาเทศบาลทุกท่าน
ผูอ้ าํ นวยการกองการศึกษา
ขอเสริ มในเรื่ องที่สอบถามเรื่ องเวรยามของศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก ซึ่ งศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กมีครู ท้งั หมด ๘ คน และเวรวันเสาร์ - อาทิตย์ ครู ตอ้ งอยูเ่ วร
ยามที่สํานักงานเทศบาล โดยมีภารโรงเข้าเวรและดูแลศูนย์ฯ ซึ่ งบางครั้ง
อาจ มี ภาระที่ ต้อ งออกไปข้า งนอกบ้า ง ส่ ว นครู บ างท่ า นหากยัง มี ก าร
ค้าขายในโรงเรี ยนก็จะดําเนิ นการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินยั
และเวลาเลิ กเรี ย นจะเป็ นช่ วง เวลา ๑๕.๐๐ น. หากมี ผูป้ กครองมารั บ
เพราะมีธุระด่วนก็จะอนุโลมให้
นายอาดานา เสะแม
ประธานสภาเทศบาล

-

ขอบคุณผูอ้ าํ นวยการกองการศึกษาที่ช้ ี แจงในส่ วนนี้ มีสมาชิกสภาเทศบาล
ท่านใดจะสอบถามหรื อไม่

นายอูมา มีเหาะ
สมาชิกสภาเทศบาล

-

เรี ยนประธานสภาเทศบาล คณะผูบ้ ริ หาร และสมาชิ กสภาเทศบาลทุกท่าน
ขอแจ้งเรื่ องถังขยะในหมู่บา้ นที่ตอนนี้ทุกบ้านถังขยะชํารุ ดและแตก

-๑๘หมดแล้ว อยากทราบว่า จะติดตั้ง เมื่ อไร เพราะบางบ้านไม่มีถ ังขยะเลย
ซึ่ งต้อ งนํา ขยะไปทิ้ ง หน้า บ้า นคนอื่ น ทํา ให้ เ กิ ด ปั ญ หาในการทิ้ ง ขยะ
อยากให้ผรู ้ ับผิดชอบไปติดตั้งถังขยะด้วย
นายอาดานา เสะแม
ประธานสภาเทศบาล

-

มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามหรื อไม่ เชิญครับ

นายมะบีดี สาแลเมาะ สมาชิกสภาเทศบาล

เรี ยนประธานสภาเทศบาล คณะผูบ้ ริ หาร และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน
ผมคิดว่าสมาชิ กสภาเทศบาลทุกท่านอาจมีขอ้ มูลดีๆมาบอกให้ได้รับทราบ
เพราะแต่ละท่านก็เป็ นสมาชิ กสภาเทศบาลมาหลายสมัยแล้ว และสมาชิ ก
สภาเทศบาลบางท่านก็ได้อบรมที่ สถาบันแล้ว น่ า จะมีความรู้ มาแจ้งให้
ทราบกัน

นายอาดานา เสะแม
ประธานสภาเทศบาล

-

มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอหรื อไม่ ส่ วนการอภิปรายในสภานั้น
ประธานสภาเทศบาลจะบังคับสมาชิกสภาเทศบาลไม่ได้ หากสมาชิกสภา
เทศบาลมีขอ้ มูลที่จะอภิปรายก็สามารถอภิปรายได้

