รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
ครั้งที่ ๘/๒๕๕๕
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ (ครั้งที่ ๑)
วัน พุธ ที่ ๑๙ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๕๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
----------------------รายชือ่ ผู้มาประชุม
ที่
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.

ชือ่ -สกุล
นายมะยูโซ๊ะ
โต๊ะแว
นายอับดุลนาเซร์ ฮะ
นายบากอรี
บาเก็ง
นายกราซี
แวนะลัย
นายดอเลาะ
สะหัดอีตา
นายสมชัย
หิตานุกูล
นายปฐม
ปันสรณะ
จ่าสิบเอก วรดร รอดทุกข์
นายบัญชา
ศิริ
นางอุมาพร
ใจแผ้ว
นายกานต์ชนก กูเ้ กียรติ
เนาวบุตร
นายอิทธินันท์ สาเฮาะ
นายศราวุธ อับดุลกอเดร์
ยานยา
นายอดุลย์
แวโวะ
นายเพาซี
มะเด็ง
นายอับดุลเลาะ กาซอ
นายสมหมาย ลูกอินทร์

รายชือ่ ผู้ไม่มาประชุม
ที่
ชือ่ -สกุล
๑. นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์
๒. นายสุกรี
เจ๊ะเงาะ

ตาแหน่ง
รองประธานสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาลเขตที่ ๑
สมาชิกสภาเทศบาลเขตที่ ๑
สมาชิกสภาเทศบาลเขตที่ ๑
สมาชิกสภาเทศบาลเขตที่ ๒
สมาชิกสภาเทศบาลเขตที่ ๒
สมาชิกสภาเทศบาลเขตที่ ๒
สมาชิกสภาเทศบาลเขตที่ ๒
สมาชิกสภาเทศบาลเขตที่ ๒
สมาชิกสภาเทศบาลเขตที่ ๒

ลายมือชือ่

สมาชิกสภาเทศบาลเขตที่ ๓
สมาชิกสภาเทศบาลเขตที่ ๓
สมาชิกสภาเทศบาลเขตที่ ๓
เลขานุการสภาเทศบาล

มะยูโซ๊ะ
โต๊ะแว
อับดุลนาเซร์ ฮะ
บากอรี
บาเก็ง
กราซี
แวนะลัย
ดอเลาะ
สะหัดอีตา
สมชัย
หิตานุกูล
ปฐม
ปันสรณะ
วรดร
รอดทุกข์
บัญชา
ศิริ
อุมาพร
ใจแผ้ว
กานต์ชนก กูเ้ กียรติ
เนาวบุตร
อิทธินันท์
สาเฮาะ
ศราวุธ อับดุลกอเดร์
ยานยา
อดุลย์
แวโวะ
เพาซี
มะเด็ง
อับดุลเลาะ กาซอ
สมหมาย
ลูกอินทร์

ตาแหน่ง
ประธานสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาลเขตที่ ๑

หมายเหตุ
ประชุม กทจ.
ลาไปประกอบพิธฮี ัจย์

สมาชิกสภาเทศบาลเขตที่ ๓
สมาชิกสภาเทศบาลเขตที่ ๓
สมาชิกสภาเทศบาลเขตที่ ๓

หมาย
เหตุ

-๒-

รายชือ่ ผู้เข้าร่วมประชุม
ที่

ชือ่ -สกุล

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

นายเสรี
เรืองกาญจน์
นายสมภพ
มีเดช
นายอับดุลอายิ สามะ
นายมะสดี
หะยียะปาร์
นายต่วนมาหามะอับดุลกอเดร์
ต่วนกาจิ
๖. นายเกรียงศักดิ์ อินทรสกุล
๗. นางนริศรา
สาและ
๘.
นายสสิกร
ยีเส็น
๙. นางสาวต่วนมารีนี เด่นอุดม
๑๐. นางสาวปวีณา สุหลง
๑๑. นายอันวารี
แวหะยี

ตาแหน่ง
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
ผู้อานวยการกองคลัง
หัวหน้าฝ่ายออกแบบและ
ก่อสร้าง รักษาราชการแทน
ผู้อานวยการกองช่าง
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าหน้าทีธ่ รุ การ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีพ่ ัฒนาชุมชน

ลายมือชือ่

หมาย
เหตุ

เสรี
เรืองกาญจน์
สมภพ
มีเดช
อับดุลอายิ สามะ
มะสดี
หะยียะปาร์
ต่วนมาหามะอับดุล
กอเดร์ ต่วนกาจิ
เกรียงศักดิ์ อินทรสกุล
นริศรา
สาและ
สสิกร

ยีเส็น

ต่วนมารีนี เด่นอุดม
ปวีณา
สุหลง
อันวารี
แวะหะยี

เริม่ ประชุมเวลา ๐๙.๕๐ น.
นายสมหมาย ลูกอินทร์ ขณะนีท้ ปี่ ระชุมครบองค์ประชุมแล้ว ขอเรียนเชิญท่าน
เลขานุการสภา ประธานสภาดาเนินการประชุมต่อไป เรียนเชิญครับ
นายมะยูโซ๊ะ โต๊ะแว ขอสวัสดีทา่ นคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ตลอด
ประธานสภา จนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลเมือง
สะเตงนอก ครัง้ ที่ ๘/๒๕๕๕ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ (ครัง้ ที่ ๑) วัน พุธ
ที่ ๑๙ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๕๐ น.

-๓–

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ทปี่ ระชุมทราบ
นายมะยูโซ๊ะ โต๊ะแว ๑.๑ เนือ่ งจากได้เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในพืน้ ที่ หมูท่ ี่ ๑๓ ตาบล
ประธานสภา สะเตงนอก ทาให้เกิดการสูญเสีย และขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์
ทีเ่ กิดขึ้นในครัง้ นีด้ ้วย
๑.๒ ด้วย นายสุกรี เจ๊ะเงาะ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
เขตที่ ๑ ได้ลาไปประกอบพิธฮี ัจย์ ณ เมืองเมกกะ
ประเทศซาอุดิอาราเบีย และอีกหนึง่ ท่าน คือ นายอับดุลนาเซร์ ฮะ
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก เขตที่ ๑ ไม่ได้มาประชุม เนือ่ งจาก
ท่านป่วยไม่สามารถมาประชุมได้
ทีป่ ระชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
ครั้งที่ ๗/๒๕๕๕ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ (ครั้งที่ ๓) เมื่อวันที่ ๒
กันยายน ๒๕๕๕
นายมะยูโซ๊ะ โต๊ะแว สมาชิกสภาท่านใดมีข้อแก้ไข หรือเพิม่ เติมข้อความเรียนเชิญครับ
ประธานสภา ถ้าไม่มี เรียนเชิญท่านเลขานุการสภาดาเนินการต่อไปครับ
นายสมหมาย ลูกอินทร์ สาหรับระเบียบวาระที่ ๒ เรือ่ งรับรองรายงานการประชุม
เลขานุการสภา ไม่ทราบว่าท่านใดจะขอแก้ไขหรือเพิม่ เติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มจี ะขอมติ
ทีป่ ระชุม
ท่านใดเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมือง
สะเตงนอก ครัง้ ที่ ๗/๒๕๕๕ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ (ครัง้ ที่ ๓) เมือ่ วันที่
๒ กันยายน ๒๕๕๕ โปรดยกมือขึ้นครับ
ทีป่ ระชุม มีมติรบั รองรายงานประชุมด้วยเสียง ๑

๕ เสียง
ไม่มาประชุม ๒ เสียง
งดออกเสียง ๑ เสียง

-๔ -

ระเบียบวาระที่ ๓ ญัตติ เพือ่ พิจารณาขอความเห็นชอบอนุมัติการโอนและแก้ไข
เปลีย่ นแปลงงบประมาณรายจ่ายประจาปี ๒๕๕๕ ของหน่วยงาน
กองช่าง และ สานักปลัดเทศบาล
นายมะยูโซ๊ะ โต๊ะแว ขอเชิญฝ่ายบริหารชี้แจง เชิญครับ
ประธานสภา
นายเสรี เรืองกาญจน์ ครับสืบเนือ่ งจากท่านนายกเทศมนตรี ติดภารกิจต้องไปประชุม
รองนายกเทศมนตรี คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดยะลา (ก.ท.จ.) พร้อมด้วย
ท่านประธานสภา เรือ่ งเกีย่ วกับการคัดเลือกคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดยะลา (ก.ท.จ.) โดยการคัดเลือกจากนายกเทศมนตรี และ
ประธานสภา ทุกเทศบาลในวันนี้ จึงให้ผมทาหน้าทีช่ ี้แจงรายละเอียด
ในระเบียบวาระที่ ๓ ญัตติเพือ่ พิจารณาขอความเห็นชอบอนุมตั ิการโอน
และแก้ไขเปลีย่ นแปลงงบประมาณรายจ่ายประจาปี ๒๕๕๕
ของหน่วยงาน กองช่าง และ สานักปลัดเทศบาล
ผมจะให้รายละเอียดของหน่วยงาน สานักปลัดเทศบาลก่อน
ส่วนหน่วยงาน กองช่าง จะให้ทา่ นรองสมภพชี้แจงรายละเอียด ครับช่วยดู
เอกสารทีเ่ จ้าหน้าทีไ่ ด้แจกให้ทา่ นไปแล้ว มีดังนี้
โอนเพิม่
ด้าน บริหารงานทัว่ ไป แผนงาน บริหารงานทัว่ ไป
งาน บริหารงานทัว่ ไป งบลงทุน
หมวด ค่าครุภณ
ั ฑ์
ประเภท ค่าบารุงรักษาและปรับปรุง ครุภณ
ั ฑ์ (ทีม่ วี งเงินเกินกว่า
๕,๐๐๐.๐๐ บาท)
งบประมาณอนุมตั ิ ๕๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๓๒๒,๙๙๔.๑๙ บาท
โอนครัง้ นี้ เพิม่ ๒๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท
ยอดเงินงบประมาณหลังโอน ๕๔๒,๙๙๔.๑๙ บาท
ตรงนีค้ ือนางบประมาณไปซ่อมกล้องวงจรปิดซึ่งได้เสียเกือบทัง้ หมด
ทีย่ งั ใช้ได้อยูส่ กี่ ล้อง มีสจี่ ดุ ทีต่ ือเบาะ นัดโต๊ะโมง สานักงานเทศบาลเมือง
สะเตงนอก พอมีเหตุการณ์อะไรเราไม่สามารถแก้ปญ
ั หาได้ โดยเฉพาะ
เมือ่ เช้านีไ้ ด้มเี หตุการณ์ทตี่ ือเบาะ ครับสิง่ เหล่านีม้ คี วามจาเป็นมาก เพราะ

-๕-

นายเสรี เรืองกาญจน์ หน่วยงานอื่นพอมีเหตุการณ์ในพืน้ ทีส่ ะเตงนอก เขาจะมาขอดูทสี่ านักงาน
รองนายกเทศมนตรี เพือ่ ดูเหตุการณ์ทเี่ กิดขึ้น กล้องวงจรปิดทัง้ สิบสองกล้องนี้ สืบเนือ่ งจาก
ได้งบประมาณจากส่วนกลางประมาณสองปีทแี่ ล้ว จากงบประมาณ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(ส.ส.) ท่านซูการ์โน มะทา ในส่วนของการติดตัง้
กล้อง ซึ่งการใช้งานระยะเวลานาน ก็เสือ่ มไปไม่ว่าจะเป็นกล้อง สาย ก็ใช้
งานไม่ได้ ส่วนนีท้ าให้เวลาเขามาขอดูของสานักงานไม่สามารถเปิดดูได้
เช่นเดียวกันในวันนีท้ ตี่ ือเบาะ ไม่มเี พราะกล้องบางจุดเสีย ตรงนีอ้ ยากจะ
ให้ตระหนักถึงความสาคัญ ซึ่งงบประมาณทีม่ อี ยูข่ ณะนี้ ๓๒๒,๙๙๔.๑๙
บาท ขอโอนเพิม่ อีก ๒๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท ยอดเงินงบประมาณหลังโอน
จานวนเงิน ๕๔๒,๙๙๔.๑๙ บาท แต่ผมยังไม่ทราบว่ารายละเอียดใน
การซ่อมต้องใช้งบประมาณเท่าไร เพือ่ ให้อยูใ่ นหมวดค่าครุภณ
ั ฑ์ ประเภท
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภณ
ั ฑ์ (ทีม่ วี งเงินเกินกว่า ๕,๐๐๐.๐๐ บาท)
โดยโอนลดจากงบประมาณของ หน่วยงานกองสาธารณสุขดังนี้
ด้าน บริการชุมชนและสังคม แผนงาน สาธารณสุข
งาน บริหารงานทัว่ ไปเกีย่ วกับสาธารณสุข
งบบุคลากร
หมวด เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
ประเภท เงินเดือนพนักงาน
งบประมาณอนุมตั ิ ๕๕๐,๐๘๐.๐๐ บาท
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๑๘๔,๑๒๐.๐๐ บาท
โอนครัง้ นี้ ลด ๑๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท
ยอดเงินงบประมาณหลังโอน
๔,๑๒๐.๐๐ บาท
ประเภท เงินประจาตาแหน่ง
งบประมาณอนุมตั ิ
๔๒,๐๐๐.๐๐ บาท
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๔๒,๐๐๐.๐๐ บาท
โอนครัง้ นี้ ลด ๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท
ยอดเงินงบประมาณหลังโอน
๒,๐๐๐.๐๐ บาท
ส่วนนีค้ ือจากงบประมาณทีค่ งเหลือจากปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ซึ่งจะสิน้
ปีงบประมาณในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ นี้ ถ้าเราไม่นามาใช้ก็จะตก
เป็นเงินสะสม คือเหตุการณ์ในพืน้ ทีเ่ มืองสะเตงนอก ไม่ว่าจะเป็นหมูท่ ี่ ๑๓

-๖-

นายเสรื เรืองกาญจน์ เมือ่ อาทิตย์ทแี่ ล้วเป็นเรือ่ งใหญ่ทเี่ ราต้องมาดูแลตรงนี้ ขอชี้แจงให้ทา่ น
รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติได้รบั ทราบ
ส่วนเรือ่ งทีส่ อง ของหน่วยงานสานักปลัดเทศบาล คือ
เป็นการตัง้ จ่ายเป็นรายการใหม่ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี ๒๕๕๕ มีรายละเอียดดังนี้
ด้าน บริหารงานทัว่ ไป แผนงาน บริหารงานทัว่ ไป
งาน บริหารทัว่ ไป
งบลงทุน
หมวด ค่าทีด่ ินและสิง่ ก่อสร้าง ประเภท ค่าบารุงรักษาปรับปรุงทีด่ ิน
และสิง่ ก่อสร้าง (ทีม่ วี งเงินเกินกว่า ๕,๐๐๐.๐๐ บาท)
- ค่าปรับปรุงป้ายและตราสัญลักษณ์ของเทศบาลเมืองสะเตงนอก
งบประมาณอนุมตั ิ
- บาท
งบประมาณคงเหลือ
- บาท
โอนครัง้ นี้ เพิม่
๖๕,๐๐๐.๐๐ บาท
ยอดเงินงบประมาณหลังโอน ๖๕,๐๐๐.๐๐ บาท
เพือ่ จ่ายเป็นค่าปรับปรุงป้ายและตราสัญลักษณ์เทศบาลเมืองสะเตงนอก
เป็นเงิน ๖๕,๐๐๐.๐๐ บาท ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
บริหารทัว่ ไป งานบริหารทัว่ ไป (ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ)
โดยโอนลด จากหน่วยงานกองช่าง
ด้าน บริการชุมชนและสังคม ประเภท เคหะและชุมชน
งาน บริหารทัว่ ไปเกีย่ วกับเคหะและชุมชน
งบดาเนินการ
หมวด ค่าใช้สอย
ประเภท รายจ่ายเพือ่ ได้มาซึ่งบริการ
งบประมาณอนุมตั ิ ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๔๓,๐๐๐.๐๐ บาท
โอนครัง้ นี้ ลด ๒๑,๐๐๐.๐๐ บาท
ยอดเงินงบประมาณหลังโอน ๒๒,๐๐๐.๐๐ บาท
หมวด ค่าวัสดุ
ประเภท ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่
งบประมาณอนุมตั ิ ๑๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท

-๗–

นายเสรี เรืองกาญจน์
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๘๔,๑๐๐.๐๐ บาท
รองนายกเทศมนตรี โอนครัง้ นี้ ลด ๔๔,๐๐๐.๐๐ บาท
ยอดเงินงบประมาณหลังโอน ๔๐,๑๐๐.๐๐ บาท
เพราะตราสัญลักษณ์ยงั เป็นเทศบาลตาบล จึงต้องปรับปรุงป้าย
ทัง้ หมดทีเ่ ป็นตราสัญลักษณ์ ซึ่งรายการนีย้ งั ไม่มใี นเทศบัญญัติ
ในระเบียบวาระนีจ้ งึ ขอให้ทา่ นสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติได้พิจารณาเพือ่
บรรจุใหม่ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี ๒๕๕๕ จานวนเงิน
๖๕,๐๐๐.๐๐ บาท ตามทีไ่ ด้กล่าวมาเมือ่ สักครู่
ครับถ้าท่านสมาชิกสภาท่านใดมีข้อสงสัยสอบถามได้ ผมขอชี้แจง
เพียงเท่านีค้ รับท่านประธานสภา ผมขออนุญาตท่านประธานสภาให้ทา่ น
รองสมภพชี้แจงเรือ่ งต่อไปขอบคุณครับ
นายมะยูโซ๊ะ โต๊ะแว เชิญครับท่านรองนายกเทศมนตรี นายสมภพ มีเดช
ประธานสภา
นายสมภพ มีเดช สวัสดีครับท่านประธานสภา รองนายกเทศมนตรี ท่านสมาชิก
รองนายกเทศมนตรี สภาผู้ทรงเกียรติ ท่านผู้อานวยการกองทุกกองและผู้เข้าร่วมทุกท่าน ผม
นายสมภพ มีเดช รองนายกเทศมนตรี ในส่วนของกองช่างมีการโอนอีก
สองรายการดังนี้
รายการโอนทีห่ นึง่ ด้าน บริการชุมชนและสังคม
แผนงาน เคหะและชุมชน งาน ไฟฟ้าถนน
งบลงทุน
หมวด ค่าทีด่ ินและสิง่ ก่อสร้าง
ประเภท ค่าก่อสร้างสิง่ สาธารณูปโภค
- ค่าก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
งบประมาณอนุมตั ิ ๗๕๒,๐๐๐.๐๐ บาท
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๗๕๒,๐๐๐.๐๐ บาท
โอนครัง้ นี้ เพิม่ ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
ยอดเงินงบประมาณหลังโอน ๑,๒๕๒,๐๐๐.๐๐ บา
ท

-๘-

นายสมภพ มีเดช
โดยไปโอนลด งบประมาณของหน่วยงาน กองคลัง ดังนี้
รองนายกเทศมนตรี ด้าน บริหารงานทัว่ ไป แผนงาน บริหารงานทัว่ ไป
งาน บริหารงานคลัง
งบดาเนินการ
หมวด ค่าใช้สอย
ประเภท รายจ่ายทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับการปฏิบตั ิราชการทีไ่ ม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่น ๆ
- โครงการปรับปรุงแผนทีภ่ าษีและทะเบียนทรัพย์สิน
งบประมาณอนุมตั ิ ๑,๓๗๖,๒๘๐.๐๐ บาท
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๘๑๘,๙๗๐.๐๐ บาท
โอนครัง้ นี้ ลด
๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
ยอดเงินงบประมาณหลังโอน
๓๑๘,๙๗๐.๐๐ บาท
ซึ่งโครงการนีเ้ ป็นถนนสายบ้านปรามะ หมูท่ ี่ ๑๓ หน้ามัสยิด สาเหตุที่
ขอโอนเพิม่ เนือ่ งจากว่างบประมาณทีไ่ ด้ตงั้ ไว้กับคาชี้แจงทีอ่ ยูใ่ น
เทศบัญญัติรายจ่ายประจาปี ๒๕๕๕ นี้ ซึ่งขัดแย้งคือจานวนเงินได้
ประมาณการผิดพลาดไปเล็กน้อย บวกกับความเดือดร้อนของประชาชน
ในห้วงปีทผี่ ่านมาถนนสายปรามะ หน้ามัสยิดชารุดทรุดโทรมเป็นอย่างยิง่
ซึ่งความยาวทัง้ สิน้ กิโลเศษ ๆ แต่งบประมาณทีเ่ ราอนุมตั ิให้ได้ทผี่ ่านมา
เพียงสามร้อยกว่าเมตร แต่ครัง้ นีข้ อโอนเพิม่ เพือ่ บรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชนทีก่ าลังเกิดขึ้นอยูใ่ นขณะนี้ ซึ่งรถยนต์ทใี่ ช้เส้นทางนีล้ าบาก
มาก เพราะว่าถนนชารุด ถ้าเป็นรถเก๋งคงไม่กล้าใช้เส้นทางสายนี้ คาดว่า
ท่านสมาชิกสภาทุกท่านระหว่างหาเสียงคงเห็นถนนสายปรามะ มีความ
ลาบากยากเย็นขนาดไหน ซึ่งงบประมาณทีไ่ ด้จดั ตัง้ ในเทศบัญญัติ
จานวนเงิน ๗๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท และจาเป็นต้องโอนเพิม่ อีก
๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ตามทีไ่ ด้กล่าวมาเมือ่ สักครูน่ ี้ ซึ่งได้ใช้จา่ ยไป
บางส่วน และยังเหลืออีกบางส่วน จึงขอโอนกลับมาใช้สร้างถนนสายนี้
รายการโอนทีส่ อง โอนเพิม่ ของหน่วยงาน กองช่าง
ในส่วนของการทาป้ายประชาสัมพันธ์ เพือ่ ตัง้ จ่ายเป็นรายการใหม่ใน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี ๒๕๕๕ เพือ่ จ่ายเป็นค่าก่อสร้าง
ป้ายประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองสะเตงนอก จานวน ๒ ป้าย

-๙-

นายสมภพ มีเดช ขนาด ๖.๐๐
x๕.๐๐ เมตร เป็นเงิน ๙๕,๙๐๐.๐๐ บาท ตัง้ จ่ายจากเงิน
รองนายกเทศมนตรี รายได้ ปรากฏในแผนงาน เคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน
(ตามแบบแปลนของเทศบาล)
ด้าน บริการชุมชนและสังคม แผนงาน เคหะและชุมชน
งาน ไฟฟ้าถนน
งบลงทุน
หมวด ค่าทีด่ ินและสิง่ ก่อสร้าง
ประเภท ค่าก่อสร้างสิง่ สาธารณูปโภค
- ค่าก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์
งบประมาณอนุมตั ิ
บาท
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน
- บาท
โอนครัง้ นี้ เพิม่
๙๕,
๙๐๐.๐๐ บาท
ยอดเงินงบประมาณหลังโอน
๙๕,๙๐๐.๐๐ บาท
โดยไปโอนลด จากหน่วยงานกองช่าง ดังนี้
ด้าน บริการชุมชนและสังคม แผนงาน เคหะและชุมชน
งาน บริหารทัว่ ไปเกีย่ วกับเคหะและชุมชน
งบดาเนินการ
หมวด ค่าวัสดุ
ประเภท ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่
งบประมาณอนุมตั ิ ๑๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๑๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท
โอนครัง้ นี้ ลด ๙๕,๙๐๐.๐๐ บาท
ยอดเงินงบประมาณหลังโอน ๘๔,๑๐๐.๐๐ บาท
คือทีต่ ลาดสดหมูท่ ี่ ๔ ถนนเนินหูกวางถึงปอเนาะญีฮะ
ตรงนัน้ ๑ ป้าย เพราะทีผ่ ่านมาเราจะปักป้ายต่าง ๆ ไม่เป็นทีเ่ รียบร้อย
เราอยากจะมีปา้ ยเหมือนป้ายแอลซีดีทบี่ ริเวณแยกสายฝน แต่เราไม่
สามารถทาได้ เพราะใช้งบประมาณสิบล้านบาท ซึ่งเดิมทีเ่ รากาลังจะได้มา
จากในส่วนของโยธา แต่ติดขัดในส่วนงบประมาณจึงหดหายไป เราจึง
จาเป็นต้องมีปา้ ยประชาสัมพันธ์ซึ่งป้ายทีห่ นึง่ จะติดทีต่ ลาดสดของ
เทศบาลเมืองสะเตงนอก ป้ายทีส่ องจัดตัง้ อยูท่ ถี่ นนมลายูบางกอก

- ๑๐ -

นายสมภพ มีเดช ซึ่งมีทดี่ ินอยูอ่ ีกหนึง่ แปลง กาลังจะสร้างเป็นตลาดในอนาคตข้างหน้านี้
รองนายกเทศมนตรี รายละเอียดคาชี้แจงได้บอกไว้ในเอกสารทีท่ า่ นถืออยู่ ท่านผู้ใดอ่าน
แล้วสงสัยเรียนถามได้ ขอบคุณครับท่านประธานสภา
นายมะยูโซ๊ะ โต๊ะแว สมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายเรียนเชิญครับ
ประธานสภา
นายอิทธินันท์ สาเฮาะ เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภา
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๓ ผู้ทรงเกียรติทกุ ท่าน ผมนายอิทธินันท์ สาเฮาะ สมาชิกสภา
เทศบาลเมือง
สะเตงนอก เขตที่ ๓ ผมมีข้อซักถามอยูส่ ักนิด ถนนสายนัน้ ผมอยากทราบ
งบประมาณตรงนีไ้ ม่ทราบว่าความยาวไปสิน้ สุดจุดใด และถ้าจะให้
เพิม่ เติมให้สนิ้ สุดเขตของสะเตงนอกพอจะทาได้หรือไม่ ขอบคุณครับ
นายมะยูโซ๊ะ โต๊ะแว เชิญครับสมาชิกสภาเขตที่ ๒
ประธานสภา
นางอุมาพร ใจแผ้ว กราบเรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาผู้
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒ ทรงเกียรติทกุ ท่าน ดิฉันนางอุมาพร ใจแผ้ว สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
สะเตงนอก เขตที่ ๒ ขอสอบถามสักนิดช่วยบอกลักษณะการก่อสร้างป้าย
ประชาสัมพันธ์ว่าเป็นประเภทใดได้หรือไม่สองจุดนีจ้ านวนเงิน
๙๕,๐๐๐.๐๐๐ บาท ตกป้ายละสีห่ มืน่ กว่าบาท อยากจะทราบ
รายละเอียดสักนิด ขอบคุณค่ะ
นายมะยูโซ๊ะ โต๊ะแว มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มเี รียนเชิญ
ประธานสภา คณะผู้บริหารชี้แจง เชิญครับ
นายเสรี เรืองกาญจน์ เรือ่ งทีห่ นึง่ ถนนสายนีไ้ ด้บรรจุอยูใ่ นเทศบัญญัติงบประมาณ
รองนายกเทศมนตรี รายจ่ายประจาปี ๒๕๕๕ แล้ว ซึ่งเราจะดาเนินการตัง้ แต่เริม่ เข้ามาดารง
ตาแหน่ง แต่ช่วงระหว่างนัน้ เราของบประมาณจากส่วนกลางขอถนนสายนี้
ทัง้ สาย มีระยะทางประมาณสองกิโลเมตร ซึ่งงบประมาณทีเ่ ราตัง้ ไว้ใน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี ๒๕๕๕ จานวนเงิน
๗๕๒,๐๐๐.๐๐ บาท ถ้าเราไปดูสถานทีจ่ ริงจากทางโค้งมัสยิดไม่ไกล
พอมีงบประมาณจากส่วนกลาง เราได้เสนองบประมาณตรงนีไ้ ปประมาณ
สองล้านกว่าบาททัง้ สาย แต่ ณ เวลานี้ วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๕

- ๑๑ -

นายเสรี เรืองกาญจน์
การเคลือ่ นไหวเกีย่ วกับโครงการนีย้ งั ไม่มคี าตอบทีช่ ัดเจนทาให้เราจะรอ
รองนายกเทศมนตรี งบประมาณในส่วนนัน้ ไม่ได้ เพราะถ้าเรารอเงินส่วนนีก้ ็จะตกเป็นเงินสะสม
โครงการนีก้ ็จะไม่เกิดขึ้นในหมูท่ ี่ ๑๓ ท่านนายกเทศมนตรีก็ได้เรียก
ประชุมคณะผู้บริหาร ท่านได้เรียนว่าเราจาเป็นต้องทาโครงการนี้ เพราะ
ถนนเส้นทางนีช้ ารุดทรุดโทรมมาก แต่สืบเนือ่ งจากว่าเราได้ตงั้ งบประมาณ
เจ็ดแสนห้าหมืน่ สองพันบาท ตอนนัน้ เราบอกตรง ๆ ได้ว่า งบประมาณที่
เราเสนอไปจังหวัด ร้อยกว่าล้าน จังหวัดได้บอกว่างบประมาณทีต่ งั้ ไว้สูง
เกินไป บางส่วนเราต้องตัดงบประมาณให้อยูใ่ นความพอดี ต้องการซาว
เสียงสองในสาม ช่วงนัน้ ฝ่ายสภาเรามีปญ
ั หาอยูก่ ็ไม่สามารถผ่าน
งบประมาณนัน้ ได้ทจี่ ะเสนอจังหวัดในครัง้ นัน้ ต้องให้เราต้องตัด
งบประมาณไป เพือ่ ให้สอดคล้องกับงบประมาณทีส่ ามารถให้จงั หวัด
อนุมตั ิได้ จึงเหลือถนนสายนีเ้ พียงงบประมาณ ๗๕๒,๐๐๐.๐๐ บาท
เมือ่ อาทิตย์ทแี่ ล้วท่านนายกเทศมนตรี แจ้งให้ทกุ กองสารวจงบประมาณที่
คิดว่าคงเหลือทีจ่ ะตกเป็นเงินสะสมในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ซึ่งแต่ละกอง
ได้สรุปมาได้ยอดงบประมาณจานวนหนึง่ ท่านนายกเทศมนตรี ได้บอกว่า
ถ้าถนนสายนีจ้ ะสวยจะต้องพ้นไปจนถึงเขตของชาวบ้าน จึงให้ทางโยธาไป
สารวจ งบประมาณทีเ่ พิม่ อีกจานวนเงิน ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ทางโยธา
ได้ไปสารวจให้ได้ความยาวเท่ากับงบประมาณ ๑,๒๕๒,๐๐๐.๐๐ บาท
ซึ่งทางคณะผู้บริหารได้บอกว่าไม่ให้เกิน ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ถึง
ประมาณร้านน้าชาบ้านโต๊ะบิแดอยูด่ ้านขวามือจัง หวะ ทีจ่ ะขึ้นเนิน ซึ่งตรง
นัน้ ถ้าดูในความเป็นจริง คืออยูใ่ นเขตชุมชนถือว่าผ่าน ก็เหลืออีกประมาณ
ความยาว สองร้อยถึงสามร้อยเมตรก็จะถึงรอยต่อระหว่างวังพญา ถ้า
ถามว่ามีความจาเป็นหรือไม่ มีความจาเป็นมากครับ ถ้าเรามีงบประมาณ
ก็จะดาเนินการให้หมด ก็ชี้แจงได้ว่างบประมาณทีส่ ามารถโอนได้ใน
โครงสร้างพืน้ ฐานนี้ หมูท่ ี่ ๑๓ ได้ประมาณ ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ก็ขอ
ชี้แจงรายละเอียดเพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ
นายมะยูโซ๊ะ โต๊ะแว เชิญท่านรองนายกเทศมนตรี นายสมภพ มีเดช
ประธานสภา
นายสมภพ มีเดช ในส่วนของป้ายขออนุญาตให้ผู้อานวยการกองช่างชี้แจง เรียน
รองนายกเทศมนตรี เชิญครับ

