รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ (ครั้งที่ ๒)
วัน จันทร์ ที่ ๓๐ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
______________________
รายชือ่ ผู้มาประชุม
๑. นายอับดุลอาซิซ
หะยีปยิ วงศ์
ประธานสภาเทศบาล
๒. นายมะยูโซ๊ะ
โต๊ะแว
รองประธานสภาเทศบาล
๓. นายอับดุลนาเซร์ ฮะ
สมาชิกสภาฯ เขตที่ ๑
๔. นายบากอรี
บาเก็ง
สมาชิกสภาฯ เขตที่ ๑
๕. นายสุกรี
เจ๊ะเงาะ
สมาชิกสภาฯ เขตที่ ๑
๖. นายกราซี
แวนะลัย
สมาชิกสภาฯ เขตที่ ๑
๗. นายดอเลาะ
สะหัดอีตา
สมาชิกสภาฯ เขตที่ ๒
๘. นายสมชัย
หิตานุกูล
สมาชิกสภาฯ เขตที่ ๒
๙. นายปฐม
ปันสรณะ
สมาชิกสภาฯ เขตที่ ๒
๑๐. จ่าสิบเอก วรดร
รอดทุกข์
สมาชิกสภาฯ เขตที่ ๒
๑๑. นายบัญชา
ศิริ
สมาชิกสภาฯ เขตที่ ๒
๑๒. นางอุมาพร
ใจแผ้ว
สมาชิกสภาฯ เขตที่ ๒
๑๓. นายกานต์ชนก
กูเ้ กียรติเนาวบุตร สมาชิกสภาฯ เขตที่ ๓
๑๔. นายอิทธินันท์
สาเฮาะ
สมาชิกสภาฯ เขตที่ ๓
๑๕. นายศราวุธ อับดุลกอเดร์ ยานยา
สมาชิกสภาฯ เขตที่ ๓
๑๖. นายอดุลย์
แวโวะ
สมาชิกสภาฯ เขตที่ ๓
๑๗. นายเพาซี
มะเด็ง
สมาชิกสภาฯ เขตที่ ๓
๑๘. นายอับดุลเลาะ
กาซอ
สมาชิกสภาฯ เขตที่ ๓
๑๙. นายสมหมาย
ลูกอินทร์
เลขานุการสภา
รายชือ่ ผู้มาประชุม
๑. นายเกษมสันต์
สาแม
๒. นายเสรี
เรืองกาญจน์
๓. นายสมภพ
มีเดช
๔. นายอับดุลอายิ
สามะ
๕. นายมะสดี
หะยียะปาร์
๖. นายต่วนมาหามะอับดุลกอเดร์ ต่วนกาจิ

นายกเทศมนตรีฯ
รองนายกเทศมนตรีฯ
รองนายกเทศมนตรีฯ
รองนายกเทศมนตรีฯ
เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ
เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ
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๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.

นายอนุชิต
นายเกรียงศักดิ์
นางนริศรา
นางสาวต่วนมารีนี
นางสาวปวีณา
นายอันวารี

กิตติพุฒิพงศ์
อินทรสกุล
สาและ
เด่นอุดม
สุหลง
แวหะยี

ปลัดเทศบาลฯ
หัวหน้าสานักปลัด
ผู้อานวยการกองคลัง
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าหน้าทีธ่ รุ การ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีพ่ ัฒนาชุมชน

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๓๘ น.
ก่อนระเบียบวาระการประชุม
นายสมหมาย ลูกอินทร์ ขณะนี้
ท่านสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก ได้มาประชุม
เลขานุการสภา
ครบองค์ประชุมแล้ ว ขอเรียนเชิญประธานสภา ดาเนินการประชุม
ต่อไป
นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ สวัสดีทกุ ท่าน ขอความสันติสุขแด่คนทัง้ หลาย ขณะนีเ้ วลา
ประธานสภา ๐๙.๓๘ น. วันนีเ้ ป็นการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
ครัง้ ที่ ๓/๒๕๕๕ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ (ครัง้ ที่ ๒) วันจันทร์
ที่ ๓๐ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล
เมืองสะเตงนอก
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ทปี่ ระชุมทราบ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ ระเบียบวาระที่ ๑ เรือ่ งทีป่ ระธานแจ้งให้ทปี่ ระชุมทราบ มีดังนี้
ประธานสภา ๑. สืบเนือ่ งมาจากวันที่ ๒๕ - ๒๗ เมษายน ๒๕๕๕ เป็นการ
จัดกีฬาเทศบาลสัมพันธ์ ณ เทศบาลตาบลบุดี ปรากฏว่าเทศบาลเมือง
สะเตงนอก คว้ารางวัลลาดับที่ ๓ ได้มาหนึง่ รางวัล และโอกาสหน้า
ผมขอฝากให้ทกุ คนให้ความร่วมมือมากกว่านี้ เพือ่ ทีจ่ ะได้คว้ารางวัล
มากกว่านี้
๒. ขณะนี้ เทศบาลเมืองสะเตงนอกเมือง
อยูร่ ะหว่างการจัด
กีฬาภายใน และกาลังมีการแข่งขันอยู่ ผมขอให้สมาชิกสภาเทศบาลฯ
ทุกคนให้ความร่วมมือ โดยการร่วมให้กาลังใจให้กับนักกีฬา โดยเฉพาะ
ทีมแต่ละชุมชนของทุกคน
๓. โครงการสวัสดิการข้าราชการ เกีย่ วกับการซื้ออาวุธปืน
สมาชิกสภาเทศบาลคนใดสนใจเกีย่ วกับอาวุธปืน สามารถขอข้อมูล
เพือ่ ศึกษารายละเอียดได้ทสี่ านักปลัด เทศบาลเมืองสะเตงนอก
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ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง

รับรองรา ยงานการประชุมสภาเท ศบาลเมืองสะเตงนอก
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ (ครั้งที่ ๑) เมื่อวันที่ ๓
เมษายน ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี)้
นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ ระเบียบวาระที่ ๒ เรือ่ งรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล
ประธานสภา เมืองสะเตงนอก ครัง้ ที่ ๒/๒๕๕๕ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ (ครัง้ ที่ ๑)
เมือ่ วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองส
ะเตงนอก
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้)
ในระเบียบวาระนี้
ไม่ทราบสมาชิกสภาท่านใดมีการแก้ไขเพิม่ เติม ขอเรียนเชิญครับ
นายศราวุธ อับดุลกอเดร์ ยานยา
ขอบคุณท่านประธานสภา ผมนายศราวุธ อับดุลกอเดร์ ยานยา
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๓ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก เขต
ที่ ๓ ขออนุญาตแจ้งแก้ไข
ในรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก หน้า ๒๗ ข้อความ
เดิม “นายศราวุธ อับดุลกอเดร์ ยานยา สมาชิกสภาเทศบาล เมืองสะ
เตงนอก เขต ที่ ๑” ขอแก้ไขข้อความใหม่เป็น “นายศราวุธ อับดุล
กอเดร์ ยานยา สมาชิกสภาเทศบาล เมืองสะเตงนอก เขต ที่ ๓”
ขอบคุณครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์
ประธานสภา

ท่านสมาชิกสภา ท่านใดมีการแก้ไขเพิม่ เติม ขอเรียนเชิญครับ

นายอับดุลนาเซร์ ฮะ เรียน
ท่านประธานสภา ผมนายอับดุลนาเซร์ ฮะ สมาชิกสภา
สมาชิกสภาฯ เขต ๑ เทศบาลเมืองสะเตงนอก เขต
ที่ ๑ ท่านประธานสภาครับ ในฐานะทีผ่ ม
เป็นประธานตรวจรายงานการประชุม ในเรือ่ งของรายชื่อตาแหน่งของ
เพือ่ นสมาชิกสภา ซึ่งผมได้ตรวจสอบแล้ว ก่อนทีผ่ มจะรับรองว่าตรวจ
ถูกต้องแล้ว บางครัง้ อาจเพราะเจ้าหน้าทีพ่ ิมพ์ผิดพลาดไปได้นนั้ ผมขอ
อนุญาตแก้ไขในทีป่ ระชุมสภาแห่งนีไ้ ด้หรือไม่ครับ ขอบคุณครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ เห็นชอบให้แก้ไขในทีป่ ระชุมแห่งนีไ้ ด้ครับ
ประธานสภา
ท่านสมาชิกสภา ท่านใดมีการแก้ไขเพิม่ เติม ขอเรียนเชิญครับ
ถ้าไม่มี ผมขอมติจากทีป่ ระชุมสภาแห่งนี้
ท่านสมาชิกสภา ท่านใดเห็นชอบรับรองรายงานการประชุม
สภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก ครัง้ ที่ ๒/๒๕๕๕ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒
(ครัง้ ที่ ๑) เมือ่ วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๕ โปรดยกมือครับ ขอบคุณครับ
ทีป่ ระชุม มีมติ รับรองรายงานการประชุม ๑๔ เสียง
งดออกเสียง ๔ เสียง
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ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง ญัตติ เพือ่ พิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล
เมืองสะเตงนอก เข้าเป็นคณะกรรมการบริหารกองทุน
หลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองสะเตงนอกแทนสมาชิกสภาเดิม
ซึ่งได้หมดวาระลง
นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ ระเบียบวาระที่ ๓ เรือ่ ง ญัตติ เพือ่ พิจารณาคัดเลือกสมาชิก
ประธานสภาเทศบาลฯ สภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก เข้าเป็นคณะกรรมการบริหารกองทุน
หลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองสะเตงนอกแทนสมาชิกสภาเดิม
ซึ่งได้หมดวาระลง โอกาสนีผ้ มขอให้เลขานุการสภาเทศบาล อ่านข้อ
ระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องกับระเบียบวาระที่ ๓ เรียนเชิญครับ
นายสมหมาย ลูกอินทร์ สาหรับญัตติ เพือ่ พิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเมือง
เลขานุการสภาฯ สะเตงนอก เข้าเป็นคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ
เทศบาลเมืองสะเตงนอกแทนสมาชิกสภาเดิม ซึ่งได้หมดวาระลงนัน้
สืบเนือ่ งจากเทศบาลเมืองสะเตงนอกได้สมัครเป็นสมาชิกกองทุน
หลักประกันสุขภาพ เมือ่ ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ซึ่งทางสานักงาน
หลักประกันสุขภาพได้มคี าสัง่ แต่งตัง้ คณะกรรมการบริหารกองทุน
สุขภาพของเทศบาลเมืองสะเตงนอก เมือ่ วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๓
ซึ่งมีกรรมการในส่วนของตัวแทนสมาชิกสภาเทศบาล เมืองสะเตงนอก
จานวน ๒ คน คือ นายอับดุลอายิ สามะ และนายอับดุลอาซิซ
หะยีปยิ วงศ์ ได้พ้นจากตาแหน่ง เนือ่ งจากสมาชิกเทศบาลตาบล
ขณะนัน้ ครบวาระลง เมือ่ วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๔ ทาให้กรรมการทัง้
๒ คน พ้นจากตาแหน่งไปด้วย ตามระเบียบคณะกรรมการบริหาร
กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ การกาหนดหลักเกณฑ์เพือ่
สนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนตาบลหรือเทศบาลดาเนินงานและ
บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิน่ หรือพืน้ ที่
พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้กาหนดไว้ในข้อ ๘ ในวันนี้ ขอให้ทปี่ ระชุมได้พิจารณา
คัดเลือก ในส่วนกรรมการ ทีเ่ ป็นตัวแทนสมาชิกสภา เทศบาลเมืองสะ
เตงนอก จานวน ๒ คน ขอบคุณครับ
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นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์
ท่านสมาชิกสภา ท่านใดไม่เข้าใจเกีย่ วกับระเบียบ สามารถ
ประธานสภา สอบถามได้ในทีป่ ระชุมแห่งนีค้ รับ
ถ้าไม่มี
ท่านใดสงสัย ผมขอให้สมาชิกสภา ในทีป่ ระชุมแห่งนี้
เสนอบุคคลทีส่ มควรจะเป็นคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกัน
สุขภาพเทศบาลเมืองสะเตงนอกแทนสมาชิกสภาเดิม ซึ่งได้หมดวาระ
ลงนัน้ ขอเรียนเชิญครับ
นายอับดุลนาเซร์ ฮะ เรียนประธานสภา
ผมนายอับดุลนาเซร์ ฮะ สมาชิกสภา
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๑ เทศบาลเมืองสะเตงนอก เขต ที่ ๑ ผมขอเสนอนายอับดุลอาซิซ
หะยีปยิ วงศ์ ขอบคุณครับ
ทีป่ ระชุม มีมติ รับรอง ๖ เสียง
นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์
ท่านสมาชิกสภา ท่านใดจะเสนอบุคคลทีเ่ ห็นสมควรเพิม่ เติม
ประธานสภา
ขอเรียนเชิญครับ
นางอุมาพร ใจแผ้ว สวัสดีค่ะ กราบเรียน
ท่านประธานสภาทีเ่ คารพ และสมาชิก
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒ สภาเทศบาลเมืองสะเตงนอกทุก ท่าน ดิฉันขอเสนอ จ่าสิบเอก วรดร
รอดทุกข์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก เขตที่ ๒
ทีป่ ระชุม มีมติ รับรอง ๓
นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์
ประธานสภา

เสียง
ท่าน

สมาชิกสภา ท่านใดมีการเสนอชื่อเพิม่ เติม เรียนเชิญครับ

นายอดุลย์ แวโวะ เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร ตลอดจนเพือ่ นสมาชิก
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๑ สภาผู้ทรงเกียรติทกุ ท่าน ผมนายอดุลย์ แวโวะ สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองสะเตงนอก เขตที่ ๓ ผมขอเสนอนายเพาซี มะเด็ง ครับ
ทีป่ ระชุม มีมติ รับรอง ๔ เสียง
นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ ท่านสมาชิกสภา ท่านใดมีการเสนอชื่อเพิม่ เติม เรียนเชิญครับ
ประธานสภา
นายอับดุลนาเซร์ ฮะ ขอบคุณครับท่านประธานสภาครับ ผมนายอับดุลนาเซร์ ฮะ
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๑ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก เขตที่ ๑ ท่านประธานครับ
ทีผ่ มขอเสนอนายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ เมือ่ สักครูน่ ี้ แสดงว่า
สมาชิกสภา ทีผ่ มเสนอไปนัน้ ได้รบั เลือกแล้ว ถูกต้องหรือไม่ครับ
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นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ เชิญเลขานุการสภา ชี้แจงครับ
ประธานสภา
นายสมหมาย ลูกอินทร์ สาหรับการคัดเลือกคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกัน
เลขานุการสภา สุขภาพระดับตาบลอยูท่ ปี่ ระชุมสภาแห่งนีว้ ่าจะตกลงกันอย่างไรในการ
คัดเลือกซึง่ แล้วแต่ทปี่ ระชุมจะเห็นสมควร โดยไม่มรี ะเบียบหลักเกณฑ์
อยูท่ ปี่ ระชุมว่าจะมอบหมายให้สมาชิกสภา คนใด ๒ คนเป็นตัวแทน
ของเทศบาลเมืองสะเตงนอก ทีป่ ระชุมสภาเห็นสมควรอย่างไรนัน้ อยูท่ ี่
สมาชิกสภา จะตกลงกัน ขอบคุณครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ ขอให้สมาชิกสภา เสนอทีป่ ระชุมแห่งนี้ เห็นสมควรคัดเลือก
ประธานสภา โดยวิธใี ด เรียนเชิญคนสมาชิกสภาครับ
นายอับดุลเลาะ กาซอ สวัสดีครับ เรียนท่านประธานสภาทีเ่ คารพ ผมขอให้ทปี่ ระชุม
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๓ สภาแห่งนี้ มีมติตามเสียงข้างมาก โดยวิธกี ารยกมือครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ ท่านสมาชิกสภา ท่านใดมีการเสนอเป็นอย่างอื่น ขอเรียนเชิญ
ประธานสภา
นายปฐม ปันสรณะ สวัสดีครับท่านประธานสภา เพือ่ นสมาชิกสภาเทศบาลเมือง
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒ สะเตงนอกผู้ทรงเกียรติทกุ ท่าน ผมขอนาเสนอนายสมชัย หิตานุกูล
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก เขตที่ ๒ เป็นกรรมการบริหาร
กองทุนหลักประกันสุขภาพ ครับ
ทีป่ ระชุม มีมติ รับรอง ๘ เสียง
นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ เมือ่ ทีป่ ระชุมได้เสนอบุคคลทีเ่ ห็นสมควรเป็นกรรมการบริหาร
ประธานสภา กองทุนหลักประกันสุขภาพ รวมจานวนทัง้ สิน้ ๔ คน
ท่านสมาชิกสภา ท่านใดมีการเสนอชื่อเพิม่ เติมหรือไม่
ถ้าไม่มี ผมขอดาเนินการคัดเลือกในลาดับต่อไป ตามวิธกี าร
คัดเลือกทีน่ ายอับดุลเลาะ กาซอ สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๓
เสนอมาเมือ่ สักครูน่ ี้ โดยใช้วิธกี ารยกมือ และถือเสียงข้างมากเป็นมติ
ผมขอดาเนินการในขั้นการลงมติครับ
ท่านสมาชิกสภา ท่านใด เห็นว่านายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์
สมควรเป็นคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาล
เมืองสะเตงนอก โปรดยกมือครับ
ทีป่ ระชุม มีมติ เห็นชอบ ๑๑ เสียง
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นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ เรียนเชิญท่านสมาชิกสภา เขตที่ ๒ ครับ
ประธานสภา
นางอุมาพร ใจแผ้ว กราบเรียนท่านประธานสภา ดิฉันนางอุมาพร ใจแผ้ว สมาชิก
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒ สภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก เขตที่ ๒ ขออนุญาตสอบถามท่าน
ประธาน ว่าการยกมือครัง้ นี้ สมาชิกสภา หนึง่ คนมีสิทธิยกมือให้เพียง
หนึง่ ครัง้ หรือไม่ หรือมีสิทธิยกมือให้ได้ผู้ทถี่ ูกเสนอชื่อร่วมเป็นคณะ
กรรมการ ทุกคนคะ ขอบคุณคะ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ เชิญเลขานุการสภา ชี้แจงครับ
ประธานสภา
นายสมหมาย ลูกอินทร์ ขอบคุณท่านประธานสภาครับ ในการคัดเลือกนีแ้ ต่ละคน
เลขานุการสภา มีสิทธิได้หนึง่ เสียง และสามารถยกมือให้คนต่อไปได้อีกครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ คนสมาชิกสภา ท่านใดเห็นว่า จ่าสิบเอกวรดร รอดทุกข์
ประธานสภา สมควรเป็นคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาล
เมืองสะเตงนอก โปรดยกมือครับ
ทีป่ ระชุม มีมติ เห็นชอบ ๖ เสียง
นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ ท่านสมาชิกสภา ท่านใดเห็นว่า นายเพาซี มะเด็ง สมควร
ประธานสภา เป็นคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาล
เมืองสะเตงนอก โปรดยกมือครับ
ทีป่ ระชุม มีมติ เห็นชอบ ๙ เสียง
นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ ท่านสมาชิกสภา ท่านใดเห็นว่า นายสมชัย หิตานุกูล สมควร
ประธานสภา เป็นคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมือง
สะเตงนอก โปรดยกมือครับ
ทีป่ ระชุม มีมติ เห็นชอบ ๘ เสียง
นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ เชิญเลขานุการสภา ประกาศผลการคัดเลือกครับ
ประธานสภา
นายสมหมาย ลูกอินทร์ ทีป่ ระชุมสภาได้มมี ติคดั เลือกคณะกรรมการบริหารกองทุน
เลขานุการสภา หลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองสะเตงนอกแทนสมาชิกสภาเดิม
ซึง่ ได้หมดวาระลง จานวน ๒ คน ตามลาดับคะแนนสูงสุด ดังนี้
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๑. นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ ได้คะแนน ๑๑ เสียง
๒. นายเพาซี มะเด็ง ได้คะแนน ๙ เสียง
๓. นายสมชัย หิตานุกูล ได้คะแนน ๘ เสียง
๔. จ่าสิบเอกวรดร รอดทุกข์ ได้คะแนน ๖ เสียง
ทีป่ ระชุมได้ลงมติแล้ว ให้ผู้ทไี่ ด้คะแนนสูงสุดตามลาดับที่ ๑ และ ๒
เป็นตัวแทนของสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก เข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการบริหารงานหลักประกันสุขภาพ ระดับเทศบาลเมือง
สะเตงนอก ซึง่ ทางเทศบาลจะนารายชื่อผู้ทไี่ ด้รบั เลือกเสนอ
คณะกรรมการบริหารหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพือ่ แต่งตัง้ เป็น
คาสัง่ ต่อไป ซึง่ จะมีวาระในการทาหน้าทีเ่ ท่าทีเ่ หลือ คือ ดารงตาแหน่ง
ถึงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๕ เมือ่ ครบวาระแล้ว จะมีการคัดเลือกใหม่
อีกครัง้
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง ญัตติ เพือ่ พิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเมือง
สะเตงนอก เพือ่ ร่วมเป็นคณะกรรมการในการจัดทาแผนพัฒนา
เทศบาลเมืองสะเตงนอก ในชุดต่าง ๆ ดังนี้
(๑) คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองสะเตงนอก จานวน ๓ คน
(๒) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
เมืองสะเตงนอก จานวน ๓ คน
นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ ในระเบียบวาระนี้ ขอให้เลขานุการสภา ชี้แจงกฎระเบียบที่
ประธานสภาเทศบาลฯ เกีย่ วข้อง เรียนเชิญครับ
นายสมหมาย ลูกอินทร์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผน พัฒนา
เลขานุการสภาฯ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๘
ให้ผู้บริหาร
ท้องถิน่ แต่งตัง้ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิน่ ประกอบด้วย
(๑) ผู้บริหารท้องถิน่ ประธานกรรมการ
(๒) รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ นัน้ ทุกคน
กรรมการ
(๓) สมาชิกสภาท้องถิน่ ทีส่ ภาท้องถิน่ คัดเลือกจานวนสามคน
กรรมการ
(๔) ผู้ทรงคุณวุฒิทผี่ ู้บริหารท้องถิน่ คัดเลือกจานวนสามคน กรรมการ
(๕) ผู้แทนภาคราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจทีผ่ ู้บริหารท้องถิน่ คัดเลือก
จานวนไม่น้อยกว่าสามคน กรรมการ
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นายสมหมาย ลูกอินทร์ (๖) ผู้แทนประชาคมท้องถิน่ ทีป่ ระชาคมท้องถิน่ คัดเลือก
เลขานุการสภา
จานวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินหกคน กรรมการ
(๗) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
กรรมการและเลขานุการ
(๘) หัวหน้าส่วนการบริหารทีม่ หี น้าทีจ่ ดั ทาแผน ผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการตามข้อ ๘(๓)(๔)(๕) และ (๖) ให้มวี าระอยูใ่ นตาแหน่งคราว
ละสองปีและอาจได้รบั การคัดเลือกอีกได้
สืบเนือ่ งจากกรรมการชุดทีแ่ ล้ว ซึง่ นายกเทศมนตรี ได้แต่งตัง้
ไปนัน้ ครบวาระลง ตามระเบียบแล้วต้องให้ผู้แทนทีม่ าจากสภาท้องถิน่
เป็นกรรมการ ๓ คน เพราะฉะนัน้ ในวันนี้ ลาดับแรกขอให้ทปี่ ระชุม
ได้พิจารณาคัดเลือกตัวแทนสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
เพือ่ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
จานวน ๓ คน และลาดับต่อไปให้ทปี่ ระชุมพิจารณาคัดเลือก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสะเตง
นอก จานวน ๓ คน ขอเรียนเชิญประธานสภาดาเนินการต่อไปครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ เรียนเชิญสมาชิกสภา เขตที่ ๓ ครับ
ประธานสภาเทศบาลฯ
นายศราวุธ อับดุลกอเดร์ ยานยา เรียนท่านประธานสภา ผมนายศราวุธ อับดุลกอเดร์ ยานยา
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๓ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก เขตที่ ๓ ขออนุญาตเสนอ
นายอิทธินันท์ สาเฮาะ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก เขตที่ ๓
ร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
เมืองสะเตงนอก ครับ
ทีป่ ระชุม มีมติ รับรอง ๒ เสียง
นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ ท่านสมาชิกสภา ท่านใดจะเสนอชื่อเพิม่ เติม เรียนเชิญครับ
ประธานสภา
นายบากอรี บาเก็ง สวัสดีทา่ นประธานสภาครับ ผมนายบากอรี บาเก็ง
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๑ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก เขตที่ ๑ ขอเสนอนายมะยูโซ๊ะ
โต๊ะแว ร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลเมืองสะเตงนอก ครับ
ทีป่ ระชุม มีมติ รับรอง ๖ เสียง
นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ ท่านสมาชิกสภา ท่านใดจะเสนอชื่อเพิม่ เติม เรียนเชิญครับ
ประธานสภา

- ๑๐ –

นางอุมาพร ใจแผ้ว กราบเรียนท่านประธานสภา ดิฉันนางอุมาพร ใจแผ้ว
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก เขตที่ ๒ มีข้อสงสัยขอซักถาม
สืบเนือ่ งจากการคัดเลือกคณะกรรมการครัง้ ทีผ่ ่านมา และในครัง้ นีใ้ ช้
หลักเกณฑ์การคัดเลือกเช่นเดียวกันกับครัง้ ทีผ่ ่านมาหรือไม่ คือ
สมาชิกสภา ๑ คน มีสิทธิเลือกได้ทกุ คนทีเ่ สนอมาใช่หรือไม่คะ่
นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ เชิญเลขานุการสภา ชี้แจงครับ
ประธานสภา
นายสมหมาย ลูกอินทร์ สาหรับหลักเกณฑ์การคัดเลือกนัน้ อยูท่ ปี่ ระชุมสภาแห่งนี้
เลขานุการสภา เห็นชอบว่าจะใช้หลักเกณฑ์และวิธกี ารคัดเลือกอย่างไร อาจใช้
หลักเกณฑ์เช่นเดิมหรือมีหลักเกณฑ์การคัดเลือกใหม่ก็ได้ ซึง่ อยูท่ มี่ ติ
ในทีป่ ระชุมสภาแห่งนีค้ รับ ขอบคุณครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ เชิญสมาชิกสภา เขตที่ ๒ ครับ
ประธานสภา
นางอุมาพร ใจแผ้ว เรียนประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทกุ คน ดิฉัน
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒ นางอุมาพร ใจแผ้ว สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก เขตที่ ๒
ขออนุญาตหารือต่อเนือ่ งนะคะ ดิฉันเห็นว่า ทีป่ ระชุมควรกาหนด
หลักเกณฑ์การคัดเลือกทีช่ ัดเจนขึ้นมา สมมติว่ามีการเสนอชื่อมา ๗
คน ในการลงคะแนนคัดเลือก สมาชิกสภา ๑ คน สามารถออกเสียง
ได้ ๗ ครัง้ ซึง่ ไม่ถูกต้องเท่าไร แต่หากสมาชิกสภา ๑ คน มีสิทธิออก
เสียงได้ตามจานวนกรรมการทีก่ าหนดให้ในแต่ละคณะนัน้ จะมีความ
ยุติธรรมมากกว่า ดิฉันขอหารือเพียงเท่านีค้ ะ
นายสมหมาย ลูกอินทร์ ในเรือ่ งการกาหนดหลักเกณฑ์ดังกล่าว จะขึ้นอยูก่ ับทีป่ ระชุม
เลขานุการสภา แห่งนี้ โดยคานึงเสียงส่วนใหญ่กาหนดให้มวี ิธกี ารคัดเลือกอย่างไร
นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ เชิญสมาชิกสภา เขตที่ ๑ ครับ
ประธานสภา
นายอับดุลนาเซร์ ฮะ เรียนท่านประธานทีเ่ คารพ ผมนายอับดุลนาเซร์ ฮะ สมาชิก
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๑ สภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก เขตที่ ๑ ท่านประธานครับ ในเมือ่ ท่าน
สมาชิกสภา เขตที่ ๒ ได้เสนอมา ผมก็ขอเสนอวิธกี ารคัดเลือกเช่นกัน
ผมเห็นว่าควรใช้วิธแี บบเปิดเผยและใช้หลักเกณฑ์เดียวกับการคัดเลือก
คณะกรรมการตามระเบียบวาระที่ ๓ ขอบคุณครับ

- ๑๑ –

นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีการเสนอเพิม่ เติม ขอเรียนเชิญครับ
ประธานสภา
นางอุมาพร ใจแผ้ว กราบเรียนท่านประธาน ทีด่ ิฉันเสนอไป มิใช่ให้มกี ารคัดเลือก
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒ แบบปิด แต่ให้ใช้วิธแี บบเปิดเผยโดยการยกมือ เพียงแต่ให้สมาชิก ๑
คน มีสิทธิออกเสียงได้ตามจานวนกรรมการทีก่ าหนดในคณะนัน้ ๆ
เพือ่ ความยุติธรรมต่อท่านอื่น หากว่าสมาชิกสภา ในทีป่ ระชุมสภาแห่ง
นี้ เสนอชื่อมา ๑๐ คน และทุกคนมีสิทธิออกเสียงได้ทงั้ ๑๐ คนนัน้ จะ
หาบทสรุปได้ลาบาก แต่ให้เรามองด้วยคุณสมบัติและความรูข้ องท่าน
สมาชิกสภา แต่ละท่าน ดังนัน้ จึงขอให้ทปี่ ระชุมสภาแห่งนีพ้ ิจารณาอีก
ครัง้ ขอบคุณค่ะ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ ท่านสมาชิกสภา ท่านใดมีการเสนอเพิม่ เติม เรียนเชิญครับ
ประธานสภา ถ้าไม่มี ผมขอมติจากทีป่ ระชุมสภาแห่งนี้ เกีย่ วกับหลักเกณฑ์
และวิธกี ารคัดเลือกคณะกรรมการในแต่ละคณะ ดังนี้
ประเด็นทีห่ นึง่ ทุกคนมีสิทธิออกเสียงได้ตามจานวนบุคคลทีถ่ ูก
เสนอ ตามการเสนอของนายอับดุลนาเซร์ ฮะ สมาชิกสภาเทศบาล
เขตที่ ๑
ประเด็นทีส่ อง ทุกคนมีสิทธิออกเสียงได้ตามจานวนกรรมการ
ทีก่ าหนดให้มใี นแต่ละคณะ ตามการเสนอของนางอุมาพร ใจแผ้ว
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒
ท่านใดเห็นว่าการเสนอวิธกี ารคัดเลือก ประเด็นทีห่ นึง่
ของนายอับดุลนาเซร์ ฮะ เป็นความยุติธรรม โปรดยกมือครับ
ทีป่ ระชุม มีมติ เห็นชอบ

๙

เสียง

นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ ท่านใดเห็นว่าการเสนอวิธกี ารคัดเลือก ประเด็นทีส่ อง
ประธานสภา ของนางอุมาพร ใจแผ้ว เป็นความยุติธรรม โปรดยกมือครับ
ทีป่ ระชุม มีมติ เห็นชอบ ๔ เสียง
นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ ตามมติทปี่ ระชุม เห็นชอบให้มกี ารกาหนดหลักเกณฑ์และ
ประธานสภา วิธกี ารคัดเลือกตามประเด็นทีห่ นึง่ คือ ทุกคนมีสิทธิออกเสียงได้ตาม
จานวนบุคคลทีถ่ ูกเสนอ ตามการเสนอของนายอับดุลนาเซร์ ฮะ
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๑
ท่านสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอชื่อ
เพิม่ เติม เรียนเชิญครับ

- ๑๒ –

นายอับดุลเลาะ กาซอ เรียนท่านประธานสภาทีเ่ คารพ ผมนายอับดุลเลาะ กาซอ
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๓ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก เขตที่ ๓ ขอเสนอนายอดุลย์
แวโวะ สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๓ ครับ
ทีป่ ระชุม มีมติ รับรอง ๔ เสียง
นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ ท่านสมาชิกสภา ท่านใดจะเสนอชื่อเพิม่ เติม เรียนเชิญครับ
ประธานสภา
นายปฐม ปันสรณะ เรียนท่านประธานสภาทีเ่ คารพ ผมนายปฐม ปันสรณะ สมาชิก
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒ สภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก เขตทื่ ๒ ขอเสนอนายจ่าสิบเอก วรดร
รอดทุกข์ สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒ ครับ
ทีป่ ระชุม มีมติ รับรอง ๒ เสียง
นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ ท่านสมาชิกสภา ท่านใดจะเสนอชื่อเพิม่ เติม เรียนเชิญครับ
ประธานสภา
นายดอเลาะ สะหัดอีตา เรียนท่านประธานสภาทีเ่ คารพ ผมนายดอเลาะ สะหัดอีตา
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก เขตที่ ๒ ขอเส
หิตานุกูล สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒ ครับ
ทีป่ ระชุม มีมติ รับรอง ๕ เสียง
นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ ท่านสมาชิกสภา ท่านใดจะเสนอชื่อเพิม่ เติม เรียนเชิญครับ
ประธานสภา ถ้าไม่มี ผมจะขอมติจากทีป่ ระชุม ขอเชิญเลขานุการสภา ครับ
นายสมหมาย ลูกอินทร์ ท่านใดเห็นว่านายอิทธินันท์ สาเฮาะ สมควรทีจ่ ะเข้าร่วมเป็น
เลขานุการสภา คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองสะเตงนอก โปรดยกมือครับ
ทีป่ ระชุม มีมติ เห็นชอบ ๖ เสียง
นายสมหมาย ลูกอินทร์ ท่านใดเห็นว่านายมะยูโซ๊ะ โต๊ะแว สมควรทีจ่ ะเข้าร่วมเป็น
เลขานุการสภา คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองสะเตงนอก โปรดยกมือครับ
ทีป่ ระชุม มีมติ เห็นชอบ ๙ เสียง
นายสมหมาย ลูกอินทร์ ท่านใดเห็นว่านายอดุลย์ แวโวะ สมควรทีจ่ ะเข้าร่วมเป็น
เลขานุการสภา คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองสะเตงนอก โปรดยกมือครับ
ทีป่ ระชุม มีมติ เห็นชอบ ๙ เสียง

นอนายสมชัย

- ๑๓ –

นายสมหมาย ลูกอินทร์ ท่านใดเห็นว่าจ่าสิบเอก วรดร รอดทุกข์ สมควรทีจ่ ะเข้าร่วม
เลขานุการสภา เป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองสะเตงนอก โปรดยกมือครับ
ทีป่ ระชุม มีมติ เห็นชอบ ๕ เสียง
นายสมหมาย ลูกอินทร์ ท่านใดเห็นว่านายสมชัย หิตานุกูล สมควรทีจ่ ะเข้าร่วมเป็น
เลขานุการสภา คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองสะเตงนอก โปรดยกมือครับ
ทีป่ ระชุม มีมติ เห็นชอบ ๑๔ เสียง
นายสมหมาย ลูกอินทร์ ผมขอสรุปผลการคัดเลือกผู้ทสี่ ภาแห่งนีไ้ ด้พิจารณาคัดเลือก
เลขานุการสภา สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก เพือ่ ร่วมเป็นคณะกรรมการ
พัฒนาเทศบาลเมืองสะเตงนอก จานวน ๓ คน ตามลาดับคะแนนสูงสุด
ดังนี้
๑ นายสมชัย หิตานุกูล ได้คะแนน ๑๔ เสียง
๒ นายมะยูโซ๊ะ โต๊ะแว ได้คะแนน ๙ เสียง
๓ นายอดุลย์ แวโวะ ได้คะแนน ๙ เสียง
ซึง่ ตัวแทนสมาชิกสภา ทัง้ ๓ ท่านนี้ จะได้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ
พัฒนาเทศบาลเมืองสะเตงนอก ขอบคุณครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ ต่อไป เป็นการคัดเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
ประธานสภา แผนพัฒนาเทศบาลเมืองสะเตงนอก จานวน ๓ คน
ท่านสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอบุคคลทีเ่ ห็นสมควรร่วมเป็น
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมือง
สะเตงนอก เรียนเชิญครับ
นายสุกรี เจ๊ะเงาะ เรียนท่านประธานสภาทีเ่ คารพ ผมนายสุกรี เจ๊ะเงาะ สมาชิก
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๑ สภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก เขตที่ ๑ ผมขอเสนอนายอับดุลนาเซร์
ฮะ ร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
เมืองสะเตงนอก ครับ
ทีป่ ระชุม มีมติ รับรอง ๔ เสียง
นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ ท่านสมาชิกสภา ท่านใดจะเสนอบุคคลทีเ่ ห็นสมควรร่วมเป็น
ประธานสภา คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมือง
สะเตงนอก เรียนเชิญครับ

- ๑๔ –

จ่าสิบเอกวรดร รอดทุกข์ เรียนท่านประธานสภาทีเ่ คารพ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒ ผู้ทรงเกียรติทกุ ท่าน ผมจ่าสิบเอกวรดร รอดทุกข์ สมาชิกสภา
เทศบาลเมืองสะเตงนอก เขตที่ ๒ ผมขอเสนอนายศราวุธ อับดุลกอเดร์
ยานยา ร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลเมืองสะเตงนอก ครับ
ทีป่ ระชุม มีมติ รับรอง ๓ เสียง
นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ ท่านสมาชิกสภา ท่านใดจะเสนอบุคคลทีเ่ ห็นสมควรร่วมเป็น
ประธานสภา คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมือง
สะเตงนอก เรียนเชิญครับ
นายอดุลย์ แวโวะ เรียนท่านประธานสภาทีเ่ คารพ คณะผู้บริหาร ตลอดจน
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๓ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทกุ ท่าน ผมนายอดุลย์ แวโวะ สมาชิกสภา
เทศบาลเมืองสะเตงนอก เขตที่ ๓ ผมขอเสนอนายอิทธินันท์ สาเฮาะ
ร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
เมืองสะเตงนอก ครับ
ทีป่ ระชุม มีมติ รับรอง ๓ เสียง
นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ สมาชิกสภาท่านใดจะเสนอบุคคลทีเ่ ห็นสมควรร่วมเป็น
ประธานสภา คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมือง
สะเตงนอก เรียนเชิญครับ
นายบากอรี บาเก็ง เรียนท่านประธานสภาทีเ่ คารพ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๑ ผู้ทรงเกียรติทกุ ท่าน ผมนายบากอรี บาเก็ง สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
สะเตงนอก เขตที่ ๑ ผมขอเสนอนายสุกรี เจ๊ะเงาะ ร่วมเป็น
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมือง
สะเตงนอก ครับ
ทีป่ ระชุม มีมติ รับรอง ๒ เสียง
นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ ท่านสมาชิกสภา ท่านใดจะเสนอบุคคลทีเ่ ห็นสมควรร่วมเป็น
ประธานสภา คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมือง
สะเตงนอก เรียนเชิญครับ

- ๑๕ –

นางอุมาพร ใจแผ้ว กราบเรียนท่านประธานทีเ่ คารพ ดิฉันนางอุมาพร ใจแผ้ว
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก เขตที่ ๒ ดิฉันขอเสนอ
นายกานต์ชนก กูเ้ กียรติเนาวบุตร ร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสะเตงนอก ค่ะ
ทีป่ ระชุม มีมติ รับรอง ๒ เสียง
นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ เชิญสมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๓ ครับ
ประธานสภา
นายกานต์ชนก กูเ้ กียรติเนาวบุตร เรียนประธานสภา ผมนายกานต์ชนก กูเ้ กียรติเนาวบุตร
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๓ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก เขตที่ ๓ ขอสละสิทธิค์ รับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ ท่านสมาชิกสภา ท่านใดจะเสนอบุคคลทีเ่ ห็นสมควรร่วมเป็น
ประธานสภา คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมือง
สะเตงนอก เรียนเชิญครับ ถ้าไม่มี ผมขอเชิญเลขานุการสภาฯ ขอมติ
ทีป่ ระชุมครับ
นายสมหมาย ลูกอินทร์ ขอบคุณท่านประธานครับ ทีป่ ระชุมสภาได้เสนอบุคคลทีเ่ ห็น
เลขานุการสภา สมควรร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลเมืองสะเตงนอก รวมทัง้ สิน้ ๔ คน ลาดับต่อไป ขอให้ทปี่ ระชุม
คัดเลือกคณะกรรมการ เพียง ๓ คน
ท่านใดเห็นว่านายอับดุลนาเซร์ ฮะ สมควรเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมือง
สะเตงนอก โปรดยกมือครับ
ทีป่ ระชุม มีมติ เห็นชอบ ๑๓ เสียง
นายสมหมาย ลูกอินทร์ ท่านใดเห็นว่านายศราวุธ อับดุลกอเดร์ ยานยา สมควรเข้าร่วม
เลขานุการสภา เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมือง
สะเตงนอก โปรดยกมือครับ
ทีป่ ระชุม มีมติ เห็นชอบ ๖ เสียง
นายสมหมาย ลูกอินทร์ ท่านใดเห็นว่านายอิทธินันท์ สาเฮาะ สมควรเข้าร่วมเป็นคณะ
เลขานุการสภา กรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
โปรดยกมือครับ
ทีป่ ระชุม มีมติ เห็นชอบ ๑๓ เสียง

- ๑๖ –

นายสมหมาย ลูกอินทร์ ท่านใดเห็นว่านายสุกรี เจ๊ะเงาะ สมควรเข้าร่วมเป็นคณะ
เลขานุการสภา กรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
โปรดยกมือครับ
ทีป่ ระชุม มีมติ เห็นชอบ ๘ เสียง
นายสมหมาย ลูกอินทร์ ขอบคุณครับ เมือ่ ทีป่ ระชุมได้คดั เลือกแล้ว ซึง่ บุคคลทีไ่ ด้เป็น
เลขานุการสภา ตัวแทนสมาชิกสภาเทศบาลฯ เพือ่ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสะเตงนอก ตามลาดับคะแนน
สูงสุด ดังนี้
๑ นายอับดุลนาเซร์ ฮะ ได้คะแนน ๑๓ เสียง
๒ นายอิทธินันท์ สาเฮาะ ได้คะแนน ๑๓ เสียง
๓ นายสุกรี เจ๊ะเงาะ ได้คะแนน ๘ เสียง
ซึง่ ตัวแทนสมาชิกสภา ทัง้ ๓ ท่านนี้ จะได้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสะเตงนอก และ
หลังจากนี้ ท่านนายกเทศมนตรีฯ จะได้ออกคาสัง่ แต่งตัง้ และร่วมการ
ประชุมคณะกรรมการต่อไป ซึง่ คณะกรรมการทัง้ ๒ คณะนี้ จะอยูใ่ น
วาระ ๒ ปี เมือ่ ครบวาระแล้ว สภาเทศบาล แห่งนี้ จะทาการคัดเลือก
ใหม่อีกครัง้ ขอบคุณครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ ขอพักการประชุม ๑๐ น. ครับ
ประธานสภา
เริม่ ประชุมต่อเวลา ๑๐.๕๑ น.
ระเบียบวาระที่ ๕ ญัตติ เพือ่ พิจารณา ขออนุมัติโอนและแก้ไขเปลีย่ นแปลงคาชีแจง
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ของหน่วยงาน
สานักปลัดเทศบาล กองคลัง กองการศึกษา และกองช่า
ง
นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์
ประธานสภา

โอกาสนี้ ขอให้คณะผู้บริหารชี้แจง ขอเรียนเชิญครับ

นายเกษมสันต์ สาแม
ครับท่านประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ
นายเทศมนตรี ทุกท่าน ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายเกษมสันต์ สาแม
นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก ในเรือ่ งของระเบียบวาระที่ ๕

- ๑๗ –

นายเกษมสันต์ สาแม
นายกเทศมนตรี

ขออนุมตั ิโอนและแก้ไขเปลีย่ นแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๕
เริม่ แรกของหน่วยงานสานักปลัดเทศบาล ผมก็ต้องขออนุญาต
ให้ความชัดเจนของเรือ่ งนี้ ให้หวั หน้าสานักปลัดเทศบาลท่าน
เกรียงศักดิ์ ได้ชี้แจงในทีป่ ระชุมแห่งนี้ ท่านประธานสภาขออนุญาต
ครับ

นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ อนุญาตครับ
ประธานสภา
นายเกรียงศักดิ์ อินทรสกุล
เรียนประธานสภา รองประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ รายงานทีไ่ ด้โอนจัดซื้อเครือ่ ง
เข้าเล่มสันกาวร้อน จานวน ๑ เครือ่ ง และเครือ่ งตัดหญ้าแบบข้อแข็ง
จานวน ๒ เครือ่ ง ดังนี้
โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
ของหน่วยงาน
สานักปลัดเทศบาล มีดังนี้
๑. ค่าจัดซื้อเครื่องเข้าเล่มสันกาวร้อน
ด้าน บริหารงานทัว่ ไป แผนงาน บริหารงานทัว่ ไป
งาน วางแผนสถิติและวิชาการงบลงทุน
หมวด ค่าครุภณ
ั ฑ์
ประเภท ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน
- ค่าจัดซื้อเครือ่ งเข้าเล่มสันกาวร้อน
งบประมาณอนุมตั ิ - บาท
งบประมาณคงเหลือ - บาท
โอนครัง้ นี้ เพิม่
๑๕,๐๐๐.- บาท
ยอดงบประมาณคงเหลือ ๑๕,๐๐๐.- บาท
คาชีแ้ จงงบประมาณรายจ่ายกรณีมีการแก้ไขเปลีย่ นแปลง
 ค่าจัดซื้อเครือ่ งเข้าเล่มสันกาวร้อนระบบอัตโนมัติ จานวน ๑
เครือ่ ง โดยมีคุณสมบัติดังนี้
- เข้าเล่มเอกสารหนาไม่ต่ากว่า ๔ เซมติเมตร หรือไม่น้อย
กว่า ๓๕๐ แผ่น
-เข้าเล่มเอกสารขนาด A๔ – F ๑๔
-มีระบบตัดไฟอัตโนมัติเมือ่ มีไฟเข้าเกิน

- ๑๘ –

นายเกรียงศักดิ์ อินทรสกุล
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล

จัดซื้อตามท้องตลาด ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทัว่ ไป งาน วางแผนสถิติและวิชาการ
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
๒. ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จานวน ๒ เครื่อง
ด้าน บริการชุมชนและสังคม แผนงาน เคหะและชุมชน
งาน บริหารทัว่ ไปเกีย่ วกับเคหะและชุมชน
หมวดค่าครุภณ
ั ฑ์
ประเภท ครุภณ
ั ฑ์งานบ้านงานครัว
- ค่าจัดซื้อเครือ่ งตัดหญ้า
งบประมาณอนุมตั ิ - บาท
งบประมาณคงเหลือ - บาท
โอนครัง้ นี้ เพิม่
๑๙,๐๐๐.- บาท
ยอดงบประมาณคงเหลือ ๑๙,๐๐๐.- บาท
คาชีแ้ จงงบประมาณรายจ่ายกรณีมีการแก้ไขเปลีย่ นแปลง
 ค่าจัดซื้อเครือ่ งตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จานวน ๒ เครือ่ ง ๆ
ละ ๙,๕๐๐.- บาท โดยมีคุณสมบัติดังนี้
-เป็นเครือ่ งตัดหญ้าแบบสะพาย
-มีเครือ่ งยนต์ ขนาดไม่ต่ากว่า ๑.๕๐ แรงม้า
-ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า ๓๐ ซีซี
-พร้อมมีใบมีด
จัดซื้อตามราคาท้องตลาด ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงาน เคหะและชุมชน งาน บริหารงานทัว่ ไป
เกีย่ วกับเคหะและชุมชน ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
คือเดิมเจ้าหน้าทีไ่ ด้ใช้กรรไกรตัดหญ้า ทีน่ พี้ นื้ ทีก่ ว้าง ผมพิจารณาดู
แล้วเห็นชอบสมควรทีจ่ ะใช้เครือ่ งตัดหญ้า จึงดาเนินการโอนเงิน
งบประมาณ ขอบคุณครับ

นายเกษมสันต์ สาแม เข้าใจหรือไม่ครับเพือ่ นสมาชิกสภา ถ้าไม่เข้าใจสอบถามได้
นายกเทศมนตรี
นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ เชิญท่านสมาชิกสภาครับ
ประธานสภา

- ๑๙ –

จ่าสิบเอก วรดร รอดทุกข์ คืออยากถามว่าเครือ่ งตัดหญ้าจัดซื้อแล้วหรือยังครับ
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒
นายเกรียงศักดิ์ อินทรสกุล คือตอนนีเ้ ครือ่ งตัดหญ้ายังไม่ได้จดั ซื้อครับ
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ ท่านใดไม่เข้าใจสอบถามได้ เรียนเชิญครับท่านสมาชิกสภา
ประธานสภา
เขตที่ ๒
นางอุมาพร ใจแผ้ว กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านหัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒ คืออยากจะทราบเท่าทีอ่ ่านดู คือตัง้ ข้อสังเกตยีห่ อ้ ไม่ได้ระบุ แต่ทราบ
ว่า ตามกฎระเบียบข้อกระทรวงใช่หรือไม่ค่ะ ถ้าเป็นการระบุยหี่ อ้ สเป็ก
เดียวหรือว่าอย่างไร ดีกว่าพิจารณาจ่ายไป
นายเกรียงศักดิ์ อินทรสกุล คือถ้าระบุสเป็กยีห่ อ้ นีไ้ ม่ได้ครับตามระเบียบต้องระบุให้กว้าง
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภณ
ั ฑ์ ขอบคุณครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ เชิญท่านสมาชิกสภาเขตที่ ๒
ประธานสภา
นายปฐม ปันสรณะ เรียนท่านประธาน และท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทกุ ท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒ คือผมสงสัยอยูท่ วี่ ่า ถ้าจัดซื้อเครือ่ งเข้าเล่มสันกาวร้อนระบบอัตโนมัติ
จานวน ๑ เครือ่ ง มีคุณสมบัติดังนี้
- เข้าเล่มเอกสารหนาไม่ต่ากว่า ๔ เซนติเมตร หรือไม่น้อยกว่า ๓๕๐
แผ่น
- เข้าเล่มเอกสารขนาด เอ๔ – เอฟ๑๔
- มีระบบไฟอัตโนมัติเมือ่ มีไฟเข้าเกิน
จัดซื้อตามราคาท้องตลาด ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทัว่ ไป งาน วางแผนสถิติและวิชาการ
คือว่าผมอยากจะถามว่าตอนนีม้ สี เป็กจัดซื้อหรือยังครับ
เครือ่ งเข้าเล่มสันกาวร้อน เหมือนกับว่าเราจะตัง้ โรงพิมพ์ได้ เพราะว่า
เครือ่ งเย็บเล่มสันกาวร้อน คือราคาปกติก็ล้านกว่าบาทอยูแ่ ล้ว
เพราะว่างบประมาณ ๕๕๐,๐๐๐.- บาท ประเภทค่าบารุงรักษาและ
ปรับปรุงครุภณ
ั ฑ์ (ทีม่ วี งเงินเกิน ๕,๐๐๐.- บาท) ผมว่าค่าจัดซ่อมนีไ้ ม่
พอครับ คือผมก็มปี ระสบการณ์ทางด้านนีอ้ ยู่ ขอเรียนถามเพียงเท่านี้
ครับท่าน คือว่าการเข้าเล่ม เราต้องใช้บคุ ลการจานวนมาก อย่างน้อย
ถึง ๑๕ คน คือการทางานชุดนีต้ ้องใช้บคุ ลการเข้าเล่มอย่างน้อย ๆ คน

- ๒๐ –

นายปฐม ปันสรณะ
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒

จัดทาเข้าเล่มและการเก็บเข้าหน้าแต่ละแผ่นแต่ละหน้า ต้องใช้คนเป็น
จานวนมาก ขอขอบคุณมากครับ

นายเกรียงศักดิ์ อินทรสกุล คือเครือ่ งเข้าเล่มสันกาวนี้ งบประมาณทีต่ งั้ จริง ๆ ไว้
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล ๑๕,๐๐๐ บาท ไม่ใช่ ๕๕๐,๐๐๐.
- บาท
นายปฐม ปันสรณะ จานวนเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท แล้วมีสเป็กยืน่ จัดซื้อแล้วหรือยัง
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒ ครับ
นายเกรียงศักดิ์ อินทรสกุล ตอนนีย้ งั ไม่ได้จดั ซื้อครับ เพียงแต่ว่าโอนเงินตัง้ ขึ้นเป็นรายการ
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล ใหม่ครับ
นายปฐม ปันสรณะ แต่ว่าเครือ่ งนีร้ าคาแพงครับ
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒
นายเกรียงศักดิ์ อินทรสกุล ขออนุญาตให้ต่วนหรือให้ ผอ.กองคลังชี้แจงได้หรือไม่ครับ
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ ครับเชิญผู้อานวยการกองคลัง
ประธานสภา
นางนริศรา สาและ เรียนประธานสภา ดิฉันนางนริศรา สาและ ตาแหน่งผู้อานวย
ผู้อานวยการกองคลัง การกองคลัง เรือ่ งการจัดซื้อเครือ่ งเข้าเล่มสันกาวนี้ จะจัดซื้อตามบัญชี
ราคาท้องตลาด ไม่ใช่ว่าเราจะซื้อตามทีท่ า่ นได้ กล่าวว่าเมือ่ สักครู่
เครือ่ งเข้าเล่มสันกาวนีจ้ ะเป็นของงานวิเคราะห์ ต้องใช้งานเวลาทา
เทศบัญญัติจะเย็บเล่มการจัดทางบประมาณเท่าเล่มเทศบัญญัตินี้
ประมาณได้กาหนดไว้แล้ว ๓๕๐ แผ่นเป็นเครือ่ งเล็ก ๆ สเป็กตามนีค้ ่ะ
นายปฐม ปันสรณะ ขออนุญาตอีกครัง้ ครับ คาว่าเย็บเล่มกับเครือ่ งสันกาวร้อน ไม่
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒ เหมือนกันครับ คาว่าเย็บเล่มคือเย็บกับแม็กซ์ เข้าเล่มกับเครือ่ งสันกาว
ร้อนจะเป็นเครือ่ งขนาดใหญ่ ไม่เหมือนกัน ขอบคุณมากครับ
นางนริศรา สาและ ค่ะตอนนีพ้ อดีงานวิเคราะห์ได้ตงั้ ไว้ค่ะ
ผู้อานวยการกองคลัง
นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ เชิญครับท่านสมาชิกสภาเขตที่ ๑
ประธานสภา

- ๒๑ –

นายบากอรี บาเก็ง ครับขอบคุณท่านประธานทีเ่ คารพ และเพือ่ นสมาชิกสภาทุก
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๑ ท่าน ผมอยากนาเรียนว่าท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ถ้าจะอภิปรายใน
สภาต้องขออนุญาตท่านปร ะธานสภาก่อนครับ ไม่ใช่คยุ ต่อหน้า
โดยตรง ขอบคุณครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ ครับท่านใดไม่เข้าใจ สอบถามได้ ขอเรียนเชิญฝ่ายบริหารชี้
ประธานสภา แจงครับ
นายเกษมสันต์ สาแม ท่านประธานสภาและเพือ่ นสมาชิกสภาทีเ่ ข้าร่วมประชุม
นายกเทศมนตรี ทุกท่าน เครือ่ งเข้าเล่มสันกาวร้อน จานวน ๑ เครือ่ ง ตามทีเ่ จ้าหน้าที่
วิเคราะห์นโยบายและแผน งบประมาณทีอ่ นุมตั ิไว้ ๕๕๐,๐๐๐.- บาท
งบประมาณคงเหลือก่อนโอนครัง้ นีเ้ พือ่ ให้จดั ซื้อเครือ่ งตัดหญ้า
๑๕,๐๐๐.- บาท เครือ่ งละ ๙,๕๐๐.- บาท โอนครัง้ นี้ ๑๕,๐๐๐.บาท จานวน ๒ เครือ่ ง ยอดเงินหลังโอน คงเหลือ ๔๒๑,๖๐๐.- บาท
คือว่าเจ้าหน้าทีว่ ิเคราะห์ได้ไปสืบราคาท้องตลาด คือถ้าเป็นอาชีพราคา
เป็นล้าน เครือ่ งนีท้ จี่ ะจัดซื้อทาในสานักงาน เพือ่ เข้าเล่มหนังสือในการ
จัดทาแผนทาแผนแต่ละครัง้ ขณะนีม้ กี ารโอนออกมาแล้วก็ยงิ่ น้อยลง
ในเรือ่ งของการโอนก็มาจัดซื้อเครือ่ งตัดหญ้า ขณะนีข้ อโอนไปจัดซื้อ
เครือ่ งตัดหญ้าเพราะทีแ่ ล้วมาในการตัดหญ้าของสานักปลัดโดยการใช้
กรรไกร และก็จะขออนุมตั ิให้โอนเงินหรือไม่ให้โอน ขึ้นอยูก่ ับสภาแห่งนี้
คือประชาธิปไตย ผมขอนาเสนอสภาอนุมตั ิให้โอนหรือไม่ ให้ขึ้นอยูก่ ับ
สภาแห่งนี้ นัน่ คืองบประมาณทีต่ งั้ ไว้ในส่วนนัน้ ของสานักปลัด ผมเองก็
พึง่ เข้ามารับตาแหน่งรูส้ ึกว่าค่อนข้างไม่เข้าใจเท่าไร จึงนาเสนอให้
หัวหน้าสานักปลัดชี้แจง ได้นาเสนอไปแล้วขอบคุณครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ เชิญครับสมาชิกสภาเขตที่ ๒
ประธานสภา
นางอุมาพร ใจแผ้ว ขออนุญาตค่ะ กราบเรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒ ทีย่ กมือคัดค้านเนือ่ งจากว่า จานวนเงิน ๑๕,๐๐๐ บาทนี้ จัดซื้อเครือ่ ง
เข้าเล่มสันกาว และจานวนเงิน ๑๙,๐๐๐ บาท จัดซื้อเครือ่ งตัดหญ้า
ท่านอ่านผิดค่ะ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ ท่านใดไม่เข้าใจเชิญถามได้ เชิญครับท่านสมาชิกสภาเขตที่
ประธานสภา

๒

- ๒๒ –

นางอุมาพร ใจแผ้ว กราบเรียนท่านประธานสภาอีกครัง้ ขออนุญาตสักนิด คือว่า
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒ เกีย่ วกับเครือ่ งตัดหญ้า เท่าทีด่ ิฉันทราบว่าในท้องตลาดจะมีกาลังแรง
๓ แรงม้า ซึ่งได้กาหนดสเป็กขนาดแรงม้าน้อยมาก เท่าทีท่ ราบยีห่ อ้
มากีต้าจะมี ๓ แรงม้า อะไหล่ก็มขี าย ถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะ ได้เครือ่ ง
ขนาด ๓ แรงม้า จะดีกว่าในการทางานขนาด ๑.๕ แรงม้า จะน้อย
เกินไป ขอบคุณค่ะ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ เชิญครับท่านหัวหน้าสานักปลัด
ประธานสภา
นายเกรียงศักดิ์ อินทรสกุล ขออนุญาตท่านประธานสภา คือทีไ่ ด้กาหนดไว้ไม่ต่ากว่า
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล ๑.๕๐ แรงม้า ก็ได้ครับ ก็ขอความกรุณาสภาขอให้ผ่านด้วยครับ
ขอบคุณครับ
นายเกษมสันต์ สาแม ต้องขออนุญาตอีกครัง้ ทีว่ ่าโอนในส่วนของ ๑๕,๐๐๐ บาท
นายกเทศมนตรี ขออนุมตั ิโอนส่วนนีเ้ ครือ่ งเข้าเล่มสันกาว จานวน ๑ เครือ่ ง ตัง้ ไว้
๕๕๕,๐๐๐.- บาท ลบในส่วนนี้ ๑๕,๐๐๐ บาท ก็เท่ากับ ๔๒๑,๖๐๐.บาท และไปโอนในส่วนของวัสดุการเกษตร งบประมาณทีต่ งั้ ไว้
๓๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๓๐,๐๐๐ บาท และก็ขอ
จากสภาแห่งนีข้ อโอนลด ๑๙,๐๐๐ บาท คงเหลือวัสดุการเกษตร
๑๑,๐๐๐.- บาท เพือ่ จัดซื้อเครือ่ งตัดหญ้า จานวน ๒ เครือ่ ง ทัง้ นีก้ ็
ขึ้นอยูก่ ับสภาแห่งนี้ แต่รสู้ ึกว่าหัวหน้าสานักปลัดได้ขอจากสภาแล้ว
ขอบคุณครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ ท่านใดไม่เข้าใจสอบถามได้ เรียนเชิญครับ ถ้าไม่มขี อเชิญฝ่าย
ประธานสภา บริหารชี้แจงในส่วนของกองคลังเชิญครับ
นายเกษมสันต์ สาแม ครับในส่วนของหน่วยงานกองคลัง ขณะนีผ้ มได้มอบหมายให้
นายกเทศมนตรีรองนายก นายอับดุลอายิ สามะ รองนายกเทศมนตรี เป็นผู้รบั ผิดชอบในส่วน
ของกองคลัง ก็อยากให้รองนายกเทศมนตรีคนที่ ๓ ชี้แจงเรียนเชิญ
คือท่านรองอับดุลอายิ ยังไม่ค่อยชัดเจน ผมในฐานะ
นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก ขอชี้แจงงบประมาณรายจ่ายทีข่ อ
เปลีย่ นแปลง เปิดดูเอกสารทีไ่ ด้แจกไปแล้วนัน้ ด้วยครับ ในส่วนของเมือ่
สักครูข่ องสานักปลัด และดูของกองคลัง หน้าที่ ๑ คาชี้แจง
งบประมาณทีข่ อชี้แจงข้อความทีเ่ ขียนไว้ในเทศบัญญัติ และข้อความ
ใหม่จะมีความแตกต่างกันนัน้ เอง

- ๒๓ –

นายเกษมสันต์ สาแม ข้อความเดิม
นายกเทศมนตรี
๑)ค่าจัดซือ้ เครื่องคอมพิวเตอร์ (จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘ นิ้ว)
ตั้งไว้ ๓๑,๐๐๐.- บาท เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวล
ตั้งไว้ ๓๑,๐๐๐.- บาท มีคุณสมบัติดังนี้
-มีหน่วยประมวลผล (CPU) ไม่น้อยกว่า ๔ แกนหลัก (๔ CORE)และมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า ๒.๖ GHz และมีความเร็วของ
หน่วยความจา หรือมี HTT ขนาดไม่น้อยกว่า ๑,๐๖๖ MHz จานวน ๑
หน่วย
-มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดภาพแยกจากแผนวงจรหลัก ที่มี
หน่วยความจาขนาดไม่น้อยกว่า ๑ GB
-มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR ๓ หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า
๔GB
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า ๑ TB จานวน ๑ หน่วย
-มี DVD –RW หรือดีกว่า จานวน ๑ หน่วย
-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย แบบ ๑๐/๑๐๐/๑,๐๐๐ Mbps จานวนไม่
น้อยกว่า ๑ ช่อง
-มีจอภาพแบบ LCD มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า ๖๐๐:๑ และมีขนาดไม่
น้อยกว่า๑๘ นิ้ว จานวน ๑ หน่วย จัดซื้อตารมมาตรฐานราคากลาง
ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งาน
บริหารงานคลัง
ข้อความใหม่
-เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑
(จอไม่น้อยกว่า ๑๘ นิ้ว) ราคา ๒๖,๐๐๐.- บาท คุณลักษณะพื้นฐาน
-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๔ แกนหลัก (๔ core) และมี
ความเร็วสัญญานาฬิกาไม่น้อยกว่า ๒.๕
GHz และมีความเร็วของ
หน่วยความจา หรือมี HTT ขนาดไม่น้อยกว่า ๑,๐๖๖ MHz จานวน
๑ หน่วย
-มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก ที่มี
หน่วยความจาขนาดไม่น้อยกว่า ๕๑๒ MB
-มีหน่วยความจาหลัก (RAM)ชนิด DDR ๓ หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า
๔ GB
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-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ( Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า ๑ TB จานวน ๑ หน่วย
-มี DVD – RW หรือดีกว่า จานวน ๑ หน่วย
-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย แบบ ๑๐/๑๐๐/๑,๐๐๐
Mbps
จานวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง
-มีจอภาพแบบ LCD มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ : ๑ และมี
ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘ นิว้ จานวน ๑ หน่วย ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุน
ทัว่ ไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ ไป งานบริหารงานคลัง
เปลีย่ นข้อความใหม่ให้เข้ากับเกณฑ์มาตรฐานราคากลางของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร จากราคา ๓๑,๐๐๐ บาท เป็น
๒๖,๐๐๐ บาท คุณสมบัติข้อความใหม่จะมีความแตกต่างข้อความเดิม
มีหน่วยประเมินผลแยกจากแผงวงจรหลักทีม่ หี น่วยความจาไม่น้อยกว่า
๑ GB และข้อความใหม่ มีหน่วยประมวลผลเพือ่ แสดงภาพแยก
แผงวงจรหลักทีม่ หี น่วยความจาขนาดไม่น้อยกว่า ๕๑๒ MB ข้อความ
ตามเกณฑ์มาตรฐานราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสือ่ สาร

นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ ครับท่านสมาชิกสภาเขตที่ ๒
ประธานสภา
นางอุมาพร ใจแผ้ว กราบเรียนท่านประธานสภา และคณะผู้บริหารดิฉัน
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒ นางอุมาพร ใจแผ้ว สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก เขตที่ ๒
มีความสงสัยถ้าเกิดว่าการประมวลผลแยกจากแผงวงจรหลักทีม่ ี
หน่วยความจา ขนาดไม่น้อยกว่า ๑ GB จานวนมากคือข้อความใหม่
ลดลงไปครึง่ หนึง่ ไม่ทราบว่าเราจะจัดซื่อ จะต้องมีการอับเกรดหรือไม่
หมายถึงการเพิม่ ตัวนัน้ ขึ้นมาเป็น ๑ GB แต่ถ้าเป็นไปได้ถ้าจัดซื้อแล้วให้
จัดซื้อ ๑ GB ไม่ดีหรือค่ะ เพราะว่าหน่วยประมวลผลถ้าความเร็วดี
เครือ่ งคอมพิวเตอร์จะมีประสิทธิภาพอย่างตัวอื่นดิฉันก็เห็นด้วย และ
อีกอย่างราคาลดลงด้วย แต่ว่าเราเพิม่ เล็กน้อย เพิม่ จาก ๕๑๒ MB ให้
เป็น ๑ GB ส่วนความจุไม่น้อยกว่า ๑ GB ก็เห็นด้วย เพราะ ๑ TB
เท่ากับ ๑,๐๒๔ ตรงนีไ้ ด้หมด ยกเว้นสาหรับของเดิมขอเพิม่
เป็น ๑ GB ขอบคุณค่ะ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ เชิญคณะผู้บริหารครับ
ประธานสภา
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นายเกษมสันต์ สาแม ขออนุญาตท่านประธานสภา ตามทีเ่ ทศบาลได้ตงั้ ไว้ ก็อยากจะ
นายกเทศมนตรี จัดซื้อตามข้อความเดิม ในการจัดซื้อเครือ่ งคอมพิวเตอร์ จะมีการตัง้
คณะกรรมการทีจ่ งั หวัด ก็มเี หตุผลในการประชุมคณะกรรมการ
บริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย จังหวัดยะลา ได้มกี ารประชุมกาหนดสเป็กมาและ
จะขออนุญาตท่านประธานสภาให้ผู้อานวยการกองคลังชี้แจงเพือ่ ความ
ชัดเจนเพือ่ ให้สมาชิกสภาได้รบั ทราบ ครับท่านประธาน
นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ ครับขอบคุณมาก เชิญผู้อานวยการกองคลังชี้แจง
ประธานสภา
นางนริศรา สาและ เรียนประธานสภา ขออนุญาตนัง่ ค่ะ เพือ่ ดูเอกสาร สืบเนือ่ งมา
ผู้อานวยการกองคลัง จากทางเทศบาลได้รบั หนังสือจากสานักงานจังหวัดยะลา เรือ่ งการ
จัดซื้อครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ โดยให้ทางเทศบาลได้จดั ซื้อตามเกณฑ์
มาตรฐานราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สือ่ สาร โดยแต่ละกองได้ตงั้ งบประมาณมาตัง้ ไว้ในเทศบัญญัติ เมือ่
สภาอนุมตั ิทางเทศบาลต้องทาหนังสือถึงไปทีส่ านักงานจังหวัด เพือ่ ให้
สานักงานจังหวัดพิจารณาตามสเป็กและราคาทีเ่ ราได้ตงั้ ไว้ เมือ่ ทาง
สานักงานจังหวัดมีการประชุมคณะกรรมการทีไ่ ด้แต่งตัง้ จากจังหวัด
เมือ่ ทีป่ ระชุมมีมติมสี เป็กใหม่โดยส่งให้ทางเทศบาลและทางเทศบาล
จะต้องเอาสเป็กใหม่พร้อมราคาเข้าสภาใหม่ เพือ่ ขอความเห็นชอบ
ปรากฏตามทีเ่ อกสารทีไ่ ด้ขอเปลีย่ นแปลงคาชี้แจงนี้ ขอบคุณค่ะ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ เรียนเชิญเลขานุการสภาครับ
ประธานสภา
นายสมหมาย ลูกอินทร์ ผมขออนุญาตนาเรียนทีป่ ระชุม ว่าการแก้ไขเปลีย่ นแปลงคา
เลขานุการสภา ชี้แจงงบประมาณรายจ่ายของหน่วยงานกองคลังนี้ อยากให้ทา่ นได้เห็น
ภาพว่าคือเดิมกองคลังได้บรรจุการจัดซือ้ คอมพิวเตอร์ไว้ในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจางบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ คือบรรจุไว้แล้ว
เหมือนข้อความเดิม แต่ในการจัดซือ้ คอมพิวเตอร์
ทางกระทรวงมหาดไทย ได้มรี ะเบียบใหม่มา ว่าหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย ก่อนทีจ่ ะจัดซือ้ จะต้องให้คณะกรรมการ
การบริหารและจัดการระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย จังหวัดยะลา เป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน
คือคณะกรรมการระดับจังหวัด พอเราตัง้ ในเทศบัญญัติแล้ว ก็นา
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นายสมหมาย ลูกอินทร์ เอกสารทัง้ หมดนี้ คุณลักษณะของกองคลังทัง้ หมดนีข้ ้อความเดิมให้
เลขานุการสภา คณะกรรมการพิจารณา เมือ่ วันศุกร์ ที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕ ปรากฏ
ว่าในขณะนัน้ คุณสมบัติทเี่ ราตัง้ ไว้ในเทศบัญญัติ ราคาลดลง
ก็หมายความว่าเดิมเราตัง้ ไว้ ๓๑,๐๐๐.- บาท ปรากฏว่าราคาลดลง
เหลือ ๒๖,๐๐๐.- บาท และคุณสมบัติบางรายการก็ลดลง ตามทีท่ า่ น
สมาชิกสภาได้กล่าวมาเมือ่ สักครู่ เช่นว่า หน่วยความจาของเดิม ๑ GB
ข้อความใหม่ ๕๑๒ MB ก็เลยจาเป็นจะต้องนาการจัดซือ้ คอมพิวเตอร์
ของกองคลังมาให้ทปี่ ระชุมแห่งนีม้ าพิจารณาใหม่ เพราะเปลีย่ นแปลง
ในคุณลักษณะและราคาลดลง
นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ เชิญสมาชิกสภาเขตที่ ๒
ประธานสภา
นางอุมาพร ใจแผ้ว ขอบคุณค่ะ ทีไ่ ด้รบั ทราบคาชี้แจง คืออยากจะสอบถาม ไม่ได้
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒ คัดค้านแต่ว่าอยากจะให้เพิม่ เท่านัน้ เอง ว่าขนาดไม่น้อยกว่าก็แสดงว่า
สามารถเพิม่ เป็น ๑ GB ได้ ใช่หรือไม่คะ่ ได้ทนุ่ ค่าใช้จา่ ยจะได้ไม่ต้อง
จัดซือ้ เพิม่ ทีหลังก็เท่านัน้ เอง ขอบคุณค่ะ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ สมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามเชิญครับ ถ้าไม่มขี อเชิญฝ่าย
ประธานสภา บริหารชี้แจงครับ
นายเกษมสันต์ สาแม ท่านประธานสภา เพือ่ นสมาชิกสภาทุกท่าน เมือ่ สักครูใ่ นเรือ่ ง
นายกเทศมนตรี ของการจัดซือ้ เครือ่ งคอมพิวเตอร์ ต่อไปเปิดในหน้าที่ ๒ ข้อ ๒
ข้อความเดิม
๒) ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดา
ตั้งไว้ ๑๐,๔๐๐.- บาท
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดา (๑๘ หน้า /นาที ) จานวน ๒
เครื่อง ๆ ละ ๕,๒๐๐- บาท โดยมีคุณสมบัติดังนี้
-มีความเร็วในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๖๐๐x ๖๐๐ dpi
-มีความเร็วในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๑๘ หน้าต่อนาที
-มีหน่วยความจา (Memory)ขนาดไม่น้อยกว่า ๘ MB
-มีInterface แบบ ๑X Parallel หรือ ๑ X USB ๒.๐หรือดีกว่า
-สามารถใช้กับ A ๔ Letter , legal และ Custom โดยมีถาดใส่กระดาษได้ไม่
น้อยกว่า ๒๕๐ แผ่น จัดซื้อตามมาตรฐานราคากลางของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงาน บริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง
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ข้อความใหม่
-ค่าจัดซื้อเครือ่ งพิมพ์ชนิดเลเซอร์ /ชนิด LED ขาวดา (๑๘ หน้า /
นาที ) ราคาเครือ่ งละ ๓,๖๐๐.- บาท จานวน ๒ เครือ่ ง เป็นเงิน
๗,๒๐๐.- บาท คุณลักษณะพืน้ ฐาน
-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ X๖๐๐ dpi
-มีความเร็วในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๑๘ หน้าต่อนาที
-มีหน่วยความจา ( Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า ๒ MB
-มี Interface แบบ๑X Parallel หรือ ๑ x USB ๒.๐หรือดีกว่า
- สามารถใช้ได้กับ A ๔ ,Letter , Legal และ Custom โดยมีถาดใส่
กระดาษไม่น้อยกว่า ๒๕๐ แผ่น
เกณฑ์ราคากลางแล ะ
คุณลักษณะพืน้ ฐานครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์
๒๕๕๕ ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทัว่ ไป งานบริหารงานคลัง ขอเปลีย่ นแปลงคาชี้แจงด้วยเหมือนกัน
ค่าจัดซือ้ เครือ่ งพิมพ์ชนิดเลเซอร์ LED ขาวดา ตัง้ ไว้ ๑๐,๔๐๐ บาท
ตามทีท่ า่ นรองปลัดได้นาเรียนชี้แจงให้ทปี่ ระชุมเข้าใจเมือ่ สักครู่ ตาม
เกณฑ์มาตรฐานราคากลางของ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสือ่ สาร ในส่วนของกองคลังก็เช่นเดียวกัน ตามคณะกรรมการของ
จังหวัดทีไ่ ด้ประชุมมา ก็เสนอมายังเทศบาล ได้ดาเนินการเปลีย่ นแปลง
คาชี้แจงตามทีค่ ณะกรรมการประชุมมาเรือ่ งนี้ ในส่วนของกองคลังแล้ว
เปิดหน้าต่อไป ผมขออนุญาตประธานสภารวบรัดนักนิด
ต่อไปในส่วนของ การขออนุมตั ิโอนและแก้ไขเปลีย่ นแปลง
คาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๕
ของหน่วยงานกองช่าง
ข้อความเดิม
๒)ค่าจัดซื้อไมโครคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง ตัง้ ไว้ ๖๒,๐๐๐.บาท
- ค่าจัดซื้อไมโครคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง (จอขนาดไม่น้อย
กว่า ๑๘ นิว้ ) จานวน ๒ ชุด ๆ ละ ๓๑,๐๐๐.- บาท โดยมี
คุณลักษณะพืน้ ฐานดังนี้
-มีหน่วยประมวลผลกลาง ( CPU) ไม่น้อยกว่า ๔ แกนหลัก (๔ core)
และมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า ๒.๖ GHz และมีความเร็ว
ของหน่วยความจา หรือมี HTT ขนาดไม่น้อยกว่า ๑,๐๖๖
MHz
จานวน ๑ หน่วย

- ๒๘ –
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-มีหน่วยประมวลผลเพือ่ แสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก ทีม่ ีหน่วย
ความจาขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB
-มีหน่วยความจาหลัก ( RAM) ชนิด DDR๓ หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อย
กว่า ๔ CB
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความ
จุไม่น้อยกว่า ๑ GB
-มี DVD – RW หรือดีกว่า จานวน ๑ หน่วย
-มีช่อเชื่อมต่อระบบเครือข่าย แบบ ๑๐/๑๐๐/๑,๐๐๐ Mbps จานวนไม่
น้อยกว่า ๑ ช่อง
-มีจอภาพแบบ LCD มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ :๑ และมี
ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘ นิว้ จานวน ๑ หน่วย
-ค่าจัดเครื่องควบคุมและสารองไฟ UPS ตั้งไว้ ๑๑,๖๐๐.-บาท
-ค่าจัดเครือ่ งควบคุมและสารองไฟฟ้า ขนาด ๑ KVA จานวน ๒
เครือ่ ง ๆ ละ ๕,๘๐๐.- บาท โดยมีคุณลักษณะพืน้ ฐานดังนี้
-มีกาลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า ๑ KVA/๗๐๐ W หรือดีกว่า
สามารถสารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า ๑๕ นาที
-ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ ตั้งไว้ ๑๘,๐๐๐.- บาท
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ ชนิด LASER /ชนิด LED ขาวดา จานวน
๒ เครื่องๆ ละ ๙,๐๐๐.- บาท โดยมีคุณลักษณะพืน้ ฐานดังนี้
-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐X ๖๐๐ dpi
-มีความเร็วในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๒๘ หน้าต่อนาที
-มีหน่วยความจา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๖ MB
-มี Interface แบบ ๑ X Parallel หรือ ๑ X USB ๒.๐ หรือดีกว่า
จัดซื้อตามมาตรฐานราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสือ่ สาร ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป
ปรากฏในแผนงาน เคหะและชุมชน
งานบริหารทัว่ ไปเกีย่ วกับเคหะและชุมชน
ปรากฏในแผนพัฒนา ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗) หน้า ๘๕
ข้อที่ ๑.๒
ข้อความใหม่
-เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ (จอไม่
น้อยกว่า ๑๘ นิว้ ) ราคา ๓๑,๐๐๐.- บาท คุณลักษณะ
พืน้ ฐาน

- ๒๙ –

-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๔ แกนหลัก (๔ core) และ
มีความเร็วสัญญานาฬิกาไม่น้อยกว่า ๓.๐ GHz และมีความเร็วของ
หน่วยความจา หรือมี HTT ขนาดไม่น้อยกว่า ๑,๐๖๖ MHz จานวน ๑
หน่วย
-มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดภาพแยกจากวงจรหลัก ทีมีหน่วยความจา
ขนาดไม่น้อยกว่า ๑ GB
-มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR ๓ หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า
๔ GB
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk ) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า ๑.๕ TB จานวน ๑ หน่วย ๑ หน่วย
-มี DVD –RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
นายเกษมสันต์ สาแม
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-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย แบบ ๑๐/๑๐๐/๑,๐๐๐ Mbps
จานวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง
-มีจอภาพแบบ LCD มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า ๖๐๐:๑ และมีขนาดไม่
น้อยกว่า ๑๘ นิ้ว จานวน ๑ หน่วย
-เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด ๑ KVA ๕,๕๐๐.-บาท คุณลักษณะ
พื้นฐาน
-มีกาลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า ๑ KVA และ ๖๐๐ W
- สามารถสารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า ๑๕ นาที
-ค่าจัดซือ้ เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดา (๒๕ หน้า/นาที)
ราคาเครื่องละ ๘,๔๐๐.- บาท
จานวน ๒ เครื่อง เป็นเงิน
๑๖,๘๐๐.-บาท คุณลักษณะพื้นฐาน
-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐X๖๐๐ dpi
-มีความเร็วในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๒๕ หน้าต่อนาที
-มีหน่วยความจา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า ๘ MB
-สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
-มี Interface ๑ X Parallel ๑ X USB ๒.๐ หรือดีกว่า
-สามารถใช้ได้กับ A๔ , Letter , Legal และ Custom โดยมีถาดใส่กระดาษ
ได้ไม่น้อยกว่า ๒๕๐ แผ่น
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ณ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
ซึ่งมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณสืบเนื่องมาจากมีการแต่งตั้ง

- ๓๐ –

นายเกษมสันต์ สาแม คณะกรรมการทีจ่ งั หวัด จึงต้องทาตามเกณฑ์ของจังหวัดกาหนดมา
นายกเทศมนตรี ของหน่วยงานกองช่าง มีการจัดซื้อไมโครคอมพิวเตอร์ ประมวลผล
ระดับสูง แล้วเปิดดูหน้าที่ ๒ ค่าจัดซื้อเครือ่ งควบคุมและ
สารองไป UPS เปลีย่ นมาเป็นข้อความใหม่ เครือ่ งสารองไฟฟ้า
ขนาด ๑ KVA
ต่อไปของหน่วยงานกองการศึกษา ขออนุมตั โิ อนและแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๕
ของหน่วยงานกองการศึกษา
ข้อความเดิม
๑)ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง
ตั้งไว้
๓๔,๓๐๐.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องประมวลผลระดับสูง พร้อม
เครื่องควบคุมและสารองไฟฟ้า ตั้งไว้ ๓๔,๓๐๐ บาท
จานวน ๑ ชุด ประกอบด้วยคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง ตั้งไว้
๓๑,๐๐๐.- บาท มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
-มีหน่วยประมวลผลกลาง ( CPU) ไม่น้อยกว่า ๔ แกนหลัก (๔ core)มี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า ๒.๖
GHZ และมีความเร็วของ
หน่วยความจา หรือมี HTT ขนาดไม่น้อยกว่า ๑,๐๖๖ MHZ จานวน
๑ หน่วย
-มีหน่วยประมวลผล เพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก ที่มี
หน่วยความจาขนาดไม่น้อยกว่า ๑ GB
-มีหน่วยความจาหลัก (RAM)ชนิด DDR ๓ หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า ๔ GB
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (HARD DISK) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า ๑ TB จานวน ๑ หน่วย
-มี DVD – RW หรือดีกว่า จานวน ๑ หน่วย
-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย แบบ ๑๐/๑๐๐/๑,๐๐๐ Mbps จานวนไม่น้อย
กว่า ๑ ช่อง
-มีจอภาพแบบ LCD มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า ๖๐๐:๑ และมีขนาดไม่น้อย
กว่า ๑๘ นิ้ว จานวน ๑ หน่วย
-ติดตั้งโปรแกรมระบบปฏิบัติการที่สนับสนุนภาษไทยบนเครื่องพร้อมใช้งาน
โดยมีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
- เครื่องควบคุมและเครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด ๗๕๐ VA
ตั้งไว้ ๓,๓๐๐.- บาท มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- ๓๑ –

นายเกษมสันต์ สาแม
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-มีกาลังไฟฟ้าด้านนอก ไม่น้อยกว่า ๗๕๐ VA / ๔๕๐ W หรือดีกว่า
-สามารถสารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า ๑๕ นาที
จัดซื้อตามมาตรฐานราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสือ่ สาร ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา
งาน บริหารงานทัว่ ไปเกีย่ วกับการศึกษา
๒) ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ ชนิด LASER JET
ตัง้ ไว้ ๙,๐๐๐.- บาท มีคุณลักษณะพืน้ ฐาน ดังนี้
-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐X๖๐๐ dpi
-มีความเร็วในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๒๘ หน้า ต่อนาที
-มีหน่วยความจา (Memory ) ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๖ MB
-มี Interface แบบ ๑X Parallel หรือ ๑ X USB ๒.๐ หรือดีกว่า
-สามารถใช้ได้กับ A ๔ , Letter , Legal และ Custom โดยมีถาดใส่กระดาษได้
ไม่น้อยกว่า ๒๕๐ แผ่น จัดซื้อตามมาตรฐานราคากลางของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งาน บริหารทัว่ ไปเกีย่ วกับการศึกษา
ข้อความใหม่
-เครือ่ งคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ (จอไม่น้อยกว่า
๑๘ นิว้ ) ราคา ๒๖,๐๐๐.- บาท คุณลักษณะพืน้ ฐาน
-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๔ แกนหลัก (๔ core) และมี
ความเร็วสัญญานาฬิกาไม่น้อยกว่า ๒.๕
GHz และมีความเร็วของ
หน่วยความจา หรือมี HTT ขนาดไม่น้อยกว่า ๑,๐๖๖ MHz จานวน ๑
หน่วย
-มีหน่วยประมวลผลเพือ่ แสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก ทีม่ หี น่วยความจา
ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๑๒ MB
-มีหน่วยความจาหลัก (RAM)ชนิด DDR ๓ หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า
๔ GB
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า ๑ TB จานวน ๑ หน่วย
-มี DVD – RW หรือดีกว่า จานวน ๑ หน่วย
-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย แบบ ๑๐/๑๐๐/๑,๐๐๐ Mbps จานวนไม่
น้อยกว่า ๑ ช่อง
-มีจอภาพแบบ LCD มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า ๖๐๐: ๑ และมีขนาดไม่
น้อยกว่า ๑๘ นิว้ จานวน ๑ หน่วย

- ๓๒ –

นายเกษมสันต์ สาแม เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ ฐานครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่
นายกเทศมนตรี
๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา งาน บริหารงานทัว่ ไปเกีย่ วกับการศึกษา
-เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด ๗๕๐ VA ราคา ๑,๘๐๐.- บาท
คุณลักษณะพืน้ ฐาน
-มีกาลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า ๗๕๐ VA
-สามารถสารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า ๑๕ นาที
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ ฐานครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์
ณ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏใน
แผนงาน การศึกษา งาน บริหารงานทัว่ ไปเกีย่ วกับการศึกษา
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดา (๒๕ หน้า/
นาที ราคาเครื่องละ ๘,๔๐๐.- บาท จานวน ๑ เครือ่ ง
เป็นเงิน ๘,๔๐๐ บาท คุณลักษณะพืน้ ฐาน
-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐X๖๐๐ dpi
-มีความเร็วในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๒๕ หน้าต่อนาที
-มีหน่วยความจา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า ๘ MB
-สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
-มี Interface ๑ X Parallel ๑ X USB ๒.๐ หรือดีกว่า
-สามารถใช้ได้กับ A๔ , Letter , Legal และ Custom โดยมีถาดใส่
กระดาษได้ไม่น้อยกว่า ๒๕๐ แผ่น
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ ฐานครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ ณ
วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งาน บริหารงานทัว่ ไปเกีย่ วกั
บ
การศึกษา ข้อความเดิมดูจากเอกสารทีไ่ ด้แจกไปแล้ว เปลีย่ นเป็น
ข้อความใหม่ และดูทหี่ มายเหตุตามเกตามเกณฑ์มาตรฐานราคากลาง
ของ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร ทัง้ หมดคือการ
ขออนุมตั ิแก้ไขเปลีย่ นแปลงคาชี้แจง ของหน่วยกองการศึกษา หน้าที่ ๒
เครือ่ งควบคุมและเครือ่ งสารองไฟฟ้า จากขนาด ๗๕๐
VA ตัง้ ไว้
๓,๓๐๐.- บาท เปลีย่ นเป็นข้อความ ราคาคงเหลือ ๑,๘๐๐.- บาท
ตามเกณฑ์มาตรฐานราคากลาง ดังกล่าว
ต่อไปหน้าที่ ๓ ข้อความเดิมและข้อความใหม่ สาเหตุทเี่ ปลีย่ น
ข้อความใหม่ดูทหี่ มายเหตุ คิดว่าทีป่ ระชุมคงจะเข้าใจ ในส่วนของ
ระเบียบวาระที่ ๕ ขออนุมตั ิโอนและแก้ไขเปลีย่ นคาชี้แจง
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นายเกษมสันต์ สาแม งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ของหน่วย
นายกเทศมนตรี งานสานักปลัดเทศบาล กองคลัง กองการศึกษา และกองช่างพยายาม
ช่วยดูตาม เอกสารทีไ่ ด้แจกไปแล้ว ถ้าไม่เข้าใจอะไร นาเรียนถามได้ ผม
ขอชี้แจงเพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ ขอเชิญสมาชิกสภาเขตที๒่
ประธานสภา
นางอุมาพร ใจแผ้ว กราบเรียนท่านประธานสภา และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒ ทุกท่าน ดิฉันนางอุมาพร ใจแผ้ว สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
เขตที่ ๒ คือไม่ได้ทว้ งติง
แต่ขอชี้แนะสักนิดจากทีม่ คี วามรูอ้ ันน้อยนิด
การจัดซื้อเครือ่ งพิมพ์ก็ขออยากให้ดูเกีย่ วกับหมึก เพราะในเอกสารไม่ได้
ระบุราคาซื้อตามราคาท้องตลาด แต่ว่าหมึกบางยีห่ อ้ บางบริษทั ได้หยุด
การผลิตแล้ว
ดังนัน้ การจัดซื้อเครือ่ งพิมพ์บางชนิด เราต้องดูด้วยว่าน้าหมึก
ทีข่ ายในท้องตลาด มียหี่ อ้ อะไรบ้าง เพราะฉะนัน้ ถ้าเราไปซื้อ ถ้าหมึกบาง
ยีห่ อ้ ไม่มี คือบริษทั บางบริษทั เขาปิดกิจการไม่ผลิตแล้ว กลายว่าเราไปซื้อ
กล่องเปล่ามาทิง้ ไว้ ก็สูญเสียมูลค่าของทรัพย์สิน แล้วในส่วนของเครือ่ ง
พิวเตอร์ต่าง ๆ ก็เพียงแต่ว่าอยากจะชี้แนะสักนิด คือขอแนะนาถ้าเป็นไป
ได้ขอให้เพิม่ สเป็กให้มากขึ้นก็เท่านัน้ เพิม่ จากจานวนขึ้น ขอบคุณมากค่ะ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ ขอบคุณครับ ท่านใดมีข้อสงสัย สอบถามฝ่ายบริหารได้ครับ
ประธานสภา เชิญครับ ถ้าไม่มขี อเชิญเลขานุการสภาดาเนินการต่อไป
นายสมหมาย ลูกอินทร์ ครับผมขอมติทปี่ ระชุมในระเบียบวาระที่ ๕ เรือ่ งขออนุมตั ิโอน
เลขานุการสภา และแก้ไขเปลีย่ นแปลคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๕
สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบให้โอนและแก้ไขเปลีย่ นแปลงคา
ชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
ของหน่วยงาน สานักปลัดเทศบาล กองคลัง กองช่าง และ
กองการศึกษา ถ้าเห็นชอบโปรดยกมือขึ้นครับ
ทีป่ ระชุม มีมติ เห็นชอบ ๑๖ เสียง
งดออกเสียง ๒ เสียง
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นายสมหมาย ลูกอินทร์ ครับทีป่ ระชุมมีมติเห็นชอบให้โอนและแก้ไขเปลีย่ นแปลงคาชี้แจง
เลขานุการสภา งบประมาณรายจ่าย ของหน่วยงานต่าง ๆ เสียงส่วนใหญ่เห็นชอบอนุมตั ิ
ให้โอนและแก้ไขเปลีย่ นแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
เห็นชอบ ๑๖ เสียง
งดออกเสียง ๒ เสียง
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ สมาชิกสภาทุกท่าน ผมคิดว่าเจ้าหน้าทีไ่ ด้แจกทะเบียนประวัติ
ประธานสภา ของผู้บริหารและสมาชิกสภา ในโอกาสนีถ้ ้าผิดพลาดชื่อสกุลทีอ่ ยู่
หมายเลขโทรศัพท์ขอให้สมาชิกสภาทุกท่านไปแจ้งได้ทสี่ านัก
ปลัดเทศบาล
สมาชิกสภาท่านใดจะเสนอแนะสอบถามในระเบียบวาระที่ ๖
เชิญครับ สมาชิกสภาเทศบาลเขตที่ ๑ นายอับดุลนาเซร์ ฮะ
นายอับดุลนาเซร์ ฮะ ขอบคุณครับท่านประธานสภาทีใ่ ห้โอกาสสอบถาม ท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๑ ประธานสภาทีเ่ คารพ กระผมนายอับดุลนาเซร์ ฮะ สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองสะเตงนอก เขตที่ ๑ ผมมีเรือ่ งอยูห่ นึง่ ประเด็น ไม่มากครับจะเร่งรัด
เวลาให้พักเทีย่ ง ขอถามว่าเงินสะสมมีหรือไม่ครับ ผมขอตอบเอง
มีแน่นอนทีจ่ ริงฝากถามผ่านประธานสภาไปถึงผู้บริหาร ทีผ่ มถามเงิน
สะสมนี้ ผมก็จะขอเสนอในการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ เหตุผลทีจ่ ะต้อง
จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ในเขตพืน้ ทีเ่ ทศบาลเมืองสะเตงนอกกว้าง และมี
ประชากรเกือบสามหมืน่ คน ตรงนีม้ ไี ม่เพียงพอสาหรับรถขยะ ในเมือ่ มี
ประชากรเพิม่ ขึ้น ท่านรองเสรีบอกว่าขยะก็ตามมา ผมขอให้ ถ้าเงินสะสม
ยังคงเหลือ ก็อยากได้รถบรรทุกขยะ และบุคลากรหรือคนงานเพิม่ ขึ้น
เพือ่ จะบรรเทารักษาความสะอาดในเขตพืน้ ทีเ่ ทศบาลเมืองสะเตงนอก
ให้เป็นเหมือนกับเทศบาลนครยะลา เพราะว่าเทศบาลนครยะลาก็ยงั
ได้รบั รางวัลสามปีซ้อนของประเทศไทย ตัง้ แต่วันนีเ้ ทศบาลเมือง
สะเตงนอกก็จะรับรางวัลด้วย แต่ทา่ นต้องจัดซื้อรถบรรทุกขยะก่อน ถ้า
ท่านไม่จดั ซื้อก็ยงั อยูเ่ หมือนเดิม แต่ถ้าท่านจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ท่านเพิม่
ทุกสายแล้ว ผมว่าขยะจากสะเตงนอกจะหมดไปทีล่ ะนิด ปีนที้ า่ นไม่
จาเป็นต้องจัดซื้อสีค่ ันห้าคันในปีนี้ ปีนที้ า่ นพอจัดซื้อได้คันเดียว ก็จดั ซื้อ
ได้เลยครับ นัน่ คือเรือ่ งรถบรรทุกขยะ
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อับดุลนาเซร์ ฮะ ต่อไปเรือ่ งงบส่วนกลางผมขอเสนอจัดซื้อรถจักรยานยนต์
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๑ จานวน ๒ คัน เพราะอะไรครับทีผ่ มอยากได้เพือ่ ประหยัดน้ามัน เวลาไปส่ง
เอกสารอะไร จะจอดได้ง่าย ถ้ารถกระบะหาทีจ่ อดยาก และฟุง้ เฟือย
ค่าใช้จา่ ย และเจ้าหน้าทีค่ งไปไกลไม่ได้เพราะอากาศร้อน ถ้าไปส่งก็ต้อง
กลับมาทันที ถ้าไปกับรถยนต์ผมไม่แน่ใจบางครัง้ เจ้าหน้าทีอ่ าจจะไป
เทีย่ วทีอ่ ื่นก็ได้ครับ สาหรับกระผมก็มเี พียงเท่านี้ แต่ถ้าว่าท่านมีเงินสะสม
คงเหลือก็มเี พือ่ นสมาชิกสภา จะเสนอแนะอีกหลาย ๆ ท่าน เพราะว่า
กระผมหลังจากนี้ กระผมต้องขอ
อนุญาตก่อน เพราะติดภารกิจทีโ่ รงเรียนคณะราษฎร์บารุง ครับกระผม
ขออนุญาตเพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ ขอบคุณครับ เชิญสมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๑
ประธานสภา
นายมะยูโซ๊ะ โต๊ะแว ขอบคุณครับท่านประธาน ผมนายมะยูโซ๊ะ โต๊ะแว สมาชิกสภา
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๑ เทศบาลเมืองสะเตงนอก เขตที่ ๑ ขอเสนอแนะเรือ่ งถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ
ถนนสายสีแ่ ยกตือเบาะ-ปากทางปารามีแต ,สายเบอเส้ง และหน้า
โรงเรียนอาชีวะ-ลางา ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อหลายสาย หลายพืน้ ที่
ประชาชนสัญจรไปมาลาบาก ขอให้ผู้ดูแลกองช่าง ไปสารวจทุกพืน้ ทีไ่ ม่
ว่าเขตที่ ๑,๒ และเขตที่ ๓ จะให้ไปสารวจทุกพืน้ ที่ และช่วยสารวจถนน
ทุกสาย ว่าเป็นหลุมเป็นบ่อเพราะประชาชนสัญจรไปมาลาบาก ขอบคุณ
ครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ เชิญครับสมาชิกสภาเขตที่ ๓ นายศราวุธ อับดุลกอเดร์ ยานยา
ประธานสภา
นายศราวุธ อับดุลกอเดร์ ยานยา เรียนท่านประธาน คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทกุ ท่าน

สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๓ ผมนายศราวุธ อับดุลกอเดร์ ยานยา สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
ขออนุญาตทีป่ ระชุมสภาในครัง้ นี้ นาเสนอปัญหาทีป่ ระชาชนได้รบั ความ
เดือดร้อน โดยเฉพาะในเรือ่ งของภูมอิ ากาศ บรรยากาศให้เกิดผลกระทบ
ต่อชุมชนหมูท่ ี่ ๔ ตาบลสะเตงนอก โดยเฉพาะบริเวณสีแ่ ยกนัดโต๊ะโมง
ระหว่างเดินทางมาสะเตงนอก อาจจะไปทางโรงเรียนอิสลามฮียะห์
อีกแยกหนึง่ ไปเข้าเมือง ซึ่งปัญหาเหล่านีท้ เี่ กิดขึ้นสาเหตุมาจากในการ
พัฒนาของเทศบาลเมืองสะเตงนอก สมัยทีแ่ ล้ว ปัญหาคือว่าจากเดิมเรา
ไม่มคี ูระบายน้า แต่ปญ
ั หาทางเทศบาลได้ดาเนินการช่วงระยะหนึง่ แต่
โครงการนีด้ าเนินการแล้วเสร็จ โครงการ ณ ปัจจุบนั นีต้ อนทีฝ่ นตกทาให้

- ๓๖ –
นายศราวุธ อับดุลกอเดร์ ยานยา น้าท่วมขังบริเวณสีแ่ ยก และเกิดอุบตั ิเหตุบอ่ ยครัง้ บางครัง้ ถึงกับเสียชีวิต

สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๓ ก็หลาย ๆ ราย ซึ่งทีต่ รงนัน้ มีกล้องวงจรปิด ถ้าท่านต้องการข้อมูลหรือ
รายละเอียด ท่านสามารถดูจากกล้องวงจรปิดได้ ทีน่ ยี้ ามทีฝ่ นไม่ตกก็จะ
เป็นลักษณะฝุ่นละออง ทาให้พ่อค้าแม่ค้าทีค่ ้าขายอยูบ่ ริเวณสีแ่ ยกนี้
ได้รบั ผลกระทบเป็นอย่างมาก ทีน่ เี้ รามามองว่า ฝากผ่านประธานสภาไป
ถึงฝ่ายบริหาร จุดนีเ้ ป็นจุดทีเ่ ร่งด่วนทีจ่ ะต้องรีบดาเนินการ โดยเฉพาะ
ท่านทีร่ บั ผิดชอบในเรือ่ งของฝ่ายคมนาคม ทางโยธา หรือทางกองช่าง
ช่วยไปดูแลในเรือ่ งเหล่านีด้ ้วยลาดับแรก ทีผ่ มขอคือถ้าเป็นไปได้ขอให้ทา
ความสะอาดถนนก่อน เนือ่ งจากว่า พอน้าเอ่อล้นจากคูระบายน้าจะเอา
ละอองดิน ฝุ่นละอองมากองกันบนถนน พอแห้งรถผ่านไปผ่านมาก็จะ
เกิดเป็นฝุ่นละออง เป็นจานวนมาก
ในข้อทีส่ อง คืออยากจะให้เปิดบ่อระบายน้าหรือคูระบายน้า
ชั่วคราว จะระบายไปทางไหนก็ได้ ปัจจุบนั นีท้ งั้ สีแ่ ยกมีขยะ คูระบายน้าก็
ปิดตันไว้ รอแต่แสงแดดระเหยระบายออกไป ถ้าสามารถเจาะออกไปสัก
๒-๓ ทาง น้าจะได้ระบายออก น้าก็จะไม่ทว่ มขังบริเวณนัน้ ผมเชื่อว่า
คณะผู้บริหารท่านมีความสามารถ มีศักยภาพเป็นอย่างมาก ทีจ่ ะ
ขับเคลือ่ นตรงนีใ้ ห้เร็วขึ้น และผมเชื่อว่ากับทีเ่ ราได้ยกฐานะเป็นเทศบาล
เมืองสะเตงนอก งานในแต่ละอย่างทีส่ มาชิกสภาหลาย ๆ ท่านได้นาเสนอ
ผมคิดว่าน่าจะดาเนินการให้เร่งด่วนทีส่ ุด เพราะว่าประชาชนพ่อแม่พนี่ ้อง
ก็ได้ไว้วางใจทุกท่านให้เข้ามาอยูท่ นี่ บี้ า้ นของเรา ผ่านทางสีแ่ ยกแล้วก็
อยากจะให้ทา่ นดูระบบไฟฟ้าด้วย ไฟนีค้ ่อนข้างจะมีปญ
ั หา ติด ๆ ดับ ๆ
คิดว่าต่อไปคงจะมีไฟจราจร ผมไม่ทราบรายละเอียดในแผนว่าไปถึงไหน
แล้ว แต่คิดว่าถ้ามีไฟจราจรเพิม่ เข้ามา ก็จะเป็นการดี ตามทีไ่ ด้นาเรียนว่า
อุบตั ิเหตุเกิดขึ้นบ่อยครัง้ มาก เพราะว่าเส้นทางนี้ ในคืนวันศุกร์จะมีพ่อแม่
พีน่ ้องทีไ่ ปร่วมทาศาสนกิจทีศ่ ูนย์มรั กัสยะลาเป็นจานวนมาก ก็จะได้ลด
อุบตั ิเหตุ ถ้ามีไฟจราจร
ส่วนทีส่ าม ทีจ่ ะนาเสนอเรียนผ่านไปยังคณะผู้บริหารผมใน
นามของสมาชิกสภาเขตที่ ๓ ก็ต้องขอขอบคุณ ณ โอกาสนีด้ ้วย คิดว่า
ท่านคงจะช่วยอนุเคราะห์ดูแลในเรือ่ งเหล่านี้ ไม่ใช่เฉพาะของเขตที่ ๓
อย่างเดียว ของทุก ๆ พืน้ ทีด่ ้วย แต่ทา่ นก็เรียบเรียงดูความเหมาะสม
จาเป็นเร่งด่วนทีท่ า่ นจะดาเนินการขอบคุณครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ เชิญครับ สมาชิกสภาเขตที่ ๒
ประธานสภา

- ๓๗ –

นางอุมาพร ใจแผ้ว กราบเรียนท่านประธานสภา และคณะผูบ้ ริหาร สิ่งที่ดิฉันจะ
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒ เสนอแนะ มีดังต่อไปนี้
เรื่องที่ ๑ ครั้งหน้าถ้ามีการประชุม ดิฉันเป็นห่วงเรื่องเกี่ยวกับภัย
น้าท่วมที่จะมาถึง เพราะตอนนี้การถมดิน ถมพื้นที่ มีเพิ่มมากขึ้น การระบายะ
น้าจะไม่ทัน ขอให้ทางคณะผูบ้ ริหารซึ่งมีศักยภาพเพียงพอให้เตรียมรับมือตรง
นี้ด้วย เพราะอีกไม่กี่เดือนก็จะถึงแล้ว รับมือเตรียมภัยน้าท่วมรองรับหลังจาก
เกิดน้าท่วม เช่น จะเป็นที่พัก อาหาร การลาเลียง การขนส่ง
เรื่องที่ ๒ คือการจัดซื้อ ดิฉันขับรถผ่านไปแล้วหลายจุดถังขยะ
มีไม่เพียงพอ สิ่งแรกที่ชาวบ้านเขาตั้งขยะกองข้างนอก ถ้าเป็นไปได้
ก็อยากจะให้หาถังขยะเพิ่มเติม ก็จะได้ทิ้งขยะให้เป็นที่เป็นทางให้เรียบร้อย
เพราะขยะมีจานวนมาก
เรื่องที่ ๓ คือการส่งหนังสือและเอกสารดิฉันพึ่งได้รับหนังสือเมื่อ
วันศุกร์ ที่ ๒๗ ที่ผา่ นมา และก็เปิดดูการประชุมวันที่ ๓๐ ซึ่งเป็นวันจันทร์ ถ้า
เป็นไปได้อยากให้ส่งล่วงหน้าสักสองสามวัน ดิฉันจะได้ทาความเข้าใจกับ
เอกสารต่าง ๆ บางทีอาจจะมีกระทู้ถามท่านนายกบ้างในบางเรื่อง ดิฉันได้มี
เวลายื่นให้กับท่านประธานสภา เพื่อว่าท่านประธานสภาได้ส่งมอบให้กับท่าน
นายกได้ตอบในข้อซั กถาม ข้อข้องใจ และขอความกรุณา
เรื่องที่ ๔ สืบเนื่องการบรรจุวาระอยากให้เพิ่มเติมสักนิด
ติดตามผลการประชุมที่ผา่ นมา เพราะบางทีจะมีการประชุมที่ผา่ นมา
ว่าท่านได้รับปากว่าจะมาอธิบาย หรือว่านารายละเอียดมากล่าวใน
ที่ประชุม ก็อยากให้บรรจุวาระนี้ วาระหนึ่ง
เรื่องที่ ๕ สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้วเมื่อวันที่ ๓ เมษายน
ที่ผา่ นมา ดิฉันได้ฟังคาถามจากท่านอับดุลนาเซร์ ฮะ ที่ถามท่านรองเสรีเมื่อ
วันก่อน เกี่ยวกับเรื่องการสนับสนุนค่าทาศพทุกระดับชั้น ซึ่งท่านรองเสรี ได้
ขอโอกาสในวันนั้น และจะนาเรียนมาชี้แจงในการประชุมสภาครั้งต่อไป
ซึ่งตอนนี้ในเขตหมู่ที่ ๙ มีผเู้ สียชีวติ เนื่องจากเกิดเหตุความไม่สงบจานวน ๖
ราย ซึ่งท่านทราบเป็นอย่างดี และอีกท่านหนึ่งซึ่งเป็นโรคหัวใจ สมาชิกหมู่ที่
๙ ตรงนี้อยากจะทราบหลักเกณฑ์ที่ท่านสัญญาไว้วา่ จะนารายละเอียดมา
ชี้แจงในสภาแห่งนี้
เรื่องที่ ๖ เรื่องการประชาสัมพันธ์ ซึ่งเท่าที่ทราบการ
ประชาสัมพันธ์ยังมีน้อยมาก อย่างเช่นเสียงตามสาย หรือวิทยุชุมชน
หรือการแจกไปปลิวแผ่นพับต่าง ๆ เพื่อให้พื้นที่ในเขตเทศบาลทั้ง ๑๓ หมู่

- ๓๘ –

นางอุมาพร ใจแผ้ว ได้รบั ทราบว่าตอนนีค้ ณะผู้บริหารได้กระทาอะไรบ้างตรงนีน้ ้อยสักนิด
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒ อีกอย่างในทางเวบไซด์ อยากให้เพิม่ ข้อมูล เพิม่ การประชาสัมพันธ์
ข่าวสารให้มากกว่านี้ เพราะในบางที ก็ยงั ไม่ทราบเรือ่ งทีไ่ ด้มกี ารประชุม
อะไรต่าง ๆ ตรงนีข้ อฝาก สุดท้ายจะพยายามเข้าประชุมในวันจันทร์ของ
ท่านนายก เพือ่ จะได้นาเสนอในสิง่ ทีเ่ ขตพืน้ ที่ ทีด่ ิฉัน
ดูแลอยูว่ ่าเขามีความต้องการอะไรบ้าง เพือ่ ว่าท่านได้พิจารณา ขอบคุณ
มากค่ะ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ เชิญครับท่านสมาชิกสภาเขตที่ ๒
ประธานสภา
นายปฐม ปันสรณะ เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาผู้เกียรติทกุ ท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒ กระผมนายปฐม ปันสรระ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก เขตที่ ๒
พอดีผมนาเสนอทีช่ าวบ้านร้องเรียนมาทีป่ ากซอยสุณียต์ รงนีจ้ ะเป็นทาง
โค้ง ก็อยากจะขอกระจกติดตัง้ หน้าถนนปากซอย สัก ๑ บาน และหลอด
ไฟฟ้ายังขาดอีก ๔ หลอด คูระบายน้า และถนนลาดยาง ตรงนัน้ รูส้ ึกว่า
จะนานแล้วทีท่ างเข้าปากซอยสุณีย์ ยังมีอีกซอยราษฎร์บารุง ๒
ชาวบ้านก็ได้รอ้ งขอมาขอหลอดไฟฟ้าสัก ๓ หลอด ขอได้รบั ความ
อนุเคราะห์จากท่านด้วยครับ ขอบคุณครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ ท่านต่อไปเชิญครับ สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๓ นายอับดุล
ประธานสภา เลาะห์ กาซอ
นายอับดุลเลาะ กาซอ เรียนท่านประธานสภาทีเ่ คารพ และสมาชิกสภาทีร่ กั ทุกท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๓ เรือ่ งซ่อมบารุงถนน ผมขอเสนอทีห่ มูท่ ี่ ๗ ปากทางเข้าสวนส้มและตรง
ข้ามสยามแก็ส รูส้ ึกว่าถนนจะเป็นหลุมเป็นบ่อมาก อีกข้อหนึง่ ตอนนี้
จะเข้าฤดูฝน ผมในฐานะเป็นกรรมการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีของ
ตาบลสะเตงนอก ผมอยากจะปรึกษาหารือเกีย่ วกับรถไถนาเนือ่ งจาก
อีก ๒-๓ เดือน ทีจ่ ะมาถึงจะมีการไถนาเอื้ออาทร ผมขอปรึกษาว่า
ให้ทางคณะผู้บริหารช่วยจัดการเรือ่ งรถไถนา ทีใ่ ช้การไม่ได้คือรถไถนา
คันเก่า ผมมีเพียงเท่านีค้ รับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ ขอบคุณครับสมาชิกสภาเทศบาลเขตที่ ๒
ประธานสภา

- ๓๙ –

จ่าสิบเอก วรดร รอดทุกข์ กราบเรียนประธานสภาทีเ่ คารพ คณะผู้บริหารและสมาชิก
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒ สภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก ผมจ่าสิบเอก วรดร รอดทุกข์ สมาชิกสภา
เทศบาลเมืองสะเตงนอก เขตที่ ๒ ผมจะขอเพิม่ จากสมาชิกสภาทีไ่ ด้
กล่าวมาเมือ่ สักครู่ คือผมเห็นด้วยกับรถบรรทุกขยะ คือสมมติว่าขยะ
ทีช่ าวบ้านมาทิง้ ขยะเป็นจานวนมาก มีปา้ คนหนึง่ ถือถุงขยะผ่านหน้าผม
ป้าพูดว่าจะทิง้ ตรงไหน คือถังขยะก็ไม่มี ถ้าทิง้ ไว้โดยมารยาทของคนด้วย
ขับรถจักรยานยนต์ก็โยนขยะทิง้ พวกสุนัขมาเขี่ยขยะ ผมจะให้เก็บขยะ
วันจันทร์ ถึงวันศุกร์
จ่าสิบเอก วารดร รอดทุกข์ เพราะฉะนัน้ ผมจะเสนอว่าถ้าเป็นไปได้ อยากจะให้เก็บทุกวัน
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒ ผมอยากให้เพิม่ งบประมาณ เพิม่ ค่าตอบแทนให้เขาบ้างดีหรือไม่ครับ จะ
ได้เหมือนเทศบาลนครยะลา ยกตัวอย่างถังขยะของเขามีน้อย แต่วาง
หน้าบ้าน เขาเก็บทุกวัน คือถังขยะไม่จาเป็นต้องมีมาก ขอให้เก็บทุกวัน
เพิม่ ค่าแรง ค่าตอบแทนให้เขาจะได้เก็บทัง้ วัน
ส่วนถนนสายแยกตือเบาะนัน้ ก่อนถึงบ้านอาจารย์ไพรินทร์
มีรถจักรยานยนต์ขับมา ส่วนอีกคันมีรถกระบะขับมา รถจักรยายนต์ขับ
ข้างหน้ามีหลุม รถจักรยายนต์ตกถนน คนก็เก็บ ผมเห็นเหตุการณ์พอดี
ก็ฝากถามว่าจะมาเสนอทีป่ ระชุมว่า ช่วยซ่อมแซมสักนิด ช่วงหลังจากนีว้ ่า
ทางหลวงไปขีดเส้น ไม่ทราบว่าถนนสายนีเ้ ป็นของเทศบาลรับผิดชอบ
หรือไม่ อยากจะให้เร่งด่วนในเรือ่ งไฟฟ้ายังขาดตกบกพร่องอยูบ่ า้ ง
บางสาย งบประมาณก็ไม่มาก ตรงนีน้ ่าจะซ่อมแซม เพือ่ จะได้ใช้การไป
อย่างต่อเนือ่ ง และขอฝากทิง้ ท้ายตรงนี้ ถ้าเป็นไปได้ผมอยากจะเสนอแนะ
ผมได้พูดกับโยธาจังหวัดยะลา เขามาเจอกับผม เขาบอกว่าปีทผี่ ่านมา
เทศบาลเมืองเบตง เทศบาลนครยะลา ได้งบประมาณจากโยธา ผมก็ได้
ข้อมูลไม่ค่อยชัดเจนว่าเทศบาลเมืองเบตง ได้งบประมาณร้อยกว่าล้าน และ
เทศบาลนครยะลาก็ได้งบเหมือนกัน โยธาเขาพร้อม เทศบาลเมืองสะเตง
นอกเข้าไปเสนอตัว เขาพร้อมให้งบประมาณมาพัฒนา คือสิง่ เหล่านี้ ทีผ่ ม
ได้กล่าวมา เขาพร้อมทีจ่ ะร่วมมือ คนทีไ่ ด้หน้ามากทีส่ ุดคือท่านนายก คณะ
ผู้บริหาร ผมก็ได้ข้อมูลมาชี้แนะทางโยธาพร้อมให้งบประมาณตรงนีเ้ พือ่
พัฒนาให้กับพ่อแม่พนี่ ้องประชาชนทีเ่ ดือดร้อน ไม่ใช่คนใดคนหนึง่ คนทีไ่ ด้มี
หน้ามีตาก็ทา่ นนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร คือสิง่ ไหนดีผมก็อยาก
ส่งเสริม และช่วงนีน้ ้าจะท่วมอีกแล้ว ซอย ๑๒ อาจารย์ทา่ นหนึง่ ไม่อยูบ่ า้ น
ไปเทีย่ วกลับมาถึงฝนตกหนัก น้าท่วมเข้าไปในบ้าน ตอนนีไ้ ด้ยกพืน้ สูงขึ้น
เพียงเล็กน้อย ผมได้คุย นอกรอบกับกองช่าง มีรถขุดดินคันไหนบ้านทีว่ ่า
เร่งด่วน มีกคี่ น ก็จะให้ กองช่างไปสารวจ คือสมมติติว่าถนนสายตือเบาะ
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จ่าสิบเอก วารดร รอดทุกข์ ระบายน้าหน้าบ้านท่านนายก ถึงวนารินทร์ลาดต่า ก็ไม่เป็นไร๒ แต่อีกฝั่ง
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ น้าถึงเข่า
เพราะฉะนัน้ ระหว่างเส้นทางตรงนี้ มีลูกโซ่วางอยู่ ผมอยากให้
รือ้ ออกนักนิด ทีห่ นักให้เป็นเบา เพระช่วงนีจ้ ะเข้าหน้าฝน และช่วยรือ้ ดิน
เหมือนเมือ่ ก่อน ผมได้เจอประธานคนเก่าอดีตทีผ่ ่านมา ผมก็เห็นด้วย
รือ้ ขึ้นก็ไม่เป็นไร เพราะงบประมาณเราน้อย ก็ไม่เป็นไรทาเท่าทีม่ ี
งบประมาณก่อนค่อยว่ากัน ผมก็มเี รือ่ งทีเ่ สนอเพียงเท่านี้ ขอบคุณมาก
ครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ ท่านต่อไปเชิญครับ ถ้าไม่มี ผมขอให้ฝ่ายบริหารชี้แจงครับ
ประธานสภา
นายสมภพ มีเดช ขอบคุณครับท่านประธาน สวัสดีครับท่านสมาชิกสภาผู้ทรง
รองนายกเทศมนตรี เกียรติทกุ ท่าน ขอบคุณสาหรับคาชี้แนะ
เรือ่ งถนนทีม่ กี ารร้องเรียนว่าถนนสายเบอเส้ง ปารามีแต หรือ
ว่าถนนตามหมูบ่ า้ นต่าง ๆ ทีเ่ ป็นหลุมเป็นบ่อ เส้นสีขาวทีท่ า่ นเห็นบน
ถนนทีไ่ ปขีดไว้ เป็นของเทศบาลเองครับ จากคาปรารภของนายกว่าถนน
ในตาบลเรานีร้ สู้ ึกว่าจะผุพังมาก ถ้าจะทาใหม่ก็คงต้องใช้งบประมาณ
จานวนมาก ก็เลยส่งเจ้าหน้าทีไ่ ปสารวจ ตรวจว่าตรงไหนทีว่ ่าผุพัง
ต้องซ่อมแซม ก็เลยปรากฏทีท่ า่ นเห็น สารวจแล้วยังไม่ทราบว่าจะหา
งบประมาณตรงไหนมาซ่อมแซมได้ แต่ว่าได้ไปสารวจและอยูใ่ นระหว่าง
การประมาณการว่าเท่าไร ว่าจะคุม้ หรือไม่คมุ้ แต่ทา่ นนายกได้ปรารภไว้
ว่า จะรีบจัดการให้เสร็จ เพราะว่าชาวบ้านเดือดร้อน มีรถหลายคัน
ประสบอุบตั ิเหตุเหมือนท่านวรดรกล่าวเมือ่ สักครู่ มีหลายจุดครับ เราไป
สารวจไว้แล้วหลายจุดมาก และจะรีบดาเนินการซ่อมแซมให้อย่างเร็ว
ทีส่ ุด ครับสาหรับเรือ่ งถนน
เรือ่ งคูระบายน้าทีส่ แี่ ยก อส.มท. หมูท่ ี่ ๔ เชื่อมกับหมูท่ ี่ ๙
ตรงนัน้ มีโครงการต่อเนือ่ งอยูเ่ ป็นจริงเหมือนทีท่ า่ นบอก เพราะตอนีน้ ้าได้
ขังไว้ให้แสงอาทิตย์เผา ไม่ใช้ครับเนือ่ งจากว่ารอบทีผ่ ่านมา งบประมาณมี
ไม่เพียงพอ แต่ช่วงต่อจากนีม้ โี ครงการต่อจากนัน้ ก่อสร้างคูระบายน้าต่อ
ให้ยาวลงไปถึงคลองทัง้ สองฝั่งซึ่งมัน่ ใจว่าแก้ปญ
ั หาน้าทีข่ ังอยูไ่ ด้แน่นอน
ร้อยเปอร์เซ็นต์
ส่วนเรือ่ งมลภาวะตรงนัน้ ผมจะดาเนินการให้ จะเอารถไปทา
ความสะอาดเก็บกวาดให้เรียบร้อย ผมก็บงั เอิญอาศัยผ่านเส้นทางนัน้ อยู่
บ่อย เห็นปัญหา ยินดีครับ
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นายสมภพ มีเดช เรือ่ งแสงสว่าง ไฟส่องสว่างต่าง ๆ ตอนนีท้ า่ นสมาชิกสภาทุกท่าน เห็นว่า
รองนายกเทศมนตรี
เห็นว่าตรงไหนไฟฟ้าของเทศบาลขาด ไม่ติด ขอให้แจ้งที่ กองช่างได้เลย
หรือเจอผมก็แจ้งผ่านผมได้ ผมจะรีบดาเนินการให้ เพียงแต่ว่าตอนแจ้ง
รบกวนสักนิดว่า บอกให้ชัดเจนถนนสายใด ซอยใด ถ้าเป็นไปได้เสาไฟฟ้า
ทีเ่ ท่าไรจะง่าย เจ้าหน้าทีจ่ ะทาการซ่อมแซมโดยเร็ว ส่วนเรือ่ งการติดตัง้
ใหม่ กาลังทาแผนดาเนินการติดตัง้ ใหม่ ท่านนายกได้ปรารภไว้ว่า
อยากจะทาไฟแสงจันทร์ให้สว่างทัง้ สะเตงนอก ผมว่าเห็นด้วยอย่างยิง่
เพราะว่าโครงนีจ้ ะช่วยในเรือ่ งของความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
และเข้ากับโครงการของเหตุการณ์ภาคใต้ได้ เพราะจะช่วย
นายสมภพ มีเดช ได้มากในเรือ่ งแสงสว่าง เพราะจะมีอีกชุดหนึง่ ทีท่ างานเวลากลางคืนใน
รองนายกเทศมนตรี เขตเทศบาลเมืองสะเตงนอก
ส่วนเรือ่ งการถมดิน ตอนนีก้ าลังดูอยูว่ ่าเราจะเอา
พระราชบัญญัติตรงไหนมาบังคับใช้กันได้บา้ ง เพราะแต่ละพืน้ ทีม่ กี ารถม
ดินไม่เท่ากัน บางแห่งถมสูงมาก บางแห่งก็ถมเล็กน้อย นีอ้ าจจะถมตาม
งบประมาณทีม่ อี ยูห่ รือบางคนอาจจะถมเพือ่ หลีกหนีน้าท่วม แต่เพือ่
ความเป็นธรรมเราจะหาข้อบังคับ เอามาใช้ให้ได้ตรงนัน้ เพราะข้อบังคับ
ทีก่ ระทรวง บังคับใช้จะกว้างมาก ต้องมีพนื้ ทีไ่ ม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐
ตารางเมตร ขุดลงไปลึกไม่น้อยกว่า ๕ เมตร ตรงนัน้ เอามาใช้กับเราไม่ได้
เพราะจะเข้ากับผังเมืองต่อไปในอนาคต ว่าเราปล่อยให้ถมให้สร้างกัน
อุตลุดกัน ผังเมืองเราในอนาคตจะมีปญ
ั หา และขอบอกไว้ว่าใน
หมูท่ ี่ ๑๐,๙ และหมูท่ ี่ ๔ ช่วงฝนตกให้ระวังน้าท่วมเป็นอย่างยิง่ เพราะว่า
ตอนนีท้ างน้า หลายแห่งเจ้าของทีด่ ินได้ไปถม และไปสร้างกัน้ ไว้
ขวางทางน้า ซึ่งเดิมเป็นทางน้าไหลอยู่ และเขาได้ไปถมไปสร้างปิดทิศทาง
น้า ซึ่งเป็นทิศทางน้าไหลตามธรรมชาติ แต่เป็นสิทธิของเขาจะสร้างในพืน้
ทีด่ ินของเขา เพราะฉะนัน้ ฝากดูด้วยครับ
เรือ่ งสุดท้ายทีท่ า่ นบอกว่าฝนตกน้าท่วม ตอนนีเ้ ราจะเห็นว่า
บรรยากาศบ้านเราโลกเรา เปลีย่ นแปลงไปมาก ขณะนีเ้ มือ่ วันศุกร์ วันนี้
ยังเป็นเดือนเมษายนอยู่ เราเห็นว่าฝนตกหนักถึงหนักมาก ภาคเหนือเจอ
ลมพายุฤดูรอ้ น ทัง้ ไฟฟ้าทัง้ บ้านชารุดเสียหายไปมาก
เพราะฉะนัน้ ฝากทุกท่านช่วยดูด้วยครับ สาหรับซอย ๑๒
เรามีโครงการก่อสร้างคูระบายน้า ทีท่ าสัญญาไปแล้ว อยูใ่ นระหว่างเขา
จะลงมือเมือ่ ไร เซ็นสัญญาแล้วเรือ่ งคูระบายน้า คงเร็ว ๆ นี้ จะ
ดาเนินการหลังจากสอบถามจากผู้รบั เหมา
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ส่วนเรือ่ งท่อระหว่างเบอเส้งกับบ้านอาจารย์ไพรินทร์รบกวน
ท่านชี้จดุ ให้ด้วย ผมจะไปดูจดั การให้ เพราะเป็นอีกทางหนึง่ ทีจ่ ะช่วย
แก้ปญ
ั หาลดความเดือนร้อนของชาวบ้าน
สาหรับซอยสุณีย์ ซอยราษฎ์บารุง เรือ่ งไฟฟ้า กาลังอยูใ่ น
ระหว่างดาเนินการครับผม ผมได้ไปพบชาวบ้านทัง้ ๒ ซอย ไปคุยด้วย
วาจาเรียบร้อยแล้ว อยูใ่ นระหว่างการดาเนินการให้ ซึ่งยอมรับติดขัดอยู่
ในเรือ่ งงบประมาณมีไม่เพียงพอ ซึ่งปีหน้าเราจะตัง้ งบประมาณในส่วนนี้
ให้เพิม่ มากขึ้น ขอบคุณครับ
นายมะยูโซ๊ะ โต๊แว สมาชิกสภาท่านใดจะเสนอแนะ ถ้าไม่มเี ชิญฝ่ายบริหาร
ประธานสภา
นายเสรี เรืองกาญจน์ ครับในส่วนทีผ่ มรับผิดชอบ เรียนประธานสภา สมาชิกสภา
รองนายกเทศมนตรี และข้าราชการทุกกอง วันนีถ้ ือเป็นโอกาสทีไ่ ด้มาพูดคุยในส่วนทีผ่ ม
รับผิดชอบ ขอเพิม่ เติมจากพีส่ มภพสักนิด ในส่วนของไฟฟ้าแสงสว่าง
ตรงนีผ้ มเข้าใจว่าทุกคนตอนนีเ้ ข้ามาทาหน้าทีส่ มาชิกสภา ชาวบ้านเขา
หวัง คือจะบอกรายละเอียดสักนิดว่า ในเรือ่ งของไฟฟ้าเราไม่สามารถ
จะเข้าไปดาเนินการได้เลย บางจุดเราต้องขออนุญาตจากไฟฟ้าก่อน
ในส่วนไฟฟ้าสาธารณะนี้ จะขยายเมนนีเ้ ราต้องให้ทางไฟฟ้าประเมิน
ฉะนัน้ ถ้ามีสายเมนแล้ว สามารถไปติดตัง้ หลอดไฟได้เลย
แต่ถ้าไม่มสี ายเมนทางเทศบาลจะแจ้งไฟฟ้ามาสารวจ ต้องผ่านขั้นตอน
หลายขั้นตอน หมดค่าใช้จา่ ยเท่าไร ถ้าไฟไม่พอเราต้องเพิม่ หม้อแปลงอีก
ครับในส่วนนีจ้ ะเป็นค่าใช้จา่ ย ซึ่งคณะผู้บริหารต้องตัง้ งบประมาณใน
เทศบัญญัติ เพราะจะให้ทนั กับปีหน้าจะให้ทา่ นชี้แจงให้กับชาวบ้านว่า
ในส่วนนีบ้ างจุด ไม่สามารถทีจ่ ะดาเนินการในเรือ่ งของสายเมนได้เลย
ถ้าเรามีงบประมาณปีนตี้ งั้ ไว้ ๒-๓ แสนบาท บางจุดขยายไปจนหมดแล้ว
ประมาแสนกว่าบาทฉะนัน้ สิง่ ทีท่ า่ นได้นาเสนอในวันนี้ ผมมัน่ ใจว่าพีส่ มภพ
ได้บรรจุไว้แล้วจะเข้าประชุมแผนในปีนี้ เพราะตอนนีใ้ นแผนไม่มี ปีหน้า
สามารถเพิม่ ได้ เพือ่ ให้ทางไฟฟ้าสารวจว่าค่าใช้จา่ ยจานวนเท่าไร อยากให้
สมาชิกสภาในพืน้ ที่ ตรงไหนทีไ่ ฟฟ้ายังเข้าไม่ถึง ท่านช่วยสารวจถนนด้วย พี่
สมภพจะได้ทาครัง้ เดียวพร้อมกัน พอดีปหี น้าต้องรออีกปีหนึง่ ทางาน
ลาบากทัง้ สองฝ่าย ฝ่ายสมาชิกสภาก็ลาบากใจ ฝ่ายบริหารก็ลาบากใจ
เหมือนกัน มีงบประมาณครับ อยากให้เราทุกคนได้ทางาน ผมทราบ ทุก
คนหวังดี ต้องการพัฒนาสะเตงนอก ไม่มหี รอกครับทีจ่ ะฉุดให้
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สะเตงนอกลงคู ผมมัน่ ใจว่าไม่มี แต่ตรงนีอ้ ยากให้ทา่ นเข้าใจกระบวนการ
ในการตัง้ งบประมาณส่วนของท้องถิน่ ครับขอชี้แจงรายละเอียดเรือ่ งนี้
เพียงเท่านี้
เรือ่ งที่ ๒ ทีผ่ มจะชี้แจงเกีย่ วกับเรือ่ งค่าทาศพทีส่ มาชิกสภา
เขตที่ ๒ ได้นาเสนอ เมือ่ ท่านนายกได้แถลงนโยบายก็ได้เรียกในส่วนของ
คณะกรรมการ ผมเรียกสองครัง้ แล้ว แต่ว่าพอดีทา่ นคณะกรรมการบาง
ท่านติดภารกิจไม่มา มาบางท่าน ก็เลยสรุปวันที่ ๔ พฤษภาคม นีอ้ ีกครัง้
หนึง่ ทุกคนพร้อมทีจ่ ะมาประชุมทีเ่ ทศบาลฉะนัน้ วันที่ ๔ พฤษภาคม
คณะกรรมการมาประชุมทีเ่ ทศบาลผมก็ถามว่า ในช่วงทีผ่ มหมดวาระ
ทาไมไม่สามารถดาเนินการได้ เพราะตอนทีท่ า่ นนายกได้ดารงตาแหน่ง ก็
ดาเนินการได้ แต่พอท่านนายกหมดวาระ มีเจ้าหน้าทีเ่ ราบอกว่าไม่
สามารถดาเนินการได้ ผมก็ยงั มีข้อสงสัยอยู่ แต่ว่าผมก็จะถามทางชมรม
ให้แน่ใจก่อนว่าจะเป็นในส่วนไทยพุทธ มุสลิม เสียชีวิตเป็นจานวนมาก
แต่ในส่วนการเกิดเหตุการณ์ ในกรณีเสียชีวิตจากเหตุการณ์ส่วนนีไ้ ม่ต้อง
ห่วงเรามีเงินเยียวยา ประชุมทุกครัง้ เพราะมีคณะกรรมการของจังหวัด
นายกเป็นประธานมีกรรมการทัง้ ๓ ฝ่าย ประชุมทีเ่ ทศบาลต้นเดือนก็ได้
พิจารณาไปแล้ว ๑๓ ราย ฉะนัน้ ขอให้ทา่ นสบายใจได้ แต่ถ้าตกหล่นไม่ได้
รับนาผู้เสียหายมาแจ้งทีเ่ ทศบาลได้ ว่าทาไมในกรณีทไี่ ด้รบั ผลกระทบ แต่
ค่าเยียวยาไม่ได้ ก็มาแจ้งทีเ่ จ้าหน้าทีไ่ ด้ทชี่ ั้นล่างของอาคารเดิม
เรือ่ งที่ ๓ เห็นด้วยทีท่ า่ นสมาชิกสภานายอับดุลนาเซร์ ฮะ
สมาชิกสภาเขตที่ ๑ ได้เสนอให้จา่ ยขาดเงินสะสมจัดซื้อรถบรรทุกขยะ
และผมเห็นด้วยอย่างยิง่ เพราะว่าอย่างทีไ่ ด้คุยทุกครัง้ ขยะนีป้ ญ
ั หาใหญ่
อาทิตย์ทแี่ ล้วผมก็ได้ไปดาเนินการเรือ่ งถังขยะ สัง่ เพิม่ เรียบร้อยแล้ว
ตอนนีก้ าลังหาสต็อกอยู่ ผมคิดว่าภายในเดือนพฤษภาคมนีค้ งจัดส่งมา
ผมจะพยายามจะสัง่ ให้มากทีส่ ุดเท่าทีจ่ ะทาได้เป็นถังใหญ่ ตอนแรก
ความหวังและความตัง้ ใจของผมทีจ่ ะได้ถังใหญ่ แต่ว่าพอถังใหญ่ขยะทีอ่ ื่น
เขาจะมาทิง้ ไม่ใช่เฉพาะสะเตงนอก เทศบาลนครยะลารอยต่อเขาไม่มี
ทีท่ งิ้ ทีน่ พี้ อเห็นถังขยะเราวางอยูเ่ ขาก็จะทิง้ ทาให้เจ้าหน้าทีเ่ ราจัดเก็บ
ขยะในพืน้ ทีส่ ะเตงนอกเพิม่ ทวีคูณ เรือ่ งขยะต่างตาบลทีม่ าทาธุรกิจใน
พืน้ ทีส่ ะเตงนอก ไม่ว่าจะเป็นอ้อยเขาไม่มที ที่ งิ้ เขาจะบรรทุกรถกระบะ
พอเสร็จเขาจะมาทิง้ กากอ้อยทีเ่ รา ครัง้ ทีแ่ ล้วผมจะซื้อถังขยะให้วางไว้
หน้าบ้าน แต่ว่าแต่ละบ้านไม่ดูแล ตามทีท่ า่ นนายกได้บอกว่ามีผลกระทบ
แต่ไม่ใช่ทงั้ หมด และทีป่ ญ
ั หาใหญ่คือว่าเราไม่ได้จดั เก็บขยะทุกวัน ขยะจึง
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มีกลิน่ เหม็น ง่ายนิดเดียว ถ้าจะให้รถจัดเก็บขยะทุกวัน ก็เพิม่ รถ เพิม่
บุคลากร พืน้ ทีเ่ รากว้าง บางหมูบ่ า้ นยังไม่ได้เก็บ หมูท่ ี่ ๕ ยังไม่ไปเก็บ
ขยะ ไปเฉพาะโรงเรียนอาชีวะ บาโงยบาแด ลางา อามัน รถยังไปไม่ถึง
แต่ตรงนัน้ ไม่เป็นไร ชาวบ้านยังเผาเอง บางพืน้ ที่ ปรามะผ่านทุกวัน
ทิง้ ขยะทุกวัน แต่รถขยะไม่เคยเข้าไปเก็บ ทัง้ หมดนีค้ ือเหตุผลทีต่ ้องเพิม่
รถบรรทุกขยะ เพิม่ บุคลากร เฉพาะโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ
ปอเนาะ ในส่วนของโรงเรียนสามัญ ปอเนาะยีฮะห์เพราะผมเป็นคนสอน
เก็บสถานทีห่ นึง่ ๓ รอบ กว่าจะหมดไม่ใช่รอบเดียวเสร็จ
ฉะนัน้ ก็ขอความกรุณาท่านสมาชิกสภา ช่วยกันพิจารณา
อนุมตั ิจา่ ยขาดเงินสะสม เพือ่ จัดซื้อรถบรรทุกขยะเพิม่ เติม ซึ่งได้จดั ซื้อ
รถบรรทุกขยะไปแล้ว จานวน ๑ คัน ต้องจัดซื้อเพิม่ อีก ผมว่าท่านก็ไม่
ต้องเหนือ่ ยในการชี้แจงให้กับชาวบ้านเกีย่ วกับเรือ่ งขยะ ผมว่าอาจจะเข้า
ทุกซอกทุกซอย ตอนนีเ้ ก็บขยะสายหลักอย่างเดียวครับ ส่วนในซอยนี้
บางซอยก็เข้าไปเก็บ บางซอยก็ไม่เข้า แต่ถ้าเป็นหมูบ่ า้ นจะเข้าหมด ไม่ว่า
จะเป็นหมูบ่ า้ นวนารินทร์ หมูบ่ า้ นสถิตภิรมย์ แต่ถามว่าเข้าทุกวันหรือไม่
ก็ไม่อยูด่ ี ตามทีพ่ วี่ รดร ได้เสนอว่าวันจันทร์ พุธ ศุกร์ ว่าไม่ได้เข้าทุกวัน
แต่ถามว่าขยะมีทกุ วันหรือไม่ มีทกุ วันครับ
ฉะนัน้ อยากให้ทกุ ท่านพิจารณา เรือ่ งเกีย่ วกับรถบรรทุกขยะ
เป็นประเด็นสาคัญ ถ้าวันนีเ้ ป็นไปได้ อยากจะให้ทา่ นนายกท่านตัง้ ใจ
ทีก่ ระทูส้ ด ทุกท่านทีอ่ ยูฝ่ ่ายสภา ผมว่าสามารถดาเนินการได้เพราะเรา
จะประชุมสภาอีกสมัยหน้าเดือนสิงหาคม ถามว่าสามสีเ่ ดือนนีม้ ปี ญ
ั หา
มากมาย ถ้าปล่อยไปจนถึงเดือนสิงหาคม ผมว่าเอา ณ ขณะนีด้ ีกว่า
งบประมาณก็จดั สรรอีกสองสามเดือน เพราะรถทีจ่ ะมาก็มปี ญ
ั หาเพราะ
โรงงานทีก่ รุงเทพผลิตไม่ทนั เพราะได้รบั ผลกระทบจากน้าท่วม มีคนสัง่
เป็นจานวนมาก ถ้าเราช้าอีกจัดส่งในเดือนสิงหาคม กว่าจะได้ต้นปีหน้า
พอดีเจ็ดแปดเดือน ก็ต้องโดนอีก รวมถึงท่านก็โดนในฐานะสมาชิกสภา
ในพืน้ ที่ ผมในฐานะคณะผู้บริหาร และท่านนายกก็โดนเหมือนกัน
ฉะนัน้ ก็ขอให้ทา่ นสมาชิกสภาพิจารณาทัง้ หมดนีท้ ผี่ มได้กล่าว
ข้อเท็จจริงทีเ่ กิดขึ้น และแนวทางทีเ่ ราจะแก้ไขปัญหาเรือ่ งขยะ รถบรรทุก
ขยะมี ๔ คัน ยังไม่พอครับ เพราะพืน้ ทีส่ ะเตงนอกกว้าง โรงเรียนมีจานวน
มาก แต่ว่าตรงนัน้ เป็นข้อเสนอแนะ ปัญหามีไว้แก้ไม่ใช่ประเด็น เราต้อง
แก้ไขให้ได้ จะแก้ด้วยวิธใี ดวิธหี นึง่ ท่านต้องมาช่วยกันคิดในสภาแห่งนี้
ช่วยกันหาแนวทางไปสูก่ ารแก้ไขปัญหาให้เกิดผลสาเร็จมากทีส่ ุด ผมก็ขอ
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ชี้แจงรายละเอียดเกีย่ วกับรถบรรทุกขยะและรถไถนา ปีทแี่ ล้วไถนาช่วงที่
ยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตาบล เป็นเทศบาลตาบล ตอนสมัย
องค์การบริหารส่วนตาบล นาร้างในพืน้ ทีส่ ะเตงนอกมีหนึง่ พันกว่าไร่
แต่ทากันจริง ๆ ประมาณ หนึง่ ร้อยกว่าไร่ นายกท่านนีม้ กี ารนาเสนอ
นาปัญหาของชาวบ้านมานัง่ ประชุมใหญ่เพือ่ ปรึกษาหารือ ถามว่าเหตุผล
ใดทีไ่ ม่ทานากัน ข้อสรุป ข้อทีห่ นึง่ ทีท่ กุ คนเห็นด้วยคือ ค่าแรงไถนาแพง
ไม่คมุ้ กับการทานา ท่านจึงเอางบประมาณจากเทศบาล ไม่ว่าจะเป็น
ค่าน้ามัน และรถของเทศบาล ท่านแค่จา่ ยไร่ละ ๓๐๐ บาท ไม่มที ไี่ หน
ถ้าองค์การบริหารส่วนตาบลทีอ่ ื่น หรือว่าใกล้เคียง จัดเก็บไร่ละไม่ต่า
กว่า ๑,๒๐๐ บาท ค่าน้ามัน ค่าไถนา ซ่อมรถ แต่นายกท่านนีเ้ อาแค่
๓๐๐ บาท ทาให้ยอดในการทานาจาก ๑๐๐ ไร่ ปัจจุบนั เกือบ ๑,๐๐๐ ไร่
ปีทแี่ ล้ว ๘๐๐ กว่าไร่ ถามว่าทีเ่ ก็บ ๓๐๐ บาทนีน้ าไปไหน ไม่ได้นาไปไหน
ส่วนหนึง่ เป็นค่าซ่อมแซม อีกส่วนหนึง่ เป็นค่าจ้างให้กับคนไถนา เพราะว่า
ไม่ได้ใช้เจ้าหน้าทีข่ องเทศบาล จ้างคนภายนอกมา เพราะเจ้าหน้าทีไ่ ม่มี
ความชานาญทีจ่ ะขับรถไถนา เหมือนทีซ่ ่อมรถต้องเข้าอู่ซ่อมค่าใช้จา่ ย
มาก ดังนัน้ จึงจ้างคนทีช่ านาญเขาจะทราบว่ารถเสียตรงไหน ทีมงานเขามี
สีค่ น ต่อ ๑ คัน เราให้ไร่ละ ๕๐ บาทต่อปี ๔ คน เป็น ๒๐๐ บาท ค่าราง
วัด ๕๐ บาท ค่าซ่อม ๕๐ บาท
แต่ปนี ี้ ผมมัน่ ใจว่ามากกว่าปีทแี่ ล้ว รถไถนา ๒ คัน ทุกปีเรา
จะต้องซ่อม บางอะไหล่เสือ่ ม จะเข้าฤดูฝน ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี
จะเรียกประชุมอีกครัง้ คุยกันว่าจะทาอย่างไรให้ชาวบ้านในพืน้ ที่
สะเตงนอกทานาได้มากทีส่ ุด ในสะเตงนอกทานากันมากทีท่ ามาเพราะค่า
ไถนา ๓๐๐ บาท คุม้ ครับ ผมขอชี้แจงเรือ่ งรถไถนาและเรือ่ งโยธา ส่วนใน
เรือ่ งทีพ่ วี่ รดรได้กล่าวมา ปีทแี่ ล้วก่อนจะหมดวาระ ผม ท่านนายก และ
พีส่ มภพไปพรีเซ้นโครงการทีโ่ ยธาจังหวัด งบประมาณทีไ่ ด้จากโยธา
จังหวัดปีทแี่ ล้วเขารับปากเราแล้ว ประมาณ ๑๒ ล้านบาท แต่ทเี่ ขาจะให้
เทศบาลทัง้ หมด ช่วงนีป้ ระมาณ ๖๒ ล้านบาท ทีจ่ ะดาเนินการ
๑. สถานทีอ่ อกกาลังกายทีต่ ลาดนัด
๒. หน้าสานักงานเทศบาล
ก็ต้องดูรปู ภาพ ท่านนายกได้ไปพรีเซ้น พีส่ มภพ ได้บอกว่าเราพร้อมและ
ถนนอีกหนึง่ สายทีเ่ ราได้ขอ ถนนสายสวนป่า ประมาณ ๖๐๐ เมตร
งบประมาณเกือบ ๒ ล้านบาท
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ฉะนัน้ จึงต้องดูผลอีกครัง้ หนึง่ งบประมาณไม่น้อยยีส่ ิบกว่า
ล้าน ทีเ่ ทศบาลจะได้ เพือ่ มาพัฒนาในพืน้ ทีส่ ะเตงนอกทีเ่ ราผลักดันสนาม
กีฬาด้านหลังติดพันกับงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเห็น
ว่าพืน้ ที่ ๑๐๐ ไร่ ของเทศบาล ๕๐ ไร่ แต่ยงั มีการพูดคุยกันอยูก่ ็จะ
พยายามเต็มความสามารถของท่านนายก อยูต่ รงนีจ้ ะพูดคุยอย่างไรใน
พืน้ ทีส่ ะเตงนอก เพราะงบประมาณอบจ.นี้ ผมเดาไม่ผิดประมาณ ๖๐๐
ล้านบาท ทีจ่ ะมาพัฒนาพืน้ ทีส่ ะเตงนอกศูนย์สนามกีฬาของจังหวัดยะลา
ตรงนีก้ ็ต้องพยายามได้หรือไม่ได้ แต่เรากาลังเดินเรือ่ งอยู่ ก็ขอชี้แจงเพียง
เท่านี้ ขอบคุณครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ ท่านใดมีข้อเสนอแนะ เรียนเชิญครับ สมาชิกสภาเขตที่ ๓
ประธานสภา นายอดุลย์ แวโวะ
นายอดุลย์ แวโวะ ท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร ตลอดจนเพือ่ นสมาชิกสภา
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๓ ผู้ทรงเกียรติทกุ ท่าน ผมนายอดุลย์ แวโวะ สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
สะเตงนอก เขตที่ ๓ ผมได้ฟังเพือ่ นสมาชิกสภาหลาย ๆท่าน คือปัญหา
หลักตอนนีเ้ รือ่ งขยะผมก็ทราบแล้ว และได้ยนิ ว่าครัง้ ทีแ่ ล้วก็สปี่ ที แี่ ล้ว
เรือ่ งขยะ แล้วมารอบนีผ้ มว่าเราได้คุยเรือ่ งรถบรรทุกขยะเข้าประเด็น
พอดี คือเขาต้องการ ๔ ปีทแี่ ล้วรถบรรทุกขยะ คือวันนีถ้ ้าเป็นไปได้
ผมขอให้บรรจุวาระเรือ่ งการจ่ายขาดเงินสะสม และถ้าเป็นไปได้ผมขอมติ
วันนีเ้ ลยครับ คือปัญหาเร่งด่วนจริง ๆ ทุกพืน้ ที่ หมูท่ ี่ ๑-๑๓ ปัญหา
เรือ่ งขยะเพิม่ มากขึ้นทุกปี ถ้าเป็นไปได้ขอมติวันนีค้ รับ ขอให้เพือ่ นสมาชิก
สภาเห็นชอบด้วย สวัสดีครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ เชิญครับสมาชิกสภาเขตที่ ๒
ประธานสภา
นางอุมาพร ใจแผ้ว กราบเรียนท่านประธาน ดิฉันนางอุมาพร ใจแผ้ว สมาชิกสภา
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒ เทศบาลเมืองสะเตงนอก เขตที่ ๒ คือขออนุญาตค่ะ ดิฉันเป็นผู้มคี วามรู้
น้อย อยากจะสอบถามว่าเงินจ่ายเงินสะสม คืออะไร ความหมายว่า
อย่างไร ในเมือ่ ตัง้ จ่ายเป็นเงินสะสมตรงนีเ้ ขาไว้ใช้ประโยชน์อะไรบ้าง
ขอรายละเอียดได้หรือไม่ค่ะ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ ท่านสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามเชิญครับ
ประธานสภา

- ๔๗ –

จ่าสิบเอกวรดร รอดทุกข์ ขออนุญาตอีกครัง้ ครับ ผมก็เห็นด้วย เรือ่ งทีจ่ ะจ่ายขาดเงิน
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒ สะสม ขอให้ขยายความให้ชัดเจนว่า เงินส่วนนีใ้ นเรือ่ งขยะ ผมเห็นด้วย
ทีจ่ ะเพิม่ รถบรรทุกขยะให้ประชาชนอยูด่ ีมสี ุข เพราะแมลงวันและเชื้อโรค
หลาย ๆ อย่าง ผมเห็นด้วยครับตรงนี้ ขอให้บรรจุในระเบียบวาระวันนี้
ผมก็เห็นชอบ และขอความหมายเงินสะสมด้วยครับ สวัสดีครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ สมาชิกสภาท่านใดจะซักถามเสนอแนะ ถ้าไม่มขี อให้คณะ
ประธานสภา ผู้บริหารชี้แจง เรียนเชิญครับ
นายเกษมสันต์ สาแม ผมขออนุญาตให้ผู้อานวยการกองคลังชี้แจงครับ
นายกเทศมนตรี
นางนริศรา สาและ เรียนประธานสภา ดิฉันนางนริศรา สาและ ผู้อานวยการกอง
ผู้อานวยการกองคลัง คลังความหมายของเงินสะสม หมายถึงว่า การจัดตัง้ เทศบัญญัติเรา
ปฏิบตั ิงานตามเทศบัญญัติ เมือ่ สิน้ ปีงบประมาณได้ปฏิบตั ิงานตาม
เทศบาลบัญญัติครบแล้ว และมีเงินเหลือจ่าย นัน้ คือจะตกเป็นเงินสะสม
ดังนี้
ณ เดือนมีนาคม ๒๕๕๕ เงินคงเหลือ ๑๒,๑๐๔,๔๙๙.๑๔ บาท
ทีอ่ นุมตั ิจา่ ยขาดไปแล้ว
แต่ยงั ไม่ได้จา่ ยเงินเพราะ
จานวนเงิน ๓,๖๓๐,๐๔๗.๘๗ บาท
โครงการยังไม่แล้วเสร็จ
หัก ลูกหนี้ จานวนเงิน ๒,๔๓๕,๕๔๑.๘๙ บาท
หัก เงินยืมเงินสะสมทีย่ งั
จานวนเงิน ๑,๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
ไม่ได้ส่งใช้
เงินคงเหลือทีใ่ ช้ได้ จานวนเงิน
๔,๗๓๘,๙๐๙.๓๘ บาท
เราจะใช้จา่ ยทัง้ หมดไม่ได้ค่ะ จะต้องกันเงินไว้เป็นเงินยืมของบางเดือน
เงินผู้สูงอายุไม่เข้ามาตามเป้า เราก็ต้องเอาเงินสะสมมาใช้ก่อน เมือ่ ไร
ทีท่ างกรมฯ โอนเงินเข้ามาก็จะเข้าเป็นเงินสะสมต่อ แต่ตอนนีม้ อี ยู่
ประมาณ ๔,๗๓๘,๙๐๙.๓๘ บาท ไม่ทราบว่าท่านพอจะเข้าใจหรือ
ไม่ค่ะ เรือ่ งเงินสะสม ตรงไหนบ้านทีจ่ ะสอบถามเพิม่ เติมท่านสมาชิกสภา
เขตที่ ๒
นางอุมาพร ใจแผ้ว ถ้าจ่ายขาดเงินสะสม จะได้คืนหรือไม่ค่ะ
สมาชิกสภาเทศบาลเขตที่ ๒

- ๔๘ –

นางนริศรา สาและ ถ้าจ่ายขาดเงินสะสม จะไม่ได้คืน แต่ยมื เงินสะสมจะต้องส่งคืน
ผู้อานวยการกองคลัง แต่ถ้าสภาอนุมตั ิให้จา่ ยขาดเงินสะสมก็คือจะจ่ายไปเลยค่ะ สมมติว่าสิน้ ปี
นี้ กันยายน ๕๕ เราใช้จา่ ยเงินไม่หมดตามเทศบัญญัติกับเงินทีไ่ ด้
จัดสรรเข้ามา เงินก็จะตกเป็นเงินสะสมของปีนไี้ ปอีก และระเบียบจะมีว่า
ให้กันเงินไว้เป็นเงินทุนสารองเงินยืมเงินสะสมจะกันไว้ ๒๕ เปอร์เซ็นต์
คือเงินนีจ้ ะมาใช้ไม่ได้ ถ้าเราจะใช้เงินส่วนนีต้ ้องขออนุมตั ิจากผู้ว่าราชการ
จังหวัดก่อน ดิฉันขอชี้แจงรายละเอียดเพียงเท่านี้ สวัสดีค่ะ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ เชิญครับ สมาชิกสภาเขตที่ ๓
ประธานสภา
นายอดุลย์ แวโวะ ท่านประธาน คณะผู้บริหาร เพือ่ นสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที๓่ ทุกท่าน คือจากการเสนอจ่ายขาดเงินสะสมจัดซือ้ รถบรรทุกขยะปีทแี่ ล้ว
ผมจาได้ จัดซือ้ ๒,๓๐๐,๐๐๐.- บาท จานวน ๑ คัน ถ้าจะตัง้ สเป็กเดิม
จัดซือ้ ไปแล้ว ๒,๓๐๐,๐๐๐.- บาท ผมว่าน่าจะพอ เนือ่ งจากว่าผมได้
ฟังผู้อานวยการกองคลังเมือ่ สักครู่ อธิบายว่าเงินสะสมทีค่ งเหลือไว้ใช้
ประมาณ ๔,๗๐๐,๐๐๐.- บาท แต่ผมคิดว่าจ่ายขาดเงินสะสมเฉพาะ
รถบรรทุกขยะ ประมาณ ๒,๓๐๐,๐๐๐.- บาท น่าจะได้ครับ ผมขอ
เสนอให้สมาชิกสภาเห็นชอบด้วยครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ เรียนเชิญฝ่ายบริหารครับ
ประธานสภา
นายเสรี เรืองกาญจน์ ครับขอเพิม่ เติมจากสมาชิกสภา จากทีเ่ ราได้จดั ซือ้ คันสีเขียว
รองนายกเทศมนตรี คันใหม่ประมาณสองล้านกว่าบาท ถ้าท่านสมาชิกสภาเห็นด้วยตรงนี้
แต่ทผี่ มอยากจะเพิม่ เติมก็คอื รถจักรยานยนต์ จานวน ๒ คัน เหตุผล
ทีจ่ ะจัดซือ้ รถจักรยานยนต์เป็นเหตุผลอย่างนีค้ รับ
- การส่งเอกสารส่วนใหญ่เราใช้รถ ไม่ว่าจะเป็น ๑ ฉบับ ๒ ฉบับ
รถยนต์สปี่ ระตูบา้ ง รถตูบ้ า้ ง ทาให้สนิ้ เปลืองน้ามันเชื้อเพลิง แต่ละปีของ
เทศบาลเราสูงมาก และถามว่ารถยนต์มใี ครบอกว่าสะดวกรวดเร็วกว่า
รถจักรยายนต์ไม่ได้ จะเพิม่ บุคลากรทีส่ ่งเอกสารให้เพิม่ อีก ๒ คน
รถจักรยายนต์อีก ๒ คัน ผมว่าคล่องและสะดวกรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็น
ส่งหนังสือ รับหนังสือจากส่วนราชการ ส่งให้ทเี่ ทศบาล ผมว่าคล่องกว่า
ถ้าเราจะเพิม่ รถจักรยานยนต์อีก ๒ คัน ก็สะดวกในการทางาน ผมว่าเป็น
เรือ่ งทีด่ ี ส่วนรถบรรทุกขยะก็สาคัญ ครับขอให้ประธานสภาเรียนถาม

- ๔๙ –

สมาชิกสภาว่าจะเพิม่ ญัตติเรือ่ งเพือ่ พิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมหรือไม่
ผมขอชี้แจงเพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ ครับเชิญท่านรองนายกเทศมนตรี นายสมภพ มีเดช
ประธานสภา
นายสมภพ มีเดช ขออนุญาตครับผม ขอบคุณท่านประธาน เกีย่ วกับเรือ่ งการ
รองนายกเทศมนตรี จ่ายขาดเงินสะสม เพราะว่าอยากจะนาเสนอในสภาแห่งนีว้ ่าในเรือ่ งของ
การซ่อมบารุงถนนทีผ่ มแจ้งไปเมือ่ สักครูน่ ี้ ถ้าเป็นไปได้งบประมาณเรา
มีไม่เพียงพอ ขอให้เอาญัตตินเี้ พิม่ เข้าไปด้วย เพราะจากอุบตั ิเหตุทไี่ ด้รบั
แจ้งมาจากหนังสือทีช่ าวบ้านร้องเรียนเป็นจานวนมาก ชาวบ้านถึงขนาด
บาดเจ็บและเสียชีวิต ทรัพย์สินเสียหายเป็นจานวนมาก ก็อยากจะนา
เสนอให้จา่ ยขาดเงินสะสมเพือ่ ซ่อมถนน ซึง่ มีดังนี้
โครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัลติกคอนกรีต จานวน ๓ สาย
(๑) สายถนนลางา หมูท่ ี่ ๕ และหมูท่ ี่ ๑๑
พืน้ ทีด่ าเนินการ
๑,๑๕๘.๗๔๐ ตารางเมตรจานวนเงิน ๖๑๒,๐๐๐.- บาท
(๒) สาย ถนนปารามีแต – ตือเบาะ (ประจูรง ซอย ๒๔,หน้าตอง ๙ ,
ท่อ
box) หมูท่ ี่ ๑,๙,๑๒,๘ พืน้ ทีด่ าเนินการ ๒๘๘.๔๒๐ ตารางเมตร
จานวนเงิน ๒๒๖,๐๐๐.- บาท
(๓) สาย ซอยรวมทอง หมูท่ ี่ ๑๐ พืน้ ทีด่ าเนินการ ๑๖.๔๔๕ ตารางเมตร
จานวนเงิน ๑๒,๐๐๐ บาท
ฝากด้วยครับผม ขอบคุณครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ ครับคิดว่า คงไม่มที า่ นใดจะเสนอแนะ ครับขณะนีอ้ ยากจะให้
ประธานสภา สมาชิกสภาเสนอว่าจะจ่ายขาดเงินสะสมหรือไม่ ครับผมจะให้เลขานุการ
สภาดาเนินการต่อไป
นายสมหมาย ลูกอินทร์ ขออนุญาตครับ พอดีเป็นประเด็นใหม่เข้ามา นอกเหนือจาก
เลขานุการสภา ระเบียบวาระการประชุมในวันนี้ ซึง่ ญัตติทจี่ ะเสนอเข้ามาใหม่ก็เสนอได้
ตาม ข้อ ๓๘ ญัตติทงั้ หลายต้องทาเป็นหนังสือยืน่ ต่อประธานสภา
ท้องถิน่ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า ๕ วัน และมีสมาชิกสภา
ท้องถิน่ รับรองอย่างน้อย ๒ คน แต่หากสภาท้องถิน่ นัน้ มีสมาชิกท้องถิน่
เหลืออยูน่ ้อยกว่าแปดคนให้มสี มาชิกสภาท้องถิน่ รับรองหนึง่ คน เว้นแต่
กฎหมายหรือระเบียบนีก้ าหนดวิธกี ารเสนอญัตติไว้เป็นอย่างอื่น ครับดู
อีกวรรคหนึง่

- ๕๐ –

ญัตติต่อไปนีอ้ าจเสนอด้วยวาจาในทีป่ ระชุมสภาท้องถิน่ ได้
โดยให้นาความในข้อ ๓๙ มาใช้บงั คับ
๑. ขอให้รบั รองรายงานการประชุม
๒. ขอให้รบั รองรายงานอื่น ๆ ของคณะกรรมการต่าง ๆ ที่
สภาท้องถิน่ ตัง้ ขึ้น
๓. ขอปรึกษาหรือขอให้พิจารณาเป็นเรือ่ งด่วน
๔. ขอให้พิจารณาร่างข้อบัญญัติสามวาระรวดเดียวตาม
ข้อ ๔๕
๕. ญัตติตามข้อ ๔๑
๖. ญัตติทปี่ ระธานทีป่ ระชุมเห็นควรอนุญาต
การบรรจุญัตติทเี่ สนอด้วยวาจาตามวรรคห้า ให้ประธานที่
ประชุมบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมคราวนัน้ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิน่
พ.ศ. ๒๕๔๗ (แก้ไขเพิม่ เติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
เพราะฉะนัน้ ถ้าหากจะเสนอญัตตินอกเหนือจากทีไ่ ด้จดั
ระเบียบวาระการประชุมไปแล้ว จะต้องมีผู้เสนอญัตติด้วยวาจา
เมือ่ เสนอมาแล้วให้ประธานสภาเป็นผู้พิจารณาเห็นควรอนุญาต
หรือไม่
อนุญาต คือตาม (๖) ญัตติทปี่ ระธานทีป่ ระชุมเห็นควรอนุญาต
นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ เชิญครับท่านสมาชิกสภาเขตที่ ๒
ประธานสภา
นางอุมาพร ใจแผ้ว กราบเรียนท่านประธาน คณะผู้บริหาร ขออนุญาตสอบถาม
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒ ได้หรือไม่คะ่ ถ้าว่าจ่ายขาดเงินสะสมแล้ว ไม่ทราบว่า คณะผู้บริหารมี
งบประมาณเพียงพอสาหรับการเตรียมรับมือภัยน้าท่วมทีจ่ ะมาถึงหรือไม่
หรือว่าจะมีงบประมาณต่างหากในการรองรับ เพราะว่าเท่าทีท่ ราบปีที่
ผ่านมาได้เกิดภัยน้าท่วมสร้างความเสียหายให้กับพีน่ ้องมาก ตรงนีด้ ิฉัน
ก็เป็นห่วงด้วย เพราะว่าสืบเนือ่ งหลาย ๆ อย่าง ก็อยากจะสอบถามตรงนี้
นางอุมาพร ใจแผ้ว สักนิดว่า งบประมาณทีก่ ันมาใช้แก้ไขปัญหาน้าท่วมมารวมกับตรงนี้
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒ หรือไม่ หรือแยกไว้ต่างหาก สวัสดีคะ่
นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ เชิญฝ่ายบริหารครับ
ประธานสภา

- ๕๑ –

นายเกษมสันต์ สาแม สวัสดีครับท่านประธาน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เมือ่ สักครูท่ ปี่ ระชุม
นายกเทศมนตรี ก็ได้รบั ทราบกันดีอยูแ่ ล้ว ผู้อานวยการกองคลัง ได้กล่าวไปแล้วว่า เงินสะสม
เหลือจ่ายจากงบประมาณทีผ่ ่านมา รูส้ ึกว่าผมได้ยนิ ว่าประมาณสิบสองล้าน
บาท ผู้อานวยการกองคลัง ก็ได้กล่าวแล้วว่า ต้องกันเงินไว้ประมาณ ๒๕
เปอร์เซ็น ผู้อานวยการกองคลัง รับผิดชอบอยูน่ ่าจะทราบดี ก็คดิ ทีจ่ ะนาเสนอ
จ่ายขาดเงินสะสมอยูป่ ระมารณทีไ่ ด้กล่าวมาเมือ่ สักครู่ จัดซือ้ รถบรรทุกขยะ
ประมาณ ๒,๓๐๐,๐๐๐.- บาท จานวน ๑ คัน หมวด ค่าครุภณ
ั ฑ์
ประเภท ครุภณ
ั ฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ
แบบอัดท้าย ราคา ๒,๓๐๐,๐๐๐.- บาท จัดซือ้ ตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภณ
ั ฑ์ และรถจักรยานยนต์ ครับต้องดูในส่วนของความถูกต้องในระเบียบ
กฎหมาย ตามทีส่ านักงานตรวจเงินแผ่นดินได้กล่าวว่า ความจาเป็นเร่งด่วนที
จะจ่ายขาดเงินสะสมได้ รถบรรทุกขยะนีจ้ าเป็นเร่งด่วนต่อประชาชน และอีก
เรือ่ งทีร่ องสมภพจะซ่อมแซมผิวจราจร ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ และเกีย่ วกับ
คูระบายน้า ผมคิดว่างบประมาณทีต่ ้องใช้คงไม่เกินหนึง่ ล้านบาทรถบรรทุก
ขยะ ประมาณ ๒,๓๐๐,๐๐๐.- บาท ไม่เกินสีล่ ้านบาท คงจะจ่ายขาดเงิน
สะสมได้ นาเสนอสภาเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบอยูท่ สี่ ภา และความถูกต้องของ
ระเบียบกฎหมาย ส่วนรถจักรยานยนต์ จานวน ๒ คัน ไม่เกิน ๑ แสนบาท
อยากจะนาเสนอสภาให้ความเห็นชอบอย่างไรแล้วแต่สภา ขอบคุณครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ เชิญครับ สมาชิกสภาเขตที่ ๒
ประธานสภา
นางอุมาพร ใจแผ้ว ขออนุญาตอีกครัง้ ท่านยังไม่ได้ตอบว่างบประมาณทีท่ า่ นกัน
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒ เอาไว้ การช่วยเหลือเกีย่ วกับเรือ่ งน้าท่วม เพราะว่าเราต้องเตรียมการ
รับมือไว้ก่อน ในหมูท่ ี่ ๙ จะเป็นพืน้ ทีร่ องรับน้า หมูท่ ี่ ๑๒ จะเกิดน้าท่วม
ก่อนหมูอ่ ื่น ก็อยากจะทราบตรงนีก้ ่อนค่ะ
นายเกษมสันต์ สาแม ครับขออนุญาตประธานสภา เมือ่ สักครูผ่ มก็ได้นาเรียนไปแล้ว
นายกเทศมนตรี ว่างบประมาณมีประมาณสิบสองล้านบาท มีส่วนทีก่ ันไว้แล้วแต่ต้องการ
จ่ายขาดเงินสะสมประมาณสีล่ ้านบาท เรือ่ งน้าท่วมทีท่ า่ นถามตรงนี้
กาลังจะเข้าปีงบประมาณใหม่ คือประมาณเดือนตุลาคมเป็นต้นไป
เงินทีก่ ันไว้จะมีเงินเดือน ค่าตอบแทน รายละเอียดผมจะให้ผู้อานวยการ
กองคลังชี้แจงอีกครัง้ หนึง่ เรียนเชิญผู้อานวยการกองคลัง ครับ ขอบคุณ
ท่านประธานสภาด้วยครับ
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นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ เชิญท่านผู้อานวยการกองคลังชี้แจงครับ
ประธานสภา
นางนริศรา สาและ ค่ะ เงินสะสมทัง้ หมดมีดังนี้
ผู้อานวยการกองคลัง
ณ เดือนมีนาคม ๒๕๕๕ เงินคงเหลือ ๑๒,๑๐๔,๔๙๙.๑๔ บาท
ทีอ่ นุมตั ิจา่ ยขาดไปแล้ว
แต่ยงั ไม่ได้จา่ ยเงินเพราะ
จานวนเงิน ๓,๖๓๐,๐๔๗.๘๗ บาท
โครงการยังไม่แล้วเสร็จ
หัก ลูกหนี้ จานวนเงิน ๒,๔๓๕,๕๔๑.๘๙ บาท
หัก เงินยืมเงินสะสมทีย่ งั
จานวนเงิน ๑,๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
ไม่ได้ส่งใช้
เงินคงเหลือทีใ่ ช้ได้ จานวนเงิน
๔,๗๓๘,๙๐๙.๓๘ บาท
ค่ะอยูท่ สี่ ภาแห่งนีจ้ ะพิจารณาอย่างไร ขอบคุณค่ะ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ เชิญครับ ท่านสมาชิกสภาเขตที่ ๓
ประธานสภา
นายอดุลย์ แวโวะ ท่านประธาน คณะผู้บริหาร ตลอดจนเพือ่ นสมาชิกสภา
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒ ผู้ทรงเกียรติทกุ ท่าน คืออย่างนีค้ รับ ผมเข้าใจทางกองคลังได้บอกว่า
ประมาณสีล่ ้านเจ็ดกว่าบาท ทีจ่ าเป็นจริง ๆ ทีต่ ้องดาเนินการ คณะนี้
๑. จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ๒,๓๐๐,๐๐๐.- บาท
ประมาณ ๕๐ เปอร์เซ็นต์ จาก งบประมาณสีล่ ้านเจ็ด
๒. ซ่อมผิวจราจร ประธาน ๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท ได้หรือไม่
รวม ๒ รายการ ประมาณ ๓,๐๐๐,๐๐๐.- กว่าบาท คิดเป็น
เปอร์เซ็นต์ประมาณ ๗๐ เปอร์เซ็นต์ คือทางผู้อานวยการกองคลังให้
กันเงินไว้ประมาณ ๒๕ เปอร์เซ็นต์ ก็น่าจะได้ คงเหลือประมาณ
๑,๗๐๐,๐๐๐ บาท คือสิง่ ทีจ่ าเป็นจริง ๆ รถบรรทุกขยะ ณ เวลานี้
ขยะมีจานวนมากจริง ๆ ๔ ปีทแี่ ล้วไม่ อนุมตั ิครับ ได้เพียง ๑ คน
ต่อสู้
กับรถขยะนีค้ รับ ประชาชนเกือบสามหมืน่ กว่าคนในพืน้ ทีส่ ะเตงนอก
มีรถบรรทุกขยะเพียง ๔ คัน ผมขออนุญาตท่านสมาชิกสภาด้วยครับ คือ
ปัญหาหนักจริง ๆ เราต้องเพิม่ กันทุก ๆ ๑ คันต่อปี เรือ่ งขยะนีผ้ มขอ
เถอะครับ ถ้าหากกองคลังบอกว่างบประมาณมีเพียงพอ คงไม่มปี ญ
ั หา
ผมขอให้จดั ซื้อรถบรรทุกขยะ ขอให้ผ่านในวันนีถ้ ้าเป็นไปได้
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ถ้าไม่ผิดระเบียบ และเรือ่ งซ่อมแซมผิดจรจรอีกเรือ่ งหนึง่ คือสองสาม
เดือนทีผ่ ่านมา ฝนได้ตกลงมาทุกวัน ทุกพืน้ ที่ ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ
หลาย ๆ พืน้ ที่ หมูท่ ี่ ๘ หมูท่ ี่ ๗ ได้เกิดอุบตั ิเหตุ เนือ่ งจากพืน้ ที่
สภาพแวดล้อม
นายอดุลย์ แวโวะ คณะนี้ คือน้าท่วมทุกวัน ปิดผิวจราจร คือจะเห็นเลยว่าหลุมจะลึก ผม
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๓ ขอกันจริงๆ ถ้าไม่มปี ญ
ั หา คือถ้าฝ่ายผู้อานวยการกองคลังบอกว่าจ่าย
ขาดเงินสะสมได้ ผมขอให้สภา เห็นชอบ ๒ รายการทีผ่ มกล่าว
เมือ่ สักครูน่ ี้ สวัสดีครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ เชิญครับ ฝ่ายบริหาร
ประธานสภา
นายเสรี เรืองกาญจน์ ครับ ก็ขอชี้แจงเพือ่ ความชัดเจน ตอนนีใ้ กล้จะมาถึงฤดูฝน ผม
รองนายกเทศมนตรี จะให้เจ้าหน้าที่ ทีด่ ูแลเรือ่ งการจัดซื้อจัดจ้างกับผู้รบั เหมา ทีไ่ ด้จา้ งตัง้ แต่
เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๔ แก้ปญ
ั หาน้าท่วม ไม่ว่าจะเป็นทีส่ แี่ ยกเบอเส้ง
ถึงตรงนัน้ ยังได้ น้าจะไหลลงทุง่ นาประมาณครึง่ หนึง่ ได้ ก็อยากให้
เจ้าหน้าทีใ่ นส่วนของหัวหน้า ในส่วนของปลัด ช่วยกาชับให้ดาเนินการ
ช่วงนีห้ น้าแล้งทาให้เสร็จ ซอย ๑๒ ตัง้ แต่เดือนพฤศจิกายน ตอนนี้
เมษายน ๖ ปี แล้วยังไม่เห็นอะไรเลย ขอให้เจ้าหน้าทีก่ าชับในเรือ่ งกับ
การต่อสัญญา ผมว่าควรเรียกผู้รบั เหมามาคุยอีกครัง้ หนึง่ เพราะ
กระทบไปถึงคณะผู้บริหารและสมาชิกสภา เราแก้ปญ
ั หาก็ไม่ได้แล้วใน
ส่วนงบประมาณทีค่ ลังได้กล่าวมา ๔,๗๐๐,๐๐๐ บาท ทีท่ างสมาชิก
สภา เขตที่ ๒ เสนอมาว่ากันเงินใช้ในเรือ่ งน้าท่วมแล้วหรือยัง ทุกปี
เทศบาลจะมีงบประมาณจ่ายขาดตรงนี้ ถ้าเกิดปัญหาน้าท่วม เงินทีเ่ รา
ไม่พอจากการตัง้ งบประมาณไว้ แต่ผมมัน่ ใจว่า ถ้าในวันนีด้ าเนินการ
จ่ายขาดเงินสะสม ประมาณ ๔,๗๐๐๐,๐๐๐ บาท ผมว่าในการบริหาร
ได้ เรือ่ งของน้าท่วม ซึ่งได้กันเงินไว้ ๒๕ เปอร์เซ็นต์แล้ว ถ้าจาเป็น
จริง ๆ ก็ต้องอนุมตั ิจากผู้ว่าราชการจังหวัด เพือ่ บรรเทาความเดือดร้อน
ให้กับ พีน่ ้องประชาชน ถ้าจาเป็นจริง ๆ เราสามารถทาหนังสือขอผู้ว่า
ราชการจังหวัด ว่าใช้ในส่วนนีไ้ ด้อีก
ฉะนัน้ ในส่วนของการจ่ายขาดเงินสะสม ประมาณ ๓
ล้านบาท ผมว่าได้ เหตุผลงบประมาณทีเ่ ราจะใช้นสี้ มดุล และก็ขอชี้แจง
ให้สมาชิกสภาได้รบั ทราบ ขอบคุณครับ
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นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ เชิญครับสมาชิกสภาเขตที่ ๒
ประธานสภา
นางอุมาพร ใจแผ้ว เรียนท่านประธาน ดิฉันไม่ได้บอกว่าไม่เห็นด้วย ในการจัดซื้อ
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒ รถบรรทุกขยะ แต่ว่าอย่าลืมเราเป็นครอบครัวหนึง่ การเบิกจ่ายเงิน
เราก็ต้องมีเงินสารอง สาหรับเวลาเดือดร้อนของพีน่ ้องประชาชนในพืน้ ที่
สะเตงนอกถูกหรือไม่ค่ะ ดิฉันพูดก็เพือ่ ว่าให้มคี วามละเอียดรอบคอบ
สักนิด คือถ้าเกิดเรามีเงินคงเหลือไม่เพียงพอ เกิดเดือดร้อนจริง ๆ
จะหา
มาจากทีไ่ หน ในเมือ่ ทางคณะผู้บริหารได้บอกแล้วว่า งบประมาณมีไม่
เพียงพอ ดิฉันไม่ได้ขัดขวางในการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ เพราะดิฉันเห็น
ด้วย ขยะก็มจี านวนมากจริง ๆ อย่างทีเ่ ห็น และไม่ได้ขัดขวางการจัดซื้อ
รถจักรยานยนต์ เห็นประโยชน์ของการใช้งานจริง ๆ เพราะดิฉันเอง
ยังชอบใช้ ขอบคุณค่ะ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ เชิญครับเลขานุการนายกเทศมนตรี
ประธานสภา
นายมะสดี หะยียะปาร์ สวัสดีครับท่านประธานสภา และผู้ทรงเกียรติทกุ ท่าน
เลขานุการนายกเทศมนตรี ผมนายมะสดี หะยียะปาร์ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก
คือเมือ่ คืนผมได้เจอกับผู้รบั เหมาทีท่ าสัญญาไว้สแี่ ยกเบอเส้ง
ห้างหุน้ จากัดเหมณี และได้พูดคุยกับผม เขาบอกว่าเขาจะไปดาเนินการ
ในวันนีค้ รับ และผมก็อยากจะให้ผู้ดูแล ผู้ทรี่ บั ผิดชอบตรงนัน้ และ
สมาชิกสภา ในเขตที่ ๑ ทีด่ ูแลอยู่ ให้ไปสอดส่องดูด้วยว่าเขาดาเนินการ
ตามแบบหรือไม่ เพราะว่าคนในพืน้ ทีต่ รงนัน้ เขาจะทราบดีว่า
ต้องดาเนินการอย่างไร ก็ขอฝากสมาชิกสภาในเขตและผู้ดูแลตรงนัน้
ให้ไปช่วยสอดส่องดูแลด้วย ขอบคุณครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ เชิญครับสมาชิกสภาเขตที่ ๓
ประธานสภา
จ่าสิบเอก วรดร รอดทุกข์ ขออนุญาตเพิม่ อีกสักนิด เห็นทางโค้งถนนสายออก ๑๒๔ ป่า
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒ รกมาก ขอให้เจ้าหน้าทีไ่ ปถ่างป่า เพราะคนขับรถเลีย้ วมา สาย ๑๒๔ นี้
อันตรายมากตรงนัน้ เป็นป่ารกยืน่ ออกมา รบกวนท่านรองนายก
ให้เจ้าหน้าทีด่ าเนินการตามทีก่ ล่าวมา ขอบคุณครับ

- ๕๕ –

นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภา
ประธานสภา
นายสมภพ มีเดช รับทราบครับผม กาลังจะไปดาเนินการพร้อมกับซ่อมแซมผิว
รองนายกเทศมนตรี จราจร ตรงนัน้ ด้วย เพราะว่าเช้าๆ ผมจะไปนัง่ ทาน้าชากันก็เห็น
เหตุการณ์ ทัง้ รถยนต์ และรถจักรยานยนต์ เนือ่ งจาก มองไม่เห็นเหมือน
ทีท่ า่ นสมาชิกสภาเขตที่ ๒ ได้กล่าวเมือ่ สักครู่ เนือ่ งจากผิวจราจรตรงนัน้
ชารุดเสียหาย ก็จะรีบดาเนินการให้ ขอบคุณครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ ครับสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอแนะ เชิญครับ
ประธานสภา
นายปฐม ปันสรณะ สวัสดีครับท่านประธาน และท่านสมาชิกสภาผู้มเี กียรติทกุ ท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒ ผมก็อยากจะนาเสนอทีส่ ายสีแ่ ยก อส.มท. ลงมา คือว่าจะใช้แบบเป็นรูป
ระนาด ได้ลดความเร็วของรถ เพราะตรงนัน้ จะเกิดอุบตั ิเหตุบอ่ ยมาก
เพราะเป็นทางโค้ง ถ้าใช้เทเป็นรูประนาดได้หรือไม่ ขอบคุณมากครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ ขอบคุณมากครับ เชิญฝ่ายบริหารชี้แจง
ประธานสภา
นายสมภพ มีเดช ขอบคุณมากครับ สาหรับการนาเสนอตรงนัน้ ซึง่ เป็นเรือ่ งที่
รองนายกเทศมนตรี เกิดขึ้นประจาอุบตั ิเหตุตรงนัน้ แต่ถนนสายนัน้ เป็นของ รพช.
เราสามารถทาเรือ่ งนาเสนอขอไปได้ แต่ทาง รพช. จะอนุมตั ิหรือไม่ขึ้นอยู่
กับเขาอีก แต่ก็จะรับดาเนินการ ผมจะไปคุยกับ รพช. ดูว่าเขาจะเห็นว่า
อย่างไร รับทราบครับผม จะรีบดาเนินการให้ครับผม
นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ ผมคิดว่าท่านสมาชิกสภาได้รบั ข้อเสนอแนะแล้ว เพือ่ ไม่ให้ผิด
ประธานสภา ระเบียบของกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิน่
พ.ศ. ๒๕๔๗ (แก้ไขเพิม่ เติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ หมวด ๓
ข้อ ๓๗ ญัตติทปี่ ระธานทีป่ ระชุมเห็นควรอนุญาต อยากจะให้
สมาชิกสภา เสนอเพิม่ ญัตติ เชิญครับ

- ๕๖ –

นายอดุลย์ แวโวะ ท่านประธาน คณะผู้บริหาร ตลอดจนเพือ่ นสมาชิกสภา
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๓ ทุกท่าน ผมนายอดุลย์ แวโวะ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
เขตที่ ๓ ขอเพิม่ ญัตติขอจ่ายขาดเงินสะสม เนือ่ งจากความเดือดร้อน
ของประชาชนเป็นปัญหาเร่งด่วนจริง ๆ
ประเด็นที่ ๑ การจัดซื้อ
รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ แบบอัด
ท้ายจัดซือ้ ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภณ
ั ฑ์ ราคา ๒,๓๐๐,๐๐๐ บาท
ประเด็นที่ ๒ โครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัลติกคอนกรีต
จานวน ๓ สาย ดังนี้
(๑) สายถนนลางา หมูท่ ี่ ๕ และหมูท่ ี่ ๑๑
พืน้ ทีด่ าเนินการ
๑,๑๕๘.๗๔๐ ตารางเมตร จานวนเงิน ๖๑๒,๐๐๐ บาท
(๒) สาย ถนนปารามีแต – ตือเบาะ (ประจูรง ซอย ๒๔, หน้าตอง ๙ ,
ท่อbox) หมูท่ ี่ ๑,๙,๑๒,๘ พืน้ ทีด่ าเนินการ ๒๘๘.๔๒๐ ตารางเมตร
จานวนเงิน ๒๒๖,๐๐๐.- บาท
(๓) สาย ซอยรวมทอง หมูท่ ี่ ๑๐ พืน้ ทีด่ าเนินการ ๑๖.๔๔๕ ตารางเมตร
จานวนเงิน ๑๒,๐๐๐.- บาท
รวมงบประมาณ โครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัลติกคอนกรีต
จานวน ๓ สาย จานวนเงิน ๘๕๐,๐๐๐ บาท
รวมจ่ายขาดเงินสะสมจานวนเงินทัง้ สิน้ ๓,๑๕๐,๐๐๐ บาท
ผมขอเสนอญัตติเพียงเท่านี้ สวัสดีครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ ขอผู้รบั รองด้วยครับ
ประธานสภา
ทีป่ ระชุม เห็นชอบรับรองให้เพิม่ ญัตติ
ขอจ่ายขาดเงินสะสม เนือ่ งจากความ
เดือดร้อนของประชาชนเป็นปัญหาเร่งด่วนจริง ๆ
เห็นชอบ ๑๒ เสียง
งดออกเสียง

๖ เสียง

นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ ท่านนายกเทศมนตรีรบั รองญัตติดังกล่าวหรือไม่ครับ
ประธานสภา
นายเกษมสันต์ สาแม ผมขอรับรอง
นายกเทศมนตรี

- ๕๗ –

นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ ครับเมือ่ มีผู้รบั รองญัตติ ผมอนุญาตให้เพิม่ ญัตติโดยจะบรรจุ
ประธานสภา
ไว้ในระเบียบวาระการประชุมสุดท้าย คือระเบียบวาระการประชุมที่ ๗
ขอเชิญเลขานุการสภาดาเนินการต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๗ ญัตติ ขออนุมตั ิจา่ ยขาดเงินสะสม
นายสมหมาย ลูกอินทร์ ครับเมือ่ ท่านประธานสภาอนุญาตให้เพิม่ ญัตติ ขออนุมตั ิ
เลขานุการสภา จ่ายขาดเงินสะสม ตามทีท่ า่ นสมาชิกสภาเทศบาลเสนอ คือโครงการ
จัดซือ้ รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ราคา ๒,๓๐๐,๐๐๐ บาท
จัดซือ้ ตามราคามาตรฐานครุภณ
ั ฑ์ และโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
๓ สาย เป็นเงิน ๘๕๐,๐๐๐.- บาท ท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้
อภิปรายมาพอสมควรแล้ว ลาดับต่อไปขอให้ทปี่ ระชุมพิจารณาว่าจะให้
จ่ายขาดเงินสะสมหรือไม่
นายอดุลย์ แวโวะ คืออยากทราบว่าตอนนี้ รถบรรทุกขยะสเป็กเดิม ถามว่าตาม
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๓ บัญชีราคามาตรฐานครุภณ
ั ฑ์ ยังเหมือนเดิมหรือไม่ ท่านรองปลัดครับ
นายสมหมาย ลูกอินทร์ ครับ สเป็กปัจจุบนั ราคา ๒,๓๐๐,๐๐๐.- บาท
รองปลัดเทศบาล
ราคาเหมือนเดิม ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภณ
ั ฑ์ แต่ถ้าจะซือ้
นอกเหนือจากราคามาตรฐานครุภณ
ั ฑ์ จะต้องมีรายละเอียด
คุณลักษณะต่างหากให้สมาชิกสภามาพิจารณาใหม่
นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ เชิญครับสมาชิกสภา เขตที่ ๒
ประธานสภา
จ่าสิบเอก วรดร รอดทุกข์ สวัสดีครับท่านประธาน ผมจ่าสิบเอก วรดร รอดทุกข์
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก เขตที่ ๒ คือผมอยากจะเสนอ
สักนิดว่า สมมติ ๒,๓๐๐๐,๐๐๐.- บาท ถ้าเราจัดซือ้ ทัว่ ไปตามราคา
ท้องตลาด อาจจะต่อรองมาสักนิด ด้วยส่วนทีเ่ หลือจะได้ไปใช้อย่างอื่นได้
ลองพิจารณาดูครับ ผู้ทจี่ ดั ซือ้ จัดจ้างตามราคามาตรฐานครุภณ
ั ฑ์
๒,๓๐๐,๐๐๐.- บาท แต่ถ้าว่าตามราคาท้องตลาด จะลดลงหรือ
เพิม่ ขึ้นจะมากเพียงใดก็ลองสืบราคาดูเผื่อเงินส่วนเกินตรงนัน้ ไปพัฒนา
ส่วนอื่นได้อีก ขอบคุณมากครับ

- ๕๘ –

นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ เชิญครับท่านสมาชิกสภาเขตที่ ๓
ประธานสภา
นายอดุลย์ แวโวะ ขออนุญาตอีกครัง้ ครับ เพือ่ นสมาชิกสภา คืออย่างนีค้ รับ ถ้า
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๓ เราจัดซือ้ ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภณ
ั ฑ์ มีราคาเรียบร้อยแล้ว แต่ถ้า
จะเสนอราคาตามท้องตลาด อาจจะมีราคาสูงกว่า แต่ ณ เวลานี้ เราไม่
มีเวลาตัง้ สเป็กชนิดนีจ้ ะเสนอให้สภาทราบ ขอโทษด้วยครับเพือ่ นสมาชิก
สภา ผมขอเสนอตามบัญชีราคามาตรฐานครุภณ
ั ฑ์
นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ เชิญครับฝ่ายบริหาร
ประธานสภา
นายเสรี เรืองกาญจน์ ครับอย่างทีส่ มาชิกสภาได้กล่าวมา ถ้าเราจัดซือ้ ตามราคา
รองนายกเทศมนตรี ท้องตลาด วันนีไ้ ม่ได้จดั ซือ้ ไม่ได้มติ เพราะว่าสเป็กไม่มี ต้องไปหาสเป็ก
แต่ถ้าจัดซือ้ ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภณ
ั ฑ์ มีสเป็กเรียบร้อยแล้ว
ราคา ๒,๓๐๐๐,๐๐๐.- บาท ถ้าจะจัดซือ้ ตามท้องตลาดต้องประชุม
สมัยหน้า ถ้าจะจัดซือ้ ภายในปีนี้ สภาต้องอนุมตั ิวันนี้ ต้องจัดซือ้ ตาม
บัญชีราคามาตรฐานครุภณ
ั ฑ์ครับ ผมขอชี้แจงเพียงเท่านี้ สวัสดีครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ เชิญสมาชิกสภาเขตที่ ๓
ประธานสภา
นายศราวุธ อับดุลกอเดร์ ยานยา เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทกุ ท่าน

สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๓ ผม นายศราวุธ อับดุลกอเดร์ ยานยา สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตง
นอก เขตที่ ๓ ก็คดิ ว่าเป็นทีเ่ ข้าใจกัน ทีน่ ผี้ มขอสักนิดกลัวว่าจะไปผิด
กับระเบียบ เพราะว่ามีการบันทึกเสียงและอาจจะบันทึกในรายงานการ
ประชุมเพือ่ ทีไ่ ม่ให้เกิดข้อผิดพลาดคิดว่าเห็นด้วยตามทีส่ มาชิกสภา
เขตที่ ๓ นายอดุลย์ แวโวะ ได้เสนอให้สภาให้ความเห็นชอบอนุมตั ิ
จัดซือ้ ตามระเบียบพัสดุ แต่ไม่ต้องระบุราคาเพราะว่าบางทีอาจจะมีการ
แก้เปลีย่ นแปลงเราก็ไม่ต้องมาประชุมพิจารณาใหม่ ถ้าสภายืนยันตาม
ระเบียบพัสดุนี้ จะเปลีย่ นขึ้นลงอย่างไรก็ไม่เป็นไร แต่ถ้าเกิดไประบุราคา
นี้ อาจะมีผลกับระเบียบหรือไม่ คิดว่าขอหารือและน่าจะเป็นไปได้
ขอบคุณครับ

- ๕๙ –

นายสมหมาย ลูกอินทร์ ตามราคามาตรฐานครุภณ
ั ฑ์ มีหลายราคา และแต่ละราคาจะ
เลขานุการสภา รายละเอียดคุณลักษณะแตกต่างกัน หากซือ้ ราคา ๒,๓๐๐,๐๐๐ บาท
จะมีรายละเอียดคุณลักษณะ เช่น ตูบ้ รรทุกมูลฝอย มีขนาดความจุไม่
น้อยกว่า ๑๐ ลูกบาศก์เมตร หากไม่กาหนดราคา จะทาให้เกิดช่องว่าง
ของรายละเอียดคุณลักษณะ ซึง่ ตามระเบียบจะต้องกาหนดราคา
นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ เชิญครับท่านสมาชิกสภาเขตที่ ๓
ประธานสภา
ขอบคุณท่านประธาน ผมนายศราวุธ อับดุลกอเดร์ ยานยา
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๓ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก เขตที่ ๓ ก็ตามทีท่ า่ นเลขานุการ
สภา ได้ชี้แจงก็คดิ ว่าเห็นด้วยครับตามทีท่ า่ นอดุลย์ แวโวะ สมาชิกสภา
เขตที่ ๓ ได้นาเสนอก็คอื ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภณ
ั ฑ์ จัดซือ้ ใน
วงเงิน ๒,๓๐๐,๐๐๐.- บาท ขอบคุณครับ
นายศราวุธ อับดุลกอเดร์ ยานยา

นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ ครับ ท่านสมาชิกสภาท่านใด มีข้อซักถาม ถ้าไม่มี ผมขอ
ประธานสภา อนุญาตให้เลขานุการสภาดาเนินการต่อไป
นายสมหมาย ลูกอินทร์ หากไม่มที า่ นใดอภิปราย ผมขอให้ทปี่ ระชุมพิจารราลงมติ
เลขานุการสภา อนุมตั ิจา่ ยขาดเงินสะสมเพือ่ จัดซือ้ รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ
แบบอัดท้าย จานวน ๑ ตัน ราคา ๒,๓๐๐,๐๐๐ บาท ซึง่ อยูใ่ นหมวด
ค่าครุภณ
ั ฑ์ ประเภท ครุภณ
ั ฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โดยจัดซือ้ ตาม
ราคามาตรฐานครุภณ
ั ฑ์
ท่านใดมีความเห็นชอบให้จา่ ยขาดเงินสะสม จานวน
๒,๓๐๐,๐๐๐ บาท โปรดยกมือขึ้นครับ
ทีป่ ระชุม มีมติเห็นชอบ ๑๔ เสียง
งดออกเสียง ๔ เสียง
นายสมหมาย ลูกอินทร์ ทีป่ ระชุมเสียงส่วนใหญ่เห็นชอบ ๑๔ เสียง
มีมติเห็นชอบ
เลขานุการสภา อนุมตั ิให้จา่ ยขาดเงินสะสม จานวน ๒,๓๐๐,๐๐๐.- บาท เพือ่ นาไป
จัดซือ้ รถบรรทุกขยะ จานวน ๑ คัน ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภณ
ั ฑ์
นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ ต่อไปเป็นการพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม เพือ่ นาไปปรับปรุง
ประธานสภา
ซ่อมแซมถนน มีทา่ นใดจะอภิปราย ขอเชิญครับ

- ๖๐ –

นายสมภพ มีเดช ขออนุญาตครับท่านประธาน ผมนายสมภพ มีเดช รองนายก
รองนายกเทศมนตรี เทศมนตรี ขอชี้แจงเรือ่ งถนนคืออย่างนีค้ รับผม ถนนทีจ่ ะขออนุมตั ิจา่ ย
ขาดเงินสะสมในการซ่อมแซมถนนแอสฟัลติกคอนกรีต มี ๓ สาย จาก
การประเมินของเจ้าหน้าที่ คานวณรายละเอียดมาให้เรียบร้อยแล้ว ได้ส่ง
มาเมือ่ สักครู่ มีดังนี้
(๑) สายถนนลางา หมูท่ ี่ ๕ และหมูท่ ี่ ๑๑
พืน้ ทีด่ าเนินการ
๑,๑๕๘.๗๔๐ ตารางเมตร จานวนเงิน ๖๑๒,๐๐๐ บาท
(๒) สาย ถนนปารามีแต – ตือเบาะ (ประจูรง ซอย ๒๔, หน้าตอง ๙ ,
ท่อbox) หมูท่ ี่ ๑,๙,๑๒,๘ พืน้ ทีด่ าเนินการ ๒๘๘.๔๒๐ ตารางเมตร
จานวนเงิน ๒๒๖,๐๐๐.- บาท
(๓) สาย ซอยรวมทอง หมูท่ ี่ ๑๐ พืน้ ทีด่ าเนินการ ๑๖.๔๔๕ ตารางเมตร
จานวนเงิน ๑๒,๐๐๐.- บาท รวมทัง้ หมดงบประมาณเป็นเงิน
๘๕๐,๐๐๐.- บาท
ขอบคุณครับท่านประธาน
นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ ขอบคุณครบ เชิญท่านสมาชิกสภาเขตที่ ๓
ประธานสภา
นายอับดุลเลาะ กาซอ ขออนุญาตครับ เมือ่ สักครูผ่ มได้เสนอแถว ๆ หมูท่ ี่ ๗
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๓ ไม่ทราบว่าตกหล่นทีไ่ หนครับ และจะมีหมูท่ ี่ ๓ บริเวณซอยกูโบร์
ความยาวประมาณ ๑๐๐ เมตร ขอบคุณมากครับ
นายสมภพ มีเดช ขออนุญาตชี้แจงครับผม เมือ่ สักครูเ่ ป็นงบซ่อมแซม อีกส่วน
รองนายกเทศมนตรี หนึง่ ขอจ่ายขาดเงินสะสม ส่วนทีห่ มูท่ ี่ ๗ กับหมูท่ ี่ ๓นี้
เรามีงบประมาณซ่อมแซมอีกส่วนหนึง่ ซึง่ จะเข้าไปดูแลให้ครับผม
ขอบคุณครับ
นายสมหมาย ลูกอินทร์ ผมขอสรุป การจ่ายขาดเงินสะสม โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
เลขานุการสภา ถนนแอสฟัลติกคอนกรีต ทัง้ หมด ๓ สาย
มีดังนี้
(๑) ถนนสายลางา หมูท่ ี่ ๕ และหมูท่ ี่ ๑๑
พืน้ ทีด่ าเนินการ ๑,๑๕๘.๗๔๐ ตารางเมตร
จานวนเงิน ๖๑๒,๐๐๐.- บาท
(๒) ถนนสายปารามีแต – ตือเบาะ (ประจูรง ซอย ๒๔,
หน้าตอง ๙ , ท่อ
box) หมูท่ ี่ ๑,๙,๑๒,๘
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พืน้ ทีด่ าเนินการ ๒๘๘.๔๒๐ ตารางแมตร
จานวนเงิน ๒๒๖,๐๐๐.- บาท
(๓) ถนนสาย ซอยรวมทอง หมูท่ ี่ ๑๐ พืน้ ทีด่ าเนินการ ๑๖.๔๔๕
ตารางเมตร จานวนเงิน ๑๒,๐๐๐.- บาท
ซึง่ ใช้งบประมาณในการปรับปรุงซ่อมแซมทัง้ หมด ๘๕๐,๐๐๐.- บาท
หากไม่มที า่ นใดอภิปราย ผมจะขอมติเลยครับ
ถ้าท่านเห็นชอบอนุมตั ิให้จา่ ยขาดเงินสะสม จานวน
๘๕๐,๐๐๐ บาท เพือ่ จะนาไปปรับปรุงซ่อมแซมถนนทัง้ ๓ สาย
โปรดยกมือขึ้น
ทีป่ ระชุม เห็นชอบ ๑๔ เสียง
งดออกเสียง ๔ เสียง
นายสมหมาย ลูกอินทร์ เสียงส่วนใหญ่ ๑๔ เสียง มีมติเห็นชอบให้จา่ ยขาดเงินสะสม
เลขานุการสภา จานวน ๘๕๐,๐๐๐.- บาท
นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ ครับท่านใดจะมีการเสนอแนะเชิญครับ ถ้าไม่มผี มในฐานะ
ประธานสภา ประธานสภา ขอบคุณทุกท่านทีเ่ ข้าร่วมประชุม ขอให้ทา่ นเดินทาง
โดยสวัสดิภาพ และผมขอปิดกาประชุมในวันนี้ สวัสดีครับ
ปิดประชุม เวลา ๑๓.๐๐๐ น.

ผู้จดรายงานการประชุม
(นายสมหมาย ลู กอินทร์)
เลขานุการสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก

ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายอับดุลนาเซร์ ฮะ)
ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม
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ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม
(นายสมชัย หิตานุกูล )
กรรมการตรวจรายงานการประชุม
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายอับดุลเลาะ กาซอ)
เลขานุการกรรมการตรวจรายงานการประชุม

------------------------------------------------------------------------สภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก ได้รบั รองรายงานการประชุมฉบับนีเ้ รียบร้อยแล้ว
เมือ่ คราวประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก ครัง้ ที่ ๔ /๒๕๕๕ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครัง้ ที่ ๑
วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๕
(ลงชื่อ)
(นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์)
ประธานสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก

- ๖๓ –

