รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลสะเตงนอก
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒
วัน จันทร์ ที่ ๓๐ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลสะเตงนอก
----------------------------------------รายชื่อผู้มาประชุม
ที่
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.

ชื่อ-สกุล
นายวันอาฮาหมัด มามะ
นายอับดุลอายิ
สามะ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์
นายอับดุลวาหะ ตาเละ
นายมะยูโซ๊ะ
โต๊ะแว
นายมะสดี
หะยียะปาร์
นางสารีฟะ๊
วาหะ
นายมัสอูเซ็ง
สาและ
นายอดุลย์
แวโวะ
นายชานาน
ทวีรัตน์
นายศรัทธา
แซ่ดา่ น
นายถาวร
นวลปาน
นายอนุชติ
กิตติพุฒพิ งศ์

ตาแหน่ง
ประธานสภาเทศบาล
รองประธานสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒
เลขานุการสภาเทศบาล

ลายมือชื่อ
หมายเหตุ
วันอาฮาหมัด มามะ
อับดุลอายิ
สามะ
อับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์
อับดุลวาหะ ตาเละ
มะยูโซ๊ะ
โต๊ะแว
มะสดี
หะยียะปาร์
สารีฟ๊ะ
วาหะ
มัสอูเซ็ง
สาและ
อดุลย์
แวโวะ
ชานาน
ทวีรัตน์
ศรัทธา
แซ่ดา่ น
ถาวร
นวลปาน
อนุชิต
กิตติพุฒพิ งศ์

รายชื่อผู้ไม่มาประชุม
- ไม่มี รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
ที่
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

ชื่อ-สกุล
นายเกษมสันต์ สาแม
นายเสรี
เรืองกาญจน์
นายสมหมาย ลูกอินทร์
นายสาราญ
สุหลงกูด
นายนิพนธ์
มาหลง

ตาแหน่ง
นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองปลัดเทศบาลฯ
เจ้าหน้าที่บริหารงานช่าง
ที่ปรึกษานายกฯ

ลายมือชื่อ
เกษมสันต์ สาแม
เสรี
เรืองกาญจน์
สมหมาย ลูกอินทร์
สาราญ
สุหลงกูด
นิพนธ์
มาหลง

หมายเหตุ

- ๒ รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
ที่
ชื่อ-สกุล
๖. นายต่วนมาหามะอับดุลคอเดร์
ต่วนกาจิ
๗. นายเกรียงศักดิ์ อินทรสกุล
๘. นางนริศรา
สาและ
๙. นางสาวต่วนมารีนี เด่นอุดม
๑๐. นายอันวารี
แวหะยี
๑๑. นางสาวปวีณา สุหลง

ตาแหน่ง
เลขานุการนายกฯ
หัวหน้าสานักปลัด
ผูอ้ านวยการกองคลัง
เจ้าพนักงานธุรการ
พนักงานจ้างทั่วไป
ผูช้ ่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

ลายมือชื่อ
หมายเหตุ
ต่วนมาหามะอับดุลคอเดร์
ต่วนกาจิ
เกรียงศักดิ์ อินทรสกุล
นริศรา
สาและ
ต่วนมารีนี
เด่นอุดม
อันวารี
แวหะยี
ปวีณา
สุหลง

วัน จันทร์ ที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๔๕ น.
นายอนุชิต กิตติพุฒิพงศ์
เลขานุการสภาฯ

สวัสดีครับ ผมในฐานะเลขานุการสภาฯ ได้ตรวจสอบสมาชิกสภาฯ
ปรากฏว่าครบองค์ประชุม ดังนัน้ ผมขอเรีย นเชิญท่านประธานสภา
ดาเนินการตามระเบียบวาระต่อไปครับ ขอเรียนเชิญครับ

ประธานสภาฯ

เรียนคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาผูท้ รงเกียรติทุกท่าน เมื่อได้เวลา
๐๙.๔๕ น. ผมในนามประธานสภาฯ ขอเปิดการประชุมสภาเทศบาล
ตาบลสะเตงนอก สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ วันจันทร์ ที่ ๓๐ เดือนพฤษภาคม
พ.ศ. ๒๕๕๔

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ปี ระชุมทราบ

ประธานสภา ฯ

๑.๑ เนื่องจากนายพัสกร พงษ์เจริญ ตาแหน่ง รองนายกเทศมนตรี
ตาบลสะเตงนอก ได้ลาออก เมื่อวันที่ ๒๘ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔
และได้พ้นจากตาแหน่งตามคาสั่งเทศบาลตาบลสะเตงนอก เลขที่ ๙๓/๒๕๕๔
ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และตามคาสั่งที่ ๑๕๘/๒๕๕๔ ได้แต่งตั้ง
นายนิพนธ์ มา หลง ให้ดารงตาแหน่งที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตาบล
สะเตงนอก ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนมีนาคม พ .ศ. ๒๕๕๔ เป็นต้นไป ครับ
ผมขอเรียนเชิญที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ฯ คนใหม่แนะนาตัวครับ

-๓นายนิพนธ์ มาหลง
กราบเรียน ท่านประธานสภา นายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ฯ เขตที่ ๑ และเขตที่ ๒ กระผมนายนิพนธ์ มาหลง ได้ดารงตาแหน่งเป็นที่
ปรึกษานายกเทศมนตรีตาบลสะเตงนอก ครับสวัสดีครับ
ประธานสภา ฯ

ครับ ขอขอบคุณที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตาบลสะเตงนอก
๑.๒ ตามคาสั่งเทศบาลตาบลสะเตงนอก ที่
๙๗ /๒๕๕๔
ให้นายสะอารี แวสแลแม ตาแหน่ง รองนายกเทศมนตรีตาบลสะเตงนอก
พ้นจากตาแหน่ง ตัง้ แต่วันที่
๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เป็นต้นไป ครับ
ไม่ทราบว่าท่านนายกเทศมนตรีได้แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีคนใหม่แล้วหรือ
ยังครับ ขอเรียนเชิญคณะผู้บริหารชีแ้ จงให้ที่ ประชุมทราบด้วยครับ ขอเรียน
เชิญครับ

นายเกษมสันต์ สาแม
นายกเทศมนตรีฯ

ประธานสภา ฯ

เรียนท่านประธานสภา รองนายกเทศมนตรี เลขานุการนายก
ที่ปรึกษานายก สมาชิกสภาเทศบาล ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมสภา เทศบาล
ตาบลสะเตงนอกทุกท่าน ผมนายเกษมสันต์ สาแม นายกเทศมนตรี ตาบล
สะเตงนอก เป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ท่านประธานสภาได้เชิญให้
ชีแ้ จงเกี่ยวกับรองนายกเทศมนตรี อันเนื่องมาจาก รองนายกเทศมนตรีตาบล
สะเตงนอก ได้พ้นจากตาแหน่งหนึ่งท่าน และตอนนี้ ยังไม่ได้แต่งตัง้ ปล่อยว่าง
ไปก่อนครับ สืบเนื่องจากในที่ประชุมสภาเทศบาลตาบลสะเตงนอกแห่ง นี้ เป็น
ตัวแทนของพี่นอ้ งประชาชนในตาบลสะเตงนอกทุกคน ในการที่จะพิจารณา
แต่งตัง้ จึงต้องพิจารณาไตร่ตรองตัดสินใจแต่งตัง้ รองนายกเทศมนตรีตาบล
สะเตงนอก เมื่อไหร่ ถือว่าถูกต้อง จะผิดพลาดไม่ได้โดยเด็ดขาด ครับ จะนา
เรียนไว้ว่าในเรื่องตาแหน่งรองนายกเทศมนตรีตาบลสะเตงนอก อีกท่านหนึ่ง
ยังไม่ได้แต่งตั้งครับ ครับขอบคุณมากครับ
ครับ ขอขอบคุณ ท่านนายกเทศมนตรี ที่ได้ชแี้ จ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง รับรองรายงาน การประชุมสภาเทศบาลตาบลสะเตงนอก สมัย
สามัญ สมัยแรก วันที่ ๗ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔

ประธานสภา ฯ

ครับ ขอเรียนเชิญสมาชิกสภาเทศบาลตาบลสะเตงนอก จะแก้ไข หรือ
เพิ่มเติม รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลสะเตงนอก สมัยสามัญ สมัย
แรก ครับ ขอเรียนเชิญครับ ท่านสมาชิกสภาฯ ได้อ่าน รายงานการประชุม
สภาเทศบาลตาบลสะเตงนอก ที่ได้แจกไปแล้วนัน้ ขอเรียนเชิญครับ

-๔ประธานสภา ฯ

ครับ ถ้าไม่มสี มาชิกสภาเทศบาลตาบลสะเตงนอก จะแก้ไขหรือเพิ่มเติม
รายงานการประชุม คณะผูบ้ ริหารมีหรือไม่ครับ ที่จะแก้ไขหรือเพิ่มเติม ขอ
เรียนเชิญครับ เมื่อไม่มี ผมจะให้เลขานุการ สภาเทศบาล ดาเนินการรับรอง
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลสะเตงนอก สมัยสามัญ สมัยแ รก
วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ขอเรียนเชิญ

นายอนุชิต กิตติพุฒิพงศ์
เลขานุการสภา ฯ

ครับ เมื่อสมาชิก สภาฯในที่ประชุมสภาแห่งนี้ ไม่มกี ารทักท้วง แก้ไข
หรือเพิ่มเติมรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลสะเตงนอก สมัยสามัญ
สมัยแรก วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ครับ ถ้าท่า นสมาชิกสภาเทศบาลท่าน
ใดเห็นชอบรายงานการประชุมสภา โปรดยกมือครับ

ที่ประชุม
เลขานุการสภา ฯ
ประธานสภา ฯ

มีมติเห็นชอบ ๙ เสียง รับรองรายงานการประชุม
ครับ เห็นชอบด้วยเสียงเอกฉันท์
๙ เสียง ขอเรียนเชิญท่าน
ประธานสภาเทศบาลตาบลสะเตงนอก ครับ
ครับ ขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาล ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่อง เพื่อพิจารณา
๓.๑ ญัตติ เรื่อง พิจารณาขอความเห็นชอบการจ่ายขาดเงินสะสม จานวน ๓
รายการ
๓.๑.๑ โครงการก่อสร้างคูระบายน้า คอนกรีตเสริมเหล็ก
ถนนหน้าตลาดสดเทศบาลตาบลสะเตงนอก หมูท่ ี่
๔ ตาบล สะเตงนอก
อาเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ท่อระบายน้าขนาด Ø ๑.๐๐ เมตร พร้อมบ่อ
พักขนาด ๑.๕๐ x ๑.๐๐ (ตามแบบแปลนที่เทศบาลตาบลสะเตงนอกกาหนด )
และตามแผนพัฒนาสามปี (๒๕๕๔ – ๒๕๕๖ ) หน้า ๓๖ ข้อ ๖.๕ เป็นเงิน
๓,๑๓๐ ,๐๔๗ .๘๗ .- บาท ผมขอให้คณะผูบ้ ริหารชีแ้ จงทีละ ข้อ ครับ
ขอเรียนเชิญผูบ้ ริหารชีแ้ จงรายละเอียด ขอเรียนเชิญครับ

นายเกษมสันต์ สาแม
นายกเทศมนตรี ฯ

เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา ตลอดจนผูเ้ ข้าร่วมการ
ประชุมสภาเทศบาล ทุกท่าน ผมนายเกษมสันต์ สาแม นายกเทศมนตรี
ตาบลสะเตงนอก สืบเนื่องจากว่า เงินส ะสมของเทศบาลตาบลสะเตงนอก
ได้ เหลือจ่ายจากงบประมาณปีที่แล้ว และตกเป็นเงินสะสม
ซึ่งผมได้
ตรวจสอบแล้ว และได้กันเงิน ไว้เพื่อจ่ายเงินเดือ น และรายจ่ายอื่น ๆ ซึ่งยัง
เหลือจ่ายได้

- ๕-

นายเกษมสันต์ สาแม
นายกเทศมนตรีฯ

อีก ดังนัน้ จึงนาเสนอจ่ายขาดเงินสะสม
จานวน ๓ รายก าร ในวันนี้
เป็นการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ วันจันทร์ ที่ ๓๐
พฤษภาคม ๒๕๕๔ ตามรายการที่ ๓.๑.๑ โครงการก่อสร้างคูระบายน้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนหน้าตลาดสดเทศบาลตาบลสะเตงนอก หมูท่ ี่ ๔
ตาบลสะเตงนอก อาเภอเมืองยะลา จั งหวัดยะลา ท่อระบายน้า ขนาด
Ø ๑.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพักขนาด ๑.๕๐ x ๑.๐๐ เมตร ระยะทางความยาว
๔๓๗.๐๐ เมตร (ตามแบบที่เทศบาลกาหนด ) และตามแผนพั ฒนาสามปี
(๒๕๕๔-๒๕๕๖) หน้า ๓๖ ข้อ ๖.๕ เป็นเงิน ๓,๑๓๐,๐๔๗.๘๗ บาท ซึ่ง
ตลาดแห่งนี้ เป็นนโยบายข้อหนึ่งของเทศบาลตาบลสะ เตงนอก โดยการ
นาเสนอ เริ่มแรกที่นาเสนอมา ต่อที่ประชุมสภาแห่งนี้ เป็นนโยบายที่จะช่วย
แก้ปัญหาทางเศรษฐกิจ และลดปัญหาความยากจน และเป็นส่วนที่ไม่มใี น
แบบแปลนในการสร้างตลาดสด คือ เวลานีท้ ุกท่านก็ทราบกันดีอยู่แล้วว่า
หน้าตลาดส ด ที่ทางเทศบาลตาบลสะเ ตงนอก กาลังก่อสร้ างอยู่นนั้ คือ คู
ระบายน้าหน้าตลาดสด มีขนาดกว้างประมาณ ๑ วากว่า ๆ เป็ นคูกว้างมาก
และอาคารตลาดสด ที่กาลังสร้างอยู่นนั้ ซึ่งในส่วนอาคารและลานตลาด
ทั้งหมดมีอยู่ ในแบบแปลน จึงขอนาเสนอการจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อการ
ก่อสร้างคูระบายน้าถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าตลาดสด เป็นวงเงิน จานวน
๓,๑๓๐ ,๐๔๗ .๘๗.- บาท ครับ ขอให้ที่ประชุมสภาแห่งนี้ได้พิจารณา
ไตร่ตรอง ว่าจะเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบนั้น ขึน้ อยู่กับสภาแห่งนี้ดว้ ย เพราะ
ทุกท่านในสภาแห่งนี้ เป็นตัวแทนของพี่นอ้ ง ประชาชนในตาบลสะเตงนอก ซึ่ง
อยู่ในระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง พิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม จานวน ๓ รายการ
๓.๑.๑ โครงการก่อสร้างคูระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน
หน้าตลาดสดเทศบาลตาบลสะเตงนอก หมูท่ ี่
๔ ตาบลสะเตงนอก
อาเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ท่อระบายน้า ขนาด Ø ๑.๐๐ เมตร พร้อม
บ่อพักขนาด ๑.๕๐ x ๑.๐๐ เมตร ระยะทางความยาว ๔๓๗.๐๐ เมตร (ตาม
แบบแปลนที่เทศบาล ตาบลสะเตงนอก กาหนด ) และตามแผนพั ฒนาสามปี
(๒๕๕๔-๒๕๕๖) หน้า ๓๖ ข้อ ๖.๕ เป็นเงิน ๓,๑๓๐,๐๔๗.๘๗ บาท

นายเกษมสันต์ สาแม
นายกเทศมนตรี ฯ

ครับ รายละเอียดอยู่ในแบบแปลนแล้วครับ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการ
แก้ปัญหาเศรษฐกิจ และลดปัญหาความยากจน เป็นนโยบายหลัก ๆ
ผมถือว่าสาคัญมาก ปัญหาส่วนนี้ ถ้าได้ก่อสร้างคูระบายน้าตรงนี้ พื้นที่
อาจจะกว้างขึ้น ก่อนที่จะเปิดตลาดสดสมควรที่จะก่อสร้างคูระบายน้า

-๖-

นายเกษมสันต์ สาแม
นายกเทศมนตรีฯ

เสียก่อน ครับ ในเมื่อประธานสภาเทศบาลตาบลสะเตงนอก ได้นาเรียน
ที่ละข้อ ขอให้ที่ประชุมสภาแห่งนี้ได้ไตร่ตรองผมคิดว่าคงไม่มใี ครไม่เห็นด้วย
เพราะจะเป็นการสร้างความเจริญให้กับหมูบ่ ้าน ตามศักยภาพที่ทางเทศบาล
ตาบลสะเตงนอกทาได้ ครับ ขอขอบคุณครับ สวัสดีครับ

ประธานสภา ฯ

ครับ เรื่องเพื่อ พิจารณาจ่าย ขาดเงินสะสม ขอให้ เจ้าหน้าที่แก้ไขด้วย
ครับ ข้อ ๓.๑.๑, ๓.๑.๒ และ ๓.๑.๓ ครับ ผมได้เรียนข้างต้นไปแล้วว่า ให้
คณะผูบ้ ริหารชีแ้ จงที่ละข้อ การลงมติจะลงมติทีละข้อเหมือนกัน ไม่ทราบว่า
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลสะเตงนอกท่านใดจะเสนอและอภิปราย ขอเรียน
เชิญครับ

นายชานาน ทวีรตั น์
สมาชิกสภาฯ เขตที่ ๒

สวัสดีครับ ท่านประธานสภา เลขานุการสภา คณะผูบ้ ริหาร
หัวหน้าส่วนราชการและสมาชิกสภาทุกท่าน ผมนายชานาน ทวีรัตน์
สมา ชิกสภาเทศบาลตาบลสะเตงนอก เขต
๒ วันนี้ ผมมีหัวข้อที่จะ มา
อภิปราย เกี่ยวกับเรื่อง การจ่ายขาดเงินสะสม ซึ่งวันนีเ้ ป็น การประชุมสภา
เทศบาลตาบลสะเตงนอก สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔ เรื่องที่ผมจะ
อภิปรายต่อไปนี้ คือ การจ่ายขาดเงินสะสม ที่ ทางคณะผูบ้ ริหารได้เสนอญัตติ
เพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตาบลสะเตงนอก เพื่อจ่าย
ขาดเงินสะสม ซึ่งมีอยู่ ๓ เรื่อง ครับ ที่ทางคณะผูบ้ ริ หารได้ยื่นญัตติ เพื่อขอ
ความเห็นชอบจากสภาครั้ง นี้ ท่านประธานสภาครับ ส่วนที่ผมจะอภิปรายใน
สภาแห่งนี้คอื เรื่องที่ผู้บริหารขอ จ่ายขาดเงินสะสม เพื่อก่อสร้างคูระบาย
คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนหน้าตลาดสด เทศบาลตาบลสะเตงนอก ซึ่งอยู่ใน
พืน้ ที่หมูท่ ี่ ๔ ตาบลสะเตงนอก อาเภอเมื อง จังหวัดยะลา ท่อระบายน้าขนาด
Ø ๑.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพักขนาด ๑.๕๐ x ๑.๐๐ เมตร ระยะทางความยาว
๔๓๗.๐๐ เมตร (ตามแบบ แปลนที่เทศบาล ตาบลสะเตงนอก กาหนด ) และ
ตามแผนพั ฒนาสามปี ( ๒๕๕๔- ๒๕๕๖ ) หน้า ๓๖ ข้อ ๖ . ๕
เป็นเงิน ๓ , ๑๓๐ , ๐๔๗ . ๘๗ .- บาท ตามแผนพัฒนาสามปี
(๒๕๕๔ – ๒๕๕๖ ) กระผม เห็นว่าการจ่ายขาดเงินสะสม ในครั้งนี้
ตามระเบียบกระทรวง มหาดไทย ว่าด้วยการพิจารณา เรื่อง การจ่ายขาด
เงินสะสมของท้องถิ่น ตามหนังสือแนวทางการซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับ
การใช้จา่ ยเงินสะสม

-๗นายชานาน ทวีรตั น์
สมาชิกสภาฯ เขตที่ ๒

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องเป็นโครงการที่มคี ว ามจาเป็นเร่งด่วน
และประชาชนได้รับความเดือดร้อนเท่านั้น ท่านประธานครับ ตามที่คณะผู้
บริหารได้ยื่นญัตติ เพื่อจ่ายขาดเงินสะสม ๓ รายการ ท่านประธานครับ
ถ้าผมดูตามความเป็น จริง แล้ว ยั งไม่ปรากฏหลักฐานรายละเอียด ว่ามีความ
จาเป็น และเดือดร้อนอย่างไร เพราะทางคณะผูบ้ ริหารไม่ได้ช้แี จงมา
การยื่นญัตติของผู้บริหารในครั้งนี้ก็สืบเนื่องมาจาก ครั้งก่อนครับ
ท่านประธาน และเป็นญัตติขอ้ เดียวกัน ในการ ที่จะทาร่างงบประมาณ
ประจาปี ๒๕๕๔ ทุกท่าน ในสภาแห่งนี้ ยังจาได้อกี หรือไม่ ผมถามว่า ถ้า
โครงการคูระบายน้า มีความจาเป็นเร่งด่วนจริง หรือชาวบ้านเดือดร้อนจริง
ทาไมผูบ้ ริหารไม่บรรจุลงใน ร่างเทศบัญญัติ และ ผูบ้ ริหารได้จัดซือ้ ที่ดนิ หน้า
สานักงานเทศบาลตาบลสะเตงนอกนั้น ซือ้ หลังจากเทศบัญญัติผ่านแล้ ว ไม่มี
การก่อสร้างใด ๆ ปล่อยให้ว่างอยู่ เพราะยังไม่ได้ดาเนินการเหมือนซือ้ ที่ดนิ
มาทิง้ ไว้เปล่า ๆ ไม่ทราบว่าจะดาเนินการเมื่อไหร่ กับญัตติที่ผู้บริหารท้องถิ่น
ยื่น เพื่อจ่ายขาดเงินสะสมในครั้งนี้ ผมถามว่า โครงการไหนจาเป็นกว่ากัน
ท่านประธานครับ ผมอยากถามท่านประธานว่าที่ดนิ ที่ซือ้ มานั้น

นายศรัทธา แซ่ด่าน
สมาชิกสภาฯ เขตที่ ๒

ขออนุญาตท่านประธาน ให้ผู้อภิปรายพูดให้เข้าเรื่องด้วยครับ
เวลานี้ กาลังพูดถึงการจ่ายขาดเงินสะสม เรื่องโครงการก่อสร้างคูระบายน้า
หน้าตลาดสดเทศบาลตาบลสะเตงนอก ครับ

นายชานาน ทวีรัตน์
สมาชิกสภาฯ เขตที่ ๒

ครับผมกาลังเปรียบเทียบถึงความจาเป็นอยู่ครับ

ประธานสภา ฯ

ครับ ท่านสมาชิก สภาฯ ครับ เมื่อคุณจะประท้วง กรุณายกมือก่อน
ครับ เพราะต้องได้รับอนุญาตจากประธานสภาก่อนครับ ผมขอเตือน
ประท้วงเรื่องอะไรครับ

นายศรัทธา แซ่ด่าน
สมาชิกสภาฯ เขตที่ ๒

ผมขออภัยครับท่านประธา นที่เคารพ ผมนายศรัทธา แซ่ด่าน
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลสะเตงนอก เขตที่ ๒ ตอนนี้เรากาลังอภิปรายอยู่
ในเรื่อง การจ่ายขาดเงินสะสม การก่อสร้างคูระบายน้า หน้าตลาดสด
เทศบาลตาบลสะเตงนอก คือ เมื่อสักครู่น้ี ท่านประธานได้บอกให้พิจารณาใน
ทีละเรื่อง

นายชานาน ทวีรัตน์
สมาชิกสภาฯ เขตที่ ๒

ประธานครับ ผมกาลังพูดเรื่องการก่อสร้างคูระบายน้า ผมกาลัง
เปรียบเทียบ

-๘ประธานสภา ฯ

ครับ คือ ผมขอวินจิ ฉัย ก่อนครับ คือ สมาชิกสภา ฯ พูดถึงประเด็นที่
คณะผู้บริหารจ่ายขาดเงินสะสม เรื่อง การก่อสร้างคูระบายน้า หน้าตลาดสด
สท.ชานาน ทวีรัตน์ พูดอยู่ในประเด็น คือ เขาเปรียบเทียบความจาเป็น ยังอยู่
ในประเด็นของการจ่ายขาดเงินสะสม ครับ เชิญต่อครับ

นายชานาน ทวีรัตน์
สมาชิกสภาฯ เขตที่ ๒

ครับ ขอบคุณมากครับท่าน ประธานสภา กระผมกาลังจะเปรียบเทียบ
ว่าการจัดซือ้ ที่ดนิ หน้าสานักงานเทศบาลตาบลสะเตงนอก ได้เป็นที่ดินว่าง
เปล่า แล้วอยู่ ๆ ทางคณะผู้บริหารจะจ่ายขาดเงินสะสม ซึ่งไม่ได้บรรจุในเทศ
บัญญัติ คือ ผมกาลังจะเปรียบเทียบเท่านี้ ครับ ท่านประธาน คือให้ผมพูด
ก่อน กรุณาอย่าให้สมาชิกสภาท่านอื่นมาคัดค้านก่อนครับ ผมอยู่ในประเด็น
ครับ