เรียนเชิญครับ

- ๑๒ -

นายสสิกร ยีเส็น สวัสดี
ครับท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภา
หัวหน้าฝ่ายแบบแผน ผู้ทรงเกียรติทกุ ท่าน รายละเอียดของป้ายประชาสัมพันธ์นี้ พอดีไม่ได้แจก
และก่อสร้าง
ให้ทา่ นสมาชิกสภาดู คือจะเป็นลักษณะโครงสร้างข้างล่างจะเป็นคอนกรีต
เสริมเหล็ก มีลักษณะเป็นสีเ่ สาพ้นขึ้นจากข้างบนจะเป็นโครงเหล็กลวดถัก
รายละเอียด ผมได้แจงในประมาณการฉบับนีแ้ ล้วคือคานวณตาม
หลักเกณฑ์ราคากลางของกรมบัญชีกลางรายละเอียดจะมีค่า Factor F
เป็นค่าภาษีให้ผู้รบั จ้างเรียบร้อยแล้ว ขอบคุณครับ
นายมะยูโซ๊ะ โต๊ะแว สมาชิกสภาท่านใดจะอภิปราย เชิญครับ
ประธานสภา
นายศราวุธ อับดุลกอเดร์ ยานยา เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภา
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๓ ผู้ทรงเกียรติ ผมนายศราวุธ อับดุลกอเดร์ ยานยา สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองสะเตงนอก เขตที่ ๓ ขออนุญาตเพิม่ เติมในส่วนของงบประมาณ
ทีข่ อเพิม่ เพือ่ ทีจ่ ะไปสร้างถนนเสริมผิวจราจร ถนนสายมัสยิดปรามะ
เนือ่ งจากว่าทางฝ่ายบริหารได้ชี้แจงรายละเอียดเพิม่ เติม ทีน่ ผี้ มคิดว่าซึ่ง
จากประสบการณ์ด้วยตัวเองทีไ่ ด้ผ่านถนนสายนัน้ พอจะมีวิธี ใดได้บา้ งทีจ่ ะ
ช่วยเพิม่ ระยะไปอีกสักนิด เนือ่ งจากว่าพอเลยร้านน้าชาโต๊ะบิแด ก็จะมี
ช่วงทีเ่ ป็นหลุมเป็นบ่อจุดทีห่ นักทีส่ ุด ซึ่งรถขนาดเล็กหรือรกเก๋งนีไ้ ม่
สามารถทีจ่ ะผ่านได้ และเส้นทางนัน้ เป็นเส้นทางหลักในการสัญจรไปมา
ของชาวบ้าน ถึงแม้ว่าในช่วงระหว่างนัน้ อีกหนึง่ ร้อยห้าสิบเมตร
โดยประมาณ อาจะมีบา้ นของประชาชนมีบา้ งแต่เบาบาง แต่สังเกตจาก
การใช้ถนนเส้นทางนัน้ ก็ถือว่าเป็นถนนเส้นหลัก ก็อยากจะฝาก
ฝ่ายบริหารทาวิธใี ดก็ได้เพิม่ เติมตรงนี้ ขอบคุณครับ
นายมะยูโซ๊ะ โต๊ะแว สมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายเชิญครับ
ประธานสภา บริหารครับ

ถ้าไม่มขี อเชิญฝ่าย

นายเสรี เรืองกาญจน์ ขออนุญาตท่านประธานสภา ผมขอให้ทา่ นดูบญ
ั ชีโอนเงินงบ
รองนายกเทศมนตรี
ประมาณ จากทีเ่ ราขอโอนดูตัวเลขจากทีข่ อโอนเต็มทีแ่ ล้วครับ โครงการ
ทีท่ า่ นเสนอมาค่อยมาว่ากันในปีงบประมาณหน้า เพราะไม่ทนั กับ
ระยะเวลาต้องนาเข้าทีป่ ระชุมสภาก่อนเพือ่ ขอมติไม่ทนั ครับ จะสิน้
ปีงบประมาณในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ นี้ ก็อยูท่ ที่ า่ นสมาชิกสภาว่า

- ๑๓ -

นายเสรี เรืองกาญจน์ สมควรทีจ่ ะดาเนินการใน
จานวนเงิน ๑,๒๕๒,๐๐๐.๐๐ บาท หรือไม่
รองนายกเทศมนตรี หรือจะให้ตกเป็นเงินสะสม ท่านก็ต้องมีคาตอบให้ชาวบ้านได้ คณะ
ผู้บริหารก็หาวิธกี ันเต็มทีแ่ ล้ว ก็ขอชี้แจงเพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ
นายมะยูโซ๊ะ โต๊ะแว สมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายอีกครับ ถ้ามีเชิญครับ
ประธานสภา
นายอดุลย์ แวโวะ ท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร ตลอดจนเพือ่ นสมาชิกสภา
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๓ ผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายอดุลย์ แวโวะ
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก เขตที่ ๓ และเป็นตัวแทนพืน้ ที่
ทีก่ าลังถกเถียงอยูใ่ นขณะนี้ ถนนสายมัสยิด คือก่อนที่ จะพิจารณาในส่วน
ของการโอนหรือไม่ให้โอน ผมขอบอกถึงปัญหาสักนิด ถนนสายนีท้ างผ่าน
สองมัสยิด ซึ่งจะผ่านมัสยิดปรามะข้างในจะเป็นมัสยิดของวังพญา คือจะ
ใช้ถนนสายนีอ้ ยูเ่ ช่นกัน และหนึง่ สายคือเข้าไปบาโงดื อปู ผมขออธิบาย
รายละเอียดในส่วนของถนนสายนีส้ ักนิด คือถนนสายนีร้ ะยะทางทัง้ หมด
ความยาวเก้าร้อยสีส่ ิบ เมตร ในเขตพืน้ ทีข่ องเทศบาลเมืองสะเตงนอก
และการใช้งบประมาณตรงนัน้ ผมได้สอบถามกองช่างก็ประมาณสองล้าน
กว่าบาทผมเพียงแต่จะอธิบายให้เพือ่ นสมาชิกสภาได้ทราบ จะเห็นชอบ
หรือไม่เห็นชอบ แต่สภาพปัญหาจริง ๆ แล้ว ขอให้อันวาเปิดภาพให้ดู
จุดเริม่ ต้นเข้ามาในปากซอยถนนสายนัน้ ก่อนถึงถนนใหญ่เข้ามาประมาณ
หนึง่ ร้อยเมตรถึงมัสยิดใหญ่ เลยมัสยิดไปเล็กน้อยก็ถึงร้านน้าชา ประมาณ
สองร้อยเมตร จากถนนใหญ่เข้ามาจุดวิกฤตจริง ๆ ประมาณเจ็ดร้อยเมตร
ทัง้ หมดนีผ้ มอยากจะให้เพือ่ นสมาชิกสภาได้ทราบสภาพปัญหากันจริง ๆ
และประชากรทัง้ หมดพืน้ ทีส่ ะเตงนอกในเขตนัน้ มีสสี่ ิบครัวเรือน ผม
เพียงแต่อธิบายให้เพือ่ นสมาชิกสภาทราบเพือ่ พิจารณา ผมทราบสภาพ
ปัญหาในพืน้ ทีด่ ี แต่ผมน่าจะยอมรับในสภาพปัญหาของบ้านเรา ผมเข้าใจ
เจตนาของคณะผู้บริหารดี แต่ ณ วันนีผ้ มก็เข้าใจในสภาพพืน้ ทีข่ องสมาชิก
สภาจริง ๆ ถ้าเป็นไปได้ ผมก็ขอเพิม่ ถ้าไม่ได้ก็ขอยอมรับก่อน คือห้าร้อย
เมตรนี้ ในวิกฤตผ่านได้หรือไม่ ก็ผ่านบางส่วนสักระยะหนึง่ ก็คงต้องทาใจ
ก็ต้องรอเป็นงบประมาณหน้าส่วนทีเ่ หลือ ผมขอเพียงเท่านีก้ ่อนครับ
เพือ่ ให้เพือ่ นสมาชิกสภาใช้สภาแห่งนีเ้ พือ่ ประชาชนจริง ๆ ขอบคุณมาก
ครับ

- ๑๔

นายมะยูโซ๊ะ โต๊ะแว สมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายอีกครับ ถ้าไม่มขี อเชิญ
ประธานสภา ฝ่ายบริหารชี้แจง เชิญครับ
นายเสรี เรืองกาญจน์ ตามทีผ่ มได้กล่าวถึงเมือ่ สักครูน่ ี้ จริง ๆ ถ้าเราทาตามเท่าที่
รองนายกเทศมนตรี งบประมาณทีไ่ ด้ตงั้ ไว้เทศบัญญัติเราต้องหนักใจกว่านีม้ าก ท่านสมาชิก
สภาเขตที่ ๓ เหลือเพียงสามร้อยเมตร ผมไม่ให้เพือ่ น ๆ ว่า พอได้คืบก็จะ
เอาศอก เพราะว่าถ้าเราไม่ได้เลยจะตกเป็นเงินสะสม ก็ขึ้นอยูท่ เี่ พือ่ น
สมาชิกสภาทุกท่าน เพราะงบประมาณทีม่ กี ็จากัด ผมมัน่ ใจทุกท่านใจจริง
อยากจะให้ทาทัง้ หมดตามทีเ่ พือ่ นสมาชิกสภาได้กล่าวมาว่าวิกฤตปัญหา
ตรงนัน้ ผมได้ปรึกษาท่านรองพีส่ มภพ ถนนทีเ่ ป็นหลุมจะให้ทางกองช่างไป
วางท่อ เพือ่ ให้น้าได้ระบาย ผมกลัวว่าจากตรงนีส้ ามร้อยเมตร เพิม่ มาเป็น
ห้าร้อยสามสิบแปดเมตร เราเสนอเก้าร้อยเมตร ทีน่ เี้ ราต้องหางบเพิม่
ผมกลัวว่าจะหางบประมาณไม่ทนั จะหาไม่ได้ เพราะมีบางรายการทีย่ งั ไม่
เบิกจ่าย ถ้าเราจะเอางบตรงนีท้ เี่ หลือจ่าย คืออยากให้เผื่อให้เจ้าหน้าทีเ่ ขา
บ้าง ให้เจ้าหน้าทีไ่ ด้ทางานคล่องตัว มีอีกทางหนึง่ ขอเสนอแนะให้เงิน
จานวนนีต้ กไปแล้วค่อยไปจ่ายขาดได้หรือไม่ แต่ต้องไปดูอีกว่าจานวนเงิน
พอหรือไม่กับเก้าร้อยเมตร ผม ขอ ให้สมาชิกสภาพิจารณากันว่าจะเอา
อย่างไร จะทาเท่าทีม่ อี ยูห่ รือว่าจะเอาตามทีส่ มาชิกสภาได้กล่าวมาก็ต้อง
รอท่านนายกเทศมนตรีกลับมาก่อน ไปหางบประมาณเพือ่ มาจ่ายขาดเงิน
สะสม คือมีปญ
ั หาห้าสิบปัญหาเราแก้ปญ
ั หาได้ประมาณสามสิบปัญหา
แล้ว อีกยีส่ ิบปัญหาเราก็จะแก้ให้ ไม่ใช่เราไม่แก้ปญ
ั หา หรือว่าเราจะ
แก้ปญ
ั หาทีเ่ ดียว คือปล่อยให้โครงการนีต้ กไปค่อยไปจ่ายขาดเงินสะสม
ก็มสี องแนวทาง ก็อยากจะให้ทา่ นสมาชิกสภาช่วยกันพิจารณา
ผมไปประชุมทีม่ สั ยิดหมูท่ ี่ ๑๓ ทุกครัง้ ทีป่ ระชุมได้กล่าวว่าถ้าใกล้คลอด
ใช้เส้นทางนัน้ อาจจะคลอดก่อนถึงโรงพยาบาล คือเรามาแก้ปญ
ั หาก่อน
เฉพาะหน้าเท่าทีม่ งี บประมาณ ตรงนีค้ ณะผู้บริหารไม่มสี ิทธิทจี่ ะให้ความ
เห็นชอบหรือไม่เห็นชอบอยูท่ ที่ า่ นสมาชิกสภาทุกท่านพิจารณาว่าสมควรที่
จะทาทีเดียวหรือให้ตกไป ตอนนีห้ าได้หา้ แสนบาท รวมกับจานวนเงินเดิม
ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี ๒๕๕๕ ผมไม่อยากให้มปี ญ
ั หา
ถ้าแก้ปญ
ั หาตรงนีไ้ ด้ทา่ นสมาชิกสภาทัง้ สองท่านจะเข้าหมูบ่ า้ นได้ไม่มี
ปัญหา ส่วนทีเ่ ป็นหลุมพีส่ มภพจะดาเนินการวางท่อให้ เพือ่ ให้น้าได้ไหล
ผ่าน ก็อยูท่ ที่ า่ นสมาชิกสภา ก็ขอชี้แจงเพียงเท่านี้ สวัสดีครับ

- ๑๕ -

นายมะยูโซ๊ะ โต๊ะแว เชิญท่านสมาชิกสภานายอดุลย์ แวโวะ สมาชิกสภาเขตที่ ๓
ประธานสภา
นายอดุลย์ แวโวะ ขออนุญาตท่านประธานสภาอีกครัง้ ครับ เรียนท่านประธานสภา
สมาชิกสภาเทศบาลเขตที่ ๓ คณะผู้บริหาร ตลอดจนเพือ่ นสมาชิกสภาทุกท่าน คือผมขอเสนออย่างนี้
ครับ ถ้าไม่ได้มากก็เอาน้อยไปก่อนครับ ถ้ารอผมกลัวเหมือนกัน ถ้าจะจ่าย
ขาดเงินสะสมประมาณ ๒,๑๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท ไม่ใช่ง่าย แต่ถ้าวันนี้
อนุมตั ิให้ ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ผมจะรับก่อน น่าจะเกินครึง่ ผมขอเสนอ
ให้เห็นชอบก่อนครับวันนีอ้ ย่างน้อยก็ได้สักนิด ก็ขอให้เพือ่ นสมาชิกสภา
พิจารณาด้วยครับ สวัสดีครับ
นายมะยูโซ๊ะ โต๊ะแว สมาชิ
กสภาท่านใดจะอภิปรายอีกครับ ถ้าไม่มผี มจะให้เลขานุการ
ประธานสภา สภาดาเนินการขอมติทปี่ ระชุมเชิญครับ
นายสมหมาย ลูกอินทร์ สาหรับเรือ่ งพิจารณาในระเบียบวาระที่ ๓ การโอนและแก้ไข
เลขานุการสภา เปลีย่ นแปลงงบประมาณรายจ่ายประจาปี ๒๕๕๕ ของหน่วยงานกองช่าง
และสานักปลัดเทศบาล ผมจะสรุปก่อนดังนี้
รายการทีโ่ อนเพิม่ ของสานักปลัดเทศบาล ก็มรี ายการแรก คือ
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภณ
ั ฑ์ (ทีม่ วี งเงินเกินกว่า ๕,๐๐๐ บาท)
โอนเพิม่ มาอีก ๒๒๐,๐๐๐ บาท และรายการทีส่ อง คือค่าปรับปรุงป้าย
และตราสัญลักษณ์ของเทศบาลเมืองสะเตงนอก เราจะตัง้ จ่ายเป็นรายการ
ใหม่ จานวนเงิน ๖๕,๐๐๐ บาท
ส่วนของกองช่าง
รายการแรก ค่าก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
เดิมมีงบประมาณอยูแ่ ล้ว ๗๕๒,๐๐๐ บาท จะโอนเพิม่ มาอีก
๕๐๐,๐๐๐ บาท เป็นจานวนเงิน ๑,๒๕๒,๐๐๐ บาท
รายการทีส่ อง ค่าก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์เป็นรายการใหม่
โอนมา ๙๕,๙๐๐ บาท เพือ่ ก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์เทศบาลเมือง
สะเตงนอก จานวน ๒ ป้าย ซึ่งถ้าดูรายการโอน ก็มที งั้ หมด ๔ รายการ
อยากจะหารือทีป่ ระชุมแล้วกันว่า เราจะลงมติทลี่ ะรายการหรือจะเอารวม
ทีเ่ ดียว ๔ รายการ ขอหารือครับผม

- ๑๖ นางอุมาพร ใจแผ้ว กราบเรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒ ผู้ทรงเกียรติทกุ ท่าน ดิฉันนางอุมาพร ใจแผ้ว สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
สะเตงนอก เขตที่ ๒ ขอเสนอให้ลงมติทเี ดียวค่ะ จะได้เข้าสูว่ าระอื่นต่อไป
นายสมหมาย ลูกอินทร์ ครับถือว่าเป็นมติทปี่ ระชุมก็แล้วกันว่าให้ลงมติทเี ดียวทัง้ ๔
เลขานุการสภา รายการ
ท่านใดอนุมตั ิให้โอนและแก้ไขเปลีย่ นแปลงงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี ๒๕๕๕ ของหน่วยงาน กองช่าง และ สานักปลัดเทศบาล รวม
๔ รายการโปรดยกมือขึ้นครับ
ทีป่ ระชุม มีมติเห็นชอบ ๑๔ เสียง
ไม่มาประชุม

๒ เสียง

งดออกเสียง ๒ เสียง
นายมะยูโซ๊ะ โต๊ะแว ก่อนเข้าระเบียบวาระที่ ๔ ผมขอแก้ไขทีไ่ ด้แจ้งว่าเมือ่ สักครูน่ ี้
ประธานสภา นายอับดุลนาเซร์ ฮะ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก เขตที่
ท่านไม่ได้มาประชุม ซึ่งท่านได้มาประชุมในวันนี้ ต้องขอโทษด้วยครับ
ระเบียบวาระที่ ๔ ญัตติ เพือ่ พิจารณาขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติ เรื่อง
สุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. ๒๕๕๕
นายมะยูโซ๊ะ โต๊ะแว ขอเชิญเลขานุการสภา ดาเนินการต่อไปครับ
ประธานสภาเทศบาล
นายสมหมาย ลูกอินทร์ ขอบคุณครับ ระเบียบวาระที่ ๔ ญัตติ เพือ่ พิจารณาขอความ
เลขานุการสภา เห็นชอบร่างเทศบัญญัติ เรือ่ ง สุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. ๒๕๕๕ ผมขอ
นาเรียนทีป่ ระชุมว่า ในการพิจารณาจะต้องพิจารณา ๓ วาระ ซึ่งเมือ่ ดู
ตามระเบียบแล้ว ทีป่ ระชุมจะอนุมตั ิให้พิจารณา ๓ วาระรวด ก็ได้ แต่ใน
การพิจารณา ๓ วาระรวดนัน้ ระเบียบให้ผู้บริหารหรือสมาชิกสภาท้องถิน่
จานวนไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๓ ของจานวนผู้ทอี่ ยูใ่ นทีป่ ระชุม เป็นผู้เสนอก็ได้
เมือ่ ทีป่ ระชุมสภาท้องถิน่ อนุมตั ิให้พิจารณา ๓ วาระรวดแล้ว การ
พิจารณาวาระที่ ๒ ให้ทปี่ ระชุมสภาท้องถิน่ เป็นกรรมการแปรญัตติเต็ม
สภา และให้ประธานทีป่ ระชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ อยาก
ให้ทปี่ ระชุมพิจารณาก่อนว่าจะพิจารณา ๓ วาระรวดหรือไม่ครับ

๑

- ๑๗ -

นายมะยูโซ๊ะ โต๊ะแว เชิญท่านอับดุลเลาะ กาซอ ครับ
ประธานสภาเทศบาล
นายอับดุลเลาะ กาซอ เรียนท่านประธานสภาทีเ่ คารพ และ
คณะผู้บริหาร ตลอดจน
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๓ สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ระเบียบวาระที่ ๔ ผมขอเสนอให้
พิจารณา ๓ วาระรวดครับ
นายสมหมาย ลูกอินทร์ มีผู้เสนอให้มกี ารพิจารณา ๓ วาระรวด ผมขอมติจากทีป่ ระชุม
เลขานุการสภา ท่านใดเห็นชอบให้มกี ารพิจารณา ๓ วาระรวด โปรดยกมือครับ
ทีป่ ระชุม มีมติ
ไม่มาประชุม
งดออกเสียง ๑ เสียง

เห็นชอบ

๑๕ เสียง
๒ เสียง

นายสมหมาย ลูกอินทร์ เสียงส่วนใหญ่ให้มกี ารพิจารณา ๓ วาระรวด ลาดับต่อไป
เลขานุการสภา เป็นการพิจารณาในวาระที่ ๑
ขั้น รับหลักการ ขอเรียนเชิญท่าน
ประธานสภาดาเนินการต่อครับ
นายมะยูโซ๊ะ โต๊ะแว ขอเรียนเชิญ
ประธานสภาเทศบาล

คณะผู้บริหารชี้แจงครับ

นายเสรี เรืองกาญจน์ ขออนุญาตท่านประธานสภาครับ ขอให้รองอับดุลอายิ สามะ
รองนายกเทศมนตรี ชี้แจงครับ
นายมะยูโซ๊ะ โต๊ะแว เชิญครับ
ประธานสภาเทศบาล
นายอับดุลอายิ สามะ เรียนประธานสภา รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล
รองนายกเทศมนตรี และเจ้าหน้าทีผ่ ู้ทรงเกียรติทกุ ท่าน ระเบียบวาระที่ ๔ ญัตติ เพือ่ พิจารณา
ขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติ เรือ่ ง สุสานและฌาปนสถาน
พ.ศ. ๒๕๕๕
บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติเมืองสะเตงนอก
เรือ่ ง สุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. ๒๕๕๕

- ๑๘ -

นายอับดุลอายิ สามะ เพือ่ ปฏิบตั ิการควบคุมการจัดตัง้ สุสานและฌาปนสถานและการ
รองนายกเทศมนตรี ดาเนินการสุสานและฌาปนสถานให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสุสาน
และฌาปนสถาน พ.ศ. ๒๕๕๕
เหตุผล
เนือ่ งจากพระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. ๒๕๕๕
ได้ประกาศใช้และยกเลิกพระราชบัญญัติควบคุมสุสานและฌาปนสถาน
พุทธศักราช ๒๕๘๑ และสุสานและฌาปนสถาน (ฉบับที่ ๒)
พุทธศักราช ๒๔๘๔ จึงเห็นสมควรจัดทา เรือ่ งสุสานและฌาปนสถาน ให้
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. ๒๕๒๘ โดย
กาหนดเขตหรือสถานที่ ทีห่ า้ มมิให้จดั ตัง้ สุสานและฌาปนสถานสาธารณะ
หรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน ลักษณะสถานทีต่ งั้ และเงื่อนไขในการ
จัดตัง้ สุสานและฌาปนสถานสาธารณะ วิธเี ก็บ ฝัง เผา ขุด หรือย้ายศพ
ตลอดจนการใช้หรือการรักษายานพาหนะและเครือ่ งใช้ในการนีใ้ ห้ถูกต้อง
ด้วยสุขลักษณะและหน้าที่ ทีผ่ ู้ได้รบั อนุญาตจัดตัง้ สุสานและฌาปนสถาน
หรือผู้ดาเนินการจะต้องปฏิบตั ิเกีย่ วกับทะเบียน การส่งรายงานและการ
อื่นใด เพือ่ ประโยชน์เกีย่ วกับความมัน่ คงและเศรษฐกิจของประเทศ
ตลอดจนการสาธารณสุขและอนามัยของประชาชนเพือ่ ให้ถูกต้องและ
สอดคล้องกับกฎหมายทีไ่ ด้กาหนดไว้และมีประสิทธิภาพในด้านการกากับ
ดูแลและป้องกันเกีย่ วกับสุขาภิบาลและอนามัยสิง่ แวดล้อมของชุมชนใน
เขตเทศบาลเมืองสะเตงนอก เพือ่ ปฏิบตั ิการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
สุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. ๒๕๒๘ ด้วยความเห็นของคณะเทศมนตรี
และเทศมนตรีเทศบาลเมืองสะเตงนอก จาเป็นต้องตราเทศบัญญัติเรือ่ ง
“สุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. ๒๕๕๕” เพือ่ เสนอสภาพิจารณาต่อไป
ขอให้ทา่ นสมาชิกสภาอ่านรายละเอียดตามเอกสารทีไ่ ด้
แนบมาพร้อมนีห้ ากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามได้ครับ ผมขอชี้แจงเพียง
เท่านีค้ รับ
นายมะยูโซ๊ะ โต๊ะแว มีสมาชิกสภาท่านใด จะอภิปรายในวาระที่ ๑ ขอเรียนเชิญครับ
ประธานสภา ผมขอให้เลขานุการสภาดาเนินการต่อครับ

- ๑๙ นายสมหมาย ลูกอินทร์ ถ้าไม่มกี ารอภิปรายในวาระที่ ๑
ขัน้ รับหลักการ ผมจะขอมติ
เลขานุการสภา จากทีป่ ระชุม
เชิญท่านสมาชิกสภา คุณปฐม ปันสรณะครับ
นายปฐม ปันสรณะ เรียนท่านประธานสภา
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒ ทุกท่าน ผมนายปฐม ปันสรณะ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
เขตที่ ๒ ผมมีข้อสงสัยอยากจะถามว่า การจัดตัง้ ฌาปนสถานนัน้ จัดตัง้ ที่
ใดครับ มีรปู แบบใด ในเรือ่ งของการจัดตัง้ ฌาปนสถานนีใ้ ช้พนื้ ทีห่ ลังป่าช้า
หรือไม่ครับ ขอบคุณมากครับ
นายเสรี เรืองกาญจน์ ขออนุญาตท่านประธานสภาครับ ก่อนอื่นขอทาความเข้าใจ
รองนายกเทศมนตรี ผมรูส้ ึกว่าท่านสมาชิ
สภาจะไม่เข้าใจ การจัดตัง้ ฌาปนสถานไม่ใช่เทศบาล
เป็นเจ้าภาพ ปัญหาสืบเนือ่ งจากตอนทีเ่ ราได้ทาเทศบัญญัติฉบับนีข้ ึ้นมา
นัน้ เนือ่ งจากมีพนี่ ้องคริสเตียนมาขอใบอนุญาตจัดตัง้ สุสาน แต่เราไม่
สามารถออกใบอนุญาตได้ เพราะเราไม่ได้นาเทศบัญญัติเกีย่ วกับฌาปน
สถานเข้าสูส่ ภา และต้องได้รบั การอนุมตั ิจากสภาก่อน ในส่วนการจัดตัง้
จะตัง้ จุดใดนัน้ ก็แล้วแต่ศาสนา เพียงแต่ตัวแทนศาสนานัน้ มายืน่ คาร้องขอ
ใบอนุญาตจากเทศบาลเท่านัน้ แต่ไม่สามารถกาหนดลักษณะของฌาปน
สถานได้ เราเป็นเพียงผู้ออกใบอนุญาตเท่านัน้ โดยอัตราค่าธรรมเนียม
การขอใบอนุญาต ปรากฏตามเอกสารในมือทุกท่าน ซึ่งรายได้ทไี่ ด้รบั
จะ
นาเข้าเป็นรายได้ของเทศบาลต่อไป ผมขอชี้แจงเพียงเท่านีค้ รับ
นายสมภพ มีเดช ขออนุญาตท่านประธานสภาทีเ่ คารพ ผมนายสมภพ มีเดช
รองนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ขออนุญาตชี้แจงเพิม่ เติมจากท่านรองเสรีครับ
เทศบัญญัติเรือ่ ง สุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. ๒๕๕๕ ผมขออนุญาต
เพิม่ เติมเพือ่ ให้ครอบคลุมครับ เมือ่ สักครูท่ า่ นรองเสรีได้ตอบข้อ ซั กถาม
เรือ่ งสุสานไปแล้ว ผมขออนุญาตเพิม่ เติมคาว่าสุสานนี้ หมายความว่า
สถานทีฝ่ ังศพของผู้เสียชีวิตทุกศาสนา ทีอ่ ยูใ่ นเขตเทศบาล
เมือง
สะเตงนอก และในส่วนของฌาปนสถานหรือทีช่ าวไทยพุทธเรียกว่า
เมรุเผาศพ เทศบัญญัติฉบับนีไ้ ด้รวมถึงสถานทีฝ่ ังศพของพีน่ ้องชาวไทย
มุสลิม และชาวคริส และอีกส่วนหนึง่ ในส่วนของฌาปนสถานทีฝ่ ังศพของ
ชาวพุทธทุกคน เทศบัญญัติฉบับนีไ้ ด้ครอบคลุมไว้เพือ่ รองรับในอนาคต
หากมีการสร้างฌาปนสถานหรือสถานทีฝ่ ังศพเหมือนทีท่ า่ นสมาชิกสภาได้
กล่าว

- ๒๐ -

นายสมภพ มีเดช เมือ่
รองนายกเทศมนตรี

สักครูว่ ่า หลั งป่าช้า ใช่ครับผม เราจาเป็นต้องมีเทศบัญญัตินเี้ พือ่
รองรับในกรณีทจี่ ะมีการก่อสร้าง เพือ่ ให้เข้าใจไปในทิศทางเดียวกันและ
ครอบคลุมถึงเทศบัญญัติฉบับนี้ ผมขออนุญาตชี้แจงเพียงเท่านีค้ รับ
ขอบคุณครับ

นายมะยูโซ๊ะ โต๊ะแว เชิญสมาชิกสภา คุณอุมาพร ใจแผ้ว ครับ
ประธานสภาเทศบาล
นางอุมาพร ใจแผ้ว กราบเรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒ เทศบาลผู้ทรงเกียรติ ดิฉันนางอุมาพร ใจแผ้ว สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองสะเตงนอก เขตที่ ๒ เรือ่ งร่างเทศบัญญัติดิฉันไม่ได้ติดใจอะไรคะ
เพราะเข้าใจแล้วว่าเป็น ไปตามหลักของกฎหมายและทาหน้าทีค่ วบคุม
ฌาปนสถานและสุสาน แต่ทอี่ ยากจะถามอยูน่ อกประเด็นคะ ในหมูท่ ี่ ๙
ของเราตอนนี้ ฌาปนสถานยังไม่มี อยากจะสอบถามในฐานะตัวแทนของ
ชุมชนไทยพุทธคะว่า ทางเทศบาลพอจะมีนโยบายในการส่งเสริมทีจ่ ะ
ก่อสร้างฌาปนสถาน ทีเ่ ป็นของชุมชนไทยพุทธพอมีบา้ งหรือไม่ หากพอจะ
มีเรียนชี้แจงได้บา้ งหรือว่าอาจจะทาเรือ่ งอย่างไรก็ได้ ทีข่ อการสนับสนุน
จากทางเทศบาลให้เหมือนทางเทศบาลนครยะลาทีไ่ ด้ทาไปแล้วนัน้
พอเป็นไปได้หรือไม่คะ ขอเสนอในจุดนี้ ขอบคุณคะ
นายเสรี เรืองกาญจน์ ขออนุญาตประธานสภา เรือ่ งดังกล่าวทีท่ า่ นสมาชิกสภาเสนอ
รองนายกเทศมนตรี มานัน้ ซึ่งขึ้นอยูท่ พี่ วกเราทุกคน เพราะเราเป็นตัวแทนของชาวบ้าน
เราเสนอสิง่ เหล่านีเ้ พือ่ เข้าบรรจุลงในเทศบัญญัติ มีการประชาคม
มีแผนพัฒนา ๓ ปี รองรับ เมือ่ ถึงเวลาจัดทาเทศบัญญัติ ก็สามารถบรรจุ
ลงในเทศบัญญัติได้ เพือ่ จัดทาการสร้างอย่างทีท่ า่ นสมาชิกสภาได้นาเสนอ
คณะบริหารยินดีทจี่ ะดาเนินการครับ ซึ่งเรือ่ งศาสนาเป็นเรือ่ งที่
ละเอียดอ่อน ผมจะไปก้าวล้าในส่วนนัน้ ก็ไม่ได้ เพราะผมเองก็ไม่ชานาญ
ทางคณะผู้บริหารยินดีและไม่ได้แบ่งแยก ยินดีทจี่ ะส่งเสริมในจุดนี้ เพือ่ ให้
มีสถานทีข่ องเทศบาลเมืองสะเตงนอกเอง แต่เราต้องมาวางแผนเพือ่ จะ
บรรจุลงในเทศบัญญัติปหี น้า เรามีนโยบายในด้านศาสนา โดยทุกศาสนามี
ความเสมอภาค มีความเท่าเทียมกัน เราจะพยายามบรรจุลงในเทศ
บัญญัติให้ได้ ตรงนีเ้ ป็นเรือ่ งทีส่ าคัญ หากไม่ทนั ในปีนี้ ก็ต้องรอบรรจุ

- ๒๑ -

นายเสรี เรืองกาญจน์
รองนายกเทศมนตรี

ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ และในช่วงเดือนกรกฎาคม จะมีการประชาคม
ท่านสามารถเสนอให้มไี ด้ในการประชุมประชาคม หากเป็นเรือ่ งทีส่ าคัญก็
จัดให้อยูล่ าดับทีห่ นึง่ ของแผนพัฒนาสามปี ผมขอชี้แจงเพียงเท่านีค้ รับ

นายมะยูโซ๊ะ โต๊ะแว เชิญคุณอุมาพร ใจแผ้ว ครับ
ประธานสภาเทศบาล
นางอุมาพร ใจแผ้ว ขอต่อเนือ่ งจากท่านรองเสรี ขอขอบคุณท่านทีไ่ ด้ให้คามัน่ สัญญา
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒ ว่า ถ้าเราร่วมประชาคม เพือ่ บรรจุในแผนพัฒนา
สามปี และเทศบัญญัติ
ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ นัน้ เพราะฉะนัน้ ในส่วนของฝ่ายบริหาร พวกเรา
สมาชิกสภา คงจะเข้าไปยุง่ ด้วยมากไม่ได้ จึงอยากขอฝากท่านรองสมภพ
มีเดช ในฐานะทีท่ า่ นเป็นคนไทยพุทธ ขอให้ช่วยติดตามเรือ่ งนีด้ ้วย และ
หากมีการประชาคมเมือ่ ไร รบกวนแจ้งให้ทราบด้วย เพือ่ จะได้นาไป
ประชาสัมพันธ์ให้กับชุมชนไทยพุทธ ได้เข้ามาร่วมประชาคมและเสนอเรือ่ ง
เกีย่ วกับการสร้างฌาปนสถานของชุมชนคนไทยพุทธ ขอบคุณคะ
นายมะยูโซ๊ะ โต๊ะแว มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายเพิม่ เติม ขอเรียนเชิญครับ
ประธานสภาเทศบาล เมือ่ ไม่มี ผมขอมติจากทีป่ ระชุม ขอเรียนเชิญเลขานุการสภาครับ
นายสมหมาย ลูกอินทร์ สาหรับวาระที่ ๑ ขั้นรับหลักการ แห่งร่างเทศบัญญัติ เรือ่ ง
เลขานุการสภา สุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. ๒๕๕๕
ท่านใดรับหลักการโปรดยกมือขึ้นครับ
ทีป่ ระชุม มีมติ เห็นชอบ

รับหลักการ ๑
ไม่มาประชุม
งดออกเสียง ๑

๕
๒

นายสมหมาย ลูกอินทร์ เสียงส่วนใหญ่ เห็นชอบในการรับหลักการครับ
เลขานุการสภา ขอเชิญท่านประธานสภา ดาเนินการต่อในวาระที่ ๒ และวาระที่ ๓ ครับ
นายมะยูโซ๊ะ โต๊ะแว ผมขอพักการประชุมครับ
ประธานสภาเทศบาล
--------พักการประชุม ๑๐ นาที--------

เสียง
เสียง
เสียง

- ๒๒ -

นายมะยูโซ๊ะ โต๊ะแว ผมขอเปิดการประชุมในระเบียบวาระที่ ๔ ญัตติ เพือ่ พิจารณา
ประธานสภาเทศบาล ขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติ เรือ่ ง สุสานและฌาปนสถาน
พ.ศ. ๒๕๕๕ วาระที่ ๒ ขั้นแปรญัตติ
สมาชิกสภาท่านใด จะอภิปรายแปรญัตติ ขอเรียนเชิญครับ
เมือ่ ไม่มกี ารพิจารณาแปรญัตติ ผมจะดาเนินการในลาดับต่อไป
ในวาระที่ ๓ ขั้นการลงมติ ขอเรียนเชิญเลขานุการสภาครับ
นายสมหมาย ลูกอินทร์ เมือ่ ทีป่ ระชุมไม่มกี ารแปรญัตติในวาระที่ ๒ ถือว่าทีป่ ระชุม
เลขานุการสภา เห็นชอบ ไม่มกี ารแก้ไขเพิม่ เติมร่างเทศบัญญัติญัตติ เรือ่ ง สุสานและฌา
ปนสถาน พ.ศ. ๒๕๕๕
ต่อไปเป็นการพิจารณาในวาระที่ ๓ ขั้นลงมติ ให้ทปี่ ระชุม
พิจารณาว่า จะให้ตราเป็นเทศบัญญัติหรือไม่ ผมขอมติจากทีป่ ระชุมครับ
ท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติ โปรดยกมือครับ
ทีป่ ระชุม มีมติ เห็นชอบ

๑๕
ไม่มาประชุม

๒

งดออกเสียง

๑

เสียง
เสียง
เสียง

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
นายมะยูโซ๊ะ โต๊ะแว ระเบียบวาระที่ ๕ เรือ่ งอื่น ๆ สมาชิกสภาท่านใดมีการ
ประธานสภาเทศบาล เสนอแนะ ขอเรียนเชิญครับ
เชิญคุณอับดุลนาเซร์ ฮะ ครับ
นายอับดุลนาเซร์ ฮะ กราบเรียนท่านประธานสภา ฝ่ายบริหาร สมาชิกสภา
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๑ ผู้ทรงเกียรติทกุ ท่าน ผมนายอับดุลนาเซร์ ฮะ สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
สะเตงนอก เขตที่ ๑ เมือ่ สักครูท่ า่ นประธานสภาได้แจ้งทีป่ ระชุมให้ทราบ
แล้วว่า วันนีผ้ มได้ขอลาการประชุม แต่ผมได้แก้ไขแล้ว ซึ่งวันนีผ้ มได้
โทรศัพท์ถึงคุณบากอรี บาเก็ง ให้แจ้งกับท่านประธานสภาด้วยว่าผมไม่
สามารถจะมาร่วมการประชุมได้ ก่อนหน้านีผ้ มรักษาตัวอยูท่ โี่ รงพยาบาล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่ พอกลับมาถึงบ้านแล้วผมรูส้ ึก
แข็งแรง ประกอบกับได้อ่านระเบียบวาระการประชุมในวันนีแ้ ล้ว
เห็นสมควรว่าสามารถมาประชุมได้ เพราะเรือ่ งระเบียบวาระต่างๆ เป็น
เรือ่ งสาคัญ และผมได้ศึกษาวิชาภาวะผู้นาด้วย ซึ่งผู้นาจะต้องเข้มแข็ง

- ๒๓ นายอับดุลนาเซร์ ฮะ
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๑

ผมก็ไม่โทษท่านประธานสภา ตามทีท่ า่ นประธานสภาได้แจ้งว่าผมลา จึง
ไม่ได้มาร่วมประชุมนัน้ ถูกต้องแล้วครับ ผมผิดทีผ่ มไม่ได้แจ้งแก้ไขว่าจะ
มาร่วมประชุม ขอบคุณมากครับ

นายมะยูโซ๊ะ โต๊ะแว ขอบคุณครับ ท่านอับดุลนาเซร์ ฮะ
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาท่านใด มีข้ออภิปรายขอเรียนเชิญครับ เรียนเชิญสมาชิกสภา
เทศบาล เขตที่ ๓ ครับ
นายศราวุธ อับดุลกอเดร์ ยานยา
ขอบคุณท่านประธานสภา ท่านคณะบริหาร สมาชิกสภา
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๓ ผู้ทรงเกียรติทกุ ท่าน ผมนายศราวุธ อับดุลกอเดร์ ยานยา เทศบาลเมือง
สะเตงนอก เขตที่ ๓ ขออนุญาตนาเรียนทางสภาผ่านไปยังฝ่ายบริหาร
ดังนี้
๑) เนือ่ งจากได้รบั การร้องเรียนจากผู้ปกครองทีไ่ ด้
ส่งบุตรหลานไปยังโรงเรียนอนุบาลยานยา ตัง้ อยูท่ หี่ มูท่ ี่ ๔
ตาบลสะเตงนอก อยูใ่ นความรับผิดชอบและเป็นความดูแลของเทศบาล
เมืองสะเตงนอกครับ ปัญหาทีผ่ ู้ปกครองร้องเรียนมาคือ ถนนการสัญจร
รับส่งเด็กนักเรียนเป็นปัญหาอยูห่ ลายปี ตัง้ แต่สมัยเป็น องค์การบริหาร
ส่วนตาบล ได้อ้างว่างบประมาณมีน้อย งบประมาณไม่เพียงพอ และได้ยก
ฐานะเป็นเทศบาลตาบลก็ได้ทาหนังสือ ทาบันทึก ได้ดาเนินการทุกรูปแบบ
ของการร้องเรียนผ่าน ไปยังผู้หลักผู้ใหญ่ ก็ยงั ไม่ได้รบั การดูแลอย่างเต็มที่
มีบา้ งทีไ่ ด้นาหินคลุกมาโรยเป็นประปราย เนือ่ งจากงบประมาณไม่
เพียงพอ บางครัง้ ก็ได้ขุดคูน้าขึ้นมาถม เพือ่ ทีจ่ ะแก้ปญ
ั หา เนือ่ งจากว่า
สภาพความเป็นอยูจ่ ริงๆ แล้วเทศบาลได้ยกฐานะเป็นเทศบาลเมือง
สะเตงนอกแล้ว แต่ก็ได้อ้างว่าเป็นทีด่ ินของการรถไฟ ซึ่งไม่ใช่อานาจ
หน้าทีท่ จี่ ะต้องไปปรับปรุงดูแลในส่วนตรงนัน้ ผมได้พยายามประสานไป
ยังเจ้าหน้าที่ ทีก่ ารรถไฟได้สอบถามไปแต่การรถไฟแจ้งว่าไม่ได้รบั เรือ่ ง
หรือหนังสือในการเสนอเพือ่ ทีจ่ ะดาเนินการใดๆ ก็แล้วแต่ ซึ่งไม่มหี นังสือ
จากเทศบาลเมืองสะเตงนอกครับ ผมมองว่า ทางเทศบาลเมือง
สะเตงนอก ไม่ได้ให้ความสาคัญ ปล่อยป ละละเลย ทัง้ ๆ ทีร่ ะยะทางจาก
สานักงานเทศบาลเมืองสะเตงนอกไปถึงถนนอิสลาฮียะห์ (ริมทางรถไฟ)
ห่างเพียง หนึง่ กิโลเมตร เท่ านัน้ เองครับ ความเป็นหน้าเป็นตาของ
เทศบาล ณ วันนีก้ ลายเป็นว่า ไม่น่าดู บนใบหน้าเปรอะเปือ้ นไปด้วย
บาดแผล เป็นหลุมเป็นบ่อ แต่ชื่อของเราคือ เทศบาลเมือง และเมืองนัน้
ต้องพร้อมไปด้วยสิง่

- ๒๔ นายศราวุธ อับดุลกอเดร์ ยานยา อานวยความสะดวก โครงสร้างพืน้ ฐานควรจัดให้มพี อสมควร และมี
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๓ ความสะดวก ส่วนเส้นทางจุดนีน้ นั้ เจ้าหน้าทีฝ่ ่ายปกครองเองไม่สะดวก
ทีจ่ ะเข้าไปดูแล ในซอยนีม้ กี ารทาสิง่ ผิดกฎหมายทุกรูปแบบ แต่ฝ่าย
ปกครองไม่สามารถเข้าไปดูแลได้ อ้างว่าถนนหาทาง ผิวจราจรไม่สะดวกที่
จะเข้าไปในจุดนัน้ ผู้ปกครองเองหลายๆครัง้ ได้ประสบอุบตั ิเหตุ ขั
บรถ
รถจักรยานยนต์ตกลงในคูน้าบ้าง ตกหลุมบนถนนทีม่ คี วามลึกพอสมควร
บ้าง ไม่คล่องตัวในการเดินทาง ทาให้เกิดอุบตั ิเหตุบอ่ ยครัง้ ได้รบั บาดเจ็บ
หลายต่อหลายคน แม้กระทัง่ เด็กนักเรียนเช่นกัน จะต้องช่วยกันปฐม
พยาบาลกันอยูต่ ลอด คิดว่าต่อไปอาจจะต้องตัง้ หน่วยกูช้ ีพขึ้นมาหน่วย
หนึง่ หน่วยอยูบ่ ริเวณปากทาง เพือ่ ทีจ่ ะได้มาดูแลผู้ปกครองหรือเด็ก
นักเรียนทีส่ ัญจรไปมาบนเส้นทางนีไ้ ด้ ณ วันนี้ ผมเชื่อว่าศักยภาพในการ
บริหารของคณะผู้บริหารชุดนี้ แต่ละท่านมีประสบการณ์ ได้อาสาเข้ามา
พัฒนาตาบลสะเตงนอกหลายสมัยแล้ว จากผลงานทีเ่ ห็นก็มากมาย คิดว่า
เรือ่ งการซ่อมแซมหรือปรับปรุงผิวจราจรเส้นนี้ ถึงแม้จะขัดกับทีท่ าง
เทศบาลได้ตอบว่าเป็นอานาจหน้าทีข่ องการรถไฟ เราไม่สามารถทีจ่ ะไป
ทาการใดๆ ได้ ผมว่าถ้าเกิดเราแก้ปญ
ั หาเพือ่ พีน่ ้องชาวสะเตงนอก เพือ่
ชาวบ้านของเรา แล้วสถานทีน่ เี้ ป็นทีท่ เี่ กิดประโยชน์ เป็นสถานทีส่ ร้างคน
ให้เป็นคน เป็นมนุษย์ทดี่ ี ได้รบั การศึกษา ทาไมทางเทศบาลจะส่งเสริม
ตรงนีไ้ ม่ได้หรืออย่างไรครับ เราต้องคานึงถึงว่า ตรงนีค้ ือจุดเริม่ ต้น
เราจะทาอย่างไรให้เยาวชนของเรา ชาวบ้านของเราอยูด่ ีกินดี
อยูม่ คี วามสุขพร้อมไปด้วยกับการได้รบั ความรูใ้ ห้เต็มศักยภาพ ผมเพียง
ขอฝากไว้ครับ แต่ไม่ใช่ว่าฝากไว้เฉยๆ ฝากแล้วช่วยกันดูแล เพราะว่า
บทบาทของสะเตงนอก บทบาทของเทศบาล เรามีข้าราชการ มีลูกจ้างใน
เทศบาล มีสมาชิกสภา มีฝ่ายบริหาร รวมแล้วเกือบ
สองร้อย ท่าน กับ
ปัญหาเพียงเท่านี้ คิดว่าไม่น่าจะเกินความสามารถของพวกเรา ด้วยความ
เคารพครับ ท่านนายก ท่านรองนายก เทศมนตรี และคณะผู้บริหารทุก
ท่าน ผมดูแล้วว่าศักยภาพของทุกท่านมีล้นเหลือ ท่านมีสงิ่ อานวยความ
สะดวก ท่านมีงบประมาณ มีบคุ ลากร เหลือแต่การวางแผนเท่านัน้ เอง ผม
ขออนุญาตพาดพิงครับ ท่านนายกเทศมนตรีเองก็จบปริญญาโท ท่านรอง
นายกก็จบปริญญาโท จบทางด้านการบริหาร มีความรูค้ วามสามารถ
ท่านคงไม่ปล่อยให้คนอื่นเห็นสภาพบ้านเมืองของท่านเป็นเช่นนีห้ รอก ผม
แค่ยกถนนมาเส้นเดียว

- ๒๕-

นายศราวุธ อับดุลกอเดร์ ยานยา เท่านัน้ ครับ เป็นถนนสายอิสลาฮียะห์ (ริมทางรถไฟ) และยังมีถนนอีก
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๓ หลายเส้นทีร่ อให้ทา่ นเข้าไปให้ความสาคัญ เข้าไปดูแล เพราะว่าท่านได้รบั
เกียรติจากชาวบ้าน ได้รบั ความไว้วางใจให้ทา่ นเข้ามาบริหารหลายต่อ
หลายสมัย คิดว่าสมัยนีค้ งจะแสดงให้เห็นว่าท่านได้ปรับปรุง ได้พัฒนาตาม
ศักยภาพทีท่ า่ นได้รบั มอบหมายได้รบั ความไว้วางใจจากชาวบ้าน เพราะว่า
วันนีเ้ ราเป็นเทศบาลเมืองสะเตงนอกผมคนหนึง่ เกิดความภาคภูมใิ จใน
บ้านเกิดเมืองนอนทีเ่ ราสามารถช่วยกันขับเคลือ่ นและมีโอกาสได้มานัง่
เก้าอี้อันทรงเกียรติทนี่ ี่ คิดว่าพอทีจ่ ะเป็นตัวแทนให้กับชาวบ้าน ถึงแม้ผม
จะดูแลในพืน้ ทีเ่ ขตที่ ๓ แต่เขตอื่นก็ไม่ทงิ้ กัน ต้องช่วยกัน และผมก็เชื่อมือ
ในส่วนของฝ่ายบริหารเอง ท่านมีกันหลายคน เวลาทางานมีบคุ ลากร
มีงบประมาณ ทาเถิดครับท่าน ท่านไม่ต้องห่วงคะแนนเสียงข้างในนัน้ มี
เยอะ มีมาก ถึงแม้ชาวบ้านจะใช้สถานทีพ่ ักพิงชั่วคราวของการรถไฟ แต่
ว่าอีกส่วนหนึง่ ฝั่งทางทิศใต้ก็ไม่ใช่ของการรถไฟ เป็นถนนเป็นทีด่ ินและได้
ยกเป็นสาธารณประโยชน์แล้ว คิดว่าตรงนีท้ า่ นลองช่วยกันพิจารณาดูอีก
ครัง้ หนึง่ แต่เบือ้ งต้นก็ขอให้แก้ปญ
ั หาของพ่อแม่ผู้ปกครองให้ได้รบั ส่งเด็ก
นักเรียนและได้รบั ความสะดวก ระยะทางเบือ้ งต้นประมาณ หนึง่ ร้อยห้าสิบ
เมตร ไม่มากครับผม ขอหินคลุกประมาณสีถ่ ึงห้าคันรถก็ยงั ดี และอนาคต
ข้างหน้า ผมขอฝากไว้ ผ่านทางสภาเทศบาล การทาประชาคมให้ได้ถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กหรือเป็นถนนลาดยางก็ดี ช่วยกันครับ ผมขอฝากไว้ใน
เรือ่ งทีห่ นึง่
๒) เรือ่ งคูน้าในหมูท่ ี่ ๗ ผมได้มโี อกาสเข้าไปสารวจ จากการ
ร้องเรียนของชาวบ้าน ซึ่งตอนนีใ้ กล้ถึงฤดูฝน น้าจะท่วม ตรงนีก้ ็น่าเป็น
ห่วง เพราะคิดว่าคงเป็นวาระแห่งชาติทรี่ ฐั บาลเองก็กาลังหมกมุน่ ในเรือ่ ง
นี้ เราเองก็ไม่นงิ่ นอนใจ เราต้องมีมาตรการในการป้องกัน เรามีเวลาอีก
แค่ไม่กเี่ ดือนเท่านัน้ เอง อยากจะให้ฝ่ายบริหารผ่านยังสภาแห่งนี้ ช่วย
กาหนดว่าจะทาอย่างไรกับคูน้าหมูท่ ี่ ๗ ซึ่งเป็นทางระบายน้า รับน้ามา
จากทางหมูท่ ี่ ๑๓ สาเหตุก็คือว่าคูระบายน้าตอนนีไ้ ม่เป็นคูแล้ว กลายเป็น
ป่ารกมีหญ้าปกคลุมไปหมด ถ้าเกิดมีการขุดลอก ผมว่าน่าจะแก้ปญ
ั หาได้
เป็นอย่างมาก และนีค่ ือสิง่ ทีช่ าวบ้านฝากมา สิง่ ทีเ่ ขาเห็นว่าจะป้องกันน้า
ท่วมได้
๓) ปีนผี้ มเชื่อว่างบประมาณก็คงจะไม่เพียงพอ แต่
ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ อีกไม่กเี่ ดือนข้างหน้านี้ ก็ฝากให้ฝ่ายบริหารช่วยไป

- ๒๖ -

นายศราวุธ อับดุลกอเดร์ ยานยา ดูแลระบบไฟฟ้าส่องสว่างทีท่ า่ นนายกเคยปรารภไว้ สะเตงนอกต้องสว่าง
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๓
ยามค่าคืนสัญจรอย่างปลอดภัย ไม่ต้องกลัวภัยอันตราย ผมอยากฝากไว้
เพราะมีแสงสว่างหลายจุด ตอนนีม้ ดื ไปแล้ว สาเหตุก็คือว่าอุปกรณ์ชารุด
ก็ฝากไว้ด้วยครับ ท่านมีทมี งานก็ให้ลงไปสารวจ สมาชิกสภาเทศบาลเอง
ก็จะแจ้งมาเป็นระยะๆ ครับ ผมมี ๓ เรือ่ งทีอ่ ยากฝากและรบกวนฝ่าย
บริหารช่วยพิจารณาดูความเร่งด่วน และทัง้ หมดนีก้ ็เพือ่ พีน่ ้องชาว
สะเตงนอกทุกคน ขอบคุณมากครับ

นายมะยูโซ๊ะ โต๊ะแว มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปราย ขอเรียนเชิญครับ
ประธานสภาเทศบาล
นายบัญชา ศิริ สวัสดีทา่ นประธานสภา คณะผู้บริหาร และเพือ่ นสมาชิก
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒ สภาทุกท่าน รวมทัง้ ข้าราชการประจาครับ ในฐานะทีผ่ มเป็นสมาชิกสภา
เทศบาลเมืองสะเตงนอก เขตที่ ๒ นายบัญชา ศิริ ผมได้ฟังเพือ่ นสมาชิก
ท่านศราวุธ อับดุลกอเดร์ ยานยา พูดไว้เมือ่ สักครูน่ ี้ ท่านมีเหตุผลและ
ท่านเห็นความสาคัญในจุดทีค่ ณะท่านผู้บริหารต้องนาไปพิจารณาในส่วน
ของผมนี้ ขอเพิม่ เติมในจุดหนึง่ เรือ่ งความส่
อง สว่าง ตามคาแถลง
นโยบายของท่านนายก เทศมนตรี ได้พูดหรือปรารภไว้ก็ถูกต้องแล้ว แต่
เพียงขอให้ทา่ นทาและช่วยพิจารณาด้วย ในพืน้ ทีเ่ ขต ๒ ของผม คือ ถนน
ร่มเกล้า ซอยทองดีอุทศิ ผ่านมา ๓ สมัยจนถึงตอนนีเ้ ป็นเทศบาลเมือง
แล้ว ซอยทองดีอุทศิ ยังไม่มไี ฟส่องสว่างแม้แต่ดวงเดียว ชาวบ้านฝากถาม
ผมมาว่า คณะผู้บริหารเกลียดชังอะไรชาวบ้านเหล่านีห้ รือ ทาไมถึงไม่ผ่าน
แล้วไม่มองตรงนี้ ผมขอฝากและช่วยสอดส่องดูแลด้วยครับ และอีกหนึง่
จุดไม่ใช่เขตรับผิดชอบของผม แต่อยูใ่ นเขต ๑ ถนนร่มเกล้า ซอยตะโละสี
โปร์ โคมไฟได้ไปลงไว้แล้วจุดเว้นจุด ก็ยงั ดี ชาวบ้านก็ดีใจมากแล้ว แต่
ทาไมถึงไม่มแี สงสว่าง ทัง้ ๆ ทีอ่ ุปกรณ์ก็ยงั ใหม่ ไปติดตัง้ ประมาณเกือบ
เดือนแล้ว ผมขอฝากด้วยครับ ช่วยเดินกระแสไฟฟ้าเข้าไปหน่อยครับ
เพราะจุดนีม้ คี วามอันตรายมาก และเป็นทีต่ งั้ จุดกองร้อย อส.เมืองยะลา
และประชาชนทางปอเนาะญีฮัจย์ก็ผ่านเส้นทางนีด้ ้วย ชาวบ้านก็ฝากไว้
เพียงเท่านีค้ รับ อีกเรือ่ ง คือ การดูแลสัตว์เลีย้ งของชาวบ้าน เรามีนโยบาย
อย่างไรบ้าง ขอความร่วมมือจากชาวบ้าน อย่าปล่อยให้สัตว์เลีย้ งนอนบน
ถนนได้หรือไม่ เพราะสิง่ ปฏิกูล หรือมูลสัตว์ทถี่ ูกปล่อยบนถนน ทาให้

- ๒๗ -

นายบัญชา ศิริ
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒

สกปรก และในเวลากลางคืน ไฟฟ้าส่องสว่างก็ไม่เรียบร้อย การสัญจรไป
มาก็อันตราย เพราะหลายท่านก็ประสบอุบตั ิเหตุเนือ่ งจากสัตว์เลีย้ ง
เหล่านัน้ หลายรายแล้ว ผมขอฝากไว้พิจารณาด้วยครับ ขอบคุณมากครับ

นายมะยูโซ๊ะ โต๊ะแว เชิญคุณอุมาพร ใจแผ้ว ครับ
ประธานสภาเทศบาล
นางอุมาพร ใจแผ้ว กราบเรียนประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทกุ ท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒ ดิฉันมีเรือ่ งทีจ่ ะเสนอดังนีค้ ่ะ
๑) ขอต่อเนือ่ งจากคุณบัญชา ศิริ เรือ่ งไฟฟ้า เมือ่ ครัง้ ทีไ่ ด้ทา
หนังสือขอไฟฟ้า เลขที่ ๑๐/๒๕๕๕ ในส่วนของซอยมีเกียรติ ชาวบ้านได้
สอบถามว่า คณะผู้บริหารรังเกียจอะไรชาวบ้านซอยนีห้ รือเปล่า ในซอยนี้
เข้าออกลาบากจริงๆ เพราะไม่มไี ฟฟ้าส่องสว่าง อีกซอยคือ ซอยรุง่ ตะวัน
ซึ่งมีชุมชนอยูข่ ้างในด้วย ชาวบ้านขอไฟฟ้าไม่มากค่ะ ขอเพียง ๓ ดวงต่อ
หนึง่ ซอยเท่านัน้ เอง และอีกซอยทีด่ ิฉันต้องสัญจรอยูเ่ ป็นประจาหลังจากที่
จัดรายการวิทยุเสร็จสิน้ ตอน ๒ ทุม่ ตรงจุดท้ายซอยแรกของถนนหลัง
อนามัยนัน้ ซึ่งแต่เดิมท่านรองสมภพ ได้บอกลักษณะของการติดตัง้ ว่าเป็น
ระบบไฟแบบโซล่าเซลล์ ดิฉันขอเปลีย่ นจากโซล่าเซลล์ให้เป็นไฟฟ้าแบบ
ทัว่ ไปทีใ่ ช้สายเมนได้หรือไม่ค่ะ
๒) ซอยพุฒิพงศ์ และบริเวณอู่โชคชัย โรงแรม
พี พี ซึ่งทราบว่า
วันนีจ้ ะดาเนินการขุดลอกคูระบายน้า จากซอยยิม้ ยิม้ ขอขอบคุณมากทีไ่ ด้
เตรียมการรับมือน้าท่วม และชาวบ้านสอบถามเพิม่ เติมว่า เมือ่ ไรถึงจะได้
หินคลุก เพือ่ ไปถมถนนทีเ่ ป็นหลุมเป็นบ่อ เพราะใกล้เข้าฤดูฝนแล้ว ไม่ต้อง
มากหรอกค่ะ ซอยบ้านดิฉันก็เป็นหลุมเป็นบ่อเหมือนกันค่ะ
๓) เรือ่ งถังขยะ ขอสอบถามว่า จะแจ้งความเรือ่ งถังขยะหาย
ได้ทไี่ หน ตัง้ แต่สแี่ ยก อสมท. จนถึงแยกปอเนาะญีฮัจย์ เห็นว่าหายไป
หลาย ใบ มาก ชาวบ้านโทรศัพท์มาถาม แม้กระทัง่ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บา้ น
ทองแดง ได้โทรศัพท์มาบอก ช่วยสอบถามว่าถังขยะหายไปไหน ชาวบ้าน
ซอยต้นไทร ซอยลิขิตพิพัฒ หรือซอยรุง่ ตะวัน จะทิง้ ขยะไม่ได้เพราะถัง
ขยะหาย และเรือ่ งถังขยะนี้ ดิฉันขอสอบถามอีกว่า ขอผังเวลาการจัดเก็บ
ขยะจะได้หรือไม่ ดิฉันจะได้นาไปประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านบริเวณนัน้ ได้
ทราบและทิง้ ขยะให้เป็นเวลา แต่ต้องขอตารางทีแ่ น่นอน ซึ่งจะช่วย
บรรเทาได้ส่วนหนึง่ ตรงทีว่ ่าไม่ทงิ้ ขยะเกะกะสกปรก และให้สุนัขได้เขี่ย

- ๒๘ -

นางอุมาพร ใจแผ้ว
และขอสอบถามท่านรองเสรี เมือ่ ครัง้ ก่อนทีม่ กี ารประชุม ดิฉันติดธุระและ
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒ ไม่ได้เข้าร่วมการประชุมเกีย่ วกับขยะ แต่ในครัง้ นีด้ ิฉันจะพยายามเข้าร่วม
ประชุมให้ได้
๔) เรือ่ งตลาด ซึ่งได้มที า่ นผู้มคี วามรูท้ า่ นหนึง่ ซึ่งเป็นอาจารย์
ได้สอบถามว่า มาตรการทีเ่ ราจะจับฉลากในวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๕ นี้
เรามีแผนรองรับหรือไม่ สาหรับผู้เช่าแผงทีไ่ ม่ได้มาดาเนินการตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของเทศบาลกาหนด แล้วจาเป็นจะต้องหาผู้อื่น
แทนหรือไม่ อยากสอบถามว่าเรามีมาตรการรองรับหรือไม่ ซึ่งเราตอบ
เขาไม่ได้ หากยังไม่ได้วางแผนรองรับดิฉันขอเสนอว่า ในวันที่ ๒๕
กันยายน ๒๕๕๕ เราจะมีการจับฉลาก และอยากให้มกี ารจับฉลากตัว
สารองด้วย เมือ่ บุคคลทีห่ นึง่ ไม่ได้เข้ามาดาเนินการใดๆ จะได้ให้ตัวสารอง
ลาดับต่อไปมาแทนกันได้ค่ะ
๕) เรือ่ งต่อไป ดิฉันได้ไปเยีย่
มท่านสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด คุณกุง้ และได้เยีย่ มสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
จึงได้พบกับท่านนายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
ท่านมุกตาร์
มะทา และได้สอบถามท่านเป็นการส่วนตัว ในเรือ่ งของการแต่งกายเมือ่ มี
การประชุมสภา ท่านแต่งกายสุภาพเรียบร้อยเป็นชุดของทางราชการ
ชุดสีกากี ซึ่งสอบถามไปว่า ท่านได้กาหนดอย่างไร และท่านได้บอกว่า
ถ้าเป็นสมัยสามัญท่านกาหนดให้ใส่ชุด สี กากี เพือ่ ความเรียบร้อยและ
ให้เกียรติกับทีป่ ระชุม เพราะถือว่าสภาแห่งนีเ้ ป็นที่ สภา อันทรงเกียรติทสี่ ุด
สาหรับการบริหาร งาน ท้องถิน่ หรือส่วนจังหวัด หรือส่วนประเทศ
ก็แล้วแต่ และในสมัยวิสามัญ จะแต่งกายสุภาพ ดิฉันไม่อยากเห็นเสือ้
ตัง้ ไว้เฉย ๆ ยังไงก็ตัดมาแล้วใช้เพียงครัง้ เดียว ดิฉันอยากให้ใส่เป็น
ทีเ่ รียบร้อย เวลาใครๆ มองมา จะทราบทันทีว่า วันนีจ้ ะมีการประชุมสภา
ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ชาวบ้านจะ
ทราบโดยทีเ่ ราไม่จาเป็นต้องประกาศ ขอฝากด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ
นายมะยูโซ๊ะ โต๊ะแว เชิญคุณวรดร รอดทุกข์ครับ
ประธานสภาเทศบาล