นายอมาตย์ เปาะแย
ผูอ้ าํ นวยการกองช่าง

-

เรี ยนประธานสภาเทศบาล คณะผูบ้ ริ หาร และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน
ขอเสริ มเรื่ องประปา เนื่ องจากชาวบ้านที่ได้ขอประปาครั้ งแรกประมาณ
๓๐๐ ครัวเรื อน แต่ปัญหาคือมาลงทะเบียน ๑๐ กว่าคน ซึ่ งอาจเป็ นการ
ไม่ เ ข้า ใจในการติ ด ตั้ง ท่ อ ประปา อยากให้ ส มาชิ ก สภาเทศบาลช่ ว ย
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่ตอ้ งการใช้น้ าํ ประปาต้องดําเนินการ ดังนี้
๑. ต้องเดินท่อประปาภายในบ้านให้เสร็ จก่อน
๒. ลงทะเบียนที่กองช่างและกองช่างจะเข้าไปตรวจสอบ
๓. ดําเนินการติดตั้งมิเตอร์
สํา หรั บ คนที่ ม าลงทะเบี ย นอยากให้ท ราบว่า ท่ อ ภายในบ้า นที่ เดิ น ต้องมี
ขนาด ๔ หุ น ราคาประมาณ ๒,๐๐๐ บาท อยากฝากให้ประชาสัมพันธ์
สําหรับผูท้ ี่จะใช้น้ าํ ประปา และตอนนี้ เจ้าหน้าที่จากกรุ งเทพช่วยสอนการ
ติดตั้งมิ เตอร์ ซึ่ งเรายัง ไม่มี ข ้อมูล ในการติ ดตั้ง และส่ วนประตู น้ ําวาล์ว
จะซื้ อท่อกลมที่เป็ นคอนกรี ตมาใส่ จะได้แข็งแรงกว่า และส่ วนเรื่ องถนนที่
เสี ยหายกองช่างจะรับผิดชอบโดยจะแก้ปัญหาให้ถาวร ซึ่ งพยายามทําเพื่อ
คนต้นไทร แต่ด้วยงบประมาณและเจ้าหน้าที่หากต้องการความเร็ วก็ไม่
สามารถทําได้ ต้องขออภัยสมาชิ กสภาเทศบาลทุกท่านด้วย แต่ก็ขอบคุณ
สมาชิ กสภาเทศบาลที่ช่วยแจ้งปั ญหาของประชาชนให้ทราบ ซึ่ งพวกเรา
ทุกคนก็ทาํ เพื่อคนต้นไทร

-๑๙นายอาดานา เสะแม
ประธานสภาเทศบาล

-

มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามหรื อไม่ ขอเชิญครับ

นายอูมา มีเหาะ
สมาชิกสภาเทศบาล

-

เรี ยนประธานสภาเทศบาล คณะผูบ้ ริ หาร และสมาชิ กสภาเทศบาลทุกท่าน
ขอแจ้งเรื่ องห้องนํ้าบริ เวณขายอาหารที่บาตู ไม่ทราบว่าจะสร้างห้องนํ้า
เมื่อไร อยากให้ผทู้ ี่เกี่ยวข้องได้ตรวจสอบ อาจจะสร้างแบบไม่ถาวรก็ขอ
เป็ นแบบธรรมดาก็ได้ เพราะประชาชนที่มารับประทานอาหารลําบากมาก
เนื่องจากไม่มีหอ้ งนํ้าเลย

นายอาดานา เสะแม
ประธานสภาเทศบาล

-

มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามหรื อไม่ ขอเชิญครับ

นายคาเร็ ม แมเยาะ
เลขานุการสภาฯ

-

เรี ยนประธานสภาเทศบาล คณะผูบ้ ริ หาร และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน
ในส่ วนห้องสุ ขาที่นายอูมา มีเหาะ เสนอนั้น ก็เห็ นด้วย เพราะจะมีการ
สร้ า งห้อ งนํ้า ที่ บ ริ เ วณขายอาหารมาหลายสมัย แล้ว แต่ ย งั ไม่ ไ ด้ส ร้ า ง
อยากให้ฝ่ายบริ หารหรื อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในส่ วนนี้ ไปสํารวจว่าสมควร
สร้ างตรงไหน สักหนึ่ งห้องก็ยงั ดี หรื อหากติดปั ญหาตรงไหนก็อยากให้
ชี้ แจง เพราะประชาชนที่มารับประทานอาหารไม่สามารถเข้าห้องนํ้าได้
ต้องไปเข้าห้องนํ้าที่มสั ยิด และในส่ วนที่สมาชิ กสภาเทศบาลที่จะเสนอ
ข้อ ชี้ แนะต่ า งๆให้ ค ณะผูบ้ ริ ห ารนั้น ตามข้อ บัง คับ ก็ เ ป็ นไปด้ว ยความ
ถู ก ต้อง แต่ฝ่ายบริ หารจะนํา ไปดํา เนิ นการก็ต้องมี ข้ นั ตอนทั้ง เจ้า หน้า ที่
และงบประมาณ ซึ่ งต้องมีลาํ ดับขั้นตอนในการทํางาน

นายอาดานา เสะแม
ประธานสภาเทศบาล

-

มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถามหรื อไม่ ถ้าไม่มีขอปิ ดการประชุม

-๒๐ปิ ดการประชุ ม เวลา ๑๓.๐๐ น.

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม
( นายอูมา มีเหาะ )

(ลงชื่อ)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายซุ ลกรี นยั สาแม)

(ลงชื่อ)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายมะบีดี สาแลเมาะ)

(ลงชื่อ)

เลขานุการสภาเทศบาล
(นายคาเร็ ม แมเยาะ)

ลงนามรายงานการประชุม

(นายอาดานา เสะแม)
ประธานสภาเทศบาล
วันที่
เดือน

พ.ศ.

