
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล 

สมัยสามัญ สมัยที่ ๓  ครั้งที่  ๒ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๓ 
วันศุกรที่  ๑๑ กันยายน  ๒๕๖๓  เวลา ๑๔.๐๐ น. 

ณ หองประชมุสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล 
***************************************************** 

 

 
ผูมาประชุม 
 ๑. นายศิริทร  ทองออน  ประธานสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล   
 ๒. นายอาบูบากา  เปาะกา รองประธานสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล   
 ๓. นายอิสมาแอ  เด็งซี  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล  เขต ๑ 
 ๔. นายสุรเดช  เดนอุดม  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล  เขต ๑ 
 ๕. นายอับดือกอเดร สาเหาะ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล  เขต ๑ 
 ๖. นายเรียม  แกวทอง  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล  เขต ๑ 
 ๗. นายกอเซ็ง  อูเซ็ง  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล  เขต ๒ 
 ๘. นางชาติยะ  มะแซ  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล  เขต ๒ 
 ๙. นายพงษศักดิ์  แกวมณี สมาชิกสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล  เขต ๒ 

๑๐. นายมูหามะ  มะตีเยาะ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล  เขต ๒ 
 

ผูลาประชุม  
 - ไมมี - 
 
ผูขาดประชุม 
 - ไมมี - 
 
ผูเขารวมประชุม 
 ๑. นายบันเทิง  ลองจันทร ปลัดเทศบาลตําบลรูสะมิแล 

ปฏิบัติหนาที่ นายกเทศมนตรีตําบลรูสะมิแล 
 ๒. นางสาวเนตรชนก  ดําลอง รองปลัดเทศบาลตําบลรูสะมิแล 

(เลขานุการสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล) 
 ๓. นายสุรัช  หวันนุรัตน  รก.หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 
 ๔. นายเสะยูนุ เสะอาลี  ผูอํานวยการกองคลัง 
 ๕. นายภูรพล  วานิชรักษ  ผูอํานวยการกองชาง 
 ๖. นายซุลกีฟหลี  รอเกตุ  รก.ผูอํานวยการกองการศึกษา 
 ๗. นางสาววลีพรรณ  สังขทอง รก.ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
 ๘.  นางสาวมารีนี  มาะมะ ผูชวยเจาพนักงานธุรการ (ผูชวยเหลืองานกิจการสภา) 
 
 
 
 

เริ่มประชุม... 
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เริ่มประชุมเวลา 1๔.๐๐ น. 
 
เลขานุการสภาฯ   เรียนทานสมาชิกสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล ทานผูบริหารเทศบาลตําบล 
(นางสาวเนตรชนก ดําลอง) รูสะมิแล และผูเขารวมประชุมทุกทาน ขณะนี้ไดถึงกําหนดเวลานัดประชุมสภา 

เทศบาลตําบลรูสะมิแล คือเวลา 1๔.00 น. แลว และปรากฏวาไดมีสมาชิกสภาเทศบาล
ตําบลรูสะมิแลมาประชุมไมนอยกวาก่ึงหนึ่ง คือ จํานวน 1๐ ทาน จึงขอเปดการประชุม
สภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจําป พ.ศ.25๖๓ วันศุกรที่ ๑๑  
กันยายน 25๖๓ 
 ขอกราบเรียนเชิญทานประธานสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล ดําเนินการประชุม
สภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจําป พ.ศ.25๖๓ ตาม
ระเบียบวาระตอไป 

 
ประธานสภาฯ   ขอเปดการประชุมสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ 
(นายศิริทร ทองออน) ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๓ วันศุกรที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานจะแจงตอท่ีประชุม 
 
ประธานสภาฯ    ๑.๑ ตามที ่ไดมีประกาศเทศบาลตําบลรูสะมิแล ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓
(นายศิริทร ทองออน) เรื่อง การเรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจําป  

