สาเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
ครัง้ ที่ ๖/๒๕๕๕
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ (ครัง้ ที่ ๒)
วัน พฤหัสบดี ที่ ๓๐ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๔๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
______________________
ผู้มาประชุม
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
กูเ้ กียรติเนาวบุตร
นายอิทธินันท์
สาเฮาะ
นายศราวุธ อับดุลกอเดร์ ยานยา
นายอดุลย์
แวโวะ
นายเพาซี
มะเด็ง
นายอับดุลเลาะ
กาซอ
นายสมหมาย
ลูกอินทร์

ผู้ไม่มาประชุม
- ไม่มี –

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

-๒-

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.

นายเกษมสันต์ สาแม
นายเสรี
เรืองกาญจน์
นายสมภพ
มีเดช
นายอับดุลอายิ สามะ
นายมะสดี
หะยียะปาร์
นายต่วนมาหามะอับดุลกอเดร์ ต่วนกาจิ
นายอนุชิต
กิตติพุฒิพงศ์
นางนริศรา
สาและ

๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.

นางสาวต่วนมารีนี เด่นอุดม
นางสาวปวีณา สุหลง
นายอันวารี
แวหะยี
นายแวบือราเฮง แวสะแม

นายสสิกร

ยีเส็น

นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ปลัดเทศบาล
ผู้อานวยการกองคลัง
รักษาการผู้อานวยการ
กองช่าง
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าหน้าทีธ่ รุ การ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีพ่ ัฒนาชุมชน
เจ้าหน้าทีพ่ ัสดุ

เริม่ ประชุม เวลา ๐๙.๔๐ น.

นายสมหมาย ลูกอินทร์ ขณะนีม้ สี มาชิกสภาเทศบาลอยูใ่ นทีป่ ระชุมครบองค์ประชุม
เลขานุการสภา ขอเรียนเชิญท่านประธานสภาดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการ
ประชุมต่อไป

-๓–

นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ เรียนคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทกุ ท่าน
ประธานสภาเทศบาล
ผู้อานวยการกองทุกกอง และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนาย
อับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ ประธานสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
ขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก ครัง้ ที่ ๖/๒๕๕๕
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓
(ครัง้ ที่ ๒) วัน
พฤหัสบดี ที่ ๓๐
เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๔๐ น. ณ ห้องประชุมสภา
เทศบาลเมืองสะเตงนอก
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ทปี่ ระชุมทราบ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ ๑.๑ ในช่วงนีข้ อให้ทกุ ท่านระมัดระวังในการเดินทางไปทางาน
ประธานสภาเทศบาล เพือ่ ความปลอดภัยแก่ตนเองและทรัพย์สิน
เนือ่ งจากมีเหตุการณ์ความ
ไม่สงบเกิดขึ้นบ่อยครัง้
๑.๒ ประชาสัมพันธ์ วัน เวลา และสถานทีร่ บั ลงทะเบียนผู้มี
ความประสงค์จะเช่าแผงจาหน่ายสินค้าภายในตลาดเทศบาลเมือง
สะเตงนอก ระหว่างวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๕ ถึง วันที่ ๑๙
กันยายน ๒๕๕๕ ในวันและเวลาราชการ
๑.๓ ประชาสัมพันธ์ ด้วยเทศบาลเมืองสะเตงนอกได้จดั
โครงการส่งเสริมการศาสนาและอนุรกั ษ์วิถีชีวิตของมุสลิม
ได้จดั กิจกรรมทัศนศึกษาดูงานชุมชนเข้มแข็งของผู้นาศาสนา ซึ่งได้พา
คณะชมรมโต๊ะอิหม่าน ศึกษาดูงานโครงการดังกล่าว
เมือ่ วันที่ ๒๗-๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ จังหวัดสตูล
๑.๔ ประชาสัมพันธ์ เรือ่ งทีส่ มาชิกสภาเทศบาลได้เสนอที่
ประชุมสภาครัง้ ทีแ่ ล้ว เรือ่ งป้ายชื่อ
คล้อง ทีค่ อ ซึ่งทางสภาได้ให้
เจ้าหน้าทีไ่ ปศึกษาข้อมูล และรูปแบบในการจัดทาตามข้อเสนอของ
สมาชิกสภาเทศบาล ในโอกาสนีผ้ มจะให้ทปี่ ระชุมดูแบบตามทีผ่ มได้
นามา และขอความร่วมมือท่านสมาชิกสภาเทศบาล นารูปถ่ายขนาด
๑ นิว้ จานวน ๒ รูป พร้อมเขียนชื่อสกุล ตัวอักษรภาษาไทย และ

ภาษาอังกฤษหลังรูปถ่าย ถ้าท่านใดมีข้อสงสัยสอบถามได้ทฝี่ ่ายงาน
กิจการสภา สานักปลัดเทศบาล
๑.๕ เทศบาลเมืองสะเตงนอก ได้รบั โอนย้ายเจ้าหน้าทีพ่ ัสดุ
ในโอกาสนีผ้ มขอให้เจ้าหน้าทีแ่ นะนาตัว เชิญครับ

-๔–

นายบือราเฮง แวสะแม เรียนท่านประธานสภา ท่านนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร
เจ้าหน้าทีพ่ ัสดุ สมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายแวบือ
ราเฮง แวสะแม ตาแหน่ง เจ้าหน้าทีพ่ ัสดุ ย้ายมาจากเทศบาลตาบล
เกาะยาว จังหวัดพังงา เมือ่ วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๕ ขอรับคา
ชี้แนะจากทุกท่านด้วยครับ ขอบคุณครับ
ทีป่ ระชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๕ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ (ครั้งที่ ๑) เมื่อวัน พุธ
ที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมือง
สะเตงนอก
นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด มีการแก้ไข เพิม่ เติมเชิญครับ ถ้า
ประธานสภาเทศบาล ไม่มผี มขอมติทปี่ ระชุมรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมือง
สะเตงนอก ครัง้ ที่ ๕/๒๕๕๕ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ (ครัง้ ที่ ๑)
เมือ่ วัน พุธ ที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๕ ท่านใดรับรองรายงานการ
ประชุมโปรดยกมือขึ้นครับ
ทีป่ ระชุม มีมติรบั รองรายงานการประชุม ๑๖ เสียง
งดออกเสียง ๒ เสียง
ระเบียบวาระที่ ๓ ญัตติ เพือ่ พิจารณาขอความเห็นชอบ ร่างเทศบัญญัติ
เรื่องงบประมาณราจ่ายประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ในวาระที่ ๑
ขัน้ รับหลักการ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ ขอเชิญฝ่ายบริหารชี้แจงเชิญครับ
ประธานสภาเทศบาล
นายเกษมสันต์ สาแม

เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา และท่านรอง

นายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมที่
เคารพรักทุกท่าน ผมนายเกษมสันต์ สาแม นายกเทศมนตรีเมือง
สะเตงนอก วันนีเ้ ป็นวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ ท่านประธานสภาเปิด
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ (ครัง้ ที่ ๒)หน้าทีข่ องคณะผู้บริหาร
และสมาชิกสภาเทศบาล เกีย่ วกับเรือ่ งร่าง
เทศบัญญัติ
เรือ่ งงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๖
-๕-

นายเกษมสันต์ สาแม พีน่ ้องประชาชนได้ไว้วางใจทุกท่าน เป็นตัวแทนมา
ดารงตาแหน่ง
นายกเทศมนตรี
ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล หน้าทีท่ กุ ท่านคือสร้างความเจริญ
แก้ปญ
ั หา พัฒนา คือข้อหลัก ๆ เป้าหมายคือพีน่ ้องประชาชน อยูเ่ ย็น
เป็นสุข ทางคณะผู้บริหารได้จดั ทาร่างเทศบัญญัติ เรือ่ งงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ผมคิดว่าทุกเรือ่ งการบริหาร
จัดการเทศบาลเมืองสะเตงนอก จะบอกว่าเก่ง แต่เพียงผู้ เดียวเป็นไป
ไม่ได้ การประมาณการงบประมาณปี ๒๕๕๖ ครอบคลุมทุกพืน้ ที่
โดยการนามาจากแผนพัฒนาส
า มปี (๒๕๕๖-๒๕๕๘)
ต้องขออนุญาตชี้แจงทุกท่าน ซึ่งเจ้าหน้าทีไ่ ด้ออกไปทาประชาคมทุก
พืน้ ทีข่ องตาบล สะเตงนอก การปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตย
เจ้าของจริง ๆ คือ พีน่ ้องประชาชนทัง้ หมด ก็ได้เกิดแผน พัฒนา สามปี
ขึ้นมาในการจัดทาร่างเทศบัญญัติก็ต้องนามาจากแผนพัฒนาสามปี
เพือ่ สนองตามนโยบายของนายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
สารบัญ
หน้า
ส่วนที่ ๑
คาแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย
๑
ส่วนที่ ๒
เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ๗
ส่วนที่ ๓
รายละเอียดงบประมาณรายรับ ๑๕
รายละเอียดรายจ่ายตามหน่วยงาน ๑๗
ส่วนที่ ๑
คาแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
ของ

เทศบาลเมืองสะเตงนอก อาเภอเมือง จังหวัดยะลา
คาแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
ท่านประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
บัดนีถ้ ึงเวลาทีค่ ณะผู้บริหารเทศบาลเมืองสะเตงนอก จะได้
เสนอร่างเทศบาลบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๖
-๖–
นายเกษมสันต์ สาแม ต่อสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก อีกครัง้ หนึง่ ฉะนัน้ ในโอกาสนี้ คณะ
นายกเทศมนตรี ผู้บริหารเทศบาลเมืองสะเตงนอก จึงขอแถลงให้ทา่ นประธาน
สภา และ
สมาชิกสภาทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและ
แนวทางนโยบายการดาเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
ดังต่อไปนี้
๑. สถานะการคลัง
๑.๑ งบประมาณรายจ่ายทัว่ ไป
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔
เทศบาลเมืองสะเตงนอกมีสถานะการเงิน
๑.๑.๑ เงินฝากธนาคารทัง้ สิน้ ๓๐,๖๑๖,๒๑๐.๕๒ บาท
๑.๑.๒ เงินสะสม
๑๗,๕๔๕,๔๖๔.๑๔ บาท
๑.๑.๓ ทุนสารองเงินสะสม ๙,๒๘๒,๔๔๗.๘๑ บาท
๑.๑.๔ รายการกันเงินไว้แบบก่อหนีผ้ ูกพันและยังไม่ได้
เบิกจ่าย จานวน ๖ โครงการ รวมโครงการ
๒,๐๔๔,๘๙๙.๓๑ บาท
๑.๑.๕ รายการทีไ่ ด้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนีผ้ ูกพันจานวน
- โครงการ รวมโครงการ บาท
๒. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๔
(๑) รายรับจริงทัง้ สิน้ ๖๕,๗๗๒,๖๗๑.๑๘ บาท
ประกอบด้วย หมวดภาษีอากร ๑,๖๙๖,๙๐๔.๒๗ บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ๑๙๐,๖๗๐.๐๐ บาท
ค่าปรับ และใบอนุญาต
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน ๒๓๔,๔๒๕.๗๒ บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
๔,๒๑๐.๐๐ บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด ๔,๓๐๐.๐๐ บาท
หมวดรายได้จากทุน
บาท
หมวดภาษีจดั สรร
๒๙,๖๑๗,๓๔๔.๑๙ บาท

หมวดเงินอุดหนุนทัว่ ไป ๓๔,๐๒๔,๘๑๗.๐๐ บาท
(๒) เงินอุดหนุนทีร่ ฐั บาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์
๑๖,๖๗๔,๑๐๗.๑๔ บาท
(๓) รายจ่ายจริงทัง้ สิน้ ๕๙,๙๓๘,๒๗๕.๘๕ บาท
ประกอบด้วย งบกลาง ๓,๙๔๘,๗๙๑.๔๐ บาท
-๗-

นายเกษมสันต์ สาแม งบบุคลากร
๑๖,๙๒๔,๖๒๙.๒๖ บาท
นายกเทศมนตรี งบดาเนินการ ๑๕,๓๙๗,๖๗๑.๔๓ บาท
งบลงทุน ๑๙,๖๙๖,๗๑๙.๗๖ บาท
งบรายจ่ายอื่น
บาท
งบเงินอุดหนุน ๓,๙๗๐,๔๖๔.๐๐ บาท
(๔) รายจ่ายทีจ่ า่ ยจากเงินอุดหนุนทีร่ ฐั บาลให้โดยระบุ
วัตถุประสงค์ ๑๖,๖๗๔,๑๐๗.๑๔ บาท
(๕) มีการจ่ายเงินสะสมเพือ่ ดาเนินการตามอานาจหน้าที่
จานวน ๑,๒๐๙,๐๑๔.๐๐ บาท
คาแถลงงบประมาณ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
๒.๑ รายรับ ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ประมาณการไว้รวมทัง้ สิน้
๙๓,๘๖๘,๖๕๐.๐๐ บาท
หมวดภาษีอากร
รวมภาษีอากร ปี ๒๕๕๔ ๑,๖๗๔,๔๐๔.๒๖ บาท
ปี ๒๕๕๕ ๒,๖๑๘,๒๐๐.๐๐ บาท
ปี ๒๕๕๖ ๑,๖๙๐,๒๐๐.๐๐ บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต
รวมค่าธรรมเนียม ปี ๒๕๕๔ ๑๙๐,๖๗๐.๐๐ บาท
ค่าปรับและใบอนุญาต ปี ๒๕๕๕ ๒๒๓,๐๐๐.๐๐ บาท
ปี ๒๕๕๖
๑๒๐,๐๔๐.๐๐ บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
รวมรายได้จากทรัพย์สนิ้ ปี ๒๕๕๔ ๒๓๔,๔๒๕.๗๒ บาท
ปี ๒๕๕๕ ๒๗๓,๕๐๐.๐๐ บาท
ปี ๒๕๕๖
๔๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
รวมรายได้จากสาธารณูปโภค

