
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลตนไทร 
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจําป ๒๕๖๐ 
วันที่  ๙  มิถุนายน  ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. 

ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลตนไทร 
…...................................................... 

 

ผูมาประชุมสภาเทศบาล 
 

ลําดับที่ ชื่อ – สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑ นายอาดานา  เสะแม ประธานสภาเทศบาล อาดานา  เสะแม  
๒ นายมาหามะตาเยะ  โตะละ รองประธานสภาเทศบาล มาหามะตาเยะ  โตะละ  
๓ นายมืออาลี  เจะมะ สมาชิกสภาเทศบาล มืออาลี  เจะมะ  
๔ นายอูมา  มีเหาะ สมาชิกสภาเทศบาล อูมา  มีเหาะ  
๕ นายอาหามะ  อาแซ สมาชิกสภาเทศบาล อาหามะ  อาแซ  
๖ นายอับดุลเลาะ  กูแซ สมาชิกสภาเทศบาล อับดุลเลาะ  กูแซ  
๗ นายอุสมาน  วาเงาะ สมาชิกสภาเทศบาล อุสมาน  วาเงาะ ลา 
๘ นายยะโกะ  สามะ สมาชิกสภาเทศบาล ยะโกะ  สามะ  
๙ นายซุลกรีนัย  สาแม สมาชิกสภาเทศบาล ซุลกรีนัย  สาแม  

๑๐ นายมะบีดี  สาแลเมาะ สมาชิกสภาเทศบาล มะบีดี  สาแลเมาะ  
๑๑ นายคาเร็ม  แมเยาะ สมาชิกสภาเทศบาล/ 

เลขานุการสภาเทศบาล 
คาเร็ม  แมเยาะ  

ผูเขารวมประชุมสภาเทศบาล 
 

ลําดับที่ ชื่อ – สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑ นายเจะอูเซ็ง  สาและ นายกเทศมนตรี เจะอูเซ็ง  สาและ  
๒ นายอาฮามะ  วาเงาะ รองนายกเทศมนตรี อาฮามะ  วาเงาะ  
๓ นายรุสดี  อาแวโกะ ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี รุสดี  อาแวโกะ  
๔ นางปทมา  มูซอ เลขานุการนายกเทศมนตรี ปทมา  มูซอ  
๕ นายอมาตย  เปาะแย รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล อมาตย เปาะแย  
๖ นางซารีปะห  หะยีแวดือเระ ผูอํานวยการกองคลัง ซารีปะห  หะยีแวดือเระ  
๗ นางสาวอรุณี  กะนอง หัวหนาสํานักปลัด อรุณี  กะนอง  
๘ นายมูฮํามัดอาลี  มิสุแท ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม มูฮํามัดอาลี  มิสุแท  
๙ นางสาวคอมือซะห  มะและ นักวิเคราะหนโยบายและแผน คอมือซะห  มะและ  
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เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น. 

นายคาเร็ม  แมเยาะ  เรียน  ประธานสภาเทศบาล  คณะผูบริหารและสมาชิกสภาเทศบาล 
เลขานุการสภาเทศบาล ทุกทาน  ผมนายคาเร็ม  แมเยาะ  เลขานุการสภาเทศบาลตําบลตนไทร 

วันนี้เปนการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ คร้ังท่ี  ๑  ประจําป 
๒๕๖๐ บัดนี้ ท่ีประชุมครบองคประชุมแลว ขอเรียนเชิญประธานสภา
เทศบาลเปดการประชุม ขอเรียนเชิญครับ 