๒๕๖๓ ในระหวางวันท่ี 1๕ สิงหาคม – ๑๓ กันยายน 25๖๓  รวมระยะเวลา 30 วัน  
เพ่ือใหสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแลพิจารณาขอราชการ และกระทํากิจการในอํานาจ
หนาที่ 
 ๑.๒ นายบันเทิง ลองจันทร ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหนาที่ นายกเทศมนตรีตําบล 
รูสะมิแล ขอลาประชุมเนื่องจากติดราชการ ณ อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา จึงได
มอบหมายใหนายภูรพล วานิชรักษ ผูอํานวยการกองชาง เขารวมประชุม และปฏิบัติ
หนาที่นายกเทศมนตรีตําบลรูสะมิแล แทน 

1.๓ นายศิริทร ทองออน ประธานสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล ไดรับคัดเลือกให
เปนกรรมการของสมาคมสันนิบาตแหงประเทศไทย ซึ่งมีวาระการดํารงตําแหนง ๒ ป 
คือในป พ.ศ. ๒๕๖๓ -  ๒๕๖๕ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
  ๒.๑ การประชุมสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ 
 ประจําป พ.ศ. 25๖๓  เมื่อวันจันทรที่  ๓๑ เดือนสิงหาคม พ.ศ. 25๖๓ 
 
ประธานสภาฯ   สําเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓                                         
(นายศิริทร ทองออน) ครั้งท่ี ๑ ประจําปพ.ศ. ๒๕๖๓ เมื่อวันจันทรที่ ๓๑ เดือนสิงหาคม พ.ศ. 25๖๓ ได 

 ผานการตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม และไดแจงใหทุกทาน
ทราบพรอมหนังสือเชิญประชุมแลวนั้น สมาชิกสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแลทานใดมี
ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม หรือมีประเด็นเปลี่ยนแปลงแกไข ขอเชิญพิจารณาเพ่ิมเติม 

หากไมมี... 
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หากไมมีสมาชิกสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแลทานใดมีขอพิจารณาแกไขเพิ่มเติม 
ขอใหสมาชิกสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแลลงมติเรื่องรับรองรายงานการประชุมสภา
เทศบาลตําบลรูสะมิแล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๓ เมื ่อ     
วันจันทรที่ ๓๑ เดือนสิงหาคม พ.ศ. 25๖๓ 

 
มติที่ประชมุ   สภาเทศบาลตําบลรูสะมิแลมีมติเรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล 

ตําบลรูสะมิแล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๓ เมื่อวันจันทร
ที่ ๓๑ เดือนสิงหาคม พ.ศ. 25๖๓ ดวยมติ  

    รับรอง           ๑๐  เสียง 
    ไมรับรอง  -  เสียง 
    งดออกเสียง  -  เสียง  
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ กระทูถาม 
     
ประธานสภาฯ   ไมมีเรื่องพิจารณาตามระเบียบวาระ เนื่องจากไมมีสมาชิกสภาเทศบาลตําบล   
(นายศิริทร ทองออน) รสูะมแิลเสนอกระทูถามตอคณะผูบริหาร หรือตอสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล  
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องท่ีคณะกรรมการท่ีสภาทองถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแลว  

๔.๑ พิจารณาคําแปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
ประธานสภาฯ  ระเบียบวาระที่ ๔.๑ พิจารณาคําแปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
(นายศิริทร ทองออน)  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล ชี้แจง 
 ระเบียบขอกฎหมายที่เก่ียวของ 
 
เลขานุการสภาฯ   เรียน ประธานสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล นายกเทศมนตรีตําบลรูสะมิแล                         
(นางสาวเนตรชนก ดําลอง)  สมาชิกเทศบาลตําบลรูสะมิแล และผูเขารวมประชุมทุกทาน 

  ดิฉัน นางสาวเนตรชนก ดําลอง รองปลัดเทศบาลตําบลรูสะมิแล ทําหนาที่
เลขานุการสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล ขอนําเรียนชี้แจงระเบียบขอกฎหมายท่ี
เก่ียวของ  ดังนี ้