- ๒๙ -

จ่าสิบเอก วรดร รอดทุกข์ กราบเรียนท่านประธานสภาทีเ่ คารพ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒ ข้าราชการทุกส่วนทีเ่ ข้าร่วมประชุม กระผม จ่
าสิบเอก วรดร รอดทุกข์
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก เขตที่ ๒ มีเรือ่ งจะขออภิปรายดังนี้
ครับ
๑) เมือ่ ชาวบ้านได้ให้ความไว้วางใจเลือกผมเข้ามาทาหน้าที่
ขอบคุณท่านประธานสภาทีใ่ ห้โอกาสผมได้อภิปราย ซึ่งมีเรือ่ งไม่มากนัก
ต่อเนือ่ งจากคุณอุมาพร ใจแผ้ว เรือ่ งขยะ แต่ก่อนทีจ่ ะมาเป็นเทศบาล
เมือง ชาวบ้านถามว่าทาไมขยะไม่ มาก ขนาดนี้ จากทีผ่ มลงพืน้ ทีห่ ลายๆ
ที่ ขยะ มีจานวนมาก จริงๆ ผมขอสักถามเกีย่ วกับรถขยะจะมาเมือ่ ไร
ชาวบ้านถามว่าหลายทีท่ าไมขยะเยอะและรกกว่าเดิม เพราะเหตุใด
ผมใคร่ขอถามท่านประธานสภาผ่านไปยังผู้บริหารและผู้เกีย่ วข้องว่า รถที่
นาไปซ่อมนัน้ ขณะนีแ้ ล้วเสร็จหรือยังครับ
๒) การเก็บขยะ ผมได้ไปดูหลายครัง้ หลายที่ มีการเก็บขยะ
เฉพาะในถังขยะ ส่วนทีล่ ้นออกนอกถังนัน้ ขอความกรุณา ผ่านยังท่าน
ประธานสภานาไปยังคณะผู้บริหาร และผู้รบั ผิดชอบว่า ขยะทีล่ ้นออกมา
นอกถังช่วยเก็บให้หมด ใช้พลัว่ ตักให้สะอาดสักครัง้ ต่อไปคนทีไ่ ปทิง้ อาจมี
จิตสานึก และไม่ทงิ้ ขยะเรีย่ ราดให้สุนัขบ้างหรือวัวบ้างมาเขี่ยให้เป็นที่
สกปรก และอีกหลายวันกว่าจะมาเก็บอีก เพราะฉะนัน้ ในฐานะทีเ่ ราเป็น
เทศบาลเมือง จะดูสะอาดตา สมาชิกสภาทุกท่าน ผู้ทรงเกียรติ คณะ
ผู้บริหารทุกท่าน เกีย่ วกับอนามัยก็ดีขึ้น จิตก็ดีขึ้น ซึ่งทัง้ ๑๓ หมู่ มีปญ
ั หา
เรือ่ งขยะแน่นอน เพราะฉะนัน้ ขอท่านประธานสภา ผ่านยังผู้บริหาร
ช่วยกาชับเจ้าหน้าทีเ่ ก็บขยะ ให้ช่วยเก็บขยะให้หมดด้วย บางทีก่ ็เก็บดี
กวาดจนหมด แต่บางทีก่ ็ยงั เป็นเหมือนเดิม ผมเข้าใจเจ้าหน้าทีเ่ ก็บขยะ
ครับ ว่ามันสกปรกบ้าง มีถุงอนามัยบ้างอะไรบ้างทีล่ ้นเรีย่ ราดอยู่ มันอาจ
สกปรกเกินไป ถ้ามีงบประมาณเหลือพอบ้างให้จดั ซื้อพลัว่ ให้แก่เจ้าหน้าที่
ด้วย ซึ่งราคาก็ไม่กบี่ าทครับ ใช้ไม่กเี่ ล่ม และเก็บให้สะอาดจริงๆ แล้วคน
ทิง้ ขยะก็จะมีจติ สานึกไม่กล้าทิง้ ขยะเรีย่ ราดอีก พอซื้อรถเก็บขยะคันใหม่
มา และคันเก่าทีซ่อมนัน้ เสร็จสมบูรณ์แล้ว เราก็มรี ถขยะเพิม่ เป็น ๕-๖ คัน
การจัดเก็บขยะก็จะสะอาดมากขึ้น จะได้เป็นหน้าเป็นตาแก่เทศบาลเมือง
สะเตงนอก ผมในฐานะสมาชิกสภาเทศบาลคนหนึง่ จะอยูฝ่ ่ายไหน ก็จะไม่
คิดไม่ว่ากัน ในฐานะทีผ่ มต้องการให้ชาวบ้านอยูด่ ีมสี ุข เจริญหูเจริญตาใน
การสัญจรไปมา ผมบอกชาวบ้านทุกครัง้ ว่า ตอนนีร้ ถกาลังอยูใ่ นระหว่าง

- ๓๐ จ่าสิบเอก วรดร รอดทุกข์
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒

การซ่อมแซมอยู่ และขอให้สงสารเจ้าหน้าทีเ่ ก็บขยะบ้าง แต่ละวันจะต้อง
เก็บขยะหลายหมูบ่ า้ น ผมได้แก้ตัวแทนให้แก่คณะผู้บริหาร เพือ่ ไม่ให้
เทศบาลเสียหน้า เพราะฉะนัน้ เรือ่ งขยะทุกทีต่ ้องมีปญ
ั หา แน่นอนว่ามีการ
ทิง้ ขยะทุกวัน จึงขอความกรุณาท่านประธานสภา ผ่านไปยังผู้บริหาร
ผู้เกีย่ วข้อง ช่วยพิจารณาในเรือ่ งนีด้ ้วย เรือ่ งค่าตอบแทนรายวันในแต่ละ
เดือนของเจ้าหน้าทีเ่ ก็บขยะ ชาวบ้านได้แสดงความคิดเห็นว่า ให้ผมไป
ประสานกับเทศบาลต่อไป ถ้ารถเก็บขยะมีครบ ให้เก็บค่าบริการจาก
ชาวบ้านได้ หลังละ ๑๐-๒๐ บาท ทุกคนพร้อมทีจ่ ะจ่ายให้ สิง่ เหล่านีเ้ ก็บ
เป็นรายได้ของเทศบาล และให้กับพนักงานเก็บขยะ ไว้เป็นค่าตอบแทน ใน
การเก็บขยะทีส่ กปรกมาก ตรงนีเ้ ป็นข้อเสนอ ถ้าโอกาสตรงนัน้ มีและมีรถ
มาบริการพอเพียงกับกาจัดเก็บขยะ และบ้านไหนทีไ่ ม่ยอมจ่ายก็ปล่อยเขา
ไป แต่หลายบ้านหลายหลังคาเรือนทีไ่ ด้ให้ข้อคิดมาพร้อมทีจ่ ะจ่าย
ค่าตอบแทนแน่นอน เพือ่ ความสะอาด บางทีถังทีน่ าไปวางหน้าบ้านผมมัน
เหม็น แต่คนทีม่ าทิง้ ขยะเขาเดินทางมาไกลก็ต้องเห็นใจเขา แต่ผมเองรูส้ ึก
อึดอัดบ้าง เพราะฉะนัน้ ขอย้อนถามเรือ่ งรถทีน่ าไปซ่อมนัน้ เสร็จแล้วหรือ
ยังครับ หากซ่อมเสร็จแล้วผมขอชี้แนะให้ช่วยดาเนินการด้วย เพราะเรา
เป็นเทศบาลเมืองแล้ว ช่วงนีท้ กุ คนก็อยากให้พนื้ ทีข่ องเราสะอาดหูสะอาด
ตา ขอบคุณมากครับ

นายมะยูโซ๊ะ โต๊ะแว เชิญคุณอุมาพร ใจแผ้ว ครับ
ประธานสภาเทศบาล
นางอุมาพร ใจแผ้ว ต้องขออนุญาตค่ะ ดิฉันขอให้คณะผู้บริหารได้ตอบในคราเดียว
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒ จะได้ไม่เสียเวลา ต่อจากท่านวรดร รอดทุกข์ ค่ะ เรือ่ งเกีย่ วกับขยะ
ดิฉันพอจะทราบอยูว่ ่า ด้วยนิสัยของคนไทย ไม่ว่าทีไ่ หน จะเอาความ
สะดวกก่อน เพราะฉะนัน้ ดิฉันจึงมีความคิดเรือ่ งเกีย่ วกับการจัดทา
โครงการรณรงค์จดั เก็บขยะ ถ้าจาไม่ผิดคุณศราวุธ อับดุลกอเดร์
ยานยา ได้เสนอไปแล้วเมือ่ สมัยแรกทีเ่ ข้ามา ดิฉันเห็นด้วยเกีย่ วกับ
โครงการดังกล่าว จัดทาให้เป็นรูปธรรมเลยคะ และมีการจัดอย่างต่อเนือ่ ง
ทัง้ ๑๓ หมูบ่ า้ น และเพือ่ เป็นการปลูกฝังทัศนคติของชาวบ้านใหม่เกีย่ วกับ
การทิง้ ขยะ ไม่ทราบว่าจะทาได้หรือไม่ค่ะ และอีกเรือ่ งหนึง่ ดิฉันขอฝากไว้
ตรงนี้ ฝากท่านประธานสภาไปยังรองนายก
เทศมนตรี ช่วยนาท่าน
นายกเทศมนตรีไปพบชาวบ้านทีซ่ อยชมดาวสักครัง้ ตอนนีเ้ รียกร้องมา
เยอะมาก โดยพบกับผู้กองปรีชาค่ะ ขอบคุณมากค่ะ

- ๓๑ นายมะยูโซ๊ะ โต๊ะแว เชิญคณะผู้บริหารชี้แจงครับ
ประธานสภา
นายเสรี เรืองกาญจน์ เรียนประธาน
สภา ด้วยความเคารพครับ การทีจ่ ะตอบคาถาม
รองนายกเทศมนตรี ทุกท่านต้องยืน่ เรือ่ งก่อนการประชุม เพือ่ ทีผ่ มจะได้เตรียมความพร้อมได้
ในสถานการณ์ทไี่ ม่มขี ้อมูล ผมไม่สามารถทีจ่ ะใช้ข้อมูลได้ ท่านต้อง
ยอมรับด้วยว่า คณะผู้บริหารจะต้องเตรียมข้อมูลก่อน ซึ่งผู้บริหาร
จะตอบคาถามหรือไม่ก็ได้ ตามระเบียบแล้วไม่สามารถตอบได้ แต่เมือ่
ปัญหาของชาวบ้านคือปัญหาของเรา ความต้องการของชาวบ้านคือ งาน
ของพวกเรา เราสามารถทีจ่ ะให้คาตอบได้ บางสิง่ บางอย่างเราต้องหา
คาตอบก่อนทีจ่ ะตอบปัญหาตรงนี้ ผมขอตอบในส่วนทีผ่ มดูแลก่อนครับ
ทุกครัง้ ทีม่ กี ารประชุม ลาดับแรก คือ เรือ่ งขยะ รถขยะซ่อมเสร็จแล้ว แต่
ยังไม่ส่งมอบงานกาลังทาเรือ่ งเบิกจ่าย ประมาณ
สิบ วัน
ทางอู่ซ่อมรถจะนาส่งมายังเทศบาลเมืองสะเตงนอก ตอนนีร้ ถก็ยงั มี สี่ คัน
เหมือนครัง้ ตอนทีเ่ ป็นเทศบาลตาบลสะเตงนอก และรถทีเ่ พิม่ อีกจานวน
หนึง่ คัน คิดว่าจะส่งมอบได้ไม่เกินเดือนตุลาคม รวมแล้วมี หกคัน และจะ
เชิญสมาชิกสภา มาประชุมเพือ่ วางแผนการจัดการเก็บขยะอีกครัง้ หนึง่
ตอนนีเ้ รามีเพียง สี่ คัน เราเพียงบรรเทาเท่านัน้ เรือ่ งขยะทีเ่ พิม่ ขึ้นนัน้
ประชากรในสะเตงนอกเพิม่ ขึ้นทุกวัน เมือ่ คนมาขยะก็มาอัตโนมัตินคี่ ือ
ข้อเท็จจริงครับ ตัวอย่างโครงการทีเ่ ราจัด คือ Big Cleaning Day ซึ่งทีผ่ ่าน
มาเราจัดโครงการทีห่ มู่ ๑๒ โดยเฉพาะ เพราะเป็นแหล่งชุมชน ซึ่งท่าน
สมาชิกสภาทีล่ งพืน้ ทีก่ ็มหี ลายท่านด้วยกัน เรานารถ
JCB เครือ่ งไม้
เครือ่ งมือ ขอความร่วมมือจากชาวบ้านร่วมโครงการด้วย จนเกิดความ
สะอาดขึ้นมาทันตา เราเข้าใจครับว่าหากไม่ได้จดั เก็บขยะสักวันหนึง่ ขยะก็
จะเพิม่ ขึ้น และเรือ่ งเกีย่ วกับขยะนัน้ พอจังหวัดได้ เห็นชอบร่าง เทศบัญญัติ
จะซื้อเพิม่ ทันที ทุกๆ ปีเรามีการเพิม่ หนึง่ ร้อยถึงสองร้อย ถัง เรายอมรับว่า
บางส่วนทีไ่ ด้หายไป บางส่วนก็โดนขโมยไปบ้าง แต่ผมจะไม่ขอพูดถึงการที่
คุณวรดรเสนอเมือ่ สักครู่ ครัน้ ก็อยูใ่ นนโยบายของเราแล้ว แต่ก่อนทีเ่ ราจะ
ไปเก็บ ผมอยากให้พวกเราทางานหนักกว่าปีก่อน ให้คนเก็บขยะทางาน
หนักกว่าปีก่อน ให้เกิดความสะอาดกว่านี้ ชาวบ้านจะได้เต็มใจจ่าย
ค่าบริการให้เราได้ จุดนีเ้ ราไม่ได้เก็บค่าบริการก่อน เพราะการบริการเรา
ยังไม่เต็มที่ และรถมีเพียง สี่ คัน เช่นนี้ ถ้ารถมีเพิม่ อีก สอง คัน เราก็จะมี
ความพร้อมมากขึ้น และจะแบ่งการทางานเป็นสองกะในเทศบัญญัติปนี ี้
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เราได้ตงั้ งบประมาณไว้หลังในการเพิม่ จานวนพนักงานเก็บขยะเป็นสองกะ
ในเขต หมูท่ ี่ ๙,๑๐, และ หมูท่ ี่ ๑๒ เขตทีม่ ชี ุมชนเยอะเราจะแบ่งเป็น สอง
กะ ช่วงเช้าและเย็น ตอนนีเ้ หตุผลทีท่ าไม่ได้เพราะเทศบัญญัติยงั ผ่านการ
พิจารณาการจังหวัด และงบประมาณก็ยงั ไม่หมด จะสิน้ สุดใน วันที่ ๓๐
กันยายนนี้ ๒๕๕๕ พองบประมาณใหม่เราจะดูการเปลีย่ นแปลงการ
ทางานจะดีขึ้นหรือไม่ ซึ่งตอนนีค้ าตอบของชาวบ้าน มี คาถามมาว่า พอ
เป็นเทศบาลเมือง แล้วทาไมขยะจึงเพิม่ ขึ้น ในฐานะทีเ่ ราเป็นตัวแทน เรา
ต้องให้คาตอบทีส่ มเหตุสมผล ในการบริหารเราต้องทางานกับความเป็น
จริง ในเรือ่ งของการเมืองเป็นเรือ่ งธรรมดา ทาอย่างไรก็ไม่ดีอยูอ่ ย่างนัน้
ในฐานะทีเ่ ราได้เข้ามาบริหารแล้วผมคนหนึง่ ทีน่ ้อมรับปัญหาและพร้อมจะ
แก้ไขปัญหา การแก้ไขปัญหาต้องมีเครือ่ งไม้เครือ่ งมือพร้อม ตอนนีเ้ ราก็
ขอให้รถมาเพิม่ อีกสองคัน เท่านัน้ ถ้าจะใช้รถทีม่ ี สี่ คันและทาเป็น สอง กะ
คือ กะเช้า และกะบ่ายนัน้ ในงบประมาณปีนเี้ ราทาไม่ได้ เพราะเราไม่ได้ตงั้
ไว้ ในด้านค่าใช้จา่ ยของบุคลากรทีจ่ ะมาทาในกะบ่าย จะนาเงินทีไ่ หนมา
จ่ายให้กับเจ้าหน้าทีน่ นั้ แต่ในปี ๒๕๕๖ ยังไม่ได้ผ่าน งบประมาณและ
จะเริม่ ใช้ได้ในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ นี้ แต่ปญ
ั หาตอนนี้ อยากให้เรา
ช่วยขยายบุคลากรนีพ้ ร้อมจะทาหน้าทีจ่ ดั เก็บขยะทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ซึ่งใน
วันที่ ๓๐กันยายน ๒๕๕๕ นี้ ผมคิดว่าหลายคนทีผ่ มจะไม่ต่อสัญญาก็ได้
เพราะการทางานอย่างทีพ่ วกเขาได้บอกไว้เก็บเฉพาะในถัง นอกถังไม่เก็บ
สิง่ เหล่านีเ้ ราได้มกี ารบันทึกไว้แล้ว ทุกครัง้ ทีเ่ บิกไปใช้แล้ว แต่ไม่ได้นาไปใช้
ผมขอความร่วมมือจากทุกท่าน หากท่านพบเห็นขยะจุดไหน ซอยไหน ที่
สกปรกมากให้ถ่ายรูปเก็บเป็นหลักฐานมาให้ผมบ้าง ผมจะได้ดาเนินการ
แก้ไขได้และตักเตือนพนักงานได้ ขอให้ทา่ นช่วยกันสอดส่องดูแล หากรถ
คันทีผ่ ่านจุดนัน้ แล้วไม่ได้เก็บ ทางผู้บริหารสามารถทีจ่ ะดาเนินการต่อไป
ได้ ท่านสามารถนาข้อมูลมาให้ผมโดยตรงได้ครับ หากเจ้าหน้าทีท่ า่ นใดไม่
ปฏิบตั ิหน้าทีต่ ามทีไ่ ด้รบั มอบหมายท่านต้องพิจารณาแล้ว วันที่
๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ ผมจะพิจารณาแต่ละรายไป ด้วยความเข้าใจ แต่
ตัง้ ใจของสมาชิกสภาทัง้ หลาย ทีจ่ ะทางานในพืน้ ทีส่ ะเตงนอก สามารถมา
แสดงความคิดกันได้ ผมอยากให้เข้าบรรจุในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ เร็วๆ
เมือ่ งบมา รถมา และหากยังเกิดความบกพร่องอีกเรามาตรวจสอบกันอีก
ครัง้ ตอนนีเ้ ราเก็บขยะวันเว้นวัน วันทีเ่ ราเข้าไปเก็บตามซอย พรุง่ นีเ้ ราเก็บ
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ถนนสายหลัก โดยทีต่ ือเบาะจะมีขยะจานวนมากในช่วงเช้า เพราะรถขยะ
เสียหรือดับ ก็สามารถใช้ปฏิบตั ิงานได้เพียง สาม คัน ผมจึงแก้ปญ
ั หาโดย
การทีใ่ ห้คนเก็บขยะสายตือเบาะ ไปเก็บขยะในช่วงบ่ายโมงถึง หนึง่ ทุม่ ให้
ครบเวลาการทาการ แต่ช่วงทีก่ ารเก็บขยะช่วงบ่ายจะดูสะดุดตา เพราะผม
ให้เจ้าหน้าทีไ่ ปเก็บในช่วงบ่ายส่วนชาวบ้านทีผ่ ่านไปมาในช่วงเช้าอาจ
ดูสกปรก เนือ่ งจากช่วงเช้าเจ้าหน้าทีไ่ ม่ได้ไปเก็บ ผมขอชี้แจงเพียงเท่านี้
ก่อนครับ ขอบคุณครับ

นายมะยูโซ๊ะ โต๊ะแว เชิญรองนายกเทศมนตรี คุณสมภพ มีเดช ครับ
ประธานสภาเทศบาล
นายสมภพ มีเดช ขออนุญาตครับประธาน
สภา กราบเรียนท่านประธานสภา
รองนายกเทศมนตรี ทีเ่ คารพ ท่านรองนายก
เทศมนตรี ท่านเลขานุการสภา ท่านหัวหน้าหน่วย
ราชการทุกท่านสมาชิกสภาทีเ่ คารพรักทุกท่าน ไฮไลต์ของการประชุม
มาถึงแล้วครับ ต้องขอกล่าวขอบคุณท่านสมาชิกสภา ศราวุธ
อับดุลกอเดร์ ยานยา คุณอุมาพร ใจแผ้ ว ท่านบัญชา สิ ริ และ ท่าน วรดร
รอดทุกข์ เป็นเกียรติอย่างยิง่ ทีท่ า่ นได้นาเสนอปัญหาเหล่านี้ เพรา ะฉะ นัน้
คือ การทาการบ้าน การทีท่ า่ นลงไปรับรู้ รับทราบปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนจริงๆ ขออนุญาตตอบรวมทัง้ สี่ ทา่ นครับ เรือ่ งถนน ซึ่งเมือ่
การประชุมครัง้ ก่อน ถนนในเทศบาลเมืองสะเตงนอก ถ้าจับมารวมต่อๆ
กันเอาความยาวมารวมกันคงวิ่งเลยหาดใหญ่เป็นแน่ เพราะไม่น้อยกว่า
หนึง่ ร้อยห้าสิบ กิโลเมตร เป็นความจริงทีเ่ ราต้องยอมรับ ประชากร
มากกว่าบางอาเภอ เพราะมีประชากรเกือบ
สามหมืน่ คนแล้ว
เพราะฉะนัน้ ความเดือดร้อน ความรุม่ ร้อนย่อมมุง่ ตรงมาหาท่านสมาชิก
สภา และเทศบาลเราแน่ ยอมรับว่านัน้ เป็นความจริง ในส่วนของถนนเรา
พยายามทาการแก้ไขและปรับปรุงทุกเส้นทาง ไม่เลือกว่าตรงนัน้ จะเป็น
เขตไหน เป็นบ้านใคร ไม่เคยตัง้ ข้อรังเกียจใดๆ อย่างเช่น ไฟฟ้าแสงสว่าง
ตามทีท่ า่ นบัญชา ได้กล่าวไว้ว่า เทศบาลรังเกียจอะไรกับซอย ทองศรีอุทศิ
หรือเปล่า ก็เปล่าครับ ชาวบ้านนัน้ คือ ผู้มพี ระคุณของเราทุกคนทีไ่ ด้ให้
โอกาสเลือกเรามาเป็นสมาชิกสภา เลือกเรามาทางานกันทีน่ ี่ ถนนในส่วน
ของอนุบาลยานยานัน้ ซึ่งผมจะให้เจ้าหน้าทีด่ าเนินการตรวจสอบและ
ปรับปรุงแก้ไขอย่างรีบเร่ง เพราะเบือ้ งต้นผมได้รบั การร้องเรียนโดยตรง
จากชาวบ้านว่า ช่วยหาหินประมาณ สีถ่ ึงห้าคันรถ

- ๓๔ นายสมภพ มีเดช
รองนายกเทศมนตรี

เพือ่ ปิดหลุมบนถนน เพราะบางวันต้องไปส่งลูกสามรอบ เนือ่ งจาก รถไป
ตกหลุมบ้างทาให้เสียหลักเบรก เกิดอุบตั ิเหตุบา้ ง ซึ่งเป็นความเดือดร้อน
ของเขาจริงๆ ก็ต้องยอมรับในตรงนี้ ส่วนเรือ่ งไฟฟ้าแสงสว่าง ขออนุญาต
นาเรือ่ งให้ทกุ ท่านทราบว่า ท่านนายกไม่ได้นงิ่ นอนใจแต่อย่างใด เบือ้ งต้น
ท่านนายกเทศมนตรี ได้รว่ มกับรองนายก เทศมนตรี ทัง้ สาม ท่าน ร่วมกับ
กองช่าง ทาโครงการเสนอขอไฟฟ้าแสงจันทร์ทงั้ หมดแปด สาย เป็นวงเงิน
ยีส่ ิบสี่ ล้าน กว่า บาท ตอนนีเ้ รากาลังติดต่อกับส่วนกลางว่า เราจะได้
ประมาณเท่าไหร่ ซึ่งยังไม่กล้าตอบชัดเจนได้ นัน้ เป็นโครงการใหญ่
เราไม่ได้นงิ่ นอนใจในเรือ่ งแสงสว่างของเทศบาลเมืองสะเตงนอกเรา และที่
ผ่านมาท่านจะเห็นว่าหลอดไฟสว่างในสะเตงนอก ช่วงหลังมานีเ้ รายังไม่ได้
เห็นชุดใหม่เลย เนือ่ งจากงบประมาณเราหมด แต่ไฟทีด่ ับอยู่ ผมรับปาก
กับทุกท่านได้ว่าเราจะไปซ่อมให้สว่าง เพราะขณะนีเ้ ราได้ดาเนินการสัง่ ซื้อ
หลอดไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์สาหรับซ่อมแซมได้ แต่สาหรับโคมไฟ ชุดใหม่ที่
จะนาไปติดตัง้ ใหม่นนั้ ขอความกรุณาว่าขอเป็นงบประมาณหน่อย เพราะ
ตอนนีเ้ ราไม่มงี บมากขนาดนัน้ ขอซื้อเพือ่ ทีจ่ ะซ่อมแซมหลอดทีด่ ับให้สว่าง
ขึ้นมา ในส่วนของซอยตะโละสีโปร์ ขออนุญาตกราบเรียนอย่างนีค้ รับ
เบือ้ งต้นเราทาโครงการขยายไฟส่องสว่างไปทีซ่ อยตะโละสีโปร์ โดยโคมไฟ
เรานาไปติดตัง้ ให้แล้ว แต่ว่าขณะนีเ้ ราจาเป็นต้องรอหม้อมิตเตอร์ไฟฟ้า
เราไม่สามารถไปทาได้เลย ซึ่งขณะนีไ้ ด้ทาเรือ่ งขอมิตเตอร์ไปทีก่ ารไฟฟ้า
เรียบร้อยแล้ว คาดว่าก่อนสิน้ เดือนนีไ้ ฟสว่างแน่ครับ เพราะทางการไฟฟ้า
ได้รบั เรือ่ งไว้แล้ว และจะติดตามผลการดาเนินงานให้เร็วทีส่ ุด สาหรั บซอย
ชมดาวนีอ้ ยากพบท่านนายก ผมจะนาเรือ่ งท่านนายก เทศมนตรี และเรียน
เชิญท่านไปพบปะกับชาวบ้าน หากท่านติดภารกิ จผมยินดีทไี่ ปด้วยตัวเอง
และไปชี้แจงครับ ผมขออนุญาตประชาสัมพันธ์เรือ่ งรถขยะ เท่าทีเ่ รามีนี้
เรามีอยู่ หกคัน แต่ขณะนีไ้ ด้รบั เรือ่ งท่านรองทีว่ ่า ท่านไม่ได้นงิ่ นอนใจ
แม้ว่างบประมาณเรามีอยูน่ ้อย ท่านรองเสรี ฝากผมมาว่าเราจะดาเนินขอ
รถขยะจากส่วนกลาง จาก กทม. ซึ่งเป็นรถทีใ่ ช้แล้ว เป็นขนาดทีเ่ หมาะสม
สามารถวิ่งเข้ารอบได้ กาลังอยูใ่ นระหว่างการติดต่อประสานงาน และผม
ตัง้ ใจว่าจะขอสองคัน รองเสรีบอกว่าน้อยไป ขอประมาณ สี่ คันได้ หรือไม่
ผมก็จะข้อสีค่ ัน เราจะดาเนินเรือ่ งนีด้ ้วยกัน จะขออย่างน้อย สี่ คัน คาดว่า
เราจะได้รถมาอย่างน้อยสีค่ ัน ซึ่งในปีงบประมาณหน้า ผมมัน่ ใจว่าเราจะมี
รถมากกว่าหกคัน แน่นอนครับ และเทศบาลของเราจะสะอาดขึ้นมากกว่า
นีแ้ น่นอนครับ ขอบคุณครับ

- ๓๕ -

นายมะยูโซ๊ะ โต๊ะแว เชิญสมาชิกสภา คุณอุมาพร ใจแผ้ว ครับ
ประธานสภาเทศบาล
นางอุมาพร ใจแผ้ว กราบเรียนท่านประธาน และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทกุ ท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒ ดิฉันต้องขอขอบคุณสาหรับรายละเอียดของท่านรองเสรี และ
ท่าน
รองสมภพ มีเดช มากคะ และดิฉันได้กล่าวชมกับคนภายนอกไว้แล้วว่า
การบริหารงานของคณะบริหารชุดนี้ ท่านรองนายกทัง้ สองเก่งมาก ตรงนี้
เป็นความเท็จจริง และอีกส่วนหนึง่ ทีจ่ ะขอตอบตามที่ ท่าน รองเสรีมาเรือ่ ง
การตอบกระทู้ ดิฉันทราบตามกฎระเบียบว่า จะต้องยืน่ กระทูก้ ่อน และ
ท่านมีสิทธิตอบหรือไม่ก็ได้ ก็ไว้ตอบในการประชุมสมัยหน้าซึ่งจากทีด่ ิฉัน
ทากระทูไ้ ม่ทนั นัน้ มีเหตุผล ดิฉันขอยกตัวอย่างการประชุมในครัง้ นี้ ดิฉัน
ได้รบั หนังสือเมือ่ วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๕ และได้อ่านรายละเอียดเมือ่
วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๕ พอวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๕ ได้เข้าร่วม
การประชุม เพราะฉะนัน้ การทาหนังสือบางเรือ่ งอาจทาไม่ทนั จึงบรรจุ
เรือ่ งต่างๆ เหล่านีเ้ ข้าสูร่ ะเบียบวาระอื่นๆ (ถ้ามี) นัน่ เอง ดิฉันขอเรียนว่า
ส่วนใดทีท่ า่ นตอบได้ ท่านก็ตอบ ดิฉันจะได้ไปประชาสัมพันธ์ต่อไปได้ และ
ดิฉันขอฝากถึงท่านรองเสรี เรือ่ งภาพถ่ายขยะ ซึ่งดิฉันได้ทาหนังสือพร้อม
แนบภาพถ่ายไปแล้ว ตามหนังสือที่ ๑๐ /๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม
๒๕๕๕ ในส่วนของดิฉันทีไ่ ด้รบั คาร้องขอจากชาวบ้านมา และดิฉันได้แนบ
เป็นเอกสารเรียบร้อยแล้ว ท่านต้องไปดูจากเจ้าหน้าทีไ่ ด้และมีชื่อผู้ทไี่ ด้รบั
ผลกระทบพร้อม ขอบคุณมากค่ะ
นายสมหมาย ลูกอินทร์ ขออนุญาตซักซ้อม เรือ่ งการเสนอกระทูถ้ าม ก่อนหน้านีผ้ มได้
เลขานุการสภา กล่าวในทีป่ ระชุมไว้แล้ว หากพิจารณาตามระเบียบแล้ว ให้ทาเป็นหนังสือ
เพราะฉะนัน้ ท่านจะถามอะไรเกีย่ วกับผู้บริหาร เช่น ข้อเท็จจริง นโยบาย
หรือการปฏิบตั ิหน้าทีข่ องคณะผู้บริหาร ท่านสามารถทาได้ แต่ต้องทาเป็น
หนังสือ ยกตัวอย่างวันนี้ หากท่านออกจากห้องประชุมสภาไปแล้ว พรุง่ นี้
ท่านคิดเรือ่ งอะไรได้ ท่านสามารถทาเป็นหนังสือได้เลยทันที โดยยืน่ ต่อ
ประธานสภา หรือยืน่ ต่อเจ้าหน้าทีก่ ็ได้ เพรา
ะ ถ้าท่านตัง้ กระทูต้ าม
ระเบียบแล้ว ประธานสภาจะต้องนากระทูน้ นั้ เสนอต่อผู้บริหารเพือ่ ทราบ
ต่อไป และสามารถเตรียมคาตอบในทีป่ ระชุม และประธานสภาจะนา
กระทูน้ นั้ ไปบรรจุในระเบียบวาระการประชุมครัง้ ต่อไปครับ ท่านไม่ต้องรอ
ให้ถึงสมัยประชุมก็ได้ ทีผ่ ่านมาท่านถามโดยไม่ได้ทาเป็นหนังสือ แต่ทา่ น
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นายสมหมาย ลูกอินทร์
เลขานุการสภา

คณะผู้บริหารได้ตอบทุกครัง้ ผมอยากให้ทกุ ท่านยึดถือตามระเบียบด้วย
ครับในเรือ่ งการแต่งกายทีท่ า่ นสมาชิกสภาเสนอมานัน้ โดยให้แต่ง
กายชุดสีกากี ตามระเบียบแล้วสามารถทาได้ ไม่ว่าจะเป็นชุดกากี
ชุดพระราชทาน หรือชุดสูทอย่างทีเ่ ราใส่อยูน่ ี้ ซึ่งขึ้นอยูก่ ับท่าน
ประธานสภาเป็นผู้กาหนด และจะแจ้งในหนังสือเชิญประชุมไว้ต่อไป
และผมขออนุญาตตอบในเรือ่ งของการเช่าแผงตลาดเทศบาล ใน
กรณีทวี่ ่า เมือ่ จับฉลากได้แล้วไม่ได้เข้ามาดาเนินการค้าขายนัน้ ซึ่งมติขอ ง
คณะกรรมการให้เวลากับผู้เช่าแผงเข้ามาดาเนินการภายใน
หกสิบ วัน
หากไม่ได้ดาเนินการค้าขายทางเทศบาลจะมีการยกเลิกสัญญาเช่า
ซึ่งเรือ่ งนีย้ งั ไม่มผี ลบังคับใช้ เนือ่ งจากว่า มติของคณะกรรมการจัดหา
ประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการนัน้ มีมตินอกเหนือจากสัญญาเช่า
ทีก่ รมได้กาหนด และจะต้องส่งให้อัยการเป็นผู้พิจารณาอีกครัง้ ว่า ถ้าเรา
ระบุไปในสัญญาเช่านี้ จะสามารถดาเนินการได้หรือไม่ ซึ่งอาจต้องใช้เวลา
ครับ ต้องรอให้อัยการพิจารณาในกรณีเช่นนีก้ ่อน เพราะเราทา
นอกเหนือจากสัญญาครับ ผมขอนาเรียนเพียงเท่านีค้ รับ

นายมะยูโซ๊ะ โต๊ะแว สมาชิกสภาท่านใดมีการเสนอแนะเพิม่ เติม ขอเรียนเชิญครับ
ประธานสภาเทศบาล เมือ่ ไม่มกี ารเสนอ ผมขอปิดการประชุมครับ

ปิดการประชุม เวลา

๑๒.๑๕ น.

สมหมาย ลูกอินทร์ ผู้จดรายงานการประชุม
(นายสมหมาย ลูกอินทร์)
เลขานุการสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
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