นายอาดานา  เสะแม     อัสสาลามูอาลัยกุมวาเราะฮมาตุลเลาะฮีวาบารอกาตุฮ  ขอเปดการประชุม
ประธานสภาเทศบาล      สภา สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ คร้ังท่ี ๑ ประจําป  ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น.     
     ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระที่ ๑            เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
นายอาดานา เสะแม   มีเร่ืองจะแจงใหทราบ เก่ียวกับบันทึกขอตกลงความรวมมือ การบริหาร 
ประธานสภาเทศบาล  จัดการขยะมูลฝอยชุมชนจังหวัดนราธิวาส เชิญทานนายกเทศมนตรี ได 
      นําเรียนใหสมาชิกสภาเทศบาลฯ และผูเขารวมประชุมไดทราบ ครับ 
นายเจะอูเซ็ง สาและ  เรียนประธานสภา คณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และผูเขารวมประชุม 
นายกเทศมนตรี   ทุกทาน เมื่อวันศุกร ท่ี ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ หองประชุมพระนราภิบาล  
     ช้ัน ๕ ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส ผมไดรวมลงนามบันทึกขอตกลงความ 
      รวมมือ การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนจังหวัดนราธิวาส ภายใต  
      “Roadmap การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายของจังหวัด 
     นราธิวาส” ในการนําขยะมากําจัดและแปลงเปนพลังงาน ณ ศูนยกําจัดมูลฝอย 
     รวมของจังหวัดนราธิวาส ภายใตโครงการสรางระบบการจัดการขยะเพ่ือผลิต 
     เปนเช้ือเพลิง (Refuse Derived Fuel : RDF) และปุยอินทรีย ของเทศบาล 
     เมืองนราธิวาส จํานวน ๓๐ แหง เพ่ือแสดงถึงเจตนารมณรวมกันระหวาง 
     จังหวัดนราธิวาส และองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพ่ือใหเกิดความรวมมือใน 
     การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดนราธิวาส ภายใตแผนบริหาร 
     จัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจังหวัดนราธิวาส ระยะ ๕ ป  
     (๒๕๕๘ – ๒๕๖๒) โดยมีเทศบาลเมืองนราธิวาส เปนผูรับผิดชอบพ้ืนท่ีในการ 
     กอสรางศูนยกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนท่ีถูกหลักวิชาการ จึงขอแจงใหทุกทาน 
      ไดทราบครับ 
ระเบียบวาระที่ ๒  เรื่องรับรองการประชุมครั้งที่ผานมา 
นายอาดานา  เสะแม   เปนการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๑ คร้ังท่ี ๑วันท่ี ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐ 
ประธานสภาเทศบาล   ใหสมาชิกสภาฯทุกทานไดตรวจสอบรายงานการประชุมสมาชิกสภาทานใด 
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      จะสอบถามหรือแก ไ ขค รับ ถ า ไม มี ให ถื อว า ท่ีประ ชุมมี มติ เ ห็นชอบ 
      รับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ีผานมา 
มติที่ประชุม     เห็นชอบ รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๑ คร้ังท่ี ๑  
      ประจําป ๒๕๖๐ 
ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องดวน 
นายอาดานา  เสะแม  ไมมีครับ 
ประธานสภาเทศบาล   
ระเบียบวาระที่ ๔   เรื่อง ญัตติขออนุมัติจายขาดเงินสะสม เพื่อจัดต้ังเปนรายการ 
     ใหม จํานวน ๑ รายการ และแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง จํานวน ๓ รายการ  
     ดังนี้ 
              จัดตั้งเปนรายการใหม ๑. โครงการกอสรางคูระบายน้ํา คสล. สายเทศบาล  
     ๑ – ๓ จํานวน ๑,๘๘๓,๐๐๐ บาท 
     แกไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจง 

๑. โครงการจัดซ้ือกลองถายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล จํานวน ๑ เคร่ือง 
   ๒. โครงการจัดซ้ือคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล แบบท่ี ๑ จํานวน ๑ เคร่ือง 
   ๓. โครงการจัดซ้ือเคร่ืองพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED (๓๐ หนา/นาที) จํานวน ๑     
  เคร่ือง สําหรับรายละเอียดใหนายกเทศมนตรี ไดช้ีแจงใหสมาชิกทุกทานไดทราบ 

นายเจะอูเซ็ง  สาและ  ญัตติ เร่ือง ขออนุมัติจายขาดเงินสะสม จํานวน ๑,๘๘๓,๐๐๐ บาท เพ่ือจัดตั้ง 
นายกเทศมนตรี    เปนรายการใหม จํานวน ๑ รายการ และแกไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจง จํานวน ๓  
     รายการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