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น  
พ.ศ.2547 ขอ ๕๐ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติไดพิจารณาแลว จะตองเสนอราง
ขอบัญญัตินั้นตามรางเดิม และตามท่ีมีการแกไขเพ่ิมเติม พรอมท้ังรายงานและบันทึก
ความเห็นยื่นตอประธานสภาทองถ่ินรายงานนั้นอยางนอยจะตองระบุวา ไดมีหรือไมมี
การแกไขเพิ่มเติมในตอนหรือขอใดบาง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปร
ญัตติเกี่ยวดวยการแปรญัตตินั้นเปนประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการแปร
ญัตติตลอดจนการสงวนคําแปรญัตตดิวย และใหประธานสภาทองถ่ินสงรายงานนั้นแก 
 
 

สมาชิกสภาทองถิ่น... 
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สมาชิกสภาทองถิ่นไมนอยกวายี่สิบสี่ชั่วโมงกอนวันประชุมพิจารณา เวนแตกรณีตอง
พิจารณาเปนการดวน 

ใหคณะกรรมการแปรญัตติไปรวมประชุมสภาทองถิ่นดวย เพื่อแถลงประกอบ
รายงานหรือชี้แจงขอสงสัยตาง ๆ เก่ียวกับรายงานนั้น 

ขอ ๕๑ ในการพิจารณารางขอบัญญัติวาระท่ีสอง ใหปรึกษาเรียงตามลําดับขอ
เฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแกไขเทานั้น เวนแตที่ประชุมสภา
ทองถ่ินจะไดลงมติเปนอยางอ่ืน 

ถาที่ประชุมสภาทองถิ่นลงมติเห็นดวยกับคําแปรญัตติหรือเห็นดวยกับการแกไข
ในขอใดแลว ไมใหเสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก 

ถาขอความในขอใดที่ไดมีมติไปแลวขัดแยงกันหรือบกพรองในสาระสําคัญที่
ประชุมสภาทองถิ่นจะลงมติใหสงปญหานั้นไปใหคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม
เฉพาะที่ขัดแยงหรือบกพรองก็ได โดยไมใหมีการแปรญัตติในเรื่องใหมขึ้นอีก ในกรณีที่มี
มติสงปญหาไปใหคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหมดังกลาวแลวการพิจารณาเฉพาะ
ขอนั้นๆ เปนอันระงับไวกอน แตถาไมเปนการขัดของที่จะพิจารณาขออ่ืน ๆตอไป สภา
ทองถ่ินอาจลงมติใหพิจารณาจนจบรางขอบัญญัติก็ได 

ถาขอขัดแยงหรือขอบกพรองตามวรรคสามเกิดขึ้นในการพิจารณารวดเดียวที่
ประชุมสภาทองถ่ินจะลงมติใหดําเนินการตามความในวรรคสามก็ได 

เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติไดยื่นรายงานการพิจารณาขอที่ไดระงับไวนั้นตาม
วรรคสามแลว ใหประธานสภาทองถ่ินสงรายงานนั้นใหแกสมาชิกสภาทองถิ่นไมนอยกวา
ยี่สิบสี่ชั่วโมงกอนวันนัดประชุม เวนแตกรณีตองพิจารณาเปนการดวน 

ในการประชุมตอวาระที่สอง ใหที่ประชุมสภาทองถิ่นลงมติเฉพาะขอที่ไดระงับ
ไวเทานั้น 

ขอ ๕๒  การพิจารณารางขอบัญญัติในวาระที่สาม ไมมีการอภิปราย เวนแตที่
ประชุมสภาทองถ่ินจะไดลงมติใหมีการอภิปราย ถามีเหตุอันสมควร 

ในการพิจารณาวาระนี้ ใหที่ประชุมสภาทองถิ่นลงมติวาจะใหตราเปนขอบัญญัติ
หรือไม 

 
ประธานสภาฯ   ขอเชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
(นายศิริทร ทองออน)  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ นําเสนอรายงานการประชุมเพ่ือพิจารณาคําแปร

ญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ของ
คณะกรรมการแปรญัตติ  

 
ประธานคณะกรรมการแปรญัตต ิ  เรียน ประธานสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล นายกเทศมนตรีตําบล 
(นายสุรเดช  เดนอุดม) รสูะมิแล  สมาชิกเทศบาลตําบลรูสะมิแล และผูเขารวมประชุมทุกทาน 

ผมนายสุรเดช  เดนอุดม สมาชิกสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล เขต ๑ ประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ ขอนําเสนอรายงานการประชุมเพ่ือพิจารณาคําแปรญัตติรางเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ของคณะกรรมการแปรญัตติ ดังนี ้

 
เรื่อง รายงาน...   
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เรื่อง รายงานการพิจารณาและแปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป                         
พ.ศ. ๒๕๖๔  

   เรียน  ประธานสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล 
   สิ่งที่สงมาดวย สําเนารายงานการประชุมพิจารณาและแปรญัตติรางเทศบัญญัต ิ

 งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. ๒๕๖๔ จํานวน ๑ ชุด 
 ตามที่ สภาเทศบาลตําบลรูสะมิแลในคราวประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ 
1 ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๓ เม่ือวันจันทรที่ ๓๑ เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ไดมีมติรับ
หลักการรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  โดย
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแลไดมอบหมายใหคณะกรรมการแปรญัตติจํานวน ๓ 
คน พิจารณาคําแปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.
25๖๔ ดังกลาว โดยมกํีาหนดไมนอยกวายี่สิบสี่ชั่วโมง คอื 

  - วันอังคารท่ี  ๑  กันยายน ๒๕๖๓    ตัง้แตเวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐  น. 
  - วันพุธที ่ ๒  กันยายน ๒๕๖๓    ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐  น. 
  - วันพฤหัสบดีที ่ ๓  กันยายน ๒๕๖๓   ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐  น. 
 

บัดนี้  ไดครบกําหนดเวลาแปรญัตติแลว คณะกรรมการแปรญัตติจึงไดมีการ
ประชุมเมื่อวันเสารที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ หองประชุมกิจการสภา
เทศบาลตําบลรูสะมิแล (หองเล็ก) โดยคณะกรรมการแปรญัตติไดสงหนังสือแจงและเชิญ
นายกเทศมนตรีตําบลรูสะมิแล และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล เขารวมประชุม
เพ่ือพิจารณาคําแปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ      
พ.ศ. ๒๕๖๔  ในวันและเวลาดังกลาวแลว 
 ปรากฏวาไมมีสมาชิกสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแลยื่นเสนอคําขอแปรญัตติเรื่อง
รางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ และ 
คณะกรรมการแปรญัตติไมมีการแกไข  รายละเอียดดังนี ้

 สวนที่  ๑  คําแถลงประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  
 พ.ศ.๒๕๖๔      -ไมมีการแกไข- 

 สวนที่  ๒  เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔      -ไมมีการแกไข- 

 บันทึกหลักการและเหตุผล -ไมมีการแกไข- 
 รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ   
 พ.ศ.25๖๔ -ไมมีการแกไข- 
 รายจายตามแผนงานและงบรายจาย -ไมมีการแกไข- 
 เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ  
 พ.ศ. 25๖๔ -ไมมีการแกไข- 
 รายงานประมาณการรายรับ -ไมมีการแกไข- 
 รายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจายทั่วไป -ไมมีการแกไข- 
 รายงานประมาณการรายจาย -ไมมีการแกไข- 
 
 
 

จึงรายงานผล... 
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    จึงรายงานผลการพิจารณาและแปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ตอประธานสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล เพ่ือนําเขาที่
ประชุมสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแลพิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขั้นแปรญัตติและข้ันลงมติตอไป 
           นายสุรเดช  เดนอุดม 

                                                                      (นายสุรเดช เดนอุดม) 
         ประธานคณะกรรมการแปรญัตต ิ
            สภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล 

 
4.2 ขอความเห็นชอบรางเทศบัญญตังิบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. 25๖๔ 
 - ขั้นแปรญตัต ิ

 
มติที่ประชมุ   -ไมมี-   
 
ประธานสภาฯ   ปรากฏวาไมมีสมาชิกสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแลทานใดเสนอคําแปรญัตติ 
(นายศิริทร ทองออน) รางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๔ ดังนั้นจึงถือวา  

สมาชิกสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล มีมติเห็นชอบรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย                                         
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขั้นแปรญัตติ 

 
 ๔.๓ ขอความเห็นชอบรางเทศบัญญตังิบประมาณการรายจาย ประจําปงบประมาณ 
 พ.ศ. 25๖๔ 
  - ขั้นลงมติ 

 
ประธานสภาฯ             ขอใหสมาชิกสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแลลงมตเิรื่องขอความเห็นชอบราง  
(นายศิริทร  ทองออน) เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ขั้นลงมต ิตอไป 
 
มติที่ประชมุ   สภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล มีมติเห็นชอบรางเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขั้นลงมติ   ดวยมติ  
    เห็นชอบ          ๑๐  เสียง 
    ไมเห็นชอบ   -  เสียง 
    งดออกเสียง   -  เสียง 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องท่ีเสนอใหม  
    -ไมมี-  
 
 
 
 

ระเบียบวาระ... 
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ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอื่นๆ 
   
ประธานสภาฯ   เรียน สมาชิกสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล ผูบริหารเทศบาลตําบลรูสะมิแลและ                         
(นายศิริทร ทองออน) ผูเขารวมประชุมทุกทาน 

ในระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอื่นๆ มีสมาชิกสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล หรือ
ผูเขารวมประชุมทานใดนําเสนอเพ่ิมเติมหรือไม ขอเชิญ      

 
สมาชิกสภาฯ เขต 1  เรียน ประธานสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล สมาชิกสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล                          
(นายเรียม  แกวทอง)     ผูบริหารเทศบาลตําบลรูสะมิแล และผูเขารวมประชุมทุกทาน  

 ผมนายเรียม  แกวทอง สมาชิกสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล เขต 1 ขอขอบคุณ
ทีมงานสํานักปลัดเทศบาล งานปองกันฯ  และงานเทศกิจ เปนอยางสูง ที่ไดรวมมือกัน
ดูแลรักษาตนทองอุไร บริเวณหนาสนามกีฬากลาง อบจ.ปตตานี ซึ่งใชเปนสถานที่จัด
งานกาชาด ปรากฏวาเมื่องานผานพนไปแลวตนไมไดรับความเสียหายนอยมาก นับไดวา
เปนการปฏิบัติงานที่ดีเยี่ยม และในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓ ที่กําลังจะถึง มอ.ปตตานี 
ไดจัดงานศิลปวัฒนธรรมประจําป ซึ่งจะใชพ้ืนที่บริเวณหลัง มอ.ปตตานี เปนท่ีจอดรถ 
ขอฝากใหดูแลตนทองอุไรบริเวณเกาะกลางถนนดวยเชนกัน   
 ขอขอบคุณการแกไขปญหาเรื่องรถเกิดอุบัติเหตุบริเวณทางโคงหนาสํานักงาน
เทศบาลตําบลรูสะมิแล ซึ่งขนาดนี้ไดมีการนํากรวยมาวางเปนสัญลักษณเตือนให
ประชาชนท่ีใชรถใชถนนไดทราบและระมัดระวังในการขับรถแลว 
 และขอแจงเรื่องความเดือดรอนของประชาชนเพิ่มเติมอีก ๑ เรื่องคือ ปญหาน้ํา
ทวมขังบริเวณแนวคลอง หลังปมน้ํามันจาศักดิ์ โดยเฉพาะในชวงระยะเวลาที่ฝนตกหนัก 
ขอใหกองชางชวยหาวิธีแกไขปญหาดวย ขอบคุณครับ 

 
ประธานสภาฯ   เรียน สมาชิกสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล ผูบริหารเทศบาลตําบลรูสะมิแลและ                         
(นายศิริทร ทองออน) ผูเขารวมประชุมทุกทาน 

ขอแจงใหกองชางตรวจสอบและแกไขปญหาไฟฟาสาธารณะดับในพ้ืนที ่
หมูที่ ๕ บานโคกมวงดวย  ขอบคุณครับ 

 
สมาชิกสภาฯ เขต ๑  เรียน ประธานสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล สมาชิกสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล                          
(นายสุรเดช เดนอุดม)     ผูบริหารเทศบาลตําบลรูสะมิแล และผูเขารวมประชุมทุกทาน  
    ผมนายสุรเดช เดนอุดม สมาชิกสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล เขต ๑ ขอใหฝาย 

บริหารดําเนินการแกไขปญหาเรื่องถนนจรูญสําราญดวย เนื่องจากมีรถบรรทุกวัสดุ
กอสรางประเภท หิน ดิน ทราย วิ่งเขาออกเปนจํานวนมาก วันละหลายคัน และหลาย
เที่ยว ทําใหมีฝุน และเศษหินดินทราย หลนบนถนนเปนจํานวนมาก สงผลใหประชาชน
ไดรับความเดือดรอน 

 
 
 
 

รก.ผอ.กองสาธารณสุขฯ... 
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รก.ผอ.กองสาธารณสุขฯ  เรียน ประธานสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล สมาชิกสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล                          
(นางสาวเนตรชนก ดําลอง)     ผูบริหารเทศบาลตําบลรูสะมิแล และผูเขารวมประชุมทุกทาน  
    ดิฉัน นางสาวเนตรชนก ดําลอง รองปลัดเทศบาลตําบลรูสะมิแล รก.ผอ.กอง 

สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ขอความกรุณาสมาชิกทุกทานชวยสอดสองดูแลเรื่องปญหา
ขยะมูลฝอยในพื้นที่ ไมวาจะเปนการลักลอบทิ้งขยะมูลฝอยเศษวัสดุในที่หามท้ิง หรือ
การปฏิบัติงานของพนักงานประจํารถเก็บขนขยะทุกทาน หากปฏิบัติหนาที่ไมดีสามารถ
แจงไดทุกชองทาง หรือทางกลุมไลนบริการประชาชน 
 อีกประการคือ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ไดกําหนดจัดกิจกรรม Big 
Cleaning Day ในพ้ืนที่ตางๆของตําบลรูสะมิแล ประมาณ 2 อาทิตยครั้ง ซึ่งครั้งแรก
กําหนดจัดกิจกรรมในวันพุธที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. เริ่มจากบริเวณ
หนาวัดใหมตลอดสายถนนพูลสวัสดิ์ หมูที่ ๕ บานโคกมวง จึงตองการขอความรวมมือ
จากทานสมาชิกทุกทานเขารวมกิจกรรมดังกลาว และเชิญชวนประชาชนในพ้ืนที่ออกมา
ทําความสะอาดบริเวณหนาบานของตนเอง 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 
ประธานสภาฯ   เรียน สมาชิกสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล ผูบริหารเทศบาลตําบลรูสะมิแลและ                         
(นายศิริทร ทองออน) ผูเขารวมประชุมทุกทาน 

กอนการดําเนินกิจกรรมทุกครั้งขอใหกองสาธารณสุขฯแจงใหสมาชิกทราบ
ลวงหนา 1-2 วัน 

 
สมาชิกสภาฯ เขต ๑  เรียน ประธานสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล สมาชิกสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล                          
(นายกอเซ็ง  อูเซ็ง)     ผูบริหารเทศบาลตําบลรูสะมิแล และผูเขารวมประชุมทุกทาน  

ผมนายกอเซ็ง อูเซ็ง สมาชิกสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล เขต ๒ กอนการดําเนิน
กิจกรรมทุกครั้งขอใหกองสาธารณสุขฯแจงใหสมาชิกทราบลวงหนา ๒ วัน 

 
สมาชิกสภาฯ เขต 1  เรียน ประธานสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล สมาชิกสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล                          
(นายเรียม  แกวทอง)     ผูบริหารเทศบาลตําบลรูสะมิแล และผูเขารวมประชุมทุกทาน  

ผมนายเรียม  แกวทอง สมาชิกสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล เขต 1 ขอเสนอให
ผูบริหารพิจารณาจัดซื้อเครื่องยอยทําลายก่ิงไม หรือเศษตนไม พืชพันธุตางๆ เพ่ือจะได
ทําลายขยะที่สามารถนํามายอยสลายได และนําไปใชประโยชนอยางอ่ืน เชน ทําเปนปุย
หมัก ปุยพืชสดตอไป 

 
ประธานสภาฯ   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแลทานใดมีขอเสนอแนะหรือพิจารณาเพ่ิมเติม
(นายศิริทร ทองออน) หรือไม ขอเรียนเชิญ 

หากไมมีประเด็นใดเพ่ิมเติมขอเรียนเชิญทานนายกเทศมนตรีตําบลรูสะมิแล 
ชี้แจงรายละเอียดตอไป 

 
 

นายกเทศมนตรี... 
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นายกเทศมนตรีฯ  เรียนทานประธานสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล และผูเขารวมประชุม  
(นายภูรพล วานิชรักษ)       ทุกทาน กระผมนายภูรพล วานิชรักษ ผูอํานวยการกองชาง ไดรับมอบอํานาจให 
ผอ.กองชาง ปฏิบัติหนาที่     ปฏิบัติหนาที่นายกเทศมนตรตีําบลรูสะมิแล ขอขอบพระคุณสมาชิกสภาทุกทานที ่ 
นายกเทศมนตรีตําบลรูสะมิแล   ใหคําแนะนํา และจะทําดําเนินการดังนี้คือ 
    ๑. เรื่องการแกไขปญหาน้ําทวมขัง บริเวณหลังปมจาศกัดิ์ หมูท่ี ๖ บานสวน 

สมเด็จ ซึ่งขณะนี้สํานักงานโยธาธิการจังหวัดปตตานี ไดดําเนินการกอสรางคันคลองอยู จะ
ไดประสานใหทําทางระบายน้ําชั่วคราว เพ่ือแกไขปญหาดังกลาวตอไป 
 ๒. เรื่องการซอมแซมไฟฟาสาธารณะในพื้นที่ตําบลรูสะมิแล กองชางจะ
ดําเนินการ 
จัดตั้งเวรยามงานไฟฟา เพ่ือออกตรวจสอบสภาพไฟฟาในเวลากลางคืน อยางเปนประจํา
และสมํ่าเสมอตอไป 
 ๓. เรื่องปญหาฝุน และเศษวัสดุ ดิน หิน ทราย ในบริเวณถนนจรูญสําราญ จะได
สงนายชางโยธาออกตรวจสอบเปนประจํา และประสานกับรานทรัพยทวีวัสดุกอสราง ให
ระมัดระวังในการขนยายวัสดุดังกลาว 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 
ประธานสภาฯ   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแลทานใดมีขอเสนอแนะหรือพิจารณาเพ่ิมเติม 
(นายศิริทร ทองออน)  หรือไม ขอเรียนเชิญ 

 มีสมาชิกสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแลทานใดนําเสนอเพิ่มเติมหรือไม หากไมม ี    
ขอปดประชุม 

 
 
 

ปดประชุมเวลา  ๑๓.๓๐ น. 
 

                         
    ลงชื่อ..................................................................ผูบันทึกการประชุม 
              (นางสาวเนตรชนก  ดําลอง) 
                  เลขานุการสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล 

                                                               
    ลงชื่อ.................................................................ผูตรวจรายงานการประชุม 
                   (นายศิริทร  ทองออน) 
                     ประธานสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล 
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมไดตรวจสอบรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล    
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจําป พ.ศ.2๕๖๓  ในวันศุกรที ่ ๑๑  กันยายน  ๒๕๖๓   

เวลา 1๔.00 น.  ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล แลว 

 
 

 
(ลงชื่อ)....................................................................ประธานกรรมการ 

     (นายเรียม  แกวทอง) 

                    
(ลงชื่อ)....................................................................กรรมการ 

     (นายสุรเดช  เดนอุดม) 

                       
(ลงชื่อ)....................................................................กรรมการ 

     (นายกอเซ็ง  อุเซ็ง) 

                     
(ลงชื่อ)....................................................................กรรมการ 

     (นางชาติยะ  มะแซ) 

                        
    (ลงชื่อ)....................................................................เลขานุการกรรมการ 

         (นางสาวเนตรชนก ดําลอง) 
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