รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลสะเตงนอก
สมัยสามัญ สมัยแรก
วัน จันทร์ ที่ ๗ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลสะเตงนอก
----------------------------------------รายชื่อผู้มาประชุม
ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

ชื่อ-สกุล
นายวันอาฮาหมัด มามะ
นายอับดุลอายิ
สามะ
นายมะยูโซ๊ะ
โต๊ะแว
นายอับดุลวาหะ ตาเละ
นายมะสดี
หะยียะปาร์
นางสารีฟ๊ะ
วาหะ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์
นายมัสอูเซ็ง
สาและ
นายศรัทธา
แซ่ด่าน
นายถาวร
นวลปาน
นายชานาน
ทวีรัตน์
นายอดุลย์
แวโวะ
นายอนุชิต
กิตติพุฒิพงศ์

ตาแหน่ง
ประธานสภาเทศบาล
รองประธานสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
เลขานุการสภาเทศบาล

ลายมือชื่อ
วันอาฮาหมัด มามะ
อับดุลอายิ
สามะ
มะยูโซ๊ะ
โต๊ะแว
อับดุลวาหะ ตาเละ
มะสดี
หะยียะปาร์
สารีฟ๊ะ
วาหะ
อับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์
มัสอูเซ็ง
สาและ
ศรัทธา
แซ่ด่าน
ถาวร
นวลปาน
ชานาน
ทวีรัตน์
อดุลย์
แวโวะ
อนุชิต
กิตติพุฒิพงศ์

หมายเหตุ

ตาแหน่ง
นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี

ลายมือชื่อ
นายเกษมสันต์ สาแม
เสรี
เรืองกาญจน์
ต่วนมาหามะอับดุลคอเดร์
ต่วนกาจิ
สมหมาย ลูกอินทร์
เกรียงศักดิ์ อินทรสกุล
ต่วนมารีนี เด่นอุดม

หมายเหตุ

รายชื่อผู้ไม่มาประชุม
- ไม่มี -

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
ที่
ชื่อ-สกุล
1. นายเกษมสันต์ สาแม
2. นายเสรี
เรืองกาญจน์
3. นายต่วนมาหามะอับดุลคอเดร์
ต่วนกาจิ
4. นายสมหมาย ลูกอินทร์
5. นายเกรียงศักดิ์
อินทรสกุล
6. นางสาวต่วนมารีนี เด่นอุดม

เลขานุการนายกเทศมนตรี
รองปลัดเทศบาลฯ
หัวหน้าสานักปลัด
เจ้าพนักงานธุรการ

7. นายอันวารี

แวหะยี

พนักงานจ้างทั่วไป

อันวารี

แวหะยี

- 2 วัน จันทร์ ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2554
เริ่มประชุมเวลา 09.38 น.
นายอนุชิต กิตติพุฒิพงศ์
(เลขานุการสภาฯ)

ครับเมื่อได้ตรวจสอบองค์ประชุมแล้ว ครบองค์ประชุม ขณะนี้เวลา
09.38 น. ขอดาเนินการประชุมสภาเทศบาลตาบลสะเตงนอก สมัยสามัญ
สมัยแรก ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2554 ครับขอเรียนเชิญท่านประธานสภา
ดาเนินการต่อไปครับ

ประธานสภาฯ

ครับ สวัสดีคณะผู้บริหาร สมา ชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ และ
ข้าราชการที่เคารพรักทุกท่าน ครับเ มื่อได้เวลาผมขอเปิดการประชุม สมัย
สามัญ สมัยแรก วันจันทร์ ที่ 7 เดือนกุมภาพันธ์ 2554

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 แจ้งสมาชิกสภาเทศบาล และข้าราชก ารทุกท่าน เนื่องจากเทศบาลตา บล
สะเตงนอกได้ต่อเติมอาคาร และมีวัน เวลาที่กาหนดเปิดอาคารใหม่ วันที่ 8
กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 10 .00 น. ณ สานักงานเทศบาลตาบล
สะเตงนอก ขอให้สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ และข้าราชการทุกท่านขอให้
มีความร่วมมือมาช่วยกันทุกท่าน ในวันพรุ่งนี้ ครับผมขอแจ้งใ ห้ที่ประชุม
ทราบเพียงเท่านี้

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองราย งาน การประชุมสภาเทศบาลตาบลสะเตงนอก
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 (ครั้งที่ 2) ประจาปี 2553 วันพุธ ที่ 15
เดือน ธันวาคม 2554

ประธานสภาฯ

ครับขอเรียน เชิญ สมาชิกสภา ครับผู้บริหารมี อะไรครับ ขอเรียน เชิญผู้บริหาร
ครับ

นายเกษมสันต์ สาแม

ครับ ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ รองนายกเทศมนตรี หัวหน้าส่วน

(นายกเทศมนตรี)

ราชการตลอดจนสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ทุก ๆ ท่านผมนายเกษมสันต์
สาแม นายกเทศมนตรีตาบลสะเตงนอ ก เรื่องเกี่ยวกับการประชุมสภาครั้ งที่
แล้ว อยากจะถามว่า ครั้งที่ 1 อยากจะทราบว่า รับรองรายงานการประชุม
แล้วหรื อไม่ อยากจะนาเรียน ว่า ครั้งที่ 2 ผมไม่ได้เข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 1
ไม่ทราบว่ารับรองแล้วหรือไม่ ผมขอหารือครับ ขอบคุณมากครับ

ประธานสภาฯ

ครับขอบคุณมากครับท่านนายก คือประชุมครั้งที่แล้ว ท่านนายกฯ ไป
ราชการครับ คือรองนายกฯ คนที่ 2 ก็ไม่ได้เข้าร่วมประชุม มีรองนายกฯ คนที่
1 ท่านเดียวที่ เข้าร่วมประชุม มีการรับรองครับ เมื่อสมาชิกสภาฯ ไม่มีการ
ซักถาม อภิปราย วันนั้น ก่อนที่จะรับรอง มีสมาชิกสภาฯ ขออนุญาตที่เอยนาม
สมาชิกสภาฯ นายมะสดี หะยียะปาร์ สมาชิกสภาฯ เขต 1 เสนอแนะ ถ้าผม
จาไม่ผิดได้เสนอแนะ ทางเจ้าหน้าที่ ผมได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่เวลาพิมพ์หนังสือ
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ประธานสภาฯ

ให้เน้น ในการรับรองรายงานการประชุม นายมะสดี หะยียะปาร์ สมาชิกสภา
เทศบาล เขต ๑ นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิ กสภาเทศบาลตาบล
สะเตงนอก เขต ๑ ขออนุญาตที่เอยนาม ซึ่งเป็นกรรมการตรวจรายงานการ
ประชุม และได้มีการรับรองแล้วครับ ครับขอเรียนเชิญครับ

นายเกษมสันต์ สาแม
(นายกเทศมนตรี)

ครับขออนุญาต ต้องขอโทษประธานสภา ครับมีเรื่องหนึ่งครับ พอดี
ผมขอเสนอญัตติ ผมก็เรียนท่ านประธานสภา ขอหารือครับ สภาเทศบาล
ตาบลสะเตงนอกเป็นตัวแทนของประชาชนทุก ๆ คน ผมก็เลยนาเสนอเกี่ยวกับ
จ่ายขาดเงินสะสม แค่หารือครับ ผมก็รู้เท่าไม่ถึงการณ์ อยู่ ๆ ประธานสภา
ก็เกษียนหนังสือมาว่า โครงการทั้งหมด เป็นจานวนเงินที่สูง

ประธานสภาฯ

ขออนุญาตครับท่านนายกเทศมนตรี คือตอนนี้ประเด็นรับรองรายงาน
การประชุมครับ คนละประเด็นแล้วครับ คือนายกเทศมนตรีจะพาดพิง ครับ
เชิญท่านนายกเทศมนตรี

นายเกษมสันต์ สาแม
(นายกเทศมนตรี)

ขอหารือครับท่านประธานสภา ขอหารือสภาแห่งนี้

ประธานสภาฯ

ท่านนายกเทศมนตรี เรื่องนี้ไปในระเบียบวา ระอื่นก็ได้ครับ คือ
ประธานสภาจะปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ วาระ ครับ ระเบียบวาระที่ 1
ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการ
ประชุม คือมีปัญหาแก้ไขในรายงานการประชุม ถ้าท่านนายก
เทศมนตรี

มีญัตติเรื่องอื่น คือดาเนินการในระเบียบวาระอื่น ๆ ประธานสภาฯ ไม่อนุญาต
ครับ สภาจะวุ่นวาย ผมจะใช้ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ .ศ. 2547 ใน ข้อ 118 และ ข้อ 119 นี่ผมเตือนครั้ง
แรกครับ ถ้าผมเตือนครั้งที่สอง ผมจะใช้ระเบียบฯ ดังกล่าว ในข้อ 118 และ
119 ผมไม่อนุญาตครับ หารือในระเบียบวาระอื่นๆ ครับ เชิญครับสมาชิกสภา
เทศบาล
นายอับดุลวาหะ ตาเละ
(สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1)

ครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมนายอับดุลวาหะ ตาและ
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลสะเตงนอก เขตที่ 1 ผมขอให้ประธานสภาเทศบาล
ชี้ขาดครับ ขอให้ดาเนินการตามระเบียบวาระครับ เพราะระเบียบวาระ ถ้าจะ
คุยเรื่องที่ไม่ได้บรรจุในระเบียบ ก็ไปที่ระเบียบวาระอื่น ๆ ครับผมขอเสนอแค่นี้
ครับ

ประธานสภาฯ

ครับขอเรียนเชิญสมาชิกสภาเทศบาล ครับ

นายศรัทธา แซ่ด่าน
(สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2)

ครับสวัสดีท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายศรัทธา แซ่ด่าน
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลสะเตงนอก เขต 2 เรื่องจ่ายขาดเงินสะสมตรงนี้ผม
ว่าก็น่าจะบร รจุ ผมว่าไม่ใช่ปัญหา สมาชิกสภาเทศบาล เป็น ตัวแทนชาวบ้าน
ปัญหาซื้อรถขยะ ขอให้ท่านประธานสภา เพิ่มเติมในระเบียบวาระตรงนี้ครับ
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ประธานสภาฯ

ขออนุญาตครับ คือผมจะปฏิบัตติ ามระเบียบวาระการประชุมก่อนครับ
จะทักท้วงอะไร ต้องไปในระเบียบวาระอื่น ๆ ครับ ครับมีสมาชิกสภาฯ ท่านใด
จะแก้ไขเพิ่มเติมรับรองรายงานการประชุมสภาฯ ขอเรียนเชิญครับ

นายเสรี เรืองกาญจน์
(รองนายกเทศมนตรี คนที่ 1)

เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาฯ ตลอดจนข้าราชการที่เคารพรัก
ทุกท่านคือการปรึกษาหารือวาระไหนก็ ได้ เราสามารถปรึกษาหารือในวาระ
ไหนก็ได้ตามกฎหมาย ฉะนั้น การปรึกษาหารือ สามารถทาได้ อยากให้ท่าน
ประธานสภาฯ ใช้ดุลยพินิจเป็นกลาง ขอขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ

ครับ ผมบอกแล้วครับ และผมก็ได้ชี้แจงแล้ว และได้ บอกว่าถ้าจะหารือ
เรื่องอะไรต้องไป ในระเบียบวาระอื่น ๆ เนื่องจาก ผมปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ
วาระซึ่งจะมีผลกระทบ ถ้าสมาชิกสภาเทศบาล หรือว่าคณะผู้บริหาร ไปประชุม
ที่อื่นเขาก็ต้องปฏิบัติตามระเบียบวาระก่อนครับ คือผมไม่อนุญาตครับ ไม่ทราบ
ว่า สมาชิกสภาเทศบาล มีอะไร จะแ ก้ไข หรือเพิ่มเติมรายงานการประชุม
ขอเรียนเชิญครับ ถ้าไม่มี ขอเชิญ เลขานุการสภาขอมติเสียงรับรองรายงานการ
ประชุม ขอเรียนเชิญครับ

นายอนุชิต กิตติพุฒิพงศ์
(เลขานุการสภาฯ)

ครับ ในระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภา
เทศบาลตาบลสะเตงนอก สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ (ครั้งที่ ๒) ประจาปี ๒๕๕๓
ถ้าท่านสมาชิกสภาเทศบาล เห็นชอบโปรดยกมือครับ

ที่ประชุม

มีมติเห็นชอบ 8 เสียง

นายอนุชิต กิตติพุฒิพงศ์
(เลขานุการสภาฯ)

ครับ ขอขอบคุณครับ เห็นชอบ 8 เสียง ถือว่ารับรองเป็นเอกฉันท์

ประธานสภาฯ

ครับ ขอขอบคุณมากครับ สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน และคณะผู้
บริหารทุกท่าน

ระเบียบวาระที่ 3

ญัตติเรื่องการพิจารณาให้ความเห็นชอบ ศูนย์การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอเมืองยะลา ขอความอนุเคราะห์ใช้
ที่ดินในการปลูกสร้างอาคาร เพื่อใช้ในการจัดตั้งเป็น กศน .ตาบล
ประจาตาบลสะเตงนอก
อาเภอเมือง จังหวัดยะลา
(รายละเอียอดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)

ประธานสภาฯ

ขอเรียนเชิญผู้บริหารชี้แจงรายละเอียดครับ

นายเสรี เรืองกาญจน์
(รอนายกเทศมนตรี คนที่ 1)