หลักการ ตามท่ีสภาเทศบาลตําบลตนไทร ไดอนุมัติใชเทศบัญญัติงบประมาณ     
      รายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  ซ่ึงไดรับความเห็นชอบจากผูวา 
     ราชการจังหวัดนราธิวาส และไดประกาศใชไปแลว  นั้น เนื่องจากเทศบาลตําบล 
      ตนไทรมี ความจําเปนท่ีจะตองขออนุมัติจายขาดสะสม เพ่ือแกไขปญหาความ 
     เดือดรอนของประชาชน และขออนุมัติแกไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณ 
     รายจายเพ่ือใหสามารถดําเนินการไดตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
     ประจําป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รายละเอียดดังนี้ 
      จัดต้ังเปนรายการใหม  จํานวน  ๑  รายการ  หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง  
     ประเภท โครงการกอสรางคูระบายน้ํา คสล. สายเทศบาล ๑ – ๓ งบประมาณ 
       ท้ังส้ิน ๑,๘๘๓,๐๐๐ บาท เพ่ือกอสรางคูระบายน้ํา 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 หรือมีพ้ืนท่ี 
      ไมนอยกวา ๗๕๐.๐๐ ตร.ม. (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน) 
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    แกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง 
          ขอความเดิม 
        หมวดคาครุภัณฑ 
        - ครุภัณฑสํานักงาน ประเภท โครงการจัดซ้ือกลองถายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล  
     จํานวน ๒๕,๐๐๐ บาท เพ่ือจัดซ้ือกลองถายรูป ระบบดิจิตอล จํานวน ๑  
     เคร่ือง ความละเอียด ๑๗ ลานพิกเซลขึ้นไป    มีฟงกช่ันถายภาพ แบบ  
     HDR (ครุภัณฑดังกลาวเปนครุภัณฑนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ 
     แตมีความจําเปนตองใช ซ่ึงสามารถหาไดตามราคาทองตลาด และ 
     ดําเนินการดวยความประหยัด จึงขอจัดหานอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ)  
      ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)    
     - ครุภัณฑคอมพิวเตอร ประเภท โครงการจัดซ้ือคอมพิวเตอรสําหรับงาน 
     ประมวลผล แบบท่ี ๑ จํานวน ๒๒,๐๐๐ บาท เพ่ือจัดซ้ือคอมพิวเตอรสําหรับ 
     งานประมวลผล แบบท่ี ๑ (จอขนาดไมนอยกวา ๑๘.๕ นิ้ว) จํานวน ๑ เคร่ือง  
      (รายละเอียดตามเกณฑราคากลางคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร)  
     ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)   
     - ครุภัณฑคอมพิวเตอร ประเภท โครงการจัดซ้ือเคร่ืองพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด  
     LED (๓๐ หนา/นาที) จํานวน ๗,๙๐๐ บาท เพ่ือจัดซ้ือเคร่ืองพิมพชนิด 
     เลเซอร/ชนิด LED (๓๐ หนา/นาที) จํานวน ๑ เคร่ือง (รายละเอียดตามเกณฑ 
      ราคาคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  
     (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)   
     ขอความใหม 
      หมวดคาครุภัณฑ  
      - ครุภัณฑสํานักงาน ประเภท โครงการจัดซ้ือกลองถายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล  
     จํานวน ๒๕,๐๐๐ บาท เพ่ือจัดซ้ือกลองถายรูป ระบบดิจิตอล จํานวน ๑  
    เคร่ือง ความละเอียด ๑๗ ลานพิกเซลขึ้นไป (ครุภัณฑดังกลาวเปนครุภัณฑ 
     นอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑแตมีความจําเปนตองใช ซ่ึงสามารถหา 
     ไดตามราคาทองตลาด และดําเนินการดวยความประหยัด จึงขอจัดหานอก 
     บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  (ปรากฏในแผนงาน 
     บริหารงานทั่วไป) 
     - ครุภัณฑคอมพิวเตอร ประเภท โครงการจัดซ้ือคอมพิวเตอรสําหรับงาน 
     ประมวลผล แบบท่ี ๑ จํานวน ๒๒,๐๐๐ บาท เพ่ือจัดซ้ือคอมพิวเตอรสําหรับ 
     งานประมวลผล แบบท่ี ๑ (จอขนาดไมนอยกวา ๑๙ นิ้ว) จํานวน ๑ เคร่ือง  
    (เกณฑราคากลางคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป  
