รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๕
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ (ครั้งที่ ๑)
วัน อังคาร ที่ ๑๒ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๓๗ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
______________________
รายชือ่ ผู้มาประชุม
ที่

ชือ่ -สกุล

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.

นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์
นายมะยูโซ๊ะ
โต๊ะแว
นายอับดุลนาเซร์ ฮะ
นายบากอรี
บาเก็ง
นายสุกรี
เจ๊ะเงาะ
นายกราซี
แวนะลัย
นายดอเลาะ
สะหัดอีตา
นายสมชัย
หิตานุกูล
นายปฐม
ปันสรณะ
จ่าสิบเอก วรดร รอดทุกข์
นายบัญชา
ศิริ
นางอุมาพร
ใจแผ้ว
นายกานต์ชนก กู้เกียรติเนาวบุตร
นายอิทธินันท์ สาเฮาะ
นายศราวุธ อับดุลกอเดร์ ยานยา
นายอดุลย์
แวโวะ
นายเพาซี
มะเด็ง
นายอับดุลเลาะ กาซอ
นายสมหมาย ลูกอินทร์

ตาแหน่ง
ประธานสภาเทศบาล
รองประธานสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาลเขตที่ ๑
สมาชิกสภาเทศบาลเขตที่ ๑
สมาชิกสภาเทศบาลเขตที่ ๑
สมาชิกสภาเทศบาลเขตที่ ๑
สมาชิกสภาเทศบาลเขตที่ ๒
สมาชิกสภาเทศบาลเขตที่ ๒
สมาชิกสภาเทศบาลเขตที่ ๒
สมาชิกสภาเทศบาลเขตที่ ๒
สมาชิกสภาเทศบาลเขตที่ ๒
สมาชิกสภาเทศบาลเขตที่ ๒
สมาชิกสภาเทศบาลเขตที่ ๓
สมาชิกสภาเทศบาลเขตที่ ๓
สมาชิกสภาเทศบาลเขตที่ ๓
สมาชิกสภาเทศบาลเขตที่ ๓
สมาชิกสภาเทศบาลเขตที่ ๓
สมาชิกสภาเทศบาลเขตที่ ๓
เลขานุการสภาเทศบาล

ลายมือชือ่
อับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์
มะยูโซ๊ะ
โต๊ะแว
อับดุลนาเซร์ ฮะ
บากอรี
บาเก็ง
สุกรี
เจ๊ะเงาะ
กราซี
แวนะลัย
ดอเลาะ
สะหัดอีตา
สมชัย
หิตานุกูล
ปฐม
ปันสรณะ
วรดร
รอดทุกข์
บัญชา
ศิริ
อุมาพร
ใจแผ้ว
กานต์ชนก กู้เกียรติเนาวบุตร
อิทธินันท์
สาเฮาะ
ศราวุธ อับดุลกอเดร์ ยานยา
อดุลย์
แวโวะ
เพาซี
มะเด็ง
อับดุลเลาะ กาซอ
สมหมาย
ลูกอินทร์

หมาย
เหตุ

-๒รายชือ่ ผู้มาประชุม
ที่

ชือ่ -สกุล

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.

นายเกษมสันต์ สาแม
นายสมภพ
มีเดช
นายอับดุลอายิ สามะ
นายมะสดี
หะยียะปาร์
นายอนุชิต
กิตติพุฒิพงศ์
นายเกรียงศักดิ์ อินทรสกุล
นางนริศรา
สาและ
นางสาวต่วนมารีนี เด่นอุดม
นางสาวปวีณา สุหลง
นายอันวารี
แวหะยี
นายสสิกร
ยีเส็น
นางยุวธิดา
สองเพชรแก้ว
นางสาวชนันรัตน์ บุญแก้ว

เริม่ ประชุม เวลา ๐๙.๓

ตาแหน่ง
นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ปลัดเทศบาล
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
ผู้อานวยการกองคลัง
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานธุรการ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีพ่ ัฒนาชุมชน
รก.ผอ. กองช่าง
เจ้าพนักงานธุรการ
นักวิชาการสุขาภิบาล ๓

ลายมือชือ่
เกษมสันต์ สาแม
สมภพ
มีเดช
อับดุลอายิ สามะ
มะสดี
หะยียะปาร์
อนุชิต
กิตติพุฒิพงศ์
เกรียงศักดิ์ อินทรสกุล
นริศรา
สาและ
ต่วนมารีนี เด่นอุดม
ปวีณา
สุหลง
อันวารี
แวหะยี
นายสสิกร ยีเส็น
ยุวธิดา
สองเพชรแก้ว
ชนันรัตน์
บุญแก้ว

๗ น.

นายสมหมาย ลูกอินทร์ ขณะนีม้ สี มาชิกสภาเทศบาลมาประชุมเกินกึง่ หนึง่ ถือว่า
เลขานุการสภา ครบองค์ประชุม ขอเรียนเชิญท่านประธานสภาดาเนินการประชุมต่อไป
เรียนเชิญครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ ขอความสันติสุขแด่ทา่ นทัง้ หลาย ระเบียบวาระการประชุมสภา
ประธานสภาเทศบาล เทศบาลเมืองสะเตงนอก ครัง้ ที่ ๔/๒๕๕๕ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑
(ครัง้ ที่ ๑) วันอังคาร ที่ ๑๒ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕
เวลา ๐๙.๓๗ น.
เนือ่ งด้วยประธานสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก ได้ทาคาร้องขอ
ยืน่ ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ขอให้เปิดประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่
๑ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๕ เพือ่ ขออนุมตั ิจา่ ยขาดเงินสะสม ตัง้ แต่วันที่ ๖
มิถุนายน ๒๕๕๕ เป็นต้นไป

หมาย
เหตุ

-๓–
นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติ
ประธานสภาเทศบาล เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิม่ เติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ จึง
ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑
ประจาปี ๒๕๕๕ ตัง้ แต่วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๕ เป็นต้นไป มีกาหนดไม่
เกินสิบห้าวัน ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ลงนามโดย
รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาปฏิบตั ิราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ทปี่ ระชุมทราบ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ ๑.๑ เรือ่ งการลาไปต่างประเทศ ของผู้บริหารท้องถิน่ ผู้ช่วย
ประธานสภาเทศบาล ผู้บริหารท้องถิน่ หรือสมาชิกสภาท้องถิน่ ผู้ใดประสงค์จะลาไป
ต่างประเทศ
ไม่ว่ากรณีใดให้เสนอผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมทัง้ เหตุผลและความจาเป็น
ประกอบกับการประเมินความคุม้ ค่าเพือ่ สนับสนุนการพิจารณา และให้
ผู้ว่าราชการจังหวัดสัง่ อนุญาตตามทีเ่ ห็นสมควร
๑.๒ เรียนท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน หนังสือราชการเรือ่ ง
การเข้ารับฝึกอบรม ทัศนศึกษาดูงาน ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน
ไปดูได้ทบี่ อร์ดประชาสัมพันธ์งานกิจการสภา ซึ่งติดอยูท่ บี่ นั ไดอาคาร
หลังเก่า ชั้น ๒
๑.๓ ในโอกาสนีผ้ มขอให้เจ้าหน้าที่ ทีโ่ อนและบรรจุใหม่ สังกัด
กองช่าง และกองสาธารณสุขและสิง่ แวดล้อม แนะนาตัวเพือ่ ให้ทา่ น
สมาชิกสภาเทศบาลทุก ๆ ท่าน เพือ่ สะดวกในการทางาน โอกาสนี้ ผมใน
นามประธานสภาขอให้เจ้าหน้าที่ ทีโ่ อนย้าย สังกัดหน่วยงาน กองช่าง และ
เจ้าหน้าทีท่ บี่ รรจุใหม่ สังกัดหน่วยงานของช่าง แนะนาตัวเชิญครับ
นางยุวธิดา สองเพชรแก้ว สวัสดีค่ะ ดิฉันนางยุวธิดา สองเพชรแก้ว ปัจจุบนั ดารงตาแหน่ง
เจ้าพนักงานธุรการ ๓ เจ้าพนักงานธุรการ ๓ สังกัด กองช่าง เทศบาลเมืองสะเตงนอก
โอนย้ายมาจากองค์การบริหารส่วนตาบลรือเสาะออก อาเภอรือเสาะ
จังหวัดนราธิวาส ก็ขอฝากเนือ้ ฝากตัวกับทุกท่านด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ ขอบคุณครับ เชิญครับ
ประธานสภาเทศบาล
นางสาวชนันรัตน์ บุญแก้ว สวัสดีค่ะดิฉัน นางสาวชนันรัตน์ บุญแก้ว มาบรรจุใหม่ในตาแหน่ง
นักวิชาการสุขาภิบาล นักวิชาการสุขาภิบาล ๓ สังกัดในส่วนของกองสาธารณสุขและ
สิง่ แวดล้อม ก็ขอฝากเนือ้ ฝากตัวด้วยค่ะ ถ้ามีเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับด้าน
สิง่ แวดล้อมทีต่ ้องขอประสานงานก็รบกวนขอความร่วมมือด้วยค่ะ
ขอบคุณมากค่ะ

-๔–

นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ ขอบคุณครับ
ผมคิดว่าสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน คงได้รจู้ กั
ประธานสภาเทศบาล ผู้รว่ มงานทีม่ าบรรจุและโอนย้ายมา เพือ่ สะดวกในการทางานของสมาชิก
สภาเทศบาลทุกท่าน ตรงนีอ้ ยากให้สมาชิกสภาเทศบาลถ้ามีโอกาสก็นา
เวลาของท่านไปเยีย่ มเยียนทักทายผู้รว่ มงานของแต่ละกอง หลังจากนีท้ งั้
สองท่านมีภารกิจทีจ่ ะต้องไปทางานก็ขอเชิญทาภารกิจของท่านต่อ
เชิญครับ
ทีป่ ระชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก ครั้งที่
๓/๒๕๕๕ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ (ครั้งที่ ๒) เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน
๒๕๕๕
นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน เสนอแนะ แก้ไขเปลีย่ นแปลง
ประธานสภาเทศบาล รายงานการประชุมครัง้ ทีแ่ ล้ว ขอเชิญครับสมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒
จ่าสิบเอก วรดร รอดทุกข์
จ่าสิบเอก วรดร รอดทุกข์ กราบเรียนท่านประธานสภาทีเ่ คารพ สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรง
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒ เกียรติทกุ ท่าน กระผมจ่าสิบเอก วรดร รอดทุกข์ สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองสะเตงนอก เขตที่ ๒ ผมได้อ่านรายงานการประชุมผมว่าตัง้ แต่
คณะผู้บริหาร ผู้ทมี่ อี านาจในการเซ็น อ่านดูแล้ว เหมือนกับว่าขาหนึง่ ขา
มีความผิดส่วนหนึง่ หน้า ๕๑ จัดซื้อรถจักรยานยนต์ จานวน ๒ คัน
ไม่เกินหนึง่ ล้านบาท ผมอยากถามว่า ไม่ทราบยีห่ อ้ อะไร วันนัน้ ทีค่ ุยกัน
เรือ่ งนีไ้ ม่เกินหนึง่ แสนบาท แต่ตรงนีไ้ ม่เกินหนึง่ ล้านบาท คือสมมติว่านา
รายงานการประชุมนีผ้ ู้ทมี่ คี วามรูอ้ ่าน พออ่านเสร็จแล้ว รถ ๒ คัน ราคา
หนึง่ ล้านบาท จานวนเงินสูงมาก ไม่ทราบว่ายีห่ อ้ อะไรครับ หรือว่าอาจจะ
มีข้อผิดพลาด ของผู้จดรายงานการประชุมหรือว่าอย่างไร ก็ขออนุญาต
แก้ไขให้ถูกต้องด้วยครับ เพราะว่าถ้าอนุมตั ิไป หนึง่ ล้านบาท แต่จดั ซื้อ
๒ คัน ไม่เกินหนึง่ แสนบาท แล้วอีกเก้าแสนบาทหายไปไหนหมด ผมไม่ได้
ท้วงติงอะไร แต่ขอชี้แนะ เมือ่ ก่อนผมทางานเกีย่ วกับเอกสาร คือผมไม่ได้
จับผิดครับท่านนายกเทศมนตรี ท่านประธานสภา คือตัง้ แต่คนทีเ่ ซ็น
คณะกรรมการทีต่ รวจรายงานการประชุม เลขานุการสภาเทศบาลเมือง
สะเตงนอก ด้วยหลาย ๆ ท่าน ผมว่าตรงนีส้ มควรแก้ไขให้ถูกต้อง หน้าที่
๕๑ นาเสนอเห็นชอบในสภาแห่งนี้ ขอบคุณมากครับ

-๕–
นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ ขอบคุณมากครับ เชิญสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดทีจ่ ะแก้ไข เชิญ
ประธานสภาเทศบาล ครับ สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๑ นายอับดุลนาเซร์ ฮะ
นายอับดุลนาเซร์ ฮะ เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๑ ทุกท่าน กระผมนายอับดุลนาเซร์ ฮะ สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
สะเตงนอก เขตที่ ๑ ท่านประธานครับ ในฐานะกระผมเป็นประธาน
กรรมการตรวจรายงานการประชุม ผมได้ดูแล้วทัง้ หมดมี ๖๒ หน้า พร้อม
กับหน้าของคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ผมก็ได้ตรวจสอบ
ได้แก้ไขข้อความไปมากแล้ว และได้จดั ส่งให้เจ้าหน้าที่ ต่วนมารีนี
พิมพ์แก้ไขข้อความใหม่ แต่ทนี่ ยี้ งั มีข้อผิดอีก กระผมขอเสนอแนะ อย่างนี้
ครับ การทีจ่ ดั ส่งรายงานการประชุมให้คณะกรรมการตรวจรายงานการ
ประชุมตรวจสอบ ก่อนทีจ่ ะประชุมสภาสักสิบห้าวันได้หรือไม่ครับ
เพราะว่าส่งให้คณะกรรมการตรวจสอบไม่ถึงยีส่ ิบสีช่ ั่วโมง โทรเรียกเก็บ
แล้วครับ บางท่านเลขานุการกรรมการ ยังไม่ทนั ได้อ่าน ก็เรียกเก็บแล้ว
เพราะว่าเจ้าหน้าทีจ่ ะต้องส่งให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านได้อ่านรายงาน
การประชุมก่อนวันประชุม ถ้าหากเรารวบรัดอย่างนี้ เจ้าหน้าทีก่ ็จะแก้ไข
ไม่ทนั เหมือนกันครับ เช่นนีผ้ มเข้าใจเจ้าหน้าทีเ่ พราะว่ามีงานมาก ไม่ใช่ว่า
จะมีเฉพาะพิมพ์รายงานการประชุมอย่างเดียว ผมขอเสนอเพียงเท่านี้
ขอบคุณครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ ขอบคุณครับ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด มีการแก้ไขเพิม่ เติมหรือ
ประธานสภาเทศบาล เสนอแนะ เชิญครับ ถ้าไม่มี ขอเชิญเลขานุการสภาชี้แจง เชิญครับ
นายสมหมาย ลูกอินทร์ สาหรับสาเนารายงานการประชุมสภาครัง้ ทีแ่ ล้ว ตามทีท่ า่ น
เลขานุการสภา สมาชิกสภาเทศบาล ได้มขี ้อเสนอแนะเมือ่ สักครูน่ ี้ ถ้าดูรายงานการประชุม
หน้า ๕๑ ซึ่งท่านนายกเทศมนตรีเป็นผู้พูดเสนอขึ้นมา ว่าการจ่ายขาดเงิน
สะสมนี้ มีอะไรบ้าง เป็นคาพูดทีท่ า่ นนายกเทศมนตรีเสนอมาในสภา แต่ถ้า
เราดูว่าในวันนัน้ ทีเ่ ราเพิม่ เติมขออนุมตั ิจา่ ยขาดเงินสะสมอยูใ่ นหน้า ๕๖
ใช่หรือไม่ครับ ทีท่ า่ นสมาชิกสภาเทศบาล นายอดุลย์ แวโวะ เป็นผู้เสนอ
ขอเพิม่ จ่ายขาดเงินสะสมมีอยู่ ๒ ประเด็น ประเด็นแรก คือการจัดซื้อ
รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ราคา ๒,๓๐๐,๐๐๐ บาท และ
ประเด็นทีส่ อง คือ ขออนุมตั ิจา่ ยขาดเงินสะสมซ่อมแซมถนนแอสฟัลติก
คอนกรีต ถนน ๓ สาย เป็นเงิน ๘๕๐,๐๐๐ บาท รวม ๒ โครงการ
เป็นเงิน ๓,๑๕๐,๐๐๐ บาท คือประเด็นตรงนีท้ ขี่ อจ่ายขาดเงินสะสม
๒ ประเด็นนี้ และประธานสภาเทศบาลได้เห็นควรอนุญาตให้เพิม่ เติม
ญัตติทเี่ สนอด้วยวาจา เพิม่ เติมเป็นระเบียบวาระที่ ๗ อยูใ่ นระเบียบวาระ

-๖-

นายสมหมาย ลูกอินทร์ สุดท้ายในวันนัน้ ถ้าเราดู แต่ในกรณีทวี่ ่ารถจักรยานยนต์ จานวน ๒ คัน
เลขานุการสภา ไม่เกินหนึง่ ล้านบาท เป็นคาพูดของท่านนายกเทศมนตรี ทีท่ า่ นพูดเสนอว่า
ถ้าสภาเห็นชอบ แต่ทเี่ ราเพิม่ เติมในวันนัน้ ก็คือ ๒ โครงการทีจ่ า่ ยขาดเงิน
สะสม จัดซื้อรถบรรทุกขยะ และจ่ายขาดเงินสะสมซ่อมแซมถนน
แอสฟัลติกคอนกรีต จานวนถนน ๓ สาย และมีผู้รบั รอง สภาก็มมี ติ
อนุมตั ิให้จา่ ยขาดเงินสะสมทัง้ ๒ โครงการนี้ รวมเงิน ๓,๑๕๐,๐๐๐ บาท
ซึ่งไม่มรี ถจักรยานยนต์ จานวน ๒ คัน หนึง่ ล้านบาท ถ้าท่านดูตงั้ แต่หน้า
๕๖ เป็นต้นไป จนถึงทีป่ ระชุมมีมติอย่างไร ส่วนทีถ่ ้อยคาจัดซื้อ
รถจักรยานยนต์เป็นคาพูดของแต่ละคน คือใครก็ได้ทพี่ ูดก่อนหน้านัน้
อยูท่ วี่ ่าท่านประธานจะเห็นควรให้บรรจุญัตติจา่ ยขาดเงินสะสมประเด็น
อะไร แต่ทเี่ ราจ่ายขาดเงินสะสมเป็น ๒ ประเด็นเท่านัน้ เอง ไม่มี
รถจักรยานยนต์ และอีกเรือ่ งหนึง่ ผมในฐานะเลขานุการสภาทีว่ ่า
อยากจะให้ส่งเอกสารสาเนารายงานการประชุมให้คณะกรรมการตรวจ
รายงานการประชุมพิจารณาไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน ผมขอนาเรียนอย่างนีก้ ็
แล้วกันว่า หากการประชุมสภามีเวลาทิง้ ช่วง สมมติว่าเราประชุมสภาวันนี้
วันที่ ๑๒ ทิง้ ช่วงไปหนึง่ เดือน หรือหนึง่ เดือนกว่า ทางฝุายเจ้าหน้าทีเ่ ราจะ
มีเวลาในการถอดเทป เพราะถอดเทปแล้วก็พิมพ์ ส่งให้ทา่ นไม่มปี ญ
ั หา
อยูแ่ ล้ว แต่ถ้าเกิดเราประชุมเร็ว เช่นว่า ประชุมวันนี้ และอีกห้าวันก็ประชุม
อีก อย่างนีไ้ ม่ทนั แน่นอนครับ เพราะว่าถ้าท่านดูรายงานการประชุมฉบับ
นี้ มีทงั้ สิน้ ๖๒ หน้า นีข้ นาดตัดลดแล้ว ผมได้ตัดลดไปส่วนหนึง่ แล้ว ยัง
เหลือ๖๒ อีก ก็อยากนาเรียนทีป่ ระชุมว่า ถ้าเกิดว่าเรามีเรือ่ งการประชุม
แต่ละครัง้ น้อย ผมว่าไม่มปี ญ
ั หาเลยครับ ก่อนสิบห้าวันทันอยูแ่ ล้ว แต่ถ้า
เกิดมีเรือ่ งจานวนมาก ขอความเห็นใจ เพราะว่าเจ้าหน้าทีเ่ ราไม่สามารถ
พิมพ์ได้ทนั คือถอดเสียงทุกคาพูด ทุกถ้อยคา เพือ่ ไม่ให้คาพูดของท่านตก
หล่น แต่คาไหนทีไ่ ม่สุภาพ หรือคาพูดทีเ่ ป็นภาษาพูด ภาษาเขียน แปลง
เป็นลักษณะภาษาพูด เขียนให้สุภาพ แต่เราไม่ตัดถ้อยคาของท่านครับ
ก็อยากนาเรียนเพียงเท่านีค้ รับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด มีการแก้ไข เสนอแนะ เชิญครับ
ประธานสภาเทศบาล ถ้าไม่มี ผมจะขอมติการรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมือง
สะเตงนอก ครัง้ ที่ ๓/๒๕๕๕ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ (ครัง้ ที่ ๒)
เมือ่ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๕ เชิญสมาชิกสภาเทศบาลรับรองรายงาน
การประชุมครัง้ ทีแ่ ล้ว ผู้ใดรับรองรายงานการประชุมโปรดยกมือขึ้นครับ
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ทีป่ ระชุม มีมติรบั รองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
ครัง้ ที่ ๓/๒๕๕๕ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ (ครัง้ ที่ ๒) เมือ่ วันที่ ๓๐
เมษายน ๒๕๕๕
ด้วยเสียง ๑๕ เสียง
งดออกเสียง ๓ เสียง
นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ ขอบคุณมากครับ
ประธานสภาเทศบาล
ระเบียบวาระที่ ๓ ญัตติ เพือ่ พิจารณาขออนุมัติจา่ ยขาดเงินสะสม เพือ่ นาไปสมทบ
จัดซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด ๑ ตัน ขับเคลือ่ น ๒ ล้อ แบบมีชอ่ งว่าง
ด้านหลังคนขับ ( CAB) พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก
จานวน ๑ คัน เป็นเงิน ๑๙๑,๓๗๔ บาท
นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ เชิญคณะผู้บริหารชี้แจงครับ
ประธานสภาเทศบาล
นายเกษมสันต์ สาแม ท่านประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล ตลอด
นายกเทศมนตรี จนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายเกษมสันต์ สาแม นายกเทศมนตรี
เมืองสะเตงนอก วันนีไ้ ด้มกี ารประชุมสภา ก็หลาย ๆ เรือ่ ง คาว่าสภา
ท่านทราบดีอยูแ่ ล้ว ในการบริหารงานราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ ก็คือเทศบาล ระบบเทศบาลก็ต้องมีสภา แต่ทนี่ ี้ ผมก็ได้นาเสนอใน
เรือ่ งเกีย่ วกับการจ่ายขาดเงินสะสม เรือ่ งของเรือ่ งมีอยูว่ ่า เทศบาลเมือง
สะเตงนอกได้รบั รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทีม่ กี ารบริหารจัดการ
ทีด่ ี จานวนเงิน ๕๓๐,๓๒๖ บาท เมือ่ ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ เงินส่วนนีผ้ มก็ได้
หารือในทีมงาน อยากจะให้เงินส่วนนีค้ ืนให้กับในส่วนทีด่ าเนินงานเกีย่ วกับ
การบริหารจัดการ ก็คือในส่วนของกองคลัง ก่อนทีจ่ ะนาเสนอการจ่าย
ขาดเงินสะสม ผมอยากจะให้ผู้อานวยการกองคลังชี้แจงให้สมาชิกสภา
เทศบาลได้รบั ทราบว่า เงินจานวนนีไ้ ด้มาอย่างไร ทาไมถึงได้มา คือเรือ่ ง
ของเรือ่ ง ผมจะเอาเงินในส่วนนี้ ไปจัดซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด ๑ ตัน
ขับเคลือ่ น ๒ ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ ( CAB) พร้อมหลังคาไฟ
เบอร์กลาสหรือเหล็ก จานวน ๑ คัน ตามทีป่ ระธานสภาได้กล่าวมาเมือ่
สักครูน่ ี้ คือการจ่ายขาดเงินสะสม ในจานวนเงิน ๑๙๑,๓๗๔ บาท
เพือ่ ไปสมทบวงเงินทีไ่ ด้รบั รางวัลมาคือ ๕๓๐,๓๒๖ บาท ก่อนทีจ่ ะมีมติ
ผมก็ขอให้ผู้อานวยการกองคลังชี้แจงให้สมาชิกสภาเทศบาลได้รบั ทราบ
เรียนเชิญครับ
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นางนริศรา สาและ เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และ
ผู้อานวยการกองคลัง ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางนริศรา สาและ ตาแหน่งผู้อานวยการ
กองคลังเทศบาลเมืองสะเตงนอก สืบเนือ่ งมาจากในเดือนมีนาคม ๒๕๕๔
ทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ให้ทางเทศบาลจัดทาแบบสอบถาม
ในกาจัดเก็บภาษี ทางกองคลังก็ได้จดั ทาแบบสอบถามตอบไปในการ
จัดเก็บภาษีของปี พ.ศ. ๒๕๕๒ และปี พ.ศ. ๒๕๕๓ และได้จดั ส่งไปยัง
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ได้พิจารณาคัดเลือกเทศบาลเมือง
สะเตงนอก ซึ่งปรากฏว่า เทศบาลเมืองสะเตงนอกได้รางวัลระดับภาคใต้
ในจังหวัดยะลามีเทศบาลเมืองสะเตงนอกทีเ่ ดียวได้รบั รางวัลนี้ ได้มาเป็น
จานวนเงิน ๕๓๐,๓๒๖ บาท เงินรางวัลนีท้ างคณะผู้บริหารเห็นสมควรว่า
ให้กองคลังจัดซื้อรถ เพือ่ ทีจ่ ะออกไปจัดเก็บภาษี เร่งรัดในการออกไป
จัดเก็บภาษี ถึงพอดูราคามาตรฐานครุภณ
ั ฑ์ จัดซื้อรถบรรทุกดีเซล อยูท่ ี่
ราคา ๖๘๘,๐๐๐ บาท และค่าไฟเบอร์กลาส ๓๓,๗๐๐ บาท รวมแล้ว
ยอดงบประมาณจะใช้ในการจัดซื้อครัง้ นี้ ๗๒๑,๗๐๐ บาท ถึงทีน่ ี้
เงินรางวัลทีไ่ ด้รบั จัดสรรมา ๕๓๐,๓๒๖ บาท ทางคณะผู้บริหารได้
เสนอมาว่าจัดซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด ๑ ตัน ขับเคลือ่ น ๒ ล้อ แบบมี
ช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก เพือ่
ความสะดวกในการทีเ่ จ้าหน้าทีอ่ อกไปจัดเก็บภาษี และใช้ในงานราชการ
อื่น ๆ จึงเสนอมาว่าขออนุมตั ิจา่ ยขาดเงินสะสม เพือ่ นาไปสมทบอีก
๑๙๑,๓๗๔ บาท ขอบคุณมากค่ะ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ ท่านนายกเทศมนตรีไม่ทราบว่าจะชี้แจงเพิม่ เติมอีกหรือไม่ ถ้ามี
ประธานสภาเทศบาล เชิญครับ
นายเกษมสันต์ สาแม ครับตามทีผ่ ู้อานวยการกองคลัง ได้นาเสนอไปแล้วนัน้ เรือ่ งที่
นายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองสะเตงนอกได้รบั รางวัลการบริหารจัดการทีด่ ี ในส่วน
ของกองคลัง ผมถือว่าเงินรางวัลส่วนนีไ้ ด้มาจากการทางานของทีมงาน
ทุกๆ คน แต่ในการปฏิบตั ิจริง ๆ เป็นไปในส่วนของกองคลัง แต่เมือ่ รางวัล
ทีไ่ ด้มาในส่วนนัน้ ผมคิดว่าจะเพิม่ ศักยภาพในการจัดเก็บภาษีในปีต่อไป
และได้หารือในทีมงาน คือให้จดั ซื้อรถบรรทุกดีเซล กระบะขนาด ๑ ตัน
ขับเคลือ่ น ๒ ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (
CAB) พร้อมหลังคา
ไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จานวน ๑ คัน เงินทีไ่ ด้รบั รางวัลมาคงไม่เพียงพอ
อยูแ่ ล้ว ท่านคงทราบดีว่าราคารถยนต์ขณะนีไ้ ม่พอกับจานวนเงินรางวัล

-๙-

นายเกษมสันต์ สาแม
ทีไ่ ด้มา จึงตรวจสอบดูเงินสะสมถ้าจะใช้เงินจานวนหนึง่ คิดว่าคงจะพอมา
นายกเทศมนตรี สมทบในส่วนนัน้ ได้ จึงขออนุมตั ิจากสภาจ่ายขาดเงินสะสมในจานวนเงิน
๑๙๑,๓๗๔ บาท อย่างไรก็ขึ้นอยูก่ ับสภาแห่งนี้ ขอบคุณมากครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ ขอบคุณครับ ผมคิดว่าสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านคงได้ทราบถึง
ประธานสภาเทศบาล รางวัลทีก่ องคลังได้พยายามทาเพือ่ องค์กรของทุก ๆ ท่าน ในโอกาสนี้
ผมขอให้ทกุ ท่านในสภาแห่งนีแ้ สดงความยินดีในการอุตสาหะของกองคลัง
ขอให้ทกุ ท่านให้กาลังใจผู้อานวยการกองคลังและเจ้าหน้าทีด่ ้วยการ
ปรบมือให้กาลังใจ ขอบคุณครับ เชิญครับสมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒
นางอุมาพร ใจแผ้ว
นางอุมาพร ใจแผ้ว ขออนุญาตค่ะ กราบเรียนท่านประธาน และคณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒ ขอบคุณค่ะ ดิฉันนางอุมาพร ใจแผ้ว สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
เขตที่ ๒ ขอชื่นชมคุณนริศรา และทีมงานสามารถได้รบั รางวัลนี้ และอีก
อย่างหนึง่ ทีด่ ิฉันจะสอบถามก่อนทีจ่ ะลงมติ คืออยากสอบถามว่า ปัจจุบนั
นี้ รถทีใ่ ช้งานของสานักงานเทศบาลเมืองสะเตงนอก มีอยูจ่ านวนกีค่ ัน
เพือ่ ประกอบการพิจารณาลงมติ อยากทราบตรงนัน้ ใช้งานอะไรบ้าง
ให้คาชี้แจงได้หรือไม่คะ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ ก่อนอื่นผมขอให้เลขานุการสภา อ่านกฎระเบียบให้ทราบก่อน
ประธานสภาเทศบาล เชิญครับ
นายสมหมาย ลูกอินทร์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย
เลขานุการสภา เงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิม่ เติมถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๘
ข้อ ๘๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ อาจจะจ่ายขาดเงินสะสมได้
โดยได้รบั อนุมตั ิจากสภาท้องถิน่ ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้
(๑) ให้กระทาได้เฉพาะกิจการซึ่งอยูใ่ นอานาจหน้าทีข่ ององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ ซึ่งเกีย่ วกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือ
กิจการทีเ่ ป็นการเพิม่ พูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ หรือ
กิจการทีจ่ ดั ทาเพือ่ บาบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทัง้ นี้ ต้องเป็นไป
ตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ หรือตามทีก่ ฏหมาย
กาหนด
(๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ แต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว

- ๑๐ -

นายสมหมาย ลูกอินทร์ (๓) เมือ่ ได้รบั อนุมตั ิให้จา่ ยขาดเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครอง
เลขานุการสภา ส่วนท้องถิน่ ต้องดาเนินการก่อหนีผ้ ูกพันและเบิกจ่ายให้เสร็จสิน้ ภายใน
ระยะเวลาไม่เกินหนึง่ ปีถัดไป หากไม่ดาเนินการภายในระยะเวลา
ทีก่ าหนดให้การจ่ายขาดเงินสะสมนัน้ เป็นอันพับไป
ทัง้ นี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ มียอดเงินสะสมคงเหลือ
เพียงพอทีจ่ ะจ่ายค่าใช้จา่ ยประจาและกรณีฉุกเฉินทีม่ สี าธารณภัยเกิดขึ้น
โดยการใช้จา่ ยเงินสะสมให้คานึงถึงฐานะการคลัง และเสถียรภาพใน
ระยะยาว
ซึ่งถ้าดูระเบียบตามข้อ ๘๙ เราจะต้องมาพิจารณาการจ่ายขาด
เงินสะสมภายใต้เงื่อนไขทีผ่ มได้กล่าวมาก็ให้สภาเป็นผู้พิจารณาว่าจะ
เห็นชอบอนุมตั ิให้จา่ ยขาดเงินสะสมในการจัดซื้อรถ จานวน
๑๙๑,๓๗๔ บาท หรือไม่อยูท่ ดี่ ุลพินิจของสภาเป็นผู้พิจารณา ขอบคุณ
ครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ ขอบคุณครับ เชิญคณะผู้บริหารชี้แจงทีส่ มาชิกสภาเทศบาลเมือง
ประธานสภาเทศบาล สะเตงนอก เขตที่ ๒ ได้สอบถาม เชิญครับ
นายสมภพ มีเดช ขอบคุณครับ ท่านประธานสภาทีเ่ คารพ ท่านนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี ท่านรองนายกเทศมนตรี ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ข้าราชการทุก
ท่าน ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตามทีค่ ุณอุมาพร ใจแผ้ว สมาชิกสภา
เทศบาลเมืองสะเตงนอก เขตที่ ๒ ให้เกียรติถามว่า รถยนต์ทใี่ ช้ใน
สานักงานเทศบาล ทีใ่ ช้งานมีกคี่ ัน ขอบคุณครับผม อยากจะบอกให้
สมาชิกสภาเทศบาลเราได้รบั ทราบ รถยนต์ขณะนีท้ เี่ รามีใช้งานใน
สานักงานมีทงั้ หมด ๕ คัน ดังนี้
คันที่ ๑ คันหมายเลขทะเบียน
ก ๕๙๔๔ ยะลา เป็นรถ
ขับเคลือ่ น ๔ ล้อ ๔ ประตู ใช้งานอยูก่ ับกองช่าง
คันที่ ๒ คันหมายเลขทะเบียน
ก ๕๗๙๕ ยะลา เป็นรถ
ขับเคลือ่ น ๔ ล้อ ๔ ประตู ใช้งานอยูก่ ับกองสาธารณสุขและสิง่ แวดล้อม
คันที่ ๓ คันหมายเลขทะเบียน บง ๓๔๕ ยะลา เป็นรถกูช้ ีพ
กูภ้ ยั ๔ ประตูโฟวิล ขับเคลือ่ น ๔ ล้อ
คันที่ ๔ คันหมายเลขทะเบียน ๔๐-๐๐๖๕ ยะลา รถตูย้ หี่ อ้
โตโยต้า

- ๑๑ –

นายสมภพ มีเดช ซึ่ง ๔ คันนีถ้ ือกาเนิดขึ้นพร้อมกับองค์การบริหารส่วนตาบลครับ
รองนายกเทศมนตรี สิบกว่าปีมาแล้ว ถ้าใครขับ ๔ คันนีถ้ ้าไปหาดใหญ่คงต้องลุน้ ระทึกตลอด
ทาง และอีกหนึง่ คันได้มาเมือ่ ๕ ปีทแี่ ล้ว คือ
คันที่ ๕ คันหมายเลขทะเบียน กข ๙๑๔๐ ยะลา สภาพก็
เพียงพอจะดูได้กว่า ๔ คันทีก่ ล่าวมา สมัยองค์การบริหารส่วนตาบลก่อน
ยกฐานะเป็นเทศบาล
สรุปว่ารถยนต์มที งั้ หมดใช้งานในสานักงาน ๕ คัน ถ้าเปรียบแล้ว
ก็คงจะต้องเป็นรถสว. คือเป็นรถสูงวัยหมดแล้ว เราไม่เอ่ยอ้างถึงเทศบาล
หรือองค์การบริหารส่วนตาบลอื่น ว่าเขามีรถกันมากมาย เราเพียงแต่มไี ว้
พอใช้งาน จึงได้นาเสนอว่า เมือ่ กองคลังได้รางวัลมาห้าแสนกว่าบาท และ
ขณะนีก้ องคลังยังไม่มรี ถใช้งาน เวลาไปติดต่อประสานงานกับธนาคาร ซึ่ง
หลัก ๆ จะวิ่งไปธนาคาร และส่งเอกสารไปทีส่ านักงานตรวจเงินแผ่นดิน
ซึ่งทีผ่ ่านมากองคลังก็จะหยิบยืม รถสามสีค่ ันทีพ่ อจะไปได้ หลายครัง้ ก็ใช้
รถสมาชิกสภาเทศบาลเอาไปธนาคาร ซึ่งตรงนีต้ ้องฝากบอกกล่าวถึง
สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน พิจารณาให้ด้วยว่า จะขอจัดซื้อรถยนต์ให้
กองคลังสักหนึง่ คัน เพือ่ จัดเก็บภาษี ปรับปรุงคุณภาพในการทางานได้ดียงิ่
ๆ ขึ้น ขอบคุณครับท่านประธาน
นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ ขอบคุณครับ เชิญสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดจะอภิปราย
ประธานสภาเทศบาล เชิญครับ ถ้าไม่มผี มขอลงมติ เชิญเลขานุการสภาครับ
นายสมหมาย ลูกอินทร์ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอนุมตั ิให้จา่ ยขาดเงินสะสมจานวน
เลขานุการสภา ๑๙๑,๓๗๔ บาท เพือ่ นาไปสมทบจัดซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด ๑ ตัน
ขับเคลือ่ น ๒ ล้อ โปรดยกมือขึ้นครับ
ทีป่ ระชุม มีมติเห็นชอบ ๑๕ เสียง
ไม่เห็นชอบ - เสียง
งดออกเสียง

๓ เสียง

นายสมหมาย ลูกอินทร์ ก็ถือว่าทีป่ ระชุมมีมติให้จา่ ยขาดเงินสะสมในระเบียบวาระที่ ๓ ครับผม
เลขานุการสภา
นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ ขอบคุณครับสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน
ประธานสภาเทศบาล

- ๑๒ –

ระเบียบวาระที่ ๔ ญัตติ เพือ่ พิจารณาขออนุมัติจา่ ยขาดเงินสะสมจัดซื้อทีด่ ินเพือ่
ก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หมู่ที่ ๖ ตาบล
สะเตงนอก อาเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา เนือ้ ทีไ่ ม่น้อยกว่า ๕๐
ตารางวา เป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท
นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ โอกาสนีข้ อให้คณะผู้บริหารชี้แจง เชิญครับ
ประธานสภาเทศบาล
นายเกษมสันต์ สาแม เรียนประธานสภา ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายเกษมสันต์
นายกเทศมนตรี สาแม นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก มีอีกอย่างหนึง่ คือ ในเทศบัญญัติ
ของเทศบาลเมืองสะเตงนอก ปี ๒๕๕๕ นี้ เรามีอาคารสานักงานปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย สถานที่ ทีจ่ ะจัดสร้างมีเนือ้ ทีค่ ับแคบ
จึงจาเป็นต้องขยายพืน้ ทีอ่ ีก ไม่น้อยกว่า ๕๖ ตารางวา คือในส่วนของ
ด้านหน้าของเทศบาล เป็นของเทศบาลเมืองอยูแ่ ล้ว ในการทีจ่ ะไปสร้าง
อาคารปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ผมก็นาเสนอสภาในวงเงิน
๕๐๐,๐๐๐ บาท เนือ้ ทีไ่ ม่น้อยกว่า ๕๐ ตารางวา เพือ่ ให้สภาอนุมตั ิใน
ส่วนของส่วนนัน้ จะจัดซื้ออย่างไร แบบใด ก็ต้องมารับทราบความจริงจาก
ผม ผมก็ค่อนข้างไม่แน่ใจ เพราะเวลากระชั้นชิด ภายใน ๓๐ กันยายน
๒๕๕๕ นี้ ก็จะสิน้ ปีงบประมาณ กลัวจะเป็นพืน้ ทีเ่ ป็นไร่ เราต้องมาแบ่ง
อีกเป็นตารางวากลัวจะไม่ทนั จึงขออนุมตั ิในส่วนนี้ เพราะผมได้ถาม
เจ้าของทีด่ ินไปแล้วว่า เขาจะขายทีด่ ินหน้าสานักงานเทศบาล เนือ้ ที่ ๕๐
ตารางวา ในวงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท เป็นลักษณะเนือ้ ทีเ่ ป็นไร่การ
แบ่งแยกกลัวห้วงเวลาไม่ทนั ก็ต้องมารับทราบกัน นาเสนอสภาเพือ่
พิจารณา ขอบคุณครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ ขอบคุณครับ คณะผู้บริหารได้ชี้แจงเกีย่ วกับการจัดซื้อทีด่ ินใน
ประธานสภาเทศบาล เนือ้ ที่ ๕๐ ตารางวา หรือเรียกกันว่า ๒ ห้อง ในวงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท
เชิญสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน มีทา่ นใดจะอภิปรายเชิญครับสมาชิก
สภาเทศบาล เขตที่ ๒
นางอุมาพร ใจแผ้ว กราบเรียนท่านประธานสภา และคณะผู้บริหาร ดิฉันนางอุมาพร
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒ ใจแผ้ว สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก เขตที่ ๒ ก่อนจะพิจารณา
เรือ่ งการจัดซื้อทีด่ ินนี้ ดิฉันขอถามเหมือนคาถามทีแ่ ล้ว ตอนนีเ้ ทศบาลมี
ทรัพย์สินทีเ่ ป็นทีด่ ินเปล่า มีอยูจ่ านวนกีไ่ ร่ และใช้งานอะไรได้บา้ ง อยากจะ
ทราบข้อมูลก่อนค่ะ เพือ่ ประกอบการพิจารณา ขอบคุณค่ะ

- ๑๓ -

นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ ขอบคุณครับ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายเชิญครับ ถ้า
ประธานสภาเทศบาล ไม่มี ขอเชิญคณะผู้บริหารชี้แจงเกีย่ วกับทีด่ ินว่างเปล่าของเทศบาลเมือง
สะเตงนอกเชิญครับ
นายเกษมสันต์ สาแม สวัสดีครับ เรือ่ งทีด่ ินของเทศบาลทีผ่ มได้เข้ามาดารงตาแหน่ง
นายกเทศมนตรี ทีด่ ินมีอยูด่ ้านหลังสานักงานเทศบาล ตัง้ แต่สมัยองค์การบริหารส่วนตาบล
ซื้อเก็บไว้ในส่วนนัน้ รูส้ ึกว่าจะทาเป็นสนามกีฬาเพือ่ รองรับเอาไว้ทาสนาม
กีฬา จานวน ๔๐ กว่าไร่ แต่ตอนนีท้ างสภาได้อนุมตั ิไปก่อสร้างอาคาร
อาสาสมัครรักษาดินแดนอาเภอเมืองยะลา(อ.ส.) ตอนนีไ้ ด้ก่อสร้างแล้ว
ส่วนด้านหน้าสานักงานเทศบาลเริม่ แรกจัดซื้อ ๑ ไร่ และได้ก่อสร้างศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กก็ได้ก่อสร้างไปแล้ว ต่อมาผมได้จดั ซื้อ ๒ ไร่ ส่วนหนึง่ เรา
จอดรถยนต์อยู่ ทางสานักงานโยธาจังหวัดยะลาจะให้งบประมาณให้กับ
เทศบาลเมืองสะเตงนอกในส่วน ๒ ไร่นอี้ าคารสันทนาการเกีย่ วกับการ
ออกกาลัยกายส่วนแบบแปลนเป็นแบบใดส่วนหนึง่ ได้จดั สร้างอาคาร
ปูองกันฯ และอีกส่วนหนึง่ ให้จดั สร้างอาคารสันทนาการ ส่วนอาคาร
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยต้องขอสภา อีกครัง้ เนือ้ ที่ ๕๐ ตารางวา
ส่วนตลาดทีห่ มูท่ ี่ ๔ ใช้ประโยชน์ในการสร้างตลาดไปแล้ว โครงการตลาด
ก็จะเปิดเร็ว ๆ นี้ ขอเวลาสักนิดคณะกรรมการกาลังจะประชุมเรือ่ งตลาด
ส่วนหนึง่ เป็นทรัพย์สินของทีด่ ินเทศบาลและอีกส่วนหนึง่ มาจากตอนทีเ่ ป็น
องค์การบริหารส่วนตาบลเดิมในการแก้ปญ
ั หาเศรษฐกิจได้จดั ซื้อไว้ที่
เบอเส้งเป็นทุง่ นา ๖ ไร่ ในส่วนของเทศบาลตาบลสะเตงนอกได้จดั ซื้อทีด่ ิน
ทีม่ ลายูบางกอก หมูท่ ี่ ๑๑ ทีจ่ านวนหนึง่ ตรงนัน้ เพือ่ ต้องการสร้างตลาด
ด้วยเหมือนกัน เพราะแถวมลายูบางกอกบางฤดู มีผู้คนมาค้าขายผัก
ผลไม้มากมาย ได้จดั ซื้อทีด่ ินเอาไว้รองรับเพือ่ ก่อสร้างอาคารตลาดให้
เหมือนกับหมูท่ ี่ ๔ ตรงนี้ เท่าทีจ่ าได้กาปงบูเกะ ๑ ที่ นัดโต๊ะโมง ๑ ที่
มีด้านหน้าสานักงาน ทีม่ ลายูบางกอก บอกกล่าวได้
รับทราบทีด่ ินทีเ่ ทศบาลได้จดั ซื้อไว้ ขอบคุณครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ ขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด
ประธานสภาเทศบาล จะอภิปรายเชิญครับสมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒ นางอุมาพร ใจแผ้ว

- ๑๔ -

นางอุมาพร ใจแผ้ว
กราบเรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร ด้านหลังของเทศบาล มี
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒ เนือ้ ที่ ๔๐ กว่าไร่ ใช่หรือไม่ค่ะ วัตถุประสงค์คือสร้างสนามกีฬาใช่หรือไม่
ค่ะ เพือ่ การออกกาลังกาย ดังนัน้ อาคารสันทนาการถ้าย้าย จากด้านหน้า
ตรงนัน้ ไปอยูท่ างที่ ๔๐ กว่าไร่ ได้หรือไม่ค่ะ เพราะมันอยูข่ องการออก
กาลังกายเหมือนกัน คือลักษณะการออกกาลัยกาย ดิฉันเห็นตรงนี้ ตาม
ความคิดของดิฉันในจานวนเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทนี้ แทนทีจ่ ะมาซื้อเป็น
ทีด่ ินกับนามาเพือ่ สร้างอาคารเลยดีกว่ากับเนือ้ ที่ ๒ ไร่ ทีด่ ้านหน้า ทีท่ า่ น
นายกเทศมนตรีได้แจ้งมา จะได้เร็วกว่า กับทีเ่ ราไปซื้อทีด่ ินเพิม่ เพียงแต่ว่า
เราขอย้ายจากอาคารสันทนาการ ตรงนัน้ เข้าไปในเนือ้ ที่ ๔๐ กว่าไร่ เนือ้
ทีน่ จี้ ะกว้างมาก ถ้าจัดสรรให้ดีคิดว่าน่าจะได้ ขอบคุณค่ะ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ ขอบคุณครับ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายเชิญครับ
ประธานสภาเทศบาล
ท่านสมาชิกสภาเทศบาลเขตที่ ๑ นายบากอรี บาเก็ง
นายบากอรี บาเก็ง สวัสดีครับ ผมนายบากอรี บาเก็ง สมาชิกสภาเทศบาล
เมือง
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๑ สะเตงนอกเขตที่ ๑ผมว่าการทีจ่ ะจัดซื้อทีด่ ิน ๕๐ ตารางวา ก็คือ ๒ ห้อง
ผมว่าน่าจะสร้างตรงนีจ้ ะเป็นทีอ่ าคารปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ถ้า
เกิดว่าเราไปสร้างทีท่ า่ นสมาชิกสภาเทศบาลกล่าวมาจะไกลห่างชุมชนมาก
คือสถานทีต่ รงนีเ้ ราต้องการความรวดเร็วในการออกไปทางานของ
เจ้าหน้าทีป่ อู งกัน ถ้าเกิดว่าเราไปสร้างทีส่ มาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒
กล่าวมาถ้าไฟไหม้เกิดทีห่ มูท่ ี่ ๑ ระยะทางจะไกลมาก เพราะว่าทางเข้าก็
แคบ ขอบคุณครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ ขอบคุณครับ เชิญครับสมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒ คุณอุมาพร
ประธานสภาเทศบาล
นางอุมาพร ใจแผ้ว กราบเรียนท่านประธาน และคณะผู้บริหาร ดิฉันนางอุมาพร
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒ ใจแผ้ว สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒ ตามทีท่ า่ นสมาชิกสภาเทศบาล
เขตที่ ๑ ได้กล่าวมา ดิฉันเข้าใจความหมายแล้วค่ะ คือดิฉันหมายความว่า
อาคารเฉพาะอาคารสันทนาการเกีย่ วกับการออกกาลังกาย เพียงแต่ว่า
ย้ายเข้ามาทีเ่ นือ้ ที่ ๔๐ กว่าไร่ ซึ่งได้อยูใ่ นเนือ้ ที่ ทีท่ า่ นนายกเทศมนตรีได้
ชี้แจงแล้ว เป็นสถานทีอ่ อกกาลังกายเป็นลานกีฬาแต่ว่าด้านหน้าตรงเนือ้ ที่
๒ ไร่ ไม่ได้หา้ ม แต่จะเอา ๕๐๐,๐๐๐ บาท ไปซื้อในเนือ้ ทีก่ ับไปสร้าง
อาคารเพือ่ ความรวดเร็วกว่า จะได้มอี าคารในเนือ้ ที่ ๒ ไร่ ตรงนัน้ ใช้เฉพาะ
อาคารปูองกันอย่างเดียวได้หรือไม่ค่ะ

- ๑๕ -

นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ ขอบคุณครับ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายเชิญครับ
ประธานสภาเทศบาล คณะผู้บริหารจะชี้แจงเพิม่ เติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มผี มในฐานะประธานสภา
ผมจะขอมติ เชิญเลขานุการสภาดาเนินการต่อ เชิญครับ
นายสมหมาย ลูกอินทร์ ครับถ้าไม่มผี ู้ใดอภิปรายก็จะดาเนินการลงมติ สมาชิกสภา
เลขานุการสภา เทศบาลท่านใดอนุมตั ิให้จา่ ยขาดเงินสะสม จานวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท
เพือ่ นาไปจัดซื้อทีด่ ิน โปรดยกมือครับ
ทีป่ ระชุม มีมติเห็นชอบ ๑๑ เสียง
ไม่เห็นชอบ - เสียง
งดออกเสียง
๗ เสียง
นายสมหมาย ลูกอินทร์ ก็ถือว่าเสียงส่วนใหญ่มมี ติให้จา่ ยขาดเงินสะสม จานวน ๕๐๐,๐๐๐
เลขานุการสภา บาท เพือ่ นาไปจัดซื้อทีด่ ินในการก่อสร้างอาคารปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัย
นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ ขอบคุณมากครับ สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ก่อนจะเข้าใน
ประธานสภาเทศบาล ระเบียบวาระที่ ๕ ผมขอพักการประชุม ๑๕ นาที
----------------------------พัก ๑๕ นาที -------------นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ เชิญสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านครับ
ประธานสภาเทศบาล
ระเบียบวาระที่ ๕ ญัตติเพือ่ พิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ของหน่วยงานสานักปลัดเทศบาล
ซึ่งรายละเอียดปรากฏตามเอกสารทีไ่ ด้แนบ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ โอกาสนี้ เชิญคณะผู้บริหารชี้แจง เชิญครับ
ประธานสภาเทศบาล
นายเกษมสันต์ สาแม เรียนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดูเอกสารทีเ่ จ้าหน้าทีไ่ ด้แจกไว้
นายกเทศมนตรี บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ของ
สานักปลัดเทศบาล โอนเพิม่ ครัง้ นี้ ๒,๙๐๐ บาท ยอดงบประมาณหลัง
โอน ๒,๙๐๐๐ บาท ในหมวดครุภณ
ั ฑ์ และดู หน้าที่ ๒ งบประมาณ
อนุมตั ิ ๕๐๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๓๐๙,๓๕๐ บาท

- ๑๖ -

นายเกษมสันต์ สาแม
นายกเทศมนตรี

โอนลดครัง้ นี้ ๒,๙๐๐ บาท ยอดเงินงบประมาณคงเหลือ ๓๐๖,๔๕๐
บาท เพือ่ ความชัดเจนผมจะให้หวั หน้าสานักปลัดเทศบาล ชี้แจงให้ที่
ประชุมได้เข้าใจชัดเจน เชิญครับ

นายเกรียงศักดิ์ อินทรสกุล สืบเนือ่ งจากทางเทศบาลเมืองสะเตงนอก ได้มที า่ นรองนายก
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล เทศมนตรี เพิม่ อีกหนึง่ ท่าน ทีน่ กี้ ็จาเป็นต้องจัดซื้อเก้าอี้ ๑ ตัว จึงขอโอน
เงินงบประมาณจากเงินสารองจ่าย ๒,๙๐๐ บาท ผมขอชี้แจงเพียงเท่านี้
ครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ ขอบคุณครับ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย เชิญครับ
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒ ท่านจ่าสิบเอก วรดร รอดทุกข์
จ่าสิบเอก วรดร รอดทุกข์ กราบเรียนท่านประธานทีเ่ คารพ และคณะผู้บริหารทุกท่าน ผม
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒ เห็นด้านหน้าของบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี ๒๕๕๕
อนุมตั ิเมือ่ วันที่ มิถุนายน ๒๕๕๕ แต่วันทีย่ งั ไม่ได้ลง ด้านหลังผู้บริหาร
ได้อนุมตั ิแล้วหัวหน้าหน่วยงานคลังตรวจสอบแล้วมีงบประมาณเพียงพอ
ไม่ทราบว่าลงวันทีอ่ นุมตั ิวันทีเ่ ท่าไร แต่ว่าผู้บริหารได้อนุมตั ิแล้ว ด้านหน้า
ขอให้ลงให้ชัดเจนด้วยครับเพือ่ บางสิง่ บางอย่าง ขอบคุณมากครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ ท่านใดจะอภิปรายเชิญครับ เชิญท่านรองปลัดเทศบาลครับ
ประธานสภาเทศบาล
นายสมหมาย ลูกอินทร์ ถ้าดูตามแบบบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
รองปลัดเทศบาล พ.ศ.๒๕๕๕ ทีเ่ ว้นอนุมตั ิเมือ่ วันที่ ทีเ่ ว้นไว้เ
นือ่ ง จากว่าการโอนเงิน
งบประมาณครัง้ นีอ้ ยูใ่ นหมวดครุภณ
ั ฑ์ทดี่ ินและสิง่ ก่อสร้าง ซึ่งตาม
ระเบียบเป็นอานาจของสภาจะเป็นผู้พิจารณาอนุมตั ิก็เลยเว้นไว้ เอาไว้
เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดถ้าสภาอนุมตั ิวันนีเ้ ราก็ได้ลงวันทีอ่ นุมตั ิวันนี้ วันที่
๑๒ จึงเว้นไว้ไม่ได้ใส่วันทีค่ รับผม
นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายเชิญครับ ถ้าไม่มผี มขอ
ประธานสภาเทศบาล ลงมติเชิญเลขานุการสภาดาเนินการต่อไป
นายสมหมาย ลูกอินทร์ ถ้าไม่มี
ผมก็จะดาเนินการลงมติ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอนุมตั ิ
เลขานุการสภา ให้โอนเงินงบประมาณในหมวดครุภณ
ั ฑ์ เพือ่ นาไปจัดซื้อเก้าอี้แบบพนักพิง
จานวน ๒,๙๐๐ บาท โปรดยกมือครับ

- ๑๗ ทีป่ ระชุม มีมติเห็นชอบ ๑๗ เสียง
งดออกเสียง ๑ เสียง
นายสมหมาย ลูกอินทร์ ครับถือว่าเสร็จสิน้
เลขานุการสภา
นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ ขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน
ประธานสภาเทศบาล
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ เชิญสมาชิกสภาเทศบาล และคณะผู้บริหารเชิญครับ
ประธานสภาเทศบาล
นายเกษมสันต์ สาแม ครับท่านประธานสภา ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมก็ปลืม้ ปิติมผี ู้
นายกเทศมนตรี ใจดีทา่ นหนึง่ คือนายวิษณุ นิวา ได้บริจาคทีด่ ินจานวน
จานวน ๒ แปลง
แปลงที่ ๑ หมูที่ ๗ ตาบลสะเตงนอก อาเภอเมือง
จังหวัดยะลา หนังสือรับรองการทาประโยชน์ น.ส. ๓ ก. เลขทีด่ ิน ๒๒๗
จานวนเนือ้ ที่ ๒ ไร่ ๔๙
กิจกรรมศาสนกิจ

๖๑๐

ตารางวา ให้เทศบาลเพือ่ ใช้ประโยชน์ด้าน

แปลงที่ ๒ หมูท่ ี่ ๑๓ ตาบลสะเตงนอก อาเภอเมือง
จังหวัดยะลา โฉนดทีด่ ิน เป็นหนังสือสาคัญแสดงกรรมสิทธิ์ โฉนดทีด่ ิน
น.ส. ๔ จ. เลขทีด่ ิน ๙๓๘๗๕ ทีด่ ินแปลงนีม้ เี นือ้ ทีป่ ระมาณ
๑ งาน ๑๕ ตารางวา เพือ่ ให้เป็นทางสาธารณประโยชน์เพือ่ ให้
ประชาชนใช้ประโยชน์รว่ มกัน
ได้บริจาคให้กับเทศบาลเมืองสะเตงนอก ผมก็ปลืม้ ปิติตนื้ ตันใจ
จึงอยากนาเรียนให้สภาได้รบั ทราบว่าบุคคลนีไ้ ด้บริจาคทีด่ ินจานวน
ดังกล่าว ขณะนีไ้ ด้ก่อสร้างอาคารมัสยิดแล้ว
๑ แปลง
มอบให้กับเทศบาลเมืองสะเตงนอกยังไม่ได้ดาเนินการจัดโอนทีด่ ินอีก
ในส่วนของบุคคลผู้บริจาคผมได้นาเสนอหัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
เกีย่ วกับเกียรติบตั รมอบไว้ ซึ่งได้ให้หวั หน้าสานักปลัดเทศบาลดาเนินการ
จัดทาเมือ่ วานเองครับ คุณงา มความดีทเี่ ขาได้บริจาคไว้ให้เทศบาล
เมืองสะเตงนอก นาเรียนให้ทสี่ ภาแห่งนีเ้ พือ่ ทราบ
ต่อไปผมจะนาเสนอในสภาแห่งนีเ้ กีย่ วกับการจ่ายขาดเงินสะสม
ครัง้ ทีแ่ ล้วทีไ่ ด้ประชุมสภาเกีย่ วกับการจัดซื้อรถบรรทุกขยะทีต่ งั้ วงเงินไว้
๒,๓๐๐,๐๐๐ บาท เพือ่ จัดซื้อเพิม่ อีก ๑ คัน พอไปหารือแล้วจริง ๆ
แล้วเกิดปัญหาหลาย ๆ อย่าง เพราะว่ารถบรรทุกขยะคันดังกล่าว เป็นรถ

- ๑๘ นายเกษมสันต์ สาแม
นายกเทศมนตรี

ขนาดใหญ่ ในส่วนนีผ้ มอยากจะให้รองนายกเทศมนตรีรองสมภพชี้แจงได้
รับทราบ ขอเชิญครับ

นายสมภพ มีเดช ขออนุญาตกล่าวสวัสดีอีกครัง้ ครับท่านประธานสภา ท่านสมาชิก
รองนายกเทศมนตรี สภาเทศบาลทีเ่ คารพทุกท่าน สืบเนือ่ งจากเราประชุมครัง้ ทีแ่ ล้ว สภาได้มี
มติอนุมตั ิจา่ ยขาดเงินสะสมจานวนเงิน ๒,๓๐๐,๐๐๐ บาท เพือ่ จัดซื้อ
รถบรรทุกขยะ ๒ ล้อใหญ่ ๑ คัน ซึ่งก่อนหน้านีเ้ ราได้จดั ซื้อแล้ว ๑ คัน
และทีเ่ ราได้ขออนุมตั ิสภาครัง้ ก่อนเป็นรถ ขนาดเดียวกัน หลังจากเราได้
คันใหม่แล้ว ลงในพืน้ ทีเ่ ราติดขัด ปัญหาอย่างนีค้ รับผม
ข้อที่ ๑ คือรถ ๖ ล้อใหญ่เรามาแก้ปญ
ั หาแล้ววิ่งลงในพืน้ ทีแ่ ล้ว
เกิดปัญหาใหม่ขึ้น เนือ่ งจากถนนหลาย ๆ ซอย ทีเ่ ป็นปัญหาอยู่ ว่า เรา ยัง
ไม่สามารถเข้าไปแก้ไขได้ เนือ่ งจากรถบรรทุกขยะ ๖ ล้อคันใหม่ใหญ่มาก
ข้อที่ ๒ หลังจากเรานารถออกไปวิ่งในพืน้ ทีถ่ นนหลายสายรถจะ
ติดเพราะรถขยะของเรามีขนาดใหญ่กินพืน้ ทีม่ าก ก็มาปรึกษาหารือว่าจะ
แก้ปญ
ั หาได้อย่างไร จึงนาเสนอสภาแห่งนีว้ ่า จ่ายขาดเงินสะสม
๒,๓๐๐,๐๐๐ บาท ทีส่ ภาได้อนุมตั ิเมือ่ ประชุมสภาคราวทีแ่ ล้วจะขอ
เปลีย่ นแปลงให้รถบรรทุกขยะคันดังกล่าวเล็กลงกว่าเดิม เพือ่ ทีจ่ ะสามารถ
เข้าไปในซอยต่าง ๆได้ และแก้ปญ
ั หารถทีม่ าติดอยูด่ ้านหลังรถบรรทุกขยะ
ซึ่งเบือ้ งต้นได้สเป็กมาดังนีค้ รับ
เป็นรถบรรทุกขยะมูลฝอย แบบอัดท้าย ผลิตประกอบจากโรงงาน
ทีไ่ ด้รบั การรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน มอก. ๙๐๐๑-๒๕๕๒
(ISO ๙๐๐๑:๒๐๐๘) ในขอบข่ายการออกแบบและการพัฒนา การผลิต
และการบริการซ่อมบารุงตัวถังยานพาหนะ ตัวรถชนิด ๖ ล้อ เครือ่ งยนต์
ดีเซล มีกาลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๑๓๐ แรงม้า ติดตัง้ ตูบ้ รรจุขยะมูลฝอย
มีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า ๖ ลบ.เมตร ชุดอัดขยะ ชุดดันคายขยะ
ทางานด้วยระบบไฮดรอลิค ติดตัง้ สัญญาณไฟวับวาบ แบบแผงสัน้ มีจาน
โค้งกระจายแสงแบ่งเป็น ๕ ช่อง แบบมัลติรเี ฟล็กเตอร์ ให้แสงวับวาบ
ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ครัง้ /นาที และวิทยุ CD-Player เครือ่ งปรับอากาศ ตัว
รถกลและอุปกรณ์ทกุ ชนิดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน
และคุณลักษณะเฉพาะรถเป็นรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย แบบอัด
ท้าย ชนิด ๖ ล้อ ล้อหน้าเดีย่ ว ล้อหลังคู่ เป็นเครือ่ งดีเซล ไม่น้อยกว่า
๔ สูบ ๔ จังหวะ มีกาลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๓ ๐ แรงม้า ตูบ้ รรทุก
มูลฝอย มีขนาดบรรจุของตูไ้ ม่น้อยกว่า ๖ ลูกบาศก์เมตร ตูบ้ รรทุกมูลฝอย

- ๑๙ 
นายสมภพ มีเดช ผนังด้านข้างไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร ด้านบนไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร

รองนายกเทศมนตรี พืน้ ทีต่ ัวถังหนาไม่น้อยกว่า ๔.๕ มิลลิเมตร น้าหนักของรถรวมน้าหนัก
บรรทุก (G.V.W) ไม่ต่ากว่า ๖,๕๐๐ กิโลกรัม ชุดอัดท้ายทางานด้วยระบบ
ไฮโดรลิก ผลิตแรงด้นสูงสุดไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ครัง้ /นาที
ซึ่งราคาทีเ่ ราได้รบั แจ้งมา ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท จะถูกกว่าเดิม
๓๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งตรงนีผ้ มมัน่ ใจว่า หลังจากสภาให้ความเห็นชอบรถ
คันนีเ้ ล็กกว่าเดิมจะแก้ปญ
ั หาทีก่ ล่าวมาข้างต้นได้ทงั้ หมด ขอบคุณมาก
ครับผม
นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ ขอบคุณครับ ในระเบียบวาระที่ ๖ เรือ่ งอื่น ๆ ฝุายบริหารได้
ประธานสภาเทศบาล เสนอขอเปลีย่ นแปลงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ซึ่งในคราวประชุมสภา
เทศบาลเมืองสะเตงนอก ครัง้ ที่ ๓ สมัยที่ ๒ (ครัง้ ที่ ๒) เมือ่ วันจันทร์
ที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๕ ซึ่งหน้าที่ ๕๖ ซึ่งสภาแห่งนีไ้ ด้อนุมตั ิจา่ ยขาดเงิน
สะสม เพือ่ จัดซื้อรถบรรทุกขยะ จานวน ๒,๓๐๐,๐๐๐ บาท และคาขอ
ของฝุายบริหารขอเปลีย่ นแปลงในส่วนของราคา จากราคา ๒,๓๐๐,๐๐๐
บาท เป็น ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งลดลงเหลือ ๓๐๐,๐๐๐ บาท
โอกาสนีผ้ มขอให้เลขานุการสภาอ่านระเบียบ เชิญครับ
นายสมหมาย ลูกอินทร์ สืบเนือ่ งจากระเบียบวาระการประชุมในวันนีเ้ รามีเพียง ๖ ระเบียบ
เลขานุการสภา วาระการประชุม ซึ่งไม่มเี รือ่ งทีท่ า่ นนายกเทศมนตรีเสนอมา ซึ่งตาม
ระเบียบแล้วจะเสนอด้วยวาจาก็ได้ แต่เมือ่ เสนอแล้วก็ต้องให้ประธานที่
ประชุมเห็นควรอนุญาต ซึ่งระเบียบข้อบังคับการประชุม ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๗
(แก้ไขเพิม่ เติมถึง) (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้กาหนดไว้ใน ข้อ ๓๘
ญัตติดังต่อไปนีอ้ าจเสนอด้วยวาจาในทีป่ ระชุมสภาท้องถิน่ ก็คือยูท่ ี่ (๖)
ญัตติทปี่ ระธานทีป่ ระชุมสภาเห็นควรอนุญาตเมือ่ ประธานสภาอนุญาต
แล้วก็ให้ประธานบรรจุเข้าในระเบียบวาระการประชุมคราวนัน้
เพราะฉะนัน้ ก็อยากจะให้ดาเนินการเป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิน่ อยากให้ทาง
ผู้บริหารขอเพิม่ ญัตติในวันนีก้ ่อน เพือ่ ขอแก้ไขเปลีย่ นแปลงในกรณีทเี่ ราได้
จ่ายขาดเงินสะสมไปแล้ว ขอเพิม่ ก่อน พอหลังจากเพิม่ เสร็จก็อยูท่ ปี่ ระธาน
ว่าจะอนุญาตให้เพิม่ หรือไม่ พอประธานอนุญาตหรือไม่อนุญาต สมมติว่า
อนุญาตก็ให้ทางสมาชิกสภาเทศบาลมาพิจารณากันว่ามีรายละเอียดอะไร
ทีจ่ ะแก้ไขเปลีย่ นแปลงแล้วหลังจากนัน้ ก็จะให้ทปี่ ระชุมลงมติว่าจะให้

- ๒๐ -

นายสมหมาย ลูกอินทร์
เลขานุการสภา

แก้ไขเปลีย่ นแปลงทีเ่ ราได้จา่ ยขาดเงินสะสมไปแล้วหรือไม่ ก็ขอนาเรียน
เพียงเท่านีก้ ่อน

นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ ขอบคุณครับ ขอเชิญฝุายบริหาร
ประธานสภาเทศบาล
นายเกษมสันต์ สาแม สวัสดีครับท่านประธานสภา ก็อยาก
จะขออนุญาตเพิม่ ญัตติการ
นายกเทศมนตรี แก้ไขเปลีย่ นแปลงคาชี้แจงจากทีไ่ ด้นาเสนอจ่ายขาดเงินสะสมเมือ่ ประชุม
คราวทีแ่ ล้ว วงเงิน ๒,๓๐๐,๐๐๐ บาท ขอเปลีย่ นแปลงคาชี้แจงเป็น
๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพือ่ มาจัดซื้อรถบรรทุกขยะในวงเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐
บาท ตามขนาดทีท่ า่ นรองสมภพได้นาเสนอเมือ่ สักครูน่ ี้ ขอเสนอญัตติเพิม่
ญัตติเพิม่ เติมเปลีย่ นแปลงคาชี้แจงประมาณรายจ่าย
นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ ขอบคุณครับ ผมในฐานะประธานสภา ในเมือ่ ฝุายบริหารได้ขอ
ประธานสภาเทศบาล อนุญาตเปลีย่ นแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย เนือ่ งด้วยเหตุผลทีฝ่ ุาย
บริหารได้ชี้แจงเมือ่ สักครู่ เพือ่ ประโยชน์ของประชาชน ผมในฐานะ
ประธานสภา ผมอนุญาตให้เพิม่ ระเบียบวาระที่ ๗ ในวันนี้
ระเบียบวาระที่ ๗ ญัตติ เพือ่ พิจารณาขออนุมัติแก้ไขเปลีย่ นแปลงคาชีแ้ จงงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ ครับสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายในระเบียบวาระที่ ๗
ประธานสภาเทศบาล เชิญครับสมาชิกสภาเทศบาลเขตที่ ๓ นายศราวุธ อับดุลกอเดร์ ยานยา
นายศราวุธ อับดุลกอเดร์ ยานยา ขอบคุณท่านประธานสภา ท่านนายกเทศมนตรี
และท่านสมาชิก
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๓ สภาเทศบาลผู้ทรงเกรียติทกุ ท่าน ผมนายศราวุธ อับดุลกอเดร์ ยานยา
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก เขตที่ ๓ ขออนุญาตอภิปราย
เพิม่ เติมในเรือ่ งของการขออนุมตั ิจา่ ยขาดเงินสะสม เพือ่ จัดซื้อรถบรรทุก
ขยะจากเดิมทีไ่ ด้มมี ติอนุมตั ิในจานวนงบประมาณทัง้ หมด ๒,๓๐๐,๐๐๐
บาท และในวันนีไ้ ด้ขอเพิม่ ระเบียบวาระการประชุมเพือ่ ขอแก้ไขนาเสนอ
สเป็กใหม่อีกครัง้ หนึง่ เท่าทีฟ่ ังจากทางคณะผู้บริหารได้นาเสนอสเป็กมาก็
คือจานวนงบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท มีความจุตามรายละเอียดที่
กล่าวมาข้างต้น มีขนาดของรถเล็กลงเล็กน้อยจาก ๖ ล้อใหญ่ เป็น ๖
ล้อเล็ก หรือใกล้เคียง ทีน่ คี้ ิดว่าขนาดนีเ้ ท่าทีม่ องภาพออก น่าจะใกล้เคียง
กับตาบลบุดีประมาณนัน้ ทีน่ พี้ อขนาดได้ให้เหตุผลว่าพอจะเข้าซอยไปเก็บ
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นายศราวุธ อับดุลกอเดร์ ยานยา
ขยะทาให้เป็นอุปสรรคต่อผู้สัญจรไปมา เพราะว่าขนาดใหญ่ ผมก็
เสมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๓ เ ลยมองว่าทีท่ า่ นเสนอมาเมือ่ สักครูค่ งไม่ต่างกันถ้าเกิดขอเสนอเพิม่ เติมได้
หรือไม่ จากงบประมาณทีม่ อี ยู่ ถ้าเกิดเราเปลีย่ นเป็นรถกระบะบรรทุกขยะ
งบประมาณอาจจะน้อยลงได้หรือไม่ครับ ถ้าดูจากความต้องการ การใช้
บริการในพืน้ ทีท่ งั้ หมดรถขยะเพิม่ มาอีก ๑ คัน ก็ยงั ไม่พอ แต่ถ้าเกิดเรา
เปลีย่ นแปลงเป็นรถกระบะ เป็นรถ ๔ ล้อ คิดว่าวงเงินน่าจะไม่เกิน
๘๐๐,๐๐๐ บาท ต่อคัน ถ้าเกิดเราซื้อสัก ๒ คัน ผมว่าในพืน้ ทีบ่ ริการได้
มาก ยังเช่นเราอาจจะให้ไปเลย ๑ คัน สาหรับบริเวณของศูนย์มรั กัสยะลา
ทีอ่ ยูใ่ นหมูท่ ี่ ๓ ให้เขารับผิดชอบไปเลย ๑ คัน ตรงนัน้ เราก็ต้องดูความ
เหมาะสม จากคณะผู้บริหาร ผมคิดว่าน่าจะเป็นสิง่ ทีเ่ ป็นประโยชน์มากใน
เมือ่ เราจะเปลีย่ นแปลงก็คิดว่าเอาความสะดวกความพึงพอใจของพ่อแม่พี่
น้องของเราได้ใช้บริการในเรือ่ งของการจัดเก็บขยะได้อย่างเต็มทีต่ ามทีเ่ รา
ได้หาเสียงไว้ เพราะเราต้องแก้ไขปัญหาลาดับแรก ก็ขอนาเรียนผู้บริหาร
ผ่านไปยังสภาไว้เพียงเท่านี้
นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ ขอบคุณครับสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายเชิญครับ ถ้า
ประธานสภาเทศบาล ไม่มขี อเชิญฝุายบริหารชี้แจงครับ
นายสมภพ มีเดช ขออนุญาตประธานสภาอีกครัง้ ครับ เมือ่ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล
รองนายกเทศมนตรี ขออย่างนัน้ ผมก็อยากจะชี้แจงอย่างนีค้ รับผม คือเหตุผลทีข่ อแก้ไข
เปลีย่ นแปลงคาชี้แจงจาก ๖ ล้อใหญ่ลงมาเป็น ๖ ล้อเล็ก ท่านสมาชิกสภา
เทศบาลท่าน ศราวุธ อับดุลกอเดร์ ยานยา ได้นาเสนอมาว่า ขอให้เป็น
รถกระบะ ๒ คัน ได้หรือไม่ ผมจะทาให้ครับผม แต่มขี ้อจากัดอย่างนี้
ครับผมเนือ่ งจากว่าถ้าเราใช้รถกระบะปิกอัพสเป็กทีผ่ มได้รบั ทราบมา
รถกระบะ ๑ คัน ทีต่ ่อเป็นรถบรรทุกขยะ แล้ว ราคาประมาณ ๙๐๐,๐๐๐
บาท และในราคา ๙๐๐,๐๐๐ บาท เรามีอยูแ่ ล้ว ๑ คัน รถกระบะคันนัน้
วิ่งอยูใ่ นมัรกัสดูแลพืน้ ทีต่ รงนัน้ โดยเฉพาะครับผม ซึ่งถ้าหากเราเอารถมา
๒ คัน เราจะสูญเสียพลังงานในการขนอุปกรณ์เยอะมาก เนือ่ งจากว่ารถ
ขยะขนาดของรถบรรทุกรับได้ประมาณ ๑-๒ ตัน แต่ถ้าหากเราเปลีย่ นมา
เป็น ๖ ล้อเล็ก เราจะบรรทุกได้ ๖ ตัน โดยประมาณคงไม่น้อยกว่านัน้ ซึ่ง
ปัญหาทีเ่ ราเกิดขึ้น คือปัญหาการจราจร คือกีดขวางทา งสัญจร เมือ่ รถ ๖
ล้อใหญ่ เราวิ่งเข้าไป รถทีข่ ับตามมาถ้าเป็นช่วงเช้าพ่อแม่พนี่ ้องต้องรับส่ง
บุตรหลานไปโรงเรียน ออกไปทางานบ้าง ไปประกอบ
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นายสมภพ มีเดช
รองนายกเทศมนตรี

อาชีพส่วนตัวบ้าง จึงทาให้เกิดความล่าช้า ซึ่งเราเกรงว่าถ้าหากฝืนใช้รถ ๖
ล้อใหญ่ คือต่อไปกลัวจะเป็นภาระความผิดพลาดของเราสูญเสียกับ
ประชาชนของเราเองก็เลยมีความคิดเห็นว่าเอา ๖ ล้อใหญ่มาวิ่งบนถนน
ใหญ่เก็บบนถนนใหญ่ และเอา ๖ ล้อเล็กทีจ่ ะขออนุมตั ิจากกท่านนีว้ ิ่งเข้า
ไปในซอยเห็นด้วยครับ ถ้าอยากจะใช้รถกระบะ ขนาด ๑ ตัน เราก็จะต้อง
สูญเสียงบประมาณไปมาก เนือ่ งจาก ๑ คัน งบประมาณ ๙๐๐,๐๐๐ บาท
แต่ในขณะทีเ่ ราจัดซื้อในราคา ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ได้ประมาณ ๖ ตัน
โดยประมาณ ซึ่งทีข่ อชี้แจง เนือ่ งจาก เกรงว่าเข้าใจกันคลาดเคลือ่ นไป
เพราะเหตุผลทาไมจะต้องเปลีย่ นจาก ๖ ล้อใหญ่ เป็น ๖ ล้อเล็ก ถ้า
เปลีย่ นมาเป็น ๖ ล้อใหญ่เป็นรถกระบะ ๒ คันได้หรือไม่ เหตุผลตามทีไ่ ด้
กล่าวมาเมือ่ สักครูน่ ี้ ขอบคุณครับ

นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ ขอบคุณครับ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายเชิญครับ
ประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๑ นายอับดุลนาเซร์ ฮะ
นายอับดุลนาเซร์ ฮะ
เรียนท่านประธานสภาทีเ่ คารพ และเพือ่ นสมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๑ ผู้ทรงเกียรติทกุ ท่าน กระผมนายอับดุลนาเซร์ ฮะ สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองสะเตงนอก เขตที่ ๑ จากการขออนุมตั ิแก้ไขเปลีย่ นแปลงคาชี้แจง
การจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ผมว่าถ้าไม่ผิดข้อระเบียบ ผมสนับสนุนให้จดั ซื้อ
รถบรรทุกขยะ ๖ ล้อเล็ก เพราะว่าจะได้บรรทุก ๖ ตัน แต่ถ้าว่าเราใช้รถ
กระบะคันทีเ่ พือ่ นสมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๓ ได้เสนอแนะเมือ่ สักครูน่ ี้
ได้คันละ ๑ ตัน แต่ถ้าว่าจะให้เท่ากัน ๖ ตัน เราจะต้องใช้งบประมาณไป ๖
คัน เพราะว่าคันเดิมมีอยูแ่ ล้วคันรถกระบะ ถ้าว่าจะใช้เฉพาะทีม่ รั กัสเราก็
เปลีย่ นแปลงกันได้ครับ เราเอาคันเล็กคันรถกระบะไปใช้เฉพาะในมัรกัส
เลยครับ ผมขอเพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ ขอบคุณครับ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายเชิญครับ ถ้า
ประธานสภาเทศบาล ไม่มผี มในฐานะประธานสภา ผมขอมติ เชิญเลขานุการสภาดาเนินการเชิญ
ครับ
นายสมหมาย ลูกอินทร์ ถ้าไม่มผี มจะขอมติเลยครับ ซึ่งก่อนจะลงมติ ผมจะให้ทา่ นสมาชิก
เลขานุการสภา
สภาเทศบาลได้เห็นภาพ ว่าครัง้ ทีแ่ ล้วเราได้มมี ติให้จา่ ยขาดเงินสะสม
จานวน ๒,๓๐๐,๐๐๐ บาท เพือ่ นาไปจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน
๖ ล้อแบบอัดท้าย มีตบู้ รรทุกขยะ มีความจุไม่น้อ
ย กว่า ๑๐
ลูกบาศ์กเมตร พอครัง้ นีก้ ็คือเปลีย่ นแปลงเป็นรถบรรทุกขยะ ๖ ล้อเล็ก
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เลขานุการสภา

ความจุไม่น้อยกว่า ๖ ลูกบาศ์กเมตร ถ้าดูก็แตกต่างทีค่ วามจุของเดิม ๑๐
ลูกบาศ์กเมตร ของใหม่ ๖ ลูกบาศ์กเมตร ราคาของเดิม ๒, ๓๐๐,๐๐๐
บาท จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภณ
ั ฑ์ แต่ถ้าแก้ไขใหม่เปลีย่ นมาเป็น
๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท จัดซื้อตามราคาท้องถิน่ ผมอยากให้เห็นภาพอย่างนี้
ก็อยูท่ สี่ ภาจะให้แก้ไขเปลีย่ นแปลงรายละเอียดคุณลักษณะครุภณ
ั ฑ์
รถขยะหรือไม่

นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒
ประธานสภาเทศบาล
จ่าสิบเอก วรดร รอดทุกข์ ขอบคุณมากครับท่านประธาน ขออนุญาตสักนิด คืองบประมาณ
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒ ๒,๓๐๐,๐๐๐ บาท ทีส่ ภาได้อนุมตั ิในการประชุมสภาครัง้ ทีแ่ ล้ว แต่ว่า
ครัง้ นีเ้ หลือ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท และที่ ๓๐๐,๐๐๐ บาท ยังไปเป็นเงิน
สะสมใช่หรือไม่ และอยากทราบบริษทั ทีฝ่ ุายคณะผู้บริหารทีไ่ ปติดต่อ
ประมูลเป็นบริษทั อะไรบ้าง ชี้แจงให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านได้ทราบ
ว่าบริษทั ทีไ่ ปติดต่อชื่อบริษทั อะไรบ้าง ขอบคุณครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ ขอบคุณครับ สมาชิกสภาเทศบาลท่าน
ประธานสภาเทศบาล ถ้าไม่มเี รียนเชิญคณะผู้บริหารชี้แจงครับ

ใดจะอภิปรายเชิญครับ

นายสมภพ มีเดช ขออนุญาตอีกสักครัง้ ท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาล
รองนายกเทศมนตรี ทีเ่ คารพ บริษทั ทีเ่ ราไปติดต่อนีเ้ รายังไม่ได้กาหนดว่าเป็นบริษทั ใดเรา
เพียงแต่ต้องการสเป็กของรถ ๖ ล้อบรรทุกคันนัน้ เพือ่ ทีจ่ ะได้นาเสนอสภา
อนุมตั ิ ส่วนในการจัดซื้อจัดจ้างเราต้องไปดูอีกครัง้ หนึง่ จะแจ้งทีห่ ลังอีก
ครัง้ ครับผม เพราะเรายังไม่สามารถว่าเราจะเอาจากบริษทั ใดเดีย่ วจะเป็น
การล็อกสป็ก การนาเสนอเราจะชี้แจงอีกครัง้ หนึง่ ภายหลังครับผม ใน
ส่วนของเงินทีแ่ ตกต่าง ๓๐๐,๐๐๐ บาท จาก ๒,๓๐๐๐,๐๐๐ บาท ต้อง
ตกเป็นเงินสะสมกลับไปทีเ่ ดิม สวัสดีครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ ขอบคุณฝุายบริหาร เชิญเลขานุการสภาดาเนินการต่อเชิญครับ
ประธานสภาเทศบาล
นายสมหมาย ลูกอินทร์ ถ้าไม่มผี มจะลงมติ ท่านใดอนุมตั ิให้แก้ไขเปลีย่ นแปลงในการ
เลขานุการสภา จัดซื้อรถบรรทุกขยะ จากขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ แบบอัดท้าย
ความจุไม่น้อย
กว่า ๑๐ ลูกบาศ์กเมตร มาเป็นขนาด ๖ ล้อ แบบอัดท้าย ความจุไม่น้อย
กว่า ๖ ลูกบาศ์กเมตร ราคา ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท โปรดยกมือขึ้นครับ

- ๒๔ -

ทีป่ ระชุม มีมติเห็นชอบ ๑๗ เสียง
งดออกเสียง ๑ เสียง
นายสมหมาย ลูกอินทร์ ถือว่าเสียงส่วนใหญ่มมี ติให้แก้ไขเปลีย่ นแปลงในการจัดซื้อรถ
เลขานุการสภา บรรทุกขยะ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ ครับขอความกรุณาสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน การประชุมครัง้
ประธานสภาเทศบาล ต่อไป ขอให้ทกุ ท่านไม่ควรสวมการเกงยีนส์ เพือ่ ความสุภาพเรียบร้อยของ
ทุกท่าน ผมขอปิดการประชุมในวันนีส้ วัสดีครับ
ปิดประชุม เวลา ๑๑.๔๕ น.
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