สําเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ (ครั้งที่ ๑)
วัน ศุกร์ ที่ ๑๕ เดือน สิงหาคม 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
สะหัดอีตํา
๘. นางอุมาพร
ใจแผ้ว
๙. จ่าสิบเอก วรดร
รอดทุกข์
๑๐. นายบัญชา
ศิริ
๑๑. นายสมชัย
หิตานุกูล
๑๒. นายปฐม
ปันสรณะ
๑๓. นายอิทธินันท์
สาเฮาะ
๑๔. นายอับดุลเลาะ
กาซอ
๑๕. นายเพาซี
มะเด็ง
๑๖. นายอดุลย์
แวโวะ
๑๗. นายศราวุธ อับดุลกอเดร์ ยานยา
๑๘. นายเดะซามัน
ยูโซ๊ะ
๑๙. นายสมหมาย
ลูกอินทร์

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 ๒
สมาชิกสภาฯ เขตที่ ๓
สมาชิกสภาฯ เขตที่ ๓
สมาชิกสภาฯ เขตที่ ๓
สมาชิกสภาฯ เขตที่ ๓
สมาชิกสภาฯ เขตที่ ๓
สมาชิกสภาฯ เขตที่ ๓
เลขานุการสภา

รายชื่อผู้ไม่มาประชุม
- ไม่มี รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายเกษมสันต์
สาแม
๒. นายเสรี
เรืองกาญจน์
๓. นายสมภพ
มีเดช
๔. นายอับดุลอายิ
สามะ
๕. นายถาวร
นวลปาน
๖. นายมะสดี
หะยียะปาร์
๗. นายต่วนมาหามะอับดุลกอเดร์ ต่วนกาจิ

นายกเทศมนตรีฯ
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรีฯ
รองนายกเทศมนตรีฯ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ
เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ

-๒-

๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.

นายเกรียงศักดิ์
นายอาฮาหมัด
นางนริศรา
นายกาแมน
นางพรรณี
นายแวอาแซ
นางสาวสิริรัตน์
นางสาวต่วนมารีนี
นางสาวชุติกาญจน์

อินทรสกุล
ดือราแม
สาและ
อาดหมาด
แก่นแก้ว
สาเล๊ะ
โชติสวัสดิ์
เด่นอุดม
รัตนโชติ

หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
ผู้อํานวยการกองคลัง
ผู้อํานวยการกองช่าง
นักวิชาการศึกษา
นายช่างโยธา
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
เจ้าพนักงานธุรการ
พนักงานจ้างทั่วไป

นายสมหมาย ลูกอินทร์
บัดนี้ถึงเวลาประชุมสภาเทศบาลแล้ว มีท่านสมาชิกสภามาประชุม
เลขานุการสภาเทศบาล ครบองค์ประชุม ขอเรียนเชิญท่านประธานสภาเทศบาลดําเนิน
การประชุม
ตามระเบียบ วาระการประชุมต่อไป
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ เรียนนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร เลขานุการนายกเทศมนตรี
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลผู้มีเกียรติทุกท่าน
พนักงานเทศบาลและผู้เข้าร่วม
ประชุม ทุกท่าน ผมขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ (ครั้งที่ ๑) ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๗
วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล
เมืองสะเตงนอก
สภาเทศบาลเมืองสะเตงนอกยินดีต้อนรับสมาชิกสภาเทศบาล
เขตที่ ๓ และข้าราชการด้วยความยินดียิ่ง
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ ๑.๑ ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก เขตที่ ๓ และ
ประธานสภาเทศบาล ข้าราชการที่ได้ย้ายมาดํารงตําแหน่งที่นี่ เรียนเชิญแนะตัวครับ
นายเด๊ะซามัน ยูโซ