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  พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ วันท่ี ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป   
      (ปรากฏ ในแผนงานเคหะและชุมชน)   
      -  ครุภัณฑคอมพิวเตอร ประเภท โครงการจัดซ้ือเคร่ืองพิมพชนิดเลเซอร/ 
     ชนิด LED (๒๗ หนา/นาที) จํานวน ๗,๙๐๐ บาท เพ่ือจัดซ้ือเคร่ืองพิมพชนิด 
     เลเซอร/ชนิด LED (๒๗ หนา/นาที) จํานวน ๑ เคร่ือง (รายละเอียดตามเกณฑ 
     ราคาคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ วันท่ี  
     ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฏในแผนงานเคหะ 
     และชุมชน)   
      เหตุผล เพ่ือใหการบริหารงานของเทศบาลตําบลตนไทร เปนไปดวยความ 
     เรียบรอย มีความคลองตัวและเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย 
     วิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๐ และแกไข 
      เพ่ิมเติมถึงฉบับปจจุบัน หมวด ๔ ขอ ๒๙การแกไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจง 
     งบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและส่ิงกอสราง ท่ีทําใหลักษณะ  
     ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือเปล่ียนแปลงสถานท่ีกอสราง และจายขาดเงิน 
      สะสม ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถิ่น จึงนําเขาระเบียบวาระการ 
     ประชุมสภาเทศบาลตําบลตนไทรเพ่ือขอความเห็นชอบครับ 
นายอาดานา  เสะแม  มีสมาชิกทานใดจะสอบถามหรือไมครับ  
ประธานสภาเทศบาล   
นายซุลกรีนัย  สาแม  ขออนุญาตทานประธานครับ ผม นายซุลกรีนัย สาแม สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล  เขต ๑ ขออนุญาตถามถนน สายเทศบาล ๑, ๒ และ ๓ อยูท่ีไหนครับ ชวย 
      ช้ีแจงใหทราบหนอยครับ 
นายอาดานา เสะแม  ขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาล ทานซุลกรีนัย  สาแม ครับ เชิญนายกเทศมนตรี 
ประธานสภาเทศบาล    ช้ีแจง ครับ 
นายเจะอูเซ็ง สาและ  ถนนสายเทศบาล ๑ – ๓ ทางไปบาลาเซาะหกูจิง จะมีถนนเขาไปในซอย 
นายกเทศมนตรี   จํานวน ๓ สาย ดวยกัน 
นายมาหามะตาเยะ  โตะละ ขออนุญาตทานประธาน ผม นายมาหามะตาเยะ โตะละ สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล    เขต ๑ ขอทราบรายละเอียดการจัดซ้ือครุภัณฑท่ีซ้ือนอกเหนือบัญชีราคา 
     มาตรฐานครุภัณฑ 
นายอาดานา เสะแม  ครับ ขอเชิญทานนายกเทศมนตรี ช้ีแจงเก่ียวกับเร่ืองนี้ดวยครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายเจะอูเซ็ง  สาและ  สําหรับครุภัณฑท่ีจัดซ้ือท่ีอยูนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑนั้น 
นายกเทศมนตรี   คือ ครุภัณฑท่ีจัดซ้ือนั้นไมมีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ ซ่ึงสํานักงบประมาณ 
      เปนผูกําหนด ซ่ึงกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นกําหนดใหองคกรปกครองสวน 
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     ทองถิ่นจัดซ้ือครุภัณฑตามแบบและราคาท่ีสํานักงบประมาณกําหนด แตในการ 
      จัดซ้ือกลองถายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล ไมมีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑจึงสามารถ 
     จัดซ้ือไดในราคานอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ซ่ึงสามารถหาซ้ือไดตาม 
     ราคาทองตลาด และดําเนินการจัดซ้ือดวยความประหยัด  
นายอาดานา  เสะแม  สมาชิกทานใดมีอะไรจะถามอีกหรือไมครับ  ถาไมมีผมขอมติท่ีประชุม สมาชิก
ประธานสภาเทศบาล     ทานใดเห็นชอบอนุมัติจายขาดเงินสะสม เพ่ือจัดตั้งเปนรายการใหม จํานวน ๑  
     รายการ และแกไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจง จํานวน ๓ รายการ  
     จัดตั้งเปนรายการใหม ๑. โครงการกอสรางคูระบายน้ํา คสล. สายเทศบาล  
     ๑ – ๓ จํานวน ๑,๘๘๓,๐๐๐ บาท 
     แกไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจง 

๑. โครงการจัดซ้ือกลองถายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล จํานวน ๑ เคร่ือง 
   ๒. โครงการจัดซ้ือคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล แบบท่ี ๑ จํานวน ๑ เคร่ือง 
   ๓. โครงการจัดซ้ือเคร่ืองพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED (๓๐ หนา/นาที) จํานวน  
           ๑ เคร่ือง  
  โปรดยกมือขึ้นครับ 

มติที่ประชุม     มติเปนเอกฉันท เห็นชอบ อนุมัติจายขาดเงินสะสม เพ่ือจัดตั้งเปนรายการใหม  
     จํานวน ๑ รายการ และแกไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจง จํานวน ๓ รายการ  
     จัดตั้งเปนรายการใหม ๑. โครงการกอสรางคูระบายน้ํา คสล. สายเทศบาล  
     ๑ – ๓ จํานวน ๑,๘๘๓,๐๐๐ บาท 
     แกไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจง 



      ๑. โครงการจัดซ้ือกลองถายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล จํานวน ๑ เคร่ือง 
        ๒. โครงการจัดซ้ือคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล แบบท่ี ๑ จํานวน ๑ เคร่ือง 
        ๓. โครงการจัดซ้ือเคร่ืองพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED (๓๐ หนา/นาที)  
     จํานวน ๑ เคร่ือง  
ระเบียบวาระที่ ๕    เรื่องอื่นๆ 
นายอาดานา เสะแม  สมาชิกทานใดตองการอภิปราย หรือมีขอซักถาม เชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล     
นายคาเร็ม  แมเยาะ  เรียนทานประธานสภา ผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และผูเขารวมประชุม 
สมาชิกสภาเทศบาล    ทุกทาน ปนี้เทศบาลจะมีกิจกรรมละศีลอดพรอมกันหรือไม อยางไร 
นายอาดานา เสะแม  มีสมาชิกทานอ่ืนจะสอบถามอีกหรือไม เชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล   
นายอูมา  มีเหาะ   เรียนประธานสภา ผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และผูเขารวมประชุมทุกทาน 
สมาชิกสภาเทศบาล  ผม นายอูมา มีเหาะ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ ผมจะพูดเร่ืองขยะ ผมไดรับ 
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      แจงจากประชาชนในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ วาชวงนี้ขยะเยอะมาก แลวเจาหนาท่ีไมได  
      ไมไดไปเก็บขยะ  ขยะในถังจะบินอยูแลว ผมอยากใหผูบริหารชวยเนนเร่ืองขยะ 
      ดวยครับ 
นายอาดานา เสะแม   มีสมาชิกทานอ่ืนจะนําเสนอเร่ืองอีกหรือไม เชิญครับ  
ประธานสภาเทศบาล 
นายมาหามะตาเยะ โตะละ เรียนประธานสภา ผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และผูเขารวมประชุมทุกทาน 
สมาชิกสภาเทศบาล    ผมมี ๒ เร่ือง ท่ีอยากจะใหชวยแกไขครับ ๑. การเชือดไกบริเวณเลยสะพาน 
     ทานอก และ ๒.ถนนสายลูโบะบูตา วาจะเสร็จเมื่อไหร เพราะชาวบานเดือดรอน 
     เวลาเดินทางไป – มา ตกหลุมบาง ซ่ึงอาจเปนอันตราย ครับ 
นายอาดานา เสะแม  เชิญทานนายกเทศมนตรี ไดตอบขอซักถามของสมาชิกสภา ครับ   
ประธานสภาเทศบาล     
นายเจะอูเซ็ง  สาและ  ครับ สําหรับเร่ืองขยะ ท่ีทาน อูมา มีเหาะ ไดพูดถึงนั้น ผมใหพนักงานเทศบาล 
นายกเทศมนตรี    เก็บขยะตอนกลางคืน ปนี้จํานวนขยะเยอะมาก ผมเห็นใจพนักงานเก็บขยะของเรา 
     เหมือนกัน ท่ีจริงถาคนขายของ หรือผูประกอบการมีจิตสํานึกสักนิดชวยกันเก็บ 
     ขยะของตนเองกอน ก็จะเปนการแบงเบาภาระงานของพนักงานเทศบาล ยิ่งพอคา 
     ขายน้ําออย กากตนออยจะเยอะทุกวัน อยากจะขอความรวมมือใหสมาชิกสภาได 
     ประชาสัมพันธใหผูประกอบการไดชวยกันเก็บขยะบาง ปหนาเราจะดําเนินการใช 
     พ.ร.บ.การจัดตั้งรานคา ผูประกอบการท่ีวางขายทางเทาก็จะตองลงทะเบียนกับ 
     เทศบาลเชนกัน จะตองเสียภาษีเหมือนกัน ในสวนของโรงเชือดไกท่ีบริเวณสะพาน 
     ทานอก นายกไดฟงจากหลายๆ คนแลว วาเชือดไกไมถูกสุขลักษณะ กอนหนานี้ได 
     ไปดูบาง และก็พูดใหผูประกอบการเขาใจเก่ียวกับการเชือดไกท่ีถูกวิธีแลว แตผมก็ 
     ไมไดส่ังการใหเจาหนาท่ีไดติดตามอยางตอเนื่อง หลังจากนี้ก็จะไดประสานกับ 
     ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอมไดติดตามและแกไขปญหาดังกลาว  
     สําหรับเร่ืองรองเรียนการทําสาคู ท่ีชุมชนบาตูนั้น ตอนนี้ก็ไดแกไขปญหาเปนท่ี 
     เรียบรอยแลว ผูประกอบการยินดีหาสถานท่ีใหมในการดําเนินการ สําหรับถนน 
     สายลูโบะบูตา ท่ียังดําเนินการไมเสร็จนั้น เนื่องจากวาตองรองบประมาณจาก 
     รัฐบาลอุดหนุน เปนโครงการไมจิ้มฟน ซ่ึงถาไดงบประมาณเมื่อไหรก็จะไดดําเนินการ 
     ใหแลวเสร็จ ซ่ึงก็เปนงบประมาณเดียวกันกับท่ีจะสรางถนนสายเทศบาล ๑ – ๓ 
     ท่ีผมไดนําเสนอญัตติเพ่ือขออนุมัติจายขาดเงินสะสม จํานวน ๑,๘๘๓,๐๐๐ บาท  
     ในคร้ังนี้นั้น เพ่ือกอสรางคูระบายน้ํา ถนนเทศบาล ๑ – ๓ นั้น คือ เราจะสรางคูระบาย 
     น้ํากอนท่ีจะดําเนินการสรางถนน เพ่ือไมเกิดความเสียหายแกถนน 
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นายอูมา  มีเหาะ   อีกเร่ือง ครับ ถังขยะซ้ือใหมก็ไดไปแจกจาย แลวของเกาวางไวท่ีไหน  บางคน 
สมาชิกสภาเทศบาล    ใชถังขยะใบเดียวไมพอ 
นายอาดานา  เสะแม  เชิญ นายกเทศมนตรี ช้ีแจงเก่ียวกับถังขยะ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายเจะอูเซ็ง  สาและ  ถังขยะใหมท่ีซ้ือมา จํานวนรอยกวาใบ ก็ไดไปวางไวท่ีถนนสายหลัก คือ ถนนเพชรเกษม 
นายกเทศมนตรี    ของเกาวางไวในซอย ท่ีนี้ของเกาท่ีวางไวท่ีถนนสายหลักก็ไดมาเก็บไวท่ีเทศบาล  
     บางอันก็ชํารุด ถาเราไมเก็บถังขยะก็จะเปนการเพ่ิมภาระงานใหกับพนักงานเก็บขยะ 
     ตองเก็บขยะเปนสองเทา ถาเราประชาสัมพันธใหประชาชนไดชวยกันแยะขยะใน 
     เบ้ืองตนก็จะเปนการดี เชน เศษไม ก็แยกไวตางหาก ไมตองใสถังหมด ทําใหถังขยะ 
     พังเร็ว เร่ืองขยะนี้เราตองแกไขหลายอยาง รถขยะก็เกา ท่ีท้ิงขยะก็อยูนอกพ้ืนท่ี 
     ถาชาวบานรองเรียนหรือ อบต.บาเระใตไมใหท้ิงขยะ เทศบาลฯเราเดือดรอนนะครับ 
     ผมมองไกลเร่ืองนี้ ถาเราไมแกไขเร่ือง รถขยะ ท่ิท้ิงขยะ อีกประมาณ ๕ ป เราจะมี 
     ปญหาแนนอน สําหรับเร่ืองท่ีทําบันทึกขอตกลง (MOU) กับเทศบาลเมืองนราธิวาส 
     นั้น ถาเรานําขยะไปท้ิงท่ีเขา เราจะตองเสียคาใชจาย และเสียคาน้ํามัน อีกท้ังยังเสีย 
     เวลาอีกดวย ท่ีท้ิงขยะใหหาท่ีดินในเขตพ้ืนท่ีของเรากอน เร่ืองขยะเปนเร่ืองของระดับ 
     ชาติ เปนการแกไขปญหาระยะยาว เราในฐานะตัวแทนของประชาชน เปนหนาท่ี 
     ของเราท่ีจะตองช้ีแจงใหประชาชนทราบในเร่ืองนี้ รวมท้ังเร่ืองการแยกขยะดวย 
     นะครับ อีกเร่ืองท่ีจะแจงใหทุกทานทราบ คือ มีหนวยทหารท่ีมาตั้งดานในเขตเทศบาล 
     จํานวน ๒ แหง ท่ีชุมชนบาตู และชุมชนบอเวาะลือเมาะ เปนคําส่ังของผูบังคับบัญชา 
    ท่ีจะวางดานท่ีนี้ ไมใชเปนความตองการของเทศบาลฯ เดี่ยวนี้เปนยุค ของ คสช.  
     เปนยุคของทหารเปนใหญ ท่ีบาตูจะเปนจุดตรวจรวมกัน ๓ ฝาย ไดแก ตํารวจ ทหาร 
     และฝายปกครอง เราตองใหความรวมมือกับเจาหนาท่ีในการอํานวยความสะดวก 
     ใหกับเจาหนาท่ีในฐานะเจาของพ้ืนท่ีดวยครับ 
นายอาดานา  เสะแม   ขอบคุณทานนายกเทศมนตรี ครับ ใครมีอะไรจะสอบถามอีกหรือไมครับ ถาไมมี 
ประธานสภาเทศบาล    ก็อยากอวยพรใหทุกทาน ไดทําอิบาดะหในเดือนรอมฎอนอันประเสร็จอยางเต็มท่ี 
     และขอสลามัตฮารีรายออีดิลฟตรี ฮ.ศ. ๑๔๓๘ ขอปดการประชุม ครับ 
       
ปดการประชุม  เวลา ๑๖.๐๐ น. 
 
 
 
    
 

                                                                 

 

 



- ๙ - 

 

        (ลงช่ือ)            ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
       (นายอูมา  มีเหาะ) 

 
       (ลงช่ือ)            กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

      (นายซุลกรีนัย  สาแม) 

 
          (ลงช่ือ)               กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
     (นายมะบีดี  สาแลเมาะ)        

  

         (ลงช่ือ)                เลขานุการสภาเทศบาล 
      (นายคาเร็ม  แมเยาะ) 
 
 

ลงนามรายงานการประชุม 

 

ประธานสภาเทศบาล 
วันท่ี       เดือน สิงหาคม   พ.ศ. ๒๕๖๐ 
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