รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗
สมัยสามัญ สมัยแรก
วัน พฤหัสบดี ที่ ๖ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
______________________
รายชื่อผู้มาประชุม
๑. นายอับดุลอาซิซ
หะยีปิยวงศ์
ประธานสภาเทศบาล
๒. นายมะยูโซ๊ะ
โต๊ะแว
รองประธานสภาเทศบาล
๓. นายอับดุลนาเซร์
ฮะ
สมาชิกสภาฯ เขตที่ ๑
๔. นายบากอรี
บาเก็ง
สมาชิกสภาฯ เขตที่ ๑
๕. นายสุกรี
เจ๊ะเงาะ
สมาชิกสภาฯ เขตที่ ๑
๖. นายกราซี
แวนะลัย
สมาชิกสภาฯ เขตที่ ๑
๗. นายดอเลาะ
สะหัดอีตา
สมาชิกสภาฯ เขตที่ ๒
๘. นายปฐม
ปันสรณะ
สมาชิกสภาฯ เขตที่ ๒
๙. จ่าสิบเอก วรดร
รอดทุกข์
สมาชิกสภาฯ เขตที่ ๒
๑๐. นายบัญชา
ศิริ
สมาชิกสภาฯ เขตที่ ๒
๑๑. นางอุมาพร
ใจแผ้ว
สมาชิกสภาฯ เขตที่ ๒
๑๒. นายสมชัย
หิตานุกูล
สมาชิกสภาฯ เขตที่ ๒
๑๓. นายอดุลย์
แวโวะ
สมาชิกสภาฯ เขตที่ ๓
๑๔. นายอิทธินันท์
สาเฮาะ
สมาชิกสภาฯ เขตที่ ๓
๑๕. นายเพาซี
มะเด็ง
สมาชิกสภาฯ เขตที่ ๓
๑๖. นายศราวุธ อับดุลกอเดร์ ยานยา
สมาชิกสภาฯ เขตที่ ๓
๑๗. นายอับดุลเลาะ
กาซอ
สมาชิกสภาฯ เขตที่ ๓
๑๘. นายสมหมาย
ลูกอินทร์
เลขานุการสภา
รายชื่อผู้ไม่มาประชุม
- ไม่มี รายชื่อผู้มาประชุม
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.
๒๔.

นายเกษมสันต์
สาแม
นายเสรี
เรืองกาญจน์
นายอับดุลอายิ
สามะ
นายถาวร
นวลปาน
นายมะสดี
หะยียะปาร์
นายต่วนมาหามะอับดุลกอเดร์ ต่วนกาจิ

นายกเทศมนตรีฯ
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรีฯ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ
เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ

-๒–

๒๕.
๒๖.
๒๗.
๒๘.

นายเกรียงศักดิ์
นางนริศรา
นางสาวต่วนมารีนี
นายอันวารี

อินทรสกุล
สาและ
เด่นอุดม
แวหะยี

หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
ผู้อานวยการกองคลัง
เจ้าพนักงานธุรการ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน

นายสมหมาย ลูกอินทร์ ขณะนี้ถึงเวลาประชุมแล้ว มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลอยู่ใน
เลขานุการสภา ที่ประชุมเกินกึ่งหนึ่งถือว่าครบองค์
ประชุมตามระเบียบ ขอเชิญท่าน
ประธานสภาดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ ขอความสันติสุขแด่ท่านทั้งหลาย เรียนนายกเทศมนตรี
ประธานสภา รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ และผู้เข้าร่วม
ประชุม
ทุกท่าน ผมขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก สมัยสามัญ
สมัยแรก ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๗ วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
เวลา ๐๙.๐๐ น. เรื่องเพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบกาหนดสมัยประชุม
สภา สมัยสามัญ ประจาปี ๒๕๕๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ และข้อราชการอื่น
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สืบเนื่องจากนายกานต์ชนก กู้เกียรติเนาวบุตร สมาชิกสภา
ประธานสภา เทศบาลเมืองสะเตงนอก เขตที่ ๓ ได้ทาหนังสือขอลา
ออกจากตาแหน่ง
สมาชิกสภาเทศบาลต่อผู้ว่าราชการจังหวดยะลา ตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๑๙ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๓๑ มกราคม
๒๕๕๗
ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
ครั้งที่ ๘/๒๕๕๖ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ (ครั้งที่ ๑) เมื่อวันที่ ๑๒
พฤศจิกายน ๒๕๕๖
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาท่านใดมีการแก้ไขข้อความรายงานการประชุมครั้งที่
ประธานสภา แล้วขอเรียนเชิญครับ ถ้าไม่มีเรียนเชิญเลขานุการสภาดาเนินการต่อไปครับ

-๓-

นายสมหมาย ลูกอินทร์ สมาชิกสภาท่านใดรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมือง
เลขานุการสภา
สะเตงนอก ครั้งที่ ๘/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
โปรดยกมือขึ้นครับ
ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ ๑๕ เสียง
งดออกเสียง ๒ เสียง
ระเบียบวาระที่ ๓ ญัตติ เพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบกาหนดสมัยประชุมสภา
สมัยสามัญประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๗
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเสนอกาหนดสมัยประชุมสภาสมัย
สามัญ
ประธานสภา
ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ก่อนอื่นเรียนเชิญเลขานุการสภาอธิบายระเบียบ
ข้อกฎหมายเชิญครับ
นายสมหมาย ลูกอินทร์ สาหรับ
ระเบียบวาระนี้ เป็นการกาหนดสมัยประชุมสามัญ
เลขานุการสภา ประจาปี และให้ที่ประชุมกาหนดสมัยสามัญสมัยแรกของปีถัดไป
ซึ่งตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓)
พ.ศ. ๒๕๕๒ กาหนดไว้ในมาตรา ๒๔ ความว่า ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุม
สามัญสี่สมัย สมัยประชุมครั้งแรกและวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจาปี
ให้สภาเทศบาลกาหนด
วรรคท้าย สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่ง ๆ ให้มีกาหนดไม่เกิน
สามสิบวัน แต่ถ้าจะขยายออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการ
จังหวัด
ซึ่งสภาท้องถิ่นเทศบาลเมืองสะเตงนอก ได้กาหนดสมัยประชุม
สมัยแรกประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ไปแล้วหนึ่งสมัยที่ได้ประชุมในวันนี้
เพราะฉะนั้น ให้ที่ประชุมกาหนดสมัยประชุมสามัญประจาปี
พ.ศ. ๒๕๕๗ อีกสามสมัย เมื่อได้สมัยประชุมประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๗
สามสมัยแล้ว ให้ที่ประชุมกาหนดสมัยสามัญ สมัยแรกประจาปี
พ.ศ. ๒๕๕๘
เรียนเชิญที่ประชุมพิจารณากาหนดสมัยประชุมสามัญประจาปี
พ.ศ. ๒๕๕๗ และสมัยสามัญ สมัยแรก ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๘ เชิญครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ เรียนเชิญสมาชิกสภา เขตที่ ๓ ครับ
ประธานสภา

-๔-

นายอดุลย์ แวโวะ ท่านประธานสภา
ตลอดจนเพื่อนสมาชิกสภา
สมาชิกสภา เขตที่ ๓ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมนายอดุลย์ แวโวะ สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
สะเตงนอก เขตที่ ๓ ก่อนที่ผมจะเสนอสมัยประชุม ผมขอสอบถามในเรื่อง
การนาเสนอ คือเสนอสามสมัยและอีกหนึ่งสมัยของปีถัดไปรวดเดียวหรือไม่
หรือเสนอแต่ละสมัย ขอทราบรายละเอียดก่อนครับ
นายสมหมาย ลูกอินทร์ คือต้องเสนอทีละสมัยและให้ที่ประชุมลงมติ และเสนอสมัยต่อไป
เลขานุการสภา
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ เชิญครับสมาชิกสภา เขตที่ ๓
ประธานสภา
นายอดุลย์ แวโวะ ผมนายอดุลย์ แวโวะ
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
สมาชิกสภา เขตที่ ๓ เขตที่ ๓ ขอเสนอสมัยสามัญ สมัยที่ ๒
ระหว่างวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๗ ถึง วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗
ผู้รับรอง ๗ เสียง
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ เชิญสมาชิกสภา เขตที่ ๒ ครับ
ประธานสภา
นางอุมาพร ใจแผ้ว กราบเรียนท่าน
ประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ
ทุกท่าน
สมาชิกสภา เขตที่ ๒ ดิฉันเห็นด้วยกับท่านสมาชิกสภาเขตที่ ๓ ดิฉันขอเลื่อนเวลาไปอีกสักนิด
เพราะว่าในช่วงระหว่างวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๗ ถึง วันที่ ๑ พฤษภาคม
๒๕๕๗ จะติดช่วงเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งบางครั้งอาจจะติดภารกิจ
เรื่องที่ต้องดาเนินการอาจจะติดขัด ขอเสนอเป็น
ระหว่างวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๕๗ ถึง วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
ผู้รับรอง ๓ เสียง
นายสมหมาย ลูกอินทร์ ไม่ทราบว่าท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่
ถ้าไม่มีจะให้
เลขานุการสภา ที่ประชุมลงมติ สมัยที่ ๒
สมาชิกสภาท่านใดเห็นควรกาหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ
สมัยที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๗ ถึง วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗
โปรดยกมือขึ้นครับ
ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ ๑๒ เสียง

-๕–

นายสมหมาย ลูกอินทร์ ท่านใดเห็นควรกาหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒
เลขานุการสภา ระหว่างวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๕๗ ถึง วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
โปรดยกมือขึ้นครับ
ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ ๔ เสียง
นายสมหมาย ลูกอินทร์ ถือว่าเสียงส่วนใหญ่
มีมติกาหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ
เลขานุการสภา สมัยที่ ๒
ระหว่างวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๗ ถึง วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗
ที่ประชุม

มีมติเห็นชอบ

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ เชิญครับสมาชิกสภา เขตที่ ๓
ประธานสภา
นายอับดุลเลาะ กาซอ เรียนท่านประธานสภา นายก
เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี
สมาชิกสภา เขตที่ ๓ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน และเจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
ผมนายอับดุลเลาะ กาซอ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก เขตที่ ๓
ผมขอเสนอ ระหว่างวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ ถึง วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๗
ผู้รับรอง ๕ เสียง
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีท่านใด
ประธานสภา เสนอเป็นอย่างอื่นอีก ถือว่าที่ประชุมกาหนดสมัยประชุมสภา สมัยที่ ๓
ระหว่างวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ ถึง วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๗
ที่ประชุม

มีมติเห็นชอบ

นายอดุลย์ แวโวะ เรียนประธานภา คณะผู้บริหาร
เพื่อนสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ
สมาชิกสภา เขตที่ ๓ ทุกท่าน ผมนายอดุลย์ แวโวะ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอกเขตที่ ๓
ขอเสนอสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔
ระหว่างวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึง วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
ผู้รับรอง ๓ เสียง

-๖–
นายสมหมาย ลูกอินทร์ มีท่านใดเสนอนอกเหนือจากนี้ครับ
เลขานุการสภา กาหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔
ระหว่างวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึง วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
ที่ประชุม

ถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมได้

มีมติเห็นชอบ

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ เชิญสมาชิกสภาเสนอกาหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก
ประธานสภา ของปี ๒๕๕๘ เชิญครับ
นายสุกรี เจ๊ะเงาะ เรียนประธานสภาที่เคารพ ผมนายสุกรี
เจ๊ะเงาะ สมาชิก สภา
สมาชิกสภา เขตที่ ๑ เทศบาลเมืองสะเตงนอก เขตที่ ๑ ผมขอเสนอสมัยประชุมสภา
สมัยสามัญสมัยแรก ระหว่างวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๘ ถึง
วันที ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
ผู้รับรอง ๒ เสียง
นายสมหมาย ลูกอินทร์ มีท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่นอีกครับ ถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมเสนอ
เลขานุการสภา สมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจาปี ๒๕๕๘
ระหว่างวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๘ ถึง วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
ที่ประชุม

มีมติเห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ ๔ ญัตติ ขอความเห็นชอบ อนุมัติการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ ๒๕๕๗ ของหน่วยงาน สานักปลัดเทศบาล กองคลัง
กองช่างและกองสาธารณสุข
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ เรียนเชิญฝ่ายบริหารชี้แจงครับ
ประธานสภา
นายเกษมสันต์ สาแม ขอความสันติสุขแด่ท่านทั้งหลาย เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร
นายกเทศมนตรี สมาชิกสภา ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายเกษมสันต์ สาแม
นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก เกี่ยวกับการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ หน่วยงาน สานักปลัดเทศบาล กองคลัง
และกองช่าง
หน่วยงาน สานักปลัดเทศบาล
รายการที่ ๑
โอนเพิ่ม ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
- เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวล แบบที่ ๑ จานวน ๔ เครื่อง
งบประมาณอนุมัติ ๕๖,๐๐๐.๐๐

-๗–

นายเกษมสันต์ สาแม งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๕๖,๐๐๐.๐๐
นายกเทศมนตรี โอนครั้งนี้
เพิ่ม ๔๔,๐๐๐.๐๐
ยอดเงินงบประมาณหลังโอน
๑๐๐,๐๐๐.๐๐
รายการที่ ๒
ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
- ค่าจัดซื้อจอภาพ LCD ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐ นิ้ว
โอนครั้งนี้ เพิ่ม ๓,๖๐๐.๐๐
ยอดเงินงบประมาณหลังโอน ๓,๖๐๐.๐๐
ซึ่งตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
โดยโอนลดจากหน่วยงาน กองช่าง
ประเภท เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
- เงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานพื้นที่พิเศษ
งบประมาณอนุมัติ
๔๐๐,๐๐๐.๐๐
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน
๔๐๐,๐๐๐.๐๐
โอนครั้งนี้
ลด ๔๗,๖๐๐.๐๐
ยอดเงินงบประมาณหลังโอน
๓๕๒,๔๐๐.๐๐
หน่วยงาน กองคลัง
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
โอนเพิ่ม

จานวน ๒ รายการ
รายการที่ ๑

ประเภท ครุภัณฑ์สานักงาน
- ค่าจัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจก จานวน ๒ ตู้
โอนครั้งนี้ เพิ่ม ๑๔,๐๐๐.๐๐
ยอดเงินงบประมาณหลังโอน ๑๔,๐๐๐.๐๐
รายการที่ ๒
- เงินค่าจัดซื้อตู้นบานเลื่อนทึบ จานวน ๑ ตู้
โอนครั้งนี้ เพิ่ม ๗,๐๐๐.๐๐
ยอดเงินงบประมาณหลังโอน ๗,๐๐๐.๐๐

-๘–
นายเกษมสันต์ สาแม รายการที่ ๓
นายกเทศมนตรี
ประเภท ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (ที่มีวงเงินไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท)
งบประมาณอนุมัติ ๑๐,๐๐๐.๐๐
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๑๐,๐๐๐.๐๐
โอนครั้งนี้ เพิ่ม ๒๕,๐๐๐.๐๐
ยอดเงินงบประมาณหลังโอน ๓๕,๐๐๐.๐๐
โดยโอนลด
ประเภท เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
งบประมาณอนุมัติ
๑๗๐,๐๐๐.๐๐
งบประมาณคงเหลือหลังโอน
๑๖๘,๐๑๒.๐๐
โอนครั้งนี้ ลด
๔๖,๐๐๐.๐๐
ยอดเงินงบประมาณหลังโอน
๑๒๔,๐๐๐.๐๐
หน่วยงาน กองช่าง
โอนเพิ่ม
รายการที่ ๑
ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
- เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผล
งบประมาณอนุมัติ ๕๖,๐๐๐.๐๐
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๕๖,๐๐๐.๐๐
โอนครั้งนี้ เพิ่ม ๘,๐๐๐.๐๐
ยอดเงินงบประมาณหลังโอน ๖๔,๐๐๐.๐๐
โอนลด
ประเภท เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
- เงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานพื้นพิเศษ
งบประมาณอนุมัติ
๑๘๐,๐๐๐.๐๐
งบประมาณก่อนโอน
๑๘๐,๐๐๐.๐๐
โอนครั้งนี้ ลด ๘,๐๐๐.๐๐
ยอดเงินงบประมาณหลังโอน
๑๗๒,๐๐๐.๐๐
ในส่วนของหน่วยงานกองสาธารณสุขผมขอให้ท่านรองเสรีนาเรียน
ชี้แจงครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ เชิญครับ
ประธานสภา

-๙–

นายเสรี เรืองกาญจน์ ขออนุญาตท่านประธานสภา
รองนายกเทศมนตรี เรียนประธานสภา รองประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
ตลอดจนข้าราชการที่เคารพรักทุกท่าน
ในส่วนของหน่วยงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โอนเพิ่ม
รายการที่ ๑
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
ประเภท ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
- ค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ จานวน ๒ คัน
โอนครั้งนี้ เพิ่ม ๑๐๐,๐๐๐.๐๐
ยอดเงินงบประมาณหลังโอน ๑๐๐,๐๐๐.๐๐
* ขนาดที่กาหนดเป็นขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า ๑๒๕
ซีซี แก้ไขเป็น ๑๑๐ ซีซี
โอนลด
ประเภท รายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่น ๆ
- โครงการชาวสะเตงนอกร่วมใจรักษาสิ่งแวดล้อม
งบประมาณอนุมัติ
๓,๑๖๘,๐๐๐.๐๐
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน
๒,๕๖๕,๙๐๐.๐๐
โอนครั้งนี้ ลด
๑๐๐,๐๐๐.๐๐
ยอดเงินงบประมาณหลังโอน
๓,๐๖๘,๐๐๐.๐๐
ในส่วนของหน่วยงาน

กองช่าง
โอนเพิ่ม

ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
- โครงการจัดหาที่ดินเพื่อรองรับการก่อสร้างสนามกีฬา หมู่ที่ ๖
ตาบลสะเตงนอก และหมู่ที่ ๘ ตาบลบุดี
งบประมาณอนุมัติ ๙,๙๑๙,๐๐๐.๐๐
โอนครั้งนี้ เพิ่ม ๙,๙๑๙,๐๐๐.๐๐
ยอดเงินงบประมาณหลังโอน ๙,๙๑๙,๐๐๐.๐๐

- ๑๐ –

นายเสรี เรืองกาญจน์ โอนลด
รองนายกเทศมนตรี

- บุกเบิกถนนผิวจราจรหินคลุก ซอยบาโร๊ะ
หมูที่ ๓
๑๓๓,๐๐๐.๐๐
- บุกเบิกถนนผิวจราจรหินคลุก ถนนมัสยิด
ซอย ๑ หมู่ที่ ๑๓ ๔๔,๐๐๐.๐๐
- ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ซอยเบอร์เส้ง ๕ หมู่ที่ ๑ ๗๙๒,๐๐๐.๐๐
- ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ซอยเปาะเฮง หมู่ที่ ๔ ๔๔๘,๐๐๐.๐๐
- ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ซอยฉัตรชัย หมู่ที่ ๖ ๕๐๐,๐๐๐.๐๐
- ก่อสร้างถนนผิวจราจนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ซอยนิบงบารู ซอย ๑ หมู่ที่ ๗ ๕๑๙,๐๐๐.๐๐
- ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ซอยร่มเกล้า ๒ หมู่ที่ ๙ ๔๘๐,๐๐๐.๐๐
- ก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ซอยสยามแก๊ส หมู่ที่ ๔ ๔๔๐,๐๐๐.๐๐
- ก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ซอยเบอร์เส้ง ๖ หมู่ที่ ๑ ๕๖๓,๐๐๐.๐๐
ประเภท อาคารต่าง ๆ
- ก่อสร้างอาคารตลาดสด หมูที่ ๑๑
๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

ผมขอชี้แจงเพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาท่านใดมีการอภิปรายขอเรียนเชิญครับ
ประธานสภา
นายอดุลย์ แวโวะ เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร ตลอดจนเพื่อนสมาชิกสภา
สมาชิกสภา เขตที่ ๓ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ผมนายอดุลย์ แวโวะสมาชิกสภาเทศบาล
เมืองสะเตงนอก
เขตที่ ๓ ผมขอสอบถามในส่วนของการจัดซื้อที่ดินสิบล้านบาทผมเห็นด้วย
กับโครงการนี้ เพื่อรองรับโครงการใหญ่ที่จะลงสู่สะเตงนอก แต่ผมมีเรื่อง
ติดใจอยู่ คือก่อนหน้านี้ได้ปรึกษาหารือบางส่วนไปแล้วนั้น ขออภัยเพื่อน
สมาชิกสภาที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือโครงการที่จะตัดทิ้ง

- ๑๑ –

นายอดุลย์ แวโวะ ชะลอไปวันนั้นได้ปรึกษาหารือในโครงการที่จะต้องชะลอลงไปประมาณ
สมาชิกสภา เขตที่ ๓ สิบล้านบาท แต่ประเด็นมีอยู่ว่า มีตัว
พระเอกวันนั้นคือหกล้านบาท
ค่าก่อสร้างอาคารตลาดสด หมู่ที่ ๑๑ แต่ในส่วนที่คงเหลืออีกสี่ล้านบาท
ที่ประชุมได้หารือบางส่วนว่า แต่ละเขตจากสามเขตแบ่งสัดส่วนให้เท่ากัน
แต่วันนั้นโครงการที่เสนอมา คือโครงการเขตที่ ๒ ค่อนข้างจะเป็นพระเอก
หลายโครงการที่จะต้องตัดชะลอลงไปประมาณสามถึงสี่โครงการ แต่วันนั้น
ที่ประชุมมีมติว่า โครงการที่ชะลอได้ให้ชะลอไว้ก่อน เนื่องจากว่า
ความสาคัญในพื้นที่ โครงการส่วนหนึ่งของเขตที่ ๑ อีกส่วนหนึ่งเขตที่ ๒
โดยแบ่งสัดส่วนกันไป แต่วันนี้ผมดูในสองโครงการที่จะต้องชะลอลงไป
พูดตรง ๆ คือค่อนข้างเสียเปรียบ ในเขตที่ ๓ นี้ ค่อนข้างจะมีทุกพื้นที่
ทุกหมู่บ้านต้องชะลอลงไป เช่น หมู่ที่ ๓,๔,๗ และหมู่ที่ ๑๓ ต้องชะลอ
ลงไปในปีนี้ ผมอยากทราบว่าเกิดอะไรขึ้นที่ได้นาเสนอในวันนั้นสาม
โครงการในเขตที่ ๒ แต่ ณ วันนี้เหลือเพียงแค่โครงการเดียวที่จะต้องชะลอ
ลงไป ขอให้เพื่อสมาชิกสภาดูด้วยครับ ในเขตที่ ๑ ค่อนข้างจะดีในส่วนตัว
ผม คือชะลอหนึ่งโครงการก่อสร้างอาคารตลาดสดงบประมาณหกล้านบาท
ส่วนโครงการเบอร์เส้ง ๖ และเบอร์เส้ง ๕ หมู่ที่ ๑ ต้องชะลอไป
เช่นเดียวกัน และหมู่ที่ ๖ ผมยอมรับในส่วนตรงนี้ ส่วนสาคัญว่าบางส่วน
จะต้องตอบโจทย์ให้ประชาชนในพื้นที่อยู่แล้ว แต่หลาย ๆ โครงการ
ที่จะต้องชะลอไป จะตอบคาถามประชาชนในพื้นที่อย่างไร ส่วนตรงนี้ผม
ขอให้ทางคณะผู้บริหารและเพื่อนสมาชิกสภาทุกท่านขอให้พิจารณาดูใหม่
ในส่วนของเขตที่ ๓ ค่อนข้างเสียเปรียบ วันนั้นที่ประชุมได้มีมติว่า
ขอชะลอเพียงสองโครงการ แต่วันนี้ปรากฏว่า ห้าโครงการที่ต้องชะลอไป
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ขอคาอธิบายด้วยขอบคุณครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาท่านใดมีการอภิปรายเชิญครับ ถ้าไม่มีเรียนเชิญ
ประธานสภา ฝ่ายบริหารชี้แจงครับ
นายเกษมสันต์ สาแม ท่านประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ
นายกเทศมนตรี ทุกท่าน ผมนายเกษมสันต์ สาแม นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก
ได้ฟังท่านสมาชิกสภาเขตที่ ๓ ที่ได้อภิปรายในเรื่องการแบ่งสรรไม่
เสมอภาพกัน ถ้าดูจากหมู่บ้านตอนนี้ก็ไม่เสมอภาพอยู่แล้ว เพราะได้หารือ
ในที่ประชุมวันนั้นที่นาเสนองบประมาณ
เขตที่ ๑ ตัดโครงการก่อสร้างตลาดสดงบประมาณหกล้านบาท

- ๑๒ –

นายเกษมสันต์ สาแม ถ้ามองเป็นหมู่บ้านค่อนข้างไม่เสมอภาพอยู่แล้ว เพราะได้หารือในที่ประชุม
นายกเทศมนตรี งบในส่วนของการลงทุนที่ประชุมได้มีมติว่า
หมู่บ้านละหนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน
ถ้าอย่างนั้นก็ไม่เสมอภาพอยู่แล้วให้กับเขตที่ ๒ เพราะมีเพียงสามเขต
แต่ในส่วนบางเขตที่ ๑ และเขตที่ ๓ จานวนประชาชรก็ไล่เลี่ยกัน
ผมจะยกประเด็นรวม ๆ ในการปรับลดโอนในการจัดซื้อที่ดิน เพื่อจัดสร้าง
สนามกีฬา ผมได้เสนอเพื่อจัดทาโครงการให้การกีฬาแห่งประเทศไทยอนุมัติ
จัดสรรงบประมาณ ทั้งหมดนี้มาคานึงถึงภาพรวมทั้งตาบลไปอยู่ในเขตที่ ๑
รองรับงบประมาณเกือบสองร้อยกว่าล้านบาท พื้นที่ก่อสร้างขณะนี้
หน้าสานักงานเทศบาลเมืองสะเตงนอกก็เป็นในส่วนของเขตที่ ๑ เหมือนกัน
ผมว่าควรคานึงถึงภาพรวมของเทศบาลเมืองสะเตงนอก
ผมก็ได้มาลาดับความสาคัญความจาเป็น จึงได้งบประมาณนี้มา
เงินเก้าล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน เพื่อรองรับการจัดซื้อที่ดิน
ตามเจตนารมณ์ของท่านนายกคนก่อน ๆ ได้จัดซื้อไว้แล้ว ที่ได้ทราบคือ
ทางการกีฬาแห่งประเทศไทย ในการจัดสร้างสนามกีฬาจะต้องมีที่ดิน
ประมาณแปดสิบไร่ ท่านนายกคนก่อนได้จัดซื้อไว้แล้วห้าสิบไร่
จึงต้องจัดซื้อที่ดินเพิ่มอีกสามสิบไร่
ดังนั้น
จึงขอโอนเพิ่มงบประมาณเก้าล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน
มาจัดซื้อที่ดินแปดสิบไร่เพื่อรองรับงบประมาณกว่าสองร้อยล้านบาท
จะสร้างในเขตที่ ๑ ถ้ามองดูแล้วเหมือนกับว่าไม่ยุติธรรม ขอให้มองเป็น
ภาพรวมทั้งตาบลเป็นสาคัญ
ทั้งหมดนี้เป็นคาชี้แจงภาพรวมให้พี่น้องประชาชนได้รับประโยชน์
มากที่สุดคานึงถึงความจาเป็นมากที่สุด ขอให้ทุกท่านทาความเข้าใจในจุดนี้
ด้วยขอบคุณครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์
ประธานสภา

สมาชิกสภาท่านใดมีการอภิปรายเชิญครับ ถ้าไม่มีเชิญเลขานุการสภา
ดาเนินการต่อไปครับ

นายสมหมาย ลูกอินทร์ ถ้าไม่มีท่านใดจะอภิปราย ต่อไปจะเป็นการลงมติ คือขอปรึกษา
เลขานุการสภา ที่ประชุมก่อนว่าในระเบียบวาระที่ ๔ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายมี
ทั้งหมดสี่หน่วยงาน คือ สานักปลัดเทศบาล กองคลัง กองช่าง และ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขอปรึกษาที่ประชุมว่าจะลงมติ
๑. คราวเดียวทุกรายการของทุกส่วนราชการ
๒. แต่ละส่วนราชการ
๓. ทีละรายการของส่วนราชการ

- ๑๓ –
นายสมหมาย ลูกอินทร์
เลขานุการสภา

ขอหารือที่ประชุมครับ

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ เชิญครับสมาชิกสภาเขตที่ ๑
ประธานสภา
นายบากอรี บาเก็ง ผมนายบากอรี บาเก็ง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
สมาชิกสภา เขตที่ ๑ เขตที่ ๑ ผมขอเสนอให้ลงมติแต่ละกองในแต่ละรายการ เพราะแต่ละกอง
คอมพิวเตอร์ผมดูแล้วเต็มโต๊ะ และผมก็ไม่ทราบว่าจะซื้อไว้ทาไม ผมเข้าไป
ดูแล้วมีทุกโต๊ะ จัดซื้อไว้เพื่อไปเล่นเกมส์ ผมว่าไม่ใช่ครับผม
นายสมหมาย ลูกอินทร์ มีท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่นอีกครับ ถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมมีมติให้
เลขานุการสภา ลงมติทีละรายการ
หน่วยงานสานักปลัดเทศบาล
รายการที่ ๑
ท่านใดเห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณ เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงาน
ประมวลผล เป็นเงิน ๔๔,๐๐๐.๐๐ บาท โปรดยกมือขึ้นครับ
ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ ๒ เสียง
ไม่เห็นชอบ ๙ เสียง
งดออกเสียง ๖ เสียง
นายสมหมาย ลูกอินทร์ รายการที่ ๒
เลขานุการสภา ท่านใดเห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณ ค่าจัดซื้อจอภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐ นิ้ว เป็นเงิน ๓,๖๐๐.๐๐ บาท โปรดยกมือขึ้น
ครับ
ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ ๘ เสียง
ไม่เห็นชอบ ๓ เสียง
งดออกเสียง ๖ เสียง
นายสมหมาย ลูกอินทร์ หน่วยงาน กองคลัง
เลขานุการสภา รายการที่ ๑
ท่านใดเห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณ ค่าจัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจก
จานวน ๒ ตู้ เป็นเงิน ๑๔,๐๐๐.๐๐ บาท โปรดยกมือขึ้นครับ

LCD

- ๑๔ –

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ ๑๒ เสียง
งดออกเสียง ๕ เสียง
นายสมหมาย ลูกอินทร์ รายการที่ ๒
เลขานุการสภา ท่านใดเห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณ ค่าจัดซื้อตู้บานเลื่อนทึบ
จานวน ๑ ตู้ เป็นเงิน ๗,๐๐๐.๐๐ บาท โปรดยกมือขึ้นครับ
ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ ๑๔ เสียง
งดออกเสียง ๓ เสียง
นายสมหมาย ลูกอินทร์ รายการที่ ๓
เลขานุการสภา ท่านใดเห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณ ค่าบารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ (ที่มีวงเงินเกิน ๕,๐๐๐ บาท) เป็นเงิน ๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท โปรด
ยกมือขึ้นครับ
ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ ๑๓ เสียง
งดออกเสียง ๔ เสียง
นายสมหมาย ลูกอินทร์
เลขานุการสภา

หน่วยงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ท่านใดเห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณ ค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์
ขนาดที่กาหนดเป็นขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า ๑๑๐ ซีซี
จานวน ๒ คัน เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท โปรดยกมือขึ้นครับ

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ ๑๓ เญสียง
งดออกเสียง ๔ เสียง
นายสมหมาย ลูกอินทร์
เลขานุการสภา

หน่วยงาน กองช่าง
รายการที่ ๑
ท่านใดเห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณ เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับ
งานประมวลผลโอนเพิ่มอีก เป็นเงิน ๘,๐๐๐.๐๐ บาท โปรดยกมือขึ้นครับ

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ ๑ เสียง
ไม่เห็นชอบ ๓ เสียง
งดออกเสียง

๑๓ เสียง

- ๑๕ –
นายสมหมาย ลูกอินทร์ รายการที่ ๒ อยู่ในหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
เลขานุการสภา ท่านใดเห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณ โครงการจัดหาที่ดินเพื่อ
รองรับการก่อสร้างสนามกีฬา หมู่ที่ ๖ ตาบลสะเตงนอก และ
หมู่ที่ ๘ ตาบลบุดี อาเภอเมือง จังหวัดยะลา โปรดยกมือขึ้นครับ
งบประมาณ ๙,๙๑๙,๐๐๐.๐๐ บาท
ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ ๑๕ เสียง
งดออกเสียง ๒ เสียง
ระเบียบวาระที่ ๕ ญัตติ

ขอความเห็นชอบ อนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ของหน่วยงาน
สานักปลัดเทศบาล กองคลัง กองการศึกษา และกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ เรียนเชิญคณะผู้บริหารชี้แจงครับ
ประธานสภา
นายอับดุลอายิ สามะ เรียนท่านประธานสภา นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี หัวหน้าส่วนราชการ
และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน การแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคาชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๗ ของหน่วยงาน สานักปลัดเทศบาล กองคลัง กองการศึกษา
และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ในโอกาสนี้ผมจะให้ผู้อานวยการกอง
ชี้แจง ถ้าผู้อานวยกองใดไม่ได้อยู่ในที่ประชุม ให้สมาชิกสภาพิจารณากันว่า
จะให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงหรือไม่ สุดแต่ท่านสมาชิกสภา
เชิญผู้อานวยการกองคลังนาเรียนชี้แจงก่อนครับ
นายอับดุลอายิ สามะ เชิญครับ
ประธานสภา
นางนริศรา สาและ เรียนประธานสภา ในส่วนของกองคลังขอ
แก้ไขเปลี่ยนแปลง
ผู้อานวยการกองคลัง คาชีแ้ จง
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
เนื่องจากว่าทางกองคลังได้ตั้งงบประมารจัดซื้อคอมพิวเตอร์สาหรับ
งานประมวลผล งบประมาณ ๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท การจัดทาเทศบัญญัติ
ได้มีการอนุมัติไปเรียบร้อยแล้ว เมื่อทางสภาได้อนุมัติเทศบัญญัติแล้ว
ทางเจ้าหน้าที่พัสดุได้ดาเนินการจัดทารายละเอียดคาชี้แจงราคากลางจัดซื้อ
ทั้งหมด ในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ทาไปที่สานักงานจังหวัด
ทางสานักงานจังหวัดได้แต่งตั้งคณะกรรมการในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์

- ๑๖ –

นางนริศรา สาและ เมื่อทางคณะกรรมการจังหวัดได้อนุมัติเรียบร้อย ในเรื่องงบประมาณ สเป็ก
ผู้อานวยการกองคลัง ที่จะต้องซื้อ ทางสานักงานจังหวัดได้จัดส่ง
รายละเอียดใหม่มาให้
ทาง เทศบาล
เมื่อทางเทศบาลได้รับเอกสารทางเทศบาลก็ต้องจัดทาเอกสารนาเข้าสภา
เพื่อขอความเห็นชอบอีกครั้งหนึ่งในครั้งนี้
รายการที่ ๑
- เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับประมวลผล งบประมาณ
๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท
ข้อความเดิม
- ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับประมวลผล แบบที่ ๑
จานวน ๒ ชุดๆ ละ ๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง ( CPU) ไม่น้อยกว่า ๔ แกนหลัก
(๔ core) และมีความเร็วสัญญานาฬิกาไม่น้อยกว่า ๒.๕ GHz และ
หน่วยความจาแบบ
ข้อความใหม่
มีหน่วยประมวลผลกลาง ( CPU) ไม่น้อยกว่า ๔ แกนหลัก
(๔ core) และมีความเร็วสัญญานาฬิกาไม่น้อยกว่า ๒.๕ GHz และ
หน่วยความจาแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า ๖ MB จานวน ๑
หน่วย
รายการที่ ๒
- จอภาพชนิด LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐ นิ้ว
งบประมาณ ๗,๒๐๐.๐๐ บาท
ข้อความเดิม
ค่าจัดซื้อจอภาพชนิด
LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐ นิ้ว
จานวน ๒ ตัว ตัวละ ๓,๖๐๐.๐๐ บาท
ข้อความใหม่
จอภาพชนิด LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐ นิ้ว
จานวน ๒ ตัว ๆ ละ ๓,๖๐๐.๐๐ บาท
รายละเอียดขอให้ท่านสมาชิกสภาได้พิจารณาตามเอกสารที่ได้
จัดส่งไว้ให้ท่านแล้ว ขอชี้แจงเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ

- ๑๗ –
นายอับดุลอายิ สามะ ขออนุญาตครับ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณ
รองนายกเทศมนตรี รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ของหน่วยงานสานัก
ผมขอให้หัวหน้าสานักปลัดเทศบาลชี้แจงครับ

ปลัดเทศบาล

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ เชิญครับ
ประธานสภา
นายเกรียงศักดิ์ อินทรสกุล
ในส่วนของสานักปลัดเทศบาล ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจง
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
- เครื่องควบคุมและสารองไฟฟ้า
UPS งบประมาณ
๓,๔๐๐.๐๐ บาท
ข้อความเดิม
- เครื่องควบคุมและสารองไฟฟ้า UPS ตั้งไว้ ๓,๔๐๐.๐๐ บาท
จานวน ๒ เครื่อง เครื่องละ ๑,๗๐๐.๐๐ บาท
ข้อความใหม่
- เครื่องสารองไฟฟ้า ๗๕๐ VA จานวน ๒ เครื่อง ๆ ละ
๑,๗๐๐.๐๐ บาท
ข้อความอื่นก็เหมือนเดิม ขอบคุณครับ
นายอับดุลอายิ สามะ ขออนุญาตอีกครั้งครับท่านประธานสภา
ในส่วนของหน่วยงาน
รองนายกเทศมนตรี กองการศึกษาและกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมมอบหมายให้ท่านสมาชิก
สภาเป็นผู้ตัดสินใจ เพราะผู้อานวยการกองไม่ได้เข้าร่วมประชุม ถ้าหาก
ต่อไปผู้อานวยการกองถ้ามีเรื่องที่จะให้สภาพิจารณาจะต้องเข้าร่วมประชุม
ในสภาแห่งนี้ด้วย เพื่อจะได้ชี้แจงให้สมาชิกสภาทราบเหตุผลอะไรที่จะต้อง
โอนเงินและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ขอบคุณครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ กองการศึกษาผู้อานวยการกองไม่ได้เข้าร่วมประชุม ไม่ทราบว่า
ประธานสภา สมาชิกสภาจะให้ท่านใดชี้แจงเชิญครับ
นายอับดุลนาเซร์ ฮะ กราบเรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา เขตที่ ๑ กระผมนายอับดุลนาเซร์ ฮะ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก เขตที่ ๑
ท่านประธานสภาครับ ในเมื่อกองการศึกษาและกองสาธารณสุขไม่
มีผู้อานวยการกองมาชี้แจง ผมขอเสนอให้ฝ่ายบริหารท่านใดที่รับผิดชอบ
อยู่ ขอให้ท่านนาเรียนชี้แจง ขอบคุณครับ

- ๑๘ –

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ เชิญครับ
ประธานสภา
นายเสรี เรืองกาญจน์ เรียนท่านประธานสภา ตามที่ท่านรองนายกเทศมนตรีนาเรียน
รองนายกเทศมนตรี เมื่อสักครู่ คือผมต้องการมาตรฐานเดียวกัน ตามที่ท่านรองนายกเทศมนตรี
ได้นาเรียนว่า ถ้ากองใดมีการโอนเงินและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจง
งบประมาณรายจ่าย เป็นหน้าที่ของหัวหน้าส่วน ข้าราชการ มาชี้แจง
รายละเอียด เพราะว่าคาชี้แจงรายละเอียดนี้ จะเปลี่ยนแปลงตลอดในส่วน
ของสายการเมือง ก็ต้องการคาชี้แจงว่าทาไมเพราะเหตุใดจะต้องจัดซื้อ
ตั้งแล้วทาไมต้องแก้ไขใหม่ ครั้งนี้ผมมาชี้แจงแทน ครั้งต่อไปผมขออนุญาต
ไม่ชี้แจงแทน
ในส่วนของกองการศึกษา การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
- เครื่องพิมพ์ชนิดฉีดหมึก งบประมาณ ๔,๕๐๐.๐๐ บาท
ข้อความเดิม
- ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดฉีดหมึกจานวน ๑ เครื่อง
งบประมาณ
๔,๕๐๐.๐๐ บาท
ข้อความใหม่
- ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์

Multifunction ชนิดฉีดหมึก (Inkjet)
ราคา ๔,๒๐๐.๐๐ บาท จานวน ๑ เครื่อง
ตามที่ทางผู้อานวยการกองคลังได้นาเรียนมาเมื่อสักครู่นี้ ในการ
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ต้องจัดซื้อตามมาตรฐานราคากลางของ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพื่อให้เป็นมาตรฐานในวันนี้ในการทางาน สมัยประชุมสมัยหน้า
ท่านใดรับผิดชอบกองใดขอให้มาชี้แจง ถ้าเป็นในส่วนของเจ้าหน้าที่ก็ต้อง
ชี้แจงด้วยตนเอง ในส่วนของผู้บริหารส่วนใหญ่ได้เข้าร่วมประชุมอยู่แล้ว
เพราะว่าไม่ใช่เฉพาะเนื้องาน ในวาระอื่น ๆ ผมมั่นใจว่าท่านสมาชิกสภา
ทราบทุกท่าน ต้องการที่จะเสนอแนะ ต้องการที่จะสอบถามในเรื่องการ
ทางาน ผมมั่นใจว่าคณะผู้บริหารอาจจะได้คาตอบที่ไม่ตรงทั้งหมดหรือไม่ได้
ทั้งหมด ถ้าสอบถามในส่วนผู้อานวยการกองที่รับผิดชอบ ผมว่าอาจจะได้
เนื้องานมากกว่านี้

- ๑๙ –

นายเสรี เรืองกาญจน์ เพราะฉะนั้น รบกวนขอนาเสนอให้ท่านประธานสภาแจ้ง
รองนายกเทศมนตรี เลขานุการว่า ต่อไปนี้ถ้ามีการประชุมสภาให้ทาหนังสือแจ้งผู้อานวยการกอง
แต่ละกองเข้าร่วมประชุมด้วย ถ้าไม่เข้าร่วมประชุมผมว่าน่าจะมีมาตรการ
หรือถ้าไม่สบายก็ต้องแจ้งให้ทราบด้วย ผมว่าจะได้มีมาตรการที่สมาชิกสภา
ต้องการ เพราะว่าเมื่อสักครู่ในที่ประชุมหลาย ๆ ท่าน เสนอแนะแล้วว่าการ
โอนเงินและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายก็ยินดี แต่ถ้า
ไม่มีคาชี้แจงแต่อย่างใด อยู่ดี ๆ ให้ยกมือ ผมว่าสมาชิกสภาแต่ละท่านเข้า
มาดารงตาแหน่งด้วยคะแนนพันกว่าคะแนน ไมใช่เรื่องง่าย ยกมือก็ไม่ใช่
เรื่องง่าย ความคิดเห็นของแต่ละท่านมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันไป
ฉะนั้น ขอรบกวนท่านประธานสภา มีการประชุมสภาครั้งต่อไป
เรียนเชิญผู้อานวยการกองทุกกองเข้าร่วมประชุมด้วย
ในส่วนของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
- เครื่องพิมพ์ชนิดฉีดหมึก ( INKJET
Printet) งบประมาณ
๔,๓๐๐.๐๐ บาท
ข้อความเดิม
- ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดฉีดหมึก (INKJET Printet) จานวน ๑
เครื่อง งบประมาณ ๔,๓๐๐.๐๐ บาท
ข้อความใหม่
- ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดฉีดหมึก (
INKJET Printet) จานวน ๑
เครื่อง งบประมาณ ๔,๓๐๐.๐๐ บาท
คุณลักษณะพื้นฐานแก้ไขเกือบทั้งหมด ขอให้ท่านสมาชิกสภา
พิจารณารายละเอียดทั้งหมดด้วย ผมขอชี้แจงเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาท่านใดมีการอภิปรายขอเชิญครับ
ประธานสภา ถ้าไม่มีเชิญเลขานุการสภาดาเนินการต่อไปครับ
นายสมหมาย ลูกอินทร์ สาหรับระเบียบวาระที่ ๕ เป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจง
เลขานุการสภา งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
ตามที่ผู้อานวยการกองคลัง ได้กล่าวมาข้างต้น ก่อนที่เทศบาลจะ
จัดซื้อจัดจ้างได้ทาเรื่องไปที่จังหวัด โดยมีคณะกรรมการพิจารณาราคาและ
คุณสมบัติ อีกครั้งหนึ่งและส่งกลับมาให้เทศบาลนาเข้าสภาทั้งสี่รายการนี้

- ๒๐ –

นายสมหมาย ลูกอินทร์ คือจานวนเงินเท่าเดิม แต่คุณสมบัติสูงขึ้น
และบางรายการเงินลดลง
เลขานุการสภา
เช่น ของ หน่วยงานกองการศึกษา ซึ่งรายการทั้งหมดนีเ้ ป็นไปตามราคา
กลาง
ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพราะฉะนั้น ก่อนที่จะจัดซื้อต้องดาเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ
คือการนาเข้าสภา เพื่อขอให้สภาพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามมติของ
คณะกรรมการจังหวัด
ต่อไปเป็นการลงมติแต่ละรายการ
หน่วยงานสานักปลัดเทศบาล
- เครื่องควบคุมและสารองไฟฟ้า
UPS งบประมาณ ๓,๔๐๐.๐๐ บาท
ท่านใดเห็นชอบให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
จัดซื้อเครื่องควบคุมและสารองไฟฟ้า UPS งบประมาณ ๓,๔๐๐.๐๐ บาท
โปรดยกมือขึ้นครับ
ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ ๑๒ เสียง
งดออกเสียง ๕ เสียง
นายสมหมาย ลูกอินทร์
เลขานุการสภา

หน่วยงาน กองคลัง ๒ รายการ
รายการที่ ๑
- เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผล งบประมาณ
๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท
ท่านใดเห็นชอบให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผล งบประมาณ ๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ ๑๕ เสียง
งดออกเสียง ๒ เสียง
นายสมหมาย ลูกอินทร์
เลขานุการสภา

รายการที่ ๒
- จอภาพชนิด LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐ นิ้ว
จานวน ๒ ตัว งบประมาณ ๗,๒๐๐.๐๐ บาท
ท่านใดเห็นชอบให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
จัดซื้อจอภาพชนิด LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐ นิ้ว
จานวน ๒ ตัว งบประมาณ ๗,๒๐๐.๐๐ บาท โปรดยกมือขึ้นครับ

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ ๑๕ เสียง
งดออกเสียง ๒ เสียง

- ๒๑ –
นายสมหมาย ลูกอินทร์
หน่วยงาน กองการศึกษา
เลขานุการสภา
- เครื่องพิมพ์ชนิดฉีดหมึก งบประมาณ ๔,๕๐๐.๐๐ บาท
ท่านใดเห็นชอบให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดฉีดหมึก จานวน ๑ เครื่องบประมาณ
ง
๔,๕๐๐.๐๐ บาท
โปรดยกมือขึ้นครับ
ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ ๑๕ เสียง
งดออกเสียง ๒ เสียง
นายสมหมาย ลูกอินทร์
เลขานุการสภา

หน่วยงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- เครื่องพิมพ์ชนิดฉีดหมึก ( INKJET Printet) งบประมาณ
๔,๓๐๐.๐๐ บาท
ท่านใดเห็นชอบให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดฉีดหมึก (
INKJET Printet) จานวน ๑ เครื่อง
งบประมาณ ๔,๓๐๐.๐๐ บาท โปรดยกมือขึ้นครับ

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ ๑๕ เสียง
งดออกเสียง ๒ เสียง
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ เรื่องที่ทางฝ่ายบริหารให้เชิญผู้อานวยการกองเข้าร่วมประชุม
ประธานสภา สภาทุกครั้งนั้น
งานกิจการสภาได้ทาหนังสือเชิญผู้อานวยการกองเข้าร่วมประชุม
สภาทุกครั้งเป็นลายลักษณ์อักษรส่งถึงทุกกองทุกครั้ง ตรงนี้ผมอยากจะ
ฝากให้สมาชิกสภาทุกท่านเรียนเชิญนาเสนอว่าจะแก้ปัญหาให้ผู้อานวยการ
กองทุกกองมาเข้าร่วมรับฟังข้อเสนอแนะของสมาชิกสภาในสภาแห่งนี้
อย่างไร เชิญครับ
นายอับดุลนาเซร์ ฮะ กราบเรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาและ
สมาชิกสภา เขตที่ ๑ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
กระผมนายอับดุลนาเซร์ ฮะ สมาชิกสภา
เทศบาลเมืองสะเตงนอก เขตที่ ๑ ท่านประธานสภาครับ ผมเห็นด้วย
อย่างยิ่งให้ทาหนังสือเชิญแต่ละกองให้เข้าร่วมประชุมพร้อมกันกับสมาชิก
สภาเทศบาลอย่างเช่นเรื่องการพิจารณาการโอนเงิน
และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ผมก็ขอให้มี
ผู้อานวยการแต่ละกองหรือว่าผู้รับผิดชอบโดยตรงให้มาอยูแห่่ในสภา
งนี้ด้วย เพื่อที่
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นายอับดุลนาเซร์ ฮะ ผู้อานวยการจะได้ชี้แจงสมาชิกสภา เช่น การจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
สมาชิกสภา เขตที่ ๑ ซื้อทาไม เพราะเหตุผลใดให้เข้ามาชี้แจง ถ้าหากเชิญแล้วไม่เข้าร่วมประชุม
อีก ให้ผู้อานวยการทาหนังสือชี้แจง ว่าเป็นเพราะเหตุใดถึงไม่เข้าร่วมประชุม
สภา แต่เมื่อทาเอกสารการโอนเงินและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายเสนอต่อสภาได้ แต่ตนเองไม่ได้เข้าร่วมประชุมผมก็
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง เช่นวันนี้ผมก็มีปัญหาต้องแจ้งทางกองช่างหลายเรื่อง
แต่วันนี้ผมจะไม่แจ้งไม่อภิปรายใด ๆ ทั้งสิ้น เพราะว่าผมดูแล้วไม่มี
ผู้อานวยการกองช่างและท่านรองนายกเทศมนตรีที่รับผิดชอบกองช่างไม่อยู่
และผมขอให้ท่านประธานสภาทาหนังสือแจ้งแต่ละกองให้เข้าร่วมประชุม
ด้วยและถ้าหากไม่มาเข้าร่วมประชุมให้ชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษร
ขอบคุณครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาท่านใดมีเรื่องเสนอแนะเรียนเชิญครับ
ประธานสภา
นายอดุลย์ แวโวะ ท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
สมาชิกสภา เขตที่ ๓ ผมมีเรื่องจะเสนอแนะสองเรื่อง
เรื่องที่ ๑ ในฐานะส่วนหนึ่งผมเป็นคณะกรรมการ
การพิจารณา
แผนพัฒนาสามปีของเทศบาลเมืองสะเตงนอก ผมได้รับเรื่องจาก
คณะกรรมการหลาย ๆ ท่าน ในเรื่องการเพิ่มเติมแผนพัฒนาสามปี
ของเทศบาลเมืองสะเตงนอก สืบเนื่องเมื่อครั้งที่แล้วผมได้เข้าประชุม
ในส่วนของคณะกรรมการพิจารณาแผนพัฒนาสามปีการเพิ่มเติมหลายๆ
โครงการที่เพิ่มเติมขึ้นมาสมาชิกสภาหลาย ๆ ท่านยังไม่ทราบเรื่องเลยครับ
ผมส่วนหนึ่งที่ทราบเพราะผมเป็นหนึ่งในคณะกรรมการพิจารณาแผนพัฒนา
สามปีด้วย โครงการที่ได้ประชุมครั้งที่แล้วในวงเงินสิบล้านบาท
เฉพาะซอยเรืองเริงกุลฤทธิ์ซอยเดียว หลาย ๆ ซอยในเขตนั้นเพิ่มเติม
ในแผนพัฒนาสามปี ต่อไปผมขอนาเสนออย่างนี้ครับว่า การที่จะเพิ่มเติม
โครงการในพื้นที่สะเตงนอกทั้งหมด ถ้าเป็นไปได้ส่วนหนึ่งควรให้สมาชิกสภา
ทราบด้วย แต่ผมดูโครงการวันนั้นหลาย ๆ โครงการ คือการแก้ปัญหา
น้าท่วม เนื่องจากว่าจะมีคูระบายน้าและทางเท้า คิดว่าถ้าเป็นไปได้ตรงนั้น
น่าจะสวยงาม แต่ผมมาย้อนคิดอีกครั้งว่า ความจาเป็นในพื้นที่อื่น ๆ
ต้องการคูระบายน้า ทางเท้าอีกมาก ผมขอนาเสนอว่า ต่อไปให้สมาชิกสภา
ทราบด้วย เนื่องจากว่าทุกครั้งที่นาเสนอแผนพัฒนาสามปีเข้าไปนี้ ต้องผ่าน
ประชาคมในพื้นด้วย และส่วนหนึ่งต้องให้สมาชิกสภารับทราบด้วย
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นายอดุลย์ แวโวะ เรื่องที่ ๒ ผมขอในส่วนของการบริหารงานบุคคล คือประมาณห้า
สมาชิกสภา เขตที่ ๓ เดือนที่ผ่านมา ผมได้ดูระบบการบริหารงานบุคคลในสะเตงนอก สานักงาน
เทศบาลเมืองสะเตงนอกนี้หลาย ๆ กองก็จะมีปัญหา
ปัญหาแรก คือการไม่เข้าใจซึ่งกันและกัน
ปัญหาที่สอง คือความสามัคคีในองค์กรยังขาดหายมาก
ในตอนนี้ คือขาดหลักธรรมาภิบาลเลยในตอนนี้ ต่างกองก็ทางานไปและ
ขาดความสุขมาก ผมดูพนักงานในสานักงานเทศบาลเมืองสะเตงนอกตอนนี้
ค่อนข้างขาดความสุขในการทางาน ถ้าขาดความสุขความร่าเริงก็ไม่มา
สติก็ไม่มา สุดท้ายปัญญาก็ไม่มีในการทางาน ผมขอฝากผู้ที่ดูแลกองทุกกอง
และฝากดูแลผู้อานวยการกองทุกกองด้วย ผมพยายามทางานให้มีความสุข
และเป็นธรรมาภิบาลให้มากที่สุด ผมขอฝากด้วย ผมขอกล่าวรายละเอียด
เพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาท่านใดมีเรื่องเสนอแนะขอเรียนเชิญครับ
ประธานสภา
นายบากอรี บาเก็ง สวัสดีครับท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
สมาชิกสภา เขตที่ ๑ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
ตามที่ผมได้กล่าวมาเมื่อประชุมครั้งที่แล้ว เรื่องการมาทางานของ
พนักงาน ถ้าพนักงานมาสายหรือมาผิดเวลาก็ให้ทาหนังสือชี้แจง
ให้ปลัดเทศบาลทราบ ตั้งแต่สองเดือนที่ผ่านมาวันอังคารตรงกันเวรผม
พอดี ทุกครั้งที่ผมมาวันอังคารและวันอื่น ๆ ผมก็มาเหมือนกัน แต่ว่า
ปลัดเทศบาลไม่เข้ามาทางานอีก คือมาทางานเกินเที่ยงทุกครั้ง ไม่ทราบว่า
ปลัดเทศบาลต้องชี้แจงให้ใครทราบในฐานะที่ปลัดเป็นข้าราชการคนหนึ่ง
เหมือนกัน ผมฝากฝ่ายบริหารด้วย ถ้าเกิดมีราชการที่ใดก็ต้องทาหนังสือ
แจ้งให้ทราบ ไม่ใช่ว่าเป็นปลัดเทศบาลแล้วจะมาทางานตอนไหนก็ได้
ทุกครั้งที่ประชุมแผนพัฒนาสามปีฉบับเพิ่มเติมตามที่สมาชิกสภาเขตที่ ๓
ได้นาเรียนมาเมื่อสักครู่ ผมได้ฟังคร่าว ๆ แต่ว่าไม่ได้เข้าไปในห้องประชุม
ส่วนมากจะเป็นการประชุมเพื่อรับทราบ ไม่ใช่ประชุมเพื่อพิจารณาทุกครั้ง
จะเป็นอย่างนี้ครับผม แต่โครงการงบประมาณสิบล้านบาทมีแต่
ซอยเรืองเริงกุลฤทธิ์ทั้งแปดโครงการ ทั้งที่ตาบลสะเตงนอกโดยเฉพาะ
หมู่บ้านสถิตภิรมย์ถ้าท่านไม่เชื่อท่านก็ลองเข้าไปดู เพราะว่าถนนเป็นหลุม
เป็นบ่อ ถ้าเกิดคนท้องใช้เส้นทางนั้นรับรองแท้งแน่ ๆ ครับ ผมดูความ
จาเป็นแม้กระทั้ง หมู่ที่ ๙ และหมู่ที่ ๑๒ ก็มีเหมือนกัน แต่ทาไมมีแต่
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นายบากอรี บาเก็ง ซอยเรืองเริงกุลฤทธิ์ทั้งแปดโครงการ ในงบประมาณสิบล้านบาท
สมาชิกสภา เขตที่ ๑ โครงการนี้เป็นงบประมาณจากหน่วยงานนอก แต่ขอในนามเทศบาลเมือง
สะเตงนอก ผมได้ไปสารวจแล้วถนนสายนั้น มีไม่ถึงหนึ่งร้อยหลังคาเรือน
เมื่อก่อนผมดีใจมากที่มีปลัดเทศบาลจบดอกเตอร์มาดารงตาแหน่ง
ในเทศบาลเมืองสะเตงนอก แต่ปรากฏว่าพอเห็นแปดโครงการนี้ผมเสียใจ
มาก ขอบคุณครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์
ประธานสภา

เชิญสมาชิกสภาเขตที่ ๓ ครับ

นายอดุลย์ แวโวะ ผมขอเพิ่มจากที่ผมได้นาเรียนมาเมื่อสักครู่นี้
พูดถึงผู้อานวยการ
สมาชิกสภา เขตที ๓
กองทุกกอง ฝากไปถึงกองช่างในส่วนที่รับงานนอกของประชาชนในพื้นที่
ของการออกแบบบ้าน ผมฝากถึงผู้อานวยการกองด้วย จะรับงานนอกรับได้
แต่ให้ตรงเวลาที่นัดกับเขาด้วย พยายามทางานนอก เหนือเวลาราชการ
เนื่องจากว่าหลายท่านที่ยื่นเสนอขอแบบ จากเทศบาลเมืองสะเตงนอก
ค่อนข้างล่าช้ามาก เขาค่อนข้างที่จะเสียใจมากในการทางานของเจ้าหน้าที่
แต่ในส่วนตรงนี้เขาได้อ้างว่า ผู้อนุมัติยังไม่เซ็น ที่แท้จริงเขา รับงานเกิน
พิกัด ตอนนี้ฝากถึงผู้อานวยการกองด้วยว่า ถ้าจะรับงานพยายามให้ตรง
เวลา และก็ชี้แจงให้ชาวบ้านได้ทราบ ถึงสถานการณ์ที่ล่าช้าด้วย แต่ตอนนี้
ที่เสียคือพอลงพื้นที่ชาวบ้านจะถามสมาชิกสภาว่าแบบแปลนบ้านของเขา
ดาเนินการไปถึงไหนแล้วเสร็จแล้วหรือยัง พอมาถามที่กองช่าง กองช่าง
บอกว่าเสนอให้ผู้บริหารอนุมัติอยู่ยังไม่ได้เซ็น แต่ที่แท้จริงแบบแปลนยังไม่
ออกจากกองช่างอีก ฝากถึงกองช่างและผู้ดูแลกองช่างด้วย ขอบคุณครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ เชิญครับสมาชิกสภา เขตที่ ๒
ประธานสภา
นางอุมาพร ใจแผ้ว กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ รวมถึงคณะผู้บริหาร และ
สมาชิกสภา เขตที่ ๒ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางอุมาพร ใจแผ้ว สมาชิกสภา
เทศบาลเมืองสะเตงนอก เขตที่ ๒
๑. ดิฉันขอถามว่า คือข้อราชการที่หารือเรื่องแนวทางจะให้
ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมไม่ทราบว่าจบประเด็นแล้วหรือยัง
๒. ตามที่ท่านสมาชิกสภา เขตที่ ๓ ได้กล่าวถึงเรื่องของถนน
สถิตย์ภิรมย์ ดิฉันจาได้ว่าวันที่เขาจัดตั้งชุมชนสถิตภิรมย์ในวันนั้นได้มี
สมาชิกสภาร่วมอยู่ด้วยหลายท่านทั้งเขตที่ ๑ ด้วยถ้าจาไม่ผิด ถนนเส้นนั้น
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นางอุมาพร ใจแผ้ว มีท่านหนึ่งที่เป็นเจ้าของโครงการได้กล่าวว่า ถนนเส้นนี้ยังไม่ได้โอนมอบ
สมาชิกสภา เขตที่ ๒ ให้กับทางเทศบาลเมืองสะเตงนอก ยังไม่ได้โอนขึ้นเป็นสาธารณะประโยชน์
ซึ่งอานาจตรงนี้ทางเทศบาลเมืองสะเตงนอกไม่สามารถเข้าไปดาเนินการ
เรื่องถนนได้ จึงได้พยายามผลักดันเป็นโครงการพัฒนาเมืองเกิดขึ้นทั้งหมด
น่าจะเป็นคาตอบพอที่ท่านสมาชิกสภาเขตที่ ๑ ได้ เพราะเขตที่ ๑
ไปหลายท่านในวันนั้นและก็ได้ฟัง
๓. ถ้าจบเรื่องแนวทางเกี่ยวกับมาตรการที่จะให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ามา
ดาเนินการเข้ามานั่งเข้าร่วมประชุม เสร็จแล้วช่วยกรุณาบอกด้วย
เพราะยังมีข้อเสนอแนะประเภทอื่นอีก ขอบคุณค่ะ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ เรียนเชิญคณะผู้บริหารชี้แจงครับ
ประธานสภา
นายเกษมสันต์ สาแม เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา ตลอดจน
นายกเทศมนตรี
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมในนามคณะผู้บริหารมาในตาแหน่ง
นายกเทศมนตรี ทุกเรื่องทุกปัญหาน้อมรับ จะพึงพอใจทุกบ้านทุกคน
เป็นไปไม่ได้ แต่ความตั้งใจใช่
อันดับแรก ตามที่สมาชิกสภา เขตที่ ๓ นายอดุลย์ แวโวะ
นาเสนอมาว่าเกี่ยวกับแผนพัฒนาสามปีน้อมรับครับ แต่ในเรื่องของ
แผนพัฒนาสามปี จะนาเรียนชี้แจงทุกท่านไม่ใช่เพราะว่าลาพังทาเฉพาะแต่
เพียงเราไม่ได้ ต้องมีคณะกรรมการ ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการ
ในเรื่องของซอยเรืองเริงกุลฤทธิ์ ก่อนหน้านี้ไม่มีในแผนพัฒนา
สามปี แต่ในเมื่อบอกได้ว่าอยู่ส่วนร่วมกับเทศบาลเมืองสะเตงนอกก็ว่าได้
นาเสนอจะช่วยหางบประมาณจากหน่วยงานนอกให้ โดยที่ไม่ได้เอา
งบประมาณจากเทศบาลเมืองสะเตงนอกแต่อย่างใด ในฐานะที่ผมเป็นคณะ
ผู้บริหารด้วยความยินดี ทุกเรื่องที่จะดาเนินการต้องบรรจุลงในแผนพัฒนา
สามปีก่อน ก็เห็นสมควรว่าน่าจะเห็นด้วย เพราะช่วยหางบประมาณจาก
หน่วยงานนอกมาพัฒนาในตาบลสะเตงนอก นาเรียนชี้แจงที่ว่า
ซอยเรืองเริงกุลฤทธิ์ แต่ถ้าจะยกตัวอย่างอาคารสามชั้นหน้าสานักงาน
เทศบาลเมืองสะเตงนอก ที่ผ่านมาได้มีการประชุมมีสมาชิกสภาท่านหนึ่งไม่
เห็นด้วย ได้กล่าวว่าไปสร้างโดยที่ลาดับความสาคัญนี้ยังก่อน ต้องทาอย่าง
อื่นก่อน แต่สืบเนื่องจากว่างบประมาณจากหน่วยงานอื่น ที่จะอุดหนุนใน
เทศบาลเมืองสะเตงนอกต้องยินดี มาสร้างอาคารสามชั้น
งบประมาณยี่สิบกว่าล้านบาท น่าจะเห็นด้วยตามตัวอย่างที่ได้กล่าวมา

- ๒๖ –

นายเกษมสันต์ สาแม ส่วนซอยเรืองเริงกุลฤทธิ์ และชุมชนสถิตภิรมย์ ไม่ใช่ว่าปล่อยปละละเลย
นายกเทศมนตรี เห็นด้วยและได้ไปตรวจถนนเป็น
หลุมเป็นบ่อถนนสายนั้น เดิมเป็นของ
สถิตภิรมย์สร้างเพื่อรองรับการขายบ้านอยู่อาศัย สุดท้ายก็ยกให้เป็นถนน
สาธารณะ ทุกวันนี้เมื่อเป็นที่สาธารณะแล้ว ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อก็ไม่นิ่ง
ดูดาย ได้นาเสนอไปหลายครั้ง เริ่มแรกโครงการพัฒนาเมืองของส่วนกลาง
ให้จัดตั้งชุมชน ได้เสนอสร้างถนนในชุมชนสถิตภิรมย์ ต่อมาได้นาเสนอ
ให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัด และได้รับเรื่องไว้ให้เทศบาลเมือง
สะเตงนอกจัดทาแบบแปลน และได้นาเสนอองค์การบริหารส่วนจังหวัด
อีกครั้ง แต่ค่อนข้างล่าช้า มีงบประมาณในส่วนคิดรายหัว ๔๐๐ บาทต่อ
รายหัว จึงได้จัดทาแบบแปลนโครงการซ่อมแซมถนนชุมชนสถิตภิรมย์
สี่เรื่องได้นาเสนอ เพื่อจะให้ได้งบประมาณมาซ่อมแซมถนนใน
หมู่บ้านสถิตภิรมย์
ส่วนในเรื่องการรับการนอก เป็นสิทธิส่วนบุคคลไม่ได้เกี่ยวกับ
เทศบาลเมืองสะเตงนอก ในเมื่อมีปัญหามากระทบกับงานประจาที่ทาอยู่
คือในส่วนที่รับผิดชอบอยู่ น้อมรับที่จะไปพูดคุยไปหารือว่า ให้ทันกับงาน
ประจาด้วย งานนอกต้องทางานนอกเวลา
เรื่องความสามัคคีในองค์กร คือไม่มีใครไม่อยากได้ความสามัคคีใน
องค์กร น้อมรับที่จะไปแก้ไขให้เหมือนกันในฐานะผู้บริหาร
เรื่องของการมาทางานสาย ในนามคณะผู้บริหาร ผมก็ตั้งเป้าหมาย
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ บางครั้งบางคราวเขาทางานบางวันอาจจะถึงเที่ยงคืน
ก็มีการมาสายบ้าง แต่ถ้ามาสายตลอดก็ไม่ดี เหมือนกับเรื่องนี้ก็น้อมรับจะ
ไปพูดคุยให้ไปแก้ไข ขอบคุณครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ ไม่ทราบว่าฝ่ายบริหารจะชี้แจงเพิ่มเติมหรือไม่ถ้ามีเชิญครับ
ประธานสภา
นายเสรี เรืองกาญจน์ ไม่ได้ชี้แจงครับ แต่จะแจ้งถึงประธานสภาสามเรื่องเกี่ยวกับหมู่บ้าน
รองนายกเทศมนตรี สถิตภิรมย์ วันนั้นที่ทาประชาคม ของบประมาณพัฒนาเมืองผมก็ร่วมด้วย
ในวันนั้น ซึ่งในวันนั้นมีประชาชนออกมาจานวนมาก เทศบาลเมือง
สะเตงนอกได้รับคาชมเรื่องเดียว คือการจัดเก็บขยะ แต่ตอนนี้ที่เป็นปัญหา
เรื่องใหญ่ที่สุดคือถนน วันนั้นเจ้าของโครงการคือคุณเอก หอการค้าก็ร่วม
ประชุมด้วย และวันนั้นท่านนายกเทศมนตรีติดภารกิจประชุมสันนิบาต
ที่เชียงใหม่ถ้าจาไม่ผิด ผมเข้าร่วมประชุมในวันนั้นสรุปความต้องการดังนี้

- ๒๗ –
นายเสรี เรืองกาญจน์ อับดับแรก ต้องการถนนและคูระบายน้า ทางเทศบาลได้บอก
รองนายกเทศมนตรี เหตุผลหลาย ๆ อย่าง โดยเฉพาะคณะกรรมการว่าด้วยเหตุผลอะไร ทาไม
สถิตภิรมย์เป็นอย่างนั้น ถ้าพูดในเชิงกลาง ๆ ด้วยในการทาธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ เมื่อบ้านขายหมดที่นี้ถนนที่เป็นของส่วนบุคคลต้องยกเป็น
สาธารณะ เพราะไม่อยากดูแลไม่อยากซ่อมแซม ทาให้ภาระนี้ตกเป็นของ
เทศบาลเมืองสะเตงนอก ปัญหาทุกท่านก็ทราบดีเป็นปัญหาใหญ่ในหมู่บ้าน
สถิตภิรมย์ เพราะตอนนี้ดูแล้วประมาณสองร้อยครัวเรือน ผมก็พยายามใน
ฐานะที่ดูแลเขตที่ ๑ คุยกับเจ้าของโครงการที่ได้เสียชีวิตไปแล้วเนื่องจาก
เครื่องบินตก ท่านยินดีที่จะสนับสนุนเทศบาลเมืองสะเตงนอก แต่ด้วยท่าน
ได้เสียชีวิตแล้ว ถ้างบประมาณสร้างในสถิตภิรมย์หมดห้าล้านบาท ท่านจะ
ให้หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นบาท และงบประมาณของเทศบาลเมือง
สะเตงนอกอีกสองล้านห้าแสนบาท ถ้าท่านแสดงเจตนารมณ์อย่างนั้นก็ยินดี
เพราะเราต้องการรับผิดชอบร่วมกัน แต่ด้วยอายุท่านสั้นก็จะไปสานต่อ
ไม่ได้ วันนั้นที่ประชุมที่สถิตภิรมย์ สมาชิกสภาก็ได้ไปร่วมประชุมและได้รับ
ปากกับชาวบ้านว่าปี ๒๕๕๗ เทศบาลเมืองสะเตงนอกต้องทาให้ได้ ในส่วน
ของงบประมาณจะดาเนินการอย่างไร ท่านนายกเทศมนตรีก็กาลังหาวิธี
หางบประมาณอยู่ไม่ว่างบสส. งบโครงการพัฒนาเมือง ไม่นิ่งดูดาย แบบ
แปลนของสถิตภิรมย์ตอนนี้อยู่ที่สานักงานไม่รู้กี่สานักงานแล้ว แต่จนบัดนี้
เป็นศูนย์อยู่ทาให้เราอยู่ไม่ได้ และมีงบประมาณสี่ร้อยบาทต่อหัว
ท่านนายกเทศมนตรีได้กล่าวมาเมื่อสักครู่ เรียกว่างบชดเชย ท่านนายกเท
ศมตรีได้ให้ทางกองช่างไปสารวจ เสร็จแล้วจะได้งบประมาณตรงนั้น ถ้าจา
ไม่ผิดเงินสี่ล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน ตอนนี้เสนอไปที่จังหวัดแล้ว
งบนี้ดาเนินการสองโครงการ
๑. ที่สถิตภิรมย์
๒. คูระบายน้าหน้าหมู่บ้านสถิตภิรมย์ถึงหอปาติมาแก้ปัญหา
น้าท่วม ส่วนถนนตามที่ท่านสมาชิกสภาเขตที่ ๒ ได้กล่าวมาเป็นถนน
ส่วนบุคคลจริง ๆ แล้วถนนนี้ยกให้เป็นสาธารณะประมาณเป็น ๒ ปีกว่าแล้ว
ฉะนั้น ตกเป็นภาระที่เทศบาลเมืองสะเตงนอกต้องดูแล แต่ถามว่า
สถิตภิรมย์ทางเข้าสองเมตร ถ้าสร้างเป็นคอนกรีตเฉพาะสายหลักทางเดียว
จากทางเข้าถึงมัสยิด งบประมาณเก้าล้านกว่าบาท หนักแต่เป็นภาระของ
เทศบาลเมืองสะเตงนอก อาทิตย์ที่แล้วก็ได้เข้าไปละหมาดที่มัสยิดในชุมชน
สถิตย์ภิรมย์ ท่านรองประธานสภาก็ลงพื้นที่ไปกับผมด้วย ต้องมีมาตรฐาน

- ๒๘ –

นายเสรี เรืองกาญจน์ ในการสร้างถนนแอสฟัลท์ติก ต้องจากัดน้าหนักของรถบรรทุกที่เข้าไป
รองนายกเทศมนตรี ซ่อมแซมข้างในสถิตภิรมย์ เพื่อป้องกันถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ
ฉะนั้น ให้ทุกท่านพูดคุยกับอาจารย์ ครู ช่วยกันคิดช่วยกันทา
เทศบาลจะมีงบประมาณลงไปก่อสร้าง ทายังไรก็ได้ปกป้องเทศบาลเมือง
สะเตงนอก ถามว่านายกเทศมนตรี สมาชิกสภา ใครบ้างที่ไม่อยากทา
แต่เราติดขัดในเรื่องงบประมาณ นี่คือประเด็นเรื่องใหญ่ ช่วยบอกให้
ชาวบ้านรับทราบ ฝ่ายบริหารไม่ได้อยู่เฉย พยายามบอกข้อมูลที่แท้จริงด้วย
เหตุผลที่ยังไม่ได้ลงงบประมาณตรงนั้น ทุกคนหวังดีครับ คิดครับจะพัฒนา
แต่จะพัฒนาต้องมีรูปแบบการพัฒนา แบบแปลนประเด็นนี้น่าจะผ่านใช่
หรือไม่ครับท่านนายกเทศมนตรี งบประมาณมีอยู่แล้วที่จังหวัดที่จะ
อุดหนุนมาพัฒนาตรงนั้นงบประมาณสี่ล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน ผมดูแล้ววัน
นั้น
เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ ตามที่สมาชิกสภาเขตที่ ๑ ได้กล่าวมาเมื่อ
สักครู่ มาทางานสายทุกเดือนผมให้สรุป ถ้าท่านสงสัยดูได้ที่บุคลากร
เพราะบุคลากรจะส่งเอกสารให้ผมทุกเดือน ว่าพนักงานเทศบาลและ
พนักงานจ้างมาทางานกี่คนทุกครั้ง ผมก็จะตรวจสอบทุกครั้งให้
ผู้อานวยการตักเตือนพนักงานที่มาสาย สองวันที่แล้วผมก็ได้ทาเป็นลาย
ลักษณ์อักษรไป ผมดูรายละเอียดที่มาสายสิบหกครั้ง แปดครั้ง สามครั้งบ้าง
กองสาธารณสุขเมื่อวานผมได้แจ้งแล้ว ถ้ามาสายต่อเดือนสามครั้ง
ผมจะเรียกตัวต่อตัวมานั่งคุย ไม่ใช่จะมาตาหนิจะถามด้วยเหตุผล ไม่ทราบ
ว่าเขาอาจจะมีเหตุผลที่บ้านที่ไม่กล้าบอกให้ทราบก็ได้ ถ้าเป็นมติแล้ว
ยอมรับในที่ประชุมไม่ใช่ว่าทุกคนจะติดภารกิจทุกวัน ผมก็มีภารกิจที่ต้องทา
แต่อย่างที่สมาชิกสภาได้นาเรียนมาเมื่อสักครู่นี้ อย่าให้เกินไปพอดี ๆ
ยืดหยุ่นอย่ามาสายทุกวัน จะบริหารคนอื่นได้อย่างไร
ช่วงนี้จะเข้าเรื่องกีฬาประจาปีของเทศบาลเมืองสะเตงนอกที่จะจัด
ทุกปี จะจัดที่สนามศูนย์พัฒนาชุมชนฯ (ศวพ.) ปีนี้ท่านกานันตาบล
สะเตงนอกได้นางบประมาณของ ศอ.บต. ซ่อมแซมอยู่ กาลังปลูกหญ้าใน
สนาม จึงต้องจัดหาสถานที่จัดกีฬาใหม่ พรุ่งนี้เวลา ๑๔.๐๐ น. ผมนัด
ประชุมได้ส่งหนังสือแจ้งแต่ละหมู่บ้านแล้วให้มาร่วมประชุมปรึกษาหารือว่า
ปีนี้จะจัดที่ใด จัดอย่างไร และมีชนิดกีฬาอะไรบ้าง ขอเรียนเชิญสมาชิกสภา
ท่านใดที่สนใจหรือจะร่วมนาเสนอความคิดเห็นนี้ได้ครับ ณ ห้องประชุม
อาคารหนึ่ง ชั้น ๒ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น จึงนาเสนอให้สมาชิกสภา
รับทราบ ขอชี้แจงรายละเอียดเพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ
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นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาท่านใดมีการเสนอแนะเชิญครับ
ประธานสภา
นายบากอรี บาเก็ง สวัสดีครับผมนายบากอรี บาเก็ง สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
สมาชิกสภา เขตที่ ๑ สะเตงนอก เขตที่ ๑ เมื่อสักครู่ผมได้กล่าวถึงถนนเรืองเริงกุลฤทธิ์ แต่ท่าน
นายกเทศมนตรีได้ชี้แจงแล้วว่า งบประมาณนั้นจากหน่วยงานภายนอก โดย
ที่ปลัดเทศบาลได้หางบประมาณด้วยตนเอง แต่ที่ประชุมแผนพัฒนาสามปี
เพิ่มเติม กานันตาบลสะเตงนอกและนายอดุลย์ แวโวะ สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองสะเตงนอก เขตที่ ๓ ได้ถามผมว่า ทาไมแปดโครงการทาที่ซอยนั้น
ซอยเดียว
ต่อไปนี้ถ้าเป็นงบประมาณจากหน่วยงานอื่นที่หาด้วยตนเอง
ผมจะไม่ขอเกี่ยวข้องและจะไม่ว่าอะไร ถ้างบประมาณหาได้จะไป
ดาเนินการตรงไหนก็ได้จะไม่ว่าอะไร แต่ว่าอย่าขอให้นามเทศบาลเมือง
สะเตงนอก ให้ขอในนามส่วนตัวก็แล้วกัน ขอบคุณครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ เชิญสมาชิสภาเขตที่ ๑
ประธานสภา
นายอับดุลนาเซร์ ฮะ กราบเรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
สมาชิกสภา เขตที่ ๑ กระผมนายอับดุลนาเซร์ ฮะ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก เขตที่ ๑
ท่านประธานสภาครับ ผมขอเสริมเรื่องซอยเรืองเริงกุลฤทธิ์ที่จริงไม่อยากจะ
ขึ้นอภิปรายแล้ว แต่ท่านนายกเทศมนตรีได้ชี้แจงไปแล้วว่าเป็นงบประมาณ
จากหน่วยงานนอกไม่ใช่งบประมาณของเทศบาลเมืองสะเตงนอก
แต่ที่แท้จริงผมว่า ถ้าจะให้ดีกระจายงบประมาณจะดีกว่า แต่นี้ทาอยู่
ซอยเดียว ผมก็ไม่เห็นด้วยตามที่ท่านสมาชิกสภาบากอรี นาเรียนว่าลง
งบประมาณที่ซอยเรืองเริงกุลฤทธิ์ซอยเดียวทั้งแปดโครงการใช่หรือไม่
งบประมาณเกือบ ๆ สิบล้านบาท ตามบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ โครงการจัดหาที่ดินเพื่อรองรับการ
ก่อสร้างสนามกีฬา หมู่ที่ ๖ ตาบลสะเตงนอก ต้องตัดโครงการที่จะพัฒนา
แต่ละหมู่บ้าน ถ้านางบประมาณที่จะสร้างที่ซอยเรืองเริงกุลฤทธิ์ มาแบ่งปัน
สักนิดก็ยังดี สมมติตัดจากซอยฉัตรชัย หมู่ที่ ๖ ได้ตัดไปแล้วงบประมาณ
ห้าแสนกว่าบาท นางบประมาณที่จะสร้างที่ซอยเรืองเริงกุลฤทธิ์นั้น
มาสร้างที่ซอยฉัตรชัยบ้างก็ยังดีกว่าไปทาที่เดียวผมเห็นอย่างนั้นมากกว่า
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นายอับดุลนาเซร์ ฮะ ผมขอสอบถามเรื่องของพนักงานที่มีการจัดตั้งศูนย์แก้ไขน้าท่วม
สมาชิกสภา เขตที่ ๑ อยู่ข้าง ๆ ห้องนายกเทศมนตรี ไม่ทราบว่าพนักงานในห้องนั้นผมรู้สึกจะมี
อยู่ห้าถึงหกคนไม่ทราบว่าเขารับเงินเดือนที่ใด เวลามาทางานเขาเซ็นชื่อ
ที่ใด ผมขอทราบตรงนี้ผมไม่ทราบจริง ๆ ขอบคุณครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ เชิญครับสมาชิกสภาเขตที่ ๒
ประธานสภา
นางอุมาพร ใจแผ้ว กราบเรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร รวมถึงสมาชิสภา
สมาชิกสภา เขตที่ ๒ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางอุมาพร ใจแผ้ว สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
สะเตงนอก เขตที่ ๒ เนื่องจากว่าชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนในด้าน
คูระบายน้าไม่ว่าจะด้านเรื่องต่าง ๆ ที่มาขอความช่วยเหลือกับทางเทศบาล
เมืองสะเตงนอก ซึ่งให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ชาวบ้านฝากขอกราบ
ขอบคุณด้วย และยังมีความเดือดร้อนบางส่วนด้วย ตามที่ข้างหน้านาเรียน
มาเมื่อสักครู่ ดิฉันก็เห็นด้วยของบประมาณมาแบ่งปันกับเขตที่ ๒ ก็อยาก
ได้ แต่ว่าเผอิญดิฉันมองตรงนี้ว่า แต่ละท่านเขามีความสามารถเป็นการ
ส่วนตัวที่จะของบประมาณ ดิฉันก็เห็นด้วยกับท่านสมาชิกสภาบากอรี
ขอเป็นการส่วนตัวลงชื่อเป็นการส่วนตัวก็ดี นั่นคือความสามารถของท่าน
ปลัดเทศบาลที่สามารถหางบประมาณภายนอกมาเสริมในซอยที่ท่านอาศัย
อยู่ ท่านมีความสามารถเฉพาะตัว ไม่ควรนามาโยงเกี่ยวข้องกับทางด้าน
งบประมาณของเทศบาลเมืองสะเตงนอก ส่วนในโครงการที่ต้องตัดออกไป
ดิฉันทราบมาว่า เป็นหน้าที่เป็นนโยบายอะไรต่าง ๆ ที่เราทาให้เทศบาล
เมืองสะเตงนอกพัฒนาก้าวหน้าขึ้น อีกอย่างหนึ่งงบประมาณในส่วนที่ตัด
ก็คือเงินรายได้จากประชาชน ซึ่งไม่ควรจะนาไปรวมกับซอยแปดโครงการที่
ท่านปลัดเทศบาลได้หางบประมาณมาได้จากภายนอก ซึ่งเป็นคนละส่วนกัน
ตามที่ประชาชนในพื้นที่สะเตงนอกได้ร้องขอมาตอนนี้
๑. ซอยรุ่งอนันต์ ท่านหนึ่งมีบ้านอาศัยอยู่ท้ายซอย บ้านหลังนี้ของ
คุณบุญชัย แทนกาเนิด อยู่ซอยตันมีเส้นทางออกอยู่เส้นทางเดียว
ซอยรุ่งอนันต์ เนื่องจากไม่มีทางออก เพราะเป็นป่าหญ้ารกมาก ซึ่งเข้าออก
ลาบาก อาศัยพื้นที่ของซอยข้างเคียงในการเข้าออก ดังนั้นถ้าเจ้าของพื้นที่
ทาการปิดกันเมื่อไร บ้านหลังนี้ออกไปไม่ได้ อาศัยอยู่ในหมู่ที่ ๙
รบกวนท่านผู้บริหารด้วยค่ะ
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นางอุมาพร ใจแผ้ว ๒. ของคุณสวัสดิ์ ศิริพงศ์ อยู่ในซอยมัสยิด ทางตลาดนัด
สมาชิกสภา เขตที่ ๒ ถนนร่มเกล้า
ที่เพิ่งสร้างถนนเสร็จไป ในซอยนั้นเป็นป่ามากกว่าในเมืองเขา
ต้องการไฟฟ้า ขออนุญาตให้ท่านอนุเคราะห์ไฟฟ้าสักนิดไปติดตั้งในซอยนั้น
๓. ขออนุญาตค่ะ ชาวบ้านอยู่ในเขตที่ ๑ หมู่ที่ ๖ เมื่อเช้าเพิ่งไป
สารวจมาของคุณอุไร มโนทอง เนื่องจากว่ามีถนนเข้ทางซอยกูบูสยาม
เป็นถนนคอนกรีตแล้ว ทาถนนเข้าไปสักประมาณ ๕๐ เมตร เป็นคอนกรีต
แต่พอเข้าไปนั้น มีหมู่บ้านประมาณสิบห้าหลังคาเรือน ถนนไม่มีก็ขอความ
อนุเคราะห์เอาหินคลุกไปถมเพื่อเปิดทางถนนได้หรือไม่ ช่วงฤดูฝน
ถนนจะแฉะเข้าออกลาบาก
๔. ซอยพัฒนาการ หมู่ที่ ๙ ในซอยนี้มีบ้านประมาณหกหลังคา
เรือน แต่ว่ามืดสนิทมีถนนจริง แต่ไฟฟ้าไม่มี เพราะฉะนั้น ขอไฟฟ้าด้วย
อย่างน้อยสัก ๓ ดวง
๕. การแก้ไขปัญหาน้าท่วม ซึ่งเป็นน้าท่วมขังในซอยปะจูรง อยู่
ระหว่างเขตที่ ๑ และเขตที่ ๒ ฝนตกทุกครั้ง ชาวบ้านในซอยนั้นออกมา
ไม่ได้ ก็ขอให้ดาเนินการเร่งด่วนสักนิด พอจะเข้าหน้าฝนปีนี้มีปัญหาเรื่อง
น้าท่วมอีก ขอขอบคุณค่ะ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ เชิญครับสมาชิกสภาเขตที่ ๒
ประธานสภา
จ่าสิบเอก วรดร รอดทุกข์ กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
สมาชิกสภา เขตที่ ๒ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
วันนี้ผมมีหนึ่งเรื่องที่จะเสนอ แต่ผู้อานวยการกองช่าง
ไม่อยู่ ตรงนี้เป็นปัญหาความเดือดร้อน ถึงผู้อานวยการกองช่างไม่อยู่
ก็ขอฝากประธานสภาให้ไปถึงผู้อานวยการกองช่างว่า ถนนสายตือเบาะถึง
เบอร์เส้ง จุดตรวจ อส. ตรงนั้นถนนเสมอรถบรรทุกหนักเกินไป วิ่งผ่านบ่อย
มาก จึงยุบลงไปพอสมควร ผมว่าถ้าไปซ่อมแซมเร่งด่วนน่าจะไม่มาก ใช้
ปูนประมาณสามกระสอบ ต่อไปรถวิ่งไปมาอันตรายแน่นอน ผมได้บอก
อส. ตรงนั้นว่าผมจะเสนอในสภาให้ทราบมาซ่อมแซมให้ด่วน
เพราะว่าอันตราย ขอบคุณมากครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ เชิญสมาชิกสภาเขตที่ ๑
ประธานสภา
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นายอับดุลนาเซร์ ฮะ กราบเรียนท่านประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภา เขตที่ ๑ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายอับดุลนาเซร์ ฮะ สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองสะเตงนอก เขตที่ ๑ เมื่อสักครู่ สมาชิกสภาเขตที่ ๒ ได้พาดพิงซอย
กูบูสยาม ซอยนั้นเราไม่ได้ทิ้ง ท่านโปรดเข้าใจใหม่ไว้ด้วย เพราะว่ากระผม
เองก็ได้ทาคาร้องมาแล้วว่า ขอหินคลุกตรงนั้นสามคันรถ แต่จนถึงบัดนี้ก็ยัง
ไม่ได้ แต่ท่านพูดว่าทอดทิ้งสิบห้าครัวเรือน ไม่ถูกครับ ขอบคุณครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาท่านใด มีการเสนอแนะสอบถามเชิญครับ ถ้าไม่มีผม
ประธานสภา ขอปิดการประชุมครับ
เลิกประชุม เวลา ๑๒.๓๐ น.

(ลงชื่อ) สมหมาย ลูกอินทร์

ผู้จดรายงานการประชุม
(นายสมหมาย ลูกอินทร์)
เลขานุการสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก

อับดุลนาเซร์ ฮะ ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายอับดุลนาเซร์ ฮะ)
ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม

สมชัย หิตานุกูล ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายสมชัย หิตานุกูล)
กรรมการตรวจรายงานการประชุม
อับดุลเลาะ กาซอ ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายอับดุลเลาะ กาซอ)
เลขานุการกรรมการตรวจรายงานการประชุม
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สภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก ได้รับรองรายงานการประชุมฉบับนี้เรียบร้อยแล้ว เมื่อคราว
ประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก ครั้งที่
๒ /๒๕๕ ๗ สมัยสามัญ สมั ยที่ ๓ (ครั้งที่ ๑)
วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๖
(ลงชื่อ) อับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์
(นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์)
ประธานสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก

