รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ (ครั้งที่ ๑)
วัน จันทร์ ที่ ๒๔ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
______________________
รายชื่อผู้มาประชุม
๑. นายอับดุลอาซิซ
หะยีปิยวงศ์
๒. นายมะยูโซ๊ะ
โต๊ะแว
๓. นายอับดุลนาเซร์
ฮะ
๔. นายบากอรี
บาเก็ง
๕. นายสุกรี
เจ๊ะเงาะ
๖. นายกราซี
แวนะลัย
๗. นายดอเลาะ
สะหัดอีตา
๘. นางอุมาพร
ใจแผ้ว
๙. จ่าสิบเอก วรดร
รอดทุกข์
๑๐. นายบัญชา
ศิริ
๑๑. นายสมชัย
หิตานุกูล
๑๒. นายอดุลย์
แวโวะ
๑๓. นายอับดุลเลาะ
กาซอ
๑๔. นายอิทธินันท์
สาเฮาะ
๑๕. นายเพาซี
มะเด็ง
๑๖. นายศราวุธ อับดุลกอเดร์ ยานยา
๑๗. นายสมหมาย
ลูกอินทร์
รายชื่อผู้ไม่มาประชุม
๑. นายปฐม ปันสรณะ

ประธานสภาเทศบาล
รองประธานสภาเทศบาล
สมาชิกสภาฯ เขตที่ ๑
สมาชิกสภาฯ เขตที่ ๑
สมาชิกสภาฯ เขตที่ ๑
สมาชิกสภาฯ เขตที่ ๑
สมาชิกสภาฯ เขตที่ ๒
สมาชิกสภาฯ เขตที่ ๒
สมาชิกสภาฯ เขตที่ ๒
สมาชิกสภาฯ เขตที่ ๒
สมาชิกสภาฯ เขตที่ ๒
สมาชิกสภาฯ เขตที่ ๓
สมาชิกสภาฯ เขตที่ ๓
สมาชิกสภาฯ เขตที่ ๓
สมาชิกสภาฯ เขตที่ ๓
สมาชิกสภาฯ เขตที่ ๓
เลขานุการสภา

สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒

ลาป่วย

รายชื่อผู้มาประชุม
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

นายเกษมสันต์
นายเสรี
นายสมภพ
นายอับดุลอายิ
นายถาวร
นายมะสดี

สาแม
เรืองกาญจน์
มีเดช
สามะ
นวลปาน
หะยียะปาร์

นายกเทศมนตรีฯ
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรีฯ
รองนายกเทศมนตรีฯ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ

-๒–

๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.

นายกิตติ
นายเกรียงศักดิ์
นายอาฮาหมัด
นางนริศรา
นายกาแมน
นางสาวต่วนมารีนี
นายอันวารี

เรืองเริงกุลฤทธิ์
อินทรสกุล
ดือราแม
สาและ
อาดหมาด
เด่นอุดม
แวหะยี

ปลัดเทศบาล
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
ผู้อานวยการกองคลัง
ผู้อานวยการกองช่าง
เจ้าพนักงานธุรการ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน

นายสมหมาย ลูกอินทร์
ขณะนี้ถึงเวลาประชุมสภาเทศบาล มีท่านสมาชิกสภามาประชุม
เลขานุการสภา สิบหกท่าน ได้ลาหนึ่งท่าน ขอเชิญท่านประธานสภาดาเนินการประชุม ตาม
ระเบียบวาระการประชุมต่อไป ขอเรียนเชิญครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ เรียนนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วน
ประธานสภา ทุกส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน
สืบเนื่องจากประกาศจังหวัดยะลา เรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาล
เมืองสะเตงนอก สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ตั้งแต่วันที่
๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เป็นต้นไปมีกาหนดไม่เกินสิบห้าวัน เพื่อพิจารณา
การจ่ายขาดเงินสะสมและข้อราชการอื่น ๆ
บัดนี้ถึงเวลา ๐๘.๓๐ น. ผมขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลเมือง
สะเตงนอก ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ (ครั้งที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๕๗
วันจันทร์ ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมือง
สะเตงนอก
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ ในวันนี้เทศบาลเมืองสะเตงนอกได้มีการประมูลเปิดซองการให้เช่า
ประธานสภา ตลาดเทศบาลเมืองสะเตงนอก
ที่ประชุม รับทราบ

-๓ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๗สมัยสามัญ สมัยแรก (ครั้งที่ ๑) เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์
๒๕๕๗
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาท่านใดมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมข้อความ
ประธานสภา เรียนเชิญครับ ถ้าไม่มีเชิญเลขานุการสภาดาเนินการต่อไปเชิญครับ
นายสมหมาย ลูกอินทร์ ให้ที่ประชุมลงมติ สมาชิกสภาท่านใดรับรองรายการประชุมสภา
เลขานุการสภา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ สมัยสามัญ สมัยแรก เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
โปรดยกมือขึ้นครับ
ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ ๑๓ เสียง
ไม่มาประชุม ๑ คน
งดออกเสียง ๓ เสียง
ระเบียบวาระที่ ๓ ญัตติ เพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบ จ่ายขาดเงินสะสม เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
เขตเลือกตั้งที่ ๓ (แทนตาแหน่งที่ว่าง)
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ เรียนเชิญคณะผู้บริหารชี้แจงเชิญครับ
ประธานสภา
นายเกษมสันต์ สาแม ประธานสภา รองประธานสภา คณะผู้บริหาร
นายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี สมาชิกสภา พนักงานเทศบาลที่เคารพรักทุกท่าน
ผมนายเกษมสันต์ สาแม นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก
สืบเนื่องจากว่านายกานต์ชนก กู้เกียรติเนาวบุตร สมาชิกสภา
เทศบาล เขตเลือกตั้งที่ ๓ ได้ลาออกจากตาแหน่งสมาชิกสภาเขตเลือกตั้ง
ที่ ๓ เพื่อไปบรรจุเป็นข้าราชการในหน่วยงานการไฟฟ้าจังหวัดยะลา
ดังนั้น คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัดยะลา ได้มีมติใน
การประชุมครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๗ เห็นชอบประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิก
สภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก เขตเลือกตั้งที่ ๓ (แทนตาแหน่งที่ว่าง)
โดยมีกาหนดวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๗ เป็นวันเลือกตั้ง
ได้มีผู้มาสมัครสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก เขตเลือกตั้งที่
๓ จานวนสามคน เป็นชายสองคนและหญิงหนึ่งคน จึงมีความจาเป็นที่
จะต้องจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ซึ่งได้ประมาณ

-๔-

นายเกษมสันต์ สาแม ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งโดยสรุปดังนี้
นายกเทศมนตรี หมวดค่าตอบแทน จานวนเงิน ๕๙๑,๖๐๐.
หมวดค่าใช้สอย จานวนเงิน ๒๘๘,๕๑๑.
หมวดค่าวัสดุ จานวนเงิน ๒๔,๔๒๐.
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๙๐๔,๕๓๑.๗๕ บาท
ขอให้ที่ประชุมอ่านรายละเอียดเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ขอบคุณครับ

-

บาท
บาท
บาท

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาท่านใดมีการอภิปรายเรียนเชิญครับ
ประธานสภา
นายอับดุลเลาะ กาซอ เรียนท่านประธานที่เคารพ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาและ
สมาชิกสภา เขตที่ ๓ เจ้าหน้าที่ทุกท่าน ผมนายอับดุลเลาะ กาซอ สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
สะเตงนอก เขตที่ ๓ ผมขออภิปรายในเรื่องการจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
เขตเลือกตั้งที่ ๓ (แทนตาแหน่งที่ว่าง) ผมขอให้ท่านดูตั้งแต่หน้าที่หนึ่งถึง
หน้าสุดท้ายมีทั้งหมดห้าหน้า
ข้อที่ ๖ ค่าตอบแทนกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง ผู้อานวยการ
การเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยในหน่วยเลือกตั้ง
๑. ในวันอบรม
จานวนเงิน ๖๗,๒๐๐.
- บาท คนละ ๓๕๐ บาท จานวน ๙๖ คน คูณสองเท่า
๒. ในวันรับวัสดุอุปกรณ์
จานวนเงิน ๕๗,๖๐๐.
- บาท คนละ ๓๐๐ บาท จานวน ๙๖ คน คูณสองเท่า
๓. ในวันเลือกตั้ง
จานวนเงิน ๙๖,๐๐๐.- บาท คนละ ๕๐๐ บาท จานวน ๙๖ คน คูณสองเท่า
ทั้งสามรายการนี้ งบประมาณ ๒๒๐,๘๐๐. - บาท จานวนเงินมาก
ครับ คาว่าสองเท่าผมไม่เข้าใจครับ
๔. ค่าพาหนะในวันเลือกตั้ง ไม่ทราบว่าค่าน้ามันหรือว่าค่าน้ามัน
รถจักรยานยนต์หรือรถยนต์ กรรมการในหมู่บ้านเดินไปก็ถึงหน่วยครับ
ข้อที่ ๗ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในการเลือกตั้ง
(ชุดเคลื่อนที่เร็ว จานวน ๒ ชุด ๆ ละ ๕ คน) จานวนเงิน ๑๐,๕๐๐.- บาท
จานวน ๒ วัน ๆ ละ ๓๕๐ บาท ๑๕ คน
ผมดูในรายการ ๒ ชุด ๆ ละ ๕ คน ขอให้ตรวจสอบใหม่ด้วยครับ
ผิดที่จานวนคนหรือไม่

-๕นายอับดุลเลาะ กาซอ หน้าที่ ๒ ข้อ ๑๒ (๘) อนุกรรมการรับสมัครเลือกตั้ง จานวนเงิน
สมาชิกสภา เขตที่ ๓ ๒๑,๐๐๐.- บาท วันละ ๓๕๐ บาท จานวน ๖ วัน จานวน ๑๐ คน
ตรงนี้ผมขอถามว่าที่อยู่ในห้องรับสมัครใช่หรือไม่ วันรับสมัคร
วันนั้น ๕ วัน แต่ในรายละเอียดประมาณการจานวน ๖ วัน ผมได้เข้าไปดูใน
วันจันทร์ คนมากหน่อยพอวันถัดไปจะมีสามถึงสี่คนที่อยู่ในห้อง
หน้าที่ ๓ ข้อ ๑๖ ค่าเช่าเต็นท์ติดตั้งหน่วยเลือกตั้ง จานวนเงิน
๑๖,๐๐๐.- บาท จานวน ๘ หลัง ๆ ละ ๑,๐๐๐ บาท
ผมคิดว่าหน่วยเลือกตั้งไม่จาเป็นที่จะต้องใช้เต็นท์และไม่จาเป็น
ต้องเช่า เพราะในหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านจะมีเต็นท์ของประจาหมู่บ้านอยู่แล้ว
ถ้าผมจาไม่ผิดประมาณสี่หลัง ผมเป็นสมาชิกสภาหลายวาระแล้วผมทราบดี
หน้าที่ ๔ ข้อ ๒๓ ค่าน้ามันเชื้อเพลิงสาหรับใช้ในการเลือกตั้ง
จานวนเงิน ๕,๐๐๐.- บาท
ประมาณตรงนี้ไม่ทราบว่าเป็นค่าน้ามันให้อนุกรรมการและ
กรรมการการเลือกตั้ง ค่าน้ามันรถไม่จาเป็นครับ เพราะมีรถส่วนราชการ
ของเทศบาลเมืองสะเตงนอกอยู่แล้ว ไม่จาเป็นต้องใช้น้ามัน ถ้าเป็นไปได้ผม
ขอให้ตัดข้อนี้ออกครับ
หน้าที่ ๕ ค่าวัสดุอุปกรณ์ใช้ในการเลือกตั้ง จานวนเงิน ๒๔,๔๒๐.บาท ตรงนี้เป็นจานวนที่มากครับ ถ้าเป็นไปได้ผมขอให้คงเหลือประมาณ
๕,๐๐๐.- บาท ขอบคุณครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาท่านใดมีการอภิปรายเชิญครับ
ประธานสภา
นายอับดุลนาเซร์ ฮะ กราบเรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ตลอดจน
สมาชิกสภา เขตที่ ๑ ผู้เข้าร่วมประชุมผู้มีเกียรติทุกท่าน กระผมนายอับดุลนาเซร์ ฮะ สมาชิกสภา
เทศบาลเมืองสะเตงนอก เขตที่ ๑ ท่านประธานครับ วันนี้เป็นการ
ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ (ครั้งที่ ๑ ) ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๗
ในระเบียบวาระที่ ๓ ญัตติ เพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบ
จ่ายขาดเงินสะสม เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล
เมืองสะเตงนอกเขตเลือกตั้งที่ ๓ (แทนตาแหน่งที่ว่าง) ผมก็อีกท่านหนึ่ง
ตั้งข้อสงสัย ในหมวดค่าตอบแทนกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง
ผู้อานวยการการเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยในหน่วย

-๖นายอับดุลนาเซร์ ฮะ เลือกตั้ง ตามที่เพื่อนสมาชิกสภานายอับดุลเลาะ กาซอ สมาชิกสภาเทศบาล
เขตที่ ๓ ได้อภิปรายเมื่อสักครู่นี้ ผมก็จะไม่ลงรายละเอียดมากนัก ผมคิดว่า
ค่าตอบแทนคนละ ๓๕๐ บาท จานวน ๙๖ คน มีทั้งหมดแปดหน่วยเลือกตั้ง
ใช่หรือไม่ครับ หน่วยเลือกตั้งหน่วยละ ๑๒ คน คูณสองเท่า ประมาณ
๒,๔๕๐ บาท ท่านประธานครับจานนวนเงิน ๒,๔๕๐ บาท เป็นค่าตอบแทน
ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ผมดูแล้วจานวนเงินมากครับ ตามที่
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(ส.ส.) เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ที่
ผ่านมา จะโมฆะหรือไม่โมฆะตรงนั้นผมก็ไม่ทราบเหมือนกัน ตรงนั้น
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาหน่วยเลือกตั้งได้รับค่าตอบแทนท่านละ
๑,๖๕๐ บาท แต่ในประมาณการนี้ได้รับค่าตอบแทนท่านละ ๒,๔๕๐ บาท
ตรงนี้ผมก็ไม่เห็นด้วยครับ
หน้าที่ ๑ ข้อ ๗ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในการ
เลือกตั้ง(ชุดเคลื่อนที่เร็ว จานวน ๒ ชุด ๆ ละ ๕ คน) จานวนเงิน ๑๐,๕๐๐.บาท จานวน ๒ วัน ๆ ละ ๓๕๐ บาท ๑๕ คน
ผมดูแล้วประมาณการตรงนี้ จานวน ๒ ชุด ๆ ละ ๕ คน ก็ต้อง
เท่ากับ ๑๐ คนไม่ใช่ ๑๕ คน ตามที่ผมดูในเอกสารนี้
หน้าที่ ๑ ข้อ ๙ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในวัน
รับบัตรเลือกตั้งและอุปกรณ์ จานวนเงิน ๑,๐๕๐.- บาท จานวน ๑ วัน ๆ
ละ ๓๕๐ บาท ๓ คน
ท่านประธานครับในวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(ส.ส.)
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในวันรับบัตรและอุปกรณ์นั้น
ก็เหมือนกับคณะกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งครับ ค่าตอบแทนจะได้รับ
เท่ากัน ไม่มีครับค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในวันรับบัตร
เลือกตั้งและอุปกรณ์ จานวนเงิน ๑,๐๕๐.- บาท จานวน ๑ วัน ๆ ละ ๓๕๐
บาท ๓ คน ไม่มีครับ เพราะเข้าจะไปรวมในค่าตอบแทนคณะกรรมการการ
เลือกตั้งประจาหน่วยเลือกตั้ง ถ้าอย่างนั้นก็แสดงว่าคณะกรรมการประจา
หน่วยเลือกตั้ง ๑๒ คน เพิ่มเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอีก ๓ คน
เป็นหน่วยละ ๑๕ คน ใช่หรือไม่ครับ
ตามที่เป็นคณะกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร(ส.ส.)ในวันนั้น คณะกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง ๑๒ คน เฉพาะ
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ๒ คน คณะกรรมการ ๑๐ คน รวมเป็น
๑๒ คน ถ้าแยกออกไปเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ๓ คน คณะกรรมการ
๑๒ คน รวม ๑๕ คน ตรงนี้กับที่เลือกตั้งที่ผ่านมา

-๗นายอับดุลนาเซร์ ฮะ หน้าที่ ๓ ข้อ ๑๕ ค่ารณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งเป็นป้าย
สมาชิกสภา เขตที่ ๑ คัตเอาท์พร้อมติดตั้งจานวน ๑๓ ชุด จานวนเงิน ๑๘๔,๐๐๐.- บาท
ป้ายคัตเอาท์ประชาสัมพันธ์ ๑๓ ป้าย ป้ายละ ๑๔,๐๐๐ บาท
ขอให้เจ้าหน้าที่ดูภาพตามที่ผมได้ไปถ่ายรูปมา ผมไม่ทราบว่า
ขนาดเท่าใด คือผมตกใจที่ป้ายละ ๑๔,๐๐๐ บาท ตามที่ผมไปสารวจ
ตรวจสอบมาก็ไม่ถึง ๑๓ ป้าย มีไม่เกิน ๗ ป้าย แต่ถ้าเขาไปติดตั้งที่อื่นผมก็
ไม่ทราบเหมือนกันจะติดตั้งในเขตเทศบาลนครยะลาก็ไม่ทราบ
ข้อ ๑๖ ค่าเช่าเต็นท์ติดตั้งหน่วยเลือกตั้ง จานวนเงิน ๑๖,๐๐๐
บาท จานวน ๘ หลัง ๆ ละ ๑,๐๐๐ บาท
แสดงว่าคูณสองเท่าเหมือนกัน ผมคานวณจานวน ๘ หลัง เท่ากับ
๘,๐๐๐ บาท ใช่หรือไม่ หลังละ ๑,๐๐๐ บาท ข้อนี้ผมก็เห็นด้วยกับท่าน
สมาชิกสภาอับดุลเลาะ กาซอ คือส่วนมากในเขตพื้นที่เทศบาลเมือง
สะเตงนอกจะมีอาคารเอนกประสงค์เป็นหน่วยเลือกตั้งมีเกือบทุกพื้นที่
ไม่จาเป็นจะต้องไปเช่าเต็นท์ ตรงนี้ผมดูในรายการเป็นจานวนเงินสูงมากครับ
หน้าที่ ๔ ข้อ ๑๘ ค่าอาหารเครื่องกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง
และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จานวนเงิน ๖,๗๒๐ บาท จานวน ๘
หน่วย ๆ ละ ๑๒ คน ๆ ละ ๗๐ บาท ที่แต่งตั้งคณะกรรมการประจาหน่วย
เลือกตั้งที่ผ่านมาไม่มีหรอกครับ ค่าอาหารและเครื่องดื่มของคณะกรรมการ
ประจาหน่วยเลือกตั้ง เพราะว่าเขาจะบวกให้ทั้งหมดแล้วครับ
หน้าที่ ๔ ข้อ ๒๐ ค่าอาหารว่างกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง
และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จานวนเงิน ๔,๐๐๐ บาท จานวน ๑๐๐
คน ๆ ละ ๔๐ บาท รายการนี้ก็เช่นเดียวกันถ้าประหยัดได้ก็ขอให้ประหยัด
ประมาณค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมือง
สะเตงนอก เขตเลือกตั้งที่ ๓ (แทนตาแหน่งที่ว่าง) ใช้งบประมาณ
๙๐๔,๕๓๑.๗๕ บาท (เงินเก้าแสนสี่พันห้าร้อยสามสิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์)
ผมคิดว่าจานวนเงินมากเกินไป
หน้าที่ ๕ ค่าอุปกรณ์ใช้ในการการเลือกตั้ง ๒๔,๔๒๐ บาท
ค่าวัสดุอะไรบ้างครับ
อีกหนึ่งประเด็น ผมได้รับแจ้งจากผู้ใหญ่บ้านทางโทรศัพท์ในเขต
เลือกตั้งที่ ๓ และผมก็เชื่อว่าเพื่อนสมาชิกสภาในเขตเลือกตั้งที่ ๓ ก็คงได้รับ
โทรศัพท์เหมือนผม ท่านประธานครับทาไมเป็นกฎหมายบังคับหรือครับ
ว่าต้องเป็นคนนอกมาเป็นคณะกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง ปกติแล้วเป็น
คนในพื้นที่และในหมู่บ้านและเป็นผู้มีสิทธิ์ใช้สิทธิ์เลือกตั้งในเขตนั้น

-๘นายอับดุลนาเซร์ ฮะ ทาไม่ผมจึงพูดอย่างนี้ เพราะว่าในวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ผมคนหนึ่งที่
สมาชิกสภา เขตที่ ๑ เป็นคณะกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งสลับในเขตพื้นที่หมู่บ้านผม ในวัน
นั้นผมไปอบรมที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา วิทยากรจาก
คณะกรรมการการเลือกตั้งได้พูดว่า คนที่จะมาเป็นคณะกรรมการการ
เลือกตั้งจะต้องเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งและใช้สิทธิแต่ละหน่วยเลือกตั้งนั้น จึง
สามารถเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาหน่วยเลือกตั้งได้ แสดงว่าคน
นอกก็เป็นไม่ได้ใช่หรือไม่ครับ แต่ขณะนี้ในสภาวะตอนนี้ ผมไม่คิดว่าคนนอก
เป็นไปไม่ได้ กฎหมายบังคับใช้ก็ได้ แต่ผมถามว่ากฎหมายบังคับใช้มีหรือไม่
ว่าห้ามคนในพื้นที่เป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาหน่วยเลือกตั้ง ผม
อยากเห็นคนในพื้นที่เป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาหน่วยเลือกตั้ง
เพราะว่า
๑. คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาหน่วยเลือกตั้งในพื้นที่ เขาได้
ดูแลทั่วถึง สมมติว่านาย ก.จะมาเลือกตั้งเขาก็ทราบครับ แต่ถ้าไม่ใช่คนใน
พื้นที่ นาย ก. อาจจะไปใช้บัตรนาย ข. ก็ได้ เพราะไม่รู้จักกัน ตรงนี้ผมไม่
เห็นด้วยถ้าหากเอาคนนอกมาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาหน่วย
เลือกตั้ง ผมต้องการให้เป็นคนในพื้นที่ และเจ้าหน้าที่รักษาความสงบ
เรียบร้อยในหน่วยเลือกตั้ง จะมีเจ้าหน้าที่ตารวจสองท่านและอีกสองท่านจะ
เป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง หรือว่าผู้ใหญ่บ้านหรือผรส.อีกสองท่าน
คณะกรรมการอีกสิบท่าน รวมสิบสี่ท่าน ผมต้องการคาชี้แจงตรงนี้ครับ
ที่ผมได้กล่าวมาเพราะว่าผมคนหนึ่งเคยเป็นกปน.ขอบคุณครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาท่านใดมีการอภิปราย
ประธานสภา

เชิญครับ

นายบากอรี บาเก็ง เรียนท่านประธานสภา ผมนายบากอรี บาเก็ง สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภา เขตที่ ๑ เมืองสะเตงนอก เขตที่ ๑ ผมมีข้อสงสัยอยู่หลายเรื่อง
หน้าที่ ๑ ข้อ ๗ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในการเลือกตั้ง
(ชุดเคลื่อนที่เร็ว จานวน ๒ ชุด ๆ ละ ๕ คน)
หน้าที่ ๑ ข้อ ๙ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในวันรับบัตร
เลือกตั้งและอุปกรณ์
ไม่ทราบว่าเป็นชุดเดียวกันหรือไม่ ผมขอคาชี้แจงด้วยครับ
เพราะว่ามีเจ้าหน้าที่จานวนมากเหลือเกินของการรักษาความปลอดภัย
หน้าที่ ๒ ข้อ ๑๐ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ฝ่ายจราจรและเฝ้ารักษา
ความปลอดภัยประจาศูนย์การเลือกตั้งในวันเลือกตั้ง

-๙นายบากอรี บาเก็ง ข้อนี้ผมต้องการคาชี้แจงด้วย
สมาชิกสภา เขตที่ ๑ ข้อ ๑๒ (๙) อนุกรรมการรักษาความปลอดภัยในวันรับสมัครวันละ
๓ นาย รวม ๑๕ คน
ท่านสมาชิกสภาเขตที่ ๑ นายอับดุลนาเซร์ ได้อภิปรายไปแล้วเมื่อ
สักครู่
หน้าที่ ๓ ข้อ ๕ ค่าป้ายไวนิลบอกหน่วยเลือกตั้ง ขนาด ๑
x๓ เมตร
ข้อ ๑๕ ป้ายคัตเอาท์ประชาสัมพันธ์ ๑๓ ป้าย ต้องการ
คาชี้แจงครับ
หน้าที่ ๔ ข้อ ๑๘ ค่าอาหารเครื่องดื่มกรรมการประจาหน่วย
เลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
ข้อ ๑๙ ค่าอาหารและเครื่องดื่มอนุกรรมการช่วยเหลือ
คณะกรรมการเลือกตั้งประจาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
ไม่ทราบว่าเป็นชุดเดียวกันหรือไม่ เพราะผมเคยเป็น กปน. ยังไม่มี
เครื่องดื่มเลยครับ ต้องใช้งบประมาณที่เขาให้มาไปซื้อเอง
ข้อ ๒๐ ค่าอาหารว่างกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งและ
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
ข้อ ๒๑ ค่าจ้างทาความสะอาดหน่วยเลือกตั้ง
ไม่ทราบว่าพอเลือกตั้งเสร็จต้องถู เช็ด กวาด ด้วยหรือไม่ หรือไม่ให้เหลือ
คราบเลือกตั้ง ผมก็เคยเป็น กปน.เหมือนกัน ไม่มีครับค่าอาหารว่าง
ผมต้องการคาอธิบายครับผม ขอบคุณครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาท่านใดมีการอภิปรายเชิญครับ
ประธานสภา
นายอดุลย์ แวโวะ ท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร เพื่อนสมาชิกสภา ตลอดจนผู้มี
สมาชิกสภา เขตที่ ๓ เกียรติทุกท่าน ผมนายอดุลย์ แวโวะ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
เขตที่ ๓ จากเพื่อนสมาชิกสภาหลาย ๆ ท่านที่ได้อภิปราย ผมคงจะไม่
อภิปรายแล้วครับ แต่ผมขอนาเสนอคณะผู้บริหาร ผมขอดูระเบียบในการ
เลือกตั้งถ้ามี เพื่อการพิจารณาในการจ่ายขาดเงินสะสมในวันนี้
เนื่องจากว่าค่อนข้างจานวนมากพอสมควร เพียงแค่แปดหน่วยเลือกตั้งและ
สี่หมู่บ้าน ใช้งบประมาณในการเลือกตั้งเกือบหนึ่งล้านบาท ก่อนที่จะให้สภา
ผ่านญัตตินี้ ผมขอดูระเบียบในการเลือกตั้งด้วย ขอบคุณครับ

- ๑๐ -

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาท่านใดมีการอภิปรายเชิญครับ ถ้าไม่มีเชิญคณะ
ประธานสภา ผู้บริหารชี้แจงเชิญครับ
นายเกษมสันต์ สาแม ท่านประธานสภา ผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน ผม
นายกเทศมนตรี นายเกษมสันต์ สาแม นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก
ทั้งหมดที่กล่าวมาเป็นการประมาณการค่าใช้จ่าย สืบเนื่องจาก
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งไม่ได้ตั้งจ่ายไว้ จึงขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ถ้า
จะให้ชี้แจงรายละเอียดทั้งหมด ฉะนั้นผมขออนุญาตให้ผู้รับผิดชอบกากับ
ดูแลปลัดเทศบาลหรือว่าหน้าสานักปลัด ชี้แจงรายละเอียดตามที่ท่านสมาชิก
สภาได้อภิปรายมาเมื่อสักครู่ ขออนุญาตประธานสภาขอบคุณครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ เชิญครับ
ประธานสภา
นายกิตติ เรืองเริงกุลฤทธิ์ ท่านประธานสภา ในเรื่อง
รายละเอียด ของงบประมาณนี้ วันนั้นผม
ปลัดเทศบาล ได้มอบท่านรองสมหมาย ซึ่งเป็นเลขานุการสภาได้ช่วยดูแทนผม และทา
ญัตติมา จริง ๆ ผมก็ได้เห็นพร้อมกับท่านครับ แต่มีคาตอบในหลายคาถาม
ที่ท่านถาม ถ้าถามในเรื่องระเบียบผมเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจา
จังหวัดยะลา และได้จัดการเลือกตั้งของเทศบาลเมืองสะเตงนอกมาตั้งแต่
ท่านเป็นนายกเทศมนตรีครั้งแรก หลายท่านคงรู้จักมาก่อนอยู่แล้ว
ในเบื้องต้นผมขออนุญาตให้เลขานุการสภา ได้ชี้แจงเพราะท่านเป็น
ผู้ประสานกับทางด้านคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดยะลา ในส่วน
รายละเอียด ผมจะพยายามชี้แจงด้วยความเข้าใจเท่าที่ผมเข้าใจ รองปลัด
หรือว่าหัวหน้าสานักปลัดเทศบาลท่านใดท่านหนึ่งชี้แจงครับ
นายเกรียงศักดิ์ อินทรสกุล ขออนุญาตท่านประธานสภา ตั้งแต่หน้าที่ ๑ ข้อ ๗,๙ สองข้อนี้
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล คนละชุดกันครับ
ข้อ ๗ ขอแก้ไขเป็นจานวน ๓ ชุด ๆ ละ ๕ คน เป็น ๑๕ คน
หน้าที่ ๒ ข้อ ๑๒ เป็นคนละชุดกับหน้าที่ ๑ ในข้อที่ ๗,๙
หน้าที่ ๓ ข้อ ๑ ,ข้อ ๕, และหน้าที่ ๑๓ ข้อ ๑๕ ติดตั้งหมู่บ้านละ
๓ ป้าย หน้าสานักงานเทศบาลเมืองสะเตงนอก ๑ ป้าย ทั้งหมด ๑๓ ป้าย
หน้าที่ ๓ ข้อที่ ๑๖ ขอแก้ไขเป็นจานวนเงิน ๘,๐๐๐ บาท หน้าที่ ๔ ข้อที่
๑๘,๑๙,๒๐ และข้อ ๒๑ ทั้งหมดนี้เป็นการประมาณการค่าใช้จ่ายที่จะต้อง
ใช้ อาจจะเบิกจ่ายไม่หมด

- ๑๑ นายเกรียงศักดิ์ อินทรสกุล หน้าที่ ๔ ข้อ ๒๓ เป็นการสารองเพื่อใช้ในการเลือกตั้ง ผมขอชี้แจงเพียง
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล เท่านี้ขอบคุณครับ
นายกิตติ เรืองเริงกุลฤทธิ์ ท่านประธานครับ ในส่วนนี้ผมขออนุญาตชี้แจง หน้าที่ ๔ ข้อ ๒๓
ปลัดเทศบาล รายการนี้ผมเห็นด้วยกับท่านสมาชิกสภา ข้อนี้ตัดออกได้หรือไม่
หน้าที่ ๔ ข้อ ๑๘,๑๙,๒๐ ตัดออกด้วยครับ
ข้อ ๒๑ รายการนี้ผม
ยังไม่แน่ใจ คาดว่าอาจจะใช้ให้เจ้าของสถานที่ ผมขออนุญาตคงไว้
ค่าป้ายผมกราบเรียนท่านอย่างนี้ครับว่า เท่าที่ผมจาได้ เช่นกรณีที่
เราทาป้ายในวันสาคัญต่าง ๆ รู้สึกว่าจะรวมค่าแรงต่าง ๆ ด้วย
ส่วนป้ายที่ท่านบอกว่า ขอบคุณมากครับผมจะให้เจ้าหน้าที่ไป
สารวจให้ชัดเจนว่า ครบตามจานวนหรือไม่
เรื่องค่าตอบแทนกับค่าอาหารที่ท่านบอกว่าอยู่ในตัวเดียวกันแล้ว
ค่าอาหารเขาไม่เรียกค่าตอบแทน เรียกว่าค่าเบี้ยเลี้ยงครับ ค่าตอบแทนใน
ที่นี้เป็นไปตามระเบียบ ระเบียบที่พูดถึงนี้ ผมกราบเรียนท่านว่าระหว่าง
เรื่องสมาชิกสภาผุ้แทนราษฎรกับเลือกตั้งท้องถิ่นนี้ อัตราค่าตอบแทนไม่
เหมือนกัน ระเบียบคนละตัว กฎหมายพระราชบัญญัติคนละตัว
พระราชบัญญัติว่าด้วยการเลือกตั้งของส.ส.และส.ว. ที่ออกหลัง เพราะหลัง
รัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาแล้ว แต่พระราชบัญญัติเลือกตั้งตรงนี้มีมา
ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๕ ระเบียบที่ผมกล่าวถึงนี้ เทศบาลไม่มีอานาจที่จะ
กาหนด ตัวผมก็ไม่มีอานาจที่จะกาหนดว่าจะให้ค่าตอบแทนเท่าไร ว่าด้วย
การกาหนดนี้อยู่ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัดจะเป็นผู้เห็นชอบ
เจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยที่ท่านบากอรีได้ถามมาว่า เป็น
เรื่องเดียวกันหรือไม่ ระหว่างค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่รักษาความงบเรียบร้อย
กับค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ รปภ.ในวันรับบัตรเลือกตั้งเป็นคนละชุดกันครับ
แต่ละชุดจะมีหน้าที่รับผิดชอบไม่เหมือนกัน
เรื่องค่าตอบแทนอนุกรรมการในวันรับสมัครรับเลือกตั้ง
แต่งตั้งแต่ละฝ่ายมีหน้าที่ไม่เหมือนกัน
ขอกราบเรียนท่านว่าในส่วนรายละเอียดทั้งหมดดีครับที่ทุกท่านได้
กลั่นกรองจะได้รอบคอบยิ่งขึ้น บางรายการตัดออกผมก็เห็นด้วย
เรื่องค่าวัสดุอุปกรณ์ใช้ในการเลือกตั้งของที่จะไปพร้อมหีบบัตร เช่นตะกร้า
วัสดุสานักงาน ฯลฯ
ได้มีการประชุมย่อยผมได้สอบถามท่านรองปลัดได้เล่าให้ผมฟังว่า
นาฬิกาได้ห่อของขวัญในวันเด็กแล้ว

- ๑๒ นายกิตติ เรืองเริงกุลฤทธิ์ เพราะฉะนั้น วัสดุอุปกรณ์ที่จะไปพร้อมหีบบัตรเลือกตั้งนี้
ปลัดเทศบาล ที่เคยมีมาตอนสมัยสภาชุดนี้ ก็ขาดหายไปเกือบหมดเอาไปให้ในวันเด็ก
เพราะตอนนั้นเราก็ไม่คิดว่าท่านกานต์ชนกจะลาออก หรือไม่วัสดุอุปกรณ์
ที่มีอยู่จนถึงสี่ปีก็อาจจะชารุดไปแล้ว จึงจาเป็นที่จะต้องจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
ใหม่ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเครื่องคิดเลข นาฬิกา จะต้องใช้ในหน่วยเลือกตั้ง
ทั้งสิ้น งบประมาณสองหมื่นกว่าบาทนี้ ก็คงจะใกล้เคียงกับแปดหน่วย
เลือกตั้ง กราบเรียนท่านว่า เป็นการประมาณการค่าใช้จ่าย รายการใดที่
เห็นว่าไม่สมเหตุสมผลก็สามารถตัดออกได้ ผมก็เห็นด้วยกับท่านสมาชิกสภา
เรื่องระเบียบที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๓ ท่านอดุลย์
แวโวะ ที่ท่านพูดมานั้น ผมกราบเรียนท่านว่าในส่วนตรงนี้ ท่านสามารถเข้า
ไปตรวจสอบได้ ผมขอกราบเรียนว่า ตรงนี้เป็นการประมาณการค่าใช้จ่าย
คงไม่เบิกจ่ายทั้งหมด เพราะต้องเบิกจ่ายตามความเป็นจริงตามระเบียบที่
กาหนดไว้
เรื่องคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาหน่วยเลือกตั้ง ที่ท่านสมาชิก
สภาอับดุลนาเซร์ ฮะ ถามมา ผมกราบเรียนท่านว่า เท่าที่ผมทราบในฐานะที่
เป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัดยะลามาก่อน กฎหมายนั้น
กาหนดไว้ว่า คนที่จะมาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาหน่วยเลือกตั้ง
นี้ จะต้องมีความเป็นกลาง จะต้องเป็นผู้มีสิทธิ์ในจังหวัด ไม่ใช่ในเขตท้องถิ่น
ที่ท่านอบรมที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาไม่แน่ใจว่าวิทยากรบรรยาย
ตามนั้นหรือไม่ คณะกรรมการการการเลือกตั้งจังหวัดผมก็เป็นคนบรรยาย
ขอกราบเรียนท่านว่าในเขตเลือกตั้งที่ ๓ มีเหตุผลอย่างนี้ว่า มีหลายคน
โทรศัพท์ร้องเรียนที่สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัดยะลา
บอกว่าในเขตเลือกตั้งที่ ๓ มีคนพยายามที่จะจัดตั้งกรรมการหน่วยเลือกตั้ง
ฝ่ายนั้นฝ่ายนี้ ขออนุญาตไม่บอกรายละเอียด เพราะเป็นเรื่องร้องเรียน และ
เขาก็บอกว่าไม่เป็นกลาง พอไม่เป็นกลางขึ้นมา ผมก็หารือว่าจะทาอย่างไร
และในท้ายที่สุดนี้ กรรมการมีความเห็นตรงกันว่าและดูจะเป็นทางออกที่ใช้
เหมือนกันกับคราวที่แล้วใช่หรือไม่ครับท่านรองสมหมาย กรรมการจึงตกลง
ให้ทาเหมือนคราวที่แล้ว คือให้ทางคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัด
ยะลาหรือคนกลาง เอาคนกลางมา ซึ่งคนกลางที่พูดถึงคณะกรรมการการ
เลือกตั้งฯ ยังไม่ได้เสนอชื่อขึ้นมาให้ เพียงแต่ว่าจะให้เขาเสนอชื่อขึ้นมาให้
การเสนอชื่อเสนอชื่อใคร ชื่อที่ว่านี้เขาเรียกพลเมืองอาสา ที่คณะกรรมการ
การเลือกตั้งฯ ได้อบรมเป็นการทั่วไป ส่วนผมไม่ทราบครับว่าเป็นใคร เอา
เป็นว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งฯ จะเป็นคนส่งรายชื่อมาให้ ทั้งตัวจริงและ

- ๑๓ นายกิตติ เรืองเริงกุลฤทธิ์ ตัวสารอง ก็ขอกราบเรียนท่านว่าในส่วนคณะกรรมการการประจาหน่วย
ปลัดเทศบาล เลือกตั้งนี้ ในส่วนตรงนี้จะต้องระมัดระวังครับท่าน เพราะความเป็นกลาง
หรือไม่เป็นกลาง
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ เชิญเลขานุการสภาช่วยอธิบายให้สมาชิกสภาเข้าใจเชิญครับ
ประธานสภา
นายสมหมาย ลูกอินทร์ กราบเรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา
เลขานุการสภา คณะผู้บริหาร ตลอดจนผู้เข้าประชุมทุกท่าน สาหรับในระเบียบวาระนี้
ถ้าท่านสมาชิกสภาดูเอกสาร เป็นการประมาณการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก เขตเลือกตั้งที่ ๓ (แทนตาแหน่งที่ว่าง)
หมวดค่าตอบแทน เป็นค่าตอบแทนที่จะต้องจ่ายตามที่กฎหมาย
กาหนด ซึ่งมีบัญชีอัตราค่าตอบแทนบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่
ในการเลือกตั้งสมาชิกสภา ซึ่งมีอัตรากาหนดอยู่ว่าเท่าไร เทศบาลเมือง
สะเตงนอก เขตเลือกตั้งที่ ๓ หน่วยเลือกตั้ง ๘ หน่วย
ค่าตอบแทนประธาน กกต.ท้องถิ่น ๓,๐๐๐ บาท
ค่าตอบแทน กกต.ท้องถิ่น ๒,๕๐๐ บาท
ค่าตอบแทน ผอ.กกต.ท้องถิ่น ๒,๕๐๐ บาท
รายการที่ ๖ ค่าตอบแทนกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง
วันอบรม ๓๐๐-๔๐๐ บาท วันเลือกตั้ง ๓๕๐-๖๕๐ บาท
วันรับมอบวัสดุอุปกรณ์ ๒๕๐-๔๐๐ บาท
จะมีช่วงอยู่ที่ขั้นต่าและขั้นสูง ที่มาของอัตราค่าตอบแทนดังกล่าว
ระเบียบก็กาหนดมาอีกว่า ให้บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้คณะกรรมการ
การเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้กาหนด โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัดยะลา ถ้าดูในวันอบรม
๓๕๐ บาท วันรับวัสดุอุปกรณ์ ๓๐๐ บาท วันเลือกตั้ง ๕๐๐ บาท ตรงนี้ผม
ไม่แน่ใจว่า คณะกรรมการการเลือกตั้งท้องถิ่น กาหนดแล้วหรือยัง และส่ง
เรื่องไปสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัดยะลาแล้วหรือยัง
แต่ก็ไม่เกินอัตราที่ผมได้กล่าว เมื่อสักครู่ที่ท่านสมาชิกสภาถามว่า ทาไมต้อง
คูณสอง คือได้มีหนังสือสั่งการมาอีกว่า ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
เฉพาะกรณีที่มีการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น ให้เพิ่ม
ค่าตอบแทนกับคณะกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง ผู้อานวยการการ
เลือกตั้ง ประธานกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความ
สงบเรียบร้อยในหน่วยเลือกตั้งเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเท่า จึงเป็นสองเท่า

- ๑๔ -

นายสมหมาย ลูกอินทร์ รายการที่ ๙ ผมจะบอกให้ชัดเจนไปว่า ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่
เลขานุการสภา รักษาความปลอดภัยในวันรับบัตรเลือกตั้งและอุปกรณ์ หมายความว่า
บัตรเลือกตั้งที่เขาส่งมาทางไปรษณีย์ เทศบาลจะแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เทศบาล
ร่วมกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ไปรับบัตรที่ไปรษณีย์ต่างกับ
รายการที่ ๖
รายการที่ ๑๒ (๘) อนุกรรมการรับสมัครรับเลือกตั้ง รับสมัคร
ห้าวัน ทาไมเบิกหกวัน ทางคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาท้องถิ่นได้
กาหนดวันรับสมัครจานวนห้าวัน เพราะว่าวันที่หก คณะกรรมการชุดนี้จะมา
ประชุมกัน เพื่อรวบรวมเอกสารหลักฐานอีกหนึ่งวัน เพื่อที่จะจัดส่งให้กับ
อนุกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครตามระเบียบตรวจสอบหลังจาก
เสร็จสิ้นการรับสมัครแล้ว มารวบรวมเอกสารว่ามีผู้สมัครท่านใดถูกต้อง
ครบถ้วนหรือไม่ รวบรวมส่งไปให้อนุกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติอีกครั้ง
หนึ่ง คือที่มาของการเบิกหกวัน
คณะอนุกรรมการต่าง ๆ ทาไมเบิก ๓๕๐ บาท ตรงนี้เป็นไปตาม
ระเบียบที่เพิ่งแก้ไข เดิมได้ค่าตอบแทน ๒๕๐ บาท ระเบียบแก้ไขเพิ่มเติม
ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๖ จาก ๒๕๐ เป็น ๓๕๐ บาท คิดเป็นวัน ๆ ละ ๓๕๐
บาท จึงเพิ่มจากอัตราเดิม ๑๐๐ บาท
ที่ผมกล่าวมาในหมวดค่าตอบแทนนี้ คือมีระเบียบกฎหมายจะต้อง
จ่ายให้เป็นไปตามระเบียบ
หมวดค่าใช้สอยและค่าวัสดุตั้งแต่หน้าที่ ๓-๕ ตรงนี้เป็นเพียง
ประมาณการเช่นเดียวกัน ผมขอสรุปว่า หมวดค่าใช้สอยและค่าวัสดุที่ใช้ใน
การเลือกตั้งนี้ กฎมายกาหนดไว้ว่า ตามความเหมาะสมหรือความจาเป็น
ก็ขอนาเรียนเพียงเท่านี้
นายกิตติ เรืองเริงกุลฤทธิ์ ขออนุญาตท่านประธานสภา เป็นอันว่าในส่วนตรงนี้ตกลงท่าน
ปลัดเทศบาล หัวหน้าสานักปลัดเทศบาลให้ตัดรายการที่ ๑๘,๑๙,๒๐ และ ๒๓
ข้อ ๑๖ ค่าเช่าเต็นท์ติดตั้งหน่วยเลือกตั้งคงไว้

- ๑๕ -

นายกิตติ เรืองเริงกุลฤทธิ์ ในเรื่องบัตรเลือกตั้งตามที่ท่านเลขานุการสภาได้นาเรียนให้ท่าน
ปลัดเทศบาล สมาชิกสภาทราบ ผมขอนาเรียนอย่างนี้ว่า ในการจัดส่งทางไปรษณีย์หรือ
ไปรับเองที่โรงพิมพ์ ทั้งหมดยังต้องเป็นเรื่องคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจาจังหวัด เราสั่งพิมพ์เองไม่ได้จะต้องสั่ง ขณะนี้ยังไม่ได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัดว่าเห็นชอบหรือไม่
หรือจะให้เทศบาลขึ้นไปรับที่โรงพิมพ์เอง
ส่วนของอนุกรรมการ เจ้าหน้าที่ได้ออกคาสั่งไว้ล่วงหน้าแล้ว
ตรงนี้ตั้งเป็นประมาณการล่วงหน้า หากจาเป็นต้องใช้ก็คิดว่าน่าจะครบถ้วน
สมบูรณ์ ขอขอบพระคุณครับท่านประธานสภา
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ เชิญคณะผู้บริหารครับ
ประธานสภา
นายเสรี เรืองกาญจน์ เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วม
รองนายกเทศมนตรี ประชุมทุกท่าน เพิ่งทราบว่าค่าใช้จ่ายเทศบาลเป็นผู้กาหนด ตอนแรกคิดว่า
เป็นงบประมาณของ กกต.จังหวัด
ฉะนั้น มีบางรายการที่สมาชิกสภาได้อภิปรายว่า บางรายการ
ไม่จาเป็นก็ตัดทิ้งไป และบางรายการที่ผมยังสงสัย ขอให้เจ้าหน้าที่ไป
คานวณมาใหม่ เพราะตอนนี้ไม่ทราบว่ารายการใดบ้างที่ตัด และรายการ
ใดบ้างที่คงอยู่ ผมได้คานวณคร่าว ๆ จากสมาชิกสภาที่ได้อภิปราย
งบประมาณส่วนต่าง ๆ เฉพาะค่าตอบแทนส่วนต่างเก้าหมื่นบาท
ยังไม่คิดจากหมวดค่าใช้สอยและวัสดุอุปกรณ์อีก ประมาณเกือบ
สองแสนบาท
ด้วยเหตุผลอย่างนี้ครับ เทศบาลเมืองสะเตงนอกก็ไม่ได้ใหญ่อะไร
แต่มีค่าใช้จ่ายอีกมากมายที่จะต้องใช้จ่ายเงินสะสม งบประมาณมีหนึ่งล้าน
ต้น ๆ ถ้าใช้จ่ายประมาณเก้าแสนกว่าบาท ถ้าใช้เต็มที่เหมือนที่ท่านรอง
ปลัดได้นาเรียนมา เหมาะสมเท่าที่จาเป็น สมควรมาใช้จ่ายในการเลือกตั้งใน
ครั้งนี้ รายการใดที่เหมาะสมมีความจาเป็น ก็ใช้จ่ายได้เลยครับ รายการใดที่
ยังไม่จาเป็นก็ต้องตัดไป เพราะไม่ทราบว่าในภายภาคหน้าจะเกิดภัยแล้ง
หรือไม่ จึงจาเป็นที่จะต้องใช้จ่ายเงินสะสมให้น้อยที่สุด
หน้าที่ ๑๒ (๖) อนุกรรมการฝ่ายสถานที่ จะต้องไปจัดห้าวันเลย
หรือครับ จานวนเจ็ดคนดูแล้วไม่เหมาะสม เพราะห้องประชุมมีอยู่แล้ว
เพียงแค่ตั้งเก้าอี้ไม่กี่ตัว ต้องใช้เจ้าหน้าที่เจ็ดคนห้าวันเลยหรือครับ

- ๑๖ นายเสรี เรืองกาญจน์ ค่าตอบแทนอนุกรรมการในการช่วยเหลือคณะกรรมการการ
รองนายกเทศมนตรี เลือกตั้ง วันละ ๓๕๐ บาท
จานวนยี่สิบวัน จะได้คนละ ๗,๐๐๐ บาท
ถ้าสมมติว่ามีเจ้าหน้าที่เทศบาลมีสองตาแหน่ง จานวนหนึ่งหมื่นห้าพันบาท
ฉะนั้น มีหลายรายการตามที่ปลัดเทศบาลบอกว่าเมื่อสักครู่ ตามที่
ท่านสมาชิกสภานาเรียนมาที่ผู้ใหญ่บ้านได้แจ้งมายังผมเหมือนกัน เกี่ยวกับ
คณะกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง ท่านปลัดก็ได้นาเรียนชี้แจงแล้ว ขอให้
ท่านประสานไปยังคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัดในเรื่อง
ของสถานที่ มีผู้ใหญ่บ้านบางท่านบอกว่า ถ้าในกรณีที่ไม่ได้เอา
คณะกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งชุดของเขา ในเรื่องสถานที่ก็จะมีปัญหา
ฉะนั้น จะมีปัญหามาก ถ้าเอาคนนอกเจอกับผมเองในวันเลือกตั้ง
คราวที่แล้วที่หมู่ที่ ๒ ผมจะไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ผมจาได้เจ้าหน้าเป็น
เจ้าหน้าที่ของเทศบาลนครยะลาชื่อเชษฐ์ เขาเป็นคณะกรรมการประจา
หน่วยเลือกตั้ง ผมกาลังจะไปเขาแถว แต่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจาหน่วยเลือกตั้งนี้เกิดความเข้าใจผิด เพราะเขาไม่รู้จักคนในพื้นที่ว่าเขา
มีสิทธิเลือกตั้งในพื้นที่นี้ เพราะเข้าใจว่าผมไปเลือกตั้งที่อื่น แต่มาเพื่อดูการ
เคลื่อนไหว ไม่ใช่ครับผมมาเลือกตั้ง ตรงนี้คือปัญหาและท่าน
นายกเทศมนตรีก็ได้รับโทรศัพท์จากผู้ใหญ่บ้านเหมือนกัน ขอให้เจ้าหน้าที่
ประสานคณะกรรกมการเลือกตั้งประจาจังหวัดด้วยในเรื่องคณะกรรมการ
ประจาหน่วยเลือกตั้ง ตรงที่ว่าไม่เป็นกลางหรือไม่เป็นกลาง แต่ตามที่
ปลัดเทศบาลบอกว่าผ่านการอบรม แต่ผมกลัวว่าจะมีปัญหา สมาชิกสภา
เทศบาล เขตที่ ๓ ได้โทรศัพท์มายังผมว่าจะแก้ปัญหาเรื่องนี้อย่างไร
ผมบอกว่ามานั่งประชุมในสภาดีกว่า กลัวว่าถ้ามีปัญหาใด ๆ ในพื้นที่จะ
ลาบาก โดยเฉพาะฝ่ายปกครอง จะเลือกใครก็ได้ขอให้อยู่ในพื้นที่ บุคคล
เหล่านี้ก็มีประสบการณ์พอสมควร ถ้าให้ผู้ใหญ่บ้านหาเขาจะหา กปน. ที่เคย
เป็นมาแล้ว และถ้ามีปัญหาเขาสามารถแก้ปัญหาได้แทนเราได้ทันที ตรงนี้
เป็นประเด็นสาคัญ ในส่วนตัวผมขอเสนอท่านประธานว่าค่าใช้จ่ายนี้ บาง
รายการสรุปแล้วบางรายการสมควรจะตัด ตามที่ท่านเลขานุการสภาบอก
ว่ากฎหมายบังคับ กาหนดอัตราค่าตอบแทน ก็อยู่ที่เทศบาลกาหนด
ถ้าเราไม่ตั้งมาตรการแบบนี้ ถ้าเป็นผมก็จะตั้งอัตราค่าตอบแทนสูง ผมว่า
ควรจะให้สภาเสนอเท่าไร ให้เจ้าหน้าที่เสนอไปยัง กกต.จังหวัด สมควรที่
จะให้ค่าตอบแทนกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งเท่าไร เพราะว่าท้องถิ่นนี้
ถ้าเราดูแล้ว ที่ปลัดเทศบาลบอกว่าเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ระดับประเทศ คณะกรรมการประจาหน่วยเลือกตัค่า้งได้
ตอบแทน ๑,๖๕๐ บาท

- ๑๗ นายเสรี เรืองกาญจน์ ท้องถิ่นได้ค่าตอบแทน ๒,๕๖๐ บาท รวมถึงค่าอาหาร ต่างจากเลือกตั้ง
รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ๙๑๐ บาท ท่านนายกเทศมนตรีก็ไม่เห็นด้วยที่คิด
สองเท่า ขอให้หัวหน้าสานักปลัดเทศบาลคานวณใหม่ บางรายการที่
ปลัดเทศบาลบอกให้ตัดและบางรายการที่ลดสมควรที่จะนาประมาณการ
ค่าใช้จ่ายนี้ใหม่ให้สมาชิกสภาตรวจสอบดู ผมขอนาเสนอเพียงเท่านี้
ขอบคุณครับ
นายกิตติ เรืองเริงกุลฤทธิ์ ขออนุญาตท่านประธานสภาครับ ตามที่ท่านรองเสรีนาเรียนมา
ปลัดเทศบาล จะตัดรายการใดก็ตัดไปก่อน รายการใดที่ท่านอนุญาตให้จ่ายก็คงไว้ ผมขอ
อนุญาตไปประมูลการให้เช่าตลาดสดพร้อมท่านนายกเทศมนตรีก่อน เพราะ
ผู้มาประมูลมารอนานแล้ว ขอบคุณครับ
นายอับดุลนาเซร์ ฮะ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายอับดุลนาเซร์ ฮะ
สมาชิกสภา เขตที่ ๑ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก เขตที่ ๑ ในเมื่อฝ่ายบริหารได้ชี้แจง
ไปแล้วและตัวกระผมเองยังติดใจอยู่หลายรายการ
ดังนั้น ผมขอเสนอเลื่อนการพิจารณาขอความเห็นชอบจ่ายขาด
เงินสะสมค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
เขตเลือกตั้งที่ ๓ (แทนตาแหน่งที่ว่าง) หรือพักการประชุมก่อนและมาเริ่ม
ประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น. ขอผู้รับรองด้วยครับ
ผู้รับรอง ๗ เสียง
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ ในเมื่อที่ประชุมบางท่านยังไม่เข้าใจ ประธานขอพักการประชุมและ
ประธานสภา ประชุมต่อภาคบ่ายเวลา ๑๓.๓๐ น. พักการประชุมครับ
เวลา ๑๓.๓๐ น. เริ่มประชุมต่อ
นายสมหมาย ลูกอินทร์ มีผู้มาประชุม ๑๖ คน ไม่มาประชุม ๑ คน ในภาคบ่าย ขอเรียน
เลขานุการสภา เชิญท่านประธานสภาดาเนินการประชุมต่อไป
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ ผมนายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ ประธานสภาเทศบาลเมือง
ประธานสภา สะเตงนอก ขอเปิดการประชุมในภาคบ่ายเวลา ๑๓.๓๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๓ ญัตติ เพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบ จ่ายขาดเงินสะสม เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
เขตเลือกตั้งที่ ๓ (แทนตาแหน่งที่ว่าง)

- ๑๘ นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาท่านใดมีการอภิปรายเรียนเชิญครับ
ประธานสภา
นายอับดุลนาเซร์ ฮะ กราบเรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
สมาชิกสภา เขตที่ ๑ ผมนายอับดุลนาเซร์ ฮะ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก เขตที่ ๑
เมื่อสักครู่ก็ได้ประชุมแล้วในระเบียบวาระที่ ๓ ในส่วนค่าตอบแทน
บางรายการหรืองบประมาณใช้จ่ายในการเลือกตั้งที่ประชุมก็ได้ตัดไป
ส่วนมาก แต่สมาชิกสภาก็ยังไม่ทราบว่าที่ตัดไปรายการใดบ้าง
ผมขออนุญาตให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบช่วยชี้แจงตรงนี้ด้วย
อีกประเด็นหนึ่งหน้าที่ ๓ ข้อ ๑๕ เป็นป้ายคัตเอาท์ประชาสัมพันธ์
๑๓ ป้าย ๆ ละ ๑๔,๐๐๐ บาท ป้ายนี้พูดถึงประมาณการนี้ ๑๓ ชุด
เมื่อสักครู่ผมได้โทรศัพท์หาผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง ๓
ให้ช่วยตรวจสอบดูว่าป้ายจานวน ๑๓ ชุดนี้ มีอยู่ครบจริงหรือไม่
ผมได้รับคาตอบว่าไม่มีครับ มีไม่เกิน ๖ ป้าย และอีก ๗ ป้ายติดตั้งอยู่ที่ใด
เมื่อสักครู่ที่ประชุมไม่ได้ตัดรายการนี้ไป แต่ถ้าในเมื่อไม่มีผมขอให้เจ้าหน้าที่
ไปตรวจสอบดูอีกครั้งยังมีอยู่อีกกี่ป้าย แต่ที่หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
ได้ชี้แจงในสภาเมื่อสักครู่ว่า ทั้งหมดมีอยู่ ๑๓ ป้าย ติดตั้งที่หมู่บ้านๆ ละ
๓ ป้าย หมู่ที่ ๓,๔,๗ และหมู่ที่ ๑๓ หน้าสานักงานเทศบาล ๑ ป้าย
ใช่หรือไม่ครับ ป้ายมีจานวนมากเกินไปแล้วครับ ขอให้ชี้แจงให้ชัดเจนด้วย
ว่าติดตั้งที่จุดใดบ้างสาหรับป้ายคัตเอาท์ แต่ขณะนี้มีอยู่ ๗ ป้ายผมดูแล้วใช้
งบประมาณสูงมากในการตั้งงบประมาณค่าป้ายคัตเอาท์ประชาสัมพันธ์
๑๓ ป้าย
เรื่องคณะกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง เมื่อสักครู่
ท่านปลัดเทศบาลก็ได้ชี้แจงแล้วว่าไม่เป็นกลาง ผมขอถามท่านว่าท่านเอา
อะไรมาวัด แสดงว่าตามที่เลือกตั้งที่ผ่านมาก็ไม่เป็นกลาง ตรงนี้ที่ผมเสนอ
ให้เทศบาลไปประสานกับผู้ใหญ่บ้านให้ท่านจัดสรรมาสิบสองคนหรือว่า
สิบห้าคนส่งรายชื่อมา ถ้าไม่เป็นกลางก็หมายความว่าเขาทาผิด มีกฎหมาย
รองรับอยู่แล้ว ตามที่ผมพูดอย่างนี้ เพราะว่าผมอยากจะให้คนที่ดารง
ตาแหน่งกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งให้เป็นคนในพื้นที่ ผมขอยืนยันให้เอา
คนในพื้นที่เป็นคณะกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง ส่วนเรื่องเป็นกลาง
หรือไม่เป็นกลาง ผู้ใหญ่บ้านไม่เป็นกลางเขาก็มีวินัยของเขาอยู่แล้ว
มีชุดตรวจสอบของเขาตรงนี้อยู่แล้ว จากที่ท่านคณะกรรมการการเลือกตั้ง

- ๑๙ นายอับดุลนาเซร์ ฮะ จะหาคณะกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งท่านจะทราบได้อย่างไรว่าเขาเป็น
สมาชิกสภา เขตที่ ๑ กลางผมมีข้อเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาท่านใดมีการอภิปราย
เชิญครับ ถ้าไม่มีขอให้ผู้ที่
ประธานสภา รับผิดชอบในการประมาณการค่าใช้จ่าย สมาชิกสภาจะทราบรายการใดบ้าง
ที่ติดตั้งป้ายตามที่เจ้าหน้าที่ได้กล่าวมาติดตั้งสิบสองจุดเชิญครับ
นายกิตติ เรืองเริงกุลฤทธิ์ ท่านประธานสภา ขอกราบเรียนท่านว่าตามที่สมาชิกสภาถามมา
ปลัดเทศบาล ผมจับใจความได้อยู่สองประเด็น
ประเด็นที่หนึ่ง เรื่องป้ายผมขออนุญาตนาเรียนท่านอย่างนี้ว่า การ
จัดซื้อจัดจ้างนี้มีคณะกรรมการตรวจรับ ส่วนจะมีป้ายสิบสองป้ายนี้ ผมขอ
กราบเรียนท่านว่า ในชั่วโมงนี้ผมยังไม่ได้นับและผมก็ไม่ได้เป็นกรรมการที่
จะไปตรวจรับว่ามีกี่ป้าย ก็ถือว่าเป็นประโยชน์เป็นความห่วงใยเป็น
ข้อสังเกตให้
เรื่องของการเป็นกลางในเรื่องของคณะกรรมการประจาหน่วย
เลือกตั้งนี้ กราบเรียนท่านอย่างนี้ว่า ผมไม่ได้บอกว่าผู้ใหญ่บ้านไม่เป็นกลาง
ไม่ได้บอกว่าคณะกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งท่านนั้นท่านนี้ไม่เป็นกลาง
เพราะทางเทศบาลยังไม่ได้แต่งตั้งเพียงแต่ผมบอกท่านว่า ตามระเบียบนี้
เขาให้แต่งตั้งจากคนที่เป็นกลางและเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง
ในเขตจังหวัด ที่มาผมกราบเรียนท่านอย่างนี้ มีการประชุมในหน่วยย่อยมี
ท่านเลขานุการสภาอยู่น่าจะยืนยันได้ ที่ผ่านมาเขาทากันอย่างไร และ
เลขานุการสภาได้บอกว่าครั้งที่แล้วก็เป็นอย่างนี้ครับ ผมถามว่าจะทา
อย่างไร ท่านเลขานุการสภาบอกว่า ให้ทาง กกต.จังหวัดเป็นคนส่งรายชื่อมา
เหตุที่ให้ส่งรายชื่อมาก็เพื่อป้องกันให้เห็นได้ว่าทางเทศบาลไม่ได้เจาะจงคนใด
คนหนึ่ง คาว่าป้องกันของการเป็นกลางคือตัวเราเองครับ เขาจะได้ไม่ครหา
ว่าผมเอาคนนั้นคนนี้ และการเมืองก็มีฝ่าย วันนี้มีการแข่งขันกันค่อนข้างสูง
อย่างน้อยสามหมายเลข คาว่าเป็นกลางในที่นี้ทุกฝ่ายมีสิทธิที่จะอ้างว่าเป็น
กลางหรือไม่เป็นกลางได้ ไม่ว่าจะเป็นหมายเลขใดก็ตาม ทุกหมายเลขมีสิทธิ
ที่จะมองว่าตรงนั้นเป็นกลางหรือไม่เป็นกลาง
ในเรื่องของคณะกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง ผมขอกราบเรียน
ท่านว่า วิธีคิดในการจัดการเลือกตั้ง คือป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นมาในการ
เลือกตั้ง เช่น ตอนที่ผมเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัดยะลา
นั้น จะมีการร้องเรียนบ่อยครั้ง ว่าคณะกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง

- ๒๐ นายกิตติ เรืองเริงกุลฤทธิ์ ว่าเป็นคนของคนนั้นคนนี้ เวลาอ่านบัตรดีเป็นบัตรเสีย บัตรเสียเป็นบัตรดี
ปลัดเทศบาล เป็นต้น ตอนนั้นคณะกรรมการการเลือกตั้งส่วนกลาง
ได้มีการจัดสัมมนา
มาพูดคุยกันว่า ในวันข้างหน้าถ้าไม่แพงจนเกินไปก็อาจจะทาเป็น
อิเล็กทรอนิกส์เหมือนกับประเทศฟิลิปปินส์และอีกหลาย ๆ ประเทศ เช่นไป
ถึงก็กดปุ่มทันที ไม่ต้องนับบัตรกันว่า บัตรดีหรือบัตรเสีย คะแนนเท่าไร
เพราะคะแนนจะปรากฏทันที บางประเทศใช้วิธีฝน เมื่อฝนเสร็จจะมีเครื่อง
คอมพิวเตอร์ใส่เข้าไป เครื่องคอมพิวเตอร์ก็จะอ่านไม่ต้องใช้คนอ่าน
ผมกราบเรียนท่านว่า ผมไม่ได้กังวงว่าผู้ใหญ่บ้านเป็นกลางหรือไม่เป็นกลาง
ขออภัยจริง ๆ ผู้ใหญ่บ้านไม่ได้อยู่ในพื้นที่นี้ในห้องประชุมแห่งนี้ ผมก็ไม่ได้
คิดว่าผู้ใหญ่บ้านจะไม่เป็นกลางหรือใครจะไม่เป็นกลาง เพียงแต่เวลาจัดการ
เลือกตั้งทาอย่างไรจะลดข้อครหาและปิดช่องที่ไม่ให้มีการร้องเรียนให้มาก
ที่สุด คือหลักคิดในการทางาน กระบวนการที่ดาเนินการมานี้ ผมยึดถือ
แนวการจัดการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาเป็นหลัก เมื่อครั้งที่แล้วทาอย่างไรครั้ง
นี้ก็ทาอย่างนั้น ไม่ใช่ว่าผมคิดอย่างนั้นผมคิดอย่างนี้ไม่ใช่หรอกครับ ผมทา
ตามข้อเท็จจริง
เรื่องงบประมาณผมกราบเรียนท่านว่า ท่านนายกเทศมนตรี ท่าน
รองเสรีได้พูดมาแล้ว ก็ถูกต้องแล้วครับว่า ทั้งหมดนี้คือการประมาณการ
เอาไว้ แต่เวลาการจัดซื้อจัดจ้างมีทั้งหมดกี่ป้ายจริงเพียงใดนี้ อย่างไรเสียก็
จะมีคณะกรรมการไปดาเนินการตรวจรับอยู่แล้ว ซึ่งกรรมการก็ไม่ใช่ผมครับ
ถ้ากรรมการตรวจดูแล้วว่ามีป้ายเดียวหรือมีสองป้ายเขาก็จะดาเนินการไป
เอง ถือว่าทั้งหมดนี้เป็นข้อห่วงใยที่เป็นประโยชน์ต้องกราบขอบพระคุณ
ท่านสมาชิกสภาด้วยครับที่กรุณาให้ข้อสังเกตที่เป็นประโยชน์ ดังนั้นขอ
อนุญาตชี้แจงเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ คณะผู้บริหารจะชี้แจงอีกหรือไม่ถ้ามีเชิญครับ
ประธานสภา
นายเสรี เรืองกาญจน์ ขณะนี้ผมอยากทราบว่างบประมาณที่ลดและตัดทิ้งไปอะไรบ้าง
รองนายกเทศมนตรี และคงเหลือจานวนเงินเท่าไร ขอให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบชี้แจงด้วยครับ
นางนริศรา สาและ งบประมาณที่ได้ประมาณการไว้จานวนเงิน ๙๐๔,๕๓๑.๗๕ บาท
ผู้อานวยการกองคลัง
ตัดไป จานวนเงิน ๓๒,๘๒๐.- บาท คงเหลือ
๘๗๑,๗๑๑.๗๕ บาท
รายการที่ตัดและลดยอดจานวนเงิน
ลด หน้าที่ ๓ ข้อ ๑๖ คงเหลือ ๘,๐๐๐ บาท
ตัด หน้าที่ ๔ ข้อ ๑๘,๑๙,๒๐ และ ข้อ ๒๓

- ๒๑ นายเสรี เรืองกาญจน์ จานวนเงินที่ตัด ๓๒,๘๒๐.- บาท
รองนายกเทศมนตรี หน้าที่ ๔ ข้อ ๒๑ ตามที่ท่านสมาชิกสภาได้นาเสนอมาว่าค่าจ้าง
ทาความสะอาดแปดหน่วยเลือกตั้งนี้ไม่ทราบว่าอย่างไร
นายกิตติ เรืองเริงกุลฤทธิ์ ขออนุญาตท่านประธาน ผมชี้แจงที่ประชุมว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่จะให้
ปลัดเทศบาล เจ้าของสถานที่ครับ ตามที่เทศบาลได้ขอใช้สถานที่
นายเสรี เรืองกาญจน์ ขออนุญาตประธานสภา ถ้าอย่างนั้นผมขอให้ท่านประธานสภา
รองนายกเทศมนตรี ถามที่ละประเด็นในส่วนค่าตอบแทนที่ตั้งไว้สองเท่านี้อย่างไรบ้าง ก็ขอ
อนุญาตท่านประธานสภาสอบถามสมาชิกสภาในส่วนของค่าใช้จ่ายที่ตัด
ยอดออกไปแล้วสามหมื่นกว่าบาท ว่าเป็นอย่างไร
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ เชิญครับสมาชิกสภาเขตที่ ๑
ประธานสภา
นายอับดุลนาเซร์ ฮะ กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภา ตลอดจนผู้เข้าร่วม
สมาชิกสภา เขตที่ ๑ ประชุมทุกท่าน กระผมนายอับดุลนาเซร์ ฮะ สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
สะเตงนอก งบประมาณได้ตัดไปแล้วจานวนเงินสามหมื่นกว่าบาทจาก
เก้าแสนกว่าบาทคงเหลือแปดแสนกว่าบาท แต่ที่จริงแล้วผมเชื่อว่ายังมีอีก
หลายรายการที่เพื่อนสมาชิกสภาในสภาแห่งนี้ต้องการที่จะตัดบางรายการใน
การใช้งบประมาณในการเลือกตั้งซ่อมในครั้งนี้ กระผมเองได้พูดถึงก็ยัง
ไม่พอใจในการประมาณการงบประมาณในครั้งนี้ และนี่เป็นการส่วนตัว
ของผม กระผมเสนอว่าขอเลื่อนการพิจารณาญัตติ เพื่อพิจารณาขอความ
เห็นชอบ จ่ายขาดเงินสะสม เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิก
สภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก เขตเลือกตั้งที่ ๓ (แทนตาแหน่งที่ว่าง) ก่อน
เป็น วันพฤหัสบดี ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ นี้ไปก่อน
ขอผู้รับรองด้วยครับ
ผู้รับรอง ๗ เสียง
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ เชิญสมาชิกสภาเขตที่ ๓
ประธานสภา
นายอับดุลเลาะ กาซอ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
สมาชิกสภา เขตที่ ๓ ตามที่สมาชิกสภาอับดุลนาเซร์ ฮะ เสนอผมก็เห็นด้วย ก่อนที่จะพิจารณา
ผมอยากให้พิจารณาเป็นข้อ ๆ ครับ เพื่อความกระจ่างในการแก้ไขเอกสาร
ขอบคุณครับ

- ๒๒ นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ ท่านใดมีการเสนอเป็นอย่างอื่นเชิญครับ
ประธานสภา
นายบากอรี บาเก็ง เรียนท่านประธานสภา ผมนายบากอรี บาเก็ง สมาชิกสภา
สมาชิกสภา เขตที่ ๑ เทศบาลเมืองสะเตงนอก เขตที่ ๑ ผมขอเสนอ
ให้เลื่อนการพิจารณาเช่น
เดียวกันครับ เพราะว่าผมดูแล้วรายการที่ตัดจานวนเงินยังคงเหลืออีกมาก
เพราะเทศบาลมีความจาเป็นเร่งด่วนที่จะต้องใช้งบประมาณเพื่ออย่างอื่นอีก
ขอให้สมาชิกสภาพิจารณาด้วย
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ ข้อเสนอของสมาชิกสภา คือในระเบียบวาระที่ ๓
ประธานสภา ญัตติเพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
เขตเลือกตั้งที่ ๓ (แทนตาแหน่งที่ว่าง)
นายสมหมาย ลูกอินทร์ สาหรับวาระนี้ ท่านสมาชิกสภาให้เลื่อนการพิจารณาออกไปเป็น
เลขานุการสภา วันพฤหัสบดีที่จะถึงนี้ ก็ต้องให้ที่ประชุมมีมติว่าจะให้เลื่อนหรือไม่ให้เลื่อน
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ เชิญครับท่านนายกเทศมนตรี
ประธานสภา
นายเกษมสันต์ สาแม เรียนในที่ประชุมให้ทราบว่า ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งไม่ใช่ทาแต่
นายกเทศมนตรี เพียงลาพัง เป็นมติคณะรัฐมนตรีว่าจะต้องมีค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ไม่ว่า
จะเป็นในการเลือกตั้งซ่อมก็จะต้องใช้จ่ายและจะต้องมีการจากัดในการใช้
จ่ายในการตั้งงบประมาณ ตามเอกสารประมาณการฉบับนี้ ซึ่งได้กาหนด
ตามระเบียบที่ตั้งไว้ แต่ถ้ามีการเลื่อนก็ต้องอยู่ที่มติของสภาด้วย จะทันกับ
เวลาการเลือกตั้งหรือไม่ เพราะจะมีการเลือกตั้งในวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๗
จะทันหรือไม่
นายกิตติ เรืองเริมกุลฤทธิ์ ผมขออนุญาตท่านนายกเทศมนตรี ผมขอกราบเรียนท่านว่า
ปลัดเทศบาล ในเรื่องของการเลือกตั้งนี้ กฎหมายได้กาหนดท้วงเวลาไว้หมดแม้กระทั้ง
แบบพิมพ์เราจะต้องพิมพ์ไว้ก่อน แม้กระทั้งการฝึกอบรม ผมขอยกตัวอย่าง
กฎหมายกาหนดไว้ต้องไม่ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่ากี่วัน การจะดาเนินการ
การในแต่ละเรื่องที่พูดถึงตรงนี้ เพราะฉะนั้นผมเห็นพ้องกับท่านรองเสรี
พูดถึงว่าให้พิจารณาเป็นราย ๆ ได้หรือไม่ เช่นข้อที่หนึ่งท่านติดขัดหรือไม่
ถ้าไม่ติดขัดก็พิจารณาไป ข้อใดที่ติดขัดพิจารณาเลื่อนไป ตรงที่ไม่ติดขัดก็
พิจารณาไปก่อน ไม่อย่างนั้นจะดาเนินการการเลือกตั้งอย่างอื่นไม่ได้

- ๒๓ -

นายกิตติ เรืองเริงกุลฤทธิ์ ถ้าการเลือกตั้งมีปัญหาขึ้นมา ตามที่ผมได้กราบเรียนมา เหมือนที่ท่าน
ปลัดเทศบาล นายกเทศมนตรีก็ได้อธิบายเมื่อสักครู่นี้ไปแล้ว มีกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี
ต่าง ๆ เขาควบคุมอยู่ เพราะฉะนั้นในส่วนตรงนี้ ก็อยากกราบเรียนท่าน
นายกเทศมนตรีด้วยว่า การเลือกตั้งนั้นได้มีกฎหมายที่รองรับไว้ชัดเจน
หมดแล้ว ถ้าเราไปประวิงเวลาจะทาให้การเลือกตั้งนั้นติดขัด เพราะฉะนั้น
ฝากพิจารณาในประเด็นนี้ด้วยขอบพระคุณครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ เชิญสมาชิกสภาเทศบาลเขตที่ ๑
ประธานสภา
นายบากอรี บาเก็ง ผมนายบากอรี บาเก็ง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
สมาชิกสภา เขตที่ ๑ เขตที่ ๑ เมื่อหนังสือฉบับนี้เป็นการประมาณการ ถ้าเกิดส่งประมาณการนี้
แต่ฝ่ายบริหารได้ชี้แจงว่าต้องจ่าย ถ้าต้องจ่ายตามข้อเท็จจริงใช่หรือไม่
ถ้าประมาณการเท่านี้ ถ้าสมาชิกสภายกมือก็จะต้องใช้จานวนเงินนี้เป็นหลัก
ใช่หรือไม่ ถ้าเขาประมารว่าเขาส่งประมาณเก้าแสนกว่าบาท สภาผ่านเขา
จะใช้งบประมาณนี้หมดเลยหรือไม่ แต่เมื่อเขาประมาณการมาแล้ว
ผมก็เห็นกับสมาชิกสภาผมก็ประมาณกลับไปเหมือนกันขอบคุณครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ เชิญสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก เขตที่ ๑ ครับ
สมาชิกสภา เขตที่ ๑
นายอับดุลนาเซร์ ฮะ กราบเรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาและผู้มีเกียรติทุกท่าน
สมาชิกสภา เขตที่ ๑ ผมนายอับดุลนาเซร์ ฮะ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก เขตที่ ๑
ท่านประธานครับผมขอให้พิจารณาในญัตตินี้ให้เลื่อนเป็นวันพฤหัสบดี
ผมดูแล้วยังทัน ผมก็ไม่ได้ให้เลื่อนการเลือกตั้งตรงนั้น ผมไม่มีสิทธิ์
แต่ผมบอกว่าให้เลื่อนการพิจารณา ผมมีสิทธิ์ที่จะใช้สิทธิ์ของผมให้เลื่อนการ
พิจารณาได้ สมาชิกสภาจะได้กลับไปพิจารณาใหม่ ว่ารายการใดควรใช้
รายการใดไม่ควรใช้ ผมจะไปพิจารณาเองและผมขอยืนยันญัตติของผม
ขอเสนอเลื่อนการพิจารณา ขอบคุณครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่นครับ ถ้าไม่มีเชิญ
สมาชิกสภา เขตที่ ๑ เลขานุการสภา

- ๒๔ นายสมหมาย ลูกอินทร์ ขอให้ที่ประชุมลงมติว่า จะให้เลื่อนหรือไม่ให้เลื่อนการพิจารณาใน
เลขานุการสภา ระเบียบวาระนี้ ขอความเห็นชอบจ่ายขาดเงินสะสม
ท่านใดเห็นชอบให้เลื่อนการพิจารณาออกไป ใน วันพฤหัสบดี
ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ โปรดยกมือขึ้น
ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ ๑๐ เสียง
ไม่มาประชุม ๑ เสียง
งดออกเสียง ๖ เสียง
นายสมหมาย ลูกอินทร์ เสียงส่วนใหญ่มีมติให้เลื่อนการพิจารณานี้ออกไป ในวันพฤหัสบดี
เลขานุการสภา ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๓๐ น.
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ เชิญสมาชิกสภาเขตที่ ๓ ครับ
ประธานสภา
นายอดุลย์ แวโวะ ท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร ตลอดจนเพื่อนสมาชิกสภา
สมาชิกสภา เขตที่ ๓ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมนายอดุลย์ แวโวะ สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
สะเตงนอก เขตที่ ๓ ผมขอเสนอเพิ่มเติมในส่วนของการเลื่อนในการ
พิจารณา ผมขอเสนอขอดูระเบียบด้วยถ้าเป็นไปได้ ขอให้ถ่ายระเบียบการ
เลือกตั้งส่งให้สมาชิกสภาเพื่อประกอบการพิจารณา ขอบคุณครับ
ระเบียบวาระที่ ๔ ญัตติ เพื่อพิจารณาขอความ
เห็นชอบ ให้ความยินยอมทากิจการ
นอกเขตเทศบาลเมืองสะเตงนอก โครงการจัดหาที่ดินและก่อสร้าง
สนามกีฬา ในพื้นที่หมู่ที่ ๘ ตาบลบุดี อาเภอเมือง จังหวัดยะลา
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สืบเนื่องจากว่าได้ประชุมครั้งที่ผ่านมาในเรื่องการโอนเงิน
ประธานสภา งบประมาณโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อจัดซื้อที่ดินสร้าง
สนามกีฬา เดิมมีอยู่
ห้าสิบไร่ซื้อเพิ่มให้เป็นแปดสิบกว่าไร่ เพื่อรองรับโครงการที่นาเสนอกับ
ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา งบประมาณสองร้อยกว่าล้านบาท ที่ดินส่วนที่จะ
ซื้อนี้ ส่วนหนึ่งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ ๘ ตาบลบุดี อาเภอเมือง จังหวัดยะลา
จึงนาเสนอให้จัดซื้อที่ดินเป็นของนอกเขตเทศบาลเมืองสะเตงนอก
ขอบคุณครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาท่านใดมีการอภิปรายเชิญครับ ถ้าไม่มีเชิญ
ประธานสภา เลขานุการสภาดาเนินการต่อไปเชิญครับ

- ๒๕ นายสมหมาย ลูกอินทร์ ต่อไปให้ที่ประชุมลงมติ ท่านใดเห็นชอบให้ทากิจการนอกเขต
เลขานุการสภา เทศบาล โครงการจัดหาที่ดินและก่อสร้างสนามกีฬา ในพื้นที่หมู่ที่ ๘
ตาบลบุดี อาเภอเมือง จังหวัดยะลา โปรดยกมือขึ้นครับ
ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ ๑๓ เสียง
ไม่มาประชุม ๑ เสียง
งดออกเสียง
๓ เสียง
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาท่านใดมีการสอบเสนอแนะเชิญครับ
ประธานสภา
นายอับดุลนาเซร์ ฮะ กราบเรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร ตลอดจน
ประธานสภา ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายอับดุลนาเซร์ ฮะ สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองสะเตงนอก
ท่านประธานครับ เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ผมได้รับประสานงานจาก
อาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.) ของโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตาบลสะเตงนอก
ว่ายังมีเด็กที่ยากไร้และเจ้าหน้าที่หน่วยงานอื่นใดยังไม่ได้เข้าไปดูแลตรงนั้น
และในวันนั้นผมก็ได้ประสานกับเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองสะเตงนอกกับ
อันวารี ได้ไปเยี่ยมดูแลในจุดนั้นด้วย เป็นความโชคดีของผมที่ได้รู้จักกับ
อาจารย์ท่านหนึ่ง อาจารย์จากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนียะลา
ท่านได้มาร่วมกับผมด้วย ได้นานักศึกษาพยาบาลมาร่วมกิจกรรมการสอนวิธี
แปรงฟัน วิธีดูแลสุขภาพเบื้องต้น จากรูปผมได้ไปถ่ายมาเพื่อให้เพื่อนสมาชิก
สภาได้ดู เพราะว่าเด็กทั้งหมดนี้อยู่ในพื้นที่เขตที่ ๑ ซึ่งขาดการดูแลไม่ว่าจะ
เป็นด้านสุขภาพหรือด้านอาหาร ผมได้ไปสอบถามชุมชนแห่งนี้ว่า
มีทั้งหมดสี่ครัวเรือน เด็กประมาณสิบห้าคน ผมดูแล้วยังเสียดาย เพราะว่ามี
เด็กประมาณสิบห้าคนช่วงวัยห้าขวบไม่เกินหกขวบ บางคนก็ไม่มีสูติบัตร
แจ้งเกิด บางคนทางเทศบาลเมืองสะเตงนอกได้พาไปทาสูติบัตรแล้ว
ผมดูแล้วเด็กวัยนี้ควรจะเข้าเรียนอนุบาล จะไปที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก็ได้ครับ
แต่เขาคงไม่มีโอกาสได้ไปเรียน เพราะว่าเขาเป็นเด็กยากจน ผมเห็นว่ามีทาง
ใดบ้างที่จะช่วยเหลือกพวกเขา แต่เราก็อย่าไปให้เขาตลอด ให้ทุกท่านหรือ
หน่วยงานที่รับผิดชอบอยู่ในขณะนี้ไปดูแลบ้าง เพราะดูแล้วน่าสงสารมาก
และก็อยู่ในเขตพื้นที่ผมด้วยผมก็ตกใจ ไม่น่าเชื่อว่าอยู่ในเขตพื้นที่เทศบาล
เมืองสะเตงนอก ยังมีเด็ก ๆ เหล่านี้อีกที่ยังขาดการดูแล ไม่ว่าทางด้สุาขนภาพ

- ๒๖ -

นายอับดุลนาเซร์ ฮะ ทางด้านอาหารการกิน ชุมชนแห่งนี้ห้องน้ายังไม่มีต้องไปทาภารกิจ
สมาชิกสภา เขตที่ ๑ ส่วนตัวในทุ่งนาครับ ไฟฟ้าก็ไม่มี เพราะว่าขาดการดูแล ผมก็ไม่เข้าใจ
เหมือนกันว่า ชุมชนแห่งนี้เรียกว่าชุมชนนี้ไม่ใช่ว่าเพิ่งมาอยู่ เขาอาศัยอยู่
หลายสิบปีแล้วผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่า ทาไมพวกเราถึงนิ่งเฉย ตรงนี้ผม
ขอให้ทางเทศบาลช่วยดูแลและอานวยการความสะดวกในด้านต่าง ๆ
เท่าที่เทศบาลช่วยได้และวันพรุ่งนี้ผมได้ประสานกับคนขับรถของเทศบาล
ให้พาเด็ก ๆ ชุมชนจากกาปงกรีแย ไปที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตาบลสะเตงนอก ให้ดูแลทางด้านวัคซีน เพราะว่าเด็กเหล่านี้ยังไม่ได้
ฉีดวัคซีนมาก่อน เขาไม่เคยเรียนรู้อะไรเลยยาสีฟันกับแปรงสีฟันเขายัง
ไม่รู้จักเลยครับ เหมือนแพมเพอร์สใช้แล้วไปซักกลับมาใช้อีกครับ ผมดูแล้ว
น่าสงสารมาก ๆ ผมขอฝากเพื่อน ๆ สมาชิกสภาทุกท่านช่วยกันดูแลชุมชนนี้
ด้วยขอบคุณครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ เชิญเลขานุการสภาครับ
ประธานสภา
นายสมหมาย ลูกอินทร์ ผมดูแล้วมีความรู้สึกเหมือนกันว่าในพื้นที่ของเทศบาลก็ยังมีคนที่
เลขานุการสภา ยากจนจริง ๆ ก็ยังมีอยู่ ก็อยากจะช่วยแต่ในส่วนของเทศบาลที่ช่วยได้
อันดับแรกเมื่อสักครู่ผมดูเด็กวัยนี้น่าจะเกินสองปีหรือสองปีครึ่ง คือให้มาอยู่
ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตรงนี้ได้แน่นอน เพราะไม่มีค่าใช้จ่าย แต่ค่าชุด
ผู้ปกครองจะต้องรับผิดชอบและต้องมารับมาส่งเอง ตรงนี้จะเป็นปัญหา
หรือไม่ในการมารับมาส่ง ไม่ว่าจะเป็นแปรงสีฟัน ยาสีฟันทางเทศบาลให้ใช้
ฟรี พอที่จะช่วยได้ที่ถูกต้องตามระเบียบ และทางสานักปลัดเทศบาลได้ตั้ง
งบประมาณเกี่ยวกังสังคมสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสผู้ยากจน แต่ทางเทศบาล
ถูกติงจากสานักงานตรวจเงินแผ่นดินว่า เทศบาลยังไม่มีเหลักเกณฑ์ในการ
พิจารณา อาจจะไปปรับตั้งคณะกรรมการขึ้นมา กาหนดหลักเกณฑ์ในการ
ช่วยเหลือ ผู้ด้อยโอกาสและยากจนนี้พอจะช่วยได้ในระดับหนึ่ง ขอฝากท่าน
สมาชิกสภาถ้าเด็กเกินสองปีครึ่งเทอมหน้าให้มาอยู่ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
เทศบาลพงบูโละ ขอบคุณครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ เชิญครับท่านรองนายกเทศมนตรี
ประธานสภา

- ๒๗ นายเสรี เรืองกาญจน์ ตามที่ท่านเลขานุการสภาได้นาเรียนมาว่า สามารถตั้งที่ศูนย์
รองนายกเทศมนตรี พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลได้ ถ้ามีค่าใช้จ่ายค่าเสื้อไม่เอาที่ผู้ปกครองมาเอา
ที่ผมได้เลยครับ เด็กที่จะเรียนกี่คนเพื่อให้เขาได้ดาเนินการได้ ในส่วนมาส่ง
มารับ ผู้ปกครองต้องมาส่งและมารับด้วยตนเองครับ
ประมาณต้นเดือนมีนาคมจะมีการแข่งขันกีฬาเทศบาล ระหว่าง
วันที่ ๑๖-๑๘ มีนาคม ๒๕๕๗ มีการแข่งขันกีฬาท้องถิ่น ท่านใดที่สนใจเรื่อง
กีฬาสอบถามรายละเอียดที่ผมได้ แข่งขันกีฬาเพื่อสัมพันธ์ท้องถิ่นด้วยกัน
และในส่วนของเทศบาลได้เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมา มีทีมที่เข้าร่วม
แข่งขันฟุตบอลทั้งหมดยี่สิบทีม ปีนี้จะแข่งขันที่โรงเรียนไทยรัฐบาโงบาแด
หมู่ที่ ๕ อยากให้สมาชิกสภามีส่วนร่วม วันเปิดพิธีจะมีหนังสือเชิญสมาชิก
สภาเข้าร่วมพิธีเปิดอีกครั้งหนึ่ง
ท่านนายกเทศมนตรีฝากเรียนเชิญร่วมฌาปนกิจศพ นายศรัทธา
แซ่ด่าน อดีตสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก ได้เสียชีวิตเนื่องจากการ
ชุมนุมที่กรุงเทพฯ เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ ฌาปนสถานเทศบาลนครยะลา
ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวท่านด้วย สวัสดีครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาท่านมีการเสนอแนะเชิญครับ
ประธานสภา
นายกิตติ เรืองเริงกุลฤทธิ์ ท่านประธานสภา ท่านนายกเทศมนตรีได้ชี้แจงไปแล้วใน
ปลัดเทศบาล การประชุมครั้งที่แล้วผมไม่อยู่ รอบที่แล้วนั้นผมได้อ่านรายการการประชุม
และได้ฟังเทป มีเรื่องที่เกี่ยวพันกับผมทั้งหมดสามเรื่อง สรุปโดยความว่า
เรื่องที่หนึ่ง มีสมาชิกสภาสอบถามว่าในส่วนของบประมาณ
ปลัดเทศบาลมาพัฒนาเอางบประมาณไปใช้เฉพาะในซอยที่บ้านตนเอง
เรื่องที่สอง คือผมไม่ทางานมาทางานหลังเที่ยง
เรื่องที่สาม คือเจ้าหน้าที่อยู่ห้องข้างนายกเทศมนตรีไม่ทางาน
ผมขออนุญาตว่าจริง ๆ ไม่ได้ประสงค์อื่นใดเพียงต้องการให้ได้
บันทึกในรายงานการประชุม เพราะถ้าอย่างนั้นไม่ได้ชี้แจงรายงานการ
ประชุมนี้จะถูกเผยแพร่ออกไป จึงขออนุญาตได้ชี้แจงในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
ตนเองส่วนหนึ่ง ที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ส่วนหนึ่ง
ในส่วนงบประมาณนี้ผมขอกราบเรียนท่านว่าที่พิจารณาในรอบที่
แล้ว เป็นเรื่องของการพิจารณาเพิ่มเติมแผนพัฒนาสามปีไม่ใช่เป็นการ
พิจารณางบประมาณ และนับตั้งแต่ผมย้ายมาผมยังไม่เคยเห็นงบประมาณ
ไม่ว่าเป็นงบประมาณในหรืองบประมาณนอก ไปลงอยู่ในซอยของผมแม้แต่
สลึงเดียวจนถึงตอนนี้

- ๒๘ นายกิตติ เรืองเริงกุลฤทธิ์ เพราะฉะนั้น ไม่ได้เป็นความจริงอย่างนั้นและในความเข้าใจ
ปลัดเทศบาล ผมกราบเรียนว่าท่านรองเสรีเป็นพยานได้ ก่อนที่ผม
มาที่นี่ในการวิ่งงบประมาณ
นอกเป็นผู้ประสาน และผมไม่อาจตัดสินใจได้ว่า ผู้ที่เป็นเจ้าของงบประมาณ
นั้นจะให้หรือไม่ให้จะให้ที่ใด กราบเรียนท่านอย่างนี้และตามที่ท่านรองเสรี
มาประสานกับผมตอนที่ผมจะย้ายมา งบประมาณที่มาลงนั้นคือผมถามท่าน
ว่าคือหมู่ที่ ๑๑ อยู่โครงการหนึ่งใช่หรือไม่ครับท่าน ก็ไม่เคยมีครับที่เคย
ประสานกันลงในซอยที่บ้านผม นั่นเป็นข้อเท็จจริง กระผมกราบเรียนท่าน
ว่า ไม่ว่าผมย้ายมาแล้วงบประมาณที่เราประสานมานี้ในส่วนของ
งบประมาณไฟฟ้านี้หลายร้อยดวงก็ไม่ได้ไปติดที่บ้านผมเลยแม้แต่ดวงเดียว
เรื่องนี้ผมเชื่อว่าท่านรองยิน่าจะเป็นพยานให้ผมได้ และล่าสุดซึ่งเกี่ยวกับคน
ที่ทาอยู่ในห้องข้าง ๆ ห้องนายกเทศมนตรีนั้น ผมกราบเรียนท่านว่า ตอนนี้
ก็ดาเนินการกันอยู่ เผอิญเมื่อช่วงเที่ยงท่านสมาชิกสภาท่านอิทธินันท์ได้มา
ปรึกษากับผมอยู่ในเรื่องของทางโค้งตรงนั้น กราบเรียนท่านว่า ผมได้เคยไป
คุยกับท่านรองยีแล้วว่า รองเสรีทราบเรื่องนี้ดีว่า มีแนวทางแก้ไขอยู่แล้ว
และท่านก็ได้พูดถึงคลองที่ขุดเลียบทางเทศบาลวงเงินแปดล้านบาทนั้น
ผู้ที่เซ็นสัญญาคือกรมทรัพยากรน้าและก็มาจากการทางานของคนที่อยู่ข้าง
ๆ ห้องของท่านนายกเทศมนตรีและเป็นงบประมาณของกรมทรัพยากรน้า
วงเงินแปดล้านบาท แม้กระทั้งการไฟฟ้าต่าง ๆ ทราบดีว่าในเรื่องนั้นมีทั้ง
สองท่านที่เข้าไปช่วยประสานในส่วนของตัวชาวบ้านเจ้าของที่ดินคือ
ท่านรองเสรีและท่านนายกเทศมนตรี ตรงนี้คือข้อเท็จจริงมาจากการทางาน
ที่พูดถึง และอีกอย่างหนึ่งคืองบประมาณนี้ก็ไปวิ่งเหมือนกัน และ
กราบขออภัยว่าหลังเทศบาลนี้ก็ไม่ใช่ซอยเรืองเริงกุลฤทธิ์ ตามที่กล่าวหา
หรือที่สงสัยนั่นก็แปลว่างบประมาณนอกที่นามานี้ไม่ใช่อย่างที่เข้าใจว่าผมวิ่ง
งบประมาณมาเพื่อลงบ้านผมโดยเฉพาะ เพราะจริงนั้นถึงวันนี้ผมยังไม่เคย
ได้สักบาทจากหน่วยงานอื่น แต่ที่ได้มาแล้วคือพื้นที่อื่นในตาบลสะเตงนอก
ทั้งสิ้น
เรื่องที่สอง ที่ว่าผมไม่ทางานนั้น ท่านนายกเทศมนตรีได้ชี้แจงแล้ว
ส่วนที่ท่านถามว่าผมต้องรายงานต่อใคร กราบเรียนท่านว่าผมต้องรายงาน
ต่อท่านนายกเทศมนตรี ผมจะไปราชการผมก็ต้องขออนุญาตต่อท่าน
นายกเทศมนตรี ซึ่งผมก็เห็นว่าท่านนายกเทศมนตรีได้ชี้แจงไปแล้ว ที่จริง
แล้วผมจะทางานหรือไม่ ผมเชื่อว่าท่านสมาชิกสภาที่อยู่ในห้องนี้ทราบดี
ครับ
ฉะนั้น จึงขออนุญาตที่จะชี้แจงเพื่อให้บันทึกในรายงานการประชุม
ว่าที่ท่านตั้งข้อสงสัยหรืออยากจะสอบถามนั้น ก็ได้ชี้แจงว่า

- ๒๙ นายกิตติ เรืองเริงกุลฤทธิ์ ประเด็นที่หนึ่ง ผมไม่ได้หางบประมาณมา เพื่อมาพัฒนาในซอย
ปลัดเทศบาล บ้านผม เพราะจนถึงบัดนี้ยังไม่เคยได้แม่แต่บาทเดียวทั้งที่เป็นงบประมาณ
ทั้ง ในและนอก และกราบเรียนท่านด้วยว่า เหตุที่ไม่ของบประมาณใน
เทศบาลหากจะมีการพัฒนาในซอยนั้นขอให้เป็นไปโดยธรรมชาติ โดยท่าน
ผู้บริหารนโยบายของท่านหรือชาวบ้านหรือสมาชิกสภาที่ขอกันเองไม่เป็นไป
จากที่ผมไปร้องขอแน่นอน ก็ด้วยเหตุผลว่าเพื่อหลีกเลี่ยงความเข้าใจผิดใน
ประเด็นนี้
ประเด็นที่สอง เรื่องที่ผมมาทางานนั้น ผมเชื่อว่าท่าน
นายกเทศมนตรีได้ชี้แจงไปแล้วและท่านก็ทราบดีว่าสมาชิกสภาในห้องนี้
หลายท่านก็ทราบดีว่าผมทางานหรือไม่ทางาน
ประเด็นที่สาม ขอกราบเรียนท่านว่างบประมาณแปดล้านบาทจาก
กรมทรัพยากรน้าที่หลังเทศบาล เพื่อแก้ไขปัญหาน้า ท่านรองเสรีก็ทราบดี
ว่าศูนย์ที่ตั้งนี้ทางานมีผลงานอะไรบ้าง ที่ซอยพงเจริญที่ท่านสมาชิกสภา
หลายท่านทราบดี ท่านนายกเทศมนตรีและคณะผู้บริหารทราบดี
ฉะนั้น ที่บอกว่าศูนย์ที่ตั้งข้างห้องนายกเทศมนตรีขึ้นมาแล้วไม่มี
ประโยชน์ไม่ทาอะไรนั้น ไม่เป็นความจริงและถ้าถามผมในการบังคับบัญชา
ข้าราชการนั้นเป็นอานาจผมที่จะดูแลหรือบริหารราชการประจา ผมเรียน
ท่านว่า นโยบายของผมในการทางานนั้น ผมดูที่ผลงานที่เป็นผลผลิตของงาน
จะไม่ดูง่ามานั่งเฝ้าโต๊ะตั้งแต่เช้า ตรงนั้นเป็นรูปแบบการทางานท่านครับ ก็
ขออนุญาตกราบเรียนท่านประธานสภา ขออนุญาตท่านนายกเทศมนตรีที่ได้
กรุณาเปิดโอกาสให้ผมได้พูดและได้บันทึกไว้ในรายงานการประชุม เพราะ
รายงานการประชุมรอบที่แล้วก็ได้เผยแพร่ไปแล้ว ก็ขออนุญาตเผยแพร่เช่นนี้
ต่อไป เพื่อให้ชาวบ้านได้เข้าใจด้วยให้พี่น้องในเทศบาลที่เป็นเจ้าหน้าที่ทุก
คนได้เข้าใจด้วย ไม่ใช่ว่าพอเวลาท่านสมาชิกสภาสอบถามถึงการปฏิบัติงาน
แต่ละท่านแล้วเฉยไม่ชี้แจงให้สมาชิกสภาทราบหรือเข้าใจก็อนุญาตใช้โอกาส
นี้เพื่อให้ในรายงานการประชุมได้บันทึกไว้ กราบขอบพระคุณ
ท่านสมาชิกสภาด้วยที่ได้ตั้งข้อสังเกตและได้สอบถามขึ้นมาและเปิดโอกาส
ให้ผมได้ชี้แจงกราบขอบพระคุณแต่ผมขออนุญาตไม่เอยนามหลายท่านไม่ใช่
คนเดียวที่พูด ผมได้อธิบายครอบคลุมหมดทุกประเด็นแล้วและกราบ
ขอบพระคุณสมาชิกสภาด้วยที่ให้โอกาสได้ขี้แจง กราบขอบพระคุณครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ เชิญสมาชิกสภาเทศบาลเขตที่ ๑
ประธานสภา

ครับ

- ๓๐ -

นายอับดุลนาเซร์ ฮะ กราบเรียนท่านประธานสภาและเพื่อนสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ
สมาชิกสภา เขตที่ ๑ ทุกท่าน กระผมนายอับดุลนาเซร์ ฮะ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
เขตที่ ๑ ผมขอทาความเข้าใจเรื่องที่ว่าพนักงานที่จัดตั้งศูนย์แก้ไขน้าท่วมนี้
ที่อยู่ข้างห้องนายกเทศมนตรี ในวันนั้นผมไม่ได้พูดว่าท่านไม่ได้ทางาน ที่ผม
พูดคือ ท่านเปิดดูในรายงานการประชุมได้เลยครับอยู่หน้าที่ ๓๐ ผมถามว่า
คณะทางานตรงนั้น อยู่สี่ถึงห้าคนอยู่ข้าง ๆ ห้องนายกเทศมนตรีว่า เขารับ
เงินเดือนที่ใดและเวลาเขามาทางานเขาเซ็นชื่อหรือไม่ ผมถามแค่นี้และผม
ไม่ได้พูดว่าท่านไม่ได้มาทางาน ตรงนี้ท่านอาจจะเข้าใจผิดก็ได้ ขอบคุณครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ เชิญสมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๑ ครับ
ประธานสภา
นายบากอรี บาเก็ง ผมนายบากอรี บาเก็ง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
สมาชิกสภา เขตที่ ๑ เขตที่ ๑ เรื่องที่สอบถามปลัดเทศบาล คือปลัดไม่ต้องบอกก็ได้ถึงผมทาอะไร
ผมก็ยอมรับว่าผมเองที่ถาม
ปลัด ในเมื่อปลัดเทศบาลได้ชี้แจงครับ
แต่ว่าต่อไปก็จะมีการตรวจสอบอยู่อย่างนี้ตลอดไป ขอบคุณครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สุดท้ายนี้ขอให้ทุกคนทางานเพื่อประชาชนอย่างมีความสุข ขอให้
ประธานสภา ท่านเดินทางกลับภูมิลาเนาอย่างปลอดภัย ผมขอปิดการประชุม

ปิดการประชุมเวลา เวลา ๑๖.๓๐ น.

(ลงชื่อ) สมหมาย ลูกอินทร์ ผู้จดรายงานการประชุม
(นายสมหมาย ลูกอินทร์)
เลขานุการสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
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