รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลสะเตงนอก
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓
ครั้งที่ ๒
วัน จันทร์ ที่ ๑๒ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลสะเตงนอก
----------------------------------------รายชื่อผู้มาประชุม
๑. นายวันอาฮาหมัด
๒. นายอับดุลอายิ
๓. นายอับดุลอาซิซ
๔. นายอับดุลวาหะ
๕. นายมะยูโซ๊ะ
๖. นายมะสดี
๗. นางสารีฟะ๊
๘. นายมัสอูเซ็ง
๙. นายชานาน
๑๐. นายอดุลย์
๑๑. นายศรัทธา
๑๒. นายถาวร
๑๓. นายอนุชติ

มามะ
สามะ
หะยีปิยวงศ์
ตาเละ
โต๊ะแว
หะยียะปาร์
วาหะ
สาและ
ทวีรัตน์
แวโวะ
แซ่ด่าน
นวลปาน
กิตติพุฒพิ งศ์

ประธานสภาเทศบาลตาบลสะเตงนอก
รองประธานสภาเทศบาลตาบลสะเตงนอก
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลสะเตงนอก เขตที่ ๑
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลสะเตงนอก เขตที่ ๑
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลสะเตงนอก เขตที่ ๑
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลสะเตงนอก เขตที่ ๑
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลสะเตงนอก เขตที่ ๑
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลสะเตงนอก เขตที่ ๒
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลสะเตงนอก เขตที่ ๒
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลสะเตงนอก เขตที่ ๒
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลสะเตงนอก เขตที่ ๒
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลสะเตงนอก เขตที่ ๒
เลขานุการสภาเทศบาลตาบลสะเตงนอก

รายชื่อผู้ไม่มาประชุม
ไม่มี รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายเกษมสันต์ สาแม
๒. นายเสรี
เรืองกาญจน์
๓. นายสมภพ
มีเดช
๔. นายต่วนมาหามะอับดุลคอเดร์ ต่วนกาจิ
๕. นายสมหมาย
ลูกอินทร์
๖. นางนริศรา
สาและ
๗. นายนิพนธ์
มาหลง
๘. นายเกรียงศักดิ์ อินทรสกุล
๙. นายสาราญ
สุหลงกูด
๑๐. นายแมรโซร์ แยนา

นายกเทศมนตรีตาบลสะเตงนอก
รองนายกเทศมนตรีตาบลสะเตงนอก
รองนายกเทศมนตรีตาบลสะเตงนอก
เลขานุการนายกเทศมนตรีตาบลสะเตงนอก
รองปลัดเทศบาลตาบลสะเตงนอก
ผูอ้ านวยการกองคลัง
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตาบลสะเตงนอก
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
เจ้าหน้าที่บริหารงานช่างฯ
ผูใ้ หญ่บ้าน หมูท่ ี่ ๑๐ ตาบลสะเตงนอก
/รายชื่อผูเ้ ข้าร่วมประชุม …

-๒-

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
๑๑. นางสาวต่วนมารีนี เด่นอุดม
๑๒. นางสาวปวีณา สุหลง
๑๓. นายอันวารี
แวหะยี

เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
พนักงานจ้างทั่วไป

วัน จันทร์ ที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๔
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๕ น.
นายอนุชติ กิตติพุฒพิ งศ์
เลขานุการสภาฯ

ครับขณะนี้ เวลา ๐๙.๓๕ น. ครับท่านสมาชิกสภาผูท้ รงเกียรติ
ทุกท่านได้เข้าประชุมสภาเทศบาลตาบลสะเตงนอก สมัยสามัญ สมัยที่ ๓
(ครั้งที่ ๒) ท่านสมาชิกสภา มาประชุมครบองค์ประชุม ครับการประชุมใน
วันนี้ มีระเบียบวาระ ๙ ระเบียบวาระ เมื่อที่ประชุมพร้อม ผมขอเรียนเชิญ
ท่านประธานสภาเทศบาลตาบลสะเตงนอกดาเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระต่อไปครับ เรียนเชิญครับ

ประธานสภาฯ

เรียนนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาผูท้ รงเกียรติ และ
ข้าราชการที่เคารพ เวลา ๐๙.๓๕ น. ประธานขอเปิดการประชุมสภา
เทศบาลตาบลสะเตงนอก สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ (ครั้งที่ ๒) วัน จันทร์
ที่ ๑๒ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานสภาฯ

๑.๑ แผนพัฒนาสามปี (๒๕๕๔-๒๕๕๖) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒
๑.๒ แผนพัฒนาสามปี (๒๕๕๕-๒๕๕๗)
๑.๓ แผนพัฒนาสามปี (๒๕๕๕-๒๕๕๗) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑
๑.๔ แผนยุทธศาสตร์ (๒๕๕๕-๒๕๖๐)
๑.๕ เรื่องบรรจุแต่งตั้งพนักงานเทศบาล ที่ผ่านการสอบแข่งขัน และบรรจุแต่งตั้ง
ที่เทศบาลตาบลสะเตงนอก ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๔ เป็นต้นไป คือ
นางสาวปวีณา สุหลง ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ๑ ผมจะให้เจ้าหน้าที่
ที่บรรจุใหม่แนะนาตัว
๑.๖ เรื่องที่จะแจ้งเพื่อทราบ ท่านผู้อานวยการโรงพยาบาลศูนย์สง่ เสริมสุขภาพ
ตาบลสะเตงนอก หมู่ที่ ๖ ได้เสียชีวติ เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๔ และได้
ตัง้ อภิธรรมศพบาเพ็ญกุศล ณ วัดเมืองยะลา ผมขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วม
สวดอภิธรรมศพ.... ครับ
/๑.๗ แจ้งเรื่อง รองประธานสภา…

-๓-

ประธานสภาฯ

๑.๗ แจ้งเรื่อง นายอับดุลอายิ สามะ รองประธานสภาเทศบาลตาบล
สะเตงนอก จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศ
ซาอุดิอาระเบีย ครับขอเชิญชวนสมาชิกสภา ข้าราชการ ท่านจะเดิน
ทางในวันศุกร์ ที่ ๖ ตุลาคม
ครับก่อนจะเข้าระเบียบวาระที่ ๒ ขอเรียนเชิญนางสาวปวีณา
สุหลง แนะนาตัว เรียนเชิญครับ

ที่ประชุม

รับทราบ

นางสาวปวีณา สุหลง
เจ้าหน้าที่ธุรการ

กราบเรียนประธานสภาที่เคารพ รองประธานสภา
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาทุกท่าน ตลอดจนเจ้าหน้าที่ขา้ ราชการ
ดิฉัน นางสาวปวีณา สุหลง ตาหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ สังกัดสานั ก
ปลัดเทศบาลตาบลสะเตงนอก ขอบคุณค่ะ

ประธานสภาฯ

ครับ ขอขอบคุณ เจ้าหน้าที่คนใหม่ ขอให้ตงั้ ใจทางาน
อยู่บนพืน้ ฐานความถูกต้อง หน้าที่การงานจะเจริญ ครับต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานกาประชุมสภาเทศบาลตาบลสะเตงนอก
สมัยสามัญสมัยที่ ๓ (ครั้งที่ ๑) วันจันทร์ ที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๔

ประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาท่านใด มีขอสงสัย หรือจะแก้ไขเพิ่มเติม ขอเรียน
เชิญครับ

นายเกษมสันต์ สาแม
นายกเทศมนตรี

ครับท่านประธานสภา รองประธานสภา รองนายกเทศมนตรี
สมาชิกสภา ตลอดจนข้าราชการ และผูเ้ ข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมดูราย
งานการประชุมฉบับนี้ ไม่มาประชุม ๕ ท่าน ท่านประธานสภาผมขอฟัง
คาชีแ้ จงเหตุผลที่ตอ้ งลา คือสภาทาหน้าที่เป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชน
ในตาบลสะเตงนอกทั้งตาบล ดูในรายงานการประชุ มไม่มาประชุม ๕ ท่าน
ขอฝากท่านประธานสภาให้เ หตุผลในการขอด้วยครับ ขอขอบคุณครับ

ประธานสภา

ครับ ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรี คือว่าที่สมาชิก ผมได้เสีย
ชีวติ ผมต้องไปช่วยตั้งแต่เช้า จึงโทรศัพท์แจ้งเลขานุการสภา ผมต้องลา
ครับ คือหน้าที่ระเบียบการเปิดประชุมสภาที่เขียนไว้ มิใช่มาเปิดบนโต๊ะ
ครับ ผมจะชีแ้ จงให้คณะผูบ้ ริหารฟัง เมื่อนายกเทศมนตรีได้ยื่นญัตติ
ถือว่าประธานสภาได้เปิดการประชุมสภา ถ้านายกเทศมนตรี ยังไม่ได้

-๔ประธานสภา

ยื่นญัตติ ประธานสภาก็ยังไม่เปิดประชุมสภา แต่เมื่อท่านนายกเทศมนตรี
ได้ยื่นญัตติ ประธานก็ได้ตอบเปิดประชุมสภา เมื่อประธานสภาไม่มา
ประชุม ประธานได้โทรศัพท์แจ้งเลขานุการสภา ให้รองประธานสภา
ทาหน้าที่แทน และเจ้าหน้าที่ธุรการนางสาวต่วนมารีนี ได้โทรศัพท์ถามผม
ว่าสมาชิกสภาพร้อมแล้ว ผมก็แจ้งให้เปิดการประชุมตามระเบียบวาระ
คาว่าเปิดสภา ไม่ใช่มาเปิดทาหน้าที่ประธานสภา เปิดประชุมสภา เมื่อมี
หนังสือถึงคุณแล้ว ถือว่าผมเปิดการประชุมสภาขอขอบคุณครับ ท่าน
นายกสงสัยอะไรอีกครับ สอบถามได้ครับ ถ้าไม่มี ผมจะถามสมาชิกสภา
ครับไม่ทราบว่า สมาชิกสภา จะถามหรือไม่ครับ ที่ผมไม่ได้มาประชุม คือ
ว่าที่สมาชิกผมได้เสียชีวิต ผมได้ไปช่วยงานศพ ผมก็ได้โทรศัพท์แจ้งท่าน
เลขานุการสภา ให้เจ้าหน้าที่ทาใบลาย้อนหลัง ท่านนายกมีอะไรครับ เชิญ
ครับ

นายเกษมสันต์ สาแม
นายกเทศมนตรี

แล้วท่านอื่น ๆ ที่ไม่มาครับ ผมขอทราบเหตุผลในการลาครับ
ขอขอบคุณครับ

ประธานสภา

คือ ท่านนายก ถามนอกประเด็นครับ คือฝ่ายนิติบัญญัติ ท่านไม่
มาประชุม การไม่มาประชุม ๑ ครั้ง ถือว่ายังไม่พ้นสภาพการเป็น
สมาชิกสภาครับ ถ้าไม่มาประชุม ๓ ครั้ง ติดต่อกันในคราวเดียวกัน
ถือว่าพ้นสภาพการเป็นสมาชิกสภา คือท่านนายกเทศมนตรี จะมาถาม
เรือ่ งลา ไปนอกประเด็นแล้วครับ ประธานขอวินจิ ฉัย เชิญครับท่านนายก
เทศมนตรี มีอะไรครับ ครับมีสมาชิกสภาจะอภิปรายครับ เชิญครับ

นายมัสอูเซ็ง สาและ
สมาชิกสภาฯ เขตที่ ๒

ขอบคุณมากครับท่านประธานสภา เรียนท่านประธานที่เคารพ
ขณะผูบ้ ริหาร หัวหน้าส่วน สมาชิกสภา เจ้าหน้าที่ทุกท่านครับ เมื่อสักครู่
ผมถูกพาดพิงครับ เพราะว่าผมมีชื่อที่ไม่ได้มาประชุมในวันนั้นด้วยครับ ใน
ส่วนที่ผบู้ ริหารถามเมื่อสักครู่ ผมอยากทราบว่า ใช้มาตราข้อไหนครับ ผม
ได้โทรศัพท์แจ้งเลขานุการสภาไปแล้วในวันนั้น ว่ายายของผมท่านได้เสีย
ชีวติ ติดภารกิจเร่งด่วน ผมอยากทราบว่า ถ้าเป็นญาติของท่านได้เสียชีวติ
ในวันนีเ้ ป็นกรณีเร่งด่วนหรือไม่ครับ เพราะว่าเมื่อสักครู่ผู้บริหาร ถามว่า
สมาชิกสภา ที่ไม่มาประชุม ติดภารกิจอะไร ในรายงานการประชุมได้เขียน
ไว้แล้วว่า ติดภารกิจที่สาคัญ ผมเรียน ยังไม่จบปริญญาตรี ท่านช่วยฝาก
บอกชาวบ้านด้วยว่า สมาชิกสภา ที่ไม่ได้มาประชุม ติดภารกิจสาคัญครับ
ไม่ใช่หนีไปหาดใหญ่ ไม่ใช่หนีไปเที่ยว เพราะว่าผมถูกพาดพิงด้วยครับ
/นายมัสอูเซ็ง สาและ…

-๕-

นายมัสอูเซ็ง สาและ
สมาชิกสภาฯ เขตที่ ๒

ผมดูในที่ประชุมเมื่อสักครู่น้ี ผมอยู่ลาดับที่ ๕ ของสมาชิกสภาเขตที่ ๒
ขอขอบคุณมากครับท่านประธาน

ประธานสภา

ครับ ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภา มีในรายงานการประชุมได้
เขียนว่า ลา ไม่ทราบว่าท่านนายกเทศมนตรี ยังสงสัยอะไรอีกครับ เรื่องนี้
ประธานขอวินิจฉัยจะตัด ครับต่อไปดาเนินการรับรองรายงานการประชุม
ครับ ไม่ทราบว่าสมาชิกสภาท่านใด มีอะไรสงสัย ขอเรียนเชิญครับ เมื่อ
สมาชิกสภา ไม่มีขอ้ สงสัยหรือจะแก้ไข ผมจะให้เลขานุการสภา ดาเนิน
การขอรับรองรายการประชุม ต่อไปครับ

เลขานุกานสภา

ครับ ขอขอบคุณท่านประธานสภา เรื่องรับรองรายงานการ
ประชุมสภาเทศบาลตาบลสะเตงนอก สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ (ครั้งที่ ๑)
ประชุมเมื่อวันจันทร์ ที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๔ ถ้าสมาชิกสภาผูใ้ ดเห็นชอบ
โปรดยกมือครับ

ที่ประชุม

มีมติ เห็นชอบ
งดออกเสียง

๙
๓

เลขานุการสภา

ขอบคุณมากครับ เสียงเป็นเอกฉันท์ครับ

ประธานสภา

ครับขอขอบคุณท่านเลขานุการสภา

เสียง
เสียง

ระเบียบวาระที่ ๓

ญัตติ เรื่องเพื่อพิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ของหน่วยงานสานักปลัด
เทศบาล และกองช่าง

ประธานสภาฯ

ขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรี ชีแ้ จงรายละเอียด ขอเรียนเชิญครับ

นายเกษมสันต์ สาแม
นายกเทศมนตรี

ท่านประธานสภา รองประธานสภา รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภา
ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุก ๆ ท่าน ผมนายเกษมสันต์ สาแม
ตาแหน่ง นายกเทศมนตรีตาบลสะเตงนอก ญัตติ เรื่องเพื่อพิจารณา
ขออนุมัตโิ อนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๕๔
ของหน่วยงาน สานักปลัดเทศบาล และกองช่าง ได้แนบรายละเอียดตาม
เอกสารแนบท้ายระเบียบวาระ ช่วยดูเอกสารตามไปด้วยครับ
เอกสารบัญชีโอนงบประมาณ รายจ่ายประจาปีงบปร ะมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
หน่วยงานสานักปลัดเทศบาล และกองช่าง มีดังนี้

-๖-

ด้าน / แผนงาน / งาน / หมวด / ประเภท

โอนเพิ่ม
ด้าน บริหารงานทั่วไป
แผนงาน บริหารงานทั่วไป
งาน บริหารทั่วไป
หมวด เงินเดือน
ประเภท เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานเทศบาล
- ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
ประเภท เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจา
- ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
ประเภท เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง
- ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
หมวด ค่าตอบแทน
ประเภท เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล

บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
อนุมัติเมื่อวันที่
เดือนกันยายน
พ.ศ. 2554
เทศบาลตาบลสะเตงนอก อาเภอเมือง จังหวัดยะลา
โอนครั้งที่ 6 / 2554
รหัส
งบประมาณ
งบประมาณ โอนครั้งนี้
ยอดเงิน
บัญชี
อนุมัติ
คงเหลือก่อน + เพิ่ม
งบประมาณ
โอน
- ลด
หลังโอน

สานักปลัด

คาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายกรณีมี
การแก้ไขเปลี่ยนแปลง

00100
00110
00111
100
394,650.00

200

394,650.00 + 160,900.00

555,550.00

33,070.00

33,070.00 +

4,000.00

37,070.00

409,470.00

409,470.00 +

80,000.00

489,470.00

350,000.00

75,763.00 +

50,000.00

125,736.00

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 75,736.00 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 50,000.00
บาท

หมาย
เหตุ

- ๗–

ด้าน / แผนงาน / งาน / หมวด / ประเภท

หมวด ค่าครุภัณฑ์
ประเภท ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
2) ค่าจัดซือ้ เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผล
ระดับสูง
- เครื่องควบคุมและสารวงไฟฟ้า
ประเภท ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
รวมโอนเพิ่ม

บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
อนุมัติเมื่อวันที่
เดือนกันยายน
พ.ศ. 2554
เทศบาลตาบลสะเตงนอก อาเภอเมือง จังหวัดยะลา
โอนครั้งที่ 6 / 2554
รหัส
งบประมาณ
งบประมาณ โอนครั้งนี้
ยอดเงิน
บัญชี
อนุมัติ
คงเหลือก่อน + เพิ่ม
งบประมาณ
โอน
- ลด
หลังโอน

สานักปลัด

คาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายกรณีมกี าร
แก้ไขเปลี่ยนแปลง

500
1,500.00

300,000.00

1,500.00 +

5,100.00

16,849.68 + 280,000.00
+ 580,000.00

6,600.00

296,849.68 ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ 16,849.67 บาท
ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 280,000.00 บาท

หมาย
เหตุ

-๘-

ด้าน / แผนงาน / งาน / หมวด / ประเภท

โอนลด
ด้าน บริหารงานทั่วไป
แผนงาน บริหารงานทั่วไป
งาน บริหารทั่วไป
หมวด ค่าที่ดนิ และสิ่งก่อสร้าง
ประเภท ค่าจัดซือ้ หรือแลกเปลี่ยนที่ดนิ
2) ค่าจัดซือ้ ที่ดนิ เพื่อก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์

รวมโอนลด

บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
อนุมัติเมื่อวันที่
เดือนกันยายน
พ.ศ. 2554
เทศบาลตาบลสะเตงนอก อาเภอเมือง จังหวัดยะลา
โอนครั้งที่ 6 / 2554
รหัส
งบประมาณ
งบประมาณ โอนครั้งนี้
ยอดเงิน
บัญชี
อนุมัติ
คงเหลือก่อน + เพิ่ม
งบประมาณ
โอน
- ลด
หลังโอน
00100
00110
00111
500
600,000.00

600,000.00 - 580,000.00

- 580,000.00

20,000.00

สานักปลัด

คาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายกรณี
มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง

หมายเหตุ

-๙ -

ด้าน / แผนงาน / งาน / หมวด / ประเภท

โอนเพิ่ม
ด้าน บริการชุมชนและสังคม
แผนงาน เคหะและชุมชน
งาน ไฟฟ้าถนน
หมวด ค่าที่ดนิ และสิ่งก่อสร้าง
ประเภท ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดนิ และ
สิ่งก่อสร้าง

รวมโอนเพิ่ม

รหัส
บัญชี

บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
อนุมัติเมื่อวันที่
เดือนกันยายน
พ.ศ. 2554
เทศบาลตาบลสะเตงนอก อาเภอเมือง จังหวัดยะลา
โอนครั้งที่ 6 / 2554
งบประมาณ
งบประมาณ โอนครั้งนี้
ยอดเงิน
อนุมัติ
คงเหลือก่อนโอน + เพิ่ม
งบประมาณ
- ลด
หลังโอน

00200
00240
00242
500
550,000.00

260,000.00 + 100,000.00

+

100,000.00

360,000.00

กองช่าง

คาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายกรณีมี
การแก้ไขเปลี่ยนแปลง

หมายเหตุ

- ๑๐ บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
อนุมัติเมื่อวันที่
เดือนกันยายน
พ.ศ. 2554
เทศบาลตาบลสะเตงนอก อาเภอเมือง จังหวัดยะลา
โอนครั้งที่ 6 / 2554

ด้าน / แผนงาน / งาน / หมวด / ประเภท

โอนลด
ด้าน บริการชุมชนและสังคม
แผนงาน เคหะและชุมชน
งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
หมวด เงินเดือน
ประเภท เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
- เงินเพิ่มผู้ปฏิบัตงิ านพื้นที่พิเศษ