ครับ ขอสวัสดีครับ ตามเอกสารที่ได้แจก ให้สมาชิกสภาเทศบาลทุก
ท่านได้รับทราบ ตามที่สานักงาน กศน. ได้กาหนดนโยบายให้มีการจัดตั้ง กศน .
ตาบลขึ้นในพื้นที่ทุกตาบล ในส่วนของเทศบาลตาบลสะเตงนอกก็เช่นกัน เพื่อ
เป็นกลไกที่มีศักยภาพในการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาใน
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นายเสรี เรืองกาญจน์
(รองนายกเทศมนตรี คนที่ 1)

ทศวรรษที่สอง (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๖๑) เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของ
ประชาชนอย่างมีคุณค่า ตามวัตถุประสงค์จัดตั้ง เอกสารทั้งหมดอยู่ในมือท่าน
แล้วครับ ผมก็ไม่ต้องอธิบายมาก ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอาเภอเมืองยะลา ขอความอนุเคราะห์ใช้ที่ดินในการปลูกสร้างอา คาร
เพื่อใช้ในการจัดตั้งเป็น กศน.ตาบล พูดง่าย ๆ คือขอใช้พื้นที่ ตาบลสะเตงนอก
โดยใช้งบประมาณของ กศน . ในการสร้างอาคารในพื้นที่เทศบาลตาบลสะเตง
นอก ซึ่งได้กาหนดมี 2 จุด คือแล้วแต่สมาชิกสภาเทศบาลจะเห็นชอบหรือไม่อ
เห็นชอบอยู่ที่สภาเทศบาลแห่งนี้ครับ ไม่ได้อยู่ที่ ผมหรืออยู่ที่ใคร มีตามแผงผัง
พื้นที่หมู่ที่ 6 ตาบลสะเตงนอก ที่สนามกีฬาที่จะก่อสร้างอาคารกองร้อยอาสา
รักษาดินแดน แผงผังก็ได้เขียนไว้แล้วว่าจุดใด ส่วนจุดที่ 2 อยู่ที่หมู่ที่ 8 ตาบล

สะเตงนอก พื้นที่ก็มีแผงผังบอกชัดเจน ใครมีข้อสงสัยสามารถถามได้ครับ ผม
ขอชี้แจงรายละเอียดเพียงแค่นี้ ขอบคุณครับ
ประธานสภาฯ

ครับคณะผู้บริหารได้ชี้แจงแล้ว มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะซักถาม สงสัย
ข้อประการใด ขอเรียนเชิญครับ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด มีอะไรสงสัย
สถานที่ก่อสร้าง ทางคณะผู้บริหารได้ชี้แจงแล้ว 2 จุด จุดที่ 1 หมู่ที่ 6 ตาบล
สะเตงนอก ที่สนามกีฬาเก่า และจุดที่ 2 ที่บ้านกาปงบูเกะ หมู่ที่ 8 ตาบล
สะเตงนอก มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดสงสัย จะอภิปราย หรือว่าจะซักถาม
ในการสร้างอาคาร ของเรียนเชิญครับ เชิญครับผู้บริหารจะขอเพิ่มเติม

นายเสรี เรืองกาญจน์
(รองนายกเทศมนตรี คนที่ 1)

ครับ ทั้ง 2 ที่ ผมก็ได้ให้เจ้าหน้าที่ไปสารวจหมูที่ 6 ตามแผงผังมี
เอกสารแนบไว้แผงผังที่ดินก่อสร้าง กศน .ตาบล หมู่ที่ 6 ตาบลสะเตงนอ ก
กว้าง 10 เมตร ยาว 30 เมตร รวมพื้นที่ 300 ตารางเมตร อยู่ด้านหลังของ
อาคารกองร้อย อาสารักษาดินแดนอาเภอ ที่เราจัดตั้งกองร้อย อส . ใช้ พื้นที่
ทั้งหมด 2 ไร่ 3 งาน 85 ตร.วา หมู่ที่ 6 การเดินทางสะดวก มีถนน ตอนนี้
ทาง อาเภอเมืองยะลา ก็มีการเซ็นสัญญา ที่จะก่อสร้าง อาคาร กองร้อย อส .
คงไม่นานคงดาเนินการ แล้วก็สิ่งอานวยความสะดวก จะเป็นไฟฟ้า หรือในเรื่อง
สาธารณูปโภคต่าง ๆ ครับก็สะดวกดี ในส่วนพื้ นที่ จุด ที่ 2 หมู่ที่ 8 เหมาะสม
หรือไม่ เหมาะสม แต่ยังขาดเรื่องของสาธารณูปโภค ถนนทางเข้ายังไม่มี แต่
ผมต้องนาเสนอให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลพิจารณาทั้ง 2 พื้นที่ คือหมู่ที่ 6
และหมู่ที่ 8 หมู่ที่ 8 นี้ยังไม่มีอะไร มีที่ดินว่างเปล่า สาธารณูปโภคก็ยังไม่มี
ถนนก็ยังไม่ได้บุกเบิก มีพื้นที่อย่างเดียว ก็อยากให้สมาชิกสภาเทศบาลพิจารณา
ทั้ง 2 พื้นที่ หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 8 ก็ขอขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ

ครับ ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลครับ

นายมะสดี หะยียะปาร์
(สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1)

ครับเรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร และผู้มีเกียรติทุกท่าน ผม
นายมะสดี หะยียะปาร์ สมาชิกสภาเทศบาลตาบลสะเตงนอก เขตที่ 1 ตามที่
ได้ดูในเอกสารที่คณะผู้บริหารได้แจกไปแล้วนั้น ในส่วนตัวของผมก็เห็นด้วยทั้ง
2 ที่ แต่ตามที่คณะผู้บริหารได้ชี้แจงเมื่อสักครู่ ผมในฐานะ สมาชิกสภาเทศบาล
อยู่ในเขตพื้นที่หมู่ ที่ 8 ผมก็อยากจะให้มีความเจริญขึ้น แต่ว่าในเมื่อตอนนี้ สิ่ง
อานวยความสะดวกยังไม่ทั่วถึง ผมก็ขอเสนอว่าเขตหมู่ที่ 8 ตอนนี้ยัง
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นายมะสดี หะยียะปาร์
ขาดความพร้อม ที่จะดาเนินการสร้าง กศน. เพราะฉะนั้น ผมเห็นด้วยกับ
(สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ 1) ผู้บริหารที่เสนอพื้นที่อีกที่หนึ่ง คือหมู่ที่ 6 ตาบลสะเตงนอก ครับขอบคุณมาก
ครับ

ประธานสภาฯ

เชิญครับสมาชิกสภาเทศบาล ท่านอื่นมีอะไร มีข้อแตกต่างข้อคิดเห็น
ขอเรียนเชิญครับ ถ้าสมาชิกสภาเทศบาลไม่มีข้อซักถาม ในระเบียบวาระที่ 3
ขอเรียนเชิญเลขานุการสภา ดาเนินการขอความเ ห็นชอบจากสภาเทศบาลแห่ง
นี้ ขอเรียนเชิญครับ

นายอนุชิต กิตติพุฒิพงศ์
(เลขานุการสภาฯ)

ครับ ขอขอบคุณท่านประธานสภา ในระเบียบวาระที่ 3 ญัตติเรื่อง
การพิจารณาให้ความเห็นชอบ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการ ศึกษาตาม
อัธยาศัยอาเภอเมืองยะลา ขอความอนุเคราะห์ใช้ที่ดินในก ารปลูกสร้างอาคาร
เพื่อใช้ในการจัดตั้งเป็น กศน .ตาบล ประจาตาบลสะเตงนอกอาเภอเมือง
จังหวัดยะลา ถ้าท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ใดเห็นชอบ ใช้พื้ นที่ หมู่ที่ 6 ตาบล
สะเตงนอก กว้าง 10 เมตร ยาว 30 เมตร รวมพื้นที่ 300 ตารางเมตร
เพื่อใช้ที่ดินในการปลูกสร้างอาคารเ พื่อใช้ในการจัดตั้งเป็น กศน .ตาบล ประจา
ตาบลสะเตงนอก โปรดยกมือครับ

ที่ประชุม

มีมติเห็นชอบ 10 เสียง เป็นเอกฉันท์

ประธานสภาฯ

ครับขอบคุณมากครับ

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเพื่อพิจารณา การกาหนดสมัยประชุมสามัญ ประจาปี พ.ศ. 2554 และ
สมัยสามัญ สมัยแรกประจาปี พ.ศ. 2555

ประธานสภา

ขอเรียนเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเสนอแนะ เรื่องเกี่ยวกับตั้งสมัยประชุมในคราว
ต่อไป ขอเรียนเชิญครับ
เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม
นายมะสดี หะยียะปาร์ สมาชิกสภาเทศบาลตาบลสะเตงนอก เขตที่ 1
ขอเสนอ สมัย ประชุมสมัย สามัญ ประจาปี 2554 ตามสมัย ประชุมสมัย สามัญ
ประจาปี 2553 ก็คือ
สมัยที่ 2 ระหว่างวันที่ 4 พฤษภาคม 2554 ถึง วันที่ 2 มิถุนายน 2554
สมัยที่ 3 ระหว่างวันที่ 15 สิงหาคม 2554 ถึง วันที่ 13 กันยายน 2554
สมัยที่ 4 ระหว่างวันที่ 16 พฤศจิกายน 2554 ถึง วันที่ 15 ธันวาคม
2554 สมัยสามัญ สมัยแรก ประจาปี 2555 วันที่ 16 มกราคม 2555 ถึงวันที่
14 กุมภาพันธ์ 2555
ครับขอขอบคุณมากครับ

นายมะสดี หะยียะปาร์
(สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1)

ประธานสภาฯ

ครับขอบคุณมาก สมาชิกสภาเทศบาล วันที่ ที่เสนอตรงกับวันจันทร์
หรือว่าวันอะไรครับ อย่าให้ตรงกับเสาร์อาทิตย์ ถ้าตรงวันเสาร์อาทิตย์ไม่ได้ วัน
แรกที่กาหนดก็ตรงกับวันจันทร์ ท่านดูปฏิทินหน่อยครับ คือผมจะให้สมาชิก
สภาเทศบาล ท่านอื่นเสนอแนะ คือผมให้เกียรติท่านดูปฏิทิน ดูวันที่ ก่อนครับ
ว่าตรงกับวันจันทร์หรือเปล่า ครับขอเรียนเชิญสมาชิกสภาเทศบาลท่านอื่นครับ
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นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์
(สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1)

เรียนท่านประธานสภา ฝ่ายบริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล ตลอดจน
ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผมนายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภา
เทศบาล เขต 1 ครับกาหนดการประชุม สมัยที่ 2 สมัยที่ 3 สมัยที่ 4 ผม
คิดว่าไม่มีปัญหาครับ พอดีวันที่ 4 พฤษภาคม ถ้าสมมติว่าไม่ตรงเสาร์อาทิตย์
วันที่ 6 ก็ได้

ประธานสภาฯ

คือเรากาหนดต้องนับสามสิบวันครับ จากวันแรก ถึง สามสิบ วันครับ
แต่กาหนด ต้อง 4 สมัย คือกาหนด 3 สมัย และปีถัดไป คือ วันแรกให้ตรงกับ
วั นจันทร์ครับขอบคุณครับ ลองดูปฏิทินครับ วันแรก
ให้ตรงวันจันทร์
วันสุดท้ายไม่เป็นไรครับ สามสิบวันครับ คือให้สมาชิกสภาเทศบาล นายมะสดี
หะยียะปาร์ ตรวจสอบให้ตรงสามสมัยครับ ผมจะให้ฝ่ายเลขานุการสภานับ
ครับ

นายมะสดี หะยียะปาร์
(สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1)

เรียนท่านประธานสภา อีกครั้งครับ คือ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 วันที่ 4
พฤษภาคม 2554 ถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2554
สมัยที่ 3 คือ วันที่ 15 สิงหาคม 2554 เป็นวันจันทร์ ถึงวัน ที่ 13 กันยายน
2554
สมัยที่ 4 คือ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2554 เป็นวันพุธ ถึง วันที่ 15 ธันวาคม
2554 ครับขอบคุณมากครับ

ประธานสภาฯ

คือท่านต้องเสนอสมัยแรก ประจา ปี 2555 ขอเรียนเชิญครับ

นายมะสดี หะยียะปาร์
(สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1)

ในสมัยแรกของปี 2555 ผมขอเสนอวันที่ 16 มกราคม 2555 ตรงกับวันจันทร์
ถึง วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2555

ประธานสภาฯ

ครับ ขอบคุณมากครับ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอแนะเป็นอย่างอื่น
ครับ คือท่านสมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ 1 นายมะสดี หะยียะปาร์ ก็เสนอ
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ระหว่างวันที่ 4 พฤษภาคม 2554 ถึง วันที่ 2 มิถุนายน
2554
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ระหว่างวันที่ 15 สิงหาคม 2554 ถึง วันที่ 13
กันยายน 2554
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ระหว่างวันที่ 16 พฤศจิกายน 2554 ถึง วันที่ 15
ธันวาคม 2554 และสมัยแรกประจา 2555 วันที่ 16 มกราคม 2555 ถึง
วันที่ 14 กุมภาพัน ธ์ 2555 มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอแนะแก้ ไข
เพิ่มเติม ขอเรียนเชิญครับ เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาล ท่านอื่นจะเสนอแนะ
ผมจะให้เลขานุการสภาเทศบาลดาเนินการตามที่สมาชิกสภาเทศบาลเสนอ ขอ
ความเห็นชอบ ขอเรียนเชิญครับ

นายอนุชิต กิตติพุฒิพงศ์
(เลขานุการสภาฯ)

ที่ประชุม

ครับในระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา การกาหนดสมัยประชุมสามัญ
ประจาปี พ.ศ. 2554 และสมัยสามัญ สมัยแรกประจาปี พ .ศ. 2555 ในที่
ประชุมได้ปรึกษาหารือ ได้กาหนดสมัยประชุม ตามที่ท่านประธานสภาได้นา
เรียนต่อที่ประชุมสภา ตามสมัยประชุม ถ้าท่านผู้ใดเห็นชอบโปรดยกมือครับ
มีมติเห็นชอบ 8 เสียงเป็นเอกฉันท์
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นายอนุชิต กิตติพุฒิพงศ์
(เลขานุการสภาฯ)

ครับขอบคุณมากครับ ที่ประชุมเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 8 เสียง ครับ

ประธานสภาฯ

ครับขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน คณะผู้บริหาร

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องค้างพิจารณาให้ความเห็นชอบขออนุญาตดูดทรายในแม่น้า
ปัตตานี หมู่ที่ 5
ตาบลสะเตงนอก อาเภอเมือง จังหวัดยะลา
รายห้างหุ้นส่วนจากัด มุสลิมบางกอก (ขออนุญาตขยายเพิ่ม )
สืบเนื่องจากการประชุมสภาเทศบาลตาบลสะเตงนอก สมัยสามัญ
สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 13 เดือนธันวาคม พ .ศ. 2553
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้)

ประธานสภาฯ

ขอเรียนเชิญผู้บริหารชี้แจงรายละเอียด ขอเรียนเชิญครับ

นายเสรี เรืองกาญจน์
(รองนายกเทศมนตรี คนที่ 1)

ครับ ก็สวัสดีอีกครั้ง ตามที่การประชุมสภาเทศบาลตาบลสะเตงนอก
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ในวันจันทร์ ที่ 13 ธันวาคม 2553
ก็มีญัตติขอความเห็นชอบขออนุญาตดูดทรายในแม่น้าปัตตานี ซึ่งทางสภา
เทศบาลตาบลสะเตงนอกได้มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
การขออนุญาตดูดทราย ก็มีคาสั่งนายกเทศมนตรีได้แต่งตั้งคณะการตรวจสอบ
การขออนุญาตดูดทราย ที่ 18/2554 ลงวันที่ 12 มกราคม 2554 ซึ่งผมเป็น
ประธานกรรมการ ชุดนี้ ก็มีการตรวจสอบ ข้อเท็จจริงตามเรื่องเดิมที่มีหนังสือ
ของสานักงานที่ดินจังหวัดยะลา ที่ให้ทางสภาเทศบาลตาบลสะเตงนอก
พิจารณาในการขออนุญาตดูดทราย ก็มีการตรวจสอบข้อเท็จจริง ก็มี
ข้อพิจารณา ผมขอสรุป เพราะเอกสารผมได้แจกไปแล้วสามสี่วัน ผมคง ไม่ต้อง
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
ข้อพิจารณา
1. เห็นควรพิจารณาตามหลักเกณฑ์การขออนุญาตการดูดทรายตาม
พระราชบัญญัติ พ.ศ. 2545

2. ส่วนถนนที่ชารุดควรให้ผู้ขออนุญาตฯ ดาเนินการซ่อมแซมถนนให้กลับสู่
สภาวะปกติ และให้สัญจรไปมาได้สะดวก
ตามที่ได้ดูภาพถ่าย ก็มีผลกระทบ ที่ทางชุมชนบ้านลางา ผมได้พูดคุยกับ
ประชาชนในชุมชนลางา ผู้นาชุมชน ผมเห็นถึงความชารุด เพราะการบรรทุก
ทรายน้าหนักเกิน ทาให้ถนนบางส่วนชารุด ก็อยากให้ห้างหุ้นส่วนจากัด มุสลิม
บางกอก ส่วนหนึ่งที่ต้องรับผิดชอบการประกอบอาชีพ ก็อยากให้ทางสภา
พิจารณา ผลเป็นประการใด ก็อยู่ที่ สภาเทศบาลตาบลสะเตงนอกครับ
ขอขอบคุณครับ

-9-

ประธานสภาฯ

ครับขอบคุณคณะผู้บริหาร ก็ขอเรียนเชิญสมาชิกสภาเทศบาล มีข้อใด
จะซักถาม ขอเรียนเชิญครับ ไม่ทราบ ว่า สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะ
เสนอแนะ อภิปราย ขอเรียนเชิญครับ ถ้าไม่มีผมจะดาเนินการ ผมจะถาม
สมาชิกสภาเทศบาลไม่เกินสามครั้ง ผมจะดาเนินการต่อไปครับ เชิญสมาชิก
สภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย ขอเรียนเชิญครับ ถ้าไม่มี ผมจะให้ฝ่าย
เลขานุการดาเนินการต่อไปครับ ขอเรียนเชิญครับ

นายอนุชิต กิตติพุฒิพงศ์
(เลขานุการสภาฯ)

ครับในระเบียบวาระที่ 5 เรื่องค้างพิจารณาให้ความเห็นชอบขอ
อนุญาตดูดทรายในแม่น้าปัตตานี หมู่ที่ 5 ตาบลสะเตงนอก อาเภอเมือง
จังหวัดยะลารายห้างหุ้นส่วนจากัด มุสลิมบางกอก (ขออนุญาตขยายเพิ่ม )
สืบเนื่องจากการประชุมสภาเทศบาลตาบลสะเตงนอก สมัยสามัญ สมัยที่ 4
ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 13 เดือนธันวาคม พ .ศ. 2553ถ้าสมาชิกสภาเทศบาล
ผู้ใดเห็นชอบโปรดยกมือครับ

ที่ประชุม

มีมติเห็นชอบ 7 เสียงเป็นเอกฉันท์

นายอนุชิต กิตติพุฒิพงศ์
(เลขานุการสภาฯ)

ครับเห็นชอบ 7 เสียงเป็นเอกฉันท์

ประธานสภาฯ

ครับขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ

ระเบียบวาระที่ 6

ญัตติเรื่ องขอความเห็นชอบร่างเ ทศบัญญัติเทศบาลตาบลสะเตง
นอก เรื่องการเรียกเก็บค่าตอบแทนรายปี (ตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน) พ.ศ. 2554 (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้)

ประธานสภาฯ

ขอเรียนเชิญผู้บริหารชี้แจงรายละเอียดครับ

นายเกษมสันต์ สาแม
(นายกเทศมนตรี)

เรียนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ผมนายเกษมสันต์ สาแม
นายกเทศมนตรีตาบลสะเตงนอก ครับ เรื่องขอความเห็นชอบ ร่างเทศบัญญัติ
เทศบาลตาบลสะเตงนอก เรื่องการเรียกเก็บค่าตอบแทนรายปี (ตามประมวล
กฎหมายที่ดิน) พ.ศ. 2554
ดูตามเอกสารเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติฯ ดูหน้าที่ 1 หลักการ เพื่อให้การเรียก
เก็บ ค่าตอบแทนรายปี เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามประมวล
กฎหมายที่ดิน และเพื่อจัดเก็บค่าตอบแทนรายปีเป็นรายได้ของเทศบาล และ
อ่านเหตุผลประกอบ แล้วดูหน้าที่ 2
ข้อ 5
ให้ผู้ได้รับอนุญาต เสีย
ค่าตอบแทนเป็นรายปี ให้แก่เทศบาลตาบลสะเตงนอก ดังนี้
5.1 ผู้ได้รับอนุญาต ตามความในมาตรา 9(1) แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ให้
เสียค่าตอบแทนในอัตรา ไร่ละ 1,000.- บาท ต่อปี
5.2 ผู้ได้รับอนุญาต ตามความในมาตรา 9(2) หรือมาตรา (3) แห่งประมวล
กฎหมายที่ดิน ให้เสียค่าตอบแทนในอัตราดังนี้
5.2.1 การขุดหรือดูดทราย ลูกบาศก์เมตรละ 28.- บาท
5.2.2 การขุดดินหรือลูกรัง หรืออื่น ๆ ลูกบาศก์เมตรละ 10.- บาท
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นายเกษมสันต์ สาแม
(นายกเทศมนตรี)

และข้อ 6 ให้เทศบาลตาบลสะเตงนอก แบ่งค่าตอบแทนในการอนุญาตที่ได้รับ
ตามข้อ 5 ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ใน อัตราร้อยละสี่สิบของ
ค่าตอบแทนที่ได้รับ ภายในกาหนดสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับ เพื่อเป็นรายได้
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา และให้ค่าตอบแทน ในการอนุญาตส่วนที่
เหลือตกเป็นรายได้ของเทศบาลตาบลสะเตงนอก ตามที่ที่ดิน ที่ได้รับอนุญาต
ตั้งอยู่ ในกรณีที่ที่ดินดังกล่าว ไม่ได้ตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
ให้ค่าตอบแทนในการขออนุญาตที่ได้รับตามข้อ 5 ตกเป็นรายได้ของเทศบาล
ตาบลสะเตงนอกทั้งหมด ผมก็นาเรียนเพียงเท่านี้ครับ เกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติ
เทศบาลตาบลสะเตงนอก เรื่องการเรียกเก็บค่าตอบแทนรายปี (ตามประมวล
กฎหมายที่ดิน ) พ.ศ. 2554 อ่านเอกสารประกอบด้วยครับ ก็นาเสนอสภา
เทศบาลเพื่อขอความเห็นชอบเพียงเท่านี้ ขอขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ

ครับ ขอเรียนเชิญสมาชิกสภาเทศบาล สอบถาม อภิปราย ขอเรียน
เชิญครับขอเรียนเชิญสมาชิกสภาเทศบาลสอบถามอภิปราย ขอเรียนเชิญครับ
ครับเมื่อสมาชิกสภาเทศบาลไม่มีข้ออภิปราย ครับผ มขอขอบคุณผู้บริหารครับ
เรื่องร่างเทศบัญญัติเทศบาลตาบลสะเตงนอก หลายฉบับแล้วที่ร่าง ก็ไม่ทราบ
ว่าผู้บริหารดาเนินการไปมากกว่านี้หรือไม่ คือหนึ่งการดูแล สัตว์เลี้ยง ก็ไม่เห็น
ดาเนินการปฏิบัติ ก็เรื่องหลายๆ เรื่อง ที่จริงอานาจ หน้าที่อยู่ที่ผู้บริหารลงนาม

ได้ แต่ผมอยากเน้นให้ผู้บริหารปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ตามเทศบัญญัติเทศบาล
ตาบลสะเตงนอก ที่ได้กาหนด จัดเก็บอะไร ให้ดาเนินการมากกว่านี้ คือเรื่อง
การเลี้ยงสัตว์ก็อนุมัติไปแล้ว หลายๆ เรื่อง เรื่องเทศบัญญัติฯ มีอานาจกาหนด
ก็อยากให้ผู้บริหารเน้นกาชับ ถ้าเราออกระเบียบฯ ให้นายกเทศมนตรีมีอานาจ
ออกเทศบัญญัติก็ให้ดาเนินการตามกฎระเบียบให้เต็มที่ ครับผมขอ หารือที่
ประชุมสภา ว่าร่างเทศบัญญัติจะพิจารณาสามวาระหรือทีละวาระ เพื่ อใช้เวลา
ไม่มาก และประหยั ดเวลา ผมขอหารือว่าจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวหรื อที
ละวาระ ผมขอมติที่ประชุม
ที่ประชุม

เห็นชอบพิจารณาสามวาระรวดเดียว

ประธานสภา

ครับขอขอบคุณ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอแนะอภิปราย ขอเรียน
เชิญครับ เมื่อไม่มีผมจะให้เลขานุการสภาดาเนินการขอความเห็นชอบ
ขอเรียนเชิญครับ
ครับขอขอบคุณท่านประธานสภา ครับในระเบียบวาระที่ 6 ญัตติเรื่อง
ขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลตาบลสะเตงนอก เรื่องการเรียกเก็บ
ค่าตอบแทนรายปี (ตามประมวลกฎหมายที่ดิน ) พ.ศ. 2554 ในวาระที่หนึ่ง
ขั้นรับหลักการ ถ้าสมาชิกสภาเห็นชอบ โปรดยกมือครับ

นายอนุชิต กิตติพุฒิพงศ์
(เลขานุการสภาฯ)

ทีป่ ระชุม

มีมติเห็นชอบ 9 เสียง

นายอนุชิต กิตติพุฒิพงศ์
(เลขานุการสภาฯ)

ขอขอบคุณมากครับ ครับขั้นหลักการเห็นชอบเสียงเป็นเอกฉันท์ 9 เสียง
ครับต่อไปเป็นการพิจารณา ในวาระที่สอง ขั้นแปรญัตติขอเรียนเชิญครับ
ถ้าสมาชิกสภาเทศบาล ไม่มีใครแปรญัตติ ผมก็ขอดาเนินการต่อไป ในวาระที่
สาม ขั้นลงมติ ครับถ้าท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ใดเห็นชอบโปรดยกมือครับ
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ที่ประชุม

มีมติเห็นชอบ 9 เสียง เป็นเอกฉันท์

ประธานสภาฯ

ครับในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติ เทศบาลตาบลสะเตงนอก เรื่องการเรียก
เก็บค่าตอบแทนรายปี (ตามประมวลกฎหมายที่ดิน) พ.ศ. 2554
ขั้นรับหลักการ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 9 เสียง ถือว่าเป็นเอกฉันท์
ขั้นลงมติให้ตราเป็นเทศบัญญัติ เห็นชอบ 9 เสียง

ระเบียบวาระที่ 7

ญัตติเรื่องขอความเห็นชอบผ่อนผันหรือเลื่อนกาหนดชาระลูกหนี้โครงการ
เศรษฐกิจชุมชน จานวน 17 ราย

ประธานสภาฯ

ขอเรียนเชิญผู้บริหารชี้แจงครับ

นายเสรี เรือกาญจน์
(รองนายกเทศมนตรี คนที่ 1)