ประธานสภา ฯ
นายชานาน ทวีรัตน์
สมาชิกสภาฯ เขตที่ ๒

ครับ อยู่ในประเด็นครับ ประธานอนุญาตให้พูดต่อ เชิญครับ
ท่านประธานครับ ความจาเป็นที่ผบู้ ริหารได้กล่าวอ้าง จะจ่ายขาด
เงินสะสม งบประมาณในการจัดซื้อที่ดนิ ซึ่งได้จัดซือ้ หน้าเทศบาล กับ
งบประมาณ โครงการก่อสร้าง คูระบายน้าที่จ ะสร้างหน้าตลาดสด เป็น
งบประมาณพอ ๆ กัน ท่านประธานครับ ผมดูแล้ว ไม่ได้เป็นไปตามแนวทาง
ตามหนังสือแนวทางการซักซ้อมของกระทรวงมหาดไทย ผมไม่เห็ นด้วย เป็น
อย่างยิ่ง ในการจ่ายขาดเงินสะสมในครั้งนี้ เพราะตลาดส ดก็ยังสร้างไม่เสร็จ
ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ อย่าอ้างความจาเป็นว่าสร้างคูระบายน้า ประชาชนก็ยัง
ไม่ได้ใช้ประโยชน์ เพราะถ้าตอนนี้ ตลาดสร้างเสร็จแล้ว หรือประชาชน
เดือดร้อนเมื่อไ หร่ กลับมาว่ากันใหม่ คือ ผมไม่ได้มาคัดค้านอะไร ถือว่าเป็น
การพัฒนาตลาดสดของเทศบาลตาบลสะเตงนอก คือ จะให้สมบูรณ์แบบมีที่
จอดรถ ท่านประธานครับ วาระนีเ้ ข้าสู่สภา เมื่อไหร่ ผมก็พร้อมที่จะสนับสนุน
โครงการนีอ้ ยู่แล้ว ซึ่งผมอภิปรายมาทั้งหมดนี้ ผมไม่ทราบว่า คณะผู้บริหาร
เข้าใจที่กระผมพูดหรือเปล่าครับ ช่วงจังหวะที่ผมเปรียบเทียบ ผมยกตัวอย่าง
ในการจัดซื้อที่ดนิ ซึ่งตัง้ ไว้ในเทศบัญญัติและจัดซื้อมาแล้วไม่ได้ใช้ประโยชน์
จากงบประมาณของประชาชนที่ได้เสียภาษีตา่ ง ๆ ผมดูแล้ว เป็นการจัดซือ้
ที่ดนิ ของคณะผูบ้ ริหาร ซึ่งรัฐบาลชุดนี้ได้จัดซือ้ ที่ดนิ กันได้จริง ๆ แล้วมีปัญหา
ตามมาทีหลัง ปัญหาก็ตก ที่เทศบาล ถ้าไม่ได้ซือ้ ไว้ ก็ไป เอางบประมาณนีม้ า
สร้างคูระบายน้าหน้าตลาดสด ถ้าตอนนั้น สภาให้ก่อสร้างคูระบายน้าน่าจะ
แล้วเสร็จ ชาวบ้านก็ไม่ได้เดือดร้อน ถ้าไม่ใช่กรณีเร่งด่วน ท่านประธานครับ
ผมก็ได้ใช้เวลาในสภา

-๙-

นายชานาน ทวีรัตน์
สมาชิกสภาฯ เขตที่ ๒

แห่งนี้มาพอสมควรแล้ว ผมต้องขอบคุณท่านประธานที่เปิดโอกาสให้ผมได้
อภิปรายเหตุผลในการที่จะจ่ายขาดเงินสะสมในครั้งนี้ ครับ ผมขออภิปราย
เพียงเท่านีค้ รับ ท่านประธานจะได้ให้สมาชิกสภาเทศบาล ท่านอื่นได้อภิปราย
ต่อไป ขอขอบคุณท่านประธานครับ

ประธานสภา ฯ

ครับ คือผมจะให้สมาชิกสภาเทศบาลอภิปรายประมาณ ๒ - ๓ ท่าน
แล้วจะให้ผู้บริหารชีแ้ จง ขอเรียนเชิญสมาชิกสภาเทศบา
ลที่จะอภิปราย
เสนอแนะ ขอเรียนเชิญครับ

นายศรัทธา แซ่ด่าน
สมาชิกสภาฯ เขตที่ ๒

เรียนท่านประธานที่เคารพ คณะผูบ้ ริหาร ข้าราชการและ
เพื่อน
สมาชิก กระผมนายศรัทธา แซ่ด่าน สมาชิกสภาเทศบาลตาบลสะเตงนอก
เขต ๒ ขออภิปรายหารือชีแ้ นะ เรื่อง ตลาดสด ก็ได้ดาเนินการ ก่อสร้างไป
มากแล้ว ตอนนี้สาเร็จไปประมาณ ๘๐ เปอร์เซ็นต์ ความเดือดร้อน การ
ทางานของสมาชิกสภาเทศบาล คณะผูบ้ ริหาร ร่วมกับข้าราชการทุกท่าน
การ ทางานอย่ารอให้ปัญหาเกิด เราต้องแก้ปัญหาก่อน ก่อนที่ปัญหาจะ
เกิดขึ้น ทุกท่านที่ขับรถผ่านไปมาทางตลาดสดที่กาลังก่อสร้าง ผมคิดว่า เมื่อ
ตลาดสดสร้างเสร็จ ในลานข้างริมคลองจะทาเป็นสวนสาธารณะ ซึ่งจะให้
ชาวบ้านได้ออกกาลังกาย ทาข้างหน้าพืน้ ที่ว่าง ผมไม่ได้มาชีแ้ จงแทนนายก
นี่คอื ความคิดเห็นในฐานะผมก็ชานาญการพืน้ ที่ตรงนี้ตงั้ แต่ที่ดินว่างเปล่า
สมมติว่าตลาดได้ดาเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว คือเราทราบอยู่แล้วว่าปัญหา
คือที่จอดรถไม่มี ปัญหามีอยู่ลว่ งหน้าแล้ว หากเราคิดทาเพื่อชาวบ้านจริง ๆ ก็
ควรคิดกันว่าปัญหามันต้องเกิดอยู่แล้ว ที่ผมได้จัดงานประเพณีผู้ สูงอายุ งาน
ลอยกระทง และ งานถนนคนเดิน ปัญหาก็มีอยู่ให้เห็นทุกครั้ง ผมปิดถนนให้
รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ มาจอด ทุกครั้งที่จัดงานก็เกิดอุบัติเหตุทุกครั้ง
เพราะเราไม่มีที่จอดรถ ตรงนีก้ ็เพื่อความสะดวกให้กับประชาชน ในเมื่อ
ชาวบ้านได้เลือกเรามาเป็นสมาชิกสภาเทศบาลตาบล สะเตงนอกแล้ว อะไร
ที่เป็นประโยชน์ ผมว่าทุกคนคงจะพร้อมใจกันทา พร้อมใจกันพิจารณาว่าดี
หรือไม่ดี เราอย่ ารอให้ปัญหาเกิดขึ้น ผมว่าถ้าเรารอให้เกิดปัญหาก่อน ไม่ใช่
ผูบ้ ริหารที่แท้จริง ทางคณะผูบ้ ริหารก็ต้องรอให้เกิดปัญหา เหมือนกับโจรใต้
รอให้ยิ่งกันก่อน แล้วค่อยมาแก้ปัญหาที่หลัง เราต่างมีระบบป้องกันมา
ตลอดเพราะเราทราบอยู่แล้ว ผมก็อยู่ตรงนัน้ มาตลอดร่วมทางานกับชาวบ้าน

-๑๐-

นายศรัทธา แซ่ด่าน
สมาชิกสภาฯ เขตที่ ๒

ประธานสภา ฯ

มาตลอด ทุกคนทราบว่าถ้าตลาดเสร็จแล้ว เราไม่มีที่จอดรถแน่นอน พื้นที่
เทศบาลตาบลสะเตงนอกไม่ใช่มีพืน้ ที่มาก ถ้าให้เทียบกับเทศบาลอื่น ตลาด
เทศบาลอื่น ไม่วา่ ผังเมือง ๔หรือตลาดสดในที่เราเห็นได้ง่าย ใกล้ ๆ ก็มีค รบ
และพร้อมกว่าเรา ไม่ว่าตลาดจะสวยขนาดไหน จะเรียบร้อยแค่ไหน เราไม่มที ี่
จอดรถ ตลาดเราไม่เสร็จ เสร็จไม่สมบูรณ์ ผมเห็นด้วยในการก่อสร้างคู
ระบายน้า หน้าตลาดสด ไม่ใช่เห็นด้วยเฉพาะวันนี้ เห็นด้วยมาตลอด เห็นด้วย
ที่จะสร้างตลาดแล้ว แต่ปัญหาเพราะว่าสร้างไม่ได้ ในเมื่อ
มีงบประมาณ
พอที่จะสร้างตรงนี้ อย่ามาคิดว่าเราทามาเพื่อผู้บริหาร เพื่อใคร ที่จอดรถ
สร้างแล้วไม่ใช่สร้างให้ผู้บริหาร สร้างเอาไว้เพื่อชาวบ้านมาจอดรถ หรือใครก็
ได้ที่มาจับจ่ายใช้สอยในตลาดได้มที ี่จอดรถ ถ้าทุกคนเห็นว่า เราทาเพื่อ
ส่วนรวม ให้รว่ มกันพิจารณาด้วยครั บ ผมมีเรื่องที่จะอภิปรายเพียงเท่า นีค้ รับ
สวัสดีครับ
ครับ สมาชิกสภาท่านใดมีข้อจะอภิปราย ขอเรียนเชิญครับ

นายชานาน ทวีรัตน์
สมาชิกสภาฯ เขตที่ ๒

ครับ ผมนายชานาน ทวีรัตน์ สมาชิกสภาเทศบาลตาบลสะเตงนอก
เขต ๒ ผมประท้วงท่านประธานครับ เวลาสมาชิกอภิปรายก็ควรให้คณะ
ผูบ้ ริหารชีแ้ จง สมาชิกสภาเทศบาลจะชีแ้ จงแทนไม่ได้ครับ ผมอยากให้คณะ
ผูบ้ ริหารชีแ้ จงครับผม

ประธานสภา ฯ

ครับ ไม่เป็นไรครับ เมื่อสักครู่ที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้ช้แี จง จะ
เสนอแนะด้วยครับ มีอะไรครับคุณศรัทธา แซ่ด่าน

นายศรัทธา แซ่ด่าน
สมาชิกสภาฯ เขตที่ ๒

ครับ ท่านประธานสภา ผมสงสัยว่า สมาชิกสภาเทศบาลคงจะไม่
เข้าใจตอนที่ผมได้กล่าวไปแล้วว่า จะอภิปราย และชีแ้ จง โปรดทาความเข้าใจ
ก่อนพูด ครับ สวัสดีครับ

ประธานสภา ฯ

ครับ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด มีข้อสงสัย จะอภิปราย เรื่องจ่าย
ขาดเงินสะสม ขอเรียนเชิญ ถ้าไ ม่มีผมจะให้คณะผู้บริหารชีแ้ จง มีไหมครับ
เชิญครับ

-๑๑นายมัสอูเซ็ง สาและ
สมาชิกสภาฯ เขตที่ ๒

ขอบคุณครับ ท่านประธาน เรียนท่านประธานที่เคารพ
รองประธาน คณะผูบ้ ริหาร เจ้าหน้าที่ทุกท่าน และสมาชิกสภาเทศบาล
ทุกท่าน เมื่อสักครู่เป็นญัตติจ่ ายขาดเงินสะสม ที่จะสร้างคูระบายน้า
เมื่อสักครู่สมาชิกสภาได้อภิปราย ผมจะถามประธานสภาครับ ว่าปัจจุบันนี้
ตลาดของเทศบาลตาบลสะเตงนอก ดาเนินการไปถึงไหนแล้วครับ เพราะว่า
อยากจะให้ตลาดสดของเราดาเนินการไปก่อน แล้วเราค่อยสร้างคูระบายน้า
เป็นประโย ชน์ให้ กับชาวบ้านอีกครั้ง ถ้าท่านคิดว่า คูระบายน้าสาคัญกว่า
ตลาดสด ครับ ผมไม่ว่ากัน แต่ปัญหาปัจจุบันนี้ ตลาดสดยังไม่ได้ดาเนินการ
ระเบียบตลาดตรงนี้ก็ยังไม่ชัดเจน ผมอยากให้ดาเนินการเรื่องตลาดให้เสร็จที
ละโครงการ ทีละเรื่อง ว่าร ะเบียบจะเป็นอย่างไร
เรามัวแต่จะสร้าง
คูระบายน้า ผมให้ดาเนินการเรื่องตลาดตรงนี้ก่อนครับ ขอบคุณมากครับ

ประธานสภา ฯ

ครับ ไม่ทราบว่ามีสมาชิกสภาท่านใด มีขอ้ จะอภิปราย ขอเรียนเชิญ
ครับ ถ้าไม่มผี อู้ ภิปราย ขอเชิญฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้องชีแ้ จงครับ ขอเรียนเชิญ
ครับ

นายเสรี เรืองกาญจน์
รองนายกเทศมนตรี

ครับ ขอขอบคุณท่านประธานที่ประชุมครับ กระผมนายเสรี เรือง
กาญจน์ รองนายกเทศมนตรี ครับ ท่านนายกเทศมนตรีได้มอบหมายให้ผมได้
ชีแ้ จง ก่อน อื่น ขอทาความเข้าใจก่อนครับ คือ การจ่ายขาดเงินสะสม
เนื่องจากโครงการนี้ได้เสนอมาครั้งที่แล้ว แต่ ก็ไม่ได้บรรจุผม ก็ทาหนังสือ
หารือไปที่จังหวัด ก็ให้ดาเนินการบรรจุ วันนี้มหี นังสือที่ชัดเจน ถึงความจาเป็น
ในส่วนนีก้ ็บ่งบอกแล้ว จังหวัดก็ทราบ
ดี แล้ว ถ้าไม่มีความจาเป็น
คงไม่ส่งหนังสือแจ้ งกลับมา ฉะนัน้ ก็ชัดเจนแล้ว ครับ
อีกเรื่องหนึ่ง
ในส่วนของคุณชานาน ทวีรัตน์ ผมไม่สงสัยเลยครับที่ท่านไม่เห็นด้วย
เพราะเทศบัญญัติที่ผา่ นมาท่านก็ไม่ยกมือ และไม่ว่าจะเป็นการสร้างตลาดสด
ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ครับ ท่านไม่เห็นด้วยอยู่แล้ว
ก็เป็นเรื่องธรรมดา ท่านไม่เห็นด้วยตั้งแต่แรก เรื่องจ่ายขา ดเงินสะสม นัน้
ก็สิ ทธิของท่าน
ถามว่า เป็นความเดือด ร้อนไหม มันก็ชัดเจน
โครงการก่อสร้าง คูระบายน้า เป็นสิ่งที่จาเป็น ตามที่ผบู้ ริหารได้ขอจ่ายขาด
เงินสะสม ท่าน บอกว่า ท่านเห็นด้วย คราวที่แล้ว ที่เคย เสนอ สร้างตลาดสด
ท่านก็ไม่ได้ ยกมือแล้วในวันนี้ ท่านบอกว่า ท่านเห็นด้วยกับการทาตลาดสด
และผมก็ไม่ทราบว่าท่านเป็นคนแบบไหน จะชีแ้ จงให้ที่ประชุมสภาครับ
โครงการที่จะจ่ายขาดเงินสะสมทั้งหมดมี
๓ รายการ เพื่อ
แก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ตาบลสะเตงนอกทั้งหมดที่มีใน

-๑๒นายเสรี เรืองกาญจน์
รองนายกเทศมนตรี

ประธานสภา ฯ
นายวันอาฮาหมัด มามะ
สมาชิกสภาฯ เขตที่ ๑

แผนพัฒนาสามปี ซึ่งโครงการที่เสนอมาเป็น ความเดือดร้อนของประชาชน
โปรดทาความเข้าใจใหม่ ครับอีกท่านหนึ่ง คิดว่าคูระบายน้าต้องสร้างก่อน
ตลาดสด ลาดับความสาคัญไม่ถูก คือ ต้องสร้างตลาดสดก่อน
เพราะงบป ระมาณนีไ้ ม่เพียงพอ มีจากัดในเทศบัญญัติปีที่แล้ว ที่ทางคณะ
ผูบ้ ริหารได้เสนอในตอนแรก และได้ให้ความสาคัญตั้งแต่แรกทุกครั้ง วั นนีเ้ ป็น
อานาจของสภา วันนี้ ผมขอ ย้าว่า เป็นของสภาไม่ใช่ของผูใ้ ดผูห้ นึ่ง ชัดเจนนะ
ครับ สภาคือสมาชิกรับรอง ฉะนั้น ในวันนีท้ ่านนายกได้เสนอมา และได้บรรจุ
แล้ว เป็นอานาจของสภา ผมก็ได้ชแี้ จงในส่วนที่ผมต้องทาความเข้าใจกับ
ประชาชนอีกครั้งหนึ่ง วันนีผ้ า่ นไม่ผ่านเป็นเรื่องของสภา แต่ผมในฐานะคณะ
ผูบ้ ริหาร ก็ต้องทาความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ เหตุผลความเดือดร้อน
อย่างไร ครับ ขอชีแ้ จงเป็นเรื่องที่จาเป็น มิ เช่นนั้น คงไม่บรรจุในแผนพัฒนา
สามปีหรอกครับ ขอชี้แจงเพียงเท่านี้ ครับท่านประธาน
ครับ เชิญท่านสมาชิกจะอภิปรายครับ
เรียนประธานสภาที่เคารพ กระผมนายวันอาฮาหมัด มามะ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ หนังสือหารือ คณะผู้บริหาร ผมเชื่อว่าคาหารือ
ของผู้บริหารนัน้ แจ้งรายละเอียดให้จังหวัดไม่หมด ถามเรื่องในนาม
ประธานสภา ไม่บรรจุหรือว่าบรรจุ ผมเชื่อเหลือเกินว่าหนังสือหารือของคณะ
ผูบ้ ริหารไม่ได้แจ้งเรื่องหนังสือซักซ้อมของระเบียบกระทรวง มหาดไทย แต่
ภายในวงเล็บได้เขียนว่าให้ปฏิ บัติ ผมเลยดาเนินการ นายกเทศมนตรี
เกษียนหนังสือว่า แจ้งประธานสภาทราบและดาเนินการต่อไป กระผมในนาม
สมาชิกสภาเทศบาล ขออภิปรายเกี่ยวกับหนังสือหารือ ถามเรื่องเดียวว่า ผิด
หรือว่าถูกที่ไม่บรรจุลงเทศบัญญัติ จังหวัดตอบว่าต้องบรรจุ ในระเบียบได้
เขียนให้บรรจุ ที่ผมดารงตา แหน่งประธานสภาผมก็ปฏิบัติหน้าที่ตามจังหวัด
ส่งมา ผมก็บรรจุในครั้งนี้ แต่เมื่อคณะผู้บริหารหารือกับจังหวัดไม่ได้แจ้ง
รายละเอียด กระผมในนามประธานสภา กระผมก็ได้ทาหนังสือหารือไปยัง
กรมส่งเสริมการ ปกครองส่วนท้องถิ่น เนื่องจากคณะผูบ้ ริหารไม่ได้แจ้งให้
จังหวัดทราบ เรื่อง หนังสือซักซ้อมแนวทางปฏิบัติของคณะผูบ้ ริหาร กระผมก็
จาเป็น กระผมก็ไม่กล้ายืนยัน จังหวัดเขียนไว้วา่ ต้องบรรจุ ผมก็ต้องทาตาม
หนังสือหารือของจังหวัดผมอยากจะปฏิบัติตามสภาแห่งนี้ ใครจะยืนยันใน
สภาแห่งนี้ สมาชิกสภา ผูท้ รงเกียรติ กล้ายืนยั นไหม คณะผูบ้ ริหารกล้ายืนยั น
ได้หรือไม่

-๑๓นายวันอาฮาหมัด มามะ
สมาชิกสภาฯ เขตที่ ๑

ประธานสภา ฯ
นายเสรี เรืองกาญจน์
รองนายกเทศมนตรี

ประธานสภา ฯ
นายวันอาฮาหมัด มามะ
สมาชิกสภาฯ เขตที่ ๑

เมื่อหนังสือหารือของผมที่ส่งไปยังกรมปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่ได้
รับการตอบกลับมา ผมกลัวว่าจะกระทบกับประชาชน หารือทางกรมส่งเสริม
การปกครองส่วนท้องถิ่นทางโทรศั พท์ ให้กรมส่งเสริม การปกครองส่วน
ท้องถิ่ น ตอบหนังสือหารือโดยด่วน เพื่อจะไม่ให้มปี ัญหากับผู้บริหาร ในการ
ทางานต่อไป ผมได้หารือแนวทาง ผูบ้ ริหารห ารือจังหวัด และจังหวัดได้ตอบ
ข้อหารือ ผมก็ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามหนังสือหารือของจังหวัดไปแล้ว ในฐานะผม
เป็นผู้รับผิดชอบ แต่การตอบข้อหารือของจังหวัดนั้น ผมยังเห็ นข้อขัดแย้งกับ
จังหวัดโดยสิ้นเชิง เพราะผูบ้ ริหารหารือประเด็นเดียวครับผม เนื่องจาก
ผูบ้ ริหารไม่ได้บอกข้อเท็จจริงกับจังหวัด ผมก็ได้ทาหนังสือ
ครับผม มีฝา่ ยบริหารประท้วงการอภิปรายครับ
ครับ ผมขอทาความเข้าใจ ถ้าจะอภิปรายผมไม่กลัวอยู่แล้ว ถึงขณะนี้
กาลังอธิบาย เรื่องการจ่ายขาดเงินสะสม คุณไปนอกประเด็น คนละเรื่องกับที่
เสนอญัตติ ถ้ามีประเด็นนัน้ ค่อยว่ากัน ผมยินดีจะชีแ้ จงไม่ไปไหนครับ ตอนนี้
อยู่ในวาระที่ ๓ ข้อ ๓.๑.๑ ครับ เรื่องการจ่ายขาดเงินสะสม ผมขอให้
อภิปรายให้ตรงป ระเด็นครับ ผมก็ได้ชแี้ จงถูกต้อง ผมขอประท้วงครับ ท่าน
ประธานครับ
ครับ เชิญสมาชิกวันอาฮาหมัด มามะ อภิปรายต่อครับ
ประธานอนุญาตให้กระผมอภิปรายต่อได้ใช่ไหมครับ เมื่อเป็น
ประเด็นในหนังสือหารือ ผมเข้าใจคณะผูบ้ ริหารชุดนี้ เก่งอยู่แล้วครับ ตอบ
หรือไม่ตอบ ผมก็ไม่ได้ว่า ผมก็ไม่ได้พาดพิงถึงใคร แต่ผมขอความจริงว่า
ผูบ้ ริหารได้หารือไป ถูกต้องแล้วหรือครับ ที่ผู้บริหารได้หารือแต่ใน
ราย ละเอียดผู้บริหารไม่ได้บอกหมด การ ลงมติ ผมก็ยังไม่กล้าจะลงมติ
เนื่องจากผมได้หารือไปยั งกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กรมจะตอบ
ว่าอย่างไร ผมก็ยังไม่ทราบ เพราะหนังสือยังไม่ตอบกลับมา ถ้ามีการลงมติ
สมาชิกสภาท่านใดได้ยกมือ สมาชิกสภาท่านนั้นต้องรับผิดชอบ เมื่อหนังสือ
หารือจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นมาถึงจะว่าอย่างไร ผู้บริหาร
ต้องรับผิดชอบ จะมีผลกระทบในการจัดจ้าง ถ้าหนังสือหารือนั้นอยู่ดุลยพินิจ
ของสภาเทศบาล ตามที่ผบู้ ริหารได้หารือและจังหวัดก็ได้ตอบกลับมา ผมก็ได้
ทาหนังสือหารือไปยังกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นผมได้กล่าวใน

-๑๔นายวันอาฮาหมัด มามะ
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑

ที่ประชุมว่า ผมจะรับผิดชอบ ตามหนังสือหารือของจังหวัดที่ให้บรรจุ
ในระเบียบบอกให้บรรจุ ซึ่งผูบ้ ริหารได้ทาหนังสือหารือไปจังหวัดไม่ละเอียด
ผมจึงทาหนังสือหารือไปยังกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ขอขอบคุณ
ครับ สวัสดีครับ

ประธานสภา ฯ

ครับ ท่านสมาชิก สภาฯ นายชานาน ทวีรัตน์ มี อะไรจะนาเสนอแนะ
หรือว่าจะอภิปรายครับ เชิญครับ

นายชานาน ทวีรัตน์
สมาชิกสภาฯ เขตที่ ๒

สวัสดีครับ ผมขอชีแ้ จง คือ ท่านรองนายกเทศมนตรีได้อธิบายและ
ชีแ้ จง บอกว่าผมหลงประเด็น คือ ต อนที่สร้างตลาดผมก็ยกมือให้สร้าง คู
ระบายน้าผมก็ให้สร้าง ท่านรองนายกเทศมนตรีบอกว่าผมหลงประเด็น ผมว่า
ท่านรองนายกหลงประเด็นมากกว่าครับ คือ ที่ผมไม่ให้สร้างคูระบายน้า
เพราะในการใช้งบประมาณจากการจ่ายขาดเงินสะสมครัง้ มี งบประมาณ
เพียงพอแล้วหรือ ครับ ผมจะอภิปรายและชีแ้ จงเพียงเท่านีค้ รับ สวัสดีครับ

ประธานสภา ฯ

ไม่ทราบว่า มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปร ายอีกครับ ขอเรียนเชิญ
ครับ คืออย่างนี้ครับ ผมจะให้อภิปรายทั้งหมด
๓ โครงการ เราไปทีละ
โครงการและลงมติที่หลัง ถ้าไม่มี ใครจะอภิปรายอีกในข้อ ๓.๑.๑ ผมจะ
ดาเนินการไปในข้อ ๓.๑.๒ ครับ สมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายในข้อ ๓.๑.๑
อีกครับ ถ้ามีขอเรียนเชิญครับ

นายวันอาฮาหมัด มามะ
สมาชิกสภาฯ เขตที่ ๑

เรียนท่านประธานสภา ผมขอประท้วงท่านประธานสภา คือ สมาชิก
สภาผูท้ รงเกียรติ ที่อภิปราย ท่านได้เปรียบเทียบความสาคัญ ผูบ้ ริหารชีแ้ จง
โดยไม่ได้ใช้หลักธรรม าภิบาลเลย ท่านเปรียบเทียบความสาคัญในการจัดซือ้
ที่ดนิ หน้าสานักงานเทศบาลตาบลสะเตงนอก กับการก่อสร้างคูระบายน้า
เห็นผูบ้ ริหารอ้างถึงความเดือดร้อนของประชาชน ผมอยากให้ผบู้ ริหารชีแ้ จง
ให้ตรงประเด็นที่สมาชิกสภาได้อภิปราย ถ้าจัดซือ้ ที่ดนิ หน้าสานักงานเทศบาล
ตาบลสะเตงนอก กับการก่อสร้างคูระบายน้า อย่างไหนจาเป็นกว่ากัน ที่ดนิ
ซือ้ ไว้แล้วตั้งไว้เปล่า ๆ แ ล้วผมนั่งฟังอยู่ ผู้บริหารไม่ได้ช้แี จง ถ้าความจาเป็น
ระหว่างการก่อสร้างคูระบายน้า กับการจัดซือ้ ที่ดนิ หน้าสานักงานเทศบาล
ตาบลสะเตงนอก คือ ผมขอฝากผู้บริหารช่วยชี้แจงถึงความจาเป็นในการจ่าย
ขาดเงินสะสม ขอบคุณครับ

-๑๕-

ประธานสภา ฯ

ครับ ขอเรียนเชิญฝ่ายบริหารชี้แจงครับ

นายเกษมสันต์ สาแม
นายกเทศมนตรี

ผมจะนาเรียนให้ทราบว่า รูส้ ึกว่าท่านสมาชิกสภาจะทาเป็นว่าเอาหูไป
นา เอาตาไปไร่ น่าจะทราบกันดีอยู่แล้ว ที่ดนิ หน้าสานักงานเทศบาลตาบล
สะเตงนอกที่กล่าวถึง ทางเทศบาลตาบลสะเตงนอกยังไม่ได้จัดซือ้ คือ ต่อไป
อาจจะมีการจั ดซือ้ ที่ดนิ นั้น แต่ขณะที่ทางเทศบาลยังไม่ได้จัดซือ้ เราก็ได้ใช้
ประโยชน์ในที่ดินของชาวบ้านมากี่ปีแล้วครับ เกรงใจเจ้าของที่ดิน เราใช้
ประโยชน์ มาหลายปีแล้วกับที่ดนิ ของเขา ครับ ในการจ่ายขาดเงินสะสม ผม
นาเสนอในสภาแห่งนี้ เห็นชอบ หรือ ไม่เห็นชอบ อยู่ที่สภาแห่งนี้ เท ศบาล
ตาบลสะเตงนอกไม่ใช่ของผมเพียงผูเ้ ดียว รับทราบไว้ดว้ ย และในส่วนการ
ก่อสร้างคูระบายน้าหน้าตลาดสด ไม่จาเป็นได้อย่างไร รองนายกเทศมนตรีก็
ได้ชีแ้ จงไปแล้ว ไม่ใช่สร้างคูระบายน้าก่อนก่อสร้างตลาดสด ก็ต้องก่อสร้าง
ตลาดสดก่อน อยู่ที่ผู้รับจ้างกับเทศบาลว่ากาหนดระยะเวล าแล้วเสร็จเมื่อไร
ผมก็นาเสนอทุกเรื่อง เห็นชอบหรือไม่เห็นชอบก็อยู่ที่สภาแห่งนี้ ซึ่งเป็น
ตัวแทนของประชาชนในตาบลสะเตงนอก สองหมื่นเจ็ดพันกว่าคน พอจะ
เข้าใจนะครับ คูระบายน้าหน้าตลาดสด ลองท่านหันไปทางขวามือ รถยนต์
ของเทศบาลจอดเต็มพืน้ ที่ไปหมด และตอนนี้ทางเทศบาลตาบ ลสะเตงนอกก็
ยังไม่ได้จัดซือ้ ที่ดนิ ดังกล่าว ผมขอชีแ้ จงเพียงเท่านี้ สวัสดีครับ

ประธานสภา ฯ

ไม่ทราบว่ามีสมาชิก สภาฯ ท่านใดจะอภิปรายอีกครับ ขอเรียนเชิญ
เมื่อไม่มี ผมขอเรียนเชิญคณะผู้บริหารชีแ้ จงครับ

นายเสรี เรืองกาญจน์
รองนายกเทศมนตรี

เรียนท่านประธาน คือผมขอชี้ แจงเกี่ยวกับเรื่องที่หารือไปยังกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นั่นเป็นหน้าที่ของท่าน ถ้าไม่ได้หนังสือหารือของ
กรมฯ แต่ผมได้หนังสือหารือจากจังหวัดแล้ว ครับ ผมขอให้ทุกคนไตร่ตรอง
ผมก็ทราบเหมือนกันว่าจังหวัดให้คาตอบแบบนีแ้ ล้วครับ อยากได้คาตอบจาก
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเร็ว ๆ ผมกลัวว่าจะไม่ได้คาตอบ ถ้าได้
คาตอบก็ดีครับ ขอชี้แจงว่าหนังสือหารือที่จังหวัดตอบกลับมา เป็นแนวทาง
เพราะเทศบัญญัติก็ส่งไปจังหวัดแล้ว และจังหวัดก็ตอบกลับมาให้ดาเนินการ
ได้ ผมว่าจะทาหนังสือหารือกับจังหวัด ผมก็ทาจ ริง ผมขอชีแ้ จงเพียงเท่านี้
สวัสดีครับ

ประธานสภา ฯ

มีอะไรครับท่านสมาชิกสภาฯ นายวันอาฮาหมัด มามะ เชิญครับ

-๑๖นายวันอาฮาหมัด มามะ
สมาชิกสภาฯ เขตที่ ๑

ครับท่านประธานครับ ผมก็ได้ทาหนังสือหารือไปที่กรมส่งเสริม
การปกครองส่วนท้องถิ่น ผมให้เจ้าหน้าที่ประสานไปยังกรมแล้ว ผมยืนยัน
หนังสือผมได้ส่งไปแล้วครับ คือ ผมจะได้นาแนวทางมาปฏิบัติ คือ ผมไม่ได้
โต้แย้งผูบ้ ริหาร แต่เมื่อผูบ้ ริหารหารือกับจังหวัดก็ดีครับ เมื่อเอาแนวทาง
ปฏิบัติ และจังหวัดก็ได้ตอบมาว่า “ต้องบรรจุ ” ผมก็ปฏิบัติตามจังหวัด คือ
ผมเห็นข้อขัดแย้ง หนัง สือหารือของจังหวัด เนื่องจากผู้บริหารหารือไม่หมด
ผมก็ทาหนังสือหารือเพื่อเป็นแนวทางที่ถูกต้องต่อไป ผมไม่ได้ว่าผูบ้ ริหารครับ
ผมไม่ได้ว่าอะไรทั้งสิน้ ผมยืนยันว่าผมได้ให้เจ้าหน้าที่พิมพ์และได้จัดส่งไปยัง
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว ขอขอบคุณครับ

ประธานสภา ฯ

ครับ เห็นว่าการอภิปรายน่าจะพอสมควรแล้ว ตามญัตติขอ้ ๓.๑.๑ การจ่าย
ขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างคูระบายน้า คอนกรีตเสริมเหล็กถนนหน้า
ตลาดสดเทศบาลตาบลสะเ ตงนอก หมู่ที่ ๔ ตาบล สะเตงนอก อาเภอเมือง
จังหวัดยะลา ท่อระบายน้า ขนาด Ø ๑.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพักขนาด
๑.๕๐ x ๑.๐๐ (ตามแบบแปลนที่เทศบาลตาบ ลสะเตงนอกกาหนด ) และ
ตาม แผนพัฒนาสามปี (๒๕๕๔ – ๒๕๕๖ ) หน้า ๓๖ ข้อ ๖.๕ เป็นเงิน
๓,๑๓๐,๐๔๗.๘๗.- บาท คณะผูบ้ ริหารได้ช้แี จงไปแล้วพอสมควรแล้ว เรื่อง
หนังสือหารือดีมากครับ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในวันข้างหน้าครับ ต่อไป ผ ม
จะดาเนินการในวาระข้อ ต่อไป ข้อ ๓.๑.๒ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยปอเนาะ ๔ หมูท่ ี่ ๒ ตาบลสะเตงนอก อาเภอเมือง จังหวัด
ยะลา ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕
เมตร พร้อมไหล่ทางลูกรัง ข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพืน้ ที่ไม่น้อย กว่า
๘๐๐ .๐๐ เมตร (ตามแบบที่เทศบาลกาหนด ) และตามแผนพัฒนาสามปี
(๒๕๕๔-๒๕๕๖) หน้า ๓๔
ข้อ ๕.๒ เป็นเงิน ๕๙๖,๐๐๐.๐๐ บาท
(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้) ขอเรียนเชิญคณะผู้บริหารชีแ้ จงครับ

นายเสรี เรืองกาญจน์
รองนายกเทศมนตรี

ครับ ขอขอบคุณท่านประธานครับ จากญัตติขอ้ ๓.๑.๒ โครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยปอเนาะ ๔ หมู่ท่ี ๒ ตาบล
สะเตงนอก อาเภอเมือง จังหวัดยะลาผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐๐ เมตร
ยาว ๒๐๐.๐๐เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร พร้อมไหล่ทางลูกรัง ข้างละ ๐.๕๐
เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ .๐๐ เมต ร(ตามแบบที่เทศบาล
กาหนด) และตามแผนพัฒนาสามปี (๒๕๕๔-๒๕๕๖) หน้า ๓๔ ข้อ ๕.๒
เป็นเงิน ๕๙๖,๐๐๐.๐๐ บาท (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้)

-๑๗-

นายเสรี เรืองกาญจน์
รองนายกเทศมนตรี

ครับ ถ้าท่าน ไม่ได้อยู่ในพืน้ ที่ ท่านก็ไม่ทราบ ถนนชารุดเดินทางไปมาไม่สะ
สะดวก ซึ่งจะนาเข้าบรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
ก็ไม่เพียงพอ จึงต้องขอความเห็นชอบจากสภาแห่งนี้ ถือว่ามีความจาเป็น
ทั้งนั้น แต่เพื่อให้เทศบัญญัติฉบับนีผ้ า่ นไปด้วยดี ก็ต้องตัดโครงการนีอ้ อกไป
ดังนัน้ จึงต้องเสนอญัตติ ขอความเห็นชอบจ่ายขาดเงินสะสมตามที่ได้กล่ าว
มา ครับ ผมขอชีแ้ จงเพียงเท่านีค้ รับ

ประธานสภา ฯ

ครับ สมาชิกสภาท่านใดมีข้ออภิปราย ข้อ
๓.๑.๒ โครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยปอเนาะ ๔ หมูท่ ี่ ๒ ตาบลสะเตงนอก
อาเภอเมือง จังหวัดยะลาผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐เมตร
หน้ า ๐.๑๕ เมตร พร้อมไหล่ทางลูกรัง ข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพืน้ ที่
ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ .๐๐ เมตร (ตามแบบ แปลน ที่เทศบาล ตาบลสะเตงนอก
กาหนด ) และตามแผนพัฒนาสามปี (๒๕๕๔-๒๕๕๖) หน้า ๓๔ ข้อ ๕.๒
เป็นเงิน ๕๙๖,๐๐๐.๐๐ บาท (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้ ) ขอ
เรียนเชิญครับ ถ้าไม่ มีผู้ใดจะอภิปราย ผมจะดาเนินต่อไปในข้อ
๓.๑.๓
จัดซื้อ รถบรรทุก ขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ แบบอัดท้าย จานวน ๑ คัน
เป็นเงิน ๒,๓๐๐,๐๐๐.- บาท ขอเรียนเชิญฝ่ายบริหารชีแ้ จงครับ

นายเสรี เรืองกาญจน์
รองนายกเทศมนตรี

ครับ ขอขอบคุณท่านประธานอีกครั้งหนึ่งครับ ในการจัดซื้อรถ
บรรทุกขยะ ก็ได้พูดคุยแล้วครับ ขยะในตาบลสะเตงนอก ประชากรมีจานวน
มากขยะก็มีเป็นจานวนมาก เป็นเงาตามตัว ตอนนีก้ ็ต้องจัดซือ้ รถไม่เพียงพอ
ต่อการเก็บขยะ รถขอเทศบาลตาบลสะเตงนอก มี ๔ คัน ถามว่าทันในการ
เก็บขยะหรือเปล่า ครับ ขยะก็เพิ่มมากขึ้นเป็นทวีคู ณ จึงได้ขอความเห็นชอบ
จ่ายขาดเงินสะสม จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ แบบอัดท้าย
จานวน ๑ คัน เป็นเงิน ๒,๓๐๐,๐๐๐.- บาท ครับ ผมขอชีแ้ จงรายละเอียด
เพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ

ประธานสภา ฯ
นายถาวร นวลปาน
สมาชิกสภาฯ เขตที่ ๒

สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อจะอภิปราย ขอเรียนเชิญครับ
กราบเรียนท่านประธานสภา คณะผูบ้ ริหาร หั วหน้าส่วนราชการ
และสมาชิกสภาทุกท่าน ผมนายถาวร นวลปาน สมาชิกสภาเทศบาล
ตาบลสะเตงนอก เขตที่ ๒ จะมาอภิปราย เรื่อง การจ่ายขาดเงินสะสม จัดซื้อ
รถบรรทุกขยะ ด้วยหลักการเหตุผล ผมไม่ได้คัดค้าน แต่ผมขอเสนอแนะ

-๑๘นายถาวร นวลปาน
สมาชิกสภาฯ เขตที่ ๒

เพราะตั้งแต่ผมเข้ามาเป็นสมาชิกสภาฯ ปัญหาขยะมีจานวนมาก แต่ผม
เปรียบเทียบดูกับสมัยองค์การบริหารส่วนตาบล มีรถขยะผมว่าไม่เกิน ๓ คัน
ปัญหา ขยะ มีเหมือนเดิม พอเป็นเทศบาล มีรถเพิ่มกว่าตอนเป็นองค์การ
บริหารส่วนตาบล ดั งนัน้ ผมมองการบริหารจัดการมาวิเคราะห์ดูแล้วา่
เมื่อก่อนจ้างบริษัท จัดเก็บขยะ สมาชิกสภาฯ และคณะผู้บริหารก็ได้เลิกจ้าง
มาดาเนินการเอง แต่ขยะก็ยังเพิ่มขึ้นอีกเรื่อย ๆเป็นทวีคูณ คือผมคิดว่า
สมควรที่จะมาบริหารจัดการบุคลากรเวลาทางานให้เต็มที่ ให้สุด
ความสามารถของผู้ บริหารคณะนีก้ ่อน ก่อนจะจัดซื้อรถขยะ ตอนนี้ผมไม่
ทราบว่าผูบ้ ริหาร ได้บริหารจัดการรถจัดเก็บขยะเต็มที่แล้วหรือยัง ผมมา
เทศบาล เวลาบ่ายโมงกว่า ๆ เห็นรถขยะจอดที่เทศบาลแล้ว ผมก็ไม่ทราบว่า
เวลาทางานของคนงานเก็บขยะ เวลาเริ่มไปเก็บขยะ และเก็บขยะเสร็จเป็น
เวลาเท่าไร ผมไม่เห็นด้วยกับการจัดซือ้ รถบรรทุกขยะ แต่ดว้ ยเหตุ และผล
ผมคิดว่าผูบ้ ริหารคณะนี้ น่าจะจัดแบ่งเป็นเขต แบ่งเวลาเป็นสอบเวลา ให้สุด
ความสามารถตรงนี้ก่อน ถ้าแก้ปัญหาขยะไม่ได้จริง ๆ กระผมในนามสมาชิก
สภาฯ ตัวแทนของประชาชนก็จะให้ดาเนินการจัดซือ้ รถบรรทุกขยะ แต่
ในขณ ะนี้ ปัจจุบันนี้ ตอนนี้ ผมไม่เห็นด้วย ที่จะจัดซื้อรถบรรทุกขยะ
ขอขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ

ครับสมาชิกสภาฯ ท่านใด มีขอ้ สงสัย จะอภิปราย ขอเรียนเชิญ
ครับ

นายศรัทธา แซ่ด่าน
สมาชิกสภาฯ เขตที่ ๒

เรียนท่านประธานที่เคารพ คณะผูบ้ ริหาร ข้าราชการ และเพื่อน
สมาชิกสภาฯ ที่เคารพทุกท่าน กระผมนายศรัทธา แซ่ด่าน สมาชิกสภา
เทศบาลตาบลสะเตงนอก เขตที่ ๒ ขออภิปราย และชีแ้ นะ เรื่องการจัด
ซือ้ รถบรรทุกขยะ ข้อ ๓.๑.๓ เรื่องการจ่ายขาดเงินสะสม จัดซื้อรถบรร
ทุกขยะ ปัญหาขยะในตาบลสะเตงนอกท่านสมาชิกสภาฯ ก็ได้อภิปรายกัน
ตอนปีแรก ที่ได้เข้ามาทางานในเทศบาลตาบลสะตงนอก ปี ๕๑-๕๓ และ
ปี ๕๔ ปัญหาวันก่อน สมาชิกสภาฯ ก็ได้สรุปแล้วปัญหานีแ้ ก้ไม่ได้ เพราะ
อะไร ก็เปรียบเทียบ และก็ได้อภิปรายครั้งที่ผ่านมา เทศบาลนครยะลามี
พืน้ ที่น้อยกว่าเทศบาลตาบลสะเตงนอก มีรถบรรทุกขยะ ๓๐ คัน เทศบาล
ตาบลสะเตงนอก มี ๔ คัน ผมคิดว่าการเก็บขยะตอนนี้ ผมไม่ใช่เข้าข้าง
ท่านนายกฯ รถขยะ ๓๐ คัน กับ ๔ คัน คนละเรื่องเลยครับ ไม่วา่ ที่ผ่าน
มา ก็เก็บขยะแบ่งเป็นเขต ๆ แล้ว คนงานมีกี่คน งบประมาณที่จ้างมีกี่คน

- ๑๙ นายศรัทธา แซ่ด่าน
สมาชิกสภาฯ เขตที่ ๒

ประธานสภาฯ
นายวันอาฮาหมัด มามะ
สมาชิกสภาฯ เขตที่ ๑

ตรงนี้ ผมเคยไปถ่ายรูป เรื่องขยะก็ไม่เคยแก้ไขได้ ในหนังสือคาร้อง เรื่อง
ขยะมีเป็นจานวนมาก ให้แก้ปัญหาขยะ เรามาช่วยกันหาทางแก้ปัญหา
ผมว่า ทุกคนคงทราบ ว่าวิธีที่จะแก้ปัญหา อยู่ตรงไหน จะแก้ปัญหาอย่างไร
เราต้อง ลงพืน้ ที่ เพื่อสอบถามชาวบ้าน ไปนั่งคุยว่าจะแก้ปัญหาเรื่องขยะ
อย่างไร ไม่ว่าหนังสือร้องเรียน ทาง ศอ .บต. ก็มีหลายฉบับ วันก่อนผมก็
นามาอภิปรายเทศบาลตาบลสะเตงนอก ตอนนีม้ ีการเก็บขยะ มี ๒ วิธีแล้ว
ทั้งเก็บ ทั้งเผา เพราะว่าขยะมีมาก รถของเทศบาล
มี ไม่พอที่จะบริการ
สมาชิกสภา ได้เสนอว่า เห็นชอบใ ห้รถบรรทุกขยะเพิ่ม จะช้าหรือเร็ว ในสมัย
คณะผู้บริหารชุดนี้ หรือชุดใหม่ก็ต้องจัดซือ้ รถขยะเพิ่ม ถึงจะแก้ปัญหานีไ้ ด้
ผมในนามสมาชิกสภาฯ เขตที่ ๒ เห็นด้วยในการจัดซือ้ รถบรรทุกขยะ ทุกครั้ง
ทีเ่ สนอมาก็ไม่ผา่ น ครัง้ นี้ผมก็เห็นด้วย จะเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ ขึ้นอยู่
ที่เพื่อนสมาชิกสภาฯ ในที่ประชุมนี้ครับ ขอขอบคุณครับ
ครับ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายขอเรียนเชิญครับ
เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ ผมนายวันอาฮาหมัด มามะ
ครับ ขอขอบคุณสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ผมเห็นด้วยในการจัดซือ้ รถ
บรรทุกขยะ แต่ผมไม่เห็นด้วย คณะผูบ้ ริหารในการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ
รถบรรทุกของเทศบาลฯ มี ๕ คัน ทั้งหมด แล้วไปทาลายอีก ๑ คัน ผมไม่
ทราบ ว่า สมัยไหน เหตุผลเดียว ที่ผู้บริหารที่จะแก้ปัญหาเรื่องขยะ เหตุผล
เดียว ทีส่ มาชิกสภาฯ อภิปราย ว่าปัญหาเรื่องรถอย่างเดียว แต่ผมอยากให้
ประธานสภา ผ่านถึงผู้บริหาร ว่าผูบ้ ริหารได้ไปลงพืน้ ที่ และบริหารงานการ
เก็บขยะหรือไม่ ผมหลายครั้ง บ่อยครั้ง ผมเจอคนงานไม่ได้เก็บขยะจอดรถ
เป็นชั่วโมง แล้วเอาขยะนั้นไปเผา และต่อสองถัง เก็บขยะหนึ่งชั่วโมง ต่อหนึ่ง
ถัง ครึ่งชั่วโมง ผมจะถามผู้บริหาร จริงหรือรถขยะไม่เพียงพอ แต่ในการ
บริหาร ของผู้บริหาร ได้ให้ผู้อานวยการกองช่าง หรือผูร้ ับผิดชอบ ได้กาชับ
หรือไม่ ในการบริหารจัดเก็บขยะ ใช่ชุดไหน เข้ามา หรือว่าสมาชิกสภาฯ
ท่านใดเข้ามา หรือว่าผูบ้ ริหารชุดไหนเข้ามา หนังสือร้องเรียน ก็มีมากเหมือน
เดิม แต่ผู้บริหารได้ดาเนินการไปถึงขนาดไหน ผมเห็นทุกวันหน้าบ้านผมมีถัง
อยู่สองใบ คนงานเก็บขยะแยกขยะอยู่ที่ถัง ผู้บริหารอ้างว่าไม่เพียงพอ แล้ว
ผูบ้ ริหารได้ไปตรวจดูการทางานของคนงานเก็บขยะหรือเปล่า ผมเชื่อว่าขยะ
ของเทศบาลตาบลสะเตงนอก มีมากเป็นอันดับหนึ่ง ผมอยากจะถาม ผู้
บริหารผ่านประธานสภาผูท้ รงเกียรติแห่งนี้ ว่าผูบ้ ริหารจัดการเรื่องขยะไป
ในแนวทางใด หรือว่าพูดได้อย่างเดียว แต่ทาไม่ได้ผมเชื่อว่าคนงาน เก็บขยะ
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ออกเวลากี่โมง แยกขยะต่อถัง ผมไม่ว่า เป็นรายได้ของคนงาน และผมขอ
ถามว่า ทาไมไม่แยกในรถทาให้เวลา วันหนึ่งน่าจะได้ ๒ เทียว ๒ เวลา บ่าย
สอง พึ่งจะเก็บขยะเสร็จ แล้วผู้บริหารลงไปดูแลในพืน้ ที่หรือไม่ คนงานจอด
รถเผาขยะ ไม่ได้เก็บ แล้วขยะรอบ ๆ ถัง ที่ ล้นออกมา ผูบ้ ริหารต้องกาชับ
คนงานเก็บขยะ นี่คอื ประเด็นที่จะถาม อย่าลืมขยะในตาบลสะเตงนอก และ
สัตว์เลี้ยง ก็ปล่อย จะบริหารอย่างไร ตอบไม่ตรงประเด็น ผมเชื่อเหลือเกิน
รถบรรทุกขยะมีเพียงพอ แต่การบริหารของผู้บริหารผิด เพียงพอหรือไม่ การ
กาชับ และดูแลคนงาน ถึงจัดซื้อรถ ๕ คัน หรือว่า ๖ คัน ถ้าคุณบริหาร ขยะมี
มากเหมือนเดิม เพราะคุณบริหารแบบนี้ ไม่ได้ ประสิทธิภาพ แล้วมาอ้างว่า
รถไม่เพียงพอ ผมแถมให้คุณ ๔ คัน คุณบริหารแบบนี้ ผมไม่ว่าคณะนี้ หรือ
คณะไหน บริหารก็เป็นแบบนี้ ผมขอเสนอแนะผูบ้ ริหาร การบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอย แบบใด คุณอ้ างข้อเดียว ถือความจาเป็น ต้องจัดซือ้ รถบรรทุก
ขยะ ครับขอขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ

ครับไม่ทราบว่า มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด จะอภิปราย ขอเรียนเชิญ
ครับ ถ้าไม่มี ผมจะให้ฝ่ายบริหารชีแ้ จง

นายเสรี เรืองกาญจน์
รองนายกเทศมนตรีฯ

สวัสดีครับ ผมขอชีแ้ จง ของสมาชิกสภาฯ นายถาวร นวลปาน
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลสะเตงนอก เขตที่ ๒ ที่ได้พูดว่ารถขยะสมัย
ตอนที่องค์การบริหารส่วนตาบล กับสมัยนี้ที่เป็นเทศบาล มีรถบรรทุกขยะ
๔ คันเท่ากัน ในฐานะที่เป็นเทศบาล ก็ไม่ได้จัดซือ้ รถฯ เลย ส่วนการ
บริหารงานมีการประชุมทุกเดือน ท่านไม่ทราบ หรือครับ บางทีท่านก็ไม่ ทราบ
เพราะท่าน ไม่ได้เข้าประชุมเลย สมัยตอนที่ท่านไม่ได้เป็นสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตาบล มีหนังสือร้องเรียนจากชาวบ้าน เรื่องขยะตั้งแต่
สมัยองค์การบริหารส่วนตาบลแล้ว ถามว่าสมัยเทศบาลต้องแก้ไข ถามว่า
ตอนนี้ ประชาชนในตาบลสะเตงนอกเพิ่มจา นวนกี่คน ที่หมูบ่ ้านสถิตภิรมย์
เมื่อก่อนเก็บขยะ ๔๕ นาที ไม่เกิน ๑ ชั่วโมงเสร็จเรียบร้อยแล้วเท่าที่เห็น
ตอนนี้เก็บขยะ หนึ่งชั่วโมงครึ่ง และประชาชนที่อยู่ริมถนน ที่ก่อสร้างบ้าน
อาศัยเพิ่มขึ้นมาใหม่ ๆ อีกเท่ าไร บางพื้นที่ เทศบาลฯไม่เคย
ไปเก็บ
และบางพื้ นที่ ก็เข้าไปเก็บ เพราะตอนนี้มบี ้านเรือนแล้ว ที่มัสยิด บือแซง
ไม่เคยเข้าไปเก็บ ตอนนี้เริ่มเข้าไปเก็บขยะแล้ว หลัง ปตท. หมูท่ ี่ ๘ เมื่อก่อน
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ไม่เคยเข้าไปเก็บ แต่ตอนนีต้ ้องเข้าไปเก็บแล้ว เพราะมีประชาชนสร้างบ้านอยู่
อาศัย ถ้าถามว่าเข้าไปเก็บขยะแล้ว อย่างน้อยครึ่งชั่วโมง
ท่านอย่าเอา
อารมณ์ของตัวเองมาเป็นที่ตั้ง นั่นบ่งบอกถึงนิสัยท่านเป็นอย่างไ ร ท่านเอา
ความจริงมานั่งคุยกัน และถามว่าสมาชิกสภาฯ นายถาวร นวลปาน
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลสะเตงนอก เขตที่
๒ เป็นคาเสน อแนะที่ดี
ผมพยายามจะแบ่งเวลา เป็นสองเวลาได้ปรึกษากับผูบ้ ริหาร และ
ผูอ้ านวยการกอง ถามว่าเก็ บขยะเป็นสองเวลาได้หรือไม่ เวลาบ่าย โมง
หรือบ่ายสอง ครบ ๘ ชั่วโมง ถ้าเกิดอันตรายขึ้น ช่วงมีการขนย้ายขยะไปทิง้
ระหว่างหนึ่งทุ่ม ช่วงเหตุการณ์ตอนนี้มมี าก นัน่ คือประเด็นของปัญหา ไม่เคย
ไม่ตรวจ คิดตลอดครับ ก็ขอขอบคุณท่านที่ท่านสมาชิกสภาฯ ได้เสนอแนะ
คือได้คุยทุกวัน บ่อยครั้ง ผมก็เรียกมาประชุม เรียกมาพูดคุย แก้ปัญหา คือ
บริหารในส่วนที่มขี ้อจากัด ถามว่า ๔ ปี ที่เข้ามาในพืน้ ที่เทศบาลตาบล
สะเตงนอก แถวหมูบ่ ้ านของท่านประชากร และบ้านเรือนเพิ่มขึน้ มาเท่าไร
แย้งกันขออนุญาตขอแบบแปลนที่กองช่าง ถามว่าบ้านอาศัยเพิ่ม คนก็เพิ่ม
ตามกันมาครับ แน่นอนขยะก็ต้องเพิ่มจานวนขึน้ นั่นคือสัจธรรมที่
เป็นข้อเท็จจริง ที่หมู่ที่ ๓ ที่มัรกัส ประชากรเพิ่มขึ้นมาเท่าไร อย่างน้อยเข้า
ไปเ ก็บ ๒ ชั่วโมง ถามว่าเก็บขยะหมดไหม ยังไม่หมดเพราะขยะมีเป็น
จานวนมากผมได้ ประสานกับอูซตาส ร์บาบอซิ ขอโทษที่ตอ้ งเอยนามท่าน
และอูตาสร์หลาย ๆ ท่าน ในเรื่องของขยะ ผมไม่กิน เงิน เดือนฟรี ๆ หรอก
ครับ ผมมีโอกาสทางานที่นี่ ผมจะทางานให้เต็มที่ ประชาชนก็ทราบดีว่า
ความรูผ้ มระดับไหนเข้าทราบ ถ้าผมไม่มคี วามรูก้ ็ไม่สามารถบริหารงานได้
สมัยหน้าประชาชนจะเป็น คนตัดสินให้ผม ครับขอขอบคุณครับ บอกว่าให้
ตอบตรงประเด็น ผมก็ตอบตรงประเด็นแล้ว และผมไม่เชื่อว่าคน งานไม่เก็บ
ขยะ เพราะผมติดตามดูอยู่เสมอ ส่วนการบริหารงาน ก็พยายามที่จะ จัดซื้อ
รถบรรทุกขยะ จะแบ่งเขตให้แคบลง รถบรรทุกขยะแต่ละคันที่จัดเก็บขยะมี
ดังนี้
คันที่ ๑ จากหมู่ บ้านวนาริน ถึงโรงเรียนอาชีวะ ถึง ปอเนาะบาบอโอ๊ะ
ระหว่างบ้านลางา ถึง ปั้มน้ามัน รอยต่อตาบลบุดี
คันที่ ๒ จากซอยลาโจะ หมูท่ ี่ ๑๒ ถึง หมูท่ ี่ ๙ ถึง โรงแรมบีพี
คันที่ ๓ จากเทศบาลตาบลสะเตงนอก ถึง อนามัย หมู่ที่ ๙ และใน
มัรกัส ถึงทางรถไฟ
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คันที่ ๔ รถคันเล็ก สายเนินหูกวาง ถึง ปอเนาะญีย์หะ ถึง โรงเรียนนิบง
พัฒนาทั้งหมด ๔ คัน ถ้าผมไม่ทางาน ผมจะบอกถูกหรือครับ ถ้าผมอยู่เฉย ๆ
บริหารไม่เป็น ผมจะบอกอย่างนี้ได้หรือ ผมลงพืน้ ที่ครับ ใครกันแน่ที่ไม่ได้ลง
พืน้ ที่ เรื่องขยะต้องทาความเข้าใจ ในพื้นที่เทศบาลตาบลสะเตงนอก มีถังขยะ
ไม่ใช่เฉพาะในพืน้ ที่ตาบลสะเตงนอก ผมก็คิดจะแก้ไขปัญหา และปรึกษา
หารือหลาย ๆ ท่าน ไม่ว่าจะเป็น เทศบาลนครยะลา ผมได้ไปพูดคุย ผมไม่ใช่
คนไม่มีพรรคพวก ผมไม่ตอ้ งอาศัยบารมีใคร ผมก็ไปหาได้ ตามประสาคนตัว
เล็ก เพื่อน ๆ ก็อยากคบ ผมก็ไปหา และไปศึกษาความรู้ ฉะนัน้ ผมขอบอก
ว่า รายละเอียด ที่ผมได้ดาเนินการประชุม ในการบริหารงาน มีผิดมีถูก
ก็ช่วยกันเสนอแนะ ครับผมขอชีแ้ จงเพียงเท่านีค้ รับ ขอขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ

ไม่ทราบว่า มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายอีกครับ ถ้ามีขอ
เรียนเชิญครับ

นายวันอาฮาหมัด มามะ
สมาชิกสภาฯ เขตที่ ๑

ผมขอประท้วงครับ ท่านประธาน ผมขอให้ผบู้ ริหารถอนคาพูด
คาว่า “กู” ครับ

นายเสรี เรืองกาญจน์
รองนายกเทศมนตรี

ผมไม่ได้พูดคาว่า “กู” ครับ

นายวันอาฮาหมัด มามะ
สมาชิกสภาฯ เขตที่ ๑

ผมจะให้ประธานสภาวินจิ ฉัยครับผม พูดว่ากูก็มีพรรคพวกครับ

ประธานสภาฯ

ฝ่ายบริหาร พูดกูหรือเปล่าครับ ถ้าพูดก็ขอให้ถอนคาพูดด้วยครับ

นายเสรี เรืองกาญจน์
รองนายกเทศมนตรี
ประธานสภาฯ

ผมไม่ได้พูดครับ ผมพูดว่า “ผมไม่ใช่คนไม่มพี รรคพวก” ผมพูดกูตรง
ไหน ผมไม่ถอนคาพูดครับ เพราะผมไม่ได้พูด
ถ้าไม่ได้พูด ผมจะดาเนินการต่อไป เชิญครับท่านสมาชิกสภาฯ
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เรียนท่านประธาน คณะผู้บริหาร ผมเห็ นด้วยกับท่านสมาชิกสภา
ที่ได้ขนึ้ อภิปรายเรื่องรถขยะเมื่อสัครู่น้ี พอดีผมจะอภิปราย ผูบ้ ริหารชีแ้ จง
ก่อน เรื่องคนงานที่ไปทางานแล้ว ไม่ค่อยเต็มที่ ไปนั่งตามศาลา ไปแอบ
นอน ตรงนี้ผู้บริหารช่วยชี้แจงด้วย และออกคาสั่ง กาชับเรื่อนี้ ผมเห็นด้วย
เพราะผมเห็นเหมือนกัน สมาชิกสภาฯ ที่เห็นเหมือนกับผม ให้ผู้บริหารช่วย
ชีแ้ จง คนงานเก็บขยะไปแอบนอนเวลาทางานด้วยครับ ขอขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ

เชิญครับ ท่านสมาชิกสภาฯ เขตที่ ๑

นายวันอาฮาหมัด มามะ
สมาชิกสภาฯ เขตที่ ๑

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมนายวันอาฮาหมั ด มามะ
สมาชิกสภาฯ เขตที่ ๑ ผมไม่เคยเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบล ผมก็มาดารงตาแหน่งตอนเป็นเทศบาล ผมอยากทราบว่ารถบรรทุก
ขยะไปทาลายทาไม ผู้บริหารจะให้ผมไปถามใคร เรื่องรถบรรทุกขยะที่หาย
ไป หายไปไหน ขอขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ
นายมัสอูเซ็ง สาและ
สมาชิกสภาฯ เขตที่ ๒

สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อจะอภิปราย ขอเรียนเชิญครับ
ครับ ขอขอบคุณมากครับท่านประธาน เรียนท่านประธานที่เคารพ
ผมนายมัสอูเซ็ง สาและ สมาชิกสภาเทศบาลตาบลสะเตงนอก เขตที่ ๒
เมื่อได้คุยเรื่องการจัดซือ้ รถบรรทุกขยะ ขอย้อนไปเมื่อครัง้ ที่แล้ว ผมก็คุย
เรื่องขยะ ขยะตรงนี้ ถ้านามาใช้ประโยชน์ ก็มีค่า ถ้าดูอีกที ก็ไร้คา่ ครับผม
ทุกท่านก็มีปัญหาเรื่องขยะทุกหมู่ เมื่อท่านจะจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ในการจ่าย
ขาดเงินสะสมนี้ ผมว่าดี ถามว่าเมื่อครัง้ ที่แล้วไม่ทราบว่าคณะผู้บริหารจาได้
หรือไม่ครับ ทุกคนอาสาเข้ามาทางานเพื่อประชาชนทุก ๆ สมัย ก็มีปัญหา
เรื่องขยะ ผมถามว่า ท่านจะจัดซื้อรถบรรทุกขยะหมูท่ ี่ ๓ โซนไหนที่ท่านจะไป
เก็บ ตลอดแนวรอยต่อเทศบาลนครยะลา กับเทศบาลตาบลสะเตงนอกสุด
ปลายทาง ที่ปรามะ ถนนสายหลักตรงที่หน้าปั้ม ด้านเทศบาลตาบล
สะเตงนอก ไม่มีถังขยะสักใบ ผมนั่งคุยกับฝ่ายปกครอง ผูใ้ หญ่บ้าน ทั้ง
๓
หมูบ่ ้าน เมื่อสมัยผมเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล ทุก คนมีหน้าที่
ออกพืน้ ที่ อยู่ที่ผู้บริหารอนุมัตโิ ครงการของแต่ละหมู่ ผมไม่ว่ากันตรงนี้
เพราะว่าเสื้อที่คุณตัดมาใส่วันนี้ เป็นเงินภาษีของประชาชน ทุกบาททุกสตางค์
อนาคตทุกคน ตัดสินกันไม่ได้ เรื่องถังขยะ สมัยที่ผมเป็นสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลถังขยะวางเรียงกันเป็นแถว โดนขโมยบ้าง ถูกทาลายบ้าง

- ๒๔ -

นายมัสอูเซ็ง สาและ
สมาชิกสภาฯ เขตที่ ๒

แต่ปัจจุบันนี้ ผู้รับผิดชอบหน่วยงานกองสาธารณสุข ถังขยะหายไปไหน อยู่ ที่
ร้านสวัสดีซือ้ ของเก่าผมก็ไม่ทราบ นี่คอื ประเด็นปัญหาของผม และปัญหา
ของประชาชนฝากผมมาและเมื่อครัง้ ที่แล้วผมจาได้ สมาชิกสภาฯ นายศรัทธา
แซ่ด่าน สมาชิกสภาเทศบาลตาบลสะเตงนอก เขตที่ ๒ ขอโทษด้วยครับที่
เอยนาม เคยไปถ่ายรูปหน้าโรงน้าแข็ง เรื่องขยะตรงนี้ ก็มีปัญหากันแล้ว เผา
ไม่ทราบกี่ครัง้ เพราะว่าประชาชนที่เสียภาษีตรงนีท้ ุกเดือน ในการบริหารงาน
การบริหารผมดูแล้วประชาชนไม่ยอมรับ ผมถามว่าถังขยะหมูท่ ี่ ๓ แถววัด
สวนใหม่ขออภัยครับ แถววัดของหมูท่ ี่ ๓ ตรงนี้ วัดสวนใหม่ หรือเปล่า ผม
ไม่แน่ใจ ไม่มถี ังขยะเลย รถขยะไม่เคยไปเก็บขยะแถวนั้นเลย ท่านดูทุกวันนี้
สายหลัก หน้าโรงน้าแข็ง หน้าอู่นนท์ไม่มี ถังขยะเลย เมื่อก่อนมี ผมเป็น
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล มีครับ และติดป้ายว่าฝ่าฝืนปรับ
๒,๐๐๐ บาท ปรับด้วยครับ แล้วท่านก็จัดซื้อรถบรรทุกขยะ แล้วถังขยะอยู่
ตรงไหนครับ ไม่มถี ังขยะสักใบเลยครับ หมู่ที่ ๗ ผมก็ปรึกษาเมื่อวาน หมู่
ที่ ๓ และหมูท่ ี่ ๑๓ ท่านกลัวคนนอกพืน้ ที่จะมาทิง้ ขยะในพืน้ ที่เทศบาล
ตาบลสะเตงนอก แล้วท่านไปรับประทานอะไรในพืน้ ที่เทศบาลนครยะลา
หรือว่าท่านไม่เคยรับประทานและทิง้ ขยะในพืน้ ที่เทศบาลนครยะลา เพราะว่า
เทศบาลนครยะลา เปรียบเสมือนพี่เสมือนน้องกัน ท่านลองลงพืน้ ที่แล้วมาดูที่
โรงน้าแข็งกาแพงจะล้มแล้ว เพราะมีการเผาไหม้ของขยะ ท่านต้องดาเนินการ
ตั้งแต่รากหญ้าตรงนี้ก่อน ถุงดาที่ไปทิง้ ข้างทางตรงนี้ สัตว์ก็มาขุ้ยเขี่ยอาหาร
เพราะว่าไม่ใช่ลักษณะของการเก็บขยะ เหมือนกับเทศบาลนครยะลา เก็บขยะ
เป็นเวลา ตัง้ แต่ตี ๕ เขาก็มาเก็บขยะแล้ว ท่านประธานครับ ผมฝากคณะ
ผูบ้ ริหารควรพิจารณาตรงนีด้ ้วยครับผม ท่านลองไปสารวจ เมื่อสักครู่ท่าน
บอกว่าได้ไปสารวจตลอดเวลา ท่านจะเห็นใจประชาชนตรงนีด้ ้วยครับ ขอ
อภัยครับ สมาชิกสภาฯ เขตที่ ๒ นายศรัทธาแซ่ด่าน น่าจะไปดูแล้วขยะตรงนี้
เมื่อท่านออกพืน้ ที่ ท่านจะทราบถึงปัญหา ครับผมขออภิปรายเพียงเท่านีก้ ่อน
ครับ ขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ

สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปราย หรือว่าจะเสนอแนะขอเรียนเชิญ
ครับ

- ๒๕ -

นายวันอาฮาหมัด มามะ
สมาชิกสภาฯ เขตที่ ๑

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมนายวันอาฮาหมัด มามะ
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลสะเตงนอก เขตที่ ๑ ระเบียบวาระที่ ๓
เรื่องการพิจารณา ข้อ ๓.๑.๑ ข้อ ๓.๑.๒ และข้อ ๓.๑.๓ อยู่ในวาระ
เดียวกัน ผูบ้ ริหารพูดตลอดว่าในการบริหารงาน แต่ผมจะถามผู้บริหาร
ถ้าไม่อยู่ในประเด็น สมาชิกสภาฯ ประท้วงได้เลยครับ ผมอยากถามผู้
บริหารว่า บริหารตามนโยบายโดยยึดหลักธรรมาภิบาลหรือไม่ ผมจาได้
ในการบริหารหลักธรรมาภิบาล มี ข้อ ๑-๖ โดยประมาณ ผมจาได้หลักๆ
๒ ข้อ ผมเป็นกรรมการธรรมาภิบายของจังหวัดยะลา ผมขอฝากประธาน
สภาผ่านผู้บริหารในการจ่ายขาดเงินสะสม ผูบ้ ริหารฯ บริหารงานโดยใช้หลัก
ธรรมาภิบาลหรือไม่ ผมขอร้องสมาชิกสภาฯ อย่า ประท้วงก่อน ในการ
บริหารงานของคณะผูบ้ ริหารคณะนี้ ถ้าผมมองหลักธรรมาภิบาล ยัง
บริหารไม่เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เพราะผูบ้ ริหารยึดการตั ดสินใจ
ตามใจชอบ ตามความต้องการของพรรคพวกเสีย ส่วนใหญ่ นี่หรือบริหาร
โดยใช้หลักธรรมาภิบาล ผมไม่ได้ว่าผูบ้ ริหารผิด แต่ผบู้ ริหารคณะ
นี้ บริหารงานไม่เข้าเกณฑ์หลักธรรมาภิบาล จะเน้นพรรคพวกเป็นส่วน
ใหญ่ หลักธรรมาภิบาลมีอยู่ ๔-๕ ข้อ ที่ผมจาได้ มี ๒ ข้อ หลัก ๆ เพราะ
ผมเป็นกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดยะลา ความยุติธรรม กับความไม่
โปร่งใส ประชาชนเดือดร้อน แต่ผู้บริหารไม่ได้มองถึง ปฏิบัติงานไม่เป็น
ไปตามนโยบายทั้งสิน้ ไม่ใช้นโยบายให้พนักงานปฏิบัติ ใช้อานาจ จริงอยู่
คือผู้บริหารใช้อานาจสั่งอนุญาต อนุมัติ จริงตรงนัน้ ผมยอมรับ แต่ต้อง
ผ่านกระบวนการนาเสนอ ข้าราชการ หรือประชาชน นาเสนอ ผมจะพูด
หลัก ๆ ถ้าบริหารเป็นไปลักษณะนี้ เอาพรรคพวกมากกว่า หรือก้าวก่าย
พนักงานโดยสิน้ เชิง ผมเชื่อได้วา่ การบริหารขององค์กรไม่เกิดความเป็น
ธรรม ไม่โปร่งใส อย่างปัจจุบันนี้ ที่ไม่โปร่งใสไม่เป็นธรรม ผมจะบอก
เหตุผลเพราะ ผู้บริหารใช้อานาจตัด โครงการแผนสามปีของประชาชน
หมูท่ ี่ ๑ และหมูท่ ี่ ๕ นั่นคือผู้บริหารใช้อานาจ ไปทาลายแผนโดยการตัดแผน
ของประชาชนออก เห็นว่าผูบ้ ริหารเก่ง แล้วไปทาลายแผนสามปีทาไม ของ
ประชาชน ไม่ใช่ของสมาชิกสภาฯ หรือว่ามีความแค้นกับสมาชิกสภาฯ
เลยไปทาลายแผนฯ ของชาวบ้าน ผมในนามสมาชิกสภาฯ ผมจะบอกว่า
บริหารไม่เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล แผนสามปีผมได้พูดกับท่านนายกฯ
แล้ว ไปทาลายแผนของประชาชนทาไม นายกฯได้บอกว่า ผมจะเพิ่มเติม
แผนใหม่ แล้วไปประชาคมทาไม หมู่ที่ ๑ ตัดออกหมด โครงการหมู่ที่ ๕

- ๒๖ นายวันอาฮาหมัด มามะ
สมาชิกสภาฯ เขตที่ ๑

ไม่มเี ลย หรือว่าเพิ่มเติมให้แล้ว ผมก็ไม่ทราบ การบริหารยึดหลัก ธรรมาภิ
บาลหรื อไม่ ใช้อานาจมากกว่า ก้าวก่ายการ ทางานของข้าราชการผมเสียใจ
มากครับ บางท่านไปพูดนอกสภา ผมไ ม่วา่ นั่นคือเกมการเมืองของคุณ เห็น
ว่าคุณเก่ง แล้วบริหารงานยึดหลักธรรมาภิบาลหรือไม่ความแตกแยกของ
องค์กร ผมขอถามผู้บริหาร ท่านบริหารไม่เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ขอให้
ตอบด้วย ว่าตัดโครงการของหมู่ที่
๑ ออกจา กแผนทาไม ครับเรียน
ประธ านสภาที่เคารพ ปลัด เจ้าหน้าที่วิ เคราะห์ฯ และเจ้าหน้าที่ ที่ไปทา
ประชาคม นาความเห็นชอบของประชาชน ผมเสียใจจริง ๆ ผูบ้ ริหารได้
บริหารตามหลักธรรมาภิบาลหรือไม่ แต่ผมมองคณะนี้เอาพรรคเอาพวก แล้ว
จะแก้ปัญหาเหลือ ๖ เดือนแล้วครับ เข้ามา ๔ ปี เหลืออีกเวลา ๖ เดือน ๘ วัน
แล้ว

ประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาฯ ประท้วงครับ

นายชานาน ทวีรัตน์
สมาชิกสภาฯ เขตที่ ๒

ผมขอประท้วงครับ ท่านประธาน คือสมาชิกสภาฯ กาลังอภิปราย
ข้อ ๓.๑.๓ การจ่ายขาดเงินสะสม เรื่องการจัดซือ้ รถบรรทุกขยะ ถ้าท่าน
สมาชิกสภาฯ จะอภิปราย ขอให้ไปอภิปรายในระเบียบวาระ เรื่องอื่น ๆ
ครับ คือเรือ่ งขยะมีสมาชิกสภาฯ อีกหลายท่านจะอภิปรายอยู่ครับ ทาให้
เสียเวลาในสภาแห่งนี้ครับ

ประธานสภาฯ

ครับตอนนี้ อภิปรายเรื่องการจ่ายจากเงินสะสม ตามที่สมาชิก
สภาได้พูดถึงหลักธรรมาภิบาล ก็อยู่ในประเด็นการจ่ายขาดเงินสะสม
เชิญต่อครับ

นายวันอาฮาหมัด มามะ
สมาชิกสภาฯ เขตที่ ๑

ครับใน ๓ ข้อ การจ่ายขาดเงินสะสม ผมมองเห็นแล้วครับ ผู้
บริหารไม่ใช้หลักธรรมาภิบาล ใช้อานาจ ก็อยู่ในประเด็น คือผู้บริหาร
อย่าไปก้าวก่ายงานของข้าราชการมากเกินไป ขอขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ

สมาชิกสภาท่านใด มีใครจะอภิปรายอีกครับ ถ้ามี ขอเรียนเชิญ
ครับ

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์
เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ
สมาชิกสภาฯ เขตที่ ๑
ทีเ่ คารพรักทุกท่าน ผมนายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาล
เขตที่ ๑ ผมขอเสนอแนะท่านประธานสภาที่เคารพ ผมได้ฟังสมาชิกสภาฯ
และฝ่ายบริหารชีแ้ จง นาเสนอแนะของสมาชิกสภา ที่ได้อภิปรายเรื่อง

- ๒๗ -

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์
ข้อ ๓.๑.๓ เรื่องการจัดซือ้ รถบรรทุกขยะ ตรงนีผ้ มคิดว่า ท่านสมาชิก
สมาชิกสภาฯ เขตที่ ๑
สภา และฝ่ายบริหารได้ฟังสมาชิกสภาฯ ได้เสนอแนะ โดยเฉพาะรถบรร
ทุกขยะ ครับผมเชื่อเหลือเกินว่าเป็นส่วนหนึ่ง ของผูบ้ ริหารที่จะจัดซื้อรถ
บรรทุกขยะ ผมคิดว่าฝ่ายบริหารคิดดีแล้วที่จะจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ที่ทุก
จุด บางจุด ถังขยะไม่มี ถ้าเมื่อไรที่จะจั ดซือ้ รถบรรทุกขยะเพิ่มเติม อย่าหวัง
เลยว่าถังขยะจะเพิ่ม เพราะเขตที่ ๑ ถ้าไม่มีการจัดซื้อรถบรรทุกขยะเก็บได้
เลยถังขยะ เพราะประชาชนเห็นหน้าสมาชิกสภาฯ ก็เห็นเป็นถังขยะแล้ว
ประธานสภาฯ

ท่านสมาชิกสภาฯ มีสมาชิกสภาประท้วงครับ

นายชานาน ทวีรัตน์
สมาชิกสภาฯ เขตที่ ๒

สวัสดีครับท่านประธาน ที่สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ ๑ จะซ้ากับท่าน
รองนายกชีแ้ จง เพราะผมคิดว่าท่านสมาชิกสภา คงจะเข้าใจแล้วตามที่
ท่านรองนายกฯ ชีแ้ จงแล้ว ผมขอประท้วงท่านประธานครับ พยายาม
อย่าพูดซ้า เพราะสมาชิกสภาฯ ท่านอื่นจะอภิปรายอีกครับ

ประธานสภาฯ

คืออย่างนี้ครับ ผมจะวินจิ ฉัย เรื่องการเสนอแนะ ผมว่ าควรจะพอแล้ว ขอ
ให้อภิปรายจะจัดซือ้ หรือไม่จัดซื้อ ขออภิปรายอยู่ในประเด็นครับ เสนอ
แนะน่าจะพอแล้วครับ หลายคนที่เสนอแนะ ขอเชิญอภิปรายต่อครับ

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์
ผมจะถามว่า ที่สมาชิกสภาฯ ได้เอยนามว่าซือ้ เสื้อ จากเงินภาษี
สมาชิกสภาฯ เขตที่ ๑
ของประชาชนตรงนี้ ผมขอให้ชแี้ จงตรงนีด้ ้วย เมื่อสักครู่ถ้าไม่ผิด ซือ้ เสื้อ
เอาเงินจากภาษีของประชาชน ผมกินเงินเดือนของประชาชน แต่ตอนนี้
ผมคิดว่า ผมทางานเพื่อประชาชน ถ้าเมื่อไรประชาชนไม่ตอ้ งการอีก ๘
เดือนก็จบ ผมไม่เสนอแนะ ผมจะซักถาม ผมขอจบเพียงเท่านีค้ รับ
ประธานสภาฯ
นายอดุลย์ แวโวะ
สมาชิกสภาฯ เขตที่ ๒

สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายอีกครับ ขอเรียนเชิญครับ
เรียนท่านประธาน คณะผู้บริหาร ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมผู้ทรง
เกียรติทุกท่าน ในระเบียบวาระที่ ๓ มีอยู่ ๓ หัวข้อหลัก
๑. โครงการก่อสร้างคูระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก
๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
๓. จัดซื้อรถบรรทุกขยะ

- ๒๘ -

นายอดุลย์ แวโวะ
สมาชิกสภาฯ เขตที่ ๒

ประธานสภาฯ
นายเกษมสันต์ สาแม
นายกเทศมนตรี

ประธานสภาฯ
นายชานาน ทวีรัตน์
สมาชิกสภาฯ เขตที่ ๒
ประธานสภาฯ
นายวันอาฮาหมัด มามะ
สมาชิกสภาฯ เขตที่ ๑

ผมได้ฟังท่านสมาชิกสภาฯ หลาย ๆ ท่าน ได้อภิปราย และได้ชแี้ นะคณะ
ผูบ้ ริหารได้สักระยะหนึ่งแล้ว ผมเห็นว่าคาชีแ้ จงของคณะผู้บริหาร ควรจะ
พอประมาณแล้ว ฉะนัน้ ระยะเวลาอันพอสมควร ผมขอให้ทางสภาขอมติ
เรื่องนีเ้ ลยครับ ขอขอบคุณครับ
ขอเรียนเชิญฝ่ายบริหารชีแ้ จงครับ
เรียนท่านประธานสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนาย
เกษมสันต์ สาแม นายกเทศมน ตรีฯ เกี่ยวกับเมื่อสักครู่ หลักธรรมาภิบาล
ผมก็ได้ฟังสมาชิกสภาฯ ได้กล่าวไปสองข้อ แต่ผมรับทราบได้วา่ มี ๖ ข้อ หลัก
ธรรมาภิบาล และทราบว่าท่านจาได้ ๒ ข้อ ผมจะพูดมากกว่าท่านจาได้วา่ ๓
ข้อแสดงว่าผมเก่งกว่า สมาชิกสภาฯ ในฐานะผูบ้ ริหาร หลักธรรมาภิบาล
หัวข้อแรก ในการบริหารเทศบาลตาบลสะเตงนอก หลักธรรมาภิบาล หัวข้อ
แรกคือ หลักนิตธิ รรม หลักในด้านกฎหมาย ทุกสิ่ง ทุกอย่าง ในการบริหาร
เทศบาลตาบลสะเตงนอก ถ้าผิดระเบียบ ผมไม่ทาเด็ดขาด คงจะเข้าใจ ข้อที่
สอง หลักคุ ณธรรม ผมมีเพียงพอครับ ในการ บริหารก็เช่นเดียวกัน ความ
โปร่ง ใส องค์กรเทศบาลตาบลสะเตงนอก เป็น
องค์กรใหญ่ พนักงาน
ข้าราชการ ร้อย กว่าคน แน่นอนครับ ลาพังผม คนเดียว คงตัดสินใจไม่ได้
จาเป็นต้องหารือในที่ประชุมทุกครั้ง ผมก็ถือมติในที่ประชุม จริง ๆ แล้วที่ผม
รับทราบ มี ๖ ข้อ แต่ที่ท่านสมาชิกสภาฯที่รับทราบมา ๒ ข้อ ผมขอชีแ้ จงแค่
เพียง ๒ ข้อพอ ครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับ
มีอะไรครับท่านสมาชิกสภาฯ ขอเรียนเชิญครับ
คือประธานฯ บอกว่าจะให้ซื้อ หรือไม่ให้ซื้อรถบรรทุกขยะ ผมจะ
พูดว่าไม่ให้ซือ้ ครับ ผมแนะนาให้ซ่อมดีกว่า น่าจะประหยัดงบประมาณ
ที่จะจัดซื้อใหม่ ครับขอขอบคุณมากครับ
ครับขอเรียนเชิญท่านสมาชิกสภาฯ ครับ
เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมนายวันอาฮาหมัด มามะ
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลสะเตงนอก เขตที่ ๑ ผมจะเพิ่มอีกหนึ่งข้อครับ
หลักธรรมาภิบาล คือสอดส่องดูแล ผูบ้ ริหารพูดไม่หมดเหมือนกันครับ

- ๒๙ นายวันอาฮาหมัด มามะ
สมาชิกสภาฯ เขตที่ ๑

๖ ข้อ แต่ใช้ ๓ ข้อ แต่ท่านนายกฯ พูดว่าเก่งกว่าสมาชิกสภาฯ ครับเก่ง
กว่าก็ได้ครับ ผมสอดส่องดูแล ผมอยากบอกว่าที่นายกฯ ทางานเป็นธรรม
แล้วตัดโครงการในแผนสามปีของประชาชนทาไม

ประธานสภาฯ

ท่านสมาชิกสภาฯ ครับผมขอให้พูดในระเบียบวาระอื่น ๆได้ไหม
มีอะไรครับฝ่ายบริหาร

นายเสรี เรืองกาญจน์
รองนายกเทศมนตรี

ขอโทษครับท่านประธานฯ ถ้าอยู่อย่างนี้ ผมว่าทาตามที่สมาชิก
สภานาเสนอว่าจะให้ความเห็นชอบ หรือไม่เห็นชอบ รูส้ ึกว่าจะออกนอก
ประเด็นไปไกลแล้วครับ ผมว่าพูดในระเบียบว่าระอื่น ๆ เต็มที่เลยครับ
ท่านเป็นสมาชิกสภาฯ สามารถตรวจสอบได้ ท่านอย่าเอาอารมณ์มาเป็น
ที่ตงั้ บอกว่าท่านนายกฯ บริหารไม่เป็นธรรม คิดไปเองหรือเปล่าครับ ขอ
ให้ท่านประธานฯ วินจิ ฉัยว่า คือตอนนี้อยู่ในระเบียบวาระการจ่ายขาดเงิน
สะสม ผมขอเสนอประธานให้ขอความเห็นชอบจากสภาครับ ขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ
นายวันอาฮาหมัด มามะ
สมาชิกสภาฯ เขตที่ ๑

ประธานสภาฯ
นายมัสอูเซ็ง สาและ
สมาชิกสภาฯ เขตที่ ๒

เรียนเชิญท่านสมาชิกสภาฯ ครับ
ขอบคุณมากครับ ผมขอประท้วงครับ แต่นายกฯ บอกว่า ทางาน
เป็นธรรม ใช่แต่เป็นธรรมตรงไหน นี่อยู่ในประเด็นเดียวกันครับ เป็นธรรม
ตรงไหนครับ ที่ตัดโครงการจากแผนสามปีของประชาชนออก แผนสามปี
หมูท่ ี่ ๑ และหมูท่ ี่ ๕ ส่วนหมู่ที่ ๑ เหลือโครงการก่อสร้างคูระบาย ซอย
บาเฆ็งโครงการเดียว โครงการอื่นตัดออกหมด แล้ วผูบ้ ริหารบอกว่าเป็น
ธรรม ผมไม่ได้พูดลอย ๆ ผมพูดความจริง ที่ปรากฏในแผนสามปี ผมไม่
ได้ใช้อารมณ์ ไม่ได้ใช้ความรูส้ ึก ผมถามว่าอานาจนายกฯ สั่งอนุญาต
อนุมัติ แต่ความเป็นธรรมที่นายกได้กล่าวมา ว่านายกฯ ทางานเป็นธรรม
ตลอด แต่แผนสามปีตอบมาด้วย ตัดโครงการออกทาไม ขอขอบคุณครับ
ครับ ขอเรียนเชิญท่านสมาชิกสภาฯ นายมัสอูเซ็ง สาและ
ขอบคุณมากครับ ท่านประธาน ผมดูแล้วสถานการณ์ น่าจะไม่
ค่อยดี คืออย่างนี้ครับ ผมขอประท้วงท่านประธาน ผมจาไม่ได้มาตราที่
เท่าไร คือสภาแห่งนี้เป็นสภาที่สูงเกียรติในส่วนของสมาชิกสภาฯ จะ
อภิปรายตรงนี้ ต้องลุกขึน้ ครับ ถ้าจะนั่งขออนุญาตท่านประธานสภาก่อน
ครับ แต่ผมดูแล้ว คณะผูบ้ ริหาร อภิปรายไม่เห็นท่านบอกว่าให้ลุกขึ้น นั่ง
อย่างเดียว เรียนท่านประธานที่เคารพ ผมนายมัสอู เซ็ง สาและ สมาชิกสภา

- ๓๐ -

นายมัสอูเซ็ง สาและ
สมาชิกสภาฯ เขตที่ ๒

เทศบาลตาบลสะเตงนอก เขตที่ ๒ โครงการจ่ายขาดเงินสะสมตรงนี้
ผมดูในโครงการก่อสร้างคูระบายน้า คอนกรีตเสริมเหล็ก หนังสือ ที่ มท.
๐๘๐๘.๒/ว ๙๗๔ ค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงานจานวน
ร้อยละ ๕ ตรงนี้ ของงบประมาณโครงการจ้างเปล่า ๆ จะมีตัวเลขอยู่ที่
เอกสาร สมาชิกสภาฯ ช่วยดูตามด้วยครับ ผมทราบว่าเป็นมติ ครม. มีมติให้
๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้กาหนดเพิ่มในโครงการเพื่อเป็นแรงจูงใจให้กับ
ผูร้ ับจ้างให้เข้ามาทางาน ฝ่ายบริหารช่ วยติดตามช่วยครับ แต่จะต้องเป็นกรณี
ที่เป็นพืน้ ที่ ที่หาผูร้ ับจ้างไม่ได้ หรือเป็นพืน้ ที่ ๆ ห่างไกลกันดาร และเป็นพืน้ ที่
เสี่ยงภัย ที่จะต้องคานึงถึงความเหมาะสมทางฐานะการคลัง เรื่อง ๕ % ตรง
นี้ ในพืน้ ที่ตาบลสะเตงนอก ไม่ปรากฏชัดเจน ว่าไม่มผี รู้ ับ จ้าง มีแต่จะแย้งกัน
มารับจ้าง ท่านลองสังเกตว่ามีการแย่งกัน ฝากประธานฯ ผ่านถึงคณะผู้
บริหาร ถ้าผูบ้ ริหารคิดจะเผื่อแผ่ให้คนอื่นบ้างให้ผูกขาด แค่รายสองรายตรงนี้
หรือว่าเทศบาลมีงบประมาณน้อยไม่เพียงพอ กับการก่อสร้างอยู่แล้ว ให้ผรู้ ับ
จ้าง โดยใช้เงินไม่ประหยัดตรงนี้ ถ้าผู้บริหารคิดประหยัดงบประมาณ ๒ โครง
การ ที่ขอจ่ายขาดเงินสะสม ก็สามารถทาประโยชน์ ถ้า รวม ๒ โครงการเกือบ
สีล่ ้านกว่าบาท ไม่ใช่น้อย เทศบาลตาบลสะเตงนอก ทุกครั้ง ที่ผมได้ยิน ท่าน
บอกว่าเทศบาลฯ ไม่มเี งิน ท่านประธานช่วยดูเอกสารด้วยครับผม ผมทราบ
มาว่าท้องถิ่นบางแห่ง เขาไม่ได้ใช้ เงินตรงนี้ ในเขตเดียวกัน ผมทราบว่าในเขต
เทศบาลตาบลสะเตงนอก ไม่มีความจาเป็น พิจารณาแล้วยังไม่ เหมาะสม
ดาเนินการให้คา่ ตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงานฯ ให้ผู้รับ จ้างครับ
ผมคิดว่าควรตัด ๕ % ออก เพื่อประโยชน์ของทางราชการ และประชาชน
ในเขตเทศบาลตาบลสะเตงนอกครับผม ขอขอบคุณ ครับ

ประธานสภาฯ

ไม่ทราบว่าท่านสมาชิกสภาท่านใด จะอภิปราย ขอเรียนเชิญครับ ถ้า
ไม่มผี มจะให้ผู้บริหารชีแ้ จง ขอเรียนเชิญครับ ก่อนที่จะลงมติ ผมจะขอพัก
ก่อน ๑๐ นาที ขอเรียนเชิญฝ่ายบริหารชีแ้ จงครับ

นายวันอาฮาหมัด มามะ
สมาชิกสภาฯ เขตที่ ๑
ประธานสภาฯ

ผมขอพักก่อนครับท่านประธาน เมื่อสักครู่ท่านประธานสั่งให้พัก ๑๐
นาที
คือผมบอกว่า พอฝ่ายบริหารได้ช้แี จงเสร็จ ผมขอพัก ๑๐ นาที
ครับขอเรียนเชิญฝ่ายบริหาร ชีแ้ จงครับ

- ๓๑ -

นายเกษมสันต์ สาแม
นายกเทศมนตรีฯ

เรียนท่านประธานสภา ผมนายเกษมสันต์ สาแม นายกเทศมนตรี
ตาบลสะเตงนอก

นายมัสอูเซ็ง สาและ
สมาชิกสภาฯ เขตที่ ๒

ผมขอประท้วงครับผม เมื่อสักครู่ผมยังบอกว่าสภาแห่งนี้ สูงเกียรติ
ถ้าจะอภิปรายหรือชีแ้ จง ขอให้ลุกขึ้น ถ้าจะนั่งขออนุญาตประธานฯ ก่อนครับ
ผม ขอขอบคุณ

นายเกษมสันต์ สาแม
นายกเทศมนตรี

เมื่อสักครู่ผมถูกพาดพิงว่า ผมไม่ยุติธรรม ผมก็เป็นตัวแทนคนหนึ่ง
ที่ชาวบ้านเลือกมาเป็นตัวแทน โดยเฉพาะผมเป็นผู้บริหาร บอกว่าไม่ยุติธรรม
ก่อนหน้านั้น ผมก็ได้นาเรียนไปแล้ว องค์ก รตาบลสะเตงนอกเป็นองค์กรใหญ่
มีประชาชนประมาณ ๒๗,๐๐๐ กว่าคน พนักงานร้อยกว่าคน ในการที่จะดา
เนินการอะไร แผนสามปีที่ท่านสมาชิกสภาฯ ได้กล่าวถึง ได้อ้างว่าไม่ยุติธรรม
ทุกครั้ง ทุกอย่างก็ทาตามขั้นตอนในการจัดทาแผนสามปี ไม่ใช่ลาพังผมคน
เดียว เมื่อสักครู่ผมก็นาเรียนแล้ว จัดทาในที่ประชุม ทุกครั้งที่ทาไปถูกต้อง
ตามหลักธรรมาภิบาลทุกเรื่อง ยุติธรรม คุณธรรม และทางนิตธิ รรม ทุกสิ่ง
ทุกอย่างที่ดาเนินการมาแล้ว ยุติธรรมหมด เพื่อประโยชน์ของพี่นอ้ งประชาชน
ในตาบลสะเตงนอกได้ประโยชน์ สมาชิกสภาฯ บางท่านยังค้านและไม่ยกมือ
แบบนีผ้ มคิดว่าประชาชนน่าจะพิจารณา เพราะนาเสนอสิ่งดี ๆ ให้กับพี่นอ้ ง
ประชาชน ในตาบล การทาแผนสามปี ผมก็ยุติธรรมพอ ทุกครั้งทุกอย่าง ก็ทา
การถูกต้อง

ประธานสภาฯ
นายวันอาฮาหมัด มามะ
สมาชิกสภาฯ เขตที่ ๑

มีสมาชิกสภาฯ ประท้วงครับ เชิญครับ
คือผมถามตอบไม่ตรงประเด็น ครับ คือตัดออกทาไมครับ ใช่ถ้าเป็น
ธรรมจริง ๆ แสดงความรูส้ ึกในสภาแห่งนี้ ตัดโครงการออกในแผนสามปี
ของประชาชนทาไมครับ ไม่ใช่ที่ ท่านนายกฯ บอกว่าไม่ยกมือ คือท่ านสมาชิก
สภายกมือทุกคน ท่านนายกฯ หลงกับเทศบัญญัติแล้ว คือแผนสามปี ที่ตัด
โครงการออกของหมูท่ ี่ ๑ และหมูท่ ี่ ๕ ตอบให้ตรงประเด็น ผมทราบครับว่า
ท่านนายกฯเป็นธรรมผมขอให้ตอบ ตัดโครงการออกทาไม ขอเหตุผลครับ ถ้า
ไม่มใี นแผนสามปีก็ไม่สามารถนาโครงการมาบรรจุในเทศบัญญัติได้
ประชาชนหมูท่ ี่ ๑และหมูท่ ี่ ๕ เสียโอกาส ผมให้นายกฯ ตอบไป ๒
ข้อ ครับ ตัดโครงการออกทาไม ขอขอบคุณครับ
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นายกเทศมนตรีฯ

ผมไม่ตอบครับผม

ประธานสภาฯ

มีอะไรครับ ท่านสมาชิกสภาฯ เชิญครับ

นายวันอาฮาหมัด มามะ
สมาชิกสภาฯ เขตที่ ๑

ท่านนายกฯ ไม่ตอบได้อย่างไร พูดชัดเจนว่าท่านนายกฯ เป็นธรรม

ประธานสภาฯ

มีอะไรครับท่านรองนายกฯ เชิญครับ

นายเสรี เรืองกาญจน์
รองนายกเทศมนตรี

ขอโทษด้วยครับท่านประธานฯ คือท่านนายกฯ มีสทิ ธิ์ ท่านเป็นผู้
บริหาร ตามกฎหมายมีสิทธิ์ตอบหรือไม่ตอบ ท่านบังคับไม่ได้ คนเรามีสทิ ธิ์
ครับ ตอนท่านนั่งข้างบน ท่านยังไม่ให้ พูด เลยครับ นี่หรือครับเป็นธรรม
เทศบัญญัติท่านไม่ยกมือ นี่หรือครับเป็นธรรม ยุติธรรม ช่วยเอาไฟฉายส่อง
ตัวเอง อย่ามัวแต่ส่องคนอื่น ขอขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ

มีอะไรครับ ท่านสมาชิกสภาฯ เชิญครับท่านสมาชิกสภาฯ นาย
อับดุลวาหะ ตาเละ ขอเชิญครับ

นายอับดุลวาหะ ตาและ
สมาชิกสภาฯ เขตที่ ๑

สวัสดีครับท่านประธานฯ คณะผูบ้ ริหาร กระผมนายอับดุลวาหะ
ตาเละ สมาชิกสภาตาบลสะเตงนอก เขตที่ ๑ กระผมได้ฟัง หลาย ๆ เรื่อง
ที่ทางฝ่ายบริหาร และเพื่อนสมาชิกสภาฯ ได้อภิปราย ที่จริงผมคนหนึ่งที่ฟัง
จากผู้บริหาร ว่าท่านนายกฯ จะตอบทุกเรื่อง และท่านนายกฯ ไม่เลี่ยงที่จะ
ตอบคาถาม จริง ๆ ผมเข้ามาเกือบ ๔ ปี ยังขาดอีก ๖ เดือน ๘ วัน เพราะ
จะหมดวาระ วันที่ ๘ ธันวาคม ปีน้ีครับ ผมก็ได้ฟัง ท่านสมาชิกสภาฯ ได้ถาม
แล้วท่านนายกไม่มคี าตอบ แล้วขณะนี้ เวลานีเ้ กือบเที่ยงแล้ว ยังไม่มีคาตอบ
ผมว่าช่วงบ่ายต้องมีอีกครับ ผมเชื่อเหลือเกินว่า ท่านนายกไม่หนี ท่านนายกฯ
ต้องตอบคาถาม ผมขออนุญาตเอยนาม ท่านรองนายกฯ ท่านหนึ่ง บอกว่า
ท่านนายกฯ ไม่หนี จริงครับท่านไม่หนี แต่ผมเข้ามา ๓ ปี มีการหนีประชุม
สมาชิกสภาฯ หนีประชุ ม ไม่ทราบไปไหนครับ ไม่เข้าประชุ ม แต่ผมเข้าครับ
ผมยังไม่ขาดการประชุม มีท่านรองนายกฯ ได้พูดว่า ผมไม่หนี ผมขอถาม และ
ขอให้ท่าน นายกฯ ตอบ ด้วยครับ เรื่องที่ว่า ไม่มีคาตอบไม่ได้ครับ ที่จริง
ประชาชนได้ไว้วางใจ เพราะผมอยู่ทีมของท่านนายกฯเหมือนกันมาครัง้ แรก ดู
ท่านนายกฯเขว ตามใจคนอื่น ไม่ตามใจสมาชิกสภาฯ ผมก็มีสิทธิ์ ครับ ท่าน
นายกฯชี้แจง ด้วยครับ ขอขอบคุณท่านประธานสภา สวัสดีครับ
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ประธานสภาฯ

ผมจะขอหารือที่ประชุม ถ้าพักเที่ยงก่อน แล้วมาประชุมบ่ายโมงครึ่ง
มาประชุม และลงมติ ทีป่ ระชุมว่าอย่างไรครับ

นายวันอาฮาหมัด มามะ
สมาชิกสภาฯ เขตที่ ๑

ครับ ผมถูกพาดพิงครับ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมนายวัน
อาฮาหมัด มามะ สมาชิกสภาเทศบาลตาบลสะเตงนอก เขตที่ ๑ ผมทราบ
ครับ ถ้าผมไม่ทราบ ผมไม่ คงไม่มาอยู่ตรงนี้ ผู้บริหารจะตอบก็ได้ ไม่ตอบก็ได้
ท่านอย่าทราบคนเดียว ผมกาลังเอากระจกส่องตัวผม ที่ผมถาม ท่านนายกฯก็
ตอบมา คือกระจกเงาต่อเ งา ผมจะให้ท่านนายกฯ ตอบ แต่ว่าท่านนายกฯ
ไม่ตอบก็เป็นสิทธิของท่านนายกฯ แต่ท่านนายกฯ พูดแล้ว พูดเล่าว่าเป็นธรรม
ไม่หนี ตามที่สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติที่ได้อภิปรายเมื่อสักครู่ ไม่หนีประชุม
ท่านและผมเป็นตัวแทนข องประชาชน ซึ่งประชาชนได้เลือกมา ผมอยากให้
ตอบช่วงบ่ายก็ได้ครับ ขอขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ

ผมหารือครับ จะประชุมต่อ หรือว่าพัก แล้วมาประชุมบ่ายโมงครึ่ง
มาอภิปราย และลงมติ ส่วนระเบียบที่เหลือ ก็ประชุมต่อ เชิญครับท่าน
สมาชิกสภาฯ ท่านถาวร นวลปาน

นายถาวร นวลปาน
สมาชิกสภาฯ เขตที่ ๒

เรียนท่านประธานฯ ผมนายถาวร นวลปาน สมาชิกสภาเทศบาล
ตาบลสะเตงนอก เขตที่ ๒ ขอหารือ เพราะเหตุผลในพุทธศาสนาของศาสนา
พุทธ ท่านที่ปรึกษา และสมาชิกสภาฯ ที่นับถือ ศาสนาพุทธวันนีเ้ ป็นวันฝังลูก
นิมิตร ที่วัดตรีมิตร ต้องรีบไปเตรียมงานเวลา บ่ายสอง ทาพิธีประมาณ บ่าย
สาม ถ้าประชุมช่วงบ่ายโมงครึ่ง ผมกลัวว่าจะไม่ทัน เพราะศาสนาพุทธถือ
ว่าเป็นพิธีที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ผมขอหารือครับ ถ้าเป็นไปได้ให้ประชุมต่อให้เสร็จ
คิดว่าท่านสมาชิกสภาฯ และผูบ้ ริหารพิจารณาตรงนี้ สวัสดีครับ

ประธานสภาฯ
นายวันอาฮาหมัด มามะ
สมาชิกสภาฯ เขตที่ ๑

คือผมขอ พัก ๑๐ นาที แล้วค่อยประชุมต่อ
ผมขอหารือครับ คือพัก ๑๐ นาที เวลาทานข้าวระยะสั้น ผมขอพัก
ยาว แล้วค่อยมาประชุมต่อ ๔ โมงเย็นครับ หารือครับ คือท่านสมาชิกสภาฯที่
นับถือศาสนาพุทธ ท่านมีภารกิจ เวลา บ่ายโมงครึ่ง เราต้องให้โอกาส เวลา
เที่ยงรับประทานอาหาร มีอกี ๓-๔ วาระ ผมหารือให้พักยาวไปประชุ มเวลา
๔ โมงเย็น จะเสร็จกี่ทุ่มก็แล้วแต่ ผมขอเสนอแนะแบบนีค้ รับ ขอขอบคุณ
ครับ

- ๓๔ ประธานสภาฯ
นายเสรี เรืองกาญจน์
รองนายกเทศมนตรีฯ

ประธานสภาฯ

ฝ่ายบริหาร มีอะไรครับ เชิญครับ
เรียนท่านประธานฯ ผมขอเสนอแนะประธานสภา ถ้ามีการปล่อยให้
พูดต่อ จะพูดไปในทางนอกประเด็นมากกว่า ทาให้เสียเวลา ถ้าอภิปราย
ในเรื่องการจ่ายขาดเงินสะสมก็จบแล้ว แต่ท่านสมาชิกสภาฯ อภิปรายไปนอก
ประเด็น ผมขอให้ประธานฯในที่ประชุม ช่วยจากับเวลาด้วยครับ ผมขอให้
ประชุมต่อครับ เพราะช่วงบ่ายผมจะไปชีแ้ จงเรื่องถนนที่จังหวัด ผมขอเสนอ
ให้ ประชุมต่อ เพราะช่วงบ่ายผู้บริหารไม่อยู่ ต้องไปชีแ้ จงพร้อมกับผม ผม
ขอให้ประธานประชุมต่อครับ สวัสดีครับ
ผมขอพัก ๑๐ นาที แล้วมาประชุมต่อ

---------------------พัก ๑๐ นาที---------------------เริ่มประชุมต่อ เวลา ๑๒.๑๐ น.
ประธานสภาฯ

ครับสมาชิกสภาฯ พร้อม ผมจะดาเนินการต่อ ในระเบียบวาระที่ ๓
เรื่องเพื่อพิจารณา การจ่ายขาดเงินสะสม มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปราย
ขอเรียนเชิญครับ ผูบ้ ริหารมีอะไรครับ เชิญครับ

นายเกษมสันต์ สาแม
นายกเทศมนตรีฯ

เรียนท่านประธานฯ เมื่อสมาชิกสภาฯ ข้องใจจะให้ตอบคาถาม เรื่อง
เล็ก ๆ น้อย ๆ จริง ๆ แล้ว ท่านสมาชิกสภาฯ น่าจะเข้าใจแล้ว ผมขอให้รอง
นายกฯทาหน้าที่ชแี้ จงแทนผม ขอเรียนเชิญรองนายกฯ ครับ ที่สมาชิกสภาฯ
ได้ถามถึงแผนสามปี ที่ตัดโครงการออกของหมูท่ ี่ ๑ และหมูท่ ี่ ๕ ผมจะให้
รองนายกชีแ้ จงครับ เชิญครับ

ประธานสภาฯ
นายเสรี เรืองกาญจน์
รองนายกเทศมนตรี

เชิญครับท่านรองนายกฯ ชีแ้ จง
ครับ แผนสามปี ท่านสมาชิกสภาฯ ได้กล่าวเมื่อสักครู่ ว่าท่านนายก
ได้ตัดโครงการออกจากแผนสามปีไปนั้น ผมถามท่านแล้วเมื่อสักครู่ ตอนช่วง
พัก ท่านบอกว่า ท่านไม่ได้ตัดโครงการของหมูท่ ี่ ๑ และหมูท่ ี่ ๕ ไป ถ้าท่านมี
หลักฐานว่าท่านนายกฯ ตัดออก ขอให้แสดงหลักฐานด้วย นี่คือประเด็นที่หนึ่ง
ประเด็นที่สอง แผนสามปี ต้องผ่านคณะกรรรมการทุกสิ่งทุกอย่าง ต้องผ่าน
คณะกรรมการจัดทาแผน ขอยืนยันว่าท่านนายกฯ ไม่ได้ตัดโครงการดังกล่าว
ที่ท่านได้กล่าวอ้าง ถ้ามีหลักฐานเอกสารอ้างอิง ว่าท่านนายกฯ ตัดโครงการ
ออก ขอให้นาหลักฐานให้ท่านนายกฯมาตรวจสอบด้วย ขอขอบคุณครับ
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ประธานสภาฯ

ครับ ขอบคุณมากครับ เมื่อฝ่ายบริหารได้ช้แี จงแล้ว ผมขอให้เจ้าหน้า
ที่นาแผนสามปี มาตรวจดูด้วยครับ เชิญรองปลัดตรวจแผนสามปี ว่าโครง
การของหมู่ที่ ๑ และหมูท่ ี่ ๕ มีหรือไม่ครับ มีแต่โครงการก่อสร้างคูระบาย
น้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบาเฆ็ง อยู่โครงการเดียว ทั้งที่ทาประชาคมหลาย
โครงการที่เสนอมา คือผมตรวจดูแล้วไม่มี ครับช่วงเวลาที่เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบดูแผนสามปี ครับไม่ทราบว่าสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปราย ขอ
เรียนเชิญครับ ถ้าไม่มี ผมจะดาเนินการขอความเห็นชอบ เรื่องเพื่อพิจารณา
การจ่ายขาดเงิน ตามข้อ ๓.๑.๑ ข้อ ๓.๑.๒ และข้อ ๓.๑.๓ จานวน ๓
รายการ ผมจะขอความเห็นชอบแต่ละข้อ มีอะไรครับท่านสมาชิกสภาฯ ขอ
เรียนเชิญครับ

นายชานาน ทวีรัตน์
สมาชิกสภาฯ เขตที่ ๒

ผมขออนุญาตท่านประธานสภา ผมนายชานาน ทวีรัตน์ สมาชิก
สภาเทศบาลตาบลสะเตงนอก เขตที่ ๒ ผมยังมีขอ้ ที่ยังไม่ชัดเจน เรื่อง ๕ %
ครับ ผมว่า ถ้าไม่มีคณะผูบ้ ริหารมาชีแ้ จง สมาชิกสภาฯ คงจะไม่เข้าใจ
ว่า ๕ % มาจากไหน ผมกลัวว่าจะผิดต่อระเบียบ กระทรวงมหาดไทย
เพราะพืน้ ที่ตาบลสะเตงนอกไม่ใช่พืน้ ที่สีแดง ตรงนี้ไม่ทราบว่า คณะผู้บริหาร
ตรวจดูหรือยังครับ ๕ % ผมขอให้ชแี้ จงด้วยครับ ว่าใครเป็นคนกาหนดครับ
ขอขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ

ท่านนายกฯ มีอะไรครับ จะชีแ้ จงใช่ไหมครับ ขอเรียนเชิญครับ

นายเกษมสันต์ สาแม
นายกเทศมนตรี

ผมจะให้กองช่างชีแ้ จงครับ

ประธานสภาฯ

เชิญครับ กองช่าง ชีแ้ จงครับ

นายสาราญ สุหลงกูด
เจ้าหน้าที่บริหารงานช่างฯ

ท่านประธานฯ ผมขออนุญาตนั่งครับ

ประธานสภาฯ

ครับ เชิญนั่งครับ

นายสาราญ สุหลงกูด
เจ้าหน้าที่บริหารงานช่างฯ

ขอบคุณครับ ครับจริง ๆ ตามมติ คณะรัฐมนตรี ของกระทรวง
มหาดไทย ตามเอกสารที่อยู่ในมือท่าน ๕ % เป็นค่าจูงใจ คือตามมติไม่ได้
กาหนดว่าเขตพื้นที่ใดที่ตอ้ งใช้ หรือไม่ต้องใช้ เวลาประมาณการต่าง ๆ ต้อง

- ๓๖ -

นายสาราญ สุหลงกูด
เจ้าหน้าที่บริหารงานช่างฯ

ตามราคากลาง ที่ตามหนังสือที่ได้ชแี้ จง ตามมติคือ ๓ จังหวัดชายแดนภาค
ใต้ กับอีก ๔ อาเภอในจังหวัดสงขลา ให้ใช้ตามมติ คณะรัฐมนตรี ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่แจ้งมาเวลาประมาณการต่าง ๆ กองช่าง ต้องถือมติ
คณะรัฐมนตรี เพื่อให้เป็นตามกระทรวงการคลัง เมื่อมีการตรวจสอบว่าจะได้
ปฏิบัติตามที่อาเภอที่ทากันมา ครับผมขอชีแ้ จงเพียงเท่านี้ ขอขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ

สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปราย หรือเสนอแนะ ขอเรียนเชิญครับ
ไม่ทราบ รองปลัดตรวจเจอหรือยังครับ ผมขอหารือครับ จะให้รอง
ปลัด
ตรวจสอบโครงการในแผนสามปี หรือว่าจะลงมติก่อนครับ

นายศรัทธา แซ่ด่าน
สมาชิกสภาฯ เขตที่ ๒

ลงมติก่อนครับ เรื่องนัน้ ค่อยว่ากันที่หลังครับ

ประธานสภาฯ

ครับ เมื่อไม่มสี มาชิกสภาฯ ท่านใดอภิปราย ส่วนเรื่องแผนสามปีค่อย
ไปตอบในระเบียบวาระอื่น ๆ ผมจะให้เลขานุการสภาดาเนินการขอความ
เห็นชอบในระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา การจ่าย ขาดเงินสะสม ขอ
เรียนเชิญครับ

นายอนุชิต กิตติพุฒิพงศ์
เลขานุการสภาฯ

ครับขอบคุณท่านประธานสภา ญัตติเรื่องเพื่อพิจารณา ขอความ
เห็นชอบในการจ่ายขาดเงินสะสม มีทั้งหมด จานวน ๓ รายการ ในฐานะที่
ได้รับมอบให้ทาหน้าที่จากท่านประธานสภา ผมขอความเห็นชอบต่อสภา
แห่งนี้ ไปที่ละญัตติ ญัตติที่ ข้อ ๓.๑.๑ เรื่องพิจารณาจ่ายเงินสะสม
โครงการก่อสร้างคูระบายน้า คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนหน้าตลาดสด
เทศบาลตาบลสะเตงนอก หมู่ท่ี ๔ ตาบลสะเตงนอก อาเภอเมืองยะลา
จังหวัดยะลา ท่อระบายน้า ขนาด Ø ๑.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ขนาด
๑.๕๐x๑.๐๐ เมตร ระยะทางความยาว ๔๓๗ เมตร (ตามแบบแปลนที่
เทศบาลตาบลสะเตงนอกกาหนด ) และตามแผนพัฒนาสามปี (๒๕๕๔ –
๒๕๕๖ ) หน้ า ๓๖ ข้อ ๖.๕ งบประมาณเจ้าหน้าที่ได้พิมพ์กลับกัน จาก
๓,๑๓๐,๐๔๗.๘๗ บาท ผมขอแก้ เป็นจานวน ๓,๑๓๐,๐๗๔.๘๗ บาท
ขออนุญาตแก้ด้วยครับ ว่าเป็นไปตามงบประมาณราคาก่อสร้าง แบบ ปร .๕
ได้กาหนดไว้ ถ้าท่านสมา ชิกสภาฯ เห็นชอบในการจ่ายขาดเงินสะสม
โครงการฯ ดังกล่าว โปรดยกมือครับ

ที่ประชุม

มีมติเห็นชอบ ๗

เสียง

- ๓๗ นายอนุชิต กิตติพุฒิพงศ์
เลขานุการสภาฯ

ครับขอขอบคุณครับ ท่านสมาชิกสภาฯ เห็นชอบ ๗ เสียง ต่อไป
ครับ ถ้าสมาชิกสภาฯ ท่านใดไม่เห็นชอบในการจ่ายขาดเงิ นสะสม โครงการฯ
ดังกล่าว โปรดยกมือครับ

ที่ประชุม

มีมติไม่เห็นชอบ

นายอนุชิต กิตติพุฒิพงศ์
เลขานุการสภาฯ

๔

เสียง

ครับขอเรียนเชิญท่านประธานสภาฯ ครับ

ประธานสภาฯ

เลขานุการสภาได้ดาเนินการ ขอความเห็นชอบ ญัตติเพื่ อพิจารณา
การจ่ายขาดเงินสะสม ญัตติที่ ข้อ ๓.๑.๑ เรื่องพิจารณาจ่าย ขาดเงินสะสม
โครงการก่อสร้างคูระบายน้า คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนหน้าตลาดสดเทศบาล
ตาบลสะเตงนอก หมูท่ ี่ ๔ ตาบลสะเตงนอก อาเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
ท่อระบายน้า ขนาด Ø ๑.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ขนาด ๑.๕๐x๑.๐๐ เมตร
ระยะทางความยาว ๔๓๗ เมตร (ตามแบบแปลนที่เทศบาลตาบลสะเตงนอก
กาหนด ) และตามแผนพัฒนาสามปี (๒๕๕๔ – ๒๕๕๖) หน้า ๓๖ ข้อ ๖.๕
งบประมาณเป็นจานวน ๓,๑๓๐,๐๗๔.๘๗ บาท ครับดาเนินการในข้อ
ต่อไปครับ

นายอนุชิต กิตติพุฒิพงศ์
เลขานุการสภาฯ

ครับ ญัตติขอจ่ายขาดเงินสะสมตามญัตติขอ้ ๓.๑.๒ โครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยปอเนาะ ๔ หมู่ท่ี ๒ ตาบล
สะเตงนอกอาเภอเมือง จังหวัดยะลา ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐๐ เมตร
ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ
๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบที่
เทศบาลกาหนด) และตามแผนพัฒนาสามปี (๒๕๕๔-๒๕๕๖) หน้า ๓๔
ข้อ ๕.๒ เป็นเงิน ๕๙๖,๐๐๐.๐๐ บาท
ถ้าท่านสมาชิกสภาฯผูใ้ ดเห็นชอบจ่ายขาดเงินสะสมโครงการฯ ดังกล่าว โปรด
ยกมือครับ
มีมติเห็นชอบ ๗
เสียง

ที่ประชุม
นายอนุชิต กิตติพุฒิพงศ์
เลขานุการสภาฯ
ที่ประชุม

ครับเห็นชอบ ๗
เสียง
ครับต่อไป ถ้าสมาชิกสภาฯ ท่านใดไม่เห็นชอบ โครงการฯ ดังกล่าว โปรด
ยกมือครับ
มีมติไม่เห็นชอบ
๔
เสียง

- ๓๘ -

นายอนุชิต กิตติพุฒิพงศ์
เลขานุการสภาฯ

ที่ประชุม
นายอนุชิต กิตติพุฒิพงศ์
เลขานุการสภาฯ

ครับ ไม่เห็นชอบ ๔ เสียง ขอบคุณมากครับ ต่อไปเข้าญัตติ การจ่าย
ขาดเงินสะสม ข้อ ๓.๑.๓ จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ
แบบอัดท้าย จานวน ๑ คัน เป็นเงิน ๒,๓๐๐,๐๐๐.- บาท จัดซื้อ
ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ถ้าท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ใดเห็นชอบในการจ่าย
ขาดเงินสะสม จัดซื้อ รถบรรทุก ขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ แบบอัดท้าย จานวน
๑ คันเป็นเงิน ๒,๓๐๐,๐๐๐.- บาท จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์
โปรดยกมือครับ
มีมติเห็นชอบ ๗

เสียง

ครับ เห็นชอบ ๗ เสียง ต่อไป ถ้าท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ใด ไม่เห็นชอบ
ในการจ่ายขาดเงินสะสมในการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ
แบบอัดท้าย จานวน ๑ คัน เป็นเงิน ๒,๓๐๐,๐๐๐.- บาท จัดซื้อตาม
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ดังกล่าว โปรดยกมือครับ

ที่ประชุม

มีมติไม่เห็นชอบ

๔

เสียง

นายอนุชิต กิตติพุฒิพงศ์
เลขานุการสภาฯ

ครับ ผมขอเรียนเชิญท่านประธานสภาดาเนินการต่อไปครับ

ประธานสภาฯ

ก่อนดาเนินการในวาระต่อไป ขอเรียนเชิญรองปลัด ชีแ้ จงเรื่องแผน
สามปีตรวจสอบโครงการหมูที่ ๑ และหมูท่ ี่ ๕ ว่ามีหรือไม่ครับ

นายสมหมาย ลูกอินทร์
รองปลัดเทศบาลฯ

ครับ ผมขออนุญาตนั่งครับ จากการตรวจสอบ ฉบับร่างแผนสามปี
ปี ๒๕๕๔-๒๕๕๖ ฉบับที่ผมถืออยู่ในมือ ซึ่งที่จริงแล้วมีฉบับเพิ่มเติมอีก
ถ้าผมจาไม่ผิดของปี ๒๕๕๔ ซึ่งเท่าที่ดูโครงการที่ตั้งอยู่ในฉบับร่างก็มีหมู่ที่
๑ อยู่โครงการก่อสร้างคูระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบาเฆ็ง หมู่ที่ ๑
๐.๘๐x๐.๘๐x๐.๑๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร ใช้งบประมาณ ๒,๐๔๘,๐๐๐.บาทเท่าที่ผมตรวจสอบเฉพาะ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ โครงสร้างพื้นฐาน โครงการ
ก่อสร้าง ซึ่งเป็นฉบับร่าง แต่ถ้าผมจาไม่ผิด จะมีเพิ่มเติมแผนพัฒนาสามปี
๒๕๕๔ ช่วงที่ตอนเสนอโครงการไทยเข้มแข็งฯนั้น ที่เพิ่มมีโครงการอะไรบ้าง
รู้สกึ ว่า จะมีของหมูท่ ี่ ๑ เข้าไปด้วย คือตรวจสอบ จากฉบับร่าง แผนพัฒนา
สามปี ครับ

- ๓๙ -

ประธานสภาฯ

ใช่ฉบับเพิ่มเติม ยังไม่ส่งถึงสมาชิกสภาฯ เลยครับ คือต้องใช้ฉบับร่าง
ก่อน ที่ทาประชาคม ประมาณ ๗-๘ โครงการ อยู่ในแผนสามปี ซอยมณี
แดงไม่มี ช่วยตรวจสอบอีกครั้งครับ ผมจาได้ตอนที่ประชาคม มีโครงการ
เสนอหลายโครงการ ตกลงหมู่ที่ ๑ เหลือโครงการเดียวใช่ไหมครับ

นายสมหมาย ลูกอินทร์
รองปลัดเทศบาลฯ

ครับผม

ประธานสภาฯ

จะให้ผู้บริหารรับทราบ แล้วโครงการหมูท่ ี่ ๕ ครับ

นายสมหมาย ลูกอินทร์
รองปลัดเทศบาลฯ

โครงการหมูท่ ี่ ๕ คือผมตรวจสอบเฉพาะหมูท่ ี่ ๑ ครับ หมูท่ ี่ ๕
ตรวจสอบยังไม่หมด ที่น้อี ยากนาเรียนว่าในการจัดทาแผนพัฒนาสามปี คือ
ผมจะพูดประเด็นกฎหมาย หมายความว่า คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทา
แผนเป็นผู้รวบรวมประเด็นปัญหา ความต้องการ และจัดทาร่างแผนพัฒนา
สามปี คือฉบับร่างนี้ เสนอคณะกรรมการพัฒนาแผน ซึ่งมีท่านนายกฯ เป็น
ประธาน มีตัวแทนจากสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ และหัวหน้าส่วนทุกส่วน
ราชการ เป็นคณะกรรมการพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปี และเสนอให้ผู้
บริหารท้องถิ่น เป็นผู้ประสานใช้แผนนีค้ ือขัน้ ตอนของการจัดทาแผนพัฒนา
สามปี ส่วนขั้นตอน รายละเอียดหลัก ๆ คณะกรรมการจัดทาแผนที่มา
โครงการ ตามยุทธศาสตร์ ต่าง ๆ อยู่ที่คณะกรรมการ การจัดทาแผนขึน้ มา
เป็นร่าง ที่น้ผี มไม่แน่ใจว่าโครงการของหมู่ที่ ๑ ตกหล่นได้อย่างไร สามารถ
ตรวจสอบกันได้ จริง ๆ ว่าผิดพลาดขั้นตอนใด แล้วเ ป็นโครงการอะไร คือ
สมมุ ติวา่ ประชาคมเสนอแล้ว ทาไมไม่บรรจุ เราสามารถตรวจสอบได้ ตาม
ขั้นตอน ว่าคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาร่างขึ้น มีโครงการหรือไม่ แล้ว
ถ้าเสนอขึน้ มา คณะกรรมการจัดทาแผน พิจารณากันมีการเพิ่มหรือตัด
สามารถตรวจสอบได้ ตามรายงานการประชุมของคณะกรรมการฯ ได้

ประธานสภาฯ

ครับ ผมเข้าใจ คือก่อนที่คณะกรรมการ จะพิจารณาแผนฯ ต้องมา
จากการทาประชาคมของประชาชนก่อน และประชาชนเสนอโครงการเข้ามา
ประมาณ ๑๐ โครงการได้ แล้วอยู่ ๆ โครงการหมูท่ ี่ ๑ เหลือโครงการ
เดียว คือที่ผมสงสัย เหลือโครงการก่อสร้างคูระบายน้า คสล . ซอยบาเฆ็ง
ผมไม่ทราบว่าคณะกรรมการไปตัดโครงการออกได้อย่างไร ก็เท่ากับไปตัด

- ๔๐ ประธานสภาฯ

แผนฯ จากการทาประชาคมของประชาชน ที่เสนอโครงการเข้าไปบรรจุใน
แผนฯ คือหมู่ที่ ๑ และหมูท่ ี่ ๕ จะเสียโอกาส ก็ไม่เป็นไร ไม่สงสัยทั้งสิน้
ครับต่อไปญัตติขอ้ ๓.๒ ญัตติเรื่องเพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบการ
กาหนดวันในการยกฐานะเทศบาลตาบลสะเตงนอก เป็น เทศบาลเมือง
สะเตงนอก

ประธานสภา

๓.๒ ญัตติเรื่องเพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบการ กาหนดวันในการยก
ฐานะเทศบาลตาบลสะเตงนอก เป็น เทศบาลเมืองสะเตงนอก
ขอเชิญผูบ้ ริหารชีแ้ จง เชิญครับ

นายเกษมสันต์ สาแม
นายกเทศมนตรี

เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา ข้าราชการ และ
เจ้าหน้าที่ทุกท่าน ในการยกฐานะจากเทศบาลตาบลสะเตงนอก เป็น เทศบาล
เมืองสะเตงนอก เรามีขนาดพืน้ ที่ จานวนประชากร เข้าเกณฑ์ในการยกฐานะ
เป็นเทศบาลเมือง ก็ต้องทาตามหลักเกณฑ์ตามระเบียบทั้งหมดที่ทาง
กระทรวงมหาดไทยกาหนดมา ตอนนีเ้ ทศบาลตาบลสะเตงนอกสมควรที่ จะ
ยกฐานะเป็นเทศบาลเมืองสะเตงนอกได้แล้ว เหตุผล เขตก็เพิ่มอีก ๑ เขต เป็น
๓ เขต สมาชิกสภาก็เพิ่มอีก ๖ คน รวมเป็น ๑๘ คน เพื่อมาดูแลประชาชน
ในพืน้ ที่ได้อย่างทั่วถึง เข้ามาดูแลเพิ่มขึน้ อีก ๖ คน ผมพูดง่าย ๆ ว่า เพิ่ม
ศักยภาพในการ ทางานมากขึ้น ผมขอชีแ้ จงเพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ

ขอเรียนเชิญสมาชิกสภา อภิปราย หรือจะเส นอแนะ การกาหนดวันในการยก
ฐานะจากเทศบาลตาบลสะเตงนอก เป็น เทศบาลเมืองสะเตงนอกเชิญครับ

นายมะสดี หะยียะปาร์
สมาชิกสภาฯ เขตที่ ๑

เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา ข้าราชการ และ
เจ้าหน้าที่ทุกท่าน สาหรับการกาหนดวันที่ยกฐานะจากเทศบาลตาบล
สะเตงนอก เป็น เทศบาลเมืองสะเตงนอก ผมขอเสนอวันที่
๘ ธันวาคม
๒๕๕๔ ขอบคุณครับ

ประธานสภา

สมาชิกสภาท่านใดจะกาหนดวันที่ยกฐานะจากเทศบาลตาบล
สะเตงนอก เป็น เทศบาลเมืองสะเตงนอก เชิญครับ ถ้าไม่มผี มจะให้
เลขานุการดาเนินการขอมติที่ประชุมแห่งนี้ เชิญครับ

นายอนุชิต กิตติพุฒิพงศ์
เลขานุการ

เมื่อสมาชิกสภาได้เสนอกาหนดวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๔ เป็นวันที่
กาหนดยกฐานะจากเทศบาลตาบลสะเตงนอก เป็น เทศบาลเมืองสะเตงนอก
สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบ โปรดยกมือ เชิญครับ

- ๔๑ -

ทีป่ ระชุม

มีมติเห็นชอบ ๑๐ เสียง

ประธานสภา

เมื่อที่ประชุมมีมติกาหนดวันยกฐานะเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ลาดับต่อไป
ขอพิจารณาในญัตติต่อไป

ประธานสภา

๓.๓ ญัตติเรื่องเพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบแก้ไขเปลี่ยน
แปลงคาชี้แจงบประมา ณรายจ่าย และโอนเงินง บประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ตามมาตรฐาน ราคากลางของ
กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและ
ของ
กระทรวงมหาดไทย และเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
หน่วยงานกองช่าง
ขอเรียนเชิญผูบ้ ริหารชีแ้ จงรายละเอียด เชิญครับ

นายเกษมสันต์ สาแม
นายกเทศมนตรี

เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา ข้าราชการ และ
เจ้าหน้าที่ทุกท่าน สืบเนื่องจากกระทรวงเทคโนโลยีและสารสนเทศ ได้กาหนด
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงสาหรับการปฏิบัติงานของ
เทศบาลตาบลสะเตงนอก ผมได้นาเสนอในส่วนที่ได้แจกไปแล้วนัน้ ขอเชิญ
สมาชิกสภาฯ เปิดเอกสารที่นาส่งมาด้วย ดังนี้

ครั้ง
ที่

แผนงาน/งาน
(จ่ายจากเงิน)
ด้าน บริหารงานทั่วไป ๐๐๑๐๐
แผนงาน บริหารงานทั่วไป ๐๐๑๑๐
งาน บริหารทั่วไป ๐๐๑๑๑

บัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
อนุมัติเมื่อวันที่
เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
เทศบาลตาบลสะเตงนอก อาเภอเมือง จังหวัดยะลา
หน่วยงาน สานักปลัดเทศบาล
หมวด/ประเภท
งบประมาณ
คาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง
รหัสบัญชี
อนุมัติ
ข้อความเดิม
ข้อความใหม่
หมวด ค่าครุภัณฑ์
๔๕๐
ประเภท ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ๔๖๖
- ค่าจัดซือ้
ไมโครคอมพิวเตอร์
ประมวลผลกลาง CPU

๖๙,๐๐๐.-

๑). ค่าจัดซื้อไมโครคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง
ตั้งไว้ ๖๙,๐๐๐.- บาท
ค่าจัดซือ้ ไมโครคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูงพร้อม
เครื่องควบคุมและสารองไฟฟ้า จานวน ๒ ชุด ชุดละ
๓๔,๕๐๐.- บาท ประกอบด้วย
ไมโครคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง ตั้งไว้
๓๓,๐๐๐.- บาท มีคุณสมบัติดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง CPU มีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาไม่น้อยกว่า ๒.๕ GHz จานวน ๑ หน่วย

๑). ค่าจัดซื้อไมโครคอมพิวเตอร์ ประมวลผลระดับสูง ตั้ง
ไว้ ๖๙,๐๐๐.- บาท
ค่าจัดซือ้ ไมโครคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูงพร้อม
เครื่องควบคุมและสารองไฟฟ้า จานวน
๒ ชุด ชุดละ
๓๔,๕๐๐.- บาท ประกอบด้วย
ไมโครคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง ตั้งไว้ ๓๓,๐๐๐.บาท มีคุณสมบัติดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง CPU ไม่น้อยกว่า ๔ แกนหลัก (๔
core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า ๒.๖ GHz
จานวน ๑ หน่วย

- มีแผงวงจรหลัก (Main board) ที่มีความเร็บว ัส (FSB/HTT)
ไม่น้อยกว่า ๑,๐๖๖ MHz
มีส่วนควบคุมการแสดงผลเป็นชนิดแยกจาก
แผงวง จร หลัก จานวน ๑ หน่วย ที่มีหน่วยความจา
ไม่น้อยกว่า ๕๑๒ MB

- มีแผงวงจรหลัก (Main board) ที่มีความเร็บว ัส (FSB/HTT) ไม่
น้อยกว่า ๑,๐๖๖ MHz
- มีส่วนควบคุมการแสดงผลเป็นชนิดแยกจากแผงวงจรห ลัก
จานวน ๑ หน่วย ที่มีหน่วยความจาไม่น้อยกว่า ๑ GB

หมายเหตุ
แก้ไข
เปลี่ยนแปลงคา
ชีแ้ จงฯ ตาม
มาตรฐานราคา
กระทรวง
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสารและ
ของกระทรวง
มหาดไทย

- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) มีขนาดไม่นอ้ ยกว่า ๔ GB - มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ขนาด DDR๓ หรือดีกว่า มี
จานวน ๑ หน่วย
ขนาดไม่น้อยกว่า ๔ GB จานวน ๑ หน่วย
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (HardDisk) ขนาดความจุ ไม่น้อย - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า มี
กว่า ๓๒๐ GB จานวน ๑ หน่วย
ขนาดความจุไม่นอ้ ยกว่า ๔๐๐ GB จานวน ๑ หน่วย

-๔๒-

ครั้ง
ที่

แผนงาน/งาน
(จ่ายจากเงิน)

หมวด/ประเภท
รหัสบัญชี

-เครื่องควบคุมและสารองไฟฟ้า
UPS

งบประมาณ
อนุมัติ

คาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง

หน่วยงาน สานักปลัดเทศบาล
หมายเหตุ

ข้อความเดิม
- มี DVD-RW จานวน ๑ หน่วย

ข้อความใหม่
- มี DVD-RW จานวน ๑ หน่วย

- มี จอภาพแบบ LCD รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า
๑,๒๘๐x๑,๐๒๔ Pixel จานวน ๑ หน่วย มี Dot Pitch ไม่
มากกว่า ๐.๒๙๔ mm มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า
๖๐๐:๑ และมีขนาดไม่นอ้ ยกว่า ๒๒ นิว้
- มี Power Supply มีขนาดไม่นอ้ ยกว่า ๒๕๐ W จานวน ๑
หน่วย
- พร้อมแป้นพิมพ์ และ Optical Mouse ๑ ชุด

- มีจอภาพแบบ LCD รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า
๑,๓๖๖ x ๗๖๘ Pixel จานวน ๑ หน่วย มี Dot Pitch ไม่น้อย
กว่า ๐,๒๙๔ mm มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ : ๑
และ มีขนาดไม่นอ้ ยกว่า ๒๒ นิว้ จานวน ๑ หน่วย
- มี Power Supply มีขนาดไม่นอ้ ยกว่า ๒๕๐ W จานวน ๑
หน่วย
- พร้อมแป้นพิมพ์ และ Optical Mouse ๑ ชุด

- ติดตั้งโปรแกรมระบบปฏิบัติการที่สนับสนุนภาษาไทยบน
เครื่องพร้อมใช้งานโดยมีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย

- ติดตั้งโปรแกรมระบบปฏิบัติการที่สนับสนุนภาษาไทยบน
เครื่องพร้อมใช้งานโดยมีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย

-

- มีชอ่ งเชื่อมต่อระบบเครือข่าย แบบ ๑๐/๑๐๐/๑,๐๐๐
Mbps จานวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง จานวน ๑ หน่วย

๒). เครื่องควบคุมและสารองไฟฟ้า UPS มีแบตเตอรี่
สามารถสารองไฟได้ไม่น้อยกว่า ๑๕นาที ขนาดไม่ต่า
กว่า ๘๐๐ VA/๔๕๐ W ตั้งไว้ ๑,๕๐๐ บาท
จัดซือ้ ตามราคาท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

๒). เครื่องควบคุมและสารองไฟฟ้า UPS มีแบตเตอรี่
สามารถสารองไฟได้ไม่น้อยกว่า ๑๕นาที ขนาดไม่ต่า
กว่า ๘๐๐ VA/๔๕๐ W ตั้งไว้ ๑,๕๐๐ บาท
จัดซือ้ ตามราคาท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

๑,๕๐๐.-

แก้ไข
เปลี่ยนแปลง
คาชี้แจงฯ
ตาม
มาตรฐาน
ราคา
กระทรวง
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการ
สื่อสารและ
ของ
กระทรวง
มหาดไทย

-๔๓-

ครั้ง
ที่

แผนงาน/งาน
(จ่ายจากเงิน)

หมวด/ประเภท
รหัสบัญชี
- ค่าจัดซือ้ เครื่องพิมพ์ ชนิด
INK JET

งบประมาณ
อนุมัติ
๖,๕๐๐.-

คาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง
ข้อความเดิม
๓) ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ ชนิด INK J
ET ตั้งไว้ ๖,๕๐๐.- บาท
ค่าจัดซือ้ เครื่องพิมพ์ ชนิด INK JET จานวน ๑ เครื่อง
เครื่องละ ๖,๕๐๐ บาท โดยมีคุณสมบัติดังนี้
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่นอ้ ยกว่า
๑,๒๐๐ x
๖๐๐ dpi

- มีความเร็วในการพิมพ์ไม่นอ้ ยกว่า ๑๐ หน้าต่อนาที

- มี Interface แบบ ๑ x Parallel หรือ ๑ x USB ๒.๐ หรือ
ดีกว่า
- สามารถใช้ได้กับ A๔, Letter , Legal และ Custom โดย
ถาดใส่กระดาษได้ไม่นอ้ ยกว่า ๒๐๐ แผ่น
จัดซือ้ ตามราคาท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

หน่วยงาน สานักปลัดเทศบาล
หมายเหตุ

ข้อความใหม่
๔) ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ ชนิด (INKJET Printer) ตั้งไว้
๕,๐๐๐.- บาท
ค่าจัดซือ้ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer)
จานวน ๑ เครื่อง
ราคา ๕,๐๐๐.- บาท มี
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ขาวดาไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ x
๑,๒๐๐ dpi
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่นอ้ ยกว่า
๔,๘๐๐ x
๑,๒๐๐ dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดาไม่น้อยกว่า ๓๐ หน้าต่อ
หน้าที
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่นอ้ ยกว่า ๒๔ หน้าต่อนาที
- มี Interface แบบ ๑ x Parallel หรือ ๑ x USB ๒.๐ หรือ
ดีกว่า
- สามารถใช้ได้กับ A4, letter,legal และ Custom โดยถาด
ใส่กระดาษได้ไม่นอ้ ยกว่า ๑๐๐ แผ่น
จัดซือ้ ตามราคาท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

แก้ไข
เปลี่ยนแปลง
คาชี้แจงฯ
ตาม
มาตรฐาน
ราคา
กระทรวง
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการ
สื่อสารและ
ของ
กระทรวง
มหาดไทย

-๔๔-

บัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
อนุมัติเมื่อวันที่
เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
เทศบาลตาบลสะเตงนอก อาเภอเมือง จังหวัดยะลา
หน่วยงาน กองช่าง
ครั้ง
ที่

แผนงาน/งาน
(จ่ายจากเงิน)
ด้าน

บริการชุมชนและสังคม
๐๐๒๐๐
แผนงาน เคหะและชุมชน ๐๐๒๔๐
งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน ๐๐๒๔๑

หมวด/ประเภท
รหัสบัญชี

งบประมาณ
อนุมัติ

หมวด ค่าครุภัณฑ์
๔๕๐
ประเภท ครุภัณฑ์
งานบ้านงานครัว ๔๕๙
- ค่าจัดซือ้ เก้าอี้พลาสติก
มีพนักพิงพร้อมโต๊ะกลม

๑๐๐,๐๐๐.-

คาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง
ข้อความเดิม
- ค่าจัดซือ้ เก้าอี้พลาสติกมีพนักพิงพร้อมโต๊ะกลม ตั้งไว้
๑๐๐,๐๐๐.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือ้ เก้าอี้พลาสติกมีพนักพิง
จานวน ๒๐๐ ตัว พร้อมโต๊ะกลมขาถอดแยกชิน้ ส่วนได้
จานวน ๓๐ ตัว
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมน ปรากฏใน
แผนพัฒนา ๓ ปี ๒๕๕๔ (หน้าที่ ๗๐ ข้อที่ ๔) จัดซือ้
ตามราคาท้องถิน่

หมายเหตุ

ข้อความใหม่
- ค่าจัดซือ้ เก้าอีพ้ ลาสติกมีพนักพิงพร้อมโต๊ะเหลี่ยม ตั้งไว้
๑๐๐,๐๐๐.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือ้ เก้าอี้พลาสติกมีพนักพิง จานวน
๒๐๐ ตัว พร้อมโต๊ะเหลี่ยม จานวน ๓๐ ตัว
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริหารทัว่ ไปเกี่ยวกับเคหะและชุมน ปรากฏใน
แผนพัฒนา ๓ ปี ๒๕๕๔ (หน้าที่ ๗๐ ข้อที่ ๔) จัดซือ้
ตามราคาท้องถิ่น

-๔๘-

บัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
อนุมัติเมื่อวันที่
เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
เทศบาลตาบลสะเตงนอก อาเภอเมือง จังหวัดยะลา

หน่วยงาน สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาล
ครั้ง
ที่
๑

แผนงาน/งาน
(จ่ายจากเงิน)

หมวด/ประเภท
รหัสบัญชี

งบประมาณ
อนุมัติ

บริการชุมชนและสังคม
๐๐๒๐๐
แผนงาน สาธารณสุข ๐๐๒๒๐
งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สา
ธารณ ๐๐๒๒๑

หมวด ค่าครุภัณฑ์
๔๕๐
ประเภท ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ๔๖๖
-ค่าจัดซือ้ วัสดุ
คอมพิวเตอร์ประมวล
ระดับสูง

๓๓,๐๐๐.-

ด้าน

คาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง
ข้อความเดิม
๑).ค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง
พร้อมเครื่องพิมพ์ จานวน ๑ ชุด ชุดละ ๓๓,๐๐๐.บาท ประกอบด้วย
ค่าจัดซือ้ คอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง ตั้งไว้
๓๓,๐๐๐.-บาท มีคุณสมบัติดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง CPU แบบ Core 2 Quad หรือ
ดีกว่า มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า ๒.๕ GHz
จานวน ๑ หน่วย

ข้อความใหม่
๑). ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง พร้อม
เครื่องพิมพ์ จานวน ๑ ชุด ชุดละ ๓๓ ,๐๐๐ .-บาท
ประกอบด้วย
ค่าจัดซือ้ คอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับ
สูง ตั้งไว้
๓๓,๐๐๐.-บาท มีคุณสมบัติดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง CPU ไม่น้อยกว่า ๔ แกนหลัก
(๔ core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า ๒.๖ GHz
จานวน ๑ หน่วย

- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR2 หรือดีกว่า มี
ขนาดไม่น้อยกว่า ๔ GB จานวน ๑ หน่วย

- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR๓ หรือดีกว่า มี
ขนาดไม่น้อยกว่า ๔ GB จานวน ๑ หน่วย

หมายเหตุ

แก้ไข
เปลี่ยนแปลงคา
ชีแ้ จ้งฯตาม
มาตรฐานราคา
กลางของ
กระทรวง
เทคโนโลยี
สารสนเทศการ
และการสื่อสาร
และของ
- มีแผงวงจรหลัก (Main board) ที่มีความเร็บว ัส (FSB/HTT) - มีแผงวงจรหลัก (Main board) ที่มีความเร็บว ัส (FSB2/HTT) กระทรวงมหาด
ไทย
ไม่น้อยกว่า ๑,๓๓๓ MHz
ไม่น้อยกว่า ๑,๐๖๖ MHz
มีส่วนควบคุมการแสดงผลเป็นชนิดแยกจาก
- มีส่วนควบคุมการแสดงผลเป็นชนิดแยกจาก
แผงวงจรหลัก จานวน ๑ หน่วย ที่มีหน่วยความจา ไม่น้อย แผงวงจรหลัก จานวน ๑ หน่วย ที่มีหน่วยความจาไม่น้อย
กว่า ๕๑๒ MB
กว่า ๑ GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk)ชนิด SATA หรือดีกว่า - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า
มีขนาดความจุไม่นอ้ ยกว่า ๓๒๐ GB จานวน ๑ หน่วย
มีขนาดความจุไม่นอ้ ยกว่า ๕๐๐ GB จานวน ๑ หน่วย

-๔๕-

หน่วยงาน สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาล
ครั้ง
ที่

แผนงาน/งาน
(จ่ายจากเงิน)

หมวด/ประเภท
รหัสบัญชี

-เครื่องควบคุมและสารอง
ไฟฟ้า

งบประมาณ
อนุมัติ

๑,๕๐๐.-

คาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง
ข้อความเดิม
- มี DVD-RW จานวน ๑ หน่วย

ข้อความใหม่
- มี DVD-RW จานวน ๑ หน่วย

- มี จอภาพแบบ LCD รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า
๑,๒๘๐x๑,๐๒๔ Pixel จานวน ๑ หน่วย มี Dot Pitch ไม่
มากกว่า ๐.๒๙๔ mm มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า
๖๐๐:๑ และมีขนาดไม่น้อยกว่า ๒๒ นิว้
- มี Power Supply มีขนาดไม่นอ้ ยกว่า ๒๕๐ W จานวน ๑
หน่วย
- พร้อมแป้นพิมพ์ และ Optical Mouse ๑ ชุด

- มีจอภาพแบบ LCD รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า
๑,๓๖๖ x ๗๖๘ Pixel จานวน ๑ หน่วย มี Dot Pitch ไม่น้อย
กว่า ๐,๒๙๔ mm มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ : ๑
และ มีขนาดไม่นอ้ ยกว่า ๒๒ นิว้ จานวน ๑ หน่วย
- มี Power Supply มีขนาดไม่นอ้ ยกว่า ๒๕๐ W จานวน ๑
หน่วย
- พร้อมแป้นพิมพ์ และ Optical Mouse ๑ ชุด

- ติดตั้งโปรแกรมระบบปฏิบัติการที่สนับสนุนภาษาไทยบน
เครื่องพร้อมใช้งานโดยมีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย

- ติดตั้งโปรแกรมระบบปฏิบัติการที่สนับสนุนภาษาไทยบน
เครื่องพร้อมใช้งานโดยมีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย

๒). เครื่องควบคุมและสารองไฟฟ้า UPS มีแบตเตอรี่
สามารถสารองไฟได้ไม่น้อยกว่า ๑๕นาที ขนาดไม่ต่า
กว่า ๘๐๐ VA/๔๕๐ W ตั้งไว้ ๑,๕๐๐ บาท
จัดซือ้ ตามราคาท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานบริหารงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข

๒). เครื่องควบคุมและสารองไฟฟ้า UPS มีแบตเตอรี่
สามารถสารองไฟได้ไม่น้อยกว่า ๑๕นาที ขนาดไม่ต่า
กว่า ๘๐๐ VA/๔๕๐ W ตั้งไว้ ๑,๕๐๐ บาท
จัดซือ้ ตาม ราคาท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข

หมายเหตุ

-๔๖-

หน่วยงาน สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาล
ครั้ง
ที่

แผนงาน/งาน
(จ่ายจากเงิน)

หมวด/ประเภท
รหัสบัญชี
-เครื่องพิมพ์

งบประมาณ
อนุมัติ
๗,๕๐๐.-

คาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง
ข้อความเดิม
๓) ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ ตั้งไว้ ๗,๕๐๐.- บาท
ค่าจัดซือ้ เครื่องพิมพ์ ชนิด LASER JET จานวน ๑ เครื่อง
เครื่องละ ๗,๕๐๐.- บาท โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่นอ้ ยกว่า ๑,๒๐๐ x ๖๐๐
dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ไม่นอ้ ยกว่า ๑๖ หน้าต่อนาที

ข้อความใหม่
๓) ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ /ชนิด LED ขาวดา
(๒๐ หน้า/นาที) ตั้งไว้ ๙,๐๐๐.- บาท
ค่าจัดเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ /ชนิด LED ขาวดา (๒๐
หน้า/นาที) เครื่องละ ๙,๐๐๐.- บาท จานวน ๑ เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ x ๖๐๐ dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ไม่นอ้ ยกว่า ๒๐ หน้าต่อนาที

- มีหน่วยความจา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า ๘ MB

- มีหน่วยความจา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า ๘ MB

- มี Interface แบบ ๑ x Parallel หรือ ๑ x USB ๒.๐ หรือ
ดีกว่า
- สามารถใช้ได้กับ A๔, Letter , Legal และ Custom โดย
ถาดใส่กระดาษได้ไม่นอ้ ยกว่า ๒๕๐ แผ่น
จัดซือ้ ตามราคาท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงาน สาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข

- มี Interface แบบ ๑ x Parallel หรือ ๑ x USB ๒.๐ หรือ
ดีกว่า
- สามารถใช้ได้กับ A๔, Letter , Legal และ Custom โดย
ถาดใส่กระดาษได้ไม่นอ้ ยกว่า ๒๕๐ แผ่น
จัดซือ้ ตามราคาท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข

หมายเหตุ

-๔๗-

เอกสารประกอบการประชุมสภาเทศบาลตาบลสะเตงนอก สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ (ครั้งที่ ๑) ประจาปี ๒๕๕๔
บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
อนุมัติเมื่อวันที่
เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
เทศบาลตาบลสะเตงนอก อาเภอเมือง จังหวัดยะลา
หน่วยงาน สานักปลัดเทศบาล
ด้าน/แผนงาน/งาน/หมวด/ประเภท

รหัสบัญชี

งบประมาณ
อนุมัติ

งบประมาณ
คงเหลือก่อน
โอน

+
-

โอนครั้งนี้
เพิ่ม
ลด

ยอดเงิน
งบประมาณหลัง
โอน

โอนเพิ่ม
ด้าน บริหารงานทั่วไป
แผนงาน บริหารงานทั่วไป
งาน บริหารทั่วไป
หมวด ค่าครุภัณฑ์
ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
- ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ ชนิด
LASER JDT

รวมโอนเพิ่ม

๐๐๑๐๐
๐๐๑๑๐
๐๐๑๑๑
๔๕๐
๔๖๖
๒๘,๐๐๐.-

๒๘,๐๐๐.-

+

๘,๐๐๐.-

๓๖,๐๐๐.-

๒๘,๐๐๐-

+

๘,๐๐๐.-

๓๖,๐๐๐.-

คาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายกรณีมกี ารแก้ไขเปลี่ยนแปลง

หมายเหตุ

เพื่อเป็นค่าจัดซื้อค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED
ขาวดา (๒๐ หน้า/นาที) ตั้งไว้ ๓๖,๐๐๐.- บาท
ค่าจัด ซือ้ เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ /ชนิด LED
ขาวดา
(๒๐ หน้า /นาที) ราคาเครื่องละ ๙,๐๐๐ .- บาท จานวน ๔
เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่นอ้ ยกว่า ๖๐๐ x ๖๐๐ dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ไม่นอ้ ยกว่า ๒๐ หน้าต่อนาที
- มีหน่วยความจา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า ๘ MB
- มี Interface แบบ ๑xParallel หรือ ๑xUSB ๒.๐ หรือดีกว่า
- สามารถใช้ได้กับ A๔,Letter,Legal และ Custom โดยถาดใส่
กระดาษได้ไม่นอ้ ยกว่า ๒๕๐ แผ่น
จัดซือ้ ตามราคาท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

โอนเงิน
งบประมาณ
รายจ่าย และ
แก้ไข
เปลี่ยนแปลง
คาชี้แจงฯ ตาม
มาตรฐานราคา
กระทรวง
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสารและ
ของกระทรวง
มหาดไทย

-๔๙-

บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
อนุมัติเมื่อวันที่
เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
เทศบาลตาบลสะเตงนอก อาเภอเมือง จังหวัดยะลา
หน่วยงาน สานักปลัดเทศบาล
ด้าน/แผนงาน/งาน/หมวด/ประเภท

โอนลด
ด้าน การดาเนินงานอื่น
แผนงาน งบกลาง
งาน งบกลาง
หมวด รายจ่ายงบกลาง
ประเภท เงินสารองจ่าย

รหัสบัญชี

๐๐๔๐๐
๐๐๔๑๐
๐๐๔๑๑
๐๐๐
๐๐๔
รวมโอนลด

งบประมาณ
อนุมัติ

งบประมาณ
คงเหลือก่อนโอน +
-

โอนครั้งนี้
เพิ่ม
ลด

ยอดเงิน
งบประมาณหลัง
โอน

คาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายกรณีมกี ารแก้ไขเปลี่ยนแปลง

หมายเหตุ

๔๐๐,๐๐๐.๒๖๐,๕๓๐.๔๘
๒๖๐,๕๓๐.๔๘

-

๘,๐๐๐.๘,๐๐๐.-

๒๕๒,๕๓๐.๔๘
๒๕๒,๕๓๐.๔๘

-๕๐-

เอกสารประกอบการประชุมสภาเทศบาลตาบลสะเตงนอก สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ (ครั้งที่ ๑) ประจาปี ๒๕๕๔
บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
อนุมัติเมื่อวันที่
เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
เทศบาลตาบลสะเตงนอก อาเภอเมือง จังหวัดยะลา
หน่วยงาน สานักปลัดเทศบาล
ด้าน/แผนงาน/งาน/หมวด/ประเภท

รหัสบัญชี

งบประมาณ
อนุมัติ

งบประมาณ
คงเหลือก่อน
โอน

+
-

โอนครั้งนี้
เพิ่ม
ลด

ยอดเงิน
งบประมาณหลัง
โอน

รวมโอนเพิ่ม

หมายเหตุ

-โทรทัศน์ แอล ซี ดี
(LCD TV) ระดับความ
ละเอียดจอภาพ ๑๓๖๖ x
๗๖๖ ฟิกเซล
ขนาด ๓๒ นิว้
ตามบัญ ชีมาตรฐานราคา
ครุภัณฑ์ ปี ๒๕๕๔

โอนเพิ่ม
ด้าน บริหารงานทั่วไป
แผนงาน บริหารงานทั่วไป
งาน บริหารทั่วไป
หมวด ค่าครุภัณฑ์
ประเภท ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
- ค่าจัดซือ้ โทรทัศน์ แอล ซี ดี
(LCD TV)

คาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายกรณีมกี าร
แก้ไขเปลี่ยนแปลง

๐๐๑๐๐
๐๐๑๑๐
๐๐๑๑๑
๔๕๐
๔๕๖
-

-

+

๑๔,๐๐๐.-

๑๔,๐๐๐.-

+

๑๔,๐๐๐.-

๑๔,๐๐๐.-

-๕๑-

บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
อนุมัติเมื่อวันที่
เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
เทศบาลตาบลสะเตงนอก อาเภอเมือง จังหวัดยะลา
ด้าน/แผนงาน/งาน/หมวด/ประเภท

รหัสบัญชี

งบประมาณ
อนุมัติ

งบประมาณ
คงเหลือก่อนโอน +
-

โอนครั้งนี้
เพิ่ม
ลด

ยอดเงิน
งบประมาณหลัง
โอน

คาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายกรณีมกี ารแก้ไข
เปลี่ยนแปลง

หมายเหตุ

โอนลด
ด้าน บริหารงานทั่วไป
แผนงาน รักษาความสงบภายใน
งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบ
ภายใน
หมวด ค่าครุภัณฑ์
ประเภท ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
- ค่าจัดซือ้ ชุดดาวเทียม

รวมโอนลด

๐๐๑๐๐
๐๐๑๒๐
๐๐๔๑๑
๔๕๐
๔๕๖
๒๕,๐๐๐.-

๒๕,๐๐๐-

-

๑๔,๐๐๐.-

๑๑,๐๐๐.-

๒๕,๐๐๐.-

-

๑๔,๐๐๐.-

๑๑,๐๐๐.-

-๕๒-

บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
อนุมัติเมื่อวันที่
เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
เทศบาลตาบลสะเตงนอก อาเภอเมือง จังหวัดยะลา
ด้าน/แผนงาน/งาน/หมวด/ประเภท

โอนเพิ่ม
ด้าน บริหารงานทั่วไป
แผนงาน การศึกษา
งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
หมวด ครุภัณฑ์
ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
- ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์ขาว
ดา
รวมโอนเพิ่ม

รหัสบัญชี

๐๐๑๐๐
๐๐๒๑๐
๐๐๒๑๑
๕๔๑๐๐๐
๔๑๑๖๐๐

งบประมาณ
อนุมัติ

๘,๐๐๐

งบประมาณ
คงเหลือก่อน
โอน

๘,๐๐๐

+
-

โอนครั้งนี้
เพิ่ม
ลด

+ ๒,๐๐๐

+ ๑๐,๐๐๐

ยอดเงิน
งบประมาณหลัง
โอน

๑๐,๐๐๐

หน่วยงาน กองการศึกษา

คาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายกรณีมกี ารแก้ไขเปลี่ยนแปลง

หมายเหตุ

ค่าจัดซือ้ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer)คุณลักษณะ
พืน้ ฐานค่าจัดซือ้ เครื่องพิมพ์ชนิด INKJET จานวน ๒ เครื่ อง ๆ
๕,๐๐๐ บาท มีคุณสมบัติ ดังนี้ มีความละเอียดในการพิมพ์ขาว
ดา ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐X๑,๒๐๐ dpi มีความเร็วในการพิมพ์สีไม่
น้อยกว่า ๔,๘๐๐X๑,๒๐๐ dpi มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดาไม่
น้อยกว่า ๓๐ หน้า ต่อ นาที
มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่นอ้ ยกว่า
๒๔ หน้า ต่อ นาที
สามารถใช้ได้กับ A4 , Letter,Legal และ Custom โดยถาดใส่
กระดาษได้ไม่นอ้ ยกว่า ๑๐๐ แผ่น

-๕๓-

บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
อนุมัติเมื่อวันที่
เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
เทศบาลตาบลสะเตงนอก อาเภอเมือง จังหวัดยะลา
หน่วยงาน กองสาธารณสุข
ด้าน/แผนงาน/งาน/หมวด/ประเภท

โอนลด
ด้าน บริการชุมชนและสังคม
แผนงาน การสาธารณสุข
งาน บริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น ๆ
หมวด ค่าใช้สอย
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวกับเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
- โครงการรณรงค์และต่อต้านยาเสพติด

รวมโอนลด

รหัสบัญชี

งบประมาณ
อนุมัติ

งบประมาณ
คงเหลือก่อน
โอน

๑๐๐,๐๐๐

๔๗,๕๐๐

+
-

โอนครั้งนี้
เพิ่ม
ลด

ยอดเงิน
งบประมาณหลัง
โอน

คาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายกรณีมกี ารแก้ไขเปลี่ยนแปลง

หมายเหตุ

๐๐๒๐๐
๐๐๒๒๐
๐๐๒๑๑
๕๓๒๐๐๐
๓๒๐๓๐๐
-

๒,๐๐๐

-

๒,๐๐๐

๔๕,๐๐๐

-๕๔-

บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
อนุมัติเมื่อวันที่
เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
เทศบาลตาบลสะเตงนอก อาเภอเมือง จังหวัดยะลา
หน่วยงาน สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาล
ด้าน/แผนงาน/งาน/หมวด/ประเภท

รหัสบัญชี

งบประมาณ
อนุมัติ

งบประมาณ
คงเหลือก่อน
โอน

+
-

โอนครั้งนี้
เพิ่ม
ลด

ยอดเงิน
งบประมาณหลัง
โอน

โอนเพิ่ม
ด้าน บริการชุมชนและสังคม
แผนงาน สาธารณสุข
งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
หมวด ค่าครุภัณฑ์
ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
- ค่าจัดซือ้ เครื่องพิมพ์ ชนิด
LASER JDT

รวมโอนเพิ่ม

๐๐๒๐๐
๐๐๒๒๐
๐๐๒๒๑
๔๕๐
๔๖๖

๗,๕๐๐.-

๗,๕๐๐.-

+

๑,๕๐๐.-

๑,๕๐๐.-

๗,๕๐๐-

+

๑,๕๐๐.-

๙,๐๐๐.-

คาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายกรณีมกี ารแก้ไขเปลี่ยนแปลง

หมายเหตุ

เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ /ชนิด LED ขาวดา
(๒๐ หน้า/นาที) ตั้งไว้ ๙,๐๐๐.- บาท
ค่าจัดเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ /ชนิด LED ขาวดา (๒๐ หน้า /
นาที ) ราคาเครื่องละ ๙,๐๐๐ .- บาท จานวน ๔ เครื่ อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่นอ้ ยกว่า ๖๐๐ x ๖๐๐ dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ไม่นอ้ ยกว่า ๒๐ หน้าต่อนาที
- มีหน่วยความจา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า ๘ MB
- มี Interface แบบ ๑xParallel หรือ ๑xUSB ๒.๐ หรือดีกว่า
- สามารถใช้ได้กับ A๔,Letter,Legal และ Custom โดยถาดใส่
กระดาษได้ไม่นอ้ ยกว่า ๒๕๐ แผ่น
จัดซือ้ ตามราคาท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

โอนเงิน
งบประมาณ
รายจ่าย
และแก้ไข
เปลี่ยนแปลง
คาชี้แจงฯ
ตาม
มาตรฐาน
ราคา
กระทรวง
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการ
สือ่ สารและ
ของ
กระทรวง
มหาดไทย

-๕๕-

บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
อนุมัติเมื่อวันที่
เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
เทศบาลตาบลสะเตงนอก อาเภอเมือง จังหวัดยะลา
ด้าน/แผนงาน/งาน/หมวด/ประเภท

รหัสบัญชี

งบประมาณ
อนุมัติ

งบประมาณ
คงเหลือก่อนโอน

โอนครั้งนี้
+
เพิ่ม
ลด

ยอดเงิน
งบประมาณหลัง
โอน

คาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายกรณีมกี ารแก้ไข
เปลี่ยนแปลง

หมายเหตุ

โอนลด
ด้าน บริการชุมชนและสังคม
แผนงาน สาธารณสุข
งาน
บริการสาธารณสุข
หมวด รายจ่ายงบกลาง
ประเภท โครงการรณรงค์และต่อต้านยาเสพติด

รวมโอนลด

๐๐๒๐๐
๐๐๒๒๐
๐๐๒๒๓
๐๐๐
๐๐๔

๑๐๐,๐๐๐.-

๑,๕๐๐.-

๔๙,๐๐๐

๔๗,๕๐๐
-

๙,๐๐๐

๑,๕๐๐.๔๗,๕๐๐

-๕๖-

- ๕๗ -

ประธานสภา

สมาชิ กสภาฯ ท่านใดมีข้อสงสัยหรือจะ แก้ไข เชิญครับ ถ้าไม่มผี ม จะ
ให้เลขานุการสภา ขอความเห็นชอบในญัตติ ข้อ ๓.๓ เชิญครับ

นายอนุชิต กิตติพุฒิพงศ์
เลขานุการสภาฯ

สาหรับญัตติ ข้อ๓.๓ ญัตติเรือ่ งเพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคาชีแ้ จงงบประมาณรายจ่าย และโอนเงินงบประมาณราย จ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๕๔ ตามมาตรฐาน ราคากลางของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและ ของกระทรวงมหาดไทย และ
เปลี่ยนแปลงคาชีแ้ จงงบประมาณรายจ่าย ถ้าสมาชิก สภาผูใ้ ดเห็นชอบโปรด
ยกมือ เชิญครับ

ที่ประชุม

มีมติเห็นชอบ ๑๐ เสียง

นายอนุชิต กิตติพุฒิพงศ์
เลขานุการสภาฯ

ที่ประชุมเห็นชอบเป็นมติเอกฉันท์ เรียนเชิญประธานสภา ครับ

ประธานสภา

เมื่อที่ประชุมมีมติเอกฉันท์ ลาดับต่อไป ข้อ ๓.๔ ญัตติเรื่องเพื่อ
พิจารณาขอความเห็นชอบรับมอบศูนย์ พัฒนาเด็ กเล็กบือ เส้ ง หมู่ที่ ๑
ตาบลสะเตงนอก อาเภอเมือง จังหวัดยะลา ให้เทศบาลตาบลสะเตง
นอกเป็น ผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้งหมด
ขอเชิญผูบ้ ริหารชีแ้ จง เชิญครับ

นายเสรี เรืองกาญจน์
รองนายกเทศมนตรี

เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา ข้าราชการ และ
เจ้าหน้าที่ทุกท่าน ในส่วนญัตติ ข้อ ๓.๔ เรื่องเพื่อ พิจารณาขอความเห็นชอบ
รับมอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบื อแซง หมูท่ ี่ ๑ ตาบลสะเตงนอก อาเภอเมือง
จังหวัดยะลา ให้เทศบาลตาบลสะเตงนอกเป็น ผูร้ ับผิดชอบในการบริหาร
จัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้งหมด นั้น ซึ่งรูปแบบในการบริหารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก มี ๓ รูปแบบ รูปแบบที่ ๑ อปท .รับผิดชอบทั้งหมด รูปแบบที่ ๒
อปท.บริหารจัดการร่วมกับศูนย์ รูปแบบที่ ๓ ศูนย์รับผิดชอบบริหารจัดการ
ทั้งหม ด สาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบือแซง
ที่ผ่านมาเราได้ประชุม
คณะกรรมการบริหารศูนย์ ทั้ง ๓ ศูนย์ ซึ่งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบือแซง และ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพงบูโล๊ะ เลือกรูปแบบที่ ๒ ส่วนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตักวา
เลือกรูปแบบที่ ๓ บริหารจัดการเอง สาหรับวันนีท้ างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

- ๕๘ -

นายเสรี เรืองกาญจน์
รองนายกเทศมนตรีฯ

บือแซงได้ขอญัตติเพื่อพิ จารณาให้ศูนย์พัฒ นาเด็กเล็กบือแซงให้ทางเทศบาล
ตาบลสะเตงนอกดูแลทั้งหมด ผมจึงขอนาเสนอญัตติเพื่อให้สภาแห่งนี้
พิจารณาต่อไป ขอบคุณครับ

ประธานสภา

ผมขอสอบถามรองนายกว่า คณะกรรมการบริหารศูนย์ได้มกี าร
ประชุมก่อนหน้านีห้ รือยัง ขอเชิญรองนายกชีแ้ จงเพิ่มเติม เชิญครับ

นายเสรี เรืองกาญจน์
รองนายกเทศมนตรี

จริง ๆ แล้วผมก็ได้เรียกประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ ซึ่งที่ผ่าน
มาทางศูนย์ได้มีการเลือกรูปแบบที่ ๒ แต่เมื่อมีการประชุมครั้งที่ แล้วผมติด
ราชการ จึงได้ส่งรองปลัด ดูแลในเรื่องเอกส าร และก็ได้มกี ารประชุมชีแ้ จง
เรียบร้อยแล้ว ขอบคุณครับ

ประธานสภา

เมื่อรองนายกได้ชแี้ จงแล้ว สมาชิกท่านใดมีข้อเสนอหรืออภิปราย
เพิ่มเติม เชิญครับ ถ้าไม่มผี มขอให้เลขานุการ สภาดาเนินการขอมติที่ประชุม
เชิญครับ

นายอนิชติ กิตติพุฒิพงศ์
เลขานุการสภาฯ

ข้อ ๓.๔ ญัตติเรื่องเพื่อ พิจารณาขอความเห็นชอบรับมอบศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบือแซง หมูท่ ี่ ๑ ตาบลสะเตงนอก อาเภอเมือง จังหวัด
ยะลา ให้เทศบาลตาบลสะเตงนอกเป็นผูร้ ับผิดชอบในการบริหารจัดการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กทั้งหมด สมาชิกท่านใดเห็นชอบในการรับมอบศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบือแซงให้เทศบาลเป็นผู้ดูแล โปรดยกมือ เชิญครับ

มติที่ประชุม
ประธานสภา

มีมติเห็นชอบ ๑๐ เสียง
ลาดับต่อไป ๓.๕ ญัตติเรื่องขอความเห็นชอบย้ายศูนย์
พัฒนาเด็ก เล็กพงบูโล๊ะ (ศูนย์ฯ เก่า ) ข้างมัสยิดพงบูโละหมู่ที่ ๖ ย้าย
มาที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์ฯ ใหม่ (หน้าสานักงานเทศบ าลตาบลสะ
เตงนอก ) หมู่ท่ี ๖ ตาบลสะเตงนอก อาเภอเมือง จังหวัดยะลา
เรียนเชิญผูบ้ ริหารชีแ้ จง เชิญครับ

- ๕๙ นายเสรี เรืองกาญจน์
รองนายกเทศมนตรี

เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา ข้าราชการ และ
เจ้าหน้าที่ทุกท่าน สาหรับญัตตินผี้ มได้เรียกประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์
และได้ทาหนังสือแสดงความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งผูท้ ี่เกี่ยวข้องก็ได้
แสดงความคิดเห็น เห็นด้วย ๙๙.๙๙ % เห็นด้วยในการย้ายศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กพงบูโล๊ะ(ศูนย์ฯ เก่า) ข้างมัสยิดพงบูโละหมู่ที่ ๖ ย้ายมาที่ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ศูนย์ฯ ใหม่ หน้าสานักงานเทศบาลตาบลสะเตงนอก ผมได้เรียกประชุม
คณะกรรมการบริหารศูนย์ ผูน้ าศาสนา ผูน้ าชุมชน ครูพี่เลีย้ ง ทุกคนก็มีมติ
เห็นชอบ ๑๐๐ % ในการย้ายศูนย์ฯ ดังกล่าว ผมขอชีแ้ จงรายละเอียดเพียง
เท่านี้ ขอบคุณครับ

ประธานสภา

อยากทราบว่าคณะกรรมการมีมติเห็นด้วยหรือไม่ ถ้าย้ายศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบือแซงมาเรียนร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพงบูโล๊ะ แล้วสถานที่เรียน
จะเพียงพอต่อจานวนนักเรียนหรือไหม ผม ได้ดูที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบือเส้ง
หลังคาอาคารเรียนรั่ว น้าท่วมขังบ่อยครั้ง ถ้าร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพงบู
โล๊ะได้หรือไม่ เชิญ รองนายกชีแ้ จง เชิญครับ

นายเสรี เรืองกาญจน์
รองนายกเทศมนตรี

ในส่วนของศูนย์ฯบือแซง เราก็มีนโยบายอยู่แล้วในแผน ว่าเราจะ
สร้างศูนย์บือแซงแห่งใหม่ ถ้าเราเอาศูนย์บือแซงมาร่วมกับศูนย์พงบูโล๊ะ ศูนย์
บือแซงก็ต้องถูกยุบ ผมได้สอบถาม ผูด้ ูแลเด็ก ผู้นาศาสนา ผูป้ กครองเด็ ก ว่า
ถ้าย้ายศูนย์บือแซงไปศูนย์พงบูโล๊ะ ระยะท างมันไกล นักเรียนของเราก็มเี ป็น
จานวนมาก เพราะว่าตอนนี้มนี ้อง ๆ นักเรียนมาสมัครตอนนีก้ ็ ๗๐ กว่าคน
แล้ว แต่ที่ตรงนี้เราคิดว่าไม่เกิน ๘๐ คน เหมาะกับเด็กเล็กถ้าเรารวมศูนย์บือ
แซงกับศูนย์พงบูโล๊ะ ก็จะทาให้อดื อัด ทาให้เ ด็กร้อน ด้วยความเจตนาที่เรา
ต้องการพัฒนา เรามีแผนในการที่จะสร้างศูนย์แห่งใหม่ใน พืน้ ที่เขต ๑ ต่อไป
ผมขอชีแ้ จงเพียงเท่านีค้ รับ ขอบคุณครับ

ประธานสภา

สมาชิก สภาท่านใดมีขอ้ ซักถามหรือไม่ ถ้าไม่ มีผมขอให้เลขานุการ
สภาดาเนินการ ขอความเห็นชอบ เชิญครับ

นายอนุชิต กิตติพุฒิพงศ์
เลขานุการสภาฯ

๓.๕ ญัตติเรื่องขอความเห็นชอบย้ายศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กพงบูโล๊ะ
(ศูนย์ฯ เก่า ) ข้างมัสยิดพงบูโละหมู่ที่ ๖ ย้ายมาที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์ฯ
ใหม่ (หน้าสานักงานเทศบาลตาบลสะเตงนอก ) หมูท่ ี่ ๖ ตาบลสะเตงนอก
อาเภอเมือง จังหวัดยะลา สมาชิก สภาท่านใดเห็นชอบในการย้ายศูนย์ฯ ใน
ครั้งนี้ โปรดยกมือครับ เชิญครับ

- ๖๐ ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๔
ประธานสภา
นายมัสอูเซ็ง สาและ
สมาชิกสภาฯเขตที่ ๒

ประธานสภา
นายถาวร นวลปาน
สมาชิกสภาฯ เขตที่ ๒

มีมติเห็นชอบ ๑๐ เสียง
เรื่องอื่น ๆ
มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอแนะ อภิปรายขอเรียนเชิญครับ
เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา ข้าราชการ และ
เจ้าหน้าที่ทุกท่าน ผมอยากถามเรื่องเดิม ๆ เรื่อง รถJCB ไม่ทราบว่าทุกวันนี้
ผูบ้ ริหารออกไปสารวจที่ ม .๓ หรือเปล่า หนังสือคาร้องผมก็ทาไปแล้ว แล้ว
ผูใ้ ดเป็นผู้สั่งการ ท่านนายก หรือหัวหน้าช่าง ออกไปสารวจหรือเปล่า เมื่อ
ครั้งที่แล้วผมได้ส่งหนังสือคาร้องถึงมือรองนายก เรื่อง รถJCB ก็ยังไม่ได้
ดาเนินหน้า อรบ .ม.๓ ไม่ทราบว่าร องนายกสั่งการให้หัวหน้าช่างคนไหน ผม
อยากเห็นหน้าจริง ๆ ไม่ใช่อยู่เฉพาะหน้าคอม ถ้าท่านพร้อมจะทางานกับ
ประชาชน ถ้าท่านพร้อมจะทางานกับสมาชิก เรามาจับมือ เรามาปรอ งดอง
สมานฉันท์ดว้ ยกัน เรื่อง รถ JCB ผมพูดไม่รู้กี่ครัง้ แล้ว เป็นเรื่องซ้า ๆ ประเด็น
ทุกวันนี้ ม.๓ น้าขัง ท่านออกพืน้ ที่บ้างครับ ชาวบ้านจะได้รจู้ ักหัวหน้าช่างรูป
หล่อแค่ไหน ไม่ใช่ปฏิบัติงานอยู่แต่ในห้องแอร์ แล้วทุกครั้งที่ รถ JCB เข้าพืน้ ที่
ขอความกรุณาแจ้งให้ส มาชิกรับทราบด้วย ฉบับที่แล้วผมส่งถึงมือรองนายก
ปัจจุบันนีก้ ็ยังไม่ได้ดาเนินการแล้วฉบับนีข้ องซอยเปาะยานิ๊ ม .๓ ก็ยังไม่ได้
ดาเนินการ แถมตรงซอยเฟอร์นิเ จอร์ก็เป็นรอยต่อ น้าท่วมขัง รถยนต์ผ่าน
ไม่ได้ทุกวันนี้ ชาวบ้านเดือด ร้อนมาก ถ้าท่านต้องการลงข่าวช่อง ๗ ช่อง ๓
ผมพร้อมจะดาเนินการในส่วนนี้ ผมขอความกรุณาด้วยครับ ช่วงนีเ้ ป็นช่วง
หน้าฝน ผมอยู่หน้าร้านน้าชาเห็นรถ ๖ ล้อ บรรทุกหินคลุก ผมไม่ทราบ ว่าไป
ทาที่ไหน แต่ ม .๓ ผมไม่เคยเห็น แล้วอีกเรื่อง คือ เรื่องประปา ของ ม .๗
ไฟฟ้ายังไม่เข้า ม .๑๓ ก็มีปัญหายังเหมือนเดิม ไม่คืบหน้า ท่ านลองประสาน
กับชาวบ้านดู ชาวบ้านเดือด ร้อนจริง ๆ ผมขอฝากประธานสภาผ่านผู้บริหาร
ด้วยครับ ขอบคุณครับ
มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอแนะ เชิญครับ
เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา ข้าราชการ และ
เจ้าหน้าที่ทุกท่าน ผมขอฝากนายกเรื่องคูระบายน้าหน้า สี่ แยก อสมท. ผมไม่
ทราบว่าเป็นเพราะสาเหตุอะไร ทาไมสร้างนานมาก สร้างแล้วไม่เสร็จ หรือว่า
บริษัทไม่มีคุณภาพ หรือว่าบริษัทนอมินิใคร ผมไม่ทราบ แต่ถ้าพูดถึงการ
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นายถาวร นวลปาน
สมาชิกสภาฯ เขตที่ ๒

ทางานของบริษัท เลือกบริษัทที่มรี ะดับ มีคุณภาพ ผมว่าน่าจะแล้วเสร็จ ลอง
ให้ ผบู้ ริหารผ่านหน้าแยกทางไปปอเนาะหยีฮะดู รองเสรีก็ผ่านไปมาบ่อย
เกือบทุกวัน ผมไม่เข้าใจการออกแบบ ออกแบบอย่างไร กองช่างน่าจะ
ออกแบบ กว้าง ยาว เหล็กมีคุณภาพเพียงพอหรือเปล่า ฝาปิดคู่ระบายน้าใส่
๒ – ๓ ช่อง ชาวบ้านร้องเรียนมาก ผมขอฝากท่านนายกด้วย ขอบคุณครับ

ประธานสภา

สมาชิกท่านใดจะอภิปราย เชิญครับ ถ้าไม่มผี มจะให้ผู้บริหารชีแ้ จง
๓ เรื่อง ๑. เรื่อง JCB ๒. เรื่องไฟฟ้าของน้าประปา ม.๗ และ ม.๑๓ ๓. คู
ระบายน้า สี่แยกนัดโต๊ะโมง เชิญผูบ้ ริหารชีแ้ จง เชิญครับ

นายเกษมสันต์ สาแม
นายกเทศมนตรี

เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา ข้าราชการ และ
เจ้าหน้าที่ทุกท่าน สาหรับเรื่องที่สมาชิกได้นาเสนอ ๓ เรื่อง ไม่วา่ จะเป็น รถ
JCB ไฟฟ้า คูระบายน้า สาหรับการก่อสร้างคูระบายน้าเป็นการเปิดประมูล
ด้วยวิธีพิเศษ เขาให้ผมจัดซือ้ จัดจ้าง ในส่วนที่
จะสร้างเร็วหรือช้ า ก็มี
ผูร้ ับเหมามาทาสัญญากับเทศบาลฯ เรามีคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างตาม
ระเบียบกฎหมาย แต่ถ้าเขามาสร้างช้า เขาต้องอ้างเหตุผลของเขา เราต้องมา
ฟังเหตุผลกัน มีเหตุผลเพียงพอหรือเปล่า ในใจผมผมอยากให้ผรู้ ับเหมาสร้าง
เสร็จเร็ว ๆ ส่วนในการปฏิบัติคงเข้าใจกรณีพเิ ศษ

ประธานสภา

ท่านนายกมีสมาชิกประท้วง เชิญนายถาวร นวลปาน จะประท้วง
เรื่องอะไร เชิญครับ

นายถาวร นวลปาน
สมาชิกสภาเขต ๒

เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา ข้าราชการ และ
เจ้าหน้าที่ทุกท่าน ผมบอกนายกแล้วว่า ก่อนที่ผมจะพูด ผมขอฝากผู้บริหาร
ผมเข้าใจ ผมไม่เก่งเหมือนท่านนายก แต่ผมเข้าใจเรื่องพิเศษ พิเศษอย่างไรผม
ก็รู้ ผมขอฝากนายกให้พูดกับผูร้ ับเหมา ขอความรวดเร็วกว่านี้ เพื่อแก้ไข
ปัญหาให้กับชาวบ้าน นายกไม่ต้องบอกว่าผมไม่รู้วธิ ีจ้างแบบไหน ต่อสัญญากี่
ครั้ง ผมก็รู้บ้าง ขอบคุณครับ

ประธานสภา

จริง ๆ แล้วเรื่องไม่ได้มากมาย สมาชิกขอฝากดูแลแค่นเี้ อง แต่นายก
ก็ยังพูดให้ยาว นีแ้ หละทาให้เสียเวลาทาให้เสียเวลาในการประชุม สมาชิก
สภาขอฝากนายกรับปากก็จบ เชิญรองเสรี เชิญครับ
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นายเสรี เรืองกาญจน์
รองนายกเทศมนตรี

เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา ข้าราชการ และ
เจ้าหน้าที่ทุกท่าน เป็นข้อเสนอที่ดคี รั บ ผมไปแถวนั้นบ่อย ๆ ชาวบ้าน
เดือดร้อนจริง ๆ ผมรับปากจะเรียกผูร้ ับเหมาตัดเตือน ผมจะทาหนังสือแจ้ง
เตือน ครั้งที่ ๑ ครั้งที่ ๒ อย่างน้อยสมาชิก สภา จะได้บอกชาวบ้านว่า ทาง
เทศบาลได้ทาหนังสือตักเตือนแล้ว ผมว่าถ้าเราตัดเตือน ด้วยวาจา ผมว่าไม่มี
หลักฐานน่าจะทาเป็นหนังสือ หรือลายลักษณ์อักษร ผมรับปากจะเรียก
ผูร้ ับเหมามาดาเนินการให้แล้วเสร็จ ส่วนเรื่องที่ ๒ รถ JCB หัวหน้ากองช่างก็
คือ แบยาสาราญ เพราะหัวหน้าคนก่อนแบดิงโอนย้ายไปแขวงการทางไปแล้ว
ตอนนี้แบยา ดูแลอยู่ ในส่วนเรื่องที่สมาชิก ขอรถ JCB ผมขอให้แบยาช่วยดูแล
หน่อย เรื่องที่ ๓ ไฟฟ้าน้าประปา ม.๗ ทางไฟฟ้าไปสารวจว่าต้องปักเสากี่ตน้
เพื่อให้ไฟฟ้า ม .๗ ใช้ได้ ส่วน ม .๑๓ ผูร้ ับเหมาทาสัญญาแล้ว จะดาเนินการ
ให้แล้วเสร็จ ผมขอชีแ้ จงเพียงนี้ ขอบคุณครับ

ประธานสภา

สมาชิกท่านใดมีข้อเสนอแนะเชิญครับ
ท่านรองนายกชีแ้ จงทุก
ประเด็นแล้วเรื่องรถ JCB เรื่องไฟฟ้า ม.๗ เรื่องประปา รองเสรีชแี้ จงรับปาก
จะดาเนินการให้ แล้ว ม .๑๓ ทาสัญญาจะไปซ่อมแซ มแล้ว พวกท่านต้อง
อดทนรออีกสักนิด ฝากผู้บริหารก่อนทีจะหมดวาระให้ทันในการซ่อมแซม
แล้วคูระบายน้าในส่วน ม.๔ นายกกับรองเสรีก็รับปากแล้วว่าจะดาเนินการ
ให้ผู้รับเหมาดาเนินการให้เรียบร้อย ถ้าเราต่อสัญญาบ่อย ๆ มันก็ไม่ดี
สมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายเรียนเชิญครับ
เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา ข้าราชการ และ
เจ้าหน้าที่ทุกท่าน กระผมกราบขอบคุณผูบ้ ริหาร ข้าราชการ ที่ให้รถไปช่วยใน
งานฝังลูกนิมติ รในวัดตรีมิตร ทั้งรถไฟฟ้า รถ JCB และทาหนังสือขอรถจาก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา พร้อมด้วยน้ามันที่ชว่ ยเหลือ และพนักงานที่
ช่วยเหลือหลายวัน ผมในฐานะคนไทยพุทธก็ขอขอบคุณผูบ้ ริหารทุกท่าน ใน
นามวัดตรีมิตร ขอบคุณครับ

นายศรัทธา แซ่ด่าน
สมาชิกสภาเขต ๒

ประธานสภา
ปิดการประชุม

สมาชิก สภาท่านใดจะเสนอแนะเรียนเชิญครับ ถ้าไม่มผี มขอปิดการ
ประชุม ณ บัดนี้
เวลา ๑๓.๓๕ น.
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