รหัส
บัญชี

งบประมาณ
อนุมัติ

งบประมาณ
คงเหลือก่อน
โอน

โอนครั้งนี้
+ เพิ่ม
- ลด

ยอดเงิน
งบประมาณ
หลังโอน

00200
00240
00241
100
690,000.00

280,000.00 - 100,000.00

180,000.00

กองช่าง

คาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายกรณี
มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง

หมายเหตุ

รวมโอนลด

- 100,000.00

- ๑๑ -

ด้าน / แผนงาน / งาน / หมวด /
ประเภท

รหัส
บัญชี

บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
อนุมัติเมื่อวันที่
เดือนกันยายน พ.ศ. 2554
เทศบาลตาบลสะเตงนอก อาเภอเมือง จังหวัดยะลา
โอนครั้งที่
6/2554
งบประมาณ งบประมาณ โอนครั้งนี้
ยอดเงิน
คาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายกรณีมีการแก้ไข
อนุมัติ
คงเหลือ + เพิ่ม
งบประมาณ
เปลี่ยนแปลง
ก่อนโอน - ลด
หลังโอน

กองช่าง

หมายเหตุ

โอนเพิ่ม
ด้าน บริการชุมชนและสังคม
แผนงาน เคหะและชุมชน
งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
หมวด ค่าครุภัณฑ์
ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
- ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์

00200
00240
00241
450
466
-

240,000.00

240,000.00 +

25,000.00

25,000.00
รวมโอนเพิ่ม

5) เครื่องพิมพ์ ย่อ –ขยาย ขนาด A3 จานวน 1 เครื่อง
มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- ความเร็วในการพิมพ์และถ่าย A4 (สี) ไม่น้อยกว่า 26
แผ่น/นาที และความเร็วในการพิมพ์และถ่าย A4 (ดา) ไม่
น้อยกว่า 34 แผ่น/นาที
- ความเร็วในการพิมพ์และถ่าย A3 (สี) ไม่น้อยกว่า 15
265,000.00
แผ่น/นาที และความเร็วในการพิมพ์และถ่าย A3 (ดา) ไม่
น้อยกว่า 17 แผ่น / นาที
-ความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 X 600 dpi
- สามารถรองรับระบบปฏิบัติการ Windows และ mac
- มีอุปกรณ์ป้อนกระดาษอัตโนมัติ และสามารถ Scan
ได้ รองรับกระดาษได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 50 แผ่น
- สามารถรองรับเครือข่ายได้
- ถาดบรรจุกระดาษได้ไม่น้อยกว่า 400 แผ่น
- มีหน่วยความจาไม่น้อยกว่า 510 MB
- มี Hard disk ไม่น้อยกว่า 40 GB
- มีอุปกรณ์จัดเรียงกระดาษ
ตั้งจ่ายจากอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

+

5) เครื่องพิมพ์ ย่อ –ขยาย ขนาด A3 จานวน 1
เครื่อง มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- ความเร็วในการพิมพ์และถ่าย A4 (สี) ไม่น้อยกว่า
26 แผ่น/นาที และความเร็วในการพิมพ์และถ่าย A4
(ดา) ไม่น้อยกว่า 34 แผ่น/นาที
- ความเร็วในการพิมพ์และถ่าย A3 (สี) ไม่น้อยกว่า
15 แผ่น/นาที และความเร็วในการพิมพ์และถ่าย
A3 (ดา) ไม่น้อยกว่า 17 แผ่น / นาที
-ความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 X 600
dpi
- สามารถรองรับระบบปฏิบัติการ Windows และ
mac
- มีอุปกรณ์ป้อนกระดาษอัตโนมัติ และสามารถ
Scan ได้ รองรับกระดาษได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 50แผ่น
- สามารถรองรับเครือข่ายได้
- ถาดบรรจุกระดาษได้ไม่น้อยกว่า 400 แผ่น
- มีหน่วยความจาไม่น้อยกว่า 510 MB
- มี Hard disk ไม่น้อยกว่า 40 GB
- มีอุปกรณ์จัดเรียงกระดาษ
ตัง้ จ่ายจากอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

- ๑๒ –
บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
อนุมัตเิ มื่อวันที่
เดือนกันยายน พ.ศ. 2554
เทศบาลตาบลสะเตงนอก อาเภอเมือง จังหวัดยะลา

กองช่าง

ด้าน / แผนงาน / งาน / หมวด /
ประเภท
โอนลด
ด้าน บริการชุมชนและสังคม
แผนงาน เคหะและชุมชน
งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน
หมวด ค่าวัสดุ
ประเภท ค่าวัสดุกอ่ สร้าง

โอนครั้งที่
6/2554
งบประมาณ งบประมาณ โอนครั้งนี้
ยอดเงิน
อนุมัติ
คงเหลือ + เพิ่ม
งบประมาณ
ก่อนโอน - ลด
หลังโอน

รหัสบัญชี

00200
00220
00221
270
274

1,500,000.00

839,504.00 -

25,000.00

-

25,000.00

รวมโอนลด

814,504.00

คาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
กรณีมกี ารแก้ไขเปลี่ยนแปลง

หมายเหตุ

โอนลดงบประมาณรายจ่ายประจาปี
พ.ศ. 2554 ความละเอียดตาม
รายงานการประชุมคณะกรรมการ
การบริหารและจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ ของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย จังหวัดยะลา
ครัง้ ที่ 4 /2554 วันพฤหัสบดีที่ 11
สิงหาคม 2554 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมพิกุล อาคาร 3 ชัน้
3 ศาลากลางจังหวัดยะลา

- ๑๓ -

นายเกษมสันต์ สาแม
นายกเทศมนตรี

ครับช่วยอ่านทาความเข้าใจ ถ้าไม่เข้าใจยินดีให้คาชีแ้ จงครับ ผมก็ได้ชี้
แจงพอสมควร ในระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณาขออนุมัตโิ อน
งบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ผมนาเสนอใน
สภาแห่งนี้ เพื่อขออนุมัติ ในการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ของหน่วยงาน สานักปลัดเทศบาล และ
กองช่าง ครับขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ

ครับขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลตาบลสะเตงนอก
รายละเอียดท่านนายกเทศมนตรี ได้ชแี้ จงตามเอกสารที่แนบท้ายให้
สมาชิกสภา ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ไม่ทราบว่าสมาชิกสภาท่านใด จะเสนอ
แนะ อภิปรายขอเรียนเชิญครับ ถ้าไม่มสี มาชิกสภาจะเสนอแนะ ผม
ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภา ครับผมจะให้เลขานุการ
สภาดาเนินการขออนุมัติ ขอเรียนเชิญครับ

เลขานุการสภา

ครับขอขอบคุณ ท่านประธานสภา ครับในระเบียบวาระที่วาระที่
๓ ญัตติ เรือ่ งเพื่อพิจารณาขออนุมัตโิ อนเงินงบประมาณรายจ่ายประจา
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ของหน่วยงานสานักปลัดเทศบาล และ
กองช่าง ถ้าท่านสมาชิกสภา ท่านผู้ใดเห็นชอบโปรดยกมือครับ

ที่ประชุม

มีมติ อนุมัติ
งดออกเสียง

เลขานุการสภา

ขอขอบคุณครับ เสียงเป็นเอกฉันท์

ประธานสภา

ครับขอบคุณท่านเลขานุการสภา

ระเบียบวาระที่ ๔

ญัตติ เรื่องเพื่อพิจารณาขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนคาชี้แจงงบประมาณ
รายจ่าย ปะจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
ของหน่วยงาน สานักปลัดเทศบาล กองการศึกษา และ
กองสาธารณสุข

ประธานสภาฯ

ขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีชแี้ จง ขอเรียนเชิญครับ

นายเกษมสันต์ สาแม
นายกเทศมนตรี

ครับยังมีอกี หลายวาระ วาระนีผ้ มจะให้ท่านรองนายกเทศมนตรี
คนที่ ๑ ทาหน้าที่แทนในการชีแ้ จง ขอบคุณครับ

๑๐
๒

เสียง
เสียง

- ๑๔ -

ประธานสภา

ครับ เมื่อท่านนายกขออนุญาต ให้ท่านรองนายกเทศมนตรีคนที่
๑ ชีแ้ จงรายละเอียด ขอเรียนเชิญครับ

นายเสรี เรืองกาญจน์
รองนายกเทศมนตรี คนที่ ๑

ครับขอขอบคุณครับ เรียนประธานสภา รองประธานสภา
ผูบ้ ริหาร สมาชิกสภา ตลอดจนข้าราชการที่เคารพรักทุกท่าน ครับ
ระเบียบวาระที่ ๔ ญัตติ เรื่องเพื่อพิจารณาขออนุมัตแิ ก้ไขเปลี่ยนแปลง
คาชีแ้ จงงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ของ
หน่วยงาน สานักปลัดเทศบาล กองการศึกษา และกองสาธารณสุข
ตามเอกสารที่สมาชิกได้รับไปแล้วนัน้ หน้าที่ ๑ ด้าน บริหารงานทั่วไป
เพราะว่ามีหนังสือจากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ
หนังสือของกระทรวงมหาดไทย เกี่ยวกับการจัดซือ้ คอมพิวเตอร์ ต้องผ่าน
คณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ของจังหวัด ผมขอ
ชีแ้ จงท่านสมาชิกสภาก็ได้ดูรายละเอียดไปแล้วนัน้ ครับข้อความเดิมท่าน
สมาชิกสภาก็ได้ดูไปแล้วนัน้ ช่องหมายเหตุ แก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชีแ้ จง
งบประมาณรายจ่าย ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ความละเอียดตามรายงาน
การประชุมคณะกรรมการ การบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ของ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดยะลา ครัง้ ที่ ๔/๒๕๕๔ วัน
พฤหัสบดี ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมพิกุล
อาคาร ๓ ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดยะลา ในการจัดซือ้ คอมพิวเตอร์
เครื่องถ่ายเอกสารจะต้องผ่านคณะกรรมการบริหารจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ ทาให้เราต้องเปลี่ยนแปลงคาชีแ้ จง จากข้อความเดิม ตามที่มี
ในเอกสารของท่านสมาชิกมาเป็นข้อความใหม่ รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสาร มีดังนี้

- ๑๕ บัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
อนุมัติเมื่อวันที่ ................... เดือน ....กันยายน............. พ.ศ. 2554
เทศบาลตาบลสะเตงนอก อาเภอเมือง จังหวัดยะลา
แก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 / 2554
ครั้ง
ที่
2

แผนงาน / งาน
(จ่ายจากเงินรายได้)
ด้าน บริหารงานทั่วไป
( 00100 )
แผนงาน บริหารงานทั่วไป
(00110)
งาน บริหารทั่วไป
(00111)

หมวด / ประเภท
รหัสบัญชี

งบประมาณ
อนุมัติ

รหัสบัญชี
หมวด ค่าครุภัณฑ์ (450)
ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 466
-ค่าจัดซื้อไมโครคอมพิวเตอร์
69,000 .ประมวลผลกลาง cpu

สานักปลัด

หมายเหตุ
คาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง
ข้อความเดิม

ข้อความใหม่

2) ค่าจัดซื้อไมโครคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง
ตั้งไว้ 69,000.- บาท
- ค่าจัดซื้อไมโครคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง
พร้อมเครื่องควบคุมและสารองไฟฟ้า จานวน 2 ชุด
ๆ ละ 34,500.- บาท ประกอบด้วย
-ไมโครคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง ตั้งไว้
33,000.-บาท มีคุณสมบัติดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง cpu ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก
(4 core) มีความเร็วสัญญานาฬิกาไม่น้อยกว่า 2.5
GHz จานวน 1 หน่วย
-มีแผงวงจรหลัก (Main board)มีความเร็วบัส
(FSB/HTT)ไม่น้อยกว่า 1,066 MHz
-มีส่วนควบคุมการแสดงผลเป็นชนิดแยกจากแผงวงหลัก
จานวน 1 หน่วย ที่มีหน่วยความจาไม่น้อยกว่า 1 GB
-มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ขนาด DDR 3 หรือดีกว่า
มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB จานวน 1 หน่วย
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด (SATA)หรือ
ดีกว่า มีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 400 GB จานวน 1
หน่วย

2)เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผล จานวน 2
เครื่อง มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU)ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก
(4 core) และมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 2.6
GHz จานวน 1 หน่วย และมีความเร็วของ
หน่วยความจา หรือมี HTT ขนาดไม่น้อยกว่า 1,066
MHz จานวน 1 หน่วย
-มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงหลัก ที่
มีหน่วยความจาขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB
-มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ขนาด DDR 3 หรือดีกว่า มี
ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือ
ดีกว่า มีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB จานวน 1
หน่วย
-มี DVD – RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย แบบ 10/100/1,000
Mbps จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
-มีจอภาพแบบ LCD มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า
600: 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว จานวน 1 หน่วย

แก้ไขเปลี่ยนแปลงคา
ชี้แจงงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี
พ.ศ. 2554
ความละเอียดตาม
รายงานการประชุม
คณะกรรมการการ
บริหารและจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์
ของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย
จังหวัดยะลา
ครั้งที่ 4 /2554
วันพฤหัสบดีที่ 11
สิงหาคม 2554
เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมพิกุล
อาคาร 3 ชั้น 3
ศาลากลางจังหวัดยะลา

-มี DVD-RW จานวน 1 หน่วย

-ติดตั้งโปรแกรมระบบปฏิบัติการที่สนับสนุนภาษาไทยบน
เครื่องพร้อมใช้งานโดยมีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย

- ๑๖ สานักปลัด
ครั้ง
ที่

แผนงาน / งาน
(จ่ายจากเงินรายได้)

หมวด / ประเภท
รหัสบัญชี

งบประมาณ
อนุมัติ

คาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง
ข้อความเดิม
-มีจอภาพแบบ LCD รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า
1,366 x 768 pixel จานวน 1 หน่วย มี Dot Pitch ไม่
มากกว่า 0.294 mm มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า
600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 22 นิ้ว จานวน 1
หน่วย
-มี Power Supply มีขนาดไม่น้อยกว่า 250 W
จานวน 1 หน่วย
-พร้อมแป้นพิมพ์ และ Optical Mouse 1 ชุด
-ติดตั้งโปรแกรมระบบปฏิบัติการที่สนับสนุนภาษาไทยบน
เครื่องพร้อมใช้งานโดยมีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย

ข้อความใหม่

หมายเหตุ

- ๑๗ บัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
อนุมัติเมื่อวันที่ ................... เดือน ....กันยายน............. พ.ศ. 2554
เทศบาลตาบลสะเตงนอก อาเภอเมือง จังหวัดยะลา
แก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 / 2554
ครั้ง
ที่
2

แผนงาน / งาน
(จ่ายจากเงินรายได้)
ด้าน บริหารงานทั่วไป
( 00100 )
แผนงาน บริหารงานทั่วไป
(00110)
งาน บริหารทั่วไป
(00111)

หมวด / ประเภท
รหัสบัญชี
รหัสบัญชี
หมวด ค่าครุภัณฑ์ (450)
ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 466
2) เครื่อง Printer LASER JET /
ชนิด LED

งบประมาณ
อนุมัติ

36,000.00

สานักปลัด

หมายเหตุ
คาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง
ข้อความเดิม

ข้อความใหม่

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ ชนิด LASER JET จานวน 4 เครื่อง ๆ
ละ 7,000.- บาท โดยมีคุณสมบัติดังนี้
-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 11,200 X 600 dpi
-มีความเร็วในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 16 หน้าต่อนาที
-มีหน่วยความจา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB
-มี Interface แบบ 1 x Parallel หรือ 1 X USB 2.0 หรือดีกว่า
-สามารถใช้กับ A 4 , Letter , Legal และ Custom โดยถอดใส่กระดาษ
ได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น จัดซื้อตามราคาท้องตลาด
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

-เครื่อง Printer LASER JET / ชนิด LED ขาวดา
จานวน 4 เครื่อง มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600X600dpi
-มีความเร็วในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที
-มีหน่วยความจา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB
- มี Interface แบบ 1X Parallel หรือ 1X USB
2.0 หรือดีกว่า
-สามารถใช้ได้กับ A4, Letter , Legal และ
Custom โดยถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250
แผ่น

แก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจง
งบประมาณรายจ่าย
ประจาปี พ.ศ. 2554
ความละเอียดตามรายงาน
การประชุมคณะกรรมการ
การบริหารและจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ ของหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
จังหวัดยะลา

งาน บริหารทั่วไป

3)ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด INK JET

6,500.-00

-เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก INK JET Printer
จานวน 1 เครื่อง มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
-มีความละเอียดในการพิมพ์ขาวดาไม่น้อยกว่า
1,200 X 1,200 dpi
-มีความละเอียดในการพิมพ์สีไม่น้อยกว่า 4,800 X
1,200 dpi
-มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดาไม่น้อยกว่า 30 หน้า
ต่อนาที
-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อ
นาที
-มี Interface แบบ 1 x parallel หรือ 1 X
USB 2.0 หรือดีกว่า
- สามารถใช้ได้กับ A4 , Letter , Legal และ
Custom โดยถาดใส่กระดาษไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
- ราคาจัดหาเครื่องละ 3,900.- บาท

-- ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด INK JET Printer จานวน 1 เครื่อง ๆ ละ
5,000.- บาท มีคุณลักษณะพื้นฐาน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ขาวดาไม่น้อยกว่า 1,200X 1,200 dpi
-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 4,800 x 1,200 dpi
-มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดาไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที
-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 24 หน้าต่อนาที
-มี Interface แบบ 1 x Parallel , หรือ 1X USB 2.0 หรือดีกว่า
-สามารถใช้ได้กับ A4, Letter , Legal และ Custom โดยถอดใส่กระดาษ
ได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
จัดซื้อตามราคาท้องตลาด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป งาน บริหารทั่วไป

ครั้งที่ 4 /2554
วันพฤหัสบดีที่ 11
สิงหาคม 2554
เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมพิกุล
อาคาร 3 ชั้น 3
ศาลากลางจังหวัดยะลา

- ๑๘ บัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
อนุมัติเมื่อวันที่ ................... เดือน ....กันยายน............. พ.ศ. 2554
เทศบาลตาบลสะเตงนอก อาเภอเมือง จังหวัดยะลา
แก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 / 2554
ครั้ง
ที่

แผนงาน / งาน
(จ่ายจากเงินรายได้)

หมวด / ประเภท
รหัสบัญชี

งบประมาณ
อนุมัติ

สานักปลัด

หมายเหตุ
คาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง
ข้อความเดิม

ข้อความใหม่

2

ด้าน บริหารงานทั่วไป
( 00100 )
แผนงาน บริหารงานทั่วไป
(00110)
งาน บริหารทั่วไป
(00111)

รหัสบัญชี
หมวด ค่าครุภัณฑ์ (450)
ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 466
-เครื่องควบคุมและสารองไฟฟ้า

1,500.- -เครื่องควบคุมและสารองไฟฟ้า UPS มีแบตเตอร์รี่
สามารถสารองไฟได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
ขนาดไม่ต่ากว่า 800 VA/450 W
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งาน บริหารทั่วไป

-เครื่องสารองไฟฟ้า
มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
-สามารถสารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15
นาที
-ขนาดไม่ต่ากว่า 750 VA/ 450 W หรือ
ดีกว่า
-รับประกันการใช้งานไม่ต่ากว่า 1 ปี

แก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2554
ความละเอียดตามรายงานการประชุม
คณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ ของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย
จังหวัดยะลา
ครั้งที่ 4 /2554
วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2554
เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมพิกุล อาคาร 3 ชั้น 3
ศาลากลางจังหวัดยะลา

- ๑๙ –
บัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
อนุมัติเมื่อวันที่ ................... เดือน ....กันยายน............. พ.ศ. 2554
เทศบาลตาบลสะเตงนอก อาเภอเมือง จังหวัดยะลา
แก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 / 2554

กองการศึกษา

ครั้ง
ที่

แผนงาน / งาน
(จ่ายจากเงินรายได้)

หมวด / ประเภท
รหัสบัญชี

หมายเหตุ

งบประมาณ
อนุมัติ

คาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง
ข้อความเดิม

2

ด้าน บริการชุมชนและ
รหัสบัญชี
สังคม (00200)
หมวด ค่าครุภัณฑ์ (450)
แผนงาน การศึกษา
ประเภท ค่าจัดซื้อเครื่อง
(00210)
คอมพิวเตอร์ (466)
งาน ศึกษาไม่กาหนดระดับ
(00241)
-ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์
ขาวดา