ครับ ตามทีเ่ ทศบาลตาบลสะเตงนอก ได้ทาหนังสือที่ ยล
52901/1879 เรื่องขอเชิญเจรจาประนอมหนี้โครงการเศรษฐกิจชุมชน ลงวันที่
30 พฤศจิกายน 2553 ซึ่งเป็นสมัยองค์การบริ หารส่วนตาบล ก็สืบเนื่องจาก
มติให้สมาชิกโครงการเศรษฐกิจชุมชน ยื่นคาขอ งดเว้น จานวนดอกเบี้ยทั้งหมด
และส่งคืนเฉพาะเงินต้นตามสัญญา พร้อมทั้งให้สมาชิกแต่ละกลุ่มชี้แจงชาระหนี้
เศรษฐกิจชุมชน สมาชิกได้เข้าร่วมเจรจาประนอมหนี้เศรษฐกิจชุมชนทั้งหมด
17 ราย จากวันที่ครบ กาหนดชาระ จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2554
ตามที่เอกสารกาหนดไว้ ตามข้อเท็จจริงจากการตรวจสอบถามงดเว้นดอกเบี้ย
เศรษฐกิจชุมชน ปรากฏว่า โครงการเศรษฐกิจชุมชนกลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า หมู่ที่ 1
หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 10 และหมู่ที่ 12 ได้ประสบ
ปัญหาสถานที่ประกอบการตั้งแต่ พ .ศ. 2550 และเมื่อปี 2551 ทางกลุ่มได้
ดาเนินการจัดสถานที่ มีการดาเนินกิจการใหม่ พร้อมทั้งซ่อมแซมสถานที่ก็
ตามที่เอกสารได้ให้สมาชิกสภาเทศบาลดูไปแล้วนั้น ก็ให้พิจารณาข้อเสนอแนะ
ข้อ 4.1 เห็นควรพิจารณาผลการดาเนินงานของแต่ละกลุ่ม ยืนยันของแต่ละคน
ต่อไปนี้ เสร็จแล้วให้ทางสภาเห็นชอบผลเป็นประการใดก็แล้วแต่
ข้อ 4.1.1 ควรตรวจสอบคาร้องของดเว้นจานวนดอกเบี้ยตามกฏหมายว่ามี
ความเหมาะสมเพียงพอหรือไม่
ข้อ 4.1.2 หากตรวจสอบว่าเหตุผลดังกล่าวฟังขึ้น เห็นควรให้สมาชิกกลุ่ม
โครงการเศรษฐกิจชุมชนส่งใช้เงินคืนเท่าจานวนยอดเงินที่ค้างชาระให้ชัดเจน
พูดง่ายๆ ตรงนี้ถือว่ายกเว้นดอกเบี้ย แล้วก็ส่งคืนเงินต้น ก็ต้องกาหนด
ระยะเวลา อยู่ที่ดุลยพินิจ ของท่านสมาชิกสภาเทศบาล ว่าได้ให้ระยะเวลา
ประมาณเท่าไร ก็อยู่ที่สภาเทศบาลครับ ก็เห็นควรประการใด ก็พิจารณา ตาม
รายละเอียดที่ได้นาเสนอครับ ขอขอบคุณครับ
ขอเรียนเชิญสมาชิกสภา
เทศบาลเสนอแนะอภิปราย ขอเรียนเชิญครับ

ประธานสภาฯ

ครับเพิ่มจากคณะผู้บริหาร มีอีกข้อหนึ่ง 4.1.3 หากได้ดาเนินการตาม
ข้อ 4.1.1-4.13 แล้วเห็นควรเสนอญัตติให้สภาเทศบาลพิจารณ างดเว้นจานวน
ดอกเบี้ยทั้งหมดต่อไป ขอเรียนเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเสนอแนะ อภิปรายขอ
เรียนเชิญครับ
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นายอดุลย์ แวโวะ
(สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2)

ท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมผู้ทรง
เกียรติทุกท่านผมนายอดุลย์ แวโวะ สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ 2 ในระเบียบ
วาระที่ 7 ผมขออภิปราย ญัตติเรื่องขอความเห็นชอบผ่อนผันหรือเลื่อนกาหนด
ชาระลูกหนี้โครงการเศรษฐกิจชุมชน จานวน 17 ราย จากวันที่ครบกาหนด
ชาระ จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2554 ผมได้ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่คณะ

ผู้บริหารได้ส่งเอกสารให้ผมพิจารณา จากโครงการนี้ เดิมทีผมเคยเป็นประธาน
ประชาคมหมู่บ้าน ในระยะเวลาตรงนั้น การอนุมัติโครงการนี้เพื่อการกระตุ้น
เศรษฐกิจในพื้นที่ทั้งหมด มีโครงการ หมู่บ้านละ หนึ่งแสนบาท คือตอนนั้น
ประสบปัญหา คือในพื้นที่ทั้งหมดคือไม่มีรายได้เลย ก็เลยมีโครงการนี้ขึ้นมา ก็
มีการดาเนินการมาสักระยะหนึ่ง แต่ละโครงการประมาณ ไม่ถึงปี ได้ดาเนินการ
พอใช้ได้ หลังจากนั้น ตามโครงการกลุ่มหลายๆ กลุ่มประสบปัญหาไป แล้วก็ได้
ยกเลิกโครงการไป ก็เลยมีหนี้กันเกือบทุกกลุ่ม ผมเห็นว่า เมื่อเป็น อย่างนั้น ผม
เห็นสมควรว่าจะผ่อนผันการชาระหนี้ แต่ทั้งนี้ก็ได้แจ้งคณะกลุ่มพื้นที่ทั้งหมดได้
รับทราบเรื่อง นี้แล้วครับ ผมขอผ่อนผันให้ระยะเวลา 3 ปี แล้วก็ตัดดอกเบี้ย
ออก ขอเสนออย่างนี้ครับผม
ประธานสภาฯ

ครับ ขอขอบคุณครับ คือท่านเสนออย่างนี้แล้ว 17 ท่าน เข้าจะเห็นว่า
อย่างไร เจ้า ของหนี้ คือเราเป็นสมาชิกสภาเทศบาล แค่ เห็นชอบผ่อนผัน
บางท่านเขียนให้เหตุผล บางท่า นเขียนเหตุผลอย่างอื่น ท่านสมาชิกขอผ่อนผัน
ดอกเบี้ย 3 ปี แต่เจ้าตัวทันไหมที่จะรับผิดชอบ มีปัญหาประเด็นคือผมไม่อยาก
ให้มีปัญหาในอนาคตต่อไป ขอเรียนเชิญสมาชิกสภาเทศบาลครับ

นายอดุลย์ แวโวะ
คืออย่างนี้ครับ ผมได้ดูในคาร้องที่ทางประธานกลุ่มทุกกลุ่ม
(สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ 2) เสนอมา โดยทั่วไปขอผ่อนผันทั้งชาระหนี้ในระยะเวลา 3 ปี ผมดูประเมิน
ทั่ว ๆ ไปครับ แล้วก็ขอตัดดอกเบี้ย ผมได้ประเมินส่วนคาร้องที่ทางประธาน
กลุ่มเสนอมา ครับผม
ประธานสภาฯ

นายอนุชิต กิตติพุฒิพงศ์
(เลขานุการสภาฯ)

ครับผมก็ไม่ชานาญการ เรื่องแบบนี้บ างท่านก็เป็นหนี้ 10,000.- บาท
บางท่านก็ เป็นหนี้ 40,000.- บาท บางท่าน เป็นหนี้ 20,000.- บาท คือมี
ผลกระทบกับเทศบาลหรือไม่ครับ ขอถามสมาชิกสภาเทศบาลครับ คือมีบาง
ท่านเป็นสมาชิกสภาเทศบาลเราด้วยครับก็ไม่เป็นไร ผมก็ถามไปอย่างนั้น คือ
บางท่านก็ เป็นหนี้ 100,000.- บาท มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจ ะอภิปราย
เพิ่มเติมเสนอแนะ ขอเรียนเชิญครับ ขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาล นาย
อดุลย์ แวโวะ ครับ คือเชิญสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติม
เสนอแนะ เชิญครับ ผมจะถามสามครั้งตามแนวปฏิบัติผม ขอเรียนเชิญครับ
มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอแนะอภิปราย ขอเชิญครั บ ถ้าไม่มีผมจะ
ให้เลขานุการสภาดาเนินการขอความเห็นชอบครับ
ครับขอขอบคุณท่านประธานสภา ในระเบียบวาระที่ 7 ญัตติเรื่องขอความ
เห็นชอบผ่อนผันหรือเลื่อนกาหนดชาระลูกหนี้โครงการเศรษฐกิจชุมชนจานวน
17 ราย จากวันที่ครบกาหนดชาระ จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2554 ครับถ้า
ท่านผู้ใดเห็นชอบตามที่ นายอดุลย์ แวโวะ สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ 2
ประชุมได้พิจารณาโปรดยกมือครับ
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ที่ประชุม

มีมติเห็นชอบ 9 เสียงเป็นเอกฉันท์

นายอนุชิต กิตติพุฒิพงศ์
(เลขานุการสภา)

ครับเห็นชอบ 9 เสียงเป็นเอกฉันท์

ประธานสภาฯ

ครับขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร

ระเบียบวาระที่ ๘

เรื่องอื่น ๆ

ประธานสภา

สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีข้อเสนอแนะเชิญครับ

นายศรัทธา แซ่ด่าน
(สมาชิกสภาเขต 2)

เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ
เจ้าหน้ าที่ทุกท่าน เรื่องปั ญหาขยะ พวกเราเข้ามาปีนี้ปีที่ 4 แล้ว ปัญหาที่
เราแก้มา 3 ปีแล้วยังแก้ได้ไม่ทั่ว ถ้าทุกคนเข้ามายังทางานไม่ คุ้มกับเงินเดือน
ผมว่าน่าจะ หันหน้าแก้ให้สาเร็จ ที่ผ่านมาเราก็ร่วมไม้ร่วมมือกันมา นั่งเรือลา
เดียวกันมา ตกเรือกันบ้างก็เป็นธรรมดา เมื่อถึงเวลาก็ต้องมาเจอกันอีกครั้ง สิ่ง
ที่สาคัญที่เราจะต้องทาคือ ปัญหาของชา วบ้าน ปัญหาขยะ ไม่ว่าเขต 1 เขต 2
ทุกหมู่บ้านมีปัญหาหมด 3 ปีแล้วที่ชาวบ้านถาม ยังตอบไม่ได้ว่าจะทาอย่างไร ที่
ผมพูดผมไม่ได้อยู่ฝ่ายไหน ผมอยู่กลาง ขอให้ทุกท่านช่วยพิจารณาด้วย ใบคา
ร้องที่ เขาร้องเรียนเรื่องขยะเยอแยะมากมาย ฟ้องจังหวัด ฟ้องศอ .บต. ก็มี แต่
เรายังไม่สามารถดาเนินการได้ วันนี้ผมได้ถ่ายรูปขย ะมาเกือบทุกหมู่ ผมถ่ายรูป
มาได้ 2 – 3 ครั้ง ตัง้ แต่ปี 52 ที่ผ มถ่ายมาภาพถังขยะ และ ปี 54 ตอนนี้ยัง
เหมื อนเดิม ถ้า ก็อบปี้ยังได้เลย อันนี้ไม่ใช่ภาพ เก่า ผมไปถ่ายใหม่แต่ถ้าดูแล้ว
เหมือนภาพเก่า บางท่านก็รู้อยู่แล้วว่าปัญหาจะแก้อย่างไร ผมความรู้น้อย บาง
ที่ก็รู้ช้า คนที่รู้ดีกว่าผมน่าจะแก้ได้ตั้งนานแล้ว แต่ยังแก้ไม่ได้ เพราะปัญหา
มากมาย ผมขออนุญาตให้ผู้ที่สามารถแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้ ผมว่าจะสมควรแก้
ก็รู้ ๆ อยู่ ว่า เงินนั้นมี แต่เราจะแก้ อย่างไร ผมขอให้ทุกท่านไม่ว่าฝ่ายบริหาร
หรือท่านประธาน ปัญหาเรื่องขยะไม่ใช่ปัญหาของสมาชิก หรือผู้บริหาร แต่เป็น
ปัญหาของชาวบ้านล้วน ๆ จะไปแก้ปัญหาใหญ่โตจะแก้ ได้อย่างไร แค่ปัญหาที่
ฆ่า 4 ศพครอบครัวที่มาทิ้งหมู่ 7 ได้อย่างไร ครับ เงินสะสมที่จะจ่ายขาดของ
เทศบาลฯ มี แต่ปัญหาที่เราแก้ไม่ได้เพราะความคิดเห็นของเราไม่ตรงกัน ผม
เข้าใจดี วันนี้ผมในฐานะสมาชิกสภาเทศบาลขออนุญาตผู้ที่เกี่ยวข้องให้ซื้อเถอะ
ครับรถขยะ เมื่อซื้อแล้วไม่ใช่ของเรา เราจะหมดวาระแล้ว ซื้อไว้ก็จะได้
แก้ปัญหาในสะเตงนอกของเรา สมั ยหน้าไม่แน่เราอาจจะไม่ได้เข้ามาก็ได้ หรือ
จะได้เข้ามาก็ได้ แต่อย่างน้อยเราได้สร้าง เราได้แก้ปัญหา ให้ กับชาวบ้านแล้ว
ขยะนั้นบางที่ก็เป็นขยะของพี่น้องเราเองผมอายมากเรื่องขยะมีทุกปี ผมเคย
ครับท่านประธา นสภาที่เคารพ ผมเคยใช้เงินเดือนของผมซื้อไม้เสาปักถังขยะ

เพื่อไม่ ให้ถังมันล้ม แต่เมื่อทุนทรัพย์มันน้อยไม่ถึงปีก็ หักแล้ว ผมขอเสนอแ นะ
เพียงเท่านี้ สภาแห่งนี้จะมีความคิดเห็นประการใด แล้วแต่พิจารณา ขอบคุณ
ครับ
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ประธานสภาฯ

ครับ ขอขอบคุณท่านสมาชิก สภาเทศบาล ผู้ทรงเกียรติ เดี่ยวผมจะให้
สมาชิก สภาเทศบาลอภิปรายสาม ท่านก่อ นครับ แล้ว ผมจะให้ ผู้บริหาร ชี้แจง
ขอเรียนเชิญครับ

นายมัสอูเซ็ง สาและ
(สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2)

เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ
เจ้าหน้าที่ทุกท่าน ผมมีข้อเสนอแนะก็ต่อเนื่องเมื่อสักครู่ที่ท่านสมาชิก
สภา
เทศบาลพูดเรื่องขยะ ผมก็จะพูดเรื่องขยะ จริง ๆ แล้วเรื่องขยะถ้าทาถูกวิธีมันก็
มีค่า ถ้าทาไม่มีค่าสังคมก็จะเป็นโรคต่อสะเตงนอก ดูเรื่องเล็ก ๆ ก็เป็นเรื่องใหญ่
ที่ผ่านมา กรณีหลักถนนในหมู่ ที่ 3 ตรงไปที่หมู่ 7 ผมดูย้อ นสมัยที่ผมเป็น
สมาชิก อบต.ถังขยะยังมีหน้าปั้มน้ามัน หน้าอู่ หน้าโรงน้าแข็ง ก็ มี ปัจจุบันมัน
หายไปไหน นี้คือคา ถามของชาวบ้าน เมื่อชาวบ้านเดือ ดร้อน สมาชิก สภา
เทศบาลก็เป็นตัวแทนมาอาสาอภิปรายในสภา อย่าไปรับเงินภาษีของชาวบ้าน
อย่างเดียวต้องปฏิบัติกับตาแหน่งที่เราเข้ามาด้วย โอกาสหน้าผมไม่ทราบว่า
ชะตากรรมแต่ละ คนจะเป็นเช่นไร ปัจจุบันนี้ซอยลั กษมานผมดูเหมือนซอย
ปลอดขยะ เพราะชาวบ้านบ่นว่าถังขยะหายไปไหน แต่ปัจจุบันนี้ซอยนี้เป็นที่ทิ้ง
ขยะย่อย ๆ และ เมื่อเช้าผมได้รับรายงานแถวหมู่ ที่ 7 ผู้หลักผู้ใหญ่บอกว่าแต่
ก่อนจะมีถังขยะหน้าโรงเรียนแล้วหายไปไหน เมื่อรับทราบตรงนี้ อยากจะฝาก
ท่านประธานสภาฝากผู้บริหารผู้ที่รับผิดชอบกองสาธารณสุขด้วยครับว่า ถังขยะ
ที่ท่านย้ายที่ ไม่ทราบว่าย้ายไปตั้งที่ไหน เพราะชาวบ้านร้องเรียนมาตรงนี้ครับ
ผม เรื่องที่ 2 กองช่าง ผมเขียนคาร้องทั่วไปเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2553
ผมอยากถามรองนายกที่รับผิดชอบกองช่าง หรือไม่ทราบใครที่รับผิดชอบได้ เข้า
ฟัง ผมดู ท่านรองนายกคนที่ 1 ที่รับผิดชอบกองสาธาร ณสุขและสานักปลัด ผม
อยากจะทราบว่าท่านรองนายกที่รับผิดชอบ ผมได้รับคาร้องเรียนจากชาวบ้าน
ให้ไปขุดคูหน้าบ้านเปาะยานิ๊ หรือหน้าที่ทา การ อรบ .หมู่ที่ 3 ถึงปัจจุบันนี้ยัง
ไม่ได้ดาเนินการทุกครั้งที่เข้าประชุม ให้เขีย นคาร้องตลอดกาล ผมอยู่ตรงนี้มา
ปกติที่ผ่านมาดู เป็นระเบียบ แต่การบริหารเหมือนกับว่า 2 มาตรฐาน เมื่อเช้า
ได้รับโทรศัพท์จากชาวบ้านว่าเมื่อไหร่จะดาเนินการ เราอยู่ตรงนี้ทางานให้คุ้ม
เราเต็มใจ เราอาสาบริการให้ประชาชนอย่างน้อยเรามาทางานให้คุ้มกับ 4 ปี ไม่

รู้ว่าจะได้เข้ามาอีกหรือไม่ ไม่เหมือน 60 ปี ขอฝากประธานสภาให้แจ้งผู้บริหาร
ด้วย และผมต้องการให้ผู้ที่รับผิดชอบตรงนี้ช่วยชี้แจงด้วย
เรื่องที่ 3 น้าประปาของหมู่ 13 ผมได้รับแจ้ งจากชาวบ้าน
อย่างน้อย ๆ หมู่ 13 ก็อยู่ในพื้นที่เขต 2 น้าประปาชาวบ้านบอกว่าจะเอียงไ ป
แล้วจะล้มไปใส่ชาวบ้านเมื่อไหร่ผมไม่ทราบ งบประมาณที่เราสร้างมาใช้ให้คุ้ม
เพราะทุกบาททุกสตางค์ ชาวบ้านก็เสียภาษีให้กับสะเตงนอก ตรงนี้ผมอยาก
ฝากให้คณะผู้บริหารด้วย เมื่อไหร่น้าจะไหล น้าท่วมก็ยังไม่ไหล แต่น้าในคูมัน
ท่วม ผมฝากให้ผู้บริหารด้วย เมื่อเดือนที่ผ่านมา ผมได้ ไปละหมาดที่ปรามะ
ชาวบ้านได้ร้องเรียนเรื่องนี้ ขอบคุณครับผม
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ประธานสภา

สมาชิกสภาท่านใดจะเสนอแนะอภิปราย เรียนเชิญครับ

นายมะสดี หะยียะปาร์
(สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1)

เรียนประธานสภา รองประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
เจ้าหน้าที่ทุกท่าน ผมมีข้ อเสนอวาระอีกวาระหนึ่งเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ได้
พูดไปแล้วนั้น ผมขอเสนอญั ตติอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม จานวน 4,670,000.บาท
ขออนุญาตครับ ผมให้อภิปรายก่อน เดี่ยวผมจะให้ผู้บริหารชี้แจง ท่าน
จะอภิปรายหรือเสนอ ท่านต้องอภิปรายก่อนจึงจะเสนอ ท่านจะอภิปร ายเรื่อง
อะไร เชิญครับ

ประธานสภาฯ

นายมะสดี หะยียะปาร์
(สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑)

ครับขอโทษด้วยครับ เพราะฉะนั้นผมขออภิปรายก่อนครับ
ก็เรื่องเดิม ๆ เรื่องขยะ ผมก็เป็นสมาชิก สภาคนหนึ่งที่อยู่ในพื้นที่เทศบาลตาบล
สะเตงนอก แต่ในช่วงนี้ผมรับผิดชอบอยู่ในเขต 1 เรื่องขยะนี้เป็ นเรื่องที่มีปัญหา
มายาวนาน เรื่องที่ทางชาวบ้านต้องการก็คือ เรื่องการกาจัดสิ่งสกปรกให้หมด
ไปจากสะเตงนอก ผมมีหนังสือ หรื อคาพูดของชาวบ้านที่พูดด้วยวาจา เกือบทุก
วัน ที่เข้าไปดูแลในเขตในส่วน ที่ผมจะพูดวันนี้ ก็คือถังขยะในเขตทั้ง 2 เขต
ยัง มีไม่เพียงพอ เมื่อ ชาวบ้ านถามเรื่องถังขยะและรถขยะ ผมอยากจะขอ ฝาก
ฝ่ายบริหารผ่านประธานสภาว่า เมื่อไหร่จะดาเนินการให้พี่น้องป ระชาชนสักที
ตอนนี้เข้าสู่ปีที่ 4 แล้ว ในเขตที่ 1 ที่ผมเข้าไปสารวจยังมีอยู่หลายหมู่บ้านที่ยัง
ไม่มีถังขยะ แล้วก็พี่น้องประชาชนทิ้งขยะริมถนนดูแล้วไม่สบายใจ ดูแล้
ว
สกปรก แล้ว เชื้อโรคก็จะตามมา ผมขอให้ฝ่ายบริหารที่รั บผิดชอบเกี่ยวกับเรื่อง
ขยะนี้ ให้พิจารณาแล้วช่วยดาเนินการด้วย ขอขอบคุณครับ

ประธานสภา

ครับเดี่ยวผมจะให้ผู้บริหารชี้แจง ก็มีประเด็นที่ 1 หนังสือร้องเรียนจาก
ศอ .บต รูป ถ่ายมีการฟ้องด้วยภาพ เรื่องที่
2 ขยะมูลฝ อย เรื่องที่ 2.1
เรื่องประปาหมู่บ้าน เรื่องที่ 3 เรื่องขยะเหมือนกัน ปัญหาขยะกับสิ่ งแวดล้อม
ผมขอเชิญรองนายกคนที่ 1 ชี้แจง เชิญครับ

นายเสรี เรืองกาญจน์
(รองนายกเทศมนตรี คนที่ 1)

เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
เจ้าหน้าที่ทุกท่าน ครับขอบคุณท่านสมาชิก สภาเทศบาลที่ได้เสนอแนะเกี่ยว กับ
เรื่องการดาเนินงาน แน่นอนครับการทางานเราก็ต้องมีความพร้อมทางด้าน
ทรัพยากร ไม่ว่าจะเป็นเครื่องไม้ เครื่องมือ เรื่องขยะเป็นปัญหา ถามว่าผู้บริหาร
ซึ่งผมก็เป็นส่วนหนึ่งที่รับผิดชอบเรื่องกองสารธารณสุข เมื่ อสักครู่มีการนาเสนอ
ที่ผ่านมาก็มีการนาเสนอให้ซื้อรถขยะ แต่ด้วยงบประมาณที่ไม่เพียงพอเพราะงบ
สูงทาให้งบส่วนนั้นต้องตัดไป อย่างที่ท่านนายกได้นาเสนอเรื่องจ่ายขาดเงิน
สะสม ผมชี้แจงรายละเอียดว่าตรงนี้ รถขยะที่เทศบาลตาบลสะเตงนอกมีอยู่ 4
คัน ถามว่า 4 ปี ตั้งแต่ อบต. เป็น เทศบาลตาบลสะเตงนอกนี้ ผู้คนย้ายมาอยู่
ในตาบลสะเตงนอกไม่รู้เท่าไหร่ ไม่ว่าจะเป็นหมู่บ้านสันติภิรมต์ หมู่บ้าน ปตท .
แถวมลายูบางกอก สถานศึกษาที่อยู่ในเขตสะเ ตงนอกโดยเฉพาะ ในส่วนของ
หมู่ที่ 7,9 ที่มีผคู้ นหนาแน่นและจะเห็นว่าถนนทั้ง 2 สาย มีชุมชนหนาแน่น รถ
4 คันที่เรามีเราพยายามบริหารให้ทั่วถึงมากที่สุด มีการเพิ่มคนงานให้มากขึ้น
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นายเสรี เรืองกาญจน์
(รองนายกเทศมนตรี คนที่ 1)

เพราะว่าคนมาก แน่นอนขยะต้องตามมา ที่นี้ในพื้นทีต่ าบลสะเตงนอกตอนนี้
ประชากรเกือบ 30,000 คนอยู่ แล้ว ถ้ารวมประชากรแฝงก็เกือบ 45,000 คน
ถามว่าการเจริญเติบโตในพื้นที่ก็เพิ่มมากขึ้น แต่ในการบริหารก็จะหางบเพิ่มเติม
ถ้าว่างบประมาณที่เรามีอยู่ก็จาเป็นต้องจ่ายขาดเงินสะสมซื้อรถมาเพื่อ
แก้ปั ญหา ผมเชื่อเสมอว่าการบริหารรถ 4 คันในสะเตงนอกมันน้อยกว่ายั งไงก็
ทางานไม่ได้ ถ้าทางานเกิน 8 ชั่วโมง ก็ผิดก ฎหมายอีก ท่านทั้งหลายต้อง
พิจารณา เพราะตอนนี้เรามีความจาเป็นต้องซื้อรถเพื่อเข้ามา ช่วยโดยเฉพาะ
ตอนนี้ครับ หมู่ที่ 3 มัรกัสยะลา คนเข้ามา อาศัยมาก โดยเฉพาะหมู่ 7,9,10
ทาให้ขยะเพิ่มขึ้น ถ้าว่าคนมาขยะก็ต้องมา ผมว่าถ้าเรามีรถไม่เพียงพออาทิตย์
หนึ่งก็เคลียไม่จบในมั รกัส จากที่ท่านสมาชิก นาเสนอขอตอบเป็นรายบุคคล
ตามที่สมาชิกสภา นาย ศรัทธา แซ่ด่าน เรื่อง ถัง ขยะสายหลักที่ผมเอาออก
เพราะว่าส่วนหนึ่งผมให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบแล้ว ไม่ใช่ขยะของคนในพื้นที่
ตาบลสะเตงนอก จะเป็นขยะคนนอกพื้นที่เข้ามาทิ้งขยะตอนเย็น ๆ เพราะว่าใน
พื้นที่ ของเขาไม่มีที่จะทิ้งขยะ ผมขอยืนยันเช่นนั้น เทศบาลนครยะลาเขามี รถ
ขยะเพียงพอ เขาเก็บได้ตามเวลา แต่เมื่อเขาทางานกิจการของเขาเสร็จเขาก็ไม่

มีถังขยะ หรือไม่สามารถทิ้งขยะได้ เขาก็มาทิ้ งหน้า ปตท. ขยะเต็มไปหมด ผม
คนหนึ่งที่ผ่านในพื้นที่สะเตงนอกรู้ว่าจุดไหนมี จุดไหนไม่ มี บางพื้นที่ต้อง เก็บ
ขยะวันเว้นวัน ต้องเรียนให้พวกท่านสมาชิกสภาเข้าใจ บางพื้นที่เข้าซอยนี้ แต่ก็
ต้องเข้าวันเว้นวัน สาเหตุเพราะรถมีไม่เพียงพอกับพื้นที่ ความเจริญในพื้นที่สะ
เตงนอก ตอนนี้ประชากรของตาบลสะเตงนอกเกือบ 30,000 คน พร้อมที่ จะยก
ฐานะเป็นเทศบาลเมือง แต่ เราก็รู้ว่าเรายังขาดแคลนรถขยะ ผู้บริหารก็ได้เสนอ
ให้ซื้อรถขยะเพิ่ม ที่ ผู้บริหาร เสนอราคาไปก็เป็นราคา มาตรฐาน ครุภัณฑ์
ไม่ใช่ราคาท้องถิ่น รา คาครุภัณฑ์เป็นราคาที่ส่วนกลาง กาหนด และผมมั่นใจว่า
การจ่ายขาดเงินสะสมเป็นอานาจของสภา เป็นอานาจของสมาชิกสภา
ไม่ใช่ผู้ใดผู้หนึ่งว่าคนนี้จ่ายขาดไม่ได้ ถ้าดูตามหนังสือของกระทรวงฯ
ประธานสภา

นั้นนอกประเด็น ผู้บริหารต้องชี้แจงตามที่สมาชิก สภาเทศบาล เสนอ
มา เชิญครับ

นายเสรี เรืองกาญจน์
(รองนายกเทศมนตรี คนที่ 1)

ผมต้องบอกเหตุผล ไม่ได้นอกประเด็นตามที่สมาชิกสภาแจ้งมา ผมไม่
ได้ นอกประเด็นจะไป 3 แล้วมา 1 ผมก็ต้องชี้แจงให้สมาชิก สภาได้รับทราบ
สาเหตุเพราะอะไรขยะ มาก ผมไม่ได้นอกประเด็น วันนี้กาลังพูดเรื่องขยะ ส่วน
หนังสือกระทรวงที่สั่งการมาเราสามารถที่จะจ่ายขาดเงินสะสมได้เป็นอานาจ
ของสมาชิกสภา นายกเป็นคนเสนอ ท่านเป็นคนบรรจุไม่ใช่มีอา นาจจะไปเสนอ
ว่าได้หรือไม่ได้ ต้องหาคาตอบ คาตอบนี้เป็นตั วแทนของท่านทั้ง 12 คนหรือ
มันไม่ใช่ ความคิดเห็นของท่านด้วยหรือที่บอกว่า ต้องทาตามหนังสือสั่งการ
อย่าใช้ความคิดเห็นส่วนตัว ผมยืนยันตามห นังสือ เขามีอานาจแค่บรรจุตาม
ญั ต ติ ไม่มีอานาจพิจารณาเรื่องใด ๆ ทั้งสิ้ น เป็นอานาจของสม าชิกสภา
พิจารณาว่าโครงการนี้สูง หรือ ต่า เป็นอานาจของพวกท่านต้องทาความเข้าใจ
ก่อน ไม่ใช่ของคนใดคนหนึ่ง อย่าให้คนใดคนหนึ่งมาปิดหูปิดตาพวกท่าน
- 17 -

นายเสรี เรืองกาญจน์
(รองนายกเทศมนตรี คนที่ 1)

ในเรื่องที่ 1 เรื่องขยะผมก็จะดาเนินให้เร็วที่สุด ถ้าไม่ได้ตรงนี้ผมจะชี้แจง
ชาวบ้านเหตุผลเพราะอะไรตามที่ผู้บริหารได้ดาเนินการแล้วไม่สามารถ
ดาเนินการ อานาจตรงนี้ไม่ใช่อานาจคนใดคนหนึ่ง แต่เป็นอานาจของสมาชิก
สภา ผมก็ขอชี้แจงให้พวกท่านได้รับรู้ เหตุผลเพราะอะไร ส่วนเรื่องที่ 2 เรื่อ งที่
สมาชิกสภาเทศบาลนาย มัสอู เซ็ง ได้ทาหนั งสือคาร้องกองช่าง เมื่อวันที่ 26
ตุลาคม 2553 ผมไม่สามารถจะชี้แจงตรงนี้ ส่วนเรื่องประปาของหมู่ที่ 13 ตรงนี้
อยู่ในสัญญาอยู่คงจะดาเนินการอยู่ ถ้าไม่สามารถดาเนินการผู้รับเหมาเขายังอยู่
ในสัญญา เขาต้องมาซ่อมแซมไม่ปล่อยไปง่าย ๆ หลา ย ๆ พื้นที่ไม่ว่าจะเป็นหมู่
ที่ 2 หมู่ 4 วันนี้เราได้ประชุมคณะกรรมการหมู่บ้านเรื่องการดาเนินงานประปา
หมู่บ้าน เพราะบ างพื้นที่ก็ไหลแล้ว ส่วนหมู่ที่ 3 คูระบายน้าหน้า อรบ .
เปาะยานิ๊ ผมขอชี้แจงครับว่า ขณะนี้ คณะผู้บริหารตอ นนี้ เหลือ 3 ท่านแล้ว

ที่ปรึกษาก็ลากออก รองคนที่ 2 ก็ลาออก ตอนนี้เราเหลืออยู่ 3 ท่าน เราต้อง
ทางานเพิ่มขึ้น เรากิน ภาษีของชาวบ้าน ส่วนเรื่องของ สมาชิกสภา นายศรัทธา
แซ่ด่าน เรื่องขยะผมก็ได้ชี้แจงไปแล้ว ขอขอบคุณครับ
ประธานสภา

ครับ มีสมาชิกเทศบาลประท้วง เชิญครับ

นายมัสอูเซ็ง สาและ
(สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2)

ขอบคุณท่านประธาน อีกรอบหนึ่งครับ คือ เมื่อกี้รองนายกชี้แจงมาว่า
ขอเอกสารของหมู่ที่ 3 เรื่องขอความอนุเคราะห์รถ เจซีบี ขุดคุระบายน้า อยู่ใน
มือผมแล้ว ไม่ทราบว่าท่านรับผิดชอบกองช่างด้วยหรือเปล่าตอนนี้ ผมอยากจะ
ถามว่าคนที่รับผิดชอบกองช่างนี้ปัจจุบันคือใคร อย่างน้อย ๆ ผมอยากจะถาม
ท่านนายกว่าปัจจุบันนี้คนที่รับผิดชอบกองช่างคือใคร แล้วทาไมท่านนายกไม่
เชิญท่านรองนายกมาประชุ มด้วย อยากทราบว่ารองนายกคนที่ 2 คือผู้ใด
เพราะสิ่งที่ผมทาไม่ได้มาจากใจผม แต่มาจากใจของชาวบ้านแถว อรบ . แถว
ถนนเฟอร์นิเจอร์ เดี่ยวผมจะให้เจ้าหน้ าที่ถ่ายเอกสารให้กับรองเส คนที่ 1 ผม
ต้องการอยากจะทราบคาตอบจากผู้บริหารด้วย ถ้าท่านจะให้รองเสรับผิดชอบ
กองช่างด้วยให้มาบอกที่สภา และรองคนที่ 2 ตอนนี้ยังอยู่หรือว่าลาออก เมื่อ
สักครู่ท่านเส ขออภัยด้วยครับที่ผมเรียกท่านเส อนุญาตไหมครับท่านเส

นายเสรี เรืองกาญจน์
(รองนายกเทศมนตรี คนที่ 1)

อนุญาตครับ

นายมัสอูเซ็ง สาและ
(สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2)

เมื่อสักครู่ท่านรองนายกเทศมนตรีทบอกว่าที่ปรึกษาลาออกแล้ว
ลาออกเพราะเหตุผลใด ประการใดผมไม่ทราบ เพราะผู้บริหารไม่ได้ชี้แจงต่อ
สภา ไม่ทราบว่าที่ปรึกษาเข้าโรงพยาบาลหรือไปอ ยู่ที่ตรงไหนผมไม่ทราบ ผม
ต้องการคาตอบตรงนี้ด้วย อย่างน้อย ๆ หน้าที่ของท่านคือชี้แจงให้สมาชิกใน
สภารับทราบ ใช่ครับนี้เป็นหน้าที่ของแต่ละคน อย่างน้อย ๆ เราก็อาสาเข้า มา
ตรงนี้ แล้วเมื่อสักครู่ประปาไม่ว่าจะทันหรือเปล่าก่อนที่เราจะหมดวาระ เมื่ อ
วานผมได้รับสายจากชาว บ้านหมู่ 13 ว่าจะทันทีมพัฒนาสะเตงนอกหรือเปล่า
ผมกลัวว่าจะเป็นทีมฟ้าใสสะเตงนอกเข้ามานี้คือปัญหา ผมสมมุติทีมฟ้าใสสะ
เตงนอกครับผม แล้วทุกหมู่บ้านผมได้ยินปากว่าประปายังใช้การไม่ได้ แล้วมัน
จะคุ้มหรือเปล่าที่เราจะสร้างให้ชาวบ้าน มันต้องคุ้ม ถ้าเกิดอุบัติเหตุเป็นข่ าว
หน้า 1 แน่นอน ขอบคุณครับ
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ประธานสภา

ครับ เดี่ยวผมจะให้รองนายกเทศมนตรี ชี้แจงเรื่องประปาเซ็นสัญญาไป
ตั้งนานแล้ว แล้วคณะกรรมการทาไมไม่ตรวจสอบให้เรียบร้อยก่อนเซ็นสัญญา
คือเสาเอียงไปทางกูโบร์แล้ว น้าก็ยังไม่ได้ใช้ แล้วรอง นายกที่รับผิดชอบไปไหน

รองจะเข้าหรือไม่เข้า เป็นอานาจหน้าที่ของผู้บริหารที่ต้องตอบ ขอเชิญผู้บริหาร
ชี้แจง เชิญครับ
นายเสรี เรืองกาญจน์
(รองนายกเทศมนตรี คนที่ 1)

ขออนุญาตท่านประธานสภา ผู้รับผิดชอบกองช่างท่านไม่อยู่ ผมขอชี้แจง ผมถือ
ว่าเป็นคณะผู้บริหาร หมายถึง นายก เทศมนตรี ผม และเล ขา ถือว่าเป็น
คณะผู้บริหารเข้าใจไหมครับ

ประธานสภา

ผมเข้าใจความหมายผู้บริหาร แต่ผมหมายถึงผู้บริหารที่นายกมอบงาน
ให้รับผิดชอบโดยตรง สมาชิกขอให้ผู้บริหารที่นายกมอบหมายโดยตรงมาชี้แจง
นี่คือประเด็น อย่าไปเปลี่ยนประเด็น

นายเสรี เรืองกาญจน์
(รองนายกเทศมนตรี คนที่ 1)

ผมไม่ได้เปลี่ยนประเด็น แต่ไม่มีรองนายกที่รับผิดชอบก็ไม่ต้องตอบ
เพราะเขาไม่อยู่ เขาไม่อยู่จะตอบยั งไงครับ ผมไม่ตอบ ขอบคุณครับ ผมขอ
ชี้แจงในส่วนของที่ปรึกษาลาออกด้วยเหตุผลอะไรผมไม่ทราบ เขา บอกว่าเพื่อ
ดูแลครอบครัวและสุขภาพร่างกาย ส่วนหนังสือของรองนา ยกอีกท่านหนึ่งผม
อยากให้ท่านนายกชี้แ จง ตอนนี้แน่นอนครับงานเรามีแค่ 3 คน งานเข้ามามาก
ผมก็ต้องปรึกษา 3 ท่าน ส่วนสิ่งที่ผมต้องชี้แจงท่านนายกผม ก็ต้องชี้แจง เรื่อง
ของหมู่ที่ 13 เรื่องน้าประปา ผมไม่กลัวหรอกครับ ไม่ว่าฟ้าใส หรือรวมใจ
พัฒนาสะเตงนอก อะไรใด ๆ ทั้งสิ้ น เข้ามาเถอะครับ ถ้ามาเพื่อพัฒนา
สะเตงนอกผมยินดี ผมไม่ได้อยู่แค่นี้ ผมต้องไปที่ผมมี เรื่องน้าประปาเราก็ได้มี
การประชุมของคณะกรรมการ ผมมั่นใจว่าปีนี้เราได้ทันใช้แน่นอน ผมได้ชี้แจง
ตามที่ท่าน นายมัสอูเซ็ง สาและ สมาชิกสภ าเทศบาล เขตที่ 2 นาเสนอผม
ขอชี้ แจงเพียงเท่านี้ เรื่องเอกสารเมื่อกี้ผมขอดูด้วย ผมเองก็ต้องมีส่วนร่วม
ไม่ทราบว่าวันที่เท่าไหร่ครับ

นายมัสอูเซ็ง สาและ
(สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒)

วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2553

ประธานสภา

ครับ ผมขอให้ถอนคาพูดทีมรวมใจพัฒนา มีผลกระทบกับผม
ผมรับผิดชอบเป็นหัวหน้าทีม ขอให้ถอนคาพูดครับ ถ้าไม่ถอนผมจะขอใช้มาตรา
118

นายมัสอูเซ็ง สาและ
(สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2)

ขออนุญาตครับ เมื่อสักครู่ผมยกตัวอย่างว่าฟ้าใสอาจเข้ามาพัฒนา
สะเตงนอก หัวรถไฟ ทางรถไฟ เมื่อกี้ผมยกตัวอย่าง เช่น สมัยเราทันใช้หรือ
เปล่าจะใช้น้าประปา ขอบคุณครับ

ประธานสภา

ผู้อภิปรายได้ชี้แจงไปเรียบร้อยแล้ว
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นายเสรี เรืองกาญจน์
(รองนายกเทศมนตรี)

เมื่อสักครูผ่ มได้ยกตัวอย่าง ทาไมผมต้องถอนคาพูด

ประธานสภา

ก็ไหนเมื่อสักครูค่ ุณได้พาดพิงทีมรวมใจพัฒนา

นายเสรี เรืองกาญจน์
(รองนายกเทศมนตรี)

แล้วใครเดือดร้อน

ประธานสภา

ผมเดือดร้อน ผมเป็นหัวหน้าทีม

นายเสรี เรืองกาญจน์
(รองนายกเทศมนตรี คนที่ 1)

ถ้าอย่างนั้น ผมขอถอนคาพูดจะได้ชัดเจน

ประธานสภา

ขอบคุณมาก สมาชิกสภาท่านใดมีข้ออภิปรายจะเสนอแนะ เชิญครับ

นายศรัทธา แซ่ด่าน
(สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2)

ผมพรรคอิสระดีกว่า ผมไม่ยุ่งกับใคร ผมขอเสนอแนะครับ เมื่อสักครู่
เราก็ได้คุยเรื่องขยะกันพอสมควร ผมขอสรุปว่าปัญหาขยะมีกันทุกหมู่บ้าน ผม
ขอเสนอแนะว่าหลาย ๆ ท่านก็ทราบกันอยู่ดีแล้วว่าจะแก้ปัญหาอย่างไ
ร
เทศบาลนครยะลามีรถอยู่ประมาณ 30 คัน เทศบาล ตาบลสะเตงนอกเร ามีรถ
เก็บขยะอยู่ 4 คัน ก็แก้ไขไม่ได้ ขอโทษที่พาดพิงเสี่ยอ๋า เพราะผมชื่นชมผมขอ
เสนอแนะในเมื่อเรามีเงินสะสม ทาไมเราไม่นามาใช้ เพิ่มเขตละ 3 คันเอง พอ
บรรเทา พอแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปได้ ไม่ว่าหมู่ไหนเราจะแก้ เราแก้ไม่ได้ วัน
ก่อนเราเคยประชุม ลงประชามติเรื่องขยะ ที่ปร ะชุมลงมติว่าต้องซื้อรถอย่าง
เดียวไม่ว่าจะเพิ่มคนไปเท่าไหร่ก็ไม่พอ จริง ๆ รถไม่พอ แล้วแต่ผู้ มีอานาจตรงนี้
จะพิจารณาว่าจะซื้อ หรือ ไม่ซื้อ ผมขอเสนอแนะและอีกอย่างหนึ่ง เรื่องตลาด
เทศบาลตาบลสะเตงนอก ได้จัด ซื้อที่ดิน และก่อสร้างอาคารตลาดมา เพียงว่า
เราจะจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อก่อสร้างคูระบายน้าเพื่ อให้รถจอดข้างหน้า ลงทุน
ไปมาก แล้วไม่ว่าจะซื้อที่ดิน หรือสร้างตลาด ท่านประธานคงเจอกับผมบ่อย ๆ
ที่งาน เราเคยเข้าร่วมกันมาบ่อยครั้ง ผมพยายามทาทุกสิ่งในฐานะที่เข้ามา สิ่ง
ไหนที่ทาได้ก็จะพยายามให้ทา วันนี้ที่ผมได้เสนอแนะผมก็จะทา ได้คุย ได้พูด
แสดงว่าผมคิดดี ทาดี ในเมื่อเราลงทุนทาตลาดลงทุนไปมากมายแล้ว แค่คู
ระบายน้า ทาไมเราจะไม่ทา ตลาดสวยงามถ้าไม่มีที่จอดรถก็ไม่รู้จะจอดอย่างไร
ขอขอบคุณครับ

ประธานสภา

ขอเชิญท่านนายกครับ

นายเกษมสันต์ สาแม

เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน

(นายกเทศมนตรี)

ผมในฐานะหัวหน้าผู้บริหาร ผมฟังหลาย ๆ เรื่อง หลาย ๆ ข้อ ประเด็นหลัก ๆ
เราเข้ามาแล้วแก้ปัญหาให้ชาวบ้าน เราสร้างความเจริญให้กับหมู่บ้าน ในส่วนนี้
ผมไม่อยากนาเรียนตามที่ สมาชิกสภาเทศบาล นายศรัทธา แซ่ด่าน พาดพิง
เมื่อกี้รถขยะกับหน้าตลาด ผมขอให้สภาแห่งนี้เสนอญัตติเร่งด่วนในการจ่ายขาด
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นายเกษมสันต์ สาแม
(นายกเทศมนตรี)

เงินสะสมเพื่อขอความเห็นชอบในการซื้อรถขยะและสร้างคูระบายน้าหน้าตลาด
ท่านสมาชิกสภาเป็นตัวแทนของประชาชนก็อยู่ ที่เสียงข้างมากที่พร้อมจะเสนอ
ญัตติเร่งด่วนในการจัด ซื้อรถขยะและสร้างคูน้าหน้าตลาดสด นี้ประเด็นสาคัญ
อยู่ตรงนี้เอง ไม่ใช่อยู่ ที่ผู้บริหาร ผู้บริหารเส นอญั ต ติเข้าสภา สภาคือเสียง
ส่วนมาก สมาชิก สภาก็คือตัวแทนของประชาชน เงินเดือน 7,000 กว่าบาท ที่
รับมาก็มาจากเงินภาษีของประชาชน เงินทุกบาททุกสตางค์ ผมอยากนาเรียน
ประธานสภานาเสนอ สมาชิกสภาจ่ายขาดเงินสะสม เสนอญัตติเร่งด่วนเลยครับ
ว่าอย่างไรครับ เลขาถามความคิดเห็นของสมาชิก สภาทุกคนด้วยครับ ขอบคุณ
ครับ

ประธานสภา

ขอบคุณมากท่านนายก ที่จะให้เ สนอ ญั ต ติด่ วนจ่ายขาดเงินสะสม
ญัตติเสนอได้ โดยหนังสือ หรือเสนอด้วยวาจา นอกจากญัตติที่กฎหมายกาหนด
ระเบียบมีกาหนดอาจทาเป็นหนังสือต่อไปนี้อาจเสนอด้วยวาจาต่อที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นได้โดยมีเสียงสมาชิกรับรอง นี้ก็ส มาชิก สภาเทศบาล รับรองแล้ว ผมจะ
ชี้แจงตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น
พ.ศ. 2547 ข้อ 40 เขาเขีย นว่า ให้ประธานสภาท้ องถิ่น บรรจุญัตติที่เสนอมา
เข้าระเบียบวาระการประชุม สภาท้องถิ่น ภายในกาหนดเวลาอันสมควรในสมัย
ประชุมนั้น แล้วที่นายกเสนอญัตติแล้วสมาชิกสภารับรอง ผมจะอ่านอีกข้อหนึ่ง
เขาเขียนว่า ญั ตติประธานสภาท้องถิ่นเห็นควรอนุญาต ญั ตติที่นายกเสนอมา
ประธานเห็นควรไม่อนุญาต เนื่องจากมีหนังสือที่ มท 0808.4/ว.3161 ลงวันที่
12 ตุลาคม 2553 ข้อ 3.1 จัดทาเป็นงบประมาณรายจ่ายประจาปี หรือ
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม หรือโอนงบประมาณรายจ่ายมาตั้งจ่ายก่อนเป็น
ลาดับแรก เขาเขียนไว้ชัด เจนแล้วหนังสือหารือถ้ารอง นายกคนที่ 1 ขออนุญาต
ที่เอยนามจะทาหนังสือหารือ ผมว่าดีแล้วครับ ผมก็จะได้ทาตามหนังสือ ฉบับนั้น
แต่ผมยืนยันหนั งสือที่ผมใช้อยู่ครับ ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2553 แต่เขาเขียน
เอาไว้ว่าควรเห็นควร ที่จริงประธานเห็นควรบรรจุ แต่ประธานมาอ้างหนังสือตั ว
นี้ก็ประธานไม่เห็นควรอนุญาตญัตตินี้ ครับขอบคุณครับ

นายเสรี เรืองกาญจน์

ครับเหตุผลอย่างที่ประธานสภามีหนังสือ ไม่เป็นไรครับต่างคนก็ต่างมี

(รองนายกเทศมนตรี คนที่ 1)

หนังสือชี้แจง สิ่งเหล่านี้ครับขอทาความเข้าใจ ข้อแรกสาคัญที่สุด หรือว่าข้อ
สุดท้ายสาคัญที่สุดผมไม่ทราบ แต่ถ้าผมเรียนข้อแรกสาคัญที่สุด
องค์กร
ปกครองส่วนท้ องถิ่น อาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยไดรับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น
ทั้งนี้ให้ระบุวัตถุประสงค์ในการใช้จ่ายเงินให้ชัดเจน และให้คานึงถึงประโยชน์
ของประชาชนและท้องถิ่นที่จะได้รับเป็นสาคัญ ครับ ถ้าไม่บรรจุสมัยนี้ สมัย
หน้าต้องบรรจุ แสดงว่าอยู่ที่สภาท้องถิ่น ไม่ใช่คนใ ดคนห นึ่ง บอกว่าผมไม่
บรรจุ แบบนี้ ไม่ได้ แต่ต้องเป็นความเดือ ดร้อนของชาวบ้าน ต้องเป็นเรื่อง
เกี่ยวกับผลประโยชน์ของชาวบ้านให้สาคัญกับพื้นที่เป็นสาคัญ ประเด็นอยู่ตรงนี้
เป็นอานาจของสภาท้องถิ่นคือพวกท่าน อย่าให้คนใดคนหนึ่งอ้างอานาจของ
สภา ผมขอชี้แจงเพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ

- 21 ประธานสภา

ครับ ที่ ท่านรองนายก บอกว่ าจะทาหนังสือหารือ เขาเขียนข้อ 40
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ .ศ.
2547 ว่าให้ประธานสภาท้องถิ่นบรรจุ ที่จริงประธานสภาต้องบรร
จุ แต่
ประธานมีหนังสือ มท 0808.4/ว.3161 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2553 มาอ้างข้อ
1 ข้อ 2 ข้อ 3 มันไม่เกี่ยวกับกฎหมาย เอาข้อ 3 มาใช้ก่อนตามลาดับขั้นตอน
แต่ข้อ 40 ระบุว่าให้ ไม่ได้หมายถึง ต้องให้ แล้ วญัตติที่ประธานสภาท้องถิ่นเห็น
ควรอนุญาต ที่ประธานสภาไม่เห็นควรอนุญาตเนื่องจากประธานอ้างหนังสือ
เรื่องนี้ ผมอ ยากให้ผู้บริหารทาหนังสือหารือที่กรม หรือท้องถิ่น ถ้าว่าประธาน
ทาผิด ประธานก็จะรั บผิดชอบ ญั ตติประธานสภาท้องถิ่นเขาเขียนชัดเจน แต่
ประธานไม่เห็นด้วย เนื่องจากหนังสือ มท. ประธานเลยไม่เห็นควรอนุญาต เชิญ
สมาชิกครับ

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์
(สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑)

เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา คณะผู้บริหาร ข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ผมในฐานะสมาชิกสภาเทศบาล ผมหารือในหนังสือที่ผม
ได้ก็ไม่ค่อยเข้าใจใน ณ ที่นี้มีข้าราชการหลายท่า นอยู่ในที่ประชุมแห่งนี้ ที่ มท .
0808.4/ว.3161 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2553 เรื่องซักซ้อ มความเข้าใจเกี่ยวกับ
การใช้เงินสะสมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน การเบิกเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขอ งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
พ.ศ.2548 ข้อ 43 กาหนดให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถใช้จ่ายเงินได้
โดยให้เป็นไปตามอานาจสภาท้องถิ่นที่จะอนุมัติ ความระเบียบที่จะใช้นั้น
กระทรวงมหาดไทยพิจารณาเห็นว่าเพื่อให้การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปโดยถูกต้องชัดเจนเป็นไปตามแนวทางเดียวกัน จึง

ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ ยวกับการใช้จ่ายเงินสะสมของ อปท . ตามหนังสือ ที่ มท.
0808.4/ว.3161 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2553 ดังนี้
1. อปท.อาจใช้จ่ายเงินสะสมได้โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นทั้งนี้ให้
ระบุวัตถุประสงค์ของการใช้จ่ายเงินชัดเจน และให้คานึงถึงประโยชน์ของ
ประชาชนและท้องถิ่นจะได้รับเป็นสาคัญ
2. ให้กระทาได้เฉพาะกิจการที่อยู่ในอานาจหน้าที่ของ อปท. และเป็น
กิจกรรมที่ประชาชนได้รับผลประโยชน์โดยตรง หากไม่ ทาจะไม่สามารถแก้ไข
ปัญหาความเดือ ดร้อนของประชาชนได้ หรือท้องถิ่นอาจจะขาดโอกาสที่จะ
ได้รับการพัฒนา
3. กิจกรรมที่เกี่ยวกับการบริหารชุมชน และสังคมของประชาชนในพื้นที่
หรือกิจกรรมที่บาบัดความเดือ ดร้อนของประชาชน หรือการเพิ่มพูนรายได้ของ
อปท. ซึ่งอาจเป็นโครงการเพื่อการลงทุนให้พิจารณาดาเนินการดังนี้
3.1 จัดทาเป็นงบประมาณรายจ่ายประจาปี หรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
ตั้งจ่ายก่อนเป็นลาดับแรก
3.2 กรณีที่ อปท. ได้ตั้งงบประมาณหรือโอนงบประมาณรายจ่ายตั้งไว้แล้ว แต่
งบประมาณไม่เพียงพอก็สามารถใช้เงินสะสมสมทบเพื่อการนั้นได้ หาก อปท.
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นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ พิจารณาแล้วว่าเป็นโครงการที่มีความจาเป็นเร่งด่วนในการบาบัดความ
(สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ 1) เดือ ดร้อนของพี่น้องประชาชนในชุมชน สังคมในพื้นที่ ไม่อาจรอการทา
งบประมาณรายจ่ายประจาปีในปีต่อไปได้ ก็อาจใช้จ่ายจากเงินสะสมได้โดยที่
จะต้องเป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนาของ อปท . อปท.มีเงินสะสมคงเหลือ
พอในการบริหารงานเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับฐานะการคลังในระยะยาว
3.3 กรณีเป็นโครงการประเภทที่ดิน สิ่งก่อสร้างที่ไม่อาจแยกการจัดซื้อจัดจ้าง
เป็นส่วน ๆ และมีรายได้ไม่เพียงพอที่จะดาเนินการในปีงบประมาณเดียวให้ตั้ง
งบประมาณในปีปัจจุบันและปีถัดไป ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
งบประมาณของ อปท. พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543
ข้อ 4 ให้จัดทาประมาณการรายละเอียดโครงการที่จะใช้เงินสะสมโดยให้ระบุ
ชัดเจนว่าจะดาเนินการที่ใด จานวนเงินที่จะใช้จ่าย รวมทั้งรายละเอียดต่าง ๆ
ของโครงการเช่นเดียวกับการทางบประมาณรายจ่ายประจาปี พร้อมทั้งชี้แจง
เหตุผล ความจาเป็นที่ไม่อาจจะจัดทา เป็นงบประมาณประจาปีได้ เพื่อเป็น
ข้อมูลประกอบพิจารณาอนุมัติของสภาท้องถิ่น และเพื่อให้สามารถตรวจสอบ
ได้ครับ ผมในฐานะสมาชิกสภาคนหนึ่ง ตรงนี้อยากจะให้ทุกคนฟังทิศทางและ

พิจารณา ผมต้องขอโทษด้วยที่อ่านยาวเกินไป ตรงนี้อยากจะ ฝากให้ทุก ๆ ท่าน
ได้พิจารณา ถ้าถูกต้องตามระ เบียบแล้ ว แต่ท่านคิดในการจะแก้ ปัญหาความ
เดือ ดร้อนของประชาชน ถ้าผิดผม คนหนึ่งที่ไม่อยากเข้าคุก
ถ้าสิ่งใดที่
อะลุ่มอล่วยกันได้ในทางที่ถูกต้อง ผมคนหนึ่งพร้อมที่จะสนับสนุน ขอบคุณครับ
ประธานสภา

ครับ ผมขอสรุปว่า ญั ตติประธานสภาท้องถิ่นเห็นควรอนุญาต แต่
ประธาน สภาจะ พิจารณาตาม หนังสือ ฉบับดังกล่าว ประธาน สภาขอให้ ทา
หนังสือหารือไป ถ้าประธาน สภาผิด ประธาน สภาจะรับผิดชอบ ถ้าหนังสือตัว
ใหม่ออกมาว่าให้บรรจุ ประธาน สภาก็จะบรรจุ แต่ว่าคุณเข้าใจแบบนี้ ผมก็
เข้าใจแบบนี้ ให้ทาหนังสือหารือไป แต่คาวินิจฉัยในสภาเพื่อให้สภาเรียบร้อย
เป็นหน้า ที่ของประธานสภา ประธานสภาวินิจฉัยว่าญั ตติที่ท่านนายกเสนอนั้น
เห็นควรบรรจุ หรือไม่ควรบรรจุ ทาหนังสือ หารือ ก็ดี ถ้าหนังสือที่หารือตอบ
มาว่าให้บรรจุ ประธานสภาผิด ประธานสภารับผิดชอบ แต่ว่ าการวินิจฉัยเมื่อมี
ปัญหาในสภา ประธานสภามีอานาจวินิจฉัยก่อนไม่ใช่คนอื่น เชิญครับ

นายศรัทธา แซ่ด่าน
(สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒)

ขออนุญาตท่านประธานสภา ผมเป็นตัวแทนชาวบ้าน ชาวบ้านเลือก
ผม ผมก็มีสิทธิขึ้นมาถามเหมือนกัน สงสัยผมความรู้น้อย ผมอยากทราบเหตุผล
ที่ประธานสภาไม่อนุญาต ช่วยชี้แจงให้สมาชิกสภาทราบเหตุผลด้วยว่าอะไรที่ไม่
ถูกต้อง ช่วยบอกในสภาแห่งนี้ จะได้ทาให้ถูกต้อง ขอบคุณครับ

ประธานสภา

ญัตติเหตุผลประธานสภาได้กล่าวมาแล้ว เมื่อญั ตติแต่เดิมขอด้วยวาจา
ถูกไม่ถูกประธาน สภาบอกแล้วเป็นเงินจานวนสูง และให้ดาเนินการตามลาดับ
ขั้นตอนที่สมาชิกสภาอ่านเมื่อสักครู่ ลาดับแรกต้องใช้งบประมาณในเทศบัญญั ติ
ก่อน งบประมาณยังไม่ได้ดาเนินการทั้งสิ้น ก็อยากให้สมาชิก สภาได้เข้าใจ ผม
ไม่ได้ว่าใครถูกใครผิด
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ประธานสภา

แต่ผมวินิจฉั ยหนังสือฉบับนี้ไม่ว่าจะเป็นข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ3 ข้อ 4 ผมใช้หนังสือ
หารือจากกระทรวงมหาดไทย แต่ผมเอาระเบียบการประชุมสภาเขาเขียนไว้ว่า
เห็นควรอนุญาต แต่เมื่อหนังสือตัวนี้ขัดแย้งอยู่ประธาน สภาไม่เห็นควรอนุญาต
หรืออานาจหน้าที่ของประธา นสภาวินิจฉัยผมไม่ ทราบว่าใครถูก ใครผิด แต่ผม
วินิจฉัยตามหนังสือฉบับนี้ ก็คุณดาเนินการทาหนังสือหารือไป ถ้ามีหนังสือตอบ
มา ผมก็สามารถทาตามหนังสือนั้น ขอบคุณครับ

นายเกษมสันต์ สาแม

ขออนุญาตท่านประธานสภา ผมฟังแล้วไม่ยาก มันง่ายนิดเดียวเอง

(นายกเทศมนตรี)

ช่วยคิดหน่อย ประธานสภามีหน้าที่หลักควบคุมการประชุมสภา สมาชิก สภาที่
จะเห็นชอบ หรือไม่เห็นชอบ ควรถามที่ประชุมสภาแห่งนี้เห็นด้วย หรือไม่ เห็น
ด้วย ถ้าเห็นด้วยผมก็จะเสนอญั ตติเร่ง ด่วนจ่ายขาดเงินสะสม ไม่ต้องหารือให้
ยุ่งยาก หน้าที่ของผมคือบริหารทาหน้าที่แทนชาวบ้านตามความเข้าใจ
ประธานสภาต้องวางตัวเป็นกลาง ถามสมาชิกสภา สภาเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย
ก็สามารถดาเนินการจ่ายขาดเงินสะสมได้
ต้องฟังเสียงข้างมากในสภา
เมื่อสมาชิก สภาผ่านความเ ห็นชอบ ผมอยากให้ประธานสภา วางตัวเป็นกลาง
ตามมติที่ประชุม สภาแห่งนี้ ที่จะจ่ายขาดเงินสะสม 2 โครงการ งบประมาณ
ประมาณ 3 – 4 ล้าน รถขยะ หนึ่งคัน และ ก่อสร้างคูระบายน้าหน้าตลาดสด
ถามความเห็นชอบในที่ ประชุมสภา แห่งนี้ เพื่อ ขอเสนอญั ตติเร่งด่วน ผมทา
หน้าที่ ดีที่สุดแล้ว ในฐานะผู้บริหาร ประธานสภาเท่าที่ผมรู้มาจะต้องวางตัว
เป็นกลางที่สุดในสภาเป็นสิทธิที่จะชี้ขาด มีปัญหาอะไรก็อภัยให้ครับ คนเรา
ย่อมมีผิดอยู่แล้ว แ ต่ความตั้งใจในการทางานมาด้วยค วามบริสุทธิใจ ตั้งใจสุด
ความสามารถเท่าที่จะทาได้ เท่าที่มศี ักยภาพของเทศบาลตาบลสะเตงนอกมีอยู่
ความตั้งใจเกินร้อย ผมชี้แจงเพื่อให้สมาชิกสภาได้รับรู้ ไม่ใช่ผมคนเดียว แต่เป็น
ของประชาชนในตาบลสะเตงนอกทุกคนตามที่ ท่าน ป๋ าเปรม ได้กล่าว ว่า
“เกิดมาต้องตอบแทนคุณแผ่นดิน ” เงินมี ก็ถามสมาชิก สภา ในสภาแห่งนี้เห็น
ด้วย หรือไม่ ท่านประธานสภาครับขอความกรุณา ถามค วามเห็นชอบของ
สมาชิกสภาแห่งนี้ว่าเห็นชอบหรือไม่ ผมจะได้สบายใจ ขอบคุณครับ

ประธานสภา

ผมจะถามได้อย่างไร ในเมื่อเขาเขียนไว้ว่ า ญั ตติที่เสนอประธานสภา
เห็นควรอนุญาตเมื่อประธาน สภาบอกนายกแล้วว่า หนังสือนี้มันกากึ่ งอยู่แล้ว
ท่านนายกทาหนังสือหารือ ประธานสภาบอกว่า ไม่ เห็นควรอนุญาต ไม่ใช่ง่าย
เหมือนคาพูดของท่านนายก
ท่าน นายกหารือเลย ครับ ถ้า อย่างไร ผม
รับผิดชอบอยู่แล้ว ผมเข้าใจแบบนี้ แต่ท่านนายกพูดง่าย เข้าใจง่าย ผมบอกแล้ว
ว่าไม่เห็นควรอนุญาต เนื่องจากห นังสือ 0808.4/ว.3161 ลงวันที่ 12 ตุลาคม
2553 ผมไม่อนุญาต แล้วก็นายกดาเ นินการหารือเลย หารือที่กรม ฯ
ข้อที่ประธาน สภา บรรจุนี้ ผิดตรงไหน ถ้าผิดผมรับผิดชอบ โดยตาแหน่ง
ประธานสภารับผิดชอบอยู่แล้ว ครับมีสมาชิก สภาเทศบาล ท่านใดจะอภิปราย
เสนอแนะเชิญครับ
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นายอับดุลวาหะ ตาเละ

ผมไม่เห็นด้วยกับการประธานสภา ผมประท้วงท่านประธานสภา

(สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑)

คือ ท่านประธาน สภา วินิจฉัยแ ล้ว แล้วมาซั กซ้อมเพราะ เรื่องไม่เป็นเรื่อง
ประธาน สภาไม่ให้จ่ายขาดเงินสะสม ประธาน สภาวินิจฉัยแล้ว แล้วคนนี้มา
เสนอมันเสียเวลาครับ ครับเวลามีค่าครับ ขอบคุณครับ

ประธานสภา

ครับ นายอับดุลวาหะ ตาและ สม าชิกสภาเทศบาล เขตที่ 1 ประท้วง
ผมครับ ผมก็วินิจฉัยแล้วแต่ผมให้โอกาสหลาย ๆ ท่าน คือผมวินิจฉัยแล้ว ถ้าไม่
มั่นใจ ผมขอให้ผู้บริหารทาหนังสือ หารือ ถ้าผมผิด ผมมีหน้า ที่ รับผิดช อบ
ตามระเบียบฯ ผมสามารถวินิจฉัยได้ก่อน คุณทาหนังสือ หารือได้เลยครับ เชิญ
ครับ ถ้าหนังสื อบอกว่าประธานสภาต้องบรรจุ แต่เขาเขียนว่า เห็นควรอนุญาต
ผมขอให้ผู้บริหารทาหนังสือเลยครับ แต่เมื่อผู้บริหาร ได้กล่าวเมื่อ สักครู่ “พูด
ง่าย ๆ” แต่เมื่อผิดหรือถูก เราจะตัดสินใจเองไม่ได้ เมื่อมีปัญหาในสภา เมื่อมีข้อ
โต้แย้ง ประธาน สภาต้องวินิจฉัยว่าสมาชิก สภาผู้มีเกียรติทุกท่านต้องเค ารพคา
วินิจฉัยของประธานสภา เมื่อประธาน สภา วินิจฉัยแล้วไม่ควรอนุญาต จะ
ดาเนินการยังไงก็ดาเนินการไป สมาชิก สภาเข้าใจแล้วใช่ไหมครับ ไม่ทราบว่า
สมาชิกสภาท่านใดมีข้อเสนอ แนะเรื่องอื่น ๆ เชิญครับ ถ้าสมาชิกสภาไม่มี
ข้อเสนอแนะใด ๆ ผมขอปิดการประชุมสภาเทศบาลตาบลสะเตงนอก ณ บัดนี้

ปิดการประชุม

เวลา 12.15 น.

อนุชิต กิตติพุฒิพงศ์ ผู้จดรายงานการประชุม
(นายอนุชิต กิตติพุฒิพงศ์)
เลขานุการสภาเทศบาลตาบลสะเตงนอก
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