และการพาณิชย์ ปี ๒๕๕๔
๔,๒๑๐.๐๐ บาท
ปี ๒๕๕๕
๐.๐๐ บาท
ปี ๒๕๕๖
๔,๐๐๐.๐๐ บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
รวมรายได้เบ็ตเตล็ด ปี ๒๕๕๔
๔,๓๐๐.๐๐ บาท
-๘–

นายเกษมสันต์ สาแม ปี ๒๕๕๕ ๕,๐๐๐.๐๐ บาท
นายกเทศมนตรี ปี ๒๕๕๖ ๖,๕๐๐.๐๐ บาท
หมวดรายได้จากทุน
๑. ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน
รวมรายได้จากทุน ปี ๒๕๕๔
๐.๐๐ บาท
ปี ๒๕๕๕
๐.๐๐ บาท
ปี ๒๕๕๖ ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท
รวมรายได้จดั เก็บเอง ปี ๒๕๕๔ ๒,๑๐๘,๐๐๙.๙๘ บาท
ปี ๒๕๕๕ ๓,๑๑๙,๗๐๐.๐๐ บาท
ปี ๒๕๕๖ ๒,๒๗๐,๗๔๐.๐๐ บาท
*รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทัว่ ไปประจาปีงบประมาณ*
พ.ศ. ๒๕๕๖ เทศบาลเมืองสะเตงนอก อาเภอเมืองยะลา
จังหวัดยะลา รายจ่ายจาแนกตามแผนงาน รายจ่ายงบกลาง
ราจ่ายงบกลาง ตัง้ ไว้ทงั้ สิน้ ๔,๓๔๕,๓๐๓.๐๐ บาท
๑. ค่าชาระหนีเ้ งินต้นและดอกเบีย้ เงินกู้
ตัง้ ไว้ ๑,๒๘๒,๙๔๓.๐๐ บาท
๒. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตัง้ ไว้
๙๓๑,๓๐๐.๐๐ บาท
๓. เบีย้ ยังชีพผู้ปว่ ยโรคเอดส์ ตัง้ ไว้
๖๖,๐๐๐.๐๐ บาท
๔. เงินสารองจ่าย ตัง้ ไว้ ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๕. รายจ่ายตามข้อผูกพัน ตัง้ ไว้ ๙๖๘,๐๐๐.๐๐ บาท
๖. เงินช่วยพิเศษ ตัง้ ไว้
๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๗. เงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิน่
ตัง้ ไว้ ๗๗๗,๐๖๐.๐๐ บาท
* รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทัว่ ไปประจาปีงบประมาณ*

พ.ศ. ๒๕๕๖ เทศบาลเมืองสะเตงนอก อาเภอเมืองยะลา
จังหวัดยะลา รายจ่ายจาแนกตามหน่วยงาน
หน่วยงานสานักปลัดเทศบาล
ตัง้ งบประมาณรายจ่ายทัง้ สิน้ ๒๑,๙๐๔,๐๕๕.๐๐ บาท
๑. งบบุคลากร
ตัง้ ไว้รวม ๑๑,๖๕๗,๙๑๕.๐๐ บาท
๒. งบดาเนินการ
ตัง้ ไว้รวม
๕,๗๖๕,๖๐๐.๐๐ บาท
๓. งบลงทุน ตัง้ ไว้รวม ๔,๔๐๘,๕๔๐.๐๐ บาท
-๙–

นายเกษมสันต์ สาแม
* รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทัว่ ไปประจาปีงบประมาณ*
นายกเทศมนตรี พ.ศ. ๒๕๕๖ เทศบาลเมืองสะเตงนอก อาเภอเมืองยะลา
จังหวัดยะลา รายจ่ายจาแนกตามหน่วยงาน
หน่วยงาน กองช่าง
ตัง้ งบประมาณรายจ่ายทัง้ สิน้ ๔๑,๗๐๑,๔๔๑.๐๐ บาท
๑. งบบุคลากร
ตัง้ ไว้รวม ๖,๑๖๔,๐๐๐.๐๐ บาท
๒. งบดาเนินการ
ตัง้ ไว้รวม
๕,๙๖๓,๖๐๐.๐๐ บาท
๓. งบลงทุน ตัง้ ไว้รวม ๒๘,๙๗๓,๘๔๑.๐๐ บาท
๔. งบอุดหนุน ตัง้ ไว้รวม
๕๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท
* รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทัว่ ไปประจาปีงบประมาณ*
พ.ศ. ๒๕๕๖ เทศบาลเมืองสะเตงนอก อาเภอเมืองยะลา
จังหวัดยะลา รายจ่ายจาแนกตามหน่วยงาน
หน่วยงาน กองคลัง
ตัง้ งบประมาณรายจ่ายทัง้ สิน้ ๕,๐๗๔,๙๙๐.๐๐ บาท
๑. งบบุคลากร
ตัง้ ไว้รวม ๒,๘๖๑,๔๐๐.๐๐ บาท
๒. งบดาเนินการ
ตัง้ ไว้รวม
๒,๑๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๓. งบลงทุน ตัง้ ไว้รวม ๑๐๓,๕๙๐.๐๐ บาท
* รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทัว่ ไปประจาปีงบประมาณ*
พ.ศ. ๒๕๕๖ เทศบาลเมืองสะเตงนอก อาเภอเมืองยะลา
จังหวัดยะลา รายจ่ายจาแนกตามหน่วยงาน
หน่วยงาน กองสาธารณสุขและสิง่ แวดล้อม
ตัง้ งบประมาณรายจ่ายทัง้ สิน้ ๘,๘๑๕,๐๓๔.๐๐ บาท
๑. งบบุคลากร
ตัง้ ไว้รวม ๒,๕๘๓,๕๒๘.๐๐ บาท
๒. งบดาเนินการ
ตัง้ ไว้รวม
๕,๕๗๐,๑๐๖.๐๐ บาท

๓. งบลงทุน ตัง้ ไว้รวม ๕๐๑,๔๐๐.๐๐ บาท
๔. งบเงินอุดหนุน ตัง้ ไว้รวม
๑๐๖,๐๐๐.๐๐ บาท
* รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทัว่ ไปประจาปีงบประมาณ*
พ.ศ. ๒๕๕๖ เทศบาลเมืองสะเตงนอก อาเภอเมืองยะลา
จังหวัดยะลา รายจ่ายจาแนกตามหน่วยงาน
หน่วยงาน กองการศึกษา
ตัง้ งบประมาณรายจ่ายทัง้ สิน้ ๑๒,๐๒๗,๘๒๗.๐๐ บาท
- ๑๐ –

นายเกษมสันต์ สาแม ๑. งบบุคลากร
ตัง้ ไว้รวม ๑,๐๕๗,๑๓๔.๐๐ บาท
นายกเทศมนตรี ๒. งบดาเนินการ
ตัง้ ไว้รวม
๖,๖๕๘,๕๑๓.๐๐ บาท
๓. งบลงทุน ตัง้ ไว้รวม ๓๙๙,๙๐๐.๐๐ บาท
๔. งบเงินอุดหนุน ตัง้ ไว้รวม ๓,๙๑๒,๒๘๐.๐๐ บาท
ในส่วนของร่างเทศบัญญัติ เรือ่ งงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ขอชี้แจงเพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายเชิญครับ
ประธานสภาเทศบาล
จ่าสิบเอก วรดร รอดทุกข์ กราบเรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภา
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒ ผู้ทรงเกียรติทกุ ท่าน กระผมจ่าสิบเอก วรดร รอดทุกข์ สมาชิกสภา
เทศบาลเมืองสะเตงนอก เขตที่ ๒ ก็ยนิ ดีด้วยครับ ผมได้อ่าน
แผนพัฒนาสามปี (๒๕๕๖-๒๕๕๘) ได้ดึงงบประมาณในแผนสามปี
ของปี ๒๕๕๖ คือผมไม่ได้จะท้วงติง ตาหนิติเตียน คือช่วยหารือ
ร่วมกัน ยกตัวอย่างทีผ่ ่านมา ช่วยเปิดหน้าแรกทีท่ า่ นนายกเทศมนตรี
อ่านเมือ่ สักครูน่ ี้ ประมาณการหมวดภาษีอากร ๑. ภาษีโรง เรือ นและ
ทีด่ ิน ประมาณการ ปี ๒๕๕๕ ๑,๕๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท ปี ๒๕๕๖
ประมาณการเหลือ ๑,๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ผมขอทราบข้อมูลตรงนี้
ทาไมลดลง หรือว่าเจ้าหน้าทีไ่ ม่ค่อยได้สารวจข้อมูลต่าง ๆ ผมว่า
สมควรเพิม่ ขึ้น ดูปี ๒๕๕๔ ประมาณการ ๑,๒๙๕,๘๔๒.๐๐ บาท
ปี ๒๕๕๕ ๑,๕๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท ปี ๒๕๕๖ ๑,๓๐๐,๐๐๐.๐๐
บาท ผมตัง้ ข้อสังเกตหนึง่ ข้อ และอีกข้อผมก็ยนิ ดีเพือ่ พัฒนา
สะเตงนอกให้เจริญยิง่ ๆ ขึ้น ชาวบ้านทีผ่ มไปพบปะก็ยนิ ดีกับคณะ
ผู้บริหารชุดนีพ้ ัฒนาดีขึ้น ผมดูแล้วการดึงงบประมาณจากแผนพัฒนา
สามปี ดึงเฉพาะของปี ๒๕๕๖ ตัง้ ข้อสังเกตตรงนี้ ไม่ทราบว่าตัวเลข

ผิดพลาดหรือว่าอย่างไร เปิดไปดูหน้าที่ ๒๓ โครงการอบรมบุคลากร
พอมาดูในแผนพัฒนาสามปี เดิมตัง้ ไว้ ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท หน้าที่ ๙๙
ข้อ ๒ ตัง้ ไว้ ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท แต่พอมาบรรจุในร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ หน้าที่ ๒๓
ตัง้ ไว้ ๒๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท ผมไม่ทราบว่าข้อมูลตรงนีค้ ลาดเคลือ่ น
อย่างไร ขอคาชี้แจงให้สมาชิกสภาเทศบาลได้รบั ทราบด้วยครับ ต่อไป
เปิดดูในแผนพัฒนาสามปี (๒๕๕๖ -๒๕๕๘) หน้าที่ ๘๙ มัสยิดบ้าน
อามัน หมูท่ ี่ ๑๑ และดูในร่างเทศบัญญัติ ปี ๒๕๕๖ หน้าที่ ๔๘
- ๑๑ จ่าสิบเอก วรดร รอดทุกข์ ข้อ ๒๖ บ้านกูแบปูเต๊ะ ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ในศาสนมัสยิด
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒ บ้านกูแบปูเต๊ะ หมูท่ ี่ ๑๑ คือมีข้อสงสัยในแผนพัฒนาสามปี
งบประมาณทีต่ งั้ ไว้ ปี ๒๕๕๘ แต่ดึงมาบรรจุในร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ไม่ทราบว่า
ตัวหนังสือคลาดเคลือ่ นหรือว่าอย่างไร บ้านกูแบปูเต๊ะ หมูท่ ี่ ๑๑
แต่มสั ยิดบ้านอามัน หมูท่ ี่ ๑๑
นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ ผมขอแก้ไขชื่อมัสยิด จากมัสยิดกูแบปูเต๊ะ หมูท่ ี่ ๑๑ แก้ไข
ประธานสภาเทศบาล เป็น มัสยิดกูแบปูต๊ะ หมูท่ ี่ ๑๑ ขออภัยด้วยครับ คือเจ้าหน้าทีไ่ ด้
พิมพ์ผิดพลาด และมัสยิดบ้านอามัน หมูท่ ี่ ๑๑ แก้ไขเป็น บ้านอามัน
หมูท่ ี่ ๕
จ่าสิบเอก วรดร รอดทุกข์ ต่อไปดูข้อ ๑.๖ ในแผนพัฒนาสามปี มัสยิดบ้านอามัน หมูท่ ี่
สมาชิดสภาเทศบาล เขตที่ ๒ ๑๑ ถ้าผิดพลาดขอให้แก้ไขด้วยครับ คือถ้าชาวบ้านดู
แล้ว ไม่ถูกต้อง
เขาจะว่าอ่านบ้างหรือไม่ สงสัยไม่ทราบอะไรเลย คือไม่ใช่ตาหนิฝ่าย
บริหาร คืออาจจะคลาดเคลือ่ นบ้าง
ทัง้ หมดนีผ้ มขอขอบคุณฝ่ายบริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่
ทุกฝ่าย ทีช่ ่วยกันพัฒนาให้เทศบาลเมืองสะเตงนอกดีขึ้นตามลาดับ คือ
มีอีกหนึง่ เรือ่ ง โครงการทีบ่ รรจุในแผนพัฒนาสามปี ประมาณการในปี
๒๕๕๘ พอปี ๒๕๕๖ สามารถดึงงบประมาณของปี ๕๘ ได้ใช่
หรือไม่ ใช้ได้ใช่ไม่ครับ คือเหมือนบางสาย กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๕๐
เมตร ตอนทีท่ าประชาคมบรรจุ ๒๐๐ เมตร เปลีย่ นได้ใช่หรือไม่ครับ
มีอีกเรือ่ งหนึง่ เงินเพิม่ พิเศษสาหรับการสูร้ บ (พ.ส.ร) ตรงนีผ้ มขอแก้ไข
ตามตัวย่อผิด คือแก้ไขเป็น (พ.ร.ส) คือตรงนีไ้ ม่ได้เสียหายอะไร
ขอบคุณมากครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลท่าน
ประธานสภาเทศบาล

ใดจะอภิปรายเชิญครับ

นางอุมาพร ใจแผ้ว กราบเรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภา
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒ เทศบาลผู้ทรงเกียรติทกุ ท่าน ดิฉันนางอุมาพร ใจแผ้ว สมาชิกสภา
เทศบาลเมืองสะเตงนอก เขตที่ ๒ ขอต่อเนือ่ งจากท่านวรดร
พอดีได้มานัง่ อ่าน บอกตรง ๆ ไปประชุมสามวันยังไม่มเี วลาได้ศึกษา
อยากจะชี้แนะสักนิดคือตัง้ ขอสังเกตตามทีท่ า่ นวรดรได้กล่าวมา
หน้าที่ ๓ ของร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
- ๑๒ -

นางอุมาพร ใจแผ้ว งบประมาณ ๒๕๕๖ ปรากฏว่า ค่าธรรมเนียมเกีย่ วกับการ
ขนสิง่
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒ ปฏิกูล ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖ ไม่ได้มกี ารประมาณการ สาเหตุทไี่ ม่ได้
ประมาณมาจากสาเหตุอะไร ขอบคุณค่ะ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีการอภิปรายเชิญครับ
ประธานสภาเทศบาล
จ่าสิบเอก วรดร รอดทุกข์ เรียนท่านประธานสภาทีเ่ คารพ คือผมขอให้เจ้าหน้าที่ ทีเ่ กีย่ ว
สมาชิสภาเทศบาล เขตที่ ๒ ข้องชี้แจงเลขรหัสตัวเลข ๐๐๑๑๑ คืออยากให้สมาชิกสภาเทศบาล
ได้รบั ทราบ รหัสนีค้ ือรหัสอะไร เป็นความลับหรือไม่ ขอบคุณครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ เชิญสมาชิกสภาเทศบาลเขตที่ ๒
ประธานสภาเทศบาล
นางอุมาพร ใจแผ้ว กราบเรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภา
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒ เทศบาลทุกท่าน ดิฉัน นางอุมาพร ใจแผ้ว สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
สะเตงนอก เขตที่ ๒ จากร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๖ หน้าที่ ๓๓ ค่าปรับปรุงอาคารห้อง
ประชุม ตัง้ ไว้ ๖๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งในร่างเทศบัญญัตินใี้ ห้รายละเอียด
ว่า ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๖
-๒๕๕๘) หน้าที่ ๑๐๐
ข้อ ๒.๑ จานวนตามยุทธศาสตร์ที่ ๗ กาหนดไว้ที่ ๔๐๐,๐๐๐.๐๐
บาท แต่จากร่างเทศบัญญัติเพิม่ ขึ้นเป็น ๖๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท แต่ถ้า
พูดจริงๆ ตามหลัก การปรับปรุงอาคารห้องประชุมต้องมีแบบแ ปลน
และการประมาณการอยูแ่ ล้วว่าห้องประชุมต้องซ่อมแซมอะไรบ้าง
ใช้งบประมาณเท่าไร ซึ่งตรงนีไ้ ม่แน่ใจ
เป็นข้อผิดพลาด หลงลืม
ของผู้พิมพ์หรือไม่ ทาให้จานวนเงินเพิม่ ขึ้นอีก ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
จากร่างเทศบัญญัติ หน้าที่ ๓๓ และในแผนพัฒนาสามปี ๒๕๕๖
๒๕๕๘ ข้อ ๒.๑ คือตัง้ ข้อสังเกต เดิมทีดิฉันเคยทางานเกีย่ วกับการ

ก่อสร้าง มาก่อน เพราะฉะนัน้ ในหน่วยงานราชการต่าง ๆ ถ้าหากจะมี
การปรับปรุงซ่อมแซมก็จะมีการประมาณการ ของก่องช่างทุกครัง้ ว่า
คุณจะต้องซ่อมหลังคา คุณต้องต่อเติมตรงนี้ ติดตัง้ ตรงนัน้ ซึ่งจะต้องมี
การประมาณการทุกครัง้ แต่ปรากฏว่าในร่างนีเ้ พิม่ อีก ๒๐๐,๐๐๐.๐๐
บาท ไม่ทราบว่าตัวเลขผิดพลาดหรือว่า อย่างไร และอีกอย่างหนึง่
จากหน้าที่ ๔๑ ในร่างเทศบัญญัติ ค่าติดตัง้ ไฟฟ้าสัญญาณไฟฟ้า
สาธารณะ ตัง้ ไว้ ๘๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท เป็นค่าติดตัง้ ไฟฟ้า Post Top
- ๑๓ นางอุมาพร ใจแผ้ว จานวน ๔ โคม ตามแผนพัฒนาสามปี หน้าที่ ๖๓ ข้อ ๕ คือการ
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒ กาหนดจุดในการติดตัง้ ของไฟฟ้าทีร่ าคาสูงลิบ ดวงโคมละ
๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท เพราะว่าการตัง้ งบประมาณไฟฟ้า กองช่างต้อง
มีแบบอยูแ่ ล้ว คุณจะตัง้ โคมไฟทีไ่ หน ซึ่งอ่านแล้วอ่านอีกไม่เจอ กาหนด
หมูท่ ี่ ๑ ถึง หมูท่ ี่ ๑๓ แต่ไม่ได้กาหนดจุด เลยไม่ทราบว่าสถานทีต่ ิดตัง้
นีส้ มควรทีจ่ ะต้องใช้งบประมาณตรงนีล้ งไปหรือไม่ ๒๐๐,๐๐.๐๐ บาท
คือกลัวจะเหมือนข่าวดังของทางภาคอีสานทีส่ านักงานตรวจเงิน
แผ่นดินไปตรวจสอบ แล้วไปพบเจอว่าติดตัง้ ไฟในทีน่ า เราไม่อยากให้
เป็นแบบนัน้ คือไม่อยากให้ทางเทศบาลถูกตรวจสอบ ซึ่งติดตัง้ ทีไ่ ม่มี
ชุมชนใดอยูต่ ามข่าว ดิฉันเลยขอท้วงติงสักนิดว่า ควรแจ้งด้วยว่าติดตัง้
ณ บริเวณใดจุดใด และจากการอ่านแผน
พัฒนา มาทัง้ หมด
สาธารณูปโภค เช่น ประเภทไฟฟ้านี้ จะต้องติดตัง้ ให้แสงสว่างทุก
ครัวเรือน ถ้าจาไม่ผิดตอนทีท่ า่ นนายกหาเสียง ปรากฏว่าไม่ค่อยจะมีใน
แผน งบประมาณในการทีจ่ ะซ่อมแซมไฟฟ้า ตามทีห่ าเสียงไม่ปรากฏใน
แผน มีน้อยมาก คิดว่าคงจะไม่เพียงพอ ขอให้เพิม่ เติมตรงนัน้ เข้าไป
ด้วย ขอบคุณค่ะ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ ในโอกาสนี้ ขอเชิญฝ่ายบริหารชี้แจงในส่วนของสมาชิกสภา
ประธานสภาเทศบาล เทศบาลได้
อภิปราย ผมจะให้เลขานุการสภาชี้แจงก่อน เชิญครับ
นายสมหมาย ลูกอินทร์ ขอบคุณท่านประธานสภา ทีท่ า่ นสมาชิกสภาเทศบาลสงสัยว่า
เลขานุการสภา เลขรหัส เช่น ๐๐๑๑๑ หน้าที่ ๙ เลขรหัส ๐๐๑๑๒ ๐๐๑๑๓
คือเป็นเลขรหัสทีก่ รมได้กาหนด คือผมขอยกตัวอย่าง แล้วให้ทา่ นเปิดที่
หน้าสานักปลัดเทศบาล หน้าที่ ๒๐ (๑)ประเภทเงินนายกหรือรอง
นายก ถ้าท่านดูรายละเอียดตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทัว่ ไป งานบริหารทัว่ ไป คาว่างานบริหารทัว่ ไป
เลขรหัส ๐๐๑๑๑ ไม่เป็นความลับอะไร คือสอบ
ถาม ได้
และอีกรหัส ๐๐๑๑๒ ถ้าเราดูตงั้ ไว้ ๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท
อยูใ่ น

งบดาเนินการ เป็นอีกงานหนึง่ ในสานักปลัดเทศบาล เราต้องไปหาดูอีก
ว่าเป็นงานอะไร คือจะอยูใ่ นรายละเอียดคาชี้แจง เช่น แผนงาน
งาน แต่เขาไม่เอามาลง เพียงแต่เอา เลข รหัสมาลงเท่านัน้ อยากทา
ความเข้าใจอย่างนีค้ รับผม และอีกเรือ่ งหนึง่ เมือ่ สักครูน่ ี้ เรือ่ งการ
ประมาณการ หน้าที่ ๓ ในร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ภาษีโรงเรือนและทีด่ ิน ถ้าดู
- ๑๔ -

นายสมหมาย ลูกอินทร์ รับจริงปี๒๕๕๔ จานวนเงิน ๑,๒๙๕,๘๔๒.๕๒ บาท พอประมาณ
เลขานุการสภา การ
ปี ๒๕๕๕ จานวนเงิน ๑,๕๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท พอปี ๒๕๕๖
ประมาณการคงเหลือ ๑,๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ถามว่าทาไมไม่เท่ากัน
หรือแตกต่างกัน คือในการประมาณการรายรับ เขาให้ประมาณการให้
ใกล้เคียงปีทแี่ ล้วมา ความหมายของปีทแี่ ล้ว คือเอางบประมาณการปี
๒๕๕๖ ไปเทียบรับจริงของปี ๒๕๕๔ พอดูปี ๒๕๕๔ นี้ เรา รับจริง
๑,๒๙๕,๘๔๒.๕๒ บาท จึงประมาณการแค่ ๑,๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
ให้ใกล้เคียงเท่านัน้ เอง ทีน่ มี้ าดูต่อหน้าที่ ๓ ข้อ ๑๖ ค่าใบอนุญาตรับ
ทาการเก็บขนสิง่ ปฏิกูลหรือมูลฝอย ถ้าดูรบั จริงปี ๒๕๕๔ จานวนเงิน
๕,๐๐๐.๐๐ บาท ประมาณการปี ๒๕๕๕ และปี ๒๕๕๖ ไม่มี
เพราะอะไร เพราะว่าค่าขยะในขณะนี้ เรายังไม่เก็บในพืน้ ทีข่ อง
ตาบลสะเตงนอก จึงตัดออก เราแค่บริการเก็บขนอย่างเดียว ยังไม่ถึง
เก็บอัตราค่าธรรมเนียม ค่าขยะ ในพืน้ ทีข่ องเรา คือเราเก็บก็ได้ แต่เรา
คานึงถึงว่าในขณะนี้ ในการจัดเก็บขยะมูลฝอยในพืน้ ทีข่ องเรานีย้ งั ถูก
ชาวบ้านครหา จึงชะลอการเก็บชั่วคราว เลยไม่เก็บปี ๒๕๕๕ และปี
๒๕๕๖ นีค้ ือเป็นทีม่ าทีไ่ ม่ได้ประมาณการ ผมขอนาเรียนเพียงเท่านี้
ก่อนครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ ขอเรียนเชิญฝ่ายบริหารชี้แจงครับ
ประธานสภาเทศบาล
นายเสรี เรืองกาญจน์ สวัสดีครับท่านประธานสภา รองประธานสภา คณะผู้บริหาร
รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล ตลอดจนเจ้าหน้าที่ ทีเ่ คารพรักทุกท่าน เนือ่ งจาก
การประชุม ในวันนีเ้ ป็นเรือ่ งเกีย่ วกับงบประมาณปี ๒๕๕๖ ก็ขอทา
ความชี้แจงสักนิดหนึง่ ก่อนทีจ่ ะเข้าสูก่ ารชี้แจงงบประมาณปี ๒๕๕๖
ให้เราได้เข้าใจเหมือนทีร่ องปลัดได้กล่าวมาเมือ่ สักครูน่ ี้ ประมาณการ
เราจะเห็นว่าปี ๒๕๕๕ จะมากกว่าปี ๒๕๕๔ แต่ประมาณการปี

๒๕๕๕ ยึดประมาณการปี ๒๕๕๓ พอรับจริงปี ๒๕๕๔ เรายึดมาใช้
ประมาณการปี ๒๕๕๖ เหตุผลเพราะว่า ประมาณการ ปี ๒๕๕๕ ยัง
ไม่แล้วเสร็จ คือยังไม่สนิ้ ปีงบประมาณ สิน้ สุดในวันที่ ๓๐ กันยายน
๒๕๕๕ ทาให้เราไม่สามารถทีจ่ ะรับทราบว่ารายรับจริงเท่าไร ยังไม่
สามารถ ตัดยอดได้ จึงประมาณการปี ๒๕๕๔ เพราะตัวเลขยังไม่
ปรากฏชัดเจน อย่างเช่นการตัดเงินเดือนของสมาชิกสภาเทศบาล
- ๑๕ นายเสรี เรืองกาญจน์ ปี ๒๕๕๕
อาจจะเกิน ๓๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ปี ๒๕๕๔ ไม่เกิน
รองนายกเทศมนตรี ๓๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ไม่สามารถทีจ่ ะปรับได้ ถ้าปรับได้ก็คงปี
๒๕๕๗ ทัง้ หมดนีค้ ือตามกฎหมายกาหนดในการจัดทาร่างเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เรือ่ งทีห่ นึง่ ตามทีร่ องสมหมายได้กล่าวเมือ่ สักครูน่ ี้ ชัดเจน
หมดแล้ว ของเลขรหัส เป็นเลขรหัสธรรมดา
เรือ่ งทีส่ อง เรือ่ งเกีย่ วกับอาคารเอนกประสงค์ในศาสนมัสยิด
บ้านกูแบปูต๊ะ ผมได้สารวจไปแล้วในแผนพัฒนาสามปี ก็ขอขอบคุณ
เกีย่ วกับข้อผิดพลาด ตรงนัน้ เป็นหมูบ่ า้ นกูแบปูต๊ะ หมูท่ ี่ ๑๑ แต่ใน
แผนพัฒนาสามปีเขียนไว้ เป็นบ้านอามัน หมูท่ ี่ ๑๑ แก้ไขเป็น
บ้านกูแบปูต๊ะ หมูท่ ี่ ๑๑
เรือ่ งทีส่ าม เรือ่ งอบรม ซึ่งทุกท่านเพิง่ เข้ามาดารงตาแหน่ง
งบประมาณในการไปอบรม ผมและสมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่านก็
อยากไป เพือ่ เพิม่ พูนความรู้ ส่วนนีถ้ ้าเราไม่ตงั้ งบประมาณ ทุกท่านก็
ไม่ได้ไป ถ้าเราตัง้ ไป ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท ได้ไปเพียง ๓ ท่านเท่านัน้
ดังนัน้ จึงตัง้ งบประมาณเพิม่ เผื่อว่าทุกท่านจะไปอบรม ในส่วนนีข้ อง
สานักปลัดเทศบาล ซึ่งตัง้ ไว้ ๒๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท และมีส่วนของ
เจ้าหน้าที่ ทีจ่ ะไปหาความรู้ ว่าในทุก ๆ ปี ต้องปรับเพิม่
เรือ่ งไหนบ้างทีส่ าคัญ ท่านนายกก็จะอนุมตั ิให้ไป เพือ่ นาความรูม้ า
พัฒนาในการทางานต่อไป ในส่วนนีเ้ ราจะอบรมในส่วนบุคลากร ถาม
ว่าจะใช้งบประมาณหมดหรือไม่ ก็ต้องเลือกดูปนี ี้ เราตัง้ ไว้
๒๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท
เรือ่ งทีส่ ี่ ทีถ่ ามว่าในแผนพัฒนาสามปี งบประมาณของปี
๒๕๕๘ สามารถดึงงบประมาณมาบรรจุในร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ของปี ๒๕๕๖ ได้หรือไม่ ได้ครับ ขอให้อยูใ่ น
แผนพัฒนาสามปี อยูท่ ี่ การ ลาดับ ความสาคัญ ของประชาคม
การประชุมทุกปี มีการนาเสนอทุกครัง้ และในแผนพัฒนาสามปีก็

เปลีย่ นแปลงตอลด ปีนเี้ สนอมาลาดับทีห่ นึง่ หรือไม่ปหี น้าอาจเสนอ
เป็นอับดับทีห่ นึง่ อีกก็ได้ ในส่วนของโครงการรายละเอียดก็ครบถ้วน มี
อะไรจะเพิม่ เติมก็ยนิ ดี
เรือ่ งทีห่ า้ เปิดดูหน้าที่ ๔๕ คือกองช่างขอแก้ไข ข้อที่ ๓
บุกเบิกถนนผิดจราจรหินคลุก อยูท่ บี่ รรทัดทีส่ าม พืน้ ทีไ่ ม่น้อยกว่า
๑,๑๒๐.๐๐ ตารางเมตร แก้ไขเป็น ๕๒๐ ตารางเมตร
ผมขอชี้แจงเพียงเท่านี้ ขอบคุณมากครับ
- ๑๖ –

นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายเชิญครับ
ประธานสภาเทศบาล
จ่าสิบเอก วรดร รอดทุกข์ กราบเรียนท่านประธานสภาทีเ่ คารพ ผมจ่าสิบเอก วรดร
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒ รอดทุกข์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก เขตที่ ๒ ขอบคุณ
มากครับทีท่ า่ นรองนายกเทศมนตรีได้ชี้แจง แต่ว่าไม่ได้ติดใจ
งบประมาณ ๒๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท ก็ขอแค่ไม่ตรงกับแผนพัฒนา
สามปี เรือ่ งอบรม คือพอดี ชาวบ้านได้เห็น คือขอให้ตรงกับ
แผนพัฒนาสามปี งบประมาณปี ๒๕๕๖ เพือ่ ให้ตัวเลขตรงกัน
ขอบคุณมากครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายเชิญครับ
ประธานสภาเทศบาล
นางอุมาพร ใจแผ้ว กราบเรียนท่านประมาณสภาทีเ่ คารพ ดิฉันนางอุมาพร ใจแผ้ว
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก เขตที่ ๒ คือดีใจมากได้
งบประมาณ ๒๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท จะได้ไปอบรม แต่ก็ขออยากจะให้
เพิม่ เติมสักนิด สาหรับกองช่าง อยากจะให้จดั สรร งบประมาณ
เกีย่ วกับการจัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า คือพอเสนอไปทุกครัง้ เกีย่ วกับการ
จัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า ท่านบอกว่างบประมาณไม่มี จัดซื้อได้แต่อุปกรณ์
แต่อุปกรณ์ก็ไม่พอ ดิฉันขอให้บรรจุอุปกรณ์ไฟฟ้าบ้าง ทีอ่ ่านมีแต่
ปรับปรุงผิวจราจร ซ่อมถนน ปรับปรุงประปาหมูบ่ า้ น และมีการจัดซื้อ
สัญญาณไฟสาธารณะ ตัง้ ไว้ ๙๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ดวง
โคม ละ
๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท มีจดั ซื้อหลอดไฟจราจร ซ่อมแซม ช่วยตัง้
งบประมาณนีก้ ่อน จะได้ช่วยกันมาซ่อม จะได้ไม่ต้องตอบคาถาม
ลาบากใจ ขอบคุณมากค่ะ

นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายเชิญครับ
ประธานสภาเทศบาล
นางอุมาพร ใจแผ้ว ขอให้ตงั้ งบประมาณเกีย่ วกับน้าท่วม ไม่มใี นแผนพัฒนาสามปี
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒ แล้วเวลาน้าท่วมทุกครัง้ ขอให้ช่วยเหลือหน่อย ไม่มปี รากฏใน
แผนพัฒนาสามปี ไม่ทราบว่าจะดึงงบประมาณจากทีไ่ หน
งบประมาณด้วย ขอบคุณค่ะ

ในการ ตัง้

- ๑๗ –

นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายเชิญครับ
ประธานสภาเทศบาล
นายบัญชา ศิริ เรียนท่านประธานสภา ท่านนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒ และเพือ่ นสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ผมอยากจะนาเรียนถาม
โครงการไถนาเอื้ออาทร มีค่าใช้จา่ ยแต่ละปี ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท
ค่าใช้จา่ ยส่วนนี้ เป็นค่าใช้จา่ ยเชื้อเพลิง และค่าสนับสนุนทีจ่ ะแก้ไข
ปัญหานาร้าง ดูในร่างเทศบัญญัติ หน้าที่ ๒๔ ส่วนใหญ่ประชาชนใน
พืน้ ทีส่ ะเตงนอก จะมีนาร้าง และเทศบาลเมืองสะเตงนอกได้สนับสนุน
รถไถนา เพือ่ ให้ประชาชนในพืน้ ทีส่ ะเตงนอกได้หวนกลับมา เพือ่ ทา
การเกษตร แต่ในส่วนนีท้ ผี่ มได้รบั เรือ่ งจากชาวบ้าน กรณีทวี่ ่า ทาไม
ชาวบ้านต้องเสียค่าใช้จา่ ย ขอเรียกร้องให้รถไปทางาน บริการด้วย ผม
อยากจะถามว่าในจุดตรงนี้ เงินทีเ่ ราสนับสนุนไปนี้ ไม่เพียงพอ หรือว่า
อย่างไร ขอให้พิจารณาด้วย ขอบคุณมากครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ ขอเชิญคณะผู้บริหารชี้แจง เชิญครับ
ประธานสภาเทศบาล
นายสมภพ มีเดช กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านนายกเทศมนตรี ท่านรอง
รองนายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรี ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทกุ ท่าน ท่าน
ข้าราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในส่วนของงบประมาณทีต่ งั้ ไว้
ยินดีมากครับทีท่ า่ นเรียนถาม ผมยินดีทจี่ ะตอบ เพือ่ ให้เกิดความ
กระจ่าง เกิดความเข้าใจกันในส่วนแรก เรือ่ งของงบไฟฟ้า ถามว่าตัง้ ไว้
หรือไม ตัง้ ไว้ครับ อยูใ่ นหน้าที่ ๓๗ ข้อ ๒ ตัง้ ไว้ ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
บาท ทีจ่ ะนามาใช้ปรับปรุงสายอุปกรณ์ หรือติดตัง้ ใหม่ ปีนตี้ งั้ ไว้
ค่อนข้างสูง และอีกข้อหนึง่ ทีท่ า่ นเรียนถาม ต้องขอบคุณแทนประชาชน

ด้วย เรือ่ งน้าท่วม ถามว่าตัง้ ไว้ หรือไม่ ตัง้ ไว้อยูใ่ นงบกลาง งบทีต่ งั้ ไว้
๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ซึ่งเราจะมองว่าตัวเลขอาจจะน้อย เนือ่ งจาก
งบประมาณเราตัง้ ไว้ปนี สี้ ูงถึง ๙๓,๘๖๘,๖๕๐.๐๐ บาท แต่ในงบ
๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท นัน้ กรณีภยั พิบตั ิ เรือ่ งน้าท่วมนี้ ท่าน
นายกเทศมนตรี สามารถ ขออนุมตั ิจากสภา จ่ายขาดเงินสะสมได้
ซึ่งตรงนี้ ถ้ายังสงสัยตรงไหนขอให้ถาม เรายินดีจะชี้แจงให้ทกุ ท่าน
ทราบ ขอบคุณมากครับท่านประธานสภา
- ๑๘ –

นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ ขอเชิญคณะผู้บริหารชี้แจงข้ออภิปรายของสมาชิกสภา
ประธานสภาเทศบาล เทศบาลเชิญครับ
นายเสรี เรืองกาญจน์ เกีย่ วกับรถไถนา ซึ่งอยูใ่ นหน้าที่ ๒๔ ย่อหน้าสุดท้าย
รองนายกเทศมนตรี ค่าใช้จา่ ยโครงการไถนาเอื้ออาทร จะบอกความเป็นมาสักนิด สืบเนือ่ ง
จาก พอยกฐานะเป็นเทศบาลตาบล ตอนนัน้ เป็นองค์การบริหารส่วน
ตาบล พืน้ ทีส่ ะเตงนอกมีทงุ่ นาทัง้ หมดพันกว่าไร่ เกือบ ๆ สองพันไร่
พอผมเข้ามาดารงตาแหน่ง ผมก็ดูการไถนา ประชาชนทานาในพืน้ ที่ ยิง่
น้อยลง พอสุดท้ายไม่ถึงสองร้อยไร่ ผมก็ใช้ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี
เป็นหลัก เหตุผลเพราะอะไรชาวบ้านไม่ทานา ทัง้ ทีม่ ที งุ่ นามาก ไม่ว่า
หมูท่ ี่ ๑,๒,๖,๘,๑๒ และ หมูท่ ี่ ๑๓ บางส่วนก็สืบเนือ่ งจากค่าไถนา
แพง ไม่คมุ้ ทุนกับการทานา
ดัง้ นัน้ จึงจัดทาโครงการไถนาเอื้ออาทร โดยปีทแี่ ล้วเราตัง้
งบประมาณเพียง ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ช่วงทีเ่ ป็นเทศบาลตาบล
จาก ๒๐๐ ไร่ เป็น ๗๐๐ ไร่ เพิม่ ทวีคูณ แต่มคี าถามว่ายังเก็บจาก
ชาวบ้าน สืบเนือ่ งจากเราบริการรถ น้ามันเชื้อเพลิง แต่เราไม่มี
บุคลากรทีข่ ับรถไถนา ทีช่ านาญพืน้ ที่ การไถนาต้องเอาคนทีช่ านาญ
พืน้ ที่ ชานาญรถไถนาในผืนนา หมายความว่า ผืนนาตรงนีเ้ ข้าไปไถนา
ได้หรือไม่ เพราะบางผืนจะเป็นหลุมเป็นบ่อ เข้าไปไถแล้วอาจจะติด ถ้า
ติดจะติดเป็นวัน ต้องเอาคนทีม่ คี วามรู้ เสร็จแล้ว เราต้องจ้างบุคลกร
ภายนอกมารับจ้างไถนาตรงนี้ ซึ่งเก็บไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐.๐๐ บาท
ต่อ ๑ ไร่ พืน้ ทีภ่ ายนอกปีทแี่ ล้ว ๗๐๐-๘๐๐ ไร่ เพราะอะไรคนทานา
มาก เพราะเราเก็บในส่วนของเจ้าของพืน้ ทีแ่ ค่ ๓๐๐ บาท จานวนเงิน
๓๐๐ บาท นาไปไหน ดังนีค้ รับ
๑. เพือ่ จ้างคนขับรถไถนา เราจะกาหนดชัดเจนว่า ๑ ไร่ต่อคน
จะได้เท่าไร

๒. เพือ่ จ้างคนทีจ่ ะไปรางวัดทีน่ า ว่าทีน่ าผืนนีม้ กี ไี่ ร่
๓. เพือ่ ซ่อมบารุงซ่อมแซมรถไถนา
คือบริหารจัดการในจานวนเงิน ๓๐๐ บาท ตามทีก่ ล่าวมา ต่อไปผม
ว่าเราจะเห็นว่าจากทานา ๗๐๐ ไร่ เพิม่ ขึ้นเป็น ๑,๐๐๐ ไร่ บ่งบอก
ว่าชาวบ้านรับได้ ผม ว่ากับการ เสียค่าใช้จา่ ย ๓๐๐ บาท กับการ
ทางานคุม้ ทุน ทุกปีนไี้ ม่ทนั ถามว่าถ้าเราไม่เก็บจากชาวบ้านเลย

- ๑๙ -

นายเสรี เรืองกาญจน์ ได้หรือไม่ แต่ยอดงบประมาณตรงนีต้ ้องเพิม่ ขึ้น อย่างน้อยสองเท่า
รองนายกเทศมนตรี
แต่ทผี่ มประชุม ตรงนี้ อย่างน้อยต้องมีค่าใช้จา่ ย ถ้าไม่มคี ่าใช้จา่ ยเลย
จะเกิดปัญหาภายหลังไม่ทานาเลย เพราะถ้าฟรีทกุ อย่าง ทุกคนก็จะไถ
นาของตนเองหมดก็ไม่ทนั กับช่วงระยะเวลา อะไรก็ตามทีไ่ ด้มาฟรี
จะไม่ค่อยมีความสาคัญ แต่ถามว่า ๓๐๐ บาททีเ่ ก็บแต่ละปี ได้ทงั้ หมด
หรือไม่ ผมพูดได้เลยว่าได้ประมาณ ๗๐% - ๘๐ % เพราะเราดูด้วยว่า
ถ้าลาบากยากจน เราก็ไม่เก็บค่าใช้จา่ ย เราดูแต่ละราย เพราะเป็น
โครงการไถนาเอื้ออาทร เราเอาส่วนทีส่ ามารถจ่ายได้ ๓๐๐ บาท
มาชดเชยตรงนี้ แต่ละปีประมาณ ๒๐-๓๐ ราย ทีเ่ ราไถนาฟรี
เพราะเราเห็นถึงความลาบากของเขา นีค่ ือข้อมูลทีไ่ ด้ประสบและผมได้
ทางานตรงนีป้ ระมาณสามปี ผมมัน่ ใจว่าโครงการนี้ ยิง่ เรา
ตัง้ งบประมาณมากเท่าไร การไถนาในพืน้ ทีส่ ะเตงนอกก็เพิม่ มากขึ้น
แต่ด้วยภาระตอนนี้ พืน้ ทีก่ ็น้อยลง จึงตัง้ เท่าเดิม จะดูยอดปีนคี้ นทานา
เพิม่ ขึ้นหรือลดลง ขอชี้แจงรายละเอียดในส่วนทีเ่ ราเก็บจากเจ้าของ
ทีด่ ินเป็นค่าใช้จา่ ยเท่านัน้ เอง และมีค่าบารุงเข้าเทศบาล อย่างน้อย
จะได้เห็นว่าตารางบัญชีการไถนาอย่างน้อยมีเงินเข้า ยังสามารถ
หมุนเวียนเป็นค่าไถนาเอื้ออาทรได้ ดูปหี นึง่ ๆ เราเก็บไม่เกินหนึง่ หมืน่
บาท แต่ส่วนใหญ่จะตกไปอยูท่ คี่ ่าซ่อมมากกว่า ผมมัน่ ใจว่าหาทีไ่ หน
ไม่ได้แล้ว ถ้ามีถูกกว่านีช้ ่วยบอกผมด้วย ผมจะไปศึกษา ขอชี้แจงเพียง
เท่านี้
นายศราวุธ อับดุลกอเดร์ ยานยา ขอความสันติจงประสบแด่ทกุ ท่าน เรียนท่านประธานสภา
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๓ คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทกุ ท่าน
ผมนายศราวุธ อับดุลกอเดร์ ยานยา สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
สะเตงนอก เขตที่ ๓ ตัง้ แต่ทไี่ ด้ฟังมา จากทีไ่ ด้นาเสนอ
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๖

ปรากฏจากเอกสาร หน้าที่ ๗ บันทึกหลักการและเหตุผล ในเรือ่ งของ
แผนงานเคหะและชุมชน งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิง่ ปฏิกูล ยอดรวม
ทัง้ หมด ๒,๗๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท ซึ่งจากทีเ่ ราได้อภิปรายกันมา
และทางฝ่ายบริหารก็ยงั ไม่ได้ลงรายละเอียดในส่วนของการจัดการขยะ
ซึ่งเป็นปัญหาอันดับต้น ๆ ของชาวสะเตงนอก และคิดว่าปี ๒๕๕๖
มีความจาเป็นอย่างมากทีเ่ ราจะต้องเร่ง และช่วยกันดูแล เพราะว่า
เป็นสิง่ ทีส่ าคัญทีส่ ุด ทีช่ าวบ้านได้เรียกร้องว่าจะทาอย่างไรกับขยะใน
- ๒๐ -

นายศราวุธ อับดุลกอเดร์ ยานยา ตาบลสะเตงนอก ซึ่งทุกวันนี้ ทุกครัง้ ทีเ่ ราประชุมหลาย ๆ ครัง้ ทีผ่ ่านมา
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๓ ก็สังเกตได้ว่า เราจะพูดถึงเรือ่ งขยะตลอด แต่พอมาวันนี้ ผมก็เลยถือ
โอกาสเพือ่ ทีจ่ ะเน้น ฝากกับฝ่ายบริหารท่านทาอะไรบ้าง ให้ชี้แจง
รายละเอียด ในงบประมาณ ๑,๒๗๓,๐๐๐.๐๐ บาท ในระยะเวลา
๑ ปี เพียงพอหรือไม่ ปี ๒๕๕๖ เท่าทีผ่ มคิดเล่น ๆ คานวณในที่
ประชุมบุคลากรเท่านี้ ระยะเวลาเท่านี้ การใช้รถกีค่ ัน ค่าน้ามัน
เชื้อเพลิงเท่าไร ผมเกรงว่าในปี ๒๕๕๖ เราจะประสบปัญหาการ
ร้องเรียนมากขึ้น ประชากรเราเพิม่ ขึ้นทุกปี ผมก็อยากนาเรียนผ่าน
ประธานสภาถึงฝ่ายบริหาร ช่วยแจงรายละเอียด และขอแนวทางทีเ่ รา
จะมาช่วยกันส่งเสริม พัฒนาของสภา พสิง่ แวดล้อม โดยเฉพาะขยะ
มูลฝอย ขอบคุณครับ

นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลท่านไดจะอภิปราย เชิญครับ
ประธานสภาเทศบาล
จ่าสิบเอก วรดร รอดทุกข์ กราบเรียนท่านประธานสภาทีเ่ คารพ ผมจ่าสิบเอก วรดร
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒ รอดทุกข์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก เขตที่ ๒ มีข้อสังเกต
อยู่ ๑ ข้อ เปิดหน้าที ๒ อยากจะถามว่า ข้อ ๑.๑.๔ รายการกันเงินไว้
แบบก่อหนีผ้ ูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จานวน ๖ โครงการ
๒,๐๔๔,๘๙๙.๓๑ บาท อยากทราบว่ามีโครงการอะไรบ้าง จะแล้ว
เสร็จเมือ่ ไร ขอบคุณมากครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ ขอเชิญคณะผู้บริหารชี้แจง เชิญครับ
ประธานสภาเทศบาล
นายเสรี เรืองกาญจน์ ก็ขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๓ ช่วยกันดูหน้าที่

รองนายกเทศมนตรี ๕๘ เกีย่ วกับโครงการชาวสะเตงนอก ร่วมใจรักษาสิง่ แวดล้อม ตัง้ ไว้
๒,๗๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท งบประมาณจะเป็นค่าจ้างบุคลากรเก็บขยะ
ปีทแี่ ล้วเราตัง้ ๒๕ คน ปีนเี้ ราตัง้ ๓๕ คน คือปีนเี้ ราจะทา ๒ กะ
จึงต้องเพิม่ บุคลากรจัดเก็บขยะ รถเพิม่ มา ๒ คัน จะเพิม่ ยอดทัง้ หมด
๓๕ คน คนละ ๖,๕๐๐.๐๐ บาท ต่อ ๓๕ คน เดือนละ
๒๒๗,๕๐๐.๐๐ บาท ต่อเดือน ปีนจี้ ะทาเป็น ๒ กะ โดยเฉพาะ
หมูท่ ี่ ๓ หมูท่ ี่ ๔ หมูท่ ี่ ๙ และหมูท่ ี่ ๑๐ โดยเฉพาะในเขตทีม่ ชี ุมชน
หนาแน่น จึงทางบประมาณตรงนีเ้ พิม่ ขึ้น ก็ขอชี้แจงเพียงเท่านี้ ขอบคุณ
ครับ
- ๒๑ –

นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ ขอเชิญฝ่ายบริหารชี้แจงครับ
ประธานสภาเทศบาล
นายสมภพ มีเดช ขอบคุณท่านประธานสภาทีเ่ คารพ ขออนุญาตอีกครัง้ ผม
รองนายกเทศมนตรี นายสมภพ มีเดช รองนายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก ขออนุญาต
ชี้แจงคาแถลงงบประมาณ ในข้อ ๑.๑.๔ รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้
ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จานวน ๖ โครงการ คือเท่าทีอ่ ยูใ่ นมือผม
นี้ เท่าทีย่ งั ไม่ได้เบิกจ่ายทัง้ หมด ๖ โครงการ ทีท่ า่ นนาเรียนมานี้
๑. โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. หมูท่ ี่ ๗
บ้านนิบงบารู
๒. โครงการก่อสร้างคูระบายน้า คสล. หมูท่ ี่ ๑๑
๓. โครงการก่อสร้างคูระบายน้า คสล. หมูท่ ี่ ๙
๔. โครงการก่อสร้างคูระบายน้า คสล. หมูท่ ี่ ๒
๕. โครงการก่อสร้างคูระบายน้า คสล. หมูท่ ี่ ๕
ซึ่งเราได้เซ็นสัญญาไปแล้วแต่เรายังไม่ได้เบิกจ่ายงานบางส่วนเสร็จไป
แล้ว ขอบคุณมากครับผม
นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๑,๒,๓ ท่านใดจะอภิปรายเชิญ
ประธานสภาเทศบาล ครับ
นายศราวุธ อับดุลกอเดร์ ยานยา ท่านประธานสภาทีเ่ คารพ คณะผู้บริหาร และท่านสมาชิกสภา
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๓ เทศบาลผู้ทรงเกียรติทกุ ท่าน ผมนายศราวุธ อับดุลกอเดร์ ยานยา
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก เขตที่ ๓ ต่อเนือ่ งจากเมือ่ สักครู่
ได้รบั ทราบถึงรายละเอียด ทีน่ ยี้ งั ติดใจอยูเ่ ล็กน้อยว่ากับงบประมาณ
๒,๗๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท เฉพาะบุคลากรอย่างเดียว ถามว่าเพียงพอ

หรือไม่ครับ ทีผ่ มตัง้ ข้อสังเกตตรงนี้ เนือ่ งจากว่าผมดูจากงบประมาณ
มีเฉพาะบุคลากร แต่ในส่วนอื่น ๆ อย่างเช่น ประเภทอุปกรณ์ เพราะว่า
ปัญหาเหมือนปีนที้ เี่ ราประสบอยู่ ก็คือถังขยะไม่เพียงพอ เรามีบคุ ลากร
มากก็จริง แต่ประชาชนหรือชาวบ้าน ทีน่ าขยะไปทิง้
จะ ล้นถังขยะ
อยูต่ ลอด บางจุดก็ยงั ไม่เก็บ เฉลีย่ แล้วผมว่าถังขยะไม่ถึงครึง่ หนึง่ ของ
เนือ้ ทีท่ งั้ หมด ไม่ทราบว่าฝ่ายบริหารได้มแี ผนเตรียม หรืออาจจะไปอยู่
ในหมวดของวัสดุอุปกรณ์หรือไม่ ผมก็ไม่ทราบ ก็อยากจะช่วยให้ฝ่าย
บริหารนาเรียนชี้แจงเพิม่ เติม ถ้ายังไม่มขี อรบกวนว่า เป็นไปได้ไหม
- ๒๒ -

นายศราวุธ อับดุลกอเดร์ ยานยา

สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๓

ทีจ่ ะหางบหรือจะทาวิธกี ารอย่างไรก็แล้วแต่ อยากจะให้มงี บประมาณ
ช่วยตรงนี้ เรือ่ งขยะให้มากขึ้น ทีผ่ มตัง้ ข้อสังเกตตรงนี้ เนือ่ งจากว่า
งบประมาณ ๒,๗๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท กับระยะเวลา ๑๒ เดือน เป็น
งบประมาณทีน่ ้อยมาก เกรงว่ากลัวจะประสบปัญหาอีก โดยเฉพาะที่
ต้องเจอกับชาวบ้าน ก็คือสมาชิกสภาเทศบาลแต่ละท่าน ไม่ใช่เฉพาะ
เขตที่ ๓ ทุก ๆ เขต แล้วเราต้องมานัง่ ตอบคาถามอีก แต่สาหรับ
ชาวบ้านทีม่ กี ารศึกษา เขาจะบอกว่า แล้วทาไมคุณไม่ตงั้ งบประมาณ
ขึ้นมา นีค่ ือสิง่ ทีผ่ มประสบมา ก็มานาเรียนให้เพือ่ นสมาชิกสภา
เทศบาลได้รบั ทราบ ขอบคุณครับ

นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ ขอเชิญฝ่ายบริหารชี้แจงต่อครับ
ประธานสภาเทศบาล
นายเสรี เรืองกาญจน์ ก็ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาล ช่วยเปิดดูหน้าที่ ๕๙
รองนายกเทศมนตรี ในส่วนของ ข้อที่ ๒ ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ตัง้ ไว้ ๒๐๐,๐๐๐.๐๐
บาท จัดซื้อถังขยะ แต่เราระบุในร่างนีไ้ ม่กว้าง น้ามันเชื้อเพลิงปีนตี้ งั้ ไว้
๙๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท แต่ละหมวดเราต้องแยกออกไป ค่าซ่อมวัสดุ
ค่าซ่อมอุปกรณ์ อยูใ่ นประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตัง้ ไว้
๒๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท ก็ได้แยกแต่ละประเภท เราไม่สามารถทีจ่ ะตัง้
รวมได้ทงั้ หมด จึงต้องแยกแต่ละประเภทว่าถังขยะอยูป่ ระเภทใด
ไม้กวาดอยูป่ ระเภทใด และค่าซ่อมแซมอยูป่ ระเภทใด ค่าน้ามัน
เชื้อเพลิง เราต้องแยกให้อยูแ่ ต่ละหมวด ทีส่ ามารถนางบประมาณเข้าสู่
ตรงนีไ้ ด้ แต่ผมมัน่ ใจว่าปีนอี้ าจจะมีการเปลีย่ นแปลงมากขึ้น เพราะที่
แล้วมา เราต้องยอมรับ รถขยะ คือปัญหาไม่พอ แต่ปนี ที้ า่ น
นายกเทศมนตรีได้จา่ ยขาดเงินสะสม จะให้ลงไปเก็บทุกวัน ไม่ให้เว้นวัน

เพราะประชาชนมีจานวนมาก อย่างเช่น หมูท่ ี ๕ หมูท่ ี่ ๑๑ รถขยะยัง
ไม่ได้ไปเก็บอีก เพราะยังอยูต่ รงนี้ ก็ขอให้ทกุ ท่านหาวิธกี ารว่ารถคันนี้
จากัดพืน้ ทีต่ รงไหนบ้าง ผมก็ยนิ ดีเพือ่ ให้สะเตงนอกดูดีขึ้น ถ้าตรงไหน
เจ้าหน้าทีไ่ ม่ไปเก็บกรุณาโทรบอกผมได้เลย วันนีเ้ วลา ๑๓.๐๐ น.
จะมีการประชุมเจ้าหน้าทีจ่ ดั เก็บขยะ ถ้าท่านไม่ติดภารกิจ ก็ขอเชิญ
ครับ ณ ห้องประชุมอาคารหลังเก่าชั้น ๒ ผมยินดีทจี่ ะรับฟังจากท่าน
ผมขอชี้แจงเพียงเท่านี้ สวัสดีครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย เชิญครับ
ประธานสภาเทศบาล
- ๒๓ –

นายศราวุธ อับดุลกอเดร์ ยานยา ท่านประธานสภาทีเ่ คารพ ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภา
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๓ ผู้ทรงเกียรติทกุ ท่าน ผมนายศราวุธ อับดุลกอเดร์ ยานยา สมาชิก
สภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก เขตที่ ๓ ก็ต้องขอขอบคุณคณะ
ผู้บริหารทีไ่ ด้จดั เตรียม และได้วางแผนไว้ ซึ่งแบ่งเป็นหมวดหมู่ เมือ่
สักครูผ่ มเข้าใจคลาดเคลือ่ น ในเรือ่ งของวัสดุงานบ้านงานครัว เข้าใจว่า
เฉพาะในบ้านในครัวเท่านัน้ ลืมว่าถังขยะนีเ้ ป็นวัสดุงานบ้านงานครัว
เหมือนกัน อาจจะเป็นวัสดุทมี่ คี ุณลักษณะใหญ่กว่า
ทีน่ ผี้ มขอเพิม่
สักนิด จากปัญหาทีเ่ ราประสบปีนี้ การจัดเก็บขยะนี้ มีตารางทีไ่ ม่
ชัดเจน ไม่แน่นอน จึงเกิดความเข้าใจผิด โดยเฉพาะเขตที่ ๓ ผมได้รบั
การร้องเรียนจากชาวบ้านเอง จากหน่วยงานอย่างเช่น โรงเรียน
ปอเนาะต่าง ๆ เขาโทรมาหาผม ตกลงว่าอย่างไรเรือ่ งของการจัดเก็บ
ขยะหลายวันแล้วไม่ได้มาเก็บ ถ้าเป็นไปได้เราทาประชาสัมพันธ์ หรือ
ทีบ่ างจุดทีจ่ ะทิง้ ขยะ ทีท่ งิ้ ขยะจุดนีม้ าเก็บวันไหน เพราะว่าผมได้รบั
ตารางจากเจ้าหน้าที่ ทีด่ ูแลในเรือ่ งเกีย่ วกับการจัดเก็บขยะนี้ ผมไป
เฝ้าดูจากเส้นทาง หมูท่ ี่ ๓ ผ่านไป หมูท่ ี่ ๗ เลยไป หมูท่ ี่ ๑๓ เส้น
ถนนหลัก ปรากฏว่าไม่เป็นไปตามตาราง ผมแจ้งชาวบ้านว่า โซนของ
ท่านเก็บวันศุกร์ และวันอังคาร แต่ปรากฏว่าวันศุกร์แล้วก็ไม่มาเก็บ
วันอังคารก็ไม่มาเก็บ ผมก็ไม่ทราบจะตอบคาถามอย่างไร จากนีไ้ ปผม
เสนอแนะแนวทางของผม ผ่านไปยังประธานสภา ท่านอาจมีวิธกี าร
คิดเห็นอย่างไรก็แล้วแต่ คิดว่าการประชาสัมพันธ์สามารถทีจ่ ะช่วยลด
ระดับความไม่พอใจของชาวบ้านลดลง อย่างน้อย เขาได้เห็นคาชี้แจง
หรือได้เห็นป้ายกาหนดตารางการจัดเก็บขยะแต่ละวัน ส่วนทีส่ แี่ ยกนัด
โต๊ะโมงก็ยงั ล้นอยู่ มาอาทิตย์ละครัง้ แต่เนือ่ งจากว่าระบบการจัดเก็บ
อาจจะมีการเปลีย่ นแปลงอยูต่ ลอด จากรถคันเล็กเปลีย่ นเป็นคันใหญ่

เพือ่ ความคล่องตัวในการคมนาคมของชาวบ้าน ตรงนีก้ ็เทคนิควิธกี าร
แต่ต่อจากนีไ้ ป ผมคนหนึง่ ก็อยากจะช่วยให้เมืองสะเตงนอกอยูอ่ ย่างมี
ความสุขกับความสะอาด คนผ่านไปผ่านมาเป็นหน้าเป็นตากับเทศบาล
ของเรา จะได้รบั คาชมเชยว่าคณะผู้บริหาร คณะนีเ้ ป็นคณะทีส่ ุดยอด
สามารถกาจัด ขยะได้ คิดว่าอนาคตเราคงจะได้รบั รางวัลเหมือนกับ
เทศบาลนครยะลา ขอบคุณครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายเชิญครับ
ประธานสภาเทศบาล
- ๒๔ นายอิทธินันท์ สาเฮาะ ก่อนอื่น ต้องขอกล่าวอัสลามมูอาลัยกุม สวัสดีทา่ นประธาน
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๓ สภา ท่านคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทกุ ท่าน และ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เนือ่ งจากว่าทีผ่ มได้ฟังมาคาอภิปรายของ
สมาชิกสภาเทศบาล และคาชี้แจงของฝ่ายบริหารมาเป็นเวลา
พอสมควร รายละเอียดทัง้ หลาย ปรากฏถูกบ้าง ผิดบ้าง ผมขอเสนอ
ว่าเวลาอภิปรายก็เลยไปมากพอสมควร ผมขอเสนอว่าสมควรทีจ่ ะรับ
หลักการได้แล้ว ขอบคุณครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ ในเมือ่ สมาชิกสภาเทศบาลได้เสนอ ผมขอปิดการอภิปราย ใน
ประธานสภาเทศบาล การนีผ้ มจะขอมติจากสมาชิกสภาทุกท่าน เชิญเลขานุการสภา
ดาเนินการต่อครับ
นายสมหมาย ลูกอินทร์ เมือ่ สักครูส่ มาชิกสภาเทศบาลก็ได้เสนอปิดการอภิปราย ซึ่ง
เลขานุการสภา ตามระเบียบจะต้องมีการรับรอง ผู้ใดรับรองให้มกี ารปิดการอภิปราย
โปรดยกมือครับ
ทีป่ ระชุม

มีมติรบั รอง ๑๐ เสียง
งดออกเสียง ๘ เสียง

นายสมหมาย ลูกอินทร์ ต่อไปเป็นการลงมติ ในวาระที่ ๑ ขั้นรับหลักการ หรือไม่รบั
เลขานุการสภา หลักการแห่งร่างเทศบัญญัติ เรือ่ งงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
ท่านใดเห็นชอบรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติ เรือ่ ง
งบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
โปรดยกมือครับ
ทีป่ ระชุม มีมติเห็นชอบ ๑๗ เสียง

งดออกเสียง ๑ เสียง
นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ ขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านทีเ่ ห็นความสาคัญใน
ประธานสภาเทศบาล การบริหารงานเทศบาลเมืองสะเตงนอก
ผมขอพักการประชุม ๑๐ นาที
---พักการประชุม ๑๐ นาที--นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ ครับครบ ๑๐ นาทีแล้ว ผมขอดาเนินการประชุมต่อ เชิญ
ประธานสภาเทศบาล เลขานุการสภาสภาดาเนินการต่อไป
- ๒๕ -

นายสมหมาย ลูกอินทร์ ลาดับต่อไป ขอให้ทปี่ ระชุมพิจารณากาหนดระยะเวลาเสนอ
เลขานุการสภาฯ การแปรญัตติ ไม่น้อยกว่า ๒๔ ชั่วโมง นับแต่สภาฯ มีมติรบั หลักการ
ซึ่งเมือ่ สักครู่ ผมจับเวลาแล้ว สภาฯ รับหลักการเวลา ๑๑.๔๐ น.
เพราะฉะนัน้ จะต้องเสนอ

คา แปรญัตติไม่น้อยกว่า ๒๔ ชั่วโมง

ซึ่งจะครบกาหนดในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๑.๔๐ น. โดย
ให้ทปี่ ระชุมกาหนดระยะเวลาการแปรญัตติถึงเวลาใดต่อไป ขึ้นอยูก่ ับที่
ประชุมสภาฯ แห่งนีค้ รับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ เชิญสมาชิกสภาฯ เสนอระยะเวลาการแปรญัตติครับ
ประธานสภาฯ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ เชิญสมาชิกสภาฯ เขต ๑ ครับ
ประธานสภาเทศบาล
นายอับดุลนาเซร์ ฮะ เรียนท่านประธานสภาฯ คระผู้บริหาร สมาชิกสภา ตลอดจน
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๑ ผู้เข้าร่วมการประชุมผู้ทรงเกียรติทกุ ท่าน ผมขอเสนอให้มกี ารแปร
ญัตติถึงวันที่ ๓๑ กันยายน ๒๕๕๕ ในเวลา ๑๒.๐๐ น. ขอผู้รบั รอง
ด้วยครับ ขอบคุณครับ
ทีป่ ระชุม รับรอง

๑๕ เสียง

นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ ขอบคุณครับ ท่านสมาชิกสภาฯ

ขอเชิญเลขานุการสภาดาเนิน

ประธานสภาฯ

การลงมติครับ

- ๒๖ -

นายสมหมาย ลูกอินทร์ ท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ครับ ถ้าสมาชิกสภาฯ ท่านใดไม่
เลขานุการสภาฯ คัดค้าน ผมขอมติจากทีป่ ระชุม
ท่านใดเห็นชอบกาหนดระยะเวลาการแปรญัตติตงั้ แต่บดั นี้
เป็นต้นไป จนถึงเวลา ๑๒.๐๐ น. ของวันที่ ๓๑ กันยายน ๒๕๕๕
โปรดยกมือขึ้นครับ
ทีป่ ระชุม มีมติ เห็นชอบ ๑๗ เสียง
งดออกเสียง ๑ เสียง
นายสมหมาย ลูกอินทร์ สมาชิกสภาฯ ท่านใดทีป่ ระสงค์จะเสนอคาแปรญัตติ
เลขานุการสภาฯ ขอให้ยนื่ คาแปรญัตติต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ
ผมขอทบทวนบุคคลตามทีส่ ภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก ได้แต่งตัง้ ไว้
แล้วนัน้ ดังนี้
๑. นายสุกรี เจ๊ะเงาะ
๒. นายศราวุธ อับดุลกอเดร์ ยานยา
๓. นายบากอรี บาเก็ง
ท่านสมาชิกสภาฯ เห็นชอบให้ใช้คณะกรรมการแปรญัตติชุดเดิม หรือ
จะมีการแก้ไขเปลีย่ นแปลงคณะใหม่ขอเรียนเชิญครับ
ถ้าไม่มสี มาชิกสภาฯ เสนอเป็นอย่างอื่น ผมขอมติจากทีป่ ระชุม
ท่านใดเห็นชอบให้ค ณะกรร มการแปรญัตติทสี่ ภาเท ศบาลเมือง
สะเตงนอกได้แต่งตัง้ ไว้แล้ว เป็นคณะกรรมการแปรญัตติรา่ งเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.๒๕๕๖ โปรดยกมือครับ
ทีป่ ระชุม มีมติ เห็นชอบ ๑๗ เสียง

งดออกเสียง ๑ เสียง

- ๒๗ -

นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ ลาดับต่อไป การประชุมในขั้นแปรญัตติ ท่านสมาชิกสภา
ประธานสภาฯ ท่านใดจะเสนอวันประชุมสภาในการแปรญัตติ ทัง้ นีใ้ ห้กาหนดวันและ
เวลาการประชุมด้วย ขอเรียนเชิญครับ
นายอับดุลนาเซร์ ฮะ กราบเรียนประธานสภา
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ตลอดจน
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๑ ผู้เข้าร่วมการประชุมผู้ทรงเกียรติทกุ ท่าน ผมนายอับดุลนาเซร์ ฮะ
สมาชิกสภาฯ เขตที่ ๑ ผมขอเสนอให้มกี ารประชุม ในวันอาทิตย์ ที่ ๒
กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไปครับ
ทีป่ ระชุม รับรอง ๑๕ เสียง
นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ครับ
ประธานสภาฯ เมือ่ ไม่มสี มาชิกสภาฯ ผู้ใดเสนอเป็นอย่างอื่น
ผมนัดประชุมวาระที่ ๒
และวาระที่ ๓ ในวันอาทิตย์ ที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
ระเบียบวาระที่ ๔ ญัตติ เพือ่ พิจารณาขอความเห็นชอบ อนุมัติจา่ ยขาด
เงินสะสม เพือ่ จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จานวน ๒ เครื่อง
จานวนเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท ของหน่วยงานกองสาธารณสุขและ
สิง่ แวดล้อม (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี)้
นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ ระเบียบวาระที่ ๔ ญัตติ เพือ่ พิจารณาขอความเห็นชอบ
อนุมตั ิ
ประธานสภาฯ จ่ายขาดเงินสะสม เพือ่ จัดซื้อเครือ่ งพ่นหมอกควัน จานวน ๒ เครือ่ ง
จานวนเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท ของหน่วยงานกองสาธารณสุขและ
สิง่ แวดล้อม (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้)

ขอเรียนเชิญคณะบริหารชี้แจงครับ
นายเสรี เรืองกาญจน์ เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ตลอดจน
รองนายกเทศมนตรีฯ เจ้าหน้าทีท่ กุ ท่าน ในระเบียบวาระที่ ๔ ญัตติ เพือ่ พิจารณาขอความ
เห็นชอบอนุมตั ิจา่ ยขาดเงินสะสม เพือ่ จัดซื้อเครือ่ งพ่นหมอกควัน
จานวน ๒ เครือ่ ง จานวนเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท ของหน่วยงาน
กองสาธารณสุขและสิง่ แวดล้อม ซึ่งราคาต่อเครือ่ ง เครือ่ งละ
๗๕,๐๐๐ บาท สืบเนือ่ งจากพืน้ ทีส่ ะเตงนอก มีโรงพยาบาลศูนย์
- ๒๘ -

นายเสรี เรืองกาญจน์
รองนายกเทศมนตรี

ส่งเสริมสุขภาพประจาตาบล ๒ แห่ง คือ รพ.ศต.บาโงยบาแด และ
รพ.ศต.สะเตงนอก ขณะนีเ้ ทศบาลเมืองสะเตงนอกมีเครือ่ งพ่นหมอก
ควันเพือ่ ใช้ในการปฏิบตั ิงาน จานวน ๔ เครือ่ ง ซึ่งไม่เพียงพอต่อพืน้ ที่
รับผิดชอบของเทศบาลฯ และในเวลานีเ้ ป็นช่วงทีต่ ้องออกพ่นยุงป้องกัน
โรคไข้เลือดออก บางช่วงได้มกี ารร้องขอเป็นจานวนหลายแห่ง ซึ่งไม่
สามารถให้บริการได้เพียงพอต่อการร้องขอ และเครือ่ งพ่นจะทางาน
หนัก จนเกิดการชารุด และส่งผลกระทบต่อการทางาน ทาให้การ
ทางานล่าช้า ซึ่งเครือ่ งพ่นฯ ๒ เครือ่ งทีไ่ ด้จดั ซื้อใหม่นี้ ได้มกี ารประชุม
ตลอดจนเจ้าหน้าที่ อสม. ได้รว่ มกันตัง้ งบประมาณ เพือ่ ตัง้ ไว้ที่ รพ.ศต.
ทัง้ ๒ แห่ง สารองไว้ประจาศูนย์ หากเวลาใดทีม่ ปี ญ
ั หาจะสามารถ
ดาเนินการได้ทนั ที่ ไม่ว่าจะเป็นวันหยุดราชการก็ตาม เพราะ รพ.ศต.
ทัง้ ๒ แห่ง มีเจ้าหน้าที่ อสม. อยูแ่ ล้ว ในส่วนของเทศบาลฯ ได้ทางาน
ตามปกติ ซึ่งขณะนีเ้ ครือ่ งพ่นหมอกควันได้ชารุดแล้ว ๑ เครือ่ ง และ
กาลังดาเนินการซ่อมแซมอยู่ ซึ่งเครือ่ งพ่น ๒ เครือ่ งนัน้ ได้บรรจุใน
แผนพัฒนา ๓ ปีแล้ว และคุณลักษณะของเครือ่ งได้ปรากฏตาม
เอกสารในมือของท่านสมาชิกฯ แล้วนัน้ โดยมีรายละเอียดดังนีเ้ ครือ่ ง
พ่นหมอกควัน จานวน ๒ เครือ่ ง ตัง้ ไว้ ๑๕๐,๐๐๐ บาท

โดยมีคุณสมบัติดังนี้
เป็นเครือ่ งพ่นสารเคมีกาจัดยุงและแมลงนาโรคชนิดหมอกควัน
- กาลังเครือ
่ งยนต์อัดสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒๕ แรงม้า
- ถังน้ายาทาด้วยเหล็กปลอดสนิม ความจุไม่น้อยกว่า ๕ ลิตร
- อัตราการใช้น้ามันเชื้อเพลิงไม่น้อยกว่า ๒ ลิตรต่อชั่วโมง
- กาลังไฟจุดระเบิดด้วยถ่านไฟฉาย
- อัตราการฉีดพ่นสารเคมีไม่น้อยกว่า ๘-๔๒ ลิตรต่อชั่วโมง

-

จัดซื้อตามราคาท้องถิน่ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งาน
บริการทัว่ ไปเกีย่ วกับสาธารณสุข
ซึ่งการกาหนดรายละเอียดดังกล่าวนัน้ ข้อมูลมาจากสาธารณสุข
จังหวัดยะลาเป็นผู้กาหนดคุณสมบัติ ซึ่งจะได้มาตรฐานและผลิตจาก
ประเทศเยอรมัน และในส่วนต่อไป ผมจึงขอมติจากสภาแห่งนี้ ผมขอ
ชี้แจงรายละเอียดเพียงเท่านีค้ รับ ขอบคุณครับท่านประธาน

- ๒๙ -

นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ ขอบคุณคณะ
ผู้บริหาร ครับสมาชิกสภาท่านใดมีการอภิปราย
ประธานสภาฯ ในระเบียบวาระที่ ๔ ขอเรียนเชิญครับ
ถ้าไม่มสี มาชิกสภาฯ จะอภิปรายผมขอปิดการอภิปรายครับ
และขอเชิญเลขานุการสภาฯ ดาเนินการต่อครับ
นายสมหมาย ลูกอินทร์ ลาดับต่อไป เป็นการลงมติ ท่านใดเห็นชอบ อนุมตั ิจา่ ยขาด
เลขานุการสภาฯ เงินสะสม เพือ่ จัดซื้อเครือ่ งพ่นหมอกควัน จานวน ๒ เครือ่ ง จานวนเงิน
๑๕๐,๐๐๐ บาท โปรดยกมือครับ
ทีป่ ระชุม มีมติ เห็นชอบ ๑๗ เสียง
งดออกเสียง ๑ เสียง
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ ระเ
บียบวาระที่ ๕ เรือ่ งอื่นๆ เชิญสมาชิกสภาทุกท่าน เสนอแนะ
ประธานสภาฯ เชิญสมาชิกสภาฯ เขตที่ ๒ ครับ
จ่าสิบเอก วรดร รอดทุกข์ กราบเรียนประธานสภาทีเ่ คารพ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒ ทุกท่าน ผมขอแก้ข่าวเกีย่ วกับเรือ่ งทีม่ สี มาชิกสภาฯ บางท่านปล่อยข่าว
ว่าผมไม่อนุมตั ิให้จดั ซื้อรถจักรยานยนต์ ทาให้ชื่อเสียงผมเสียหาย
และชาวบ้านเกิดการเข้าใจผิดไปนัน้ ซึ่งการขออนุมตั ิจดั ซื้อ
รถจักรยานยนต์ จานวน ๒ คัน ราคาประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ไม่ได้คัดค้าน และไม่อนุมตั ิ เพียงแต่ผมอภิปราย และความเป็นจริงก็
ปรากฏตามรายงานการประชุมแล้วว่าได้มกี ารอนุมตั ิให้มกี ารจัดซื้อได้

เป็นจานวนเงิน ๙๐,๐๐๐ กว่าบาท ผมเพียงอยากให้เพือ่ นสมาชิกเข้าใจ
ตรงกันว่า ผมไม่ได้คัดค้านและห้ามไม่ให้ซื้อรถจักรยานยนต์แต่อย่างใด
ผมเพียงอภิปรายเท่านัน้ ครับ ผมขอชี้แจงเพียงเท่านีค้ รับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ สมาชิกสภาท่านใดมีการเสนอแนะเพิม่ เติม ขอเรียนเชิญครับ
ประธานสภาฯ เชิญสมาชิกสภาฯ เขตที่ ๒ ครับ

- ๓๐ -

นางอุมาพร ใจแผ้ว กราบเรียนท่านประธานสภาทีเ่ คารพ ดิฉันนางอุมาพร ใจแผ้ว
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอ เขตที่ ๒ ดิฉันขอทวงถาม ๓ เรือ่ ง
๑) เรือ่ งการดาเนินงานเกีย่ วกับป้ายซอย ไม่ทราบว่าได้
ดาเนินการไปถึงไหนแล้ว
๒) การเก็บขยะ บริเวณผังเมือง ๔ ซอย ๑๔ ยังไม่ได้ไปเก็บ
ขยะเล ยค่ะ ตัง้ แต่การประชุมเมือ่ ครัง้ ทีผ่ ่านมาจนบัดนีก้ ็ยงั ไม่ได้
ดาเนินการ ช่วยเร่งดาเนินการด้วยคะ
๓) ผังเมือง ๔ ซอย ๑๒ ขอให้ช่วยติดตัง้ กระจกโค้ง เนือ่ งจาก
ชาวบ้านในซอยเข้าออกลาบาก เพราะมองไม่เห็นรถทีผ่ ่านไปมา และ
เกิดอุบตั ิเหตุบอ่ ยครัง้
๔) ขอขอบคุณเจ้าหน้าทีก่ องช่าง และกองสาธารณสุข ทีไ่ ด้
ดาเนินการแก้ไขปัญหาในบางเรือ่ งไปแล้วนัน้ และบางเรือ่ งทีย่ งั ไม่ได้
ดาเนินการ ช่วยกรุณาเร่งด้วยคะ
๕) เรือ่ งการประชาสัมพันธ์ตลาด อยากทราบว่าวิธกี าร
ดาเนินการเพือ่ กระจายข่าวให้ประชาชนได้ทราบทัง้ ๑๓ หมู่ มีวิธกี าร
อย่างไรบ้าง นอกจากการติดป้ายไวนิลแล้วมีวิธใี ดอีกบ้าง และขอ
ตาหนิการปิดประกาศป้ายไวนิล ไม่ทราบว่าท่านได้อ่านข้อความแล้ว
หรือยังคะ คาว่าเทศบาลเมืองสะเตงนอก สะกดอย่างไร ในเวลา
ราชการสะกดอย่างไร และการติดตัง้ ป้ายเช่นนัน้ ส่อให้เห็นว่าพนักงาน
ของเทศบาลเมืองสะเตงนอก ขาดความรูเ้ รือ่ งหนังสือ ซึ่งข้อความทีต่ ิด
นัน้ คาว่าเทศบาลทีถ่ ูกต้องสะกดด้วย “ศ” ไม่ใช่ “ส” และเวลา
ราชการสะกดด้วย “ร” ไม่ใช่ “ล” นะคะ ทีด่ ิฉันได้พูดกล่าวตรงนี้
ก่อนจะนาไปติดตัง้ ขอให้ทบทวนหนังสือก่อน กลายเป็นว่าชาวบ้านที่
ผ่านไปมานัน้ มองการทางานของพนักงานเทศบาลเป็นคนทีไ่ ม่รู้

หนังสือไปติดตัง้ ป้ายด้วยตัวหนังสือทีผ่ ิด ภาษาไทยเราเป็นภาษากลาง
ดังนัน้ การเขียนอักขระต้องถูกต้อง ขอบคุณคะ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ ขอบคุณสมาชิกสภาฯ เขต ๒ ครับ
ประธานสภาฯ สมาชิกสภาท่านใดมีการเสนอแนะ ในระเบียบวาระที่ ๕
เชิญสมาชิกสภาฯ เขต ๑ ครับ

- ๓๑ -

นายบากอรี บาเก็ง สวัสดีครับท่านประธานสภาฯ ผมนายบากอรี บาเก็ง
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๑ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก เขตที่ ๑ ก่อนอื่น เมือ่ ท่านสมาชิก
สภาฯ เขตที่ ๒ ได้กล่าวมานัน้ คณะกรรมการตรวจรับ หรือพนักงาน
เทศบาลสะกดผิดนัน้ ผมเข้าใจว่าไม่ใช่ความผิดของเจ้าหน้าที่ และ
ข้อความทีส่ ะกดผิดบนป้ายไวนิลนัน้ น่าจะมาจากโรงพิมพ์ และอีกเรือ่ ง
คือร่างเทศบัญญัติทเี่ จ้าหน้าทีแ่ จกให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านแล้วนัน้
ผมขอเสนอแนะว่า ก่อนทีท่ า่ นจะมาอภิปรายในสภาฯ เมือ่ เอกสาร
ถึงมือท่านแล้ว ขอความกรุณาให้ทกุ ท่านอ่านทาความเข้าใจก่อนครับ
ถ้าท่านไม่เข้าใจจุดไหน ขอให้จดไว้ แล้วมาถามฝ่ายบริหารในวัน
ประชุม ไม่ใช่ว่าท่านตัง้ ไว้แล้วมาเปิดอ่านในห้องประชุมสภานี้ ทัง้ ๆ ที่
คาตอบและเหตุผลทีท่ า่ นสงสัยมีปรากฏในร่างเทศบัญญัติเล่มนีแ้ ล้ว
หากท่านอภิปรายเช่นนี้ จะทาให้การประชุมมีระยะเวลายืดยาว
ขอบคุณครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ ขอบคุณ สมาชิกสภาฯ เขตที่ ๑ ครับ
ประธานสภาฯ เชิญเลขานุการสภาฯ ครับ
นายสมหมาย ลูกอินทร์ ผมขอชี้แจงเรือ่ งป้ายลงทะเบียนตลาด ทีท่ า่ นสมาชิกสภาฯ
เลขานุการสภาฯ ได้
กล่าวมานัน้ ถูกต้องแล้วครับ ทางเทศบาลได้ทราบตัง้ แต่เมือ่ วานแล้ว
สืบเนือ่ งจากว่าทางร้านทีไ่ ด้รบั จ้างทาป้ายพร้อมติดตัง้ แล้ว เมือ่ ติดตัง้
เสร็จแล้ว ปรากฏว่ากรรมการตรวจรับพบข้อความทีพ่ ิมพ์ไม่ถูกต้อง
และไม่ได้ทาการตรวจรับงานนัน้ พร้อมประสานไปยังผู้รบั จ้างแล้วให้
แก้ไขข้อความให้ถูกต้อง และทางผู้รบั จ้างกาลังดาเนินการแก้ไข
ข้อความให้ถูกต้องแล้ว

ส่วนเรือ่ งการประชาสัมพันธ์ จากทีท่ า่ นสมาชิกสภาฯ ได้
สอบถามว่า เทศบาลมีวิธกี ารประชาสัมพันธ์ด้วยวิธใี ดบ้างนัน้ ในส่วน
ทีไ่ ด้ดาเนินการไปแล้ว คือ เริม่ ตัง้ แต่เมือ่ วานนัน้ เทศบาลได้
ประชาสัมพันธ์ทางป้ายไวนิล และนารถประชาสัมพันธ์ ออก
ประชาสัมพันธ์แล้ว และอีก ๒ ทาง ทีย่ งั ไม่ได้ดาเนินการ คือ จัดทา
หนังสือถึงผู้ใหญ่บา้ นทุกท่าน และประชาสัมพันธ์ผ่านทางสถานี
วิทยุกระจายเสียง ผมขอชี้แจงเพียงเท่านีค้ รับ ขอบคุณครับ

- ๓๒

-

นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ เชิญสมาชิกสภาฯ เขตที่
ประธานสภาฯ

๒ ครับ

นางอุมาพร ใจแผ้ว กราบเรียนท่านประธานสภา ดิฉันขอตอบคาถามของ
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒ สมาชิกสภาเทศบาลฯ คุณบากอรี บาเก็ง เรือ่ งทีใ่ ห้ไปทาความเข้าใจ
หนังสือทีจ่ ะใช้ในการประชุมสภาก่อนเข้าประชุมสภาฯ ต้องขออภัยคะ
ดิฉันยอมรับ ดิฉันอาจจะอ่านไม่เพียงพอเพราะทีไ่ ด้รบั มามีระยะเวลา
กระชั้นชิด และติดอบรมสามวันติดต่อกัน ซึ่งได้อ่านหนังสือเพียง ครึง่
เดียวของร่างเทศบัญญัติฯ ทัง้ หมด บางส่วนอาจจะต้องมาหาข้อมูลใน
ทีป่ ระชุมแห่งนี้ ได้เห็นข้อชี้แนะทีแ่ ตกต่างกันไป อาจทาให้มี
ข้อผิดพลาด ดิฉันขอยอมรับคะ ในส่วนเรือ่ งต่อไป การเข้าใจในภาษา
การเขียนข้อความ บางทีเราอ่านแล้วทาให้เข้าใจว่า ในส่วนการ
ดาเนินงานของเทศบาล ซึ่งไม่ได้เกีย่ วข้องกับสาธารณะ และเรือ่ งทีไ่ ด้
สอบถามงบประมาณด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้าท่วม ได้ปรากฏ
ในงบกลางแล้ว ดิฉันไม่ได้อ่านรายละเอียดตรงนัน้ ในส่วนของสมาชิก
สภาฯ คุณศราวุธ อับดุลกอเดร์ ยานยา ได้เข้าใจภาษาทีบ่ ดิ เบียนไป
เหมือนกัน ในเรือ่ งของวัสดุงานบ้านและงานครัว ดังนัน้ ดิฉันขอให้
เจ้าหน้าทีจ่ ดั ส่งเอกสารการประชุมล่วงหน้าก่อน ๗ วัน ขอบคุณค่ะ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ ท่านใดมีการเสนอแนะในระเบียบวาระที่ ๕
ประธานสภาฯ เชิญสมาชิกสภาฯ เขต ๓ ครับ
นายศราวุธ อับดุลกอเดร์ ยานยา เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร เพือ่ นสมาชิกสภา

สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๓ ผู้ทรงเกียรติทกุ ท่าน ผมนายศราวุธ อับดุลกอเดร์ ยานยา สมาชิก
สภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก เขตที่ ๓ ได้รบั คาถามจากชาวบ้านมา
ผมขออนุญาตถามต่อทีป่ ระชุมสภาแห่งนี้ ไม่ทราบว่าทางเทศบาลหรือ
หน่วยงานกองสาธารณสุข มีโอกาสทีจ่ ะเพิม่ รพ.ศต. ระหว่างหมูท่ ี่ ๓,
๗ และหมูท่ ี่ ๑๓ หรือไม่ครับ เนือ่ งจากว่า พืน้ ทีบ่ ริการในขณะนีไ้ ม่
เพียงพอทีม่ อี ยู่ ๒ แห่ง คือ รพ.ศต.บาโงยบาแด อยูใ่ นส่วนของ เขต ๑
และ รพ.ศต.สะเตงนอก หมูท่ ี่ ๙ อยูใ่ นเขตที่ ๒ ส่วนในเขตที่ ๓ ยังไม่มี
และไม่ทราบว่าทางเทศบาลสามารถทีจ่ ะให้คาตอบในเบือ้ งต้นได้
หรือไม่ครับ ขอบคุณครับ
- ๓๓ -

นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ สมาชิกสภาฯ ท่านใด มีการเสนอแนะในระเบียบวาระที่ ๕
ประธานสภาฯ เชิญครับ ถ้าไม่มี เชิญฝ่ายบริหารชี้แจงครับ
นายเสรี เรืองกาญจน์ ขอบคุณท่านสมาชิกสภาครับ ผมขอชี้แจงเพิม่ เติมเกีย่ วกับ
รองนายกเทศมนตรีฯ ป้ายประชาสัมพันธ์ตลาดนัน้ อยูท่ คี่ าพูดของเราหากเราไม่อยากให้
เทศบาลเกิดความเสียหาย เช่นเดียวกับคาชี้แจงของรองปลัดเทศบาลฯ
ท่านสมาชิกสภาฯ ช่วยชี้แจงให้ชาวบ้านได้ทราบถึงเหตุผลได้ว่า เรา
จ้างผู้รบั จ้าง ปรากฏว่าผู้จา้ งส่งงานไม่ตรงตามทีเ่ รากาหนด เทศบาล
จะไม่ตรวจรับงานและไม่จา่ ยค่า จ้าง ให้ จนกว่าจะดาเนินการแก้ไขให้
ถูกต้องเสียก่อน ในส่วนของเจ้าหน้าทีน่ นั้ ได้ประสานผู้จา้ งพิมพ์แล้ว
ผมขอให้สมาชิกสภาฯ ชี้แจงให้ชาวบ้านเข้าใจด้วยครับ ว่ามิใช่
เจ้าหน้าทีเ่ ทศบาลไม่รหู นังสือครับ
เรือ่ งที่ ๒ เรือ่ งการติดตัง้ กระจกโค้ง ผมขอให้ทกุ คนเข้าใจ
ตรงกัน เมือ่ ครัง้ ทีเ่ ราหาเสียงเราได้รบั ปากกับชาวบ้านไว้ว่า จะทาตาม
คาร้องของชาวบ้าน แต่ส่วนคาร้องเกีย่ วกับครุภณ
ั ฑ์ จะต้องบรรจุใน
เทศบัญญัติตามทีส่ มาชิกสภาฯ เขต ๒ เสนอเมือ่ สักครูน่ นั้ เรือ่ งกระจก
โค้งจุดทีต่ งั้ ซอย ๑๒ หากไม่ได้บรรจุในเทศบัญญัติ คณะ ผู้ บริหารไม่
สามารถดาเนินการได้ เนือ่ งจากครุภณ
ั ฑ์ต้องบรรจุในเทศบัญญัติ
เท่านัน้ จึงจะเบิกงบประมาณมาดาเนินการได้ หากไม่มใี นเทศบัญญัติ
แล้วนัน้ ถึงแม้ทา่ นจะถ่ายรูปและยืน่ คาร้องขอมากีค่ รัง้ ก็แล้วแต่ ก็ไม่
สามารถดาเนินการได้ นอกจากฝ่ายสภามีมติให้จา่ ยขาดเงินสะสม ผม
อยากให้ทา่ นสมาชิกสภาฯ เข้าใจด้วยว่า ถ้าการดาเนินการถูกต้อง ผม

พร้อมทีจ่ ะดาเนินการทันที แต่ในบางเรือ่ งเราไม่สามารถทีจ่ ะ
ดาเนินการได้โดยพละการ
เรือ่ งที่ ๓ เรือ่ ง รพ.ศต. ทีท่ า่ นสมาชิกสภาฯ เขตที่ ๓ ได้
สอบถามนัน้ ในเรือ่ งนีเ้ ทศบาลฯ ได้รบั การประสานจากเจ้าหน้าทีข่ อง
รพ.ศต.สะเตงนอกแล้วว่า จะเปิดสาขาย่อย ในพืน้ ทีเ่ ขต ๓ ซึ่งจะเปิด
ให้บริการในวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๕ โดยจะตัง้ ศูนย์บริการที่ หมูท่ ี่ ๗
ตาบลสะเตงนอก และจะทาหนังสือเชิญเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธเี ปิด
ศูนย์บริการย่อย ของ รพ.ศต.สะเตงนอก อีกครัง้ หนึง่ ขอขอบคุณครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ เชิญสมาชิกสภาฯ เขตที่ ๒ ครับ
ประธานสภาฯ
- ๓๔ -

นางอุมาพร ใจแผ้ว ขอบคุณท่านประธานสภา ดิฉันนางอุมาพร ใจแผ้ว
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก เขตที่ ๒
ขอขอบคุณสาหรับ
เรือ่ งทีค่ ณะบริหารได้ชี้แจงว่า ครุภณ
ั ฑ์จะต้องมีบรรจุในเทศบัญญัติ
ก่อน ถึงจะสามารถดาเนินการได้ ในส่วนนี้ ดิฉันจะชี้แจงให้ชาวบ้านได้
ทราบและทาความเข้าใจต่อไป แต่ว่าสิง่ หนึง่ ทีข่ อท้วงติงเรือ่ งป้าย
ก่อนทีท่ า่ นจะให้ผู้ รับ จ้างติดตัง้ ป้ายนัน้
ท่านจะต้องตรวจสอบ
ตัวหนังสือให้ถูกต้องเสียก่อน เพราะชาวบ้านทีผ่ ่านไปมา ได้ อ่านป้าย
ประชาสัมพันธ์ เขาถือว่าเทศบาลอนุมตั ิให้ติดตัง้ ได้ ต้องเข้าใจในจุดนี้
ด้วยค่ะ ดิฉันขอเสนอแนะเพียงเท่านี้ ขอขอบคุณคะ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ สมาชิกสภาท่านใดจะเสนอแนะเพิม่ เติม เรียนเชิญครับ
ประธานสภาเทศลาล ถ้าไม่มี ผมขอแจ้งให้สมาชิกสภาทราบ ด้วยในเวลา ๑๓.๓๐ น.
ฝ่ายบริหารเรียนเชิญสมาชิกสภาฯ ทุกท่านไปร่วมแสดงความยินดี
กับท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาพร้อมกัน
ผมขอปิดการประชุม
ปิดการประชุม เวลา ๑๒.๔๐ น.
สมหมาย ลูกอินทร์ ผู้จดรายงานการประชุม
(นายสมหมาย ลู กอินทร์)
เลขานุการสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก

อับดุลนาเซร์ ฮะ ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายอับดุลนาเซร์ ฮะ)
ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม
สมชัย หิตานุกูล ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายสมชัย หิตานุกูล )
กรรมการตรวจรายงานการประชุม
อับดุลเลาะ กาซอ ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายอับดุลเลาะ กาซอ)
เลขานุการกรรมการตรวจรายงานการประชุม
- ๓๕ –

สภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก ได้รบั รองรายงานการประชุมฉบับนีเ้ รียบร้อยแล้ว
เมือ่ คราวประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก ครัง้ ที่ ๗/๒๕๕๕ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ (ครัง้ ที่ ๓)
วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๕
(ลงชื่อ)

อับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์
(นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์)
ประธานสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก