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (inkjet printer)
จานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 5,000.- บาท เป็นเงิน 10,000.10,000.00 บาท
-ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ขาวดา โดยมีคุณสมบัติดังนี้
-มีความละเอียดในการพิมพ์ขาวดาไม่น้อยกว่า 1,200 X 1,200
dpi
-มีความเร็วในการพิมพ์สีไม่น้อยกว่า 4,800 X 1,200 dpi
-มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดาไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที
-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 24 หน้าต่อนาที
-สามารถใช้กับ A4 , Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่
กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น

ข้อความใหม่
-เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก INK JET Printer
จานวน 2 เครื่อง มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
-มีความละเอียดในการพิมพ์ขาวดาไม่น้อยกว่า 1,200 X
1,200 dpi
-มีความละเอียดในการพิมพ์สีไม่น้อยกว่า 4,800 X
1,200 dpi
-มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดาไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อ
นาที
-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อ
นาที
-มี Interface แบบ 1 x parallel หรือ 1 X USB
2.0 หรือดีกว่า
- สามารถใช้ได้กับ A4 , Letter , Legal และ Custom
โดยถาดใส่กระดาษไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
- ราคาจัดหาเครื่องละ 3,900.- บาท

แก้ไขเปลี่ยนแปลงคา
ชี้แจงงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี
พ.ศ. 2554
ความละเอียดตาม
รายงานการประชุม
คณะกรรมการการ
บริหารและจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์
ของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย
จังหวัดยะลา
ครั้งที่ 4 /2554
วันพฤหัสบดีที่ 11
สิงหาคม 2554
เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมพิกุล
อาคาร 3 ชั้น 3
ศาลากลางจังหวัดยะลา

- ๒๐ บัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
อนุมัติเมื่อวันที่ ................... เดือน ....กันยายน............. พ.ศ. 2554

กองสาธารณสุข

เทศบาลตาบลสะเตงนอก อาเภอเมือง จังหวัดยะลา
แก้ไขเปลี่ยนแปลง ครัง้ ที่ 2 / 2554
ครั้ง
ที่

แผนงาน / งาน
(จ่ายจากเงินรายได้)

หมวด / ประเภท
รหัสบัญชี

หมายเหตุ

งบประมาณ
อนุมัติ

คาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง
ข้อความเดิม

1

ด้าน บริการชุมชนและสังคม

( 00210 )
แผนงาน สาธารณสุข
(00220)
งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข (00221)

รหัสบัญชี
หมวด ค่าครุภัณฑ์ (450)
ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 466
3)ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ประมวล
ระดับสูง

- ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง ตั้งไว้ 33,000.บาท มีคุณสมบัติดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง CPU ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก
(4 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 2.6 GHz
45,000.- จานวน 1 หน่วย
-มีแผงวงจรหลัก (Main board ) ทีมีความเร็วบัส
(FSB2/HTT) ไม่น้อยกว่า 1.066 MHz
-มีส่วนควบคุมการแสดงผลเป็นชนิดแยกจากแผงวงจรหลัก
จานวน 1 หน่วย ทีมีหน่วยความจาไม่น้อยกว่า 1 GB
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM)ชนิด DDR3 หรือดีกว่า
มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB จานวน 1 หน่วย
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk)ชนิด SATA หรือดีกว่ามี
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 500 GB จานวน 1 หน่วย
- มี DVD – RW จานวน 1 หน่วย
-มีจอภาพแบบ LCD รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า
1,366X 768 Pixel จานวน 1 หน่วย มี Dot Pitch ไม่
น้อยกว่า 0,294 MM มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า
600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 22 นิ้ว จานวน 1 หน่วย
- มี Power Supply มีขนาดไม่น้อยกว่า 250 W
จานวน 1 หน่วย
- พร้อมแป้นพิมพ์ และ Optical Mouse 1 ชุด

- ๒๑ -

ข้อความใหม่
1)เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผล จานวน 1
เครื่อง มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU)ไม่น้อยกว่า 4 แกน
หลัก (4 core) และมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อย
กว่า 2.6 GHz จานวน 1 หน่วย และมีความเร็วของ
หน่วยความจา หรือมี HTT ขนาดไม่น้อยกว่า 1,066
MHz จานวน 1 หน่วย
-มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงหลัก
ที่มีหน่วยความจาขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB
-มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ขนาด DDR 3 หรือดีกว่า
มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือ
ดีกว่า มีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB จานวน 1
หน่วย
-มี DVD – RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย แบบ 10/100/1,000
Mbps จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
-มีจอภาพแบบ LCD มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า
600: 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว จานวน 1
หน่วย
-ติดตั้งโปรแกรมระบบปฏิบัติการที่สนับสนุนภาษาไทย
บนเครื่องพร้อมใช้งานโดยมีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย

แก้ไขเปลี่ยนแปลงคา
ชี้แจงงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี
พ.ศ. 2554
ความละเอียดตาม
รายงานการประชุม
คณะกรรมการการ
บริหารและจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์
ของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย
จังหวัดยะลา
ครั้งที่ 4 /2554
วันพฤหัสบดีที่ 11
สิงหาคม 2554
เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมพิกุล
อาคาร 3 ชั้น 3
ศาลากลางจังหวัดยะลา

กองสาธารณสุข
ครั้ง
ที่

แผนงาน / งาน
(จ่ายจากเงินรายได้)

หมวด / ประเภท
รหัสบัญชี

งบประมาณ
อนุมัติ

หมายเหตุ
คาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง
ข้อความเดิม

เครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดา (20 หน้า/
นาที
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED
9,000.00 ขาวดา (20 หน้า / นาที เครื่องละ 9,000.- บาท
จานวน 1 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600 X 600
dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที
- มีหน่วยความจา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB
- มี Interface แบบ 1X Parallel หรือ 1X USB
2.0 หรือดีกว่า
- สามารถใช้ได้กับ A4 ,Letter , Legal และ Custom
โดยถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 25 แผ่น

-เครื่องควบคุมและสารองไฟฟ้า Ups มีแบตเตอร์รี่
สามารถสารองไฟได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที ขนาดไม่ต่า
กว่า 800 VA / 450 W

ข้อความใหม่
-เครื่อง Printer LASER JET / ชนิด LED ขาวดา
แก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจง
จานวน 1 เครื่อง มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
งบประมาณรายจ่ายประจาปี
-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600X600
พ.ศ. 2554
dpi
ความละเอียดตามรายงานการ
-มีความเร็วในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที
ประชุมคณะกรรมการการบริหาร
-มีหน่วยความจา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8
และจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
MB
ของหน่วยงานในสังกัด
- มี Interface แบบ 1X Parallel หรือ 1X
กระทรวงมหาดไทย
USB 2.0 หรือดีกว่า
จังหวัดยะลา
-สามารถใช้ได้กับ A4, Letter , Legal และ
ครั้งที่ 4 /2554
Custom โดยถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250
วันพฤหัสบดีที่ 11
แผ่น
สิงหาคม 2554
เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมพิกุล
อาคาร 3 ชั้น 3
ศาลากลางจังหวัดยะลา
-เครื่องสารองไฟฟ้า จานวน 1 เครื่อง มี
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
-สามารถสารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
-ขนาดไม่ต่ากว่า 750 VA/ 450 W หรือดีกว่า
-รับประกันการใช้งานไม่ต่ากว่า 1 ปี
-ราคาจัดหาเครื่องละ 3,900.- บาท

- ๒๒ -

นายเสรี เรืองกาญจน์
รองนายกเทศมนตรี คนที่ ๑

ซึ่งอยู่ในมือท่าน และท่านสมาชิกได้ศกึ ษาเอกสารมาแล้ว ครับผมขอชีแ้ จง
เพียงเท่านี้ครับ ขอบคุณครับ

ประธานสภา

ครับ ขอขอบคุณรองนายกเทศมนตรีตาบลสะเตงนอกครับ
ไม่ทราบว่ามีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขและอภิปรายเพิ่มเติมครับ ขอกราบ
เรียนเชิญ ครับเมื่อไม่มีผู้ใดจะแก้ไข อภิปราย ผมขอให้เลขานุการสภา ฯ
ดาเนินการขอมติจากที่ประชุม ครับ ขอเรียนเชิญครับ

เลขานุการสภา

ครับ ระเบียบระเบียบวาระที่ ๔ ญัตติ เรื่องเพื่อพิจารณาขอ
อนุมัตแิ ก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชีแ้ จงงบประมาณรายจ่าย ประจาปี
งบประมาณ พ .ศ. ๒๕๕๔
ของหน่วยงาน สานักปลัดเทศบาล
กองการศึกษา และกองสาธารณสุข ครับ ท่านผู้ใดเห็นชอบ โปรดยกมือ
ครับ

ทีป่ ระชุม

มีมติ อนุมัติ ๑๐ เสียง
งดออกเสียง ๒ เสียง

เลขานุการสภา

ครับ ขอบคุณมากครับ ขอเรียนเชิญประธานสภาครับ

ประธานสภา

ครับ ขอบคุณเลขานุการสภาครับ

ระเบียบวาระที่ ๕
ประธานสภา

ญัตติ เรื่อง เพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบ ร่างเทศบัญญัติ เรื่อง
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๕๕ ของเทศบาล
ตาบลสะเตงนอก รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้
ขอกราบเรียนเชิญ นายกเทศมนตรีตาบลสะเตงนอก ชี้แจงรายละเอียด
ครับ

นายเกษมสันต์ สาแม
นายกเทศมนตรี

ครับ ท่านประธานสภา รองนายก สมาชิกสภาเทศบาล ตลอดจน
ผูเ้ ข้าร่วมประชุม ที่ เคารพ ทุกท่าน ผมนายเกษมสันต์ สาแม
นายกเทศมนตรีตาบลสะเตงนอก เมื่อผมได้ยินเกี่ยวกับ ระเบียบวาระที่ ๕
ญัตติ เรื่อง เพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบ ร่างเทศบัญญัติ งบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ผมมีความรู้สกึ ปราบปลืม้ ยินดี

- ๒๓ -

นายเกษมสันต์ สาแม
นายกเทศมนตรี

ทีผ่ มได้ทาหน้าที่ให้กับพี่นอ้ งตาบลสะเตงนอกทั้งตาบล ก็คือประมาณการ
รายจ่าย โดยทางบประมาณในการที่จะมาพัฒนาตาบลให้กับพ่อแม่พี้ น้อง
ทั้งตาบล ก่อนที่จะเข้าเรื่อง ผมก็อยากจะนาเรียนให้สภาได้รับทราบ
พอสมควร ตลอดระยะเวลา ๓ ปีกว่า เกือบ ๔ ปี ในการทาหน้าที่ ตาแหน่ง
นายกเทศมนตรีตาบลสะเตงนอกนี้ ผมก็ได้ดาเนินการ ๓ ปีที่ผา่ นมา พูด
ได้เต็มปาก ถ้าเปรียบกับการทาข้อสอบ ผมทาข้อสอบผ่าน ๖๐ เปอร์เซ็นต์
ผลงานที่คณะผู้บริหารได้ดาเนินการก็มีจานวนมากพอสมควร

ประธานสภา

ขออนุญาต นายกเทศมนตรี ฯ ครับ ขอให้พูดตรงประเด็นด้วย
ครับ ประธานวินจิ ฉัยแล้วครับ ว่าไม่ตรงประเด็น

นายเกษมสันต์ สาแม
นายกเทศมนตรี

ครับ ในเมื่อประธานสภาพิจารณาว่ากระผมพูดไม่ตรงประเด็น
ผมก็ ขอชีแ้ จงให้เข้าประเด็น ซึ่งก่อนที่จะพูดเข้าเรื่อง ผม
ต้องการให้
รับทราบก่อนว่า การทาหน้าที่ในการ จัด ทาร่าง เทศบัญญัติ งบประมาณ
รายจ่ายที่แล้วมา และในวันนี้ การจัด ทาร่างเทศบัญญัติ งบประมาณ ร่าย
จ่ายประจา ปี ๒๕๕๕ ตามที่ประธานสภาได้กล่าวมาแล้ว เมื่อสักครู่ ตาม
เอกสารแนบท้าย ขอเรียน ให้สมาชิกสภา นาเอกสารมาพิจารณา ในการ
ร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจาปี ๒๕๕๕ เรามาพิจารณา
ส่วนของงานสารบัญ ร่างเทศบัญญัติจะมีดว้ ยกัน ๓ ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ ๑
การจัดทาร่างเทศบัญญัติงบประมาณปี ๒๕๕๕ ตามที่ประธานสภาได้
กล่าวมาแล้วตามเอกสารแนบท้าย ขอให้สมาชิกสภา นาเอกสารมา
พิจารณา ร่างเทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่าย ประจาปี ๒๕๕๕
ดูหน้าสารบัญซึ่งร่างเทศบั ญญัติจะมีดว้ ยกัน ๓ ส่วน ส่วนที่ ๑ คาแถลง
ประกอบงบประมาณรายจ่าย ส่วนที่ ๒ เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจาปี งบประมาณ พ .ศ. ๒๕๕๕ ส่วนที่ ๓ รายละเอียดงบประมาณ
รายรับ รายละเอียดรายจ่ายตามหน่วยงานของเทศบาลตาบลสะเตงนอก
แล้ว มาพิจารณาในส่วนที่ ๑ คาแถลงงบประมาณ ประกอบ งบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ นะครับ
ข้อ ๑ สถานะการคลัง ซึ่งย้อนหลังไปเนื่องจากปี ๒๕๕๔ ยังไม่
สิน้ สุดปีงบประมาณ เราก็จาเป็นต้องพิจารณาย้อนหลังในปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๔ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ .ศ. ๒๕๕๓ ขอช่วยดูในส่วนของ
รายการดังต่อไปนี้

- ๒๔ -

นายเกษมสันต์ สาแม
นายกเทศมนตรี

๑.๑.๑ เงินฝากธนาคารทั้งสิน้
๑.๑.๒ เงินสะสม
๑.๑.๓ ทุนสารองเงินสะสม
๑.๑.๔ รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย
๑.๑.๕ รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนีผ้ ูกพัน
ข้อ ๒ การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๓
๑) รายรับจริงทั้งสิ้น ๖๗,๒๖๖,๓๘๓.๗๘ บาท หมวดต่าง ๆ ก็
ปรากฏตามเอกสารนะครับ
๒) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ คงเข้าใจนะครับ
คงไม่ตอ้ งให้คาอธิบายในเรื่องเงินที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์
จานวน ๔๖,๕๒๕,๒๕๙.๕๐ บาท
๓) รายจ่ายจริงทั้งสิน้
๔) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์
ตามที่ได้กล่าวแล้วในข้างต้น จานวนเงิน ๔๖,๕๒๕,๒๕๙.๕๐ บาท นัน้
๕) มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดาเนินการตามอานาจหน้าที่ ครับ
ขอให้ท่านสมาชิกพิจารณาในหน้าต่อไป คา แถลงงบประมาณ ประจาปี
งบประมาณ พ .ศ. ๒๕๕๕ ผมและคณะผู้บริหาร ตลอดจนสมาชิก สภา
เทศบาล ตัวแทนของพี่น้องตาบลสะเตงนอก ประมาณการราย จ่ายทั้งสิน้
เป็น เงิน ๗๘,๘๗๙,๔๙๐ บาท ครับ ในส่วนของเหตุผลที่ได้ประมาณการ
ไว้ตามยอดดังกล่าวนี้ เรามาดูหน้าที่ ๕ เรามาดูปี ๒๕๕๓ แล้วดูยอดรว ม
บรรทัดสุดท้าย มียอดรายรับจริง .รวมทั้งสิน้ ๑๑๓,๗๙๑,๖๔๓.๒๘ บาท
ซึ่งกระผมจะให้สมาชิกทราบถึงเหตุผลที่เราตั้งงบปร
ะมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๕ เป็นเงิน .จานวนรวม ๗๘,๘๗๙,๔๙๐
บาทนั้น ตามที่ รัฐ บาลจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรายได้ที่
เรา ได้รับมานั้ น รวมเป็นเงินทั้งสิน้ ๑๑๓ ,๗๙๑ ,๖๔๓ .๒๘ บาทแล้ว
แต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ยังไม่สิน้ สุดปีงบประมาณนะครับ จึงไม่สามารถ
สรุปข้อเท็จจริงได้ ซึ่งก็เป็นเหตุผลพอสมควรที่ผมและคณะผู้บริหารได้
ร่วมกันจัดทาร่าง เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจาปี ๒๕๕ ๕
ที่ยอดเงิน ๗๘,๘๗๙,๔๙๐ บาทนะครับ และก็ขออนุญาตสภาอีกนะครับ
ในเมื่อเราพิจารณาร่างเทศบัญญัติแล้ว พูดถึ งว่าคนเราจะทาถูกหมดก็
เป็นไปไม่ได้ย่อมมีการผิดพลาดบ้าง ผมก็อยากจะนาเรียนให้สภาแก้ไขใน

- ๒๕ -

นายเกษมสันต์ สาแม
นายกเทศมนตรี

หน้าที่ ๒๕ เรื่องของค่าใช้จ่ายโครงการ มอบทุนการศึกษาสาหรับเด็กด้อย
โอกาสนะครับ จากคาว่าเด็กด้อยโอกาสผมอยากจะนาเสนอสภาเปลี่ยน
จากข้อความเดิมเป็น โครงการใหม่ คือ ค่าใช้จ่า ยโครงการมอบ
ทุนการศึกษายะลารัก ในหลวง วงเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท ซึ่งผมขอสรุปเพียง
สั้น ๆ ในส่วนของเทศบัญญัติ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๕
พักการประชุม ๑๐ นาที

ประธานสภาฯ

ครับ เมื่อสมาชิกในสภามาครบองค์ประชุม ผมขอกราบเรียนเชิญ
นายกเทศมนตรี ชีแ้ จงเพิ่มเติมต่อจากค่าใช้จ่ายโครงการมอบ
ทุนการศึกษา ขอเรียนเชิญครับ

นายเกษมสันต์ สาแม
นายกเทศมนตรี

ครับ เรามาพิจารณาในส่วนของร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี ๒๕๕๕ ในส่วนที่ ๒ หน้าที่ ๒๕ เรื่องค่าใช้จ่ายโครงการ
มอบทุนการศึกษาสาหรับเด็กด้อยโอกาส ขอแก้ไขเป็นค่าใช้จ่า ยโครงการ
มอบทุนการศึกษายะลารัก ในหลวง ครับ ต่อไปในหน้าที่ ๒๙ ค่าที่ดนิ และ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทอาคารต่าง ๆ ค่าก่อสร้างอาคารงานป้ องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

เลขานุการสภา

กระผมขออนุญาตครับประธานสภา และนายกเทศมนตรีครับ

ประธานสภาฯ

ครับ ขออนุญาตท่านนายกครับ เนื่องจากเลขานุการสภา มีข้อ
แก้ไขเพิ่มเติมในหน้าที่ ๒๕ ขอเรียนเชิญเลขานุการสภาครับ

เลขานุการสภา

ครับ ขอบคุณครับท่านประธานสภา แล ะท่านนายกเทศมนตรี
เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา ครับ ในหน้าที่ ๒๕ เรื่องของค่าใช้จ่ายในการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตาบลสะเตงนอก ตั้งไว้ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท
เพื่อเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ และค่าสาธารณูปโภคของเจ้าหน้าที่
ในการเลือกตั้งส มาชิกสภาเทศบาลตาบลสะเตงนอก
ผมก็ขอแก้ไข
ในที่ประชุมแห่งนีค้ รับ
พักการประชุม ๑๐ นาที

- ๒๖ -

ประธานสภาฯ

ครับ ดาเนินการต่อในหน้าที่ ๒๕ เลขานุการสภาขอแก้ไขในหน้าที่
๒๕ ขอเรียนเชิญครับ

เลขานุการสภา

ครับ ขอแก้ไขในเรื่องเกี่ยวกับค่าตอบแ ทนใช้สอยและวัสดุ ในการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผูบ้ ริหารท้องถิ่น เพิ่มคาว่าผูบ้ ริหาร
ท้องถิ่น ซึ่งตามร่างเทศบัญญัติ ๒๕๕๕ ได้พิม พ์ตกคาว่าผูบ้ ริหารท้องถิ่น
ครับขอเรียนเชิญท่านประธานครับ

ประธานสภาฯ

ครับ ขอบคุณครับเลขานุการสภา ขอเรียนเชิญนายกเทศมนตรี
ดาเนินการต่อในหน้าที่ ๒๙ ขอเรียนเชิญครับ

นายเกษมสันต์ สาแม
นายกเทศมนตรี

ครับ ในหน้าที่ ๒๙ ผมขอแก้ไขในส่วนของงบ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่าย เป็นค่าก่อสร้างอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ขนาดกว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๑๘ เมตร สูง ๑๓ เมตร ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้พิมพ์
ผิดพลาด ผมก็ขอแก้ไขในที่ประชุมสภาแห่งนี้พิจารณาแก้ ไข เพื่อเป็นค่า
ก่อสร้างอาค ารดับเพลิง ๒ ชั้น ๑ หลัง ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว
๑๕.๐๐ เมตร สูง ๙.๕๐ เมตร นะครับ หน้า ๒๙ ประเภทอาคารต่าง ๆ

ประธานสภา

ครับ ขออนุญาตท่านนายกครับ เมื่อนายกแก้ไขในแบบแปลน
จะส่งผลกระทบ หรือไม่ ครับ ก็ต้องแก้ไขในแบบแปลนด้วย คือถ้า สมาชิก
สงสัย ตั้งจานวนเงินเท่านี้ ในแบบแปลนเท่านี้ ซึ่งอาจจะไม่สอดคล้องกัน
ขอเชิญท่านนายกชีแ้ จงครับต่อครับ

นายเกษมสันต์ สาแม
นายกเทศมนตรี
.

ครับ แบบแปลนตามที่นาเสนอ แบบแปลนอาคารงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ๒ ชั้น ๑ หลัง กว้าง ๕.๐๐เมตร ยาว ๑๕.๐๐ เมตร
สูง ๙.๕๐ เมตร ถ้าเกิดมีแบบแปลนออกมาแล้ว ในส่วนของความสูงของ
อาคาร ๑๓ เมตร มันเป็นไปไม่ได้ ซึ่งเท่ากับการสร้างบ้านชั้นเดียวก็
๓ เมตร ผมขอ แก้ไข ในส่วนหน้า ๒๙ ค่าที่ดนิ และสิ่งก่อ สร้าง ประเภท
อาคารต่าง ๆ ตั้งไว้ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง อาคาร
งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย ๒ ชั้น ๑ หลัง กว้าง ๕.๐๐ เมตร
ยาว ๑๕.๐๐ เมตร สูง ๙.๕๐ เมตร ครับ

- ๒๗ -

ประธานสภา

ครับ ขออนุญาตท่านน ายกครับ ใน ร่างเทศบัญญัติ ท่านนายกได้
แก้ไ ข ดัดแปลงแล้วไม่ทราบว่าจะก่อสร้างอาคารงานป้องกัน (อาคาร
ดับเพลิง ) ที่ ใด ขอให้ชแี้ จ งให้สมาชิกทราบ จะตั้งในเทศบัญญัติ
พองบประมาณ จัดสรรสามารถสร้างได้เลย หรือไม่ ซึ่งต้องมีรายละเอียด
เกี่ยวกับที่ดนิ ถูกต้ อง และหากว่าจะทาเอกสารย้อนหลังนั้น จะทาให้เสีย
ระบบ การบริหารได้ ครับ ขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรี ชีแ้ จง
รายละเอียด ครับ

นายเกษมสันต์ สาแม
นายกเทศมนตรี

ครับ ขอบคุณท่านประธานสภา ทุกวันนีร้ ถในเทศบาลจานวนหลาย
คัน ซึ่งเราได้จัดซือ้ ที่ดนิ ไว้แล้ว หน้าสานักงานเทศบาลตาบลสะเตงนอก
ผมได้ทาการจัดซื้อที่ดินหน้าสานักงานไว้ จานวน ๒ ไร่ แต่สืบเนื่องจากว่า
ปัจจุบัน เทศบาลตาบลสะเตงนอก ยังไม่มีที่จอดรถ และสานักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย จึง นาเสนอขอสร้างอาคาร ดังกล่าว ตามที่
นาเสนอไว้ และแบบแปลนก็อยู่ที่กองช่ างซึ่งการสร้างอาคารก็สอดคล้อง
กับงบประมาณ และความกว้าง คว ามยาวที่นาเสนอในสภาแห่งนี้ ครับ
ผมขอย้อนกลับไปในส่วนที่ ๑ คาแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๕๕ ผมก็อธิบายชีแ้ จงเพียงคร่าว ๆ พอ
รับทราบกันแล้ว ส่วนที่ ๒ ผมก็ชแี้ จงแล้วเกี่ยวกับงบปร ะมาณรายจ่าย
ประจาปี ๒๕๕๕ เหตุผลอะไรที่ได้ตงั้ งบประมาณไว้ในจานวนเท่านั้น ผมก็
ได้ชีแ้ จงไปแล้ว และในส่วนที่ ๓ ผมก็อยากให้รองนายกเทศมนตรี คนที่ ๒
รองสมภพ มีเดช อธิบายให้สมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่านได้เกิดความ
กระจ่าง ครับขออนุญาตท่านประธานครับ ขอให้รองนายกเทศมนตรี คน ที่
๒ ได้ชีแ้ จงครับ

ประธานสภาฯ
นายเกษมสันต์ สาแม
นายกเทศมนตรี

ประธานสภาฯ

ครับ ไม่ทราบว่าท่านนายกฯ จะ ให้ท่านรองนายกฯ ชีแ้ จงในเรื่อง
อะไรครับ
ครับ ขอให้ชแี้ จงในส่วนที่ ๓ ตามร่างเทศบัญญัติของเทศบาล
ตาบล สะเตงนอก ประจาปี ๒๕๕๕ ประกอบด้วย ส่วนที่ ๑ ส่วนที่ ๒
และส่วนที่ ๓
ครับ ขอเรียนเชิญท่านรองนายกฯ ชีแ้ จงในส่วนที่ ๓ ครับ

- ๒๘ -

นายสมภพ มีเดช
รองนายกเทศมนตรี คนที่ ๒

.

.

ครับ กราบเรียนท่านประธานสภา ฝ่ายบริหาร เจ้าหน้าที่ หัวหน้า
ส่วนราชการ และสมาชิกสภาที่เคารพทุกท่าน ผมขออนุญาตชีแ้ จงในส่วน
ที่ ๓ ในห น้าที่ ๑๕ – ๑๗ รายละเอียดงบประมาณรายรับประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ เทศบาลตาบลสะเตงนอก อาเภอเมืองยะลา
จังหวัดยะลา ประมาณการรายรับทั้งสิน้ ในงบประมาณ ปี ๒๕๕๕ เป็น
เงิน ๗๘ ,๘๗๙ ,๔๙๐ บาท ครับ ซึ่งแยกเป็นหมวดภาษี เป็
นเงิน
๒,๖๑๘,๒๐๐ บาท หมวดค่า ธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุ ญาต เป็นเงิน
๒๒๓,๐๐๐ บาท หมวดรายได้. จากทรัพย์สิน เป็นเงิน ๒๗๓,๕๐๐๐ บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จานวน ๕,๐๐๐ บาท รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้ว
จัดสร รให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นหมวดภาษีจัดสรร รวม
๓๕,๗๑๐,๕๐๕ บาท รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน ๔๐,๐๔๙,๒๘๕ บาท นครับ
ในส่วนของงบประมาณรา ยรับ ประจาปี ๒๕๕๕ และในส่วน ของ
รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่ วไป ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๕
แยกตามแผนงานดังนี้
รายจ่ายงบกลาง ตั้งไว้ ๔,๓๙๙,๙๒๕ บาท แยกเป็น
๑. ค่าชาระหนี้เงินต้นและดอกเบีย้ เงินกู้
ตั้งไว้ ๑,๒๘๒,๙๔๒ บาท
๒. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตัง้ ไว้ ๗๖๕,๘๗๘ บาท
๓. เบีย้ ยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ ตัง้ ไว้ ๖๖,๐๐๐ บาท
๔. เงินสารองจ่าย ตัง้ ไว้ ๕๐๐,๐๐๐ บาท
๕. รายจ่ายตามข้อผูกพัน ตั้งไว้ ๙๘๘,๕๐๐ บาท
๖. เงินช่วยพิเศษ ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท
๗. เงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ตั้งไว้ ๗๗๖,๖๐๕ บาท
ในส่วนรายจ่ายทั่วไปประจาปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๕๕ แยกตาม
หน่วยงาน ดังนี้ครับ สานักปลัด ตัง้ งบประมาณรายจ่ายทั้งสิน้ เป็นเงิน
จานวน ๒๑,๔๗๘,๙๒๘ บาท แยกเป็น
๑. งบบุคลากร ตั้งไว้รวม ๑๑,๒๐๕,๙๒๘ บาท
๒. งบดาเนินการ ตั้งไว้รวม ๖,๘๑๐,๐๐๐ บาท
๓. งบลงทุน ตัง้ ไว้รวม ๓,๔๖๓,๐๐๐ บาท
ในส่วนของกองช่าง เทศบาลตาบลสะเตงนอก ตั้งงบประมาณ
รายจ่าย๓๐,๕๘๐,๒๘๐ บาท แยกเป็น

- ๒๙ -

นายสมภพ มีเดช
รองนายกเทศมนตรี คนที่ ๒

.
.

ประธานสภาฯ
วันอาฮามัด มามะ
สมาชิกสภา เขตที่ ๑
นายสมภพ มีเดช
รองนายกเทศมนตรี คนที่ ๒

๑. งบบุคลากร ตัง้ ไว้รวม ๔,๘๗๘,๘๘๐ บาท
๒. งบดาเนินการ ตั้งไว้รวม ๕,๐๓๐,๐๐๐ บาท
๓. งบลงทุน ตัง้ ไว้รวม ๒๐,๑๒๑,๔๐๐ บาท
๔. งบอุดหนุน ตั้งไว้รวม ๕๕๐,๐๐๐ บาท
ในส่วนของกองคลัง เทศบา ลตาบลสะเตงนอก ตัง้ งบประมาณ
รายจ่ายทั้งสิน้ ๔,๕๙๒ ,๒๐๐ บาท หน่วยงานกองสาธารณสุข ตั้ง
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิน้ ๖,๔๗๔,๑๙๒ บาท หน่วยงานกองการศึกษา
ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิน้ ๑๑,๓๕๓,๙๖๕ บาท ซึ่งเมื่อรวม
งบประมาณ งบประมาณ รายจ่ายประจาปี พ .ศ. ๒๕๕๕ ทั้งสิน้
๗๘,๘๗๙,๔๙๐ บาท ไม่ทราบว่ามี ท่านใดสงสัยหรือมีขอ้ ข้องใจ โปรด
เรียนถามได้ครับ ขอเรียนเชิญครับ
ครับ เชิญสมาชิกครับ
ครับ ผมขอประท้วงท่านรองนายกฯ ครับ หน้าที่ในการซักถาม
สมาชิกนั้นเป็นหน้าที่ของประธานสภาครับ
ครับ ขอบคุณมากครับ ท่านสมาชิกสภาที่เคารพ ที่ท่านประท้วง

นายวันอาฮามัด มามะ
สมาชิกสภา เขตที่ ๑

ขออนุญาตครับ คือการสอบถามสมาชิกเป็นหน้าที่ข องประธาน
สภา เมือ่ คุณจะชีแ้ จงจบคุณก็นั่งลง ผู้ที่จะดาเนินการสอบถามต่อไป
คือหน้าที่ของประธานสภาครับ เมื่อสมาชิกมีขอ้ สงสัยจะชีแ้ จงก็ต้องถาม
ประธานสภาครับขอขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ

ครับ สมาชิกสภาท่านใด มีขอ้ จะอภิปราย เรื่องร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๕ ขอเรียนเชิญครับ

นายวันอาฮาหมัด มามะ
สมาชิกสภา เขตที่ ๑

ครับ กราบเรียนประธานสภา นายกเทศมนตรี สมาชิกผูท้ รง
เกียรติ ข้าราชการ และประชาชนที่เข้ารับฟังกรประชุม ครับ การประชุม
สภาในวันนี้ มีญัตติทั้งหมด ๙ ข้อ เมื่อทางคณะผู้บริหารยื่นญัตติมา
ประธานสภาก็ได้บรรจุญัตติเพื่อเปิดการประชุม ครับ ผมขอขอบคุณที่

- ๓๐ -

นายวันอาฮาหมัด มามะ
สมาชิกสภา เขตที่ ๑

ท่านนายกฯ ข้าราชการ ปฏิบัติงานจนประสบผลสาเร็จ ผมเองรูส้ ึกว่าจ ะ
ขัดแย้งกับที่นายกฯ ชีแ้ จงในส่วนที่ ๒ เรื่องจัดสร้างอาคารดับเพลิง แล้ว
ที่ดินในการก่อสร้ างนัน้ ได้จัดซือ้ ไว้แล้วนั้นที่หน้าสานักงานเทศบาลตาบล
สะเตงนอกนี้ ตามที่นายกฯ ได้ชแี้ จงในการประชุมสภาสมัยที่แล้ว นายกฯ
ตอบในรายงานการประชุมอย่างชัดเจนว่ายังไม่ได้จัดซือ้ ท่านพูดลอย ๆ
หรือครับ แต่ในวันนี้ ท่านพูดง่าย ๆ นายกบริหารงานโดยการ สอดแทรก
โครงการลงในญัตติ เพื่อตั้งงบประมาณที่จะสร้างอาคารดับเพลิง นายกไม่
มีการแสดงศักยภาพของนักการเมืองนายกกาลัง
สอดแทรก ใน ร่าง
เทศบัญญัติทั้งสิน้ การตั้งงบประมาณสร้างอาคารต้องมีแบบ แปลนเสนอ
ในสภาแห่งนี้ ผมขอเสนอแนะและอภิปรายให้ท่านนายกฯ ทราบผมเข้าใจ
นายกฯ จะสร้างคว ามเจริญให้กับเทศบาลตาบลสะเตงนอกเราเพื่อให้
ประชาชนได้รับผลประโยชน์ แต่อยู่ ๆ ท่ านนายกฯ ได้ตงั้ งบในการสร้าง
อาคารดับเพลิง เพราะท่านบอกว่าไม่มอี าคาร ถ้ านายกฯ ยื่นญัตติเช่นนี้
และมีในเทศบัญญัติเช่นนี้ นายกต้องมีความพร้ อม นายกฯ ต้องมีแบบ
แปลน ต้องมีการประมาณราคา แต่นี่ ท่านนายกกาลั งตบตาสมาชิก และ
สอดแทรกโครงการลงในเทศบัญญัติฉบับนี้ ในหน้า ๒๙ ที่ท่านนายกฯ ได้
ชีแ้ จงเมื่อสักครู่น้ี ผมก็ สงสัย เมื่อตั้งโครงการไว้ในเทศบัญญัติแล้ว เมื่อ
ร่างเทศบัญญัติผ่านการพิจารณา และเมื่องบประมาณเข้ามา นายก ฯ จะ
สามารถดาเนินการได้ทันที แต่อ ยู่ ๆ ก็ปรากฏอาคารขึน้ โดยสมาชิกไม่
ทราบที่มาที่ไป ประชาชนก็ไม่ต้อง พูดถึง ประชาชนอยู่นอกสภา ทาไม
นายกฯ ไ ม่แสดงความพร้อมของนายกฯ ครับ ท่านแสดงแบบแปลนมา
แล้วที่ดินที่จะก่อสร้างอยู่ที่ใด แต่อยู่ ๆ ท่านนายกฯ ชีแ้ จงเฉพาะ
งบประมาณที่จะสร้างอาคาร ผมอยากให้นายกฯ ชี้ แจงประเด็นนี้ ผมไม่ได้
ติดใจอะไรแต่อย่างใด เพียงแต่คิดว่าหากท่านเล่ นการเมือง ในรูปแบบนี้
เล่นการเมืองเพื่อเอื้อประโยชน์ส่วนตัว
นั้น ก็ถือว่าส่วนนี้ เป็นการ
บริหารงานแบบยัดไส้ง่าย ๆ ในหน้า ๒๙ ของร่ างเทศบัญญัติ ผมก็ได้รับ
เลือก จากประชาชนเหมือนกัน ผมก็มีหน้าที่ตร
วจสอบการบริหาร
เหมือนกัน แล้ว อยู่ ๆ ท่านนายกฯ ก็ได้ยัดไส้อย่างนี้ แล้วท่านไปบอกกับ
ประชาชนว่า สร้างถนน สร้างอาคาร นายกฯ ท่านนีบ้ ริหารงานเก่ง ผมก็
เป็นตัวแทนของประชาชน นายกฯ ก็เป็นตัวแทนของประชาชน แล้วทาไม
ถึงไม่คานึงภาษีของประชาชนด้วย นายกฯ บอกกับท่านสมาชิ กสิครับ และ
สมาชิกจะได้ประกาศให้ประชาชนได้รับทราบ ตามมัสยิดว่า นายกฯ จะ
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สร้างอาคารดับเพลิงหน้า สานักงานเทศบาลตาบลสะเตงนอก เป็นกา ร
บริหารแบบจาเป็นเร่งด่วน ตรงนีค้ รับท่านนายกฯ ที่ได้กล่าวว่าท่านกาลัง
สอดแทรก ผมยอมรั บในอานาจหน้าที่ ของนายกฯ แต่ผมไม่ยอมรับที่
นายกฯ สอดแทรก อย่างนี้ แล้วทาไมท่านไม่แสดง แบบแปลนปรากฏให้
สมาชิกสภาได้รับทราบ นี่คือการทา งานของนายกฯ ซึ่ง ไม่ชัดเจน นายกฯ
กรุณาอย่าตอบในครั้งนีว้ ่าท่านทางานไม่เป็น นายกฯ ต้องชีแ้ จง
รายละเอียดว่า ทาไมในร่างเทศบัญญัติถึงปรากฏอย่างนี้ เมื่อปรากฏ
อย่างนี้แล้วประชาชนไม่ทราบหรอกว่านายกฯ บริหารงานเก่ง สร้างอาคาร
.ดับเพ ลิง สร้างถนน ทาเช่นนี้มันไม่ผิดค รับ แต่เราเรียกว่าเป็นการ
สอดแทรก ขอขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ

ครับ ฝ่ายบริหาร ประธานขอถามสมาชิกก่อนครับ สมาชิก สภา
ท่านใดมีขอ้ อภิปราย ขอเรียนเชิญครับ มีหรือไม่ ครับท่านสมาชิก เมื่อไม่มี
ผมจะให้ฝ่ายบริหารได้ช้ีแจง ขอเรียนเชิญฝ่ายบริหารครับ

นายเกษมสันต์ สาแม
นายกเทศมนตรี
.

ครับ ท่านประธานสภา ตลอดจนผูเ้ ข้าร่วมการประชุมทุกท่านครับ
ผมคือตัวแทนที่พี่น้องประชาชนเลือกมา เมื่อสั กครู่ผมถูกพาดพิง แต่นา่
เสียดาย ที่สมาชิกบางท่านที่ประชาชนเลือกเข้ามา มีหูมตี าแต่หามีแววไม่
ครับ ในการประชุมครั้งที่แล้ว ผมได้นาเสนอว่าที่ดินหน้าสานักงาน
เทศบาล ตาบลสะเตงนอก ยังไม่ได้จัดซือ้ จัดจ้าง ห ลักฐานก็มี ท่านไปหา
หลักฐานมาพิจารณาดูเสียใหม่ ตอนที่ประชุมสภาครั้งที่แล้ว เรายังไม่ได้มี
การจัดซือ้ จัดจ้าง หลักฐานในการจัดซื้อจัดจ้าง ปรากฏตามวันที่ว่ามีการ
ประชุมสภาวันที่ เท่าใด ท่านน่าจะรับทราบดีนะครับ ผมคิดว่า เพียงพอแล้ว
และผมก็ทาหน้าทีข่ องผมได้ดีที่สุดแล้ว แต่ทว่าชี้ แจงรายละเอียดมา กเกิน
ไป คงต้ องใช้เวลานาน ผมในฐานะที่เป็นตัว แทนของพี่นอ้ งประชาชนได้รับ
ทราบครับ ต่อไปจะเลือกตัวแทนให้ทาหน้าที่แทนพี่นอ้ งประชาชน เลือกคน
ที่มคี วามพร้อม เพียงพอ ไม่ใช้กล่าวหาลอย ๆ โดยไม่มหี ลักฐาน ผมก็
ขอให้รองนายกฯ คนที่
๑ ได้ดาเนินการต่อ ขอบคุณครับ นาเ รียน
ประธานสภา ขออนุญาตให้รอง นายกคนที่ ๑ ดาเนินการต่อครับ

ประธานสภาฯ

ขอเรียนเชิญ รองนายกเทศมนตรี คนที่ ๑ ดาเนินการต่อครับ

- ๓๒ นายเสรี เรืองกาญจน์
รองนายกเทศมนตรี คนที่ ๑
.

ประธานสภาฯ
นายวันอาฮามัด มามะ
สมาชิกสภา เขตที่ ๑

ครับ ขอขอบคุณท่านประธานสภา เวลานี้ กาลังอภิปรายในระเบียบวาระที่
๕ หน้าที่ ๒๙ นะครับ ขอ พูดตรง ๆ ว่าฝ่ายบริหารไม่ได้มีการ สอดแทรก
ความหมายของการสอดแทรก คือ เพิ่งบรรจุโครงการในเวลานี้ ซึ่งข้อมูล
ทีอ่ ยู่ในเทศบัญญัติ ได้จัดส่งให้ท่านไป ๕ วันแล้ว คาว่ายัดไส้น้ี คือการพึ่ง
บรรจุ โครงการในที่ประชุมแห่งนีน้ ะครับ กรุณาตี ความหมายให้ออกด้วย
ครับ หรือว่า ท่านไม่เข้าใจอย่างไร ผมก็ไม่ทราบ ข้อมูลได้บรรจุอยู่ในร่า ง
เทศบัญญัติ และอยู่ในมือท่าน ๕ วันแล้ว ไม่ได้ สอดแทรกแต่ประการใด
ซึ่งท่านนายก ท่านขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเท่านนั้น
เอง แต่
งบประมาณที่เราตั้งก่อนหน้านี้ คือ ๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท แต่ พอเราลด
งบประมาณลงเหลือ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท ขนาดของอาคารไม่ได้มกี าร
เปลี่ยนแปลง แค่ ต้องการแก้ไขคาผิดตรงนั้นเอง และไม่ได้มีการยัดไส้ ในที่
ประชุมครั้งที่แล้ว ท่ านนายกกล่าวว่ายังไม่ได้มกี าร จัดซื้อที่ดิน ท่านไม่
เข้าใจอย่างไรผมก็ไม่ทราบ ซึ่ง ๒ – ๓ เดือนที่ผ่านมา เรา ได้ ดาเนินการ
จัดซื้อที่ดินตรงนั้น และเมื่อมีการจัดซื้อแล้วเราก็ มีโครงการที่ จัดก่อสร้าง
อาคารบนที่ดนิ หน้าสานักงาน คือ อาคารดับเพลิง ขอชีแ้ จงให้ สมาชิก
ทราบว่า ไม่ได้มกี ารยัดไส้ ในครั้งที่แล้ว ที่ท่านได้ถามนัน้ ท่านนายกฯ
ก็ได้ชีแ้ จงว่าการจัดซือ้ ที่ดิ นยังไม่ได้จัดซือ้ และขอให้ท่านไปดูวันที่ทา
สัญญา วันที่มกี ารจัดซือ้ วันที่เท่าไร แล้วค่อยมาพูดกัน ใหม่เมื่อมีหลักฐาน
ที่ชัดเจน ซึ่งนั้นคือนิสัยของท่าน ที่มักจะอ้างลอย ๆ ใส่ร้ ายคนอื่นนะครับ
เป็นปกติอยู่ แล้ว ผมก็ไม่ถือสาอะไร ผมขอชีแ้ จงให้ ประธานสภาทราบ
คณะผู้บริหารต้องการเปลี่ยนแปลงแค่ขนาดของอาคาร ส่วนที่ท่านสมาชิก
จะดาเนินการอย่างไรก็แล้วแต่ ขอขอบคุณครับ
ครับ ขอเรียนเชิญท่านสมาชิกสภา ครับ
ครับ ขอขอบคุณท่านรองนายกฯ คน ที่ ๑ ครับ ผมเข้าใจ ครับ ว่าร่าง
เทศบัญญัติได้ส่งมา ๕ วันแล้ว หากผมไม่อภิปรายในสภาแห่งนี้แล้วท่าน
รองนายกฯ จะให้ผมไปอภิปรายแก้ขอ้ สงสัยที่ไหนครับ ผมทราบดี ถ้าผม
ไม่เห็นข้อ ผิดพลาดผมก็ จะลงมาอภิปรายไม่ได้ ท่านชีแ้ จงเรื่องที่ดินอย่าง
เดียวครับ สมาชิก สภา ผูท้ รงเกียรติทราบ ฝากท่านประธานสภาถึง
คณะผูบ้ ริหาร ที่ผมถาม ไม่ใช่เรื่องที่ดินอย่างเดียวครับ และคาว่ายัดไส้ใน
ความเข้าใจของผม ทาไมไม่มแี บบแปลน ทาไมไม่มีการประมาณการ แล้ว
ท่านรองนายกฯ กล่าวว่าร่างเทศบัญญัติอยู่ในมือสมาชิกมา ๕ วันแล้ว ทุก
ท่านได้รับ ๕ วันแล้วจริงนั้น แต่เมื่อผมมีข้อ สงสัยเกี่ยวกับร่าง เทศบัญญัติ
นี้
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ท่านจะให้ผมไปหาคาตอบเพื่อแก้ข้อสงสัยที่รา้ นกาแฟหรือครับท่าน ผมก็
ต้องมาอภิปรายในสภาแห่งนี้ใช่หรือไม่ครับท่าน ผมตัวแทนของประชาชน
ขอบคุณที่ท่านนายกฯ รองนายกฯ ชีแ้ จงเรื่องที่ดิน บางทีตัวผมเองก็ไม่
ทราบว่าคืออานาจหน้าที่ของท่าน แต่ผมถามไม่ใช่ประเด็นเรื่องการซือ้
ที่ดนิ เพียงอย่างเดียว แต่ผมถามว่าจะสร้างอาคาร ที่ไหน ท่านก็ชแี้ จงว่าซือ้
ที่ดนิ หน้าสานักงานเทศบาลตาบลสะเตงนอก โดยผมเองก็ไม่ทราบ ผม
ยอมรับคาชีแ้ จง แต่ทาไมในเทศบัญญัติน้ีไม่มีแบบแปลน ไม่มกี
าร
ประมาณการที่ชัดเจน ท่านรองนายกฯ กล่าวว่า เมื่อสักครู่นนั้ ซึ่ง คาพูด
นั้นมีบันทึกอยู่ในเทปที่ เจ้าหน้าที่สภาได้อัดเสียง ท่านกล่าวว่าผมได้รับร่าง
.เทศบัญญัติ ๕ วันแล้ว ผมได้รับจริงครับ แล้วท่านรองนายกถามว่า
อยู่ในมือท่านแล้วทาไมท่าน ไม่อ่านครับ ผมอ่านพิจารณาแล้ว จึงมีผล
ปรากฏ ขึน้ และผมก็มาอภิปรายในสภา ประเด็นที่หนึ่ง เรื่อ
งที่ดิน
การประชุมสภาครั้งที่ แล้ว ท่านนายกได้กล่าวในสภาแห่งนี้วา่ ยังไม่ได้ซือ้
ที่ดนิ แต่อยู่ ๆ ก็ปรากฏว่า ได้ซือ้ ที่ดนิ แล้ว การประชุมสมัยที่ผ่านมา
ผมได้ลาการประชุม ผมก็ไม่ทราบ แต่ เมื่อท่านซือ้ แล้วก็ตอบว่าซือ้ ผมก็
ยอมรับ และเรื่องการก่อสร้างอาคารหน้าเทศบาล อาคารดับเพลิง อาคาร
งานป้องกั นและบรรเทาสาธารณภัยนั้น แต่ เมื่อปรากฏในเทศบัญญัติ ก็
ต้องปรากฏแบบแ ปลนด้วย ท่านชีแ้ จงให้ครบด้วย ครับ ไม่ใช้ชี้ แจงเพียง
เรื่องการจัดซือ้ ที่ดนิ แล้ วผมไม่ทราบเรื่องราวอะไร แม้ ผมได้รับหนังสือ ๕
วันแล้ว ผมก็มาอภิปร ายในสภา เพราะหากผมไม่อภิปราย ในสภาแห่งนี้
ผมขอถามท่านรองนายกฯ ขอถามประธานสภาผ่านรองนายกฯ ครับ ถ้า
ผมไม่อภิปรายในสภาแล้วท่านจะให้ ผมไปอภิปรายที่รา้ นกาแฟที่ไหน หรือ
ครับ ฝากท่านประธานสภา ขอให้รองน ายกฯ ชีแ้ จงให้ตรงประเด็นด้วย
ประเด็นที่หนึ่ง เรื่องที่ดิน ท่านชีแ้ จงชัดเจนค รับ ผมรับทราบ แล้วประเด็น
การ ยัดไส้ โดยการสร้างอาคารดับเพลิง คุณมีแบ บแปลนหรือไม่ครับ
ตรงนีท้ ี่ผมขอรบกวนท่านช่วยชี้แจง ครับ ขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ
.

ครับ สมาชิกท่านใดมีข้อจะอภิปราย ขอเรียนเชิญครับ ผมขอให้
สมาชิกอภิปรายก่อนครับ แล้วจะให้ผู้บริหารชีแ้ จง ขอเรียนเชิญครับ ถ้าไม่
มีสมาชิกจะอภิปราย ผมขอเรียนเชิญฝ่ายบริหารครับ ขอเรียนเชิญครับ
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ครับ อย่างที่กล่าวไปแล้วเมื่อสักครู่ ว่าเราไม่มีการสอดแทรก
ผมบอกในที่ ประชุมแล้วว่าไม่ได้มีการยัดไส้ ท่านนายกฯ ไม่ได้ยัดไส้ เพียง
ต้องการเปลี่ยนแปลงขนาด จากขนาด ๒๐ เมตร ยาว ๑๘ เมตร สูง ๑๓
เมตรจากขนาดเดิมเท่านี้ ในส่วนของแบบแปลน ผมได้สอบถามทางด้าน
โยธาแล้วว่ายัง ไม่แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างการดาเนินก าร ในส่วนของขนาด
จากเมื่อก่อนบรรจุในร่างเทศบัญญัติ เราได้ตงั้ งบประมาณ ๔,๕๐๐,๐๐๐
บาท แต่ตอ้ งปรับลดในงบประมาณรายจ่ายที่ตงั้ ไว้ ๗๘,๘๗๙,๔๙๐ บาท
ซึ่งจะให้สอดคล้องกับคาแนะนาของทางจัง หวัดว่า ให้ยอดงบประมาณ
รายจ่าย มีความสมดุลกับงบประมาณปีที่แล้ว ซึ่งปีน้ี เราไม่ สามามารถ
สรุปได้วา่ อยู่ที่ จานวนเท่าไร ซึ่งปีน้ียังไม่ สามารถสรุปได้วา่ มีรายรับเท่าไร
ครับ ปีที่แล้วเรามี รายได้ประมาณ ๑๐๐ ล้านกว่าบาท ส่วนปีน้ี ยังไม่
สิน้ สุดปีงบประมาณ ในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ ครับ ขอชี้ แจงในสภา
แห่งนี้ครับ ผมไม่ได้กล่าวว่าไม่ให้ท่านอภิปราย ผมไม่ได้กล่าวว่า ท่านไม่ไ ด้
อ่านรายละเอียดในร่างเทศบัญญัติ ผมบอกว่าหนังสือได้ถึงมื อของท่าน ๕
วันแล้ว ท่านอย่าเติมคาพู ดที่วา่ ผมได้พูดไว้ ผมไม่ได้พูด ครับ ท่านสามารถ
เปิดเทปบันทึกได้ครับ ผมเป็นพี่นอ้ งมุสลิม ผมกล้าสาบาน ในส่วนของท่าน
ผมไม่ทราบ ผมขอให้ท่านอ่าน อย่าใส่รา้ ยคนอื่น อย่าใช้นสิ ัยส่วนตัวมาใ ช้
ในที่ประชุมกับบุคคลอื่น ครับผมขอชีแ้ จงเพียงเท่านีค้ รับ
ครับ ท่านสมาชิกท่านใดมีข้อจะอภิปราย ขอเรียนเชิญครับ
ครับ ขอบคุณท่านรองนายกฯ ผ่านท่านประธานสภา ผมก็ทราบ
ฝ่ายเจ้าหน้าที่และข้าราชการ จัดทาโครงการก่อสร้างโดยไม่มแี บบแปลน
แบบนี้ รา คาประมาณการจานวนนี้ ไปทานอกพืน้ ที่นั้น สภาไม่รับรู้การ
ปฏิบัติงาน ตัวอย่างเช่น ผมมีเงินจานวน ๑๐๐ บาท ผมบ อกว่าผมมีเงิน
เพียงจานวน ๘๐ บาท แต่จริง ๆ แล้ว ผมสามารถใช้เงินได้ครบเต็ม
จานวน ๑๐๐ บาท และจุดนีท้ ี่เป็นข้อสงสัยของผมในฐานะสมาชิก อันที่
จริงการจะสร้างอาคา รจาเป็นต้องแบบแปลนของอาคาร ราคาวัสดุ เช่น
ปูน ประมาณเท่าไหร่ ค่าแรงเท่าไหร่ มันต้องมีให้พร้อม และคาว่า
สอดแทรก ตรงนีท้ ี่ผมขอชีแ้ จงผ่านประ ธานสภามาถึงรองนายกฯ คือการ
สอดแทรกในที่น้ี เวลาไปทาแบบแปลน สภาไม่รับทราบ การกระทาเช่นนี้
คือการสอดแทรกครับ คนเราไม่ต้องสาบานหรอกครับ เพราะคนที่สาบาน

- ๓๕ -

นายวันอาฮาหมัด มามะ
สมาชิกสภา เขตที่ ๑

เกือบทุกคนโกหกทั้งนั้น เหมือนอดีตท่านรองนายกฯ ได้สาบานในร้าน
ร้านอาหาร ขออภัยที่ได้พาดพิงบุคคลภายนอก ท่านได้สาบานที่รา้ นยัสมิน
สาบานหน้าไฟด้วยนะครับ คาว่ายัดไส้ในสภาแห่งนี้ แล้วไปทา แบบแปลน
แบบอื่น โดยสภาไม่รับรู้ รับรู้แต่เพียงว่าในวันนีจ้ ะสร้างอาคารที่ดินหน้า
สานักงานเทศบาลตาบลสะเตงนอก ราคาเท่านี้ ผมจะเกิดความเชื่อมันกับ
คุณได้อย่างไ ร ผมได้ถามประเด็นนี้ คาว่าสอดแทรก อาจเป็นคาหยาบ
แต่หากประธานจะให้ผมถอนคาพูดผมก็จะถอน แต่ ว่าการตัง้ งบประมาณ
คุณจะไปทาแบบแปลนแบบไหน โดยสภาไม่รับทราบ ที่ผมกล่าวคาว่ายัด
ไส้ ก็คือความหมายง่าย ๆ เช่นนีค้ รับท่าน จาเป็นด้วยหรือครับท่าน
ประธานที่ผมต้องสอนคณะผู้บริหาร ขอขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ

ครับ สมาชิก สภาท่านใดมีข้ อจะอภิปราย ขอเรียนเชิญครับ เมื่อ
ไม่มี ครับ ในขณะนี้ท่านสมาชิก สภาได้ อภิปรายมาพอสมควรแล้ว ต่อไป
วาระที่ ๑ ขั้น รับหลักการ ผมจะให้เลขานุการสภาดาเนินการต่อไป ขอ
เรียนเชิญครับ

เลขานุการสภาฯ

ครับ ขอบคุณท่านประธานสภาครับ ระเบียบวาระที่ ๕ ญัตติ
เรื่องเพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบ ร่างเทศบัญญัติ เรื่ อง งบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ของเทศบาลตาบลสะเตงนอก
(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้ ) ครับ สมาชิกท่านใด เห็นชอบร่าง
รับหลักการ ร่างเทศบัญญัติเรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ของเทศบาลตาบลสะเตงนอก โปรดยกมือครับ
ขอบคุณครับ

ที่ประชุม

มีมติ เห็นชอบ
งดออกเสียง

๙
๓

เสียง
เสียง

เลขานุการสภาฯ

ครับ ขอบคุณครับ คะแนนเป็นเอกฉันท์ ขอเรียนเชิญท่าน
ประธานสภาดาเนินการต่อครับ

ประธานสภาฯ

ครับ ในวาระที่ ๒ ขั้นแปรญัตติ ขอเรียนเชิญท่านสมาชิกสภา
เสนอรายชื่อกรรมการแปรญัตติ ขอเรียนเชิญค รับ โดยตั้งกรรมการแปร
ญัตติ แล้วลงมติในวันพรุ่งนี้ วันอังคาร ที่
๑๓ กันยายน ๒๕๕๔
ญัตติ มี ๓ วาระ เราจะปฏิบัติพร้อมกันทั้ง ๓ วาระไม่ได้

- ๓๖ -

ประธานสภาฯ

ครับ ในขั้นแปรญัตติ ขอเรียนเชิญท่านสมาชิกเสนอรายชื่อ
กรรมการแปรญัตติ ขอเรียนเชิญครับ

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์
เรียนท่านประธานสภา คณะบริหาร ข้าราชการ สมาชิกสภา
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๑ เทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมนายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิก
สภาเทศบาลตาบลสะเตงนอก เขตที่ ๑ ในโอกาสนี้ ผมขอเสนอ
นางสารีฟ๊ะ วาหะเป็นคณะกรรมการครับ
ประธานสภาฯ
นายอดุลย์ แวโวะ
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒

ครับ เรียนเชิญสมาชิก เสนอท่านต่อไป เชิญครับ
ครับ เรียนท่านประธานสภา คณะผูบ้ ริหาร ตลอดจนผู้เข้าร่วม
การประชุมที่ ทรงเกียรติ ทุกท่าน ผมขอเสนอนาย ศรัทธา แซ่ด่าน
เป็นคณะกรรมการแปรญัตติครับ

ประธานสภาฯ

ครับ ขอผู้รับรองด้วยครับ

ที่ประชุม

มีมติ รับรอง

ประธานสภาฯ

ครับ ขอเรียนเชิญเสนอกรรมการอีกหนึ่งท่านครับ

นายมะสดี หะยียะปาร์
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๑

๔ คน

เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ครับ ผมนายมะสดี หะยียะปาร์ สมาชิกสภาเทศบาลตาบลสะเตงนอก
เขตที่ ๑ ผมขอเสนอนายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ ขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ

ขอคนรับรองด้วยครับ

ที่ประชุม

มีมติ

ประธานสภาฯ

๓ คน

การแปรญัตติ สมาชิกต้องเสนอญัตติแก่คณะกรรมการแปรญัตติ
ก่อนเวลา ๑๓.๓๐ นาที ในวันอังคาร ที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๔ ครับ

นายวันอาฮามัด มามะ
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๑

ขออนุญาตครับ ท่านประธานสภา

ประธานสภาฯ

เชิญครับ

- ๓๗ -

นายวันอาฮามัด มามะ
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๑

เรียนประธานสภาที่เคารพ ผมนายวันอาฮามัด มามะ สมาชิก
สภา เทศบาลตาบลสะเตงนอก เขตที่ ๑ การเสนอรายชื่อคระกรรมการได้
เสนอแล้ว ๓ ท่าน ไม่ทราบว่า ท่ านใดเป็นประธานคณะกรรมการครับ
ขนะนีก้ ารตัง้ คณะกรรมการยังไม่ ชัดเจนว่าท่านใดเป็นประธาน ท่านใดเป็น
คณะกรรมการ .ขอขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ

ขอให้คณะกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ ๓ ท่านเมื่ อสักครู่ โปรด
เสนอประธานคณะกรรมการ ๑ ท่านครับ ขอเรียนเชิญครับ

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์
สมาชิกสภาฯ เขตที่ ๑

ขออนุญาตท่านประธานสภาครับ

ประธานสภาฯ

ครับ มีสมาชิกประท้วงครับ

นายวันอาฮามัด มามะ
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๑
ประธานสภาฯ

ครับ เรียนประธานสภาอีกครั้งครับ ผมขอประท้วงสมาชิกครับ
ท่านสมาชิกยกมือขออภิปรายแต่ท่านประธานยังไม่ได้อนุญาตครับ
ขอบคุณครับ
ครับ เชิญสมาชิกครับ

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์
เรียนประธานสภา ผู้เข้าร่วมประชุมที่น่ารักทุกท่านครับ มนุษย์เรา
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๑ ย่อมมีการผิดพลาด แม้ล้นิ กับฟันก็มีการผิดพลาด ตรงนีผ้ มต้องขอบคุณ
เพื่อนสมาชิก หากเพื่อนสมาชิกไม่ตักเตือนพวกเราทุกท่านก็ย่อมมีการ
ผิดพลาด โดยเฉพาะผม อยากจะฝากว่า ถ้าสิ่งใดที่ผมได้กระทาไปมีการ
ผิดพลาด อยากจะให้เตือนผมด้วยครับ ครับ ผมในฐานะผูท้ ี่มรี ายชื่อตามที่
สมาชิกสภาได้เสนอชื่อให้เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ ผมขอเสนอนาง สา
รีฟะ๊ วาหะ สมาชิกสภาเทศบาลตาบลสะเตงนอก เขตที่ ๑เป็นประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติครับ
ประธานสภาฯ

ครับ กรรมการท่านใด มีขอ้ คัดค้านหรือไม่ ขอเรียนเชิญครับ
ถ้าไม่มี ขอให้คณะกรรมการส่งการแปรญัตติก่อนเวลา ๑๒.๐๐ นาที ของ
วันพรุ่งนี้ และขัน้ ตอนที่สอง ขั้นลงมติ จะมีการลงมติในวันอังคาร ที่ ๑๓
กันยายน ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๓๐ นาที จะเป็น การแปรญัตติพร้อมลงมติ
ครับ

- ๓๘ -

ระเบียบวาระที่ ๖

ญัตติ เรื่องเพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบ ร่างเทศบัญญัติ
เทศบาลตาบลสะเตงนอก เรื่อง การควบคุมแหล่ง เพาะพันธุ์ยุงลาย
พ.ศ. ๒๕๕๔ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้)

ประธานสภาฯ

ระเบียบวาระที่ ๖ ญัตติ เรื่องเพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบ
ร่าง เทศบัญญัติเทศบาลตาบลสะเตงนอก เรื่อง การควบคุมแหล่ง
เพาะพันธุ์ยุงลาย พ .ศ. ๒๕๕๔ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้ ) ขอ
เรียนเชิญฝ่ายบริหารชีแ้ จงครับ

นายเสรี เรืองกาญจน์
รองนายกเทศมนตรี คนที่ ๑

ครับ ขอขอบคุณท่านประธาน ในส่วนระเบียบวาระที่ ๖ ญัตติ
เรื่อง เพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบ ร่าง เทศบัญญัติเทศบาลตาบล
สะเตงนอก เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ
.ศ. ๒๕๕๔
(รายละเอียดตา มเอกสารแนบท้ายนี้ ) สืบเนื่องจากเทศบาลตาบลสะเตง
นอก เห็นเป็นการสมควรในการออกข้อบัญญัติการควบคุมแหล่ง
เพาะพันธุ์ยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ซึ่งปรากฏว่ามีการเจ็บป่วย
จากโรคไข้เลือดออกของประชาชนในเขตเทศบาลตาบลสะเตงนอก ซึ่งอาจ
แพร่ระบาดได้ โดยมียุงลายเป็นพาหะนาโรค เทศบาลตาบลสะเตงนอก จึง
มีความจาเป็นที่ต้องควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย อันได้แก่ ขยะมูลฝอย
ที่มสี ภาพเป็นแหล่งน้าขังได้ เช่น เศษกระป๋อง กะลามะพร้าว ยางรถยนต์
และเศษภาชนะอื่น ๆ รวมถึงอ่างน้า ตุม่ น้า แจกัน กระถางดอกไม้ บริเวณ
อาคารหรือบริเวณบ้านเรือน อาจเป็ น แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เทศบาล
ตาบลสะเตงนอก จึงได้จัดทา ร่างเทศบัญญัติ เรื่องเพื่อพิจารณาขอความ
เห็นชอบ ร่าง เทศบัญญัติเทศบาลตบาลสะเตงนอก เรื่อง การควบคุมแหล่ง
เพาะพันธุ์ยุงลาย พ .ศ. ๒๕๕๔ ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
สาธารณสุข พ .ศ. ๒๕๓๕ เพื่อใช้บังคับในเขตเทศบา ลตาบลสะเตงนอก
ต่อไป ขอขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ

ครับ สมาชิกท่านใดมีข้อจะอภิปราย ในระเบียบวาระที่ ๖ ขอเรียน
เชิญครับ ถ้าไม่มี ผมขอหารือกับท่านสมาชิกเรื่อง เพื่อพิจารณาขอความ
เห็นชอบ ร่าง เทศบัญญัติเทศบาลตาบลสะเตงนอก เรื่อง การควบคุม
แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ .ศ. ๒๕๕๔ มีขนั้ การปฏิบัติงาน ๓ ขั้นตอน คือ
ขั้นรับหลักการ ขัน้ แปรญัตติ และลงมติ ให้ลงมติหรือจะพิจารณาในคราว
เดียวกันในวันพรุ่งนี้ มีสมาชิกประท้วง ครับ ขอเรียนเชิญครับ

-๓๙-

นายวันอาฮามัด มามะ
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๑

เรียนประธานสภา และสมาชิกสภาผูท้ รงเกียรติทุกท่าน คือ การ
พิจารณา มี ๓ ขั้นตอน ดังนี้ ขัน้ รับหลักการ ขัน้ แปรญัตติ และลงมติจะทา
ในคราวเดียวกันไม่ได้ครับ ท่านประธานชีแ้ จงแล้ว ในวันนี้ เราได้ประชุม
สภาแล้ว ขั้นรับหลักการเราก็ได้ปฏิบัติแล้ว การแปรญัตติก็ได้ตงั้
คณะกรรมการแปรญัตติแล้ว ผมเห็นว่าน่าจะประชุ มในระเบียบวาระที่ ๖
เรารับหลักการร่างเทศบัญญัติ เสนอคณะกรรมการแปรญัตติ แล้วมีการ
ลงมติ ถ้าเราลงมติเราก็สามารถทาได้ ในส่วนของขั้นการลงมติเห็นชอบ
ต้องใช้เวลา ไม่น้อยกว่า ๒๔ ชั่วโมง นับจากเวลาประชุมในวันนี้
เวลา ๐๙.๓๕ น. จนถึงเวลา ๑๓.๓๐ นาที ของงวันที่ ๑๓ กันยายน
๒๕๕๔ ที่ประชุมสภาได้กาหนด ก็ให้นับวันเวลาให้ถูกต้อง ผมขอ
เสนอแนะและผมไม่ได้อภิปรายพาดพิงถึงผูใ้ ด เมื่อประธานสภาขอหารือ
กับสมาชิก ผมขอเสนอแนะครับ ขอขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ

ครับ ขอบคุณมากครับท่านสมาชิกสภาเทศบาลตาบลสะเตงนอก
เขตที่ ๑ ตอนนี้ อยู่ในระเบียบวาระที่ ๖

นายเสรี เรืองกาญจน์
รองนายกเทศมนตรี คนที่ ๑

ครับ ผมขอประท้วงประธานครับ

ประธานสภาฯ

เชิญ ฝ่ายบริหารครับ

นายเสรี เรืองกาญจน์
รองนายกเทศมนตรี คนที่ ๑

ครับ ผมขอประท้วงประธานครับ ตอนนี้เราประชุมอยู่วาระที่ ๖
ครับซึ่งสมาชิกอภิปรายคนละวาระครับ ท่านประธานจะต้องตัดบทครับ
เวลาประชุมขอให้รเู้ รื่องทั้งหมดด้วย ไม่ใช่มาครึ่ง ๆ กลาง ๆ อย่างนี้ ไม่ใช่
ครับท่านประธาน ประธานต้องตัดบท เราพิจารณาในวาระอื่นแล้ว
ไม่ใช่มาอภิปรายย้อนหลังเช่นนี้ครับ ผมขอประท้วงครับ ขอขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ

ครับ ผมเข้าใจที่ท่านสมาชิ กเสนอแนะมา ผมก็รับฟังอยู่ ครับ ซึ่ง
สมาชิกเสนอแนะ ในระเบียบวาระที่ ๕ และในระเบียบวาระที่ ๖ ผมขอ
หารือท่านสมาชิกครับ

นายวันอาฮามัด มามะ
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๑

ครับ ผมขอประท้วงท่านประธานสภา ผมขอให้ประธานมองท่าน
สมาชิกด้วยครับ สมาชิกยกมือเพื่อจะอภิปรายเสนอแนะอยู่นะครับ
คาหารือยังไม่จบ สมาชิกขอเสนอแนะครับ

- ๔๐ -

ประธานสภาฯ

เชิญครับ ท่านสมาชิกสภา

นายอดุลย์ แวโวะ
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒

ครับ ท่านประธานสภา และคณะผูบ้ ริหาร ตลอดจนผู้เข้าร่วม
ประชุม ทุก ท่าน ผมนายอดุลย์ แวโวะ สมาชิกสภาเทศบาลตาบล
สะเตงนอก เขตที่ ๒ ในส่วนระเบียบวาระที่ ๖ ท่านประธานถามสมาชิก
สภาว่า จะรับหลักการทั้ง ๓ เรื่องพร้อมกันหรือไม่ ในเรื่องของการลงมติ
ขั้นแปรญัตติ นั้น ผมขอเสนอให้ลงมติ ๓ วาระพร้อมในคราวเดียวกับ
ระเบียบวาระที่ ๖ ครับท่านประธาน

ประธานสภาฯ

สมาชิกท่านใด มีขอ้ เสนอแนะ ขอเรียนเชิญครับถ้าไม่มี ประธาน
ขอแจ้งที่ประชุม สมาชิกเห็นด้วยให้ลงมติทั้ง ๓ วาระในคราวเดียวกัน ผม
ขอเรียนเชิญเลขานุการสภาดาเนินการต่อครับ

เลขานุการสภาฯ

เรียนท่านประธาน ครับ ในระเบียบวารที่
๖ ญัตติ เรื่ อง
เพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบ ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตาบลสะเตงนอก
เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ .ศ. ๒๕๕๕๔ วาระที่ ๑
ขั้นรับหลักการสมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือครับ

ที่ประชุม

มีมติ เห็นชอบ
งดออกเสียง

๑๑
๑

เสียง
เสียง

เลขานุการสภาฯ

ครับ ขอบคุณมากครับ คะแนนเห็นชอบ เป็น เอกฉันท์ เรียนเชิญ
ท่านประธานสภาดาเนินการต่อในขั้นแปรญัตติ

ประธานสภาฯ

ครับ วาระที่ ๒ ขั้นแปรญัตติ ขอเรียนเชิญสมาชิกตั้งกรรมการ
แปรญัตติ ขอเรียนเชิญครับ

นายวันอาฮามัด มามะ
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๑

ขออนุญาตประท้วงท่านประธานอีกครั้งครับ เมื่อสมาชิกได้ตั้ง
คณะกรรมการแปรญัตติแล้ว ขัน้ ต่อไป ประธานคณะกรรมการแปร
ญัตติ คุณสารีฟ๊ะ วาหะ ต้องชีแ้ จงเกี่ยวกับการแปรญัตติ และสมาชิกสภา
เสนอให้ดาเนินการแปรญัตติ ๓ วาระในคราวเดียวกัน ก็ต้องให้คุ ณสารีฟ๊ะ
วาหะ ชีแ้ จงก่อนครับ

ประธานสภาฯ

ครับ ในขั้นแปรญัตติ มีผู้ใดจะแปรญัตติ ขอเรียนเชิญครับ

- ๔๑ -

นายวันอาฮามัด มามะ
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๑

ประธานสภาฯ
นายอดุลย์ แวโวะ
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒

ครับ ผมขอประท้วงให้ประธานคณะกรรมการแปรญัตติชแี้ จง
ระเบียบในการแปรญัตติ แล้วให้สมาชิกสภาพิจารณาก่อนว่าจะแปรญัตติ
ในข้อใด การแปรญัตติจะตัดรายการในร่างเทศบัญญัติออกไม่ได้ จะทาได้
โดยการลดหรือเพิ่มเท่านั้น ซึ่งต้องให้ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ
ชีแ้ จงเกี่ยวกับรายละเอียด เช่น การประชุมที่แล้ว นายมะสดี หะยียะปาร์
เป็นประธาน ขออนุญาตเอ่ยนาม นายมะสดี หะยียะปาร์
ก็ต้องแจง
รายละเอียด ซึ่งในปีน้ีคุณสารีฟะ๊ วาหะ ต้องชีแ้ จงรายละเอียดเกี่ยวกับ
การแปรญัตติก่อนครับ ขอบคุณครับ
เชิญ ท่านสมาชิกครับ
เรียนท่านประธานสภา คณะผูบ้ ริหารครับ ในระเบียบวาระที่ ๖
เรายังไม่ได้ตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ ตอนนี้เป็นขั้นรับ หลักการร่างเทศ
บัญญัติเทศบาลตาบลสะเตงนอก เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์
ยุงลาย ครับ ขอบคุณครับ สวัสดีครับ

นายวันอาฮามัด มามะ
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๑

ขออนุญาตท่านประธานครับ

ประธานสภาฯ

เชิญครับ

นายวันอาฮามัด มามะ
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๑

ประธานสภาฯ

กราบเรียนประธานสภาที่เคารพ นายกเทศมนตรี สมาชิกสภา
เทศบาล ตลอดจนข้าราชการและผูเ้ ข้าร่วมการประชุมทุกท่านครับ บางที
สมาชิกสภาอาจมีการสับสนในระเบียบวาระ ตัวผมเองก็ยังสับสนอยู่ครับ
เราได้ตงั้ คณะกรรมการแล้วครับท่านสมาชิก สมาชิกก็ได้เสนอให้พิจารณา
ในคราวเดียวกันทั้ง ๓ วาระ ก็ต้องให้ดาเนินการต่อไป ส่วนประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติ ก็ต้องแปรญัตติก่อน และให้ทาการแปรญัตติใน
วันอังคาร ที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. ครับ สมาชิ กสภา
เสนอและเกิดความสับสนไปเองครับ ขอบคุณครับ
ครับ ผมขอให้เลขานุการสภาดาเนินการต่อครับ ขอเรียนเชิญครับ

- ๔๒ -

เลขานุการสภาฯ

ขอบคุณท่านประธานสภาครับ ระเบียบวาระที่
๖ ญัตติ เรื่อง
เพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบ ร่าง เทศบัญญัติเทศบาลตาบลสะเตงนอก
เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ. ๒๕๕๕๔ ท่านสมาชิกท่าน
ใดเห็นชอบในการพิจารณา ๓ ขั้นตอน คือ ขัน้ รับหลักการ เราได้
ดาเนินการแล้ว เมื่อสมาชิกเห็นชอบให้พิจารณา
๓ วาระพร้อมกัน
สมาชิกสภาก็มีสิทธิในการแปรญัตติ เมื่อสักครู่ การตัง้ คณะกรรมการ
แปรญัตติ เป็นการตัง้ ขึ้นเพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบป
ระมาณ
รายจ่ายประจาปี ๒๕๕๔ แต่ในวาระที่ ๖ เป็นเรื่อง การควบคุมแหล่ง
เพาะพันธุ์ยุงลาย สมาชิกได้เสนอให้ดาเนินการ ๓ วาระพร้อมกันแล้ว ครับ
ขอเรียนเชิญท่านประธานครับ

ประธานสภาฯ

สมาชิกท่านใดจะแปรญัตติขอเรียนเชิญครับ ถ้าไม่มี ประธานขอ
ดาเนินการในขั้นลงมติ ขอเรียนเชิญเลขานุการสภาครับ

เลขานุการสภาฯ

ครับ ขอบคุณท่านประธานสภา เมื่อท่านสมาชิกไม่การแปรญัตติ
ขั้นต่อไปเป็นขั้นลงมติ เรื่องเพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบ ร่างเทศ
บัญญัติเทศบาลตาบลสะเตงนอก เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยัง
ลาย พ.ศ. ๒๕๕๔ ท่านผู้ใดเห็นชอบกับร่างเทศบัญญั ติดังกล่าว โปรดยก
มือครับ

ที่ประชุม

มีมติ เห็นชอบ
งดออกเสียง

๑๑
๑

เสียง
เสียง

เลขานุการสภาฯ

ครับ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์ครับ เรียน
เชิญท่านประธานสภาครับ

ระเบียบวาระที่ ๗

ญัตติ เรื่องเพื่อพิจารณาขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม
โครงการส่งเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนหน้าพาณิชย์
หมู่ท่ี ๑๐ ตาบลสะเตงนอก อาเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา (ตาม
แบบที่เทศบาลกาหนด ) และตามแผนพัฒนาสามปี (๒๕๕๔ –
๒๕๕๖) เพิ่มเติมฉบับที่ ๒ หน้า ๑๓ ข้อ ๑ จานวนเงิน ๑,๓๘๗,๐๐๐
บาท (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้)

-๔๓-

ประธานสภาฯ

ครับ ระเบียบวาระที่ ๗ ญัตติ เรื่องเพื่อพิจารณาขออ นุมัตจิ า่ ย
ขาดเงินสะสม โครงการ เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต ถนนหน้า
พาณิชย์ หมู่ที่ ๑๐ ตาบลสะเตงนอก อาเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
(ตามแบบที่เทศบาลกาหนด ) และตามแผนพัฒนาสามปี (๒๕๕๔ –
๒๕๕๖ ) เพิ่มเติ มฉบับที่ ๒ หน้า ๑๓ ข้อ ๑ จานวนเงิน ๑,๓๘๗,๐๐๐
บาท (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้ ) ขอเรียนเชิญฝ่ายบริหารชีแ้ จง
ครับ

นายเกษมสันต์ สาแม
นายกเทศมนตรีฯ

ครับ ขออนุญาตท่านประธาน ผมขอให้เลขานุการนายกชีแ้ จงใน
ระเบียบวาระนีค้ รับ

ประธานสภาฯ

ครับ มีสมาชิกประท้วง เรียนเชิญครับ

นายวันอาฮามัด มามะ
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๑

เรียนประธานสภาที่เคารพครับ มารยาททางการเมือง เลขานุการ
นายกไม่สามารถชี้แจงได้ครับ ในการชีแ้ จงต้องให้นายก หรือรองนายก
เป็นผู้ชีแ้ จงครับ ขออภัยท่านนายกและรองนายกนะครับ เลขานุการนายก
ตามระเบียบแล้วไม่สามารถชี้แจงได้ครับ ในส่วนของงบประมาณเป็นเรื่อง
ที่สาคัญ จาเป็นต้องให้นายกหรือรองนายกชีแ้ จงเท่านัน้ ขอขอบคุณครับ

นายเกษมสันต์ สาแม
นายกเทศมนตรีฯ

ครับ ไม่ทราบว่า เป็นการผิดระเ บียบหรือไม่ครับ ผมคิดว่าไม่ผิด
ครับ แต่เป็นเพียงมารยาท

ประธานสภาฯ
นายเกษมสันต์ สาแม
นายกเทศมนตรี ฯ
ประธานสภาฯ
นายเกษมสันต์ สาแม
นายกเทศมนตรีฯ

ขอเรียนเชิญฝ่ายบริหารชีแ้ จงครับ
ครับ ผมขออนุญาตให้เลขานุการนายกเป็นผู้ชแี้ จงได้หรือไม่ หรือ
ผมต้องชีแ้ จงครับท่านประธาน ว่าอย่างไรครับ
ขอเรียนเชิญนายกเทศมนตรี ชีแ้ จงครับ
ครับ ขอบคุณมากครับ ผมในนามตัวแทนของประชาชนทั้งตาบล
นาเสนอในสภาแห่งนี้ ซึ่งในระเบียบวาระที่ ๗ ญัตติ เรื่องเพื่อพิจารณาขอ
อนุมัตจิ า่ ยขาดเงินสะสม โครงการ เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต
ถนนหน้าพาณิชย์ หมู่ที่ ๑๐ ตาบลสะเตงนอก อาเภอเมืองยะลา จังหวัด
ยะลา (ตามแบบที่เ ทศบาลกาหนด ) และตามแผนพัฒนาสามปี (๒๕๕๔ –
๒๕๕๖) เพิ่มเติมฉบับที่ ๒ หน้า ๑๓ ข้อ ๑ จานวนเงินตามที่ประธานได้นา
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เรียนในที่ประชุมไปแล้วเมื่อสักครู่ ซึ่งก็เป็นการสร้างความเจริญในพื้นที่
เพื่อแก้ปัญหาในส่วนของหมูท่ ี่ ๑๐ ให้สภาพิจารณาครับ ผมขอชีแ้ จงเพียง
เท่านีค้ รับ ขอบคุณครับ
ครับ สมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายเสนอแนะเรียนเชิญครับ
ครับ เรียนประธานสภา สมาชิกสภาผูท้ รงเกียรติทุกท่าน ผมก็เห็น
ด้วยในการจ่ายขาดเงินสะสม แต่ผมได้นับถอยหลังก่อนวันหมดวาระ
ซึ่งเหลือ เวลาอีก ๘๖ วัน เมื่อประมาณ ๓ เดือนที่ผ่านมา คณะผูบ้ ริหาร
ก็ได้จา่ ยขาดเงินสะสมเป็นเงินประมาณ ๗-๘ ล้านกว่าบาท และตอนนี้
การบริหารงานของนายกและสมาชิกทุกท่านเหลืออีก ๘๖ วัน ผมเห็นด้วย
ที่นายกจะพัฒนาพื้นที่สะเตงนอกให้เจริญ อะไรจะเกิดขึน้ นายกรับผิดชอบ
ผมก็ไม่วา่ ทั้งสิน้ อานาจหน้าที่ผมก็เข้าใจ คุณคือฝ่ายบริหาร แต่ผมเป็น
ฝ่ายนิติ เป็นฝ่ายตรวจสอบให้กับพี่นอ้ งประชาชน เมื่อพี่นอ้ งประชาชน
เลือกผมมา ผมไม่เคยคัดค้านในการที่จะพัฒนา แต่มารยาททางการเมือง
นายกได้โปรดนับถอยหลังดูสิครับ เราเหลือเวลาเพียง ๘๖ วัน เราจะหมด
วาระในวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๔ การจ่ายขาดเงินสะสม เป็นอานาจ
หน้าที่ ที่นายกบรรจุ และขอความเห็นชอบจากสภาอันทรงเกียรติแห่งนี้
ญัตติในระเบียบวาระที่ ๗ มีงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสมรวมทั้งสิน้ ๓
ล้านกว่าบาท นายกจะเสริมผิวจร าจรแอสฟัลท์ตกิ และอีกหลายอย่าง
ตามโครงการนี้ ซึ่งยอดจ่ายขาดเงินสะสมในการประชุมครั้งนี้ ทั้ง ๒ ญัตติ
มียอดไม่เกิน ๓ ล้านบาท โครงการที่ ๑ มียอด ๑ ล้านกว่าบาท โครงการ
ที่ ๒ เป็นเงิน ๒ แสนบาท ครับ ผมไม่ได้ว่าอะไรถ้าท่านนายกจะจ่ายขาด
เงินสะสม ผมแค่พิจารณาในเรื่องข องมารยาทในการจ่ายขาดเงินสะสม
ประมาณ ๒ – ๓ เดือนก่อนนี้ นายกจ่ายขาดเงินสะสมผ่านสภา นายก
ก็สามารถบริหารงานได้ ในความคิดของผม นายกจะบริหารงานตาม
โครงการ ผมเห็นด้วย แต่ในเรื่องมารยาท การประชุมครั้งก่ อนนายกก็ได้กู้
เงินมา ๒๐ ล้านบาท ครัง้ ที่แล้วก็ไ ด้จา่ ยขาดเงินสะสมไปแล้ว ซึ่งนายก
ต้องกันเงินไว้ประมาณ ๒๕ เปอร์เซ็น ต์ เพื่อข้าราชการ ผมไม่ว่าอะไร และ
บวกเพิ่มอีก ๕ เปอร์เซ็นต์ ก็ไม่เป็นไร ผมขอยกตัวอย่างเทศบาลแห่งหนึ่ง
นะครับ มีเทศบาลแห่งหนึ่ง ผมไม่ขอเอ่ยนาม ไม่มีเงินที่จะจ่ายเงินเดือน
ให้แก่พนักงาน ต้องขอจ่า ยขาดเงินสะสม ๒๕ เปอร์เซ็นต์ ขออนุมัติผู้วา่
ราชการจังหวัด แต่เราจะไ ปพาดพิงบุคคลภายนอก ไม่ดี แต่นายกได้กันไว้
๒๕ เปอร์เซ็นต์ แล้วนายกจะจ่ายขาดเงินสะสมอีก เพื่ออะไรผมไม่ทราบ
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เพื่อประโยชน์ของประชาชนผมก็ทราบ แต่มารยาทที่ผมได้กล่าวนั้ น นายก
เหลือเวลา ๘๖ วัน ที่จะหมดวาระ เรื่อง การแข่งขันทางการเมือง ผมไม่ว่า
กัน แต่เรื่องขอความเห็นชอบจากประชาชน แพ้ชนะอยู่ที่ประชาชน ผม
ถามด้านมารยาท เคยมีเทศบาลหรือ อบต .ไหนบ้างที่มเี วลา ๘๖ วันแล้ว
จ่ายขาดเงินสะสม ทาไมระยะเวลา ๒ – ๓ เดือนที่แล้ว นายกถึงไม่จา่ ยให้
หมด นายกอ้างความเดือด ร้อนของประชาชน ครัง้ ที่แล้ว ทาไมนายกไม่
บรรจุไว้ในเทศบัญญัติ เพราะเป็นความเดือดร้อนของประชาชน เพราะ
ประชาชนเป็นพี่นอ้ งของเรา ประเด็นเดียวเท่านั้น ที่ผมขอถาม เรื่อง
มารยาททางการเมือง ลองไปตรวจสอบที่เทศบาล อบต . หรือ อบจ. ว่ามี
ที่ไหนเขาทากันบ้าง ผมไม่ว่า หากนายกจะพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญ ผมไม่
เห็นด้วย ในการที่จะจ่ายขาดเงินสะสม อานาจขอสภานั้นผมเข้าใจ ผมแค่
จะอภิปรายเพื่อนาคาตอบไปตอบข้อซักถามของประชาชนต่อไปได้ว่า
เหลือระยะเวลาอีก ๘๖ วัน นายกจะจ่ายขาดเงินสะสมอีก นี่คอื ประ เด็นที่
ผมถามนายก เพื่อให้สมาชิกรับทราบ แล้วจะได้ไปอธิบายต่อไป ว่านายกมี
ความสามารถในการพัฒนาตาบล หรือว่าระยะเวลาที่เหลืออยู่น้ี นายกจะ
กวาดเงินที่เหลือไปใช้ให้หมดใช่หรือไม่ ครับ การจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อ
พัฒนาตาบล ผมทราบ หรือเพื่อจะแสดงผลงานให้ประชาชนทาบว่านายก
เก่ง แต่ตอนนี้ ประชาชนมีการศึกษา ผมทักท้วงนายกในการจ่ายขาดเงิน
สะสม ถ้ามีมารยาทก็น่าจะพิจารณา ผมคนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วย อยากให้
นายกคานึงถึงองค์กร ข้าราชการในเทศบาล เมื่อครั้ งก่อน ผมได้อภิปราย
โดยหลักการธรร มาภิบาลแล้ว ท่านนายกจบการศึกษาระดับปริญญาโท
ผมยอมรับว่านายกเก่ง แต่มารยาท นายกครับ คือมารยาทนั้น ที่ผมว่าเงิน
ทุกบาททุกสตางค์มาจากภาษีของประชาชน นายกเอามาพัฒนาตาบลผม
ไม่ว่า ประเด็นเดียวที่ผมขอให้นายกชีแ้ จง ประเด็นมารยาท เหลือเวลาแค่
๘๖ วัน นายกจะจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อพัฒนาผมทราบ แต่ผมไม่เห็นด้วย
ขอขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ

ครับ สมาชิก สภาท่านใดมีข้อจะอภิปรายการจ่ายขาดเงินสะสม
ขอเรียนเชิญครับ มีหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี ขอเรียนเชิญฝ่ายบริหารชีแ้ จงครับ

นายเกษมสันต์ สาแม
นายกเทศมนตรีฯ

เรียนท่านประธานสภา คาก็มารยาทสองคาก็มารยาท ก็คานึ งถึง
เหมือนกันครับ เรามีเวลาทางานอีก ๘๐ กว่าวันในเรื่องของมารยาท ถ้าเรา
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พยายามคิดในแง่บวกก็มีผลบวก แต่ถ้าเราคิดให้แง่ลบก็เป็นลบอยู่อย่าง
นั้น ตัวท่านเองก็บอกว่ามาพัฒนาเหมือนกันก็น่าจะเข้าใจ เรานา
งบประมาณมาเพื่อพัฒนา ยังมีเวลาอีก ๘๖ วันนะครับ ถ้าเราคา นึงให้ดี ๆ
แม้จะมีเวลาเพียง ๒ วันถ้าเพื่อเป็นการพัฒนาตาบลให้เจริญขึ้น ผมก็
จะทา เพราะอยากจะมาพัฒนา และส่วนของการมีมารยาท ผมขอแก้คา
กล่าวหาในเรื่องของมารยาท ซึ่งมารยาทของท่านสมาชิก ท่าน
เปรียบเสมือนไฟฉาย ส่องแต่คนอื่น ตัวท่านเองแล้วก็มีตาแหน่งสูง สุดของ
สภา ถือว่าเป็นประมุขของตาบลเป็นถึงประธานสภา ก็ทราบกันดีอยู่
มารยาทของประธ านสภาทั่วประเทศไทย เขาก็รับทราบกันดีว่า ต้องทาตัว
เป็นกลาง ในฐานะที่ท่านก็เป็นตัวแทนของประชาชนเหมือนกัน ถือว่าเป็น
สมาชิกสภา เราก็ไม่วา่ กัน ซึ่งจิตใต้สานึกของท่านนั้นต้องวางตัวเป็ นกลาง
นั่นคือหลักการปฏิบัติหน้าที่ของประธานสภาท่านเปรียบเสมือนไฟฉาย
ส่องแต่คนอื่น อยากจะนาเรียนเพื่อให้สภาได้รับทราบ ว่ายังมีเวลาอีก ๘๐
กว่าวัน ผมคิดว่าหากยังมีเวลาเหลือเพียง ๒ วัน ผมก็จะทา อย่างที่ท่านได้
กล่าวหาเมื่อสักครู่ ว่า พัฒนา พัฒนา ในส่วนนี้ คือคว ามตัง้ ใจของผมที่จะ
พัฒนาอยู่แล้วครับ อะไรก็ตามแต่นั้น ถ้าเป็นการสร้างความเจริญให้กับ
ตาบลเรา ผมก็ยินดีที่จะปฏิบัติหน้าที่ครับ จะเหลือเวลา ๒ วัน หรือแม้แต่
วันเดียว ผมก็ยินดีที่จะปฏิบัติ ซึ่งภาพรวมของการทาหน้าที่หากทาไปแล้ว
จะเกิดผลสาเร็จทั้งหมดที่ได้แสดงให้เห็ นไปแล้วนัน้ ก็ไม่ใช่ผลงานของผม
แต่เพียงผูเ้ ดียว แต่คอื ผลงานของเทศบาลตาบลสะเตงนอก จึงต้องทางาน
เป็นกลุ่ม เป็นคณะครับ ทุกสิ่งทุกอย่างที่ประสบผลสาเร็จกันมาแล้ว พูด
ได้เต็มปากเต็มคาว่า ทุกคนมีสว่ นร่วมเป็นที่มาของความสาเร็จ ไม่วา่ จะ
เป็นข้าราชการ สมาชิกสภา ตลอดจนผู้ ใหญ่บ้านตาบลสะเตงนอก ทุก ๆ
ท่านครับ ผมขอนาเรียนเพียงเท่านี้ครับ ขอบคุณมากครับ
ขอเรียนเชิญท่านสมาชิกที่จะอภิปราย ขอเรียนเชิญครับ
ขออนุญาตครับ ท่านประธานสภา คณะผูบ้ ริหาร สมาชิกสภา ผม
ไม่ได้จะอภิปรายต่อครับ ผมถูกพาดพิงเกี่ยวกับมารยาททางการเมืองครับ
ที่ท่านนายกกล่าวคาว่าไฟฉาย ซึ่งไฟฉายที่วา่ นั้น ประชาชนได้ส่องมายัง
ผมแล้วผมก็ได้ส่องต่อมายังคณะบริหาร มารยาทของผมนัน้ ผมเป็น
ประธานสภา แล้วผมขออนุญาตลงมาจากตาแหน่งประธานสภา เพื่อมา

- ๔๗-

นายวันอาฮาหมัด มามะ
สมาชิกสภา เขตที่ ๑

ทาหน้าที่เป็นสมาชิกสภา ซึ่งผมมีสิทธิที่จะอภิปรายเสนอแนะ ที่เป็น
ความคิดของประชาชน เช่น ผูแ้ ทนราษฎรสมัยที่ ฯพณฯ วันมูฮัมมัดนอร์
มะทา ดารงตาแหน่งประธานสภา และท่านถูกพาดพิง ซึ่งท่านได้ลงมา
อภิปรายชี้แจง แล้วผมไม่มมี ารยาทตรงไหน ผมเอาไ ฟฉายส่องท่านนายก
ซึ่งหน้าที่ของผม ซึ่งประชาชนได้เสนอมายังผมให้มาปฏิบัติหน้าที่ตรงนี้ ผม
มีหน้าที่ตรวจสอบการทางานของคณะผูบ้ ริหารในสภาแห่งนี้ ผมไม่ใช่ฝ่าย
ค้าน แต่ผมเป็นฝ่ายตรวจสอบ ซึ่งผมถูกพาดพิงเรื่องการนาไฟฉายมาส่อง
นั้น ประชาชนกว่า ๑,๔๑๓ เสียง ส่องให้ผมมาเป็ นตัวแทนทาหน้าที่
สอดส่อง ซึ่งผมก็ได้ลงจากตาแหน่งประธานสภา เพื่อทาหน้าที่อภิปราย
ซึ่งอานาจหน้าที่ของผมมี ๒ หน้าที่ดว้ ยกัน ซึ่งตาแหน่งประธานสภาต้อง
มาจากตาแหน่งสมาชิกเสียก่อน ผมเพียงต้องการชีแ้ จง ไม่มเี จตนาโต้วาที
ในสภา แล้วเมื่อท่านนายกพูดกระทบผม ผมก็ต้องชี้แจงขอขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ

ครับ ท่านสมาชิกท่านใดมีข้อจะอภิปรายขอเรียนเชิญครับ
ถ้าไม่มี ผมจะให้เลขานุการสภาดาเนินการขอความเห็นชอบ เรียน
เชิญเลขานุการสภาครับ

เลขานุการสภาฯ

ครับ ในระเบียบว่าที่ ๗ ญัตติ เรื่องเพื่อพิจารณาขออนุมัตจิ า่ ย
ขาดเงินสะสม โครงการส่ งเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต ถนนหน้า
พาณิชย์ หมู่ที่ ๑๐ ถ้าท่านผู้ใดเห็นชอบโปรดยกมือครับ

ที่ประชุม

มีมติ เห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ
งดออกเสียง

๗
๒
๒

เสียง
เสียง
เสียง

เลขานุการสภาฯ

ครับ ขอบคุณครับ ท่านสมาชิกเห็นชอบ ๗ เสียง ขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ

ครับ ผู้ใดไม่เห็นชอบ เรียนเชิญครับ

นายวันอาฮามัด มามะ
สมาชิกสภา เขตที่ ๑

ครับ ผมขอประท้วงเลขาครับ ขอให้เลขานุการสภานับคะแนนใหม่

ประธานสภาฯ

เชิญ เลขานุการสภานับคะแนนใหม่ครับ

- ๔๘ -

เลขานุการสภาฯ

ครับ ถ้าท่านผู้ใดเห็นชอบ โปรดยกมือครับ

ที่ประชุม

มีมติ เห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ
งดออกเสียง

เลขานุการสภาฯ

ครับ ขอบคุณครับ

๖
๕
๑

เสียง
เสียง
เสียง

ระเบียบวาระที่ ๘

ญัตติ เรื่องเพื่อพิจารณา ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก
ถนนสี่แยกเบอร์เส้ง หมู่ที่ ๑ ตาบลสะเตงนอก อาเภอเมือง จังหวัด
ยะลา (ตามแบบที่เทศบาลกาหนด ) และตามแผนพัฒนาสามปี
(๒๕๕๔ – ๒๕๕๖ ) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ หน้า ๑๓ ข้อ ๒ จานวนเงิน
๒๐๐,๐๐๐ บาท (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้)

ประธานสภาฯ

ครับ ระเบียบวาระที่ ๘ ญัตติ เรื่องเพื่อพิจารณา ขออนุมัติจ่าย
ขาดเงินสะสม โครงการก่อสร้างท่อระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อม
บ่อพัก ถนนสี่แยกเบอร์เส้ง หมู่ที่ ๑ ตาบลสะเตงนอก อาเภอเมือง จังหวัด
ยะลา (ตามแบบที่เทศบาลกาหนด ) และตามแผนพัฒนาสามปี (๒๕๕๔ –
๒๕๕๖) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ หน้า ๑๓ ข้อ ๒ จานวนเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท
(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้) ขอเรียนเชิญคณะผู้บริหารชีแ้ จงครับ

นายเกษมสันต์ สาแม
นายกเทศมนตรีฯ

ครับ ระเบียบวาระที่ ๘ โดยมารยาทแล้วผมอยากจะนาเรียนให้
เลขานุการนายกชีแ้ จงครับ

ประธานสภาฯ

ครับ ตามระเบียบแล้วเลขานุการนายกชีแ้ จงไม่ได้ครับ ขอเรียน
เชิญนายกฯ ชีแ้ จงด้วยครับ

นายเกษมสันต์ สาแม
นายกเทศมนตรีฯ
นายเสรี เรืองกาญจน์
รองนายกเทศมนตรี คนที่ ๑

ครับ ผมขออนุญาตให้รองนายกฯ คนที่ ๑ ชีแ้ จงครับ

ครับ ระเบียบวาระที่ ๘ ญัตติ เรื่องเพื่อพิจารณา ขออนุมัติจ่าย
ขาดเงินสะสม โครงการก่อสร้างท่อระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อม
บ่อพัก ถนนสี่แยกเบอร์เส้ง หมู่ที่ ๑ ตาบลสะเตงนอก อาเภอเมือง จังหวัด

- ๔๙ -

นายเสรี เรืองกาญจน์
รองนายกเทศมนตรี คนที่ ๑

ยะลา (ตามแบบที่เทศบาลกาหนด ) และตามแผนพัฒนาสามปี (๒๕๕๔ –
๒๕๕๖) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ หน้า ๑๓ ข้อ ๒ จานวนเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท
(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้ ) ในส่วนนี้ เป็นการแก้ไขปัญหาน้า
ท่วม ในเรื่องของน้าที่จะระบายได้สะดวกครับ ผมขอชีแ้ จงเพียงเท่านีค้ รับ
ขอขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ

ครับ สมาชิกท่านใดมีข้อจะอภิปรายในระเบียบวาระที่ ๘ ขอเรียน
เชิญครับ

นายวันอาฮาหมัด มามะ
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๑

ครับ เรียนปร ะธานสภา คณะผูบ้ ริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ
ตลอดจนประชาชนผู้เข้ารับฟังการประชุม ผมก็ขอใช้หลักการเดิม ในการ
พิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม ผมคนหนึ่งที่เป็นตัวแทนของประชาชน และไม่
เห็นด้วย ไม่ว่าจะนาไปใช้พัฒนาที่ใด ประการใด แม้ในเขตพื้นที่ที่ผม
รับผิดชอบอยู่ก็ตาม ผมก็ไม่เห็นด้วย กับการจ่ายขาดเงินสะสม เนื่องจากมี
เวลาเหลือ ๘๖ วัน ซึ่งการจ่ายขาดเงินสะสมนั้น ไม่ว่าจะเป็นในเขต
รับผิดชอบของผม ผมก็จะอภิปราย ผมไม่ได้เลือกว่าจะปฏิบัติที่ไหน ไม่วา่
จะเป็น หมู่ที่ ๑ หมูท่ ี่ ๒ จนถึงหมูท่ ี่ ๑๓ จะทาโครงการที่บ้าน เบอร์เส้ง
หรือที่ไหน ผมก็ยืนยันหลักการเดิม ผมไม่เห็นชอบในการจ่ายขาดเงิน
สะสม เพราะเหลือเวลาเพียง ๘๖ วัน ผมเดินในหาทางการเมือง ผมไม่ได้
คิดที่จะเอาชนะเพียงอย่างเดียว ในเรื่องของมารยาทของการเมือง ผมต้อง
อธิบายเหตุผลที่ผมไม่เห็นด้วย มีเพียงประเด็นเดียว คือ เหลือ เวลาเพียง
๘๖ วันครับ ขอขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ

ครับ สมาชิกท่านใดมีข้อจะอภิปราย ขอเรียนเชิญครับ

นายมะสดี หะยียะปาร์
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๑

เรียนท่านประธานสภา คณะผูบ้ ริหาร และผู้ทรงเกียรติที่รว่ ม
ประชุม สภาทุกท่าน ผมนายมะสดี หะยียะปาร์ สมาชิกสภาเทศบาลตาบล
สะเตงนอกเขตที่ ๑ ครับ ในโครงการจ่ายขาดเงินสะสมทั้ง ๒ โครงการ
ไม่ว่าจะเป็นโครงการของหมู่ที่ ๑๐ การสร้างถนนหน้าพาณิชย์ป่ายาง หรือ
ว่าเบอร์เส้ง หมู่ที่ ๑ ตาบลสะเตงนอก ผมเห็นด้วยอย่างยิ่ง ครับ
ขอขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ

ครับ สมาชิกท่านใดจะอภิปราย ขอเรี ยนเชิญครับ ถ้าไม่มผี มขอ
เชิญฝ่ายบริหารชีแ้ จงครับ

- ๕๐ -

นายเสรี เรืองกาญจน์
รองนายกเทศมนตรี คนที่ ๑

ครับ ขอบคุณครับ ในส่วนของรายละเอียด ผมขอทาความเข้าใจ
ในเรื่องของมารยาทของท่านนายกมาหลายครัแ้งล้วครับ ถ้าเราพิจารณาใน
เรื่องของมารยาท แม้แต่สมาชิกสภา ผูแ้ ทนราษฎร ท่า นนายกอภิสิทธิ์
ชีแ้ จงไม่กี่ชั่วโมง ในการจ่ายขาดเงินสะสม เป็นเงินหมื่น ๆ ล้าน และผมไม่
เคยเห็นประธานสภาท่านใดที่ลงมาจากบัลลังก์ เพื่อมานั่งอภิปรายข้างล่าง
ผมก็ติดตามสถานการณ์อยู่ตลอด ไม่ทราบครับว่า แท้จริงแล้วใครกันแน่ที่
ไม่มมี ารยาท ซึ่งผมไม่ เคยเห็น แล้วท่านยังพาดพิงท่านอาจารย์
วันมูฮัมมัดนอร์ มะทา ซึ่งผมไม่เคยเห็นท่านอาจารย์ลงจากบัลลังก์เพื่อมา
อภิปรายครับ ถ้าจะ ถามว่าผิดหรือไม่ ไม่ผิดหรอกครับ แต่ถ้าจะให้ถามใน
เรื่องของมารยาทของนายก รบกวนท่านสมาชิกสภาย้อนถามตัวท่านเองก่อน
ครับ ว่ามีมารยาทกับนายกบ้างไหม ยังดีครับท่านที่เราอยู่ใน สภาเล็กๆ ผม
ไม่เคยเห็นในสภาใหญ่ นั่นคือมารยาทนะครับ ผมไม่เคยเห็นการกระทา
แบบนีใ้ นที่ประชุมสภาใหญ่ ส่วนมากประธานสภาจะงดออกเสียง ท่านจะ
เห็นด้วยหรือไม่ ท่านก็จะงดออกเสียง อนาคตข้างหน้าหากท่านได้เข้ามา
ในสภาแห่ง นีอ้ ีกครั้ง ก่อนที่ ท่านจะถามผู้อ่นื ว่ามีมารยาทหรือไม่ นั้น
ท่านต้องย้อนถามตัวท่านเองก่อน ว่ามีมารยาทไหม แล้วอานาจของท่าน
นายกสามารถทาได้เต็มที่

ประธานสภาฯ

ท่านรองนายกครับ ตอนนีท้ ่านอยู่นอกประเด็นแล้วครับ ผมขอให้
ท่านชีแ้ จงในเรื่องการจ่ายขาดเงินสะสม

นายเสรี เรืองกาญจน์
รองนายกเทศมนตรี คนที่ ๑

ครับ ขอบคุณครับ ในส่วนของการจ่ายขาดเงินสะสม ทางฝ่าย
บริหาร และผมได้ชแี้ จงไปแล้วว่าเป็นอานาจหน้าที่ที่สามารถดาเนินการใน
ส่วนนี้ได้ครับ ขอขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ
นายวันอาฮาหมัด มามะ
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๑

ครับ ขอเรียนเชิญสมาชิกครับ
ผมจะไม่อภิปรายครับท่านประธาน ผมขอขอบคุณท่านประธานที่
วินจิ ฉัยครับ ผมโดนพาดพิงในเรื่องของมารยาทครับ เรื่องอดีตนายก
อภิสิทธิ์ เหลือเวลาการทางาน ๒ วัน แล้วท่านทราบหรือไม่ว่าหลังจาก
อดีตนายกอภิสิทธิ์หมดวาระแล้ว ใครรักษาการแ ทน ผมถูกพาดพิงครับ
แต่ผมขอบคุณท่านประธานสภาที่วนิ ิจฉัย ขอขอบคุณครับ
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ครับ สมาชิกท่านใดมีข้อจะอภิปราย ขอเรียนเชิญครับ ถ้าไม่มีผม
ขอให้เลขานุการสภาดาเนินการต่อไปครับ

เลขานุการสภาฯ

ครับ ระเบียบวาระที่ ๘ ญัตติ เรื่องเพื่อพิจารณา ขออนุมั ติจ่าย
ขาดเงินสะสม โครงการก่อสร้างท่อระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อม
บ่อพัก ถนนสี่แยกเบอร์เส้ง หมู่ที่ ๑ ท่านสมาชิกสภาท่าผนใู้ ดเห็นชอบ โปรด
ยกมือครับ

ที่ประชุม

มีมติ เห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ
งดออกเสียง

เลขานุการสภาฯ

ครับ ขอบคุณครับ

๖
๕
๑

เสียง
เสียง
เสียง

ระเบียบวาระที่ ๙
ประธานสภาฯ

เรื่องอื่น ๆ
ระเบียบวาระอื่น ๆ การประชุมสภาในครั้งนี้ ได้มปี ระชาชนเข้ารับ
ฟังการประชุมด้วยหนึ่งท่าน ซึ่งท่านไม่สามารถอภิปรายได้ แต่สามารถ
เสนอแนะได้ ครับขอเรียนเชิญครับ ซึ่งในอดีตท่านเคยดารงตาแหน่งรอง
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลสะเตงนอก ขอเรียนเชิญครับ

นายแมร์โซร์ แยนา
ผูใ้ หญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๐

ครับ อัสสาลามูอาลัยกุม วาเราะฮฺมาตูลลอฮ์อีวาบารอกาตุฮฺ ก็ขอ
สวัสดีดีครับ สมาชิกสภาทุกท่าน ผมก็ต้องขอขอบคุณท่านประธานสภา
ที่ให้โอกาสผมได้มาพูดคุย เพื่อเสนอแนะในส่วนเรื่องที่ผมข อเสนอแนะใน
ส่วนที่ผมทาหน้าที่อยู่ในเวลานี้ ผมนายแมร์โซร์ แยนา ผูใ้ หญ่บ้าน หมู่ที่
๑๐ ตาบลสะเตงนอก และดารงตาแหน่งประธานศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเก ษตรประจาตาบลสะเตงนอก และที่เพิ่ง ได้รับแต่งตัง้ เมื่อ
ไม่กี่เดือนมานี้ คือ เป็นสมาชิกสภาเกษตรกรระดับจังหวัด สืบเนื่ องจาก
ไม่กี่วันที่ผ่านมา ผมได้ไปศึกษาดูงานที่จังหวัดสตูล ซึ่งตรงนีเ้ ป็นเพียงการ
เสนอ และไม่ได้ขอโครงการแต่อย่างใด ผมเพียงต้องการถ่ายทอดความรู้
จากการไปศึกษาดูงานที่สตูล นะครับ ซึ่งสตูลมีโครงการโครงการหนึ่งที่
น่าสนใจ ซึ่งผมก็อยากเสนอในที่ประชุมสภาแห่งนี้ เพื่อ ให้สมาชิกสภา
เทศบาลได้รับทราบว่า ถ้าเราทาโครงการอย่างนี้ จะเป็นโครงการที่สร้าง
ชื่อเสียงและเป็นหน้าตาให้แก่เทศบาลตาบลสะเตงนอกอย่างมากมาย และ
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จะให้ประโยชน์อย่างมากมายเช่นกัน ซึ่งโครงการเรียนรู้ประจาตาบล ผม
ไปศึกษาดูงานที่ตาบลเกะนาง อาเภอเมือง จังหวัดสตูล เข้าได้ตงั้ ศูนย์
เรียนรู้ประจาตาบลโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การ
บริหารส่วนตาบลในพืน้ ที่ และเป็นศูนย์การเรียนรู้ที่ดี มีประชาชนจาก
หลายจังหวัดเข้ามาดูงาน และเป็นหน้าตาให้กับองค์การบริหารส่วนตาบล
นีเ้ ป็นอย่างมาก ทีน้ผี มกลับมาดูศักยภาพของตาบลสะเตงนอกเรานี้ ในจุด
นี้ โครงการนี้ยังไม่มใี นพืน้ ที่ ซึ่งผมในฐานะตัวแทนเกษตรกร ผมอยาก
เสนอแนะให้ทางเทศบาลตาบลสะเตงนอกจัดซื้อที่ดินประมาณ ๔ แปลง
และเป็นที่ที่เหมาะสมเพื่อทาการเกษตร ไม่ใช่วา่ เราไปซือ้ ที่ที่ไม่เหมาะสม
เราก็ทา ไม่ได้ อย่างเช่น ซือ้ ที่นา ๔ ไร่ เราก็ทาเป็นศูนย์ เรียนรู้ประจา
ตาบล ซึ่งจะขอให้ทางเทศบาลตาบลสะเตงนอกอุดหนุน
งบประมาณ ซึ่งผู้ที่จะดาเนินการในส่วนนี้ ก็คือสมาชิกศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร ประจาตาบลสะเตงนอกจานวนหลายท่าน ซึ่งบุคคล
เหล่านีม้ ีความ รู้ ความสามารถในทางเกษตรอย่างมาก สามารถที่
จะบรรยาย สามารถที่จะถ่ายทอดความรูใ้ ห้กับประชาชนที่มาศึกษาดูงาน
ได้เป็นอย่างดี โดยในเนื้อที่ ๔ ไร่นั้น เราจะขุดบ่อปลาสาหรับเลีย้ งปลา
ประมาณ ๔ – ๕ บ่อ เราจะเลี้ยงปลาดุกบ้าง ปลากินพืชบ้าง หลาย ๆ
ชนิด แล ะด้านข้างบ่อปลาเราจะปลูกมะพร้าวน้าหอม และเลี้ยงไก่
ประมาณ ๔๐ – ๕๐ ตัว ซึ่งเราจะต้องให้มรี ายละเอียดครบในทุกด้าน
เพื่อที่จะให้ประชาชนที่อยากจะเรียนรู้ได้มาเรียนรู้ที่น่นี ะครับ อย่างไรก็
ตาม เราควรที่จะจัดตัง้ ศูนย์นใี้ ห้ได้จริง ๆ เพราะในพืน้ ที่ตาบลสะเตงนอก
เรามีโรงเรียนประถมศึกษา จานวน ๔ โรงด้วยกัน ซึ่งโรงเรียนเหล่านีม้ ี
ความประสงค์จะไปเรียนรู้เรื่องเหล่านี้ ที่ตา่ งจังหวัด ผมเคยสอบถาม
คุณครูแล้ว ซึ่งเขาต้องใช้ทุนจึงสามารถจะไปศึกษาดูงานได้ ผมว่าถ้าเรา
ทาให้มใี นพืน้ ที่เทศบาลตาบลสะเตงนอกนี้ จะเป็นการดีมาก ผมว่าทาง
จังหวัดอาจจะมีแนวคิดนีอ้ ยู่บ้างนะครับ ซึ่งผมถามว่ารายได้ที่จะได้มานั้น
เพื่อที่จะไปบารุงศูนย์และให้รายได้เป็นค่าตอบแทน ให้กับกรรมการที่ได้
ทางานตรงนั้น เทศบาลไม่ได้ให้รายได้เลย เพราะว่ารายได้จะอยู่ในศูนย์นี้
อยู่แล้ว เช่น เขาจะเลี้ยงไก่ เป็ด เลีย้ งวัว เลี้ยงคว าย และเมื่อไก่ได้ออกไข่
หรือมะพร้าวน้าหอมออกผล กรรมการที่ดูแลก็จะนาผลผลิตที่ได้นั้นไป
จาหน่าย ซึ่งก็ถือเป็นรายได้ของศูนย์ และกรรมการประจาศูนย์ก็มีรายได้
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และจะอยู่ได้ รายได้อกี ส่วนหนึ่ง คือการถ่ายทอดความรูเ้ มื่อโรงเรียนพา
นักเรียนมาศึกษา ก็ต้องมีคา่ วิทยากรที่ได้ให้ความรู้แก่นักเรียน ซึ่งก็ถือเป็น
รายได้ของศูนย์ฯ ผมคิดว่า ทางเทศบาลตาบล
สะเตงนอก ให้งบประมาณไม่
เกิน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อซือ้ ที่ที่เหมาะสมในการทาการเกษตร ซือ้ ที่
ประมาณ ๔ ไร่ ก็น่าจะไม่ถึง ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท มันคุ้มกับการลงทุนอย่าง
มาก ในเรื่องอื่น ๆ เทศบาลตาบลสะเตงนอกได้ดาเนินการเกือบครอบคลุม
แล้ว ไม่ว่าจะเป็นการน่าคูระบายน้า การส่งเสริมอาชีพเราก็ได้ทาหมดแล้ว
แต่เรายังขาดในเรื่องของศูนย์เรียนรู้อยู่นะครับ ซึ่งถามว่าชื่อเสียงที่เกิดมา
ในจุดนั้น ผลดีจะเป็นของผู้ใ ด ผมว่าผูท้ ี่ได้รับประโยชน์ ก็คือ ตาบลสะเตง
นอก เพราะว่าป้ายข้างหน้า จะปรากฏชื่อว่าศูนย์เรียนรูป้ ระจาตาบลสะเตง
นอก ซึ่งก็ได้แสดงให้เห็นอยู่แล้ว คนที่ปฏิบัติงานประจาศูนย์ ฯ ก็คือคนใน
ตาบลสะเตงนอก ผมขอเสนอแนะเพียงเท่านีค้ รับ ขอบคุณมากครับ ท่าน
ประธาน

ประธานสภาฯ

ครับ ผมขอขอบคุณประธานศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ฯ
ซึ่งอยู่ในสังกัดเทศบาลตาบลสะเตงนอก และฝ่ายบริหารก็ได้รับทราบแล้ว
ในเรื่องที่ประธานศูนย์ได้เสนอแนะ และมิได้พาดพิงถึงผูใ้ ด ผมขอขอบคุณ
ทีท่ ่านได้เสนอแนะความคิดดี ๆ เพื่อชื่อเสียงของตาบลสะเตงนอก และมี
สมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายและเสนอแนะเพิ่มเติม ขอเรียนเชิญครับ

นายถาวร นวลปาน
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒

กราบเรียนประธานสภา คณะผูบ้ ริหาร สมาชิกสภา ผู้ทรงเกียรติ
ทุกท่าน กระผมไม่ขออภิปรายแต่ผมขอเสนอแนะเพียง ๑ – ๒ เรื่อง
กระผมได้ ทราบมาว่า เทศบาลตาบลสะเ ตงนอกจะยกฐานะเป็นเทศบาล
เมือง ไม่ทราบ ว่าเพื่อนสมาชิกทราบข่าวเหมือนกันหรือเปล่านะครับ ผม
เพียงจะขอฝาก
ผูบ้ ริหารในเรื่องการประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านได้รับทราบด้วย เพราะที่
ผ่านมา เราได้ยกฐานะเป็นเทศบาลตาบลแล้ว แต่ในปัจจุบันนี้ ชาวบ้านยัง
เข้าใจว่าองค์การบริหารส่วนตาบล (อบต.) อยู่อีก ผมขอฝากผู้บริหารด้วย
ในการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ชาวบ้านได้รับรู้ ไม่ต้องกลัวว่าใครจะวางตัว
เป็นกลางหรือว่าจะเป็นคู่แข่ง ถ้าท่านพร้อมที่จะอยู่ในเส้นทางการเมือง
ท่านก็ไม่ต้องกลัว และให้ประกาศไปเลยว่า เทศบาลตาบลสะเตงนอกได้
ยกฐานะเป็นเทศบาลเมืองสะเตงนอก ครับ และอีกเรื่องหนึ่ง คือ ผมไม่
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ทราบว่าการก่อสร้างคูระบายน้าบริเวณสี่แยกร่มเกล้า ได้จัดซือ้ จัดจ้างกับ
ทางผู้รับเหมาแล้วเสร็จหรือยังนะครับ เพราะตอนนี้ ถ้าดูจากผลการ
ทางาน น่าจะเสร็จแล้ว แต่ขอฝากท่านรองนายกคนใหม่ รูส้ ึกว่าท่านจะ
รับผิดชอบงานกองช่าง ก็ขอให้ท่านช่วยไปตรวจสอบผิวถนน ผิวทาง
จราจรด้วยนะครับ เพราะผมดูแล้วว่า บริษัทที่วา่ จ้างนัน้ จะทางานผิดปกติ
เยอะ ซึ่งท่านรองก็เป็นคนในพืน้ ที่ดังกล่าวอยู่แล้ว ครับ ขอบคุณมากครับ
ท่านประธาน

ประธานสภาฯ

ครับ มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสน อแนะ อภิปรายขอเรียนเชิญครับ
ผมจะให้สมาชิกอภิปรายเพิ่มเติม ๓ ท่าน แล้วจะให้ฝ่ายบริหารชีแ้ จงต่อไป
ขอเรียนเชิญสมาชิกครับ ผมถามครัง้ ที่สอง ถ้าไม่มีสมาชิก จะอภิปราย
ผมจะให้ฝ่ายบริหารชีแ้ จง ครับ ขอบคุณสมาชิกครับ ในระเบี ยบวาระที่ ๙
มีสมาชิกจะเสนอแนะ อภิปราย ๒ ประเด็น ให้คณะผูบ้ ริหารรับทราบ ดังนี้
ประเด็น ที่หนึ่ง เรื่องการยกฐานะเทศบาลตาบลสะเตงนอ ก เป็นเทศบาล
เมือง สะเตงนอก และประเด็นที่สอง เรื่องถนนสี่แยกร่มเกล้า เพื่อท่าน
สมาชิกจะได้ตอบข้อสักถามของประชาชนได้ ขอเรียนเชิญรองนา ยกฯ คน
ที่ ๒ ครับ

.

นายสมภพ มีเดช
รองนายกเทศมนตรี คนที่ ๒

ครับ ขอขอบคุณท่านประธาน สวัสดีครับ ท่านประธานสภา ท่าน
สมาชิกสภา ผู้ทรงเกียรติ ท่านหัวหน้าส่วน ท่านข้าราชการทุกท่าน
ในส่วนของการยกฐานะ หรือการเปลี่ยนแปลงสถานะของเทศบาลตาบล
สะเตงนอก ขึ้ นเป็นเทศบาลเมืองสะเตงนอก ผมขออนุญาตชีแ้ จงใน
เบือ้ งต้นครับ หลังจากที่เราได้มคี ณะกรรมการไปชีแ้ จงเหตุผลกั
บ
ส่วนกลางนั้น ซึ่งในหลักการเบือ้ งต้นเราผ่านการพิจารณาแล้ว ยังติด
เรื่องการชีแ้ จงหน่วยเขต อีก ๒ ส่วน ซึ่งในเบือ้ งต้นส่วนกลางได้พิจารณา
แล้ว ว่าการชีแ้ จงผ่า นไปได้ดว้ ยดี แต่ต้องทารายละเอียดชี้แจงส่วนของ
แนวเขตเพิ่มเติมอีก และหลังจากนั้น เราต้องรอหนังสือประกาศจาก
กระทรวง ซึ่งจะต้องนาประกาศเข้าบรรจุในประกาศราชกิจจานุเบกษาใน
เรื่องการยกฐานะเป็นเทศบาลเมือง ซึ่งในตอนนีเ้ ราไม่สามารถตอบได้วา่
เทศบาลตาบลสะเตงนอกได้ยกฐานะเป็นเทศบาลเมืองแล้วหรือยังนั้น ต้อง
รอหนังสือประกาศจากกระทรวงเท่านั้นครับ ในส่วนประเด็นที่สอง เรื่อง
ถนนสี่แยก อสมท . ในเบือ้ งต้นที่ท่านสมาชิกได้กล่าวหา เราเห็นแล้วว่า
สภาพถนนเป็นเช่นไร ซึ่งผมจะได้ให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานของผู้รับเหมานะครับ ขอบคุณครับ
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ประธานสภาฯ

ขออนุญาตครับ รองนายกฯ มีสมาชิกสภาประท้วง เรียนเชิญครับ

นายมะสดี หะยียะปาร์
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๑

ครับ ท่านประธาน ผมขอประท้วงท่านรองนายกฯ ซึ่งผมได้ฟังการ
อภิปรายของสมาชิก ซึ่งเพื่อนสมาชิกได้อภิปรายถนนสี่แยกร่มเกล้า
แต่ทางด้านรองนายกฯ ชีแ้ จงเกี่ยวกับถนนสี่แยก อสมท . ผมเกิดความ
สับสนครับ ขอให้รองนายกฯ ชีแ้ จงให้ตรงประเด็นด้วยนะครับ

ประธานสภาฯ

ครับ ขอบคุณท่านสมาชิกครับ ผมขอให้รองนายกฯ ชีแ้ จงให้ตรง
ประเด็นด้วย เรียนเชิญครับ

นายสมภพ มีเดช
รองนายกเทศมนตรี คนที่ ๒

ครับ ขอบคุณครับ ในส่วนของชื่อเ รียกสี่แยกร่มเกล้า หรือสี่แยก
อสมท. นั้น คนในพืน้ ที่จะรับทราบกันดีว่าเป็นสี่แยกเดียวกัน ผมก็ต้องขอ
อภัยด้วยนะครับ ที่ได้ใช้คาที่คนในพืน้ ที่ใช้เรียกและทราบกันดีว่า เป็น
สี่แยกเดียวกันครับ ขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ

เชิญ รองนายกฯ ชีแ้ จงต่อจากที่สมาชิกได้ประท้วงครับ
ไม่ทราบว่าท่านรองนายกฯ ได้ชแี้ จงครบทุกประเด็นแล้วหรือไม่
ครับ

นายสมภพ มีเดช
รองนายกเทศมนตรี คนที่ ๒

ครบแล้วครับ ท่านประธาน

ประธานสภาฯ

ปิดการประชุม

มีสมาชิกท่านใดจะเสนอแนะ อภิปราย ขอเรียนเชิญครับ แ ละ
คณะผู้บริหารจะชีแ้ จงหรือไม่ครับ เมื่อไม่มี ประธานขอปิดการประชุม
ครับ
เวลา ๑๒.๓๐ นาที

อนุชิต กิตติพุฒิพงศ์ ผูจ้ ดรายงานการประชุม
(นายอนุชติ กิตติพุฒพิ งศ์)
เลขานุการสภาเทศบาลตาบลสะเตงนอก
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อับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม
(นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์)
ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

มะสดี หะยียะปาร์ ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม
(นายมะสดี หะยียะปาร์)
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

ถาวร นวลปาน ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม
(นายถาวร นวลปาน)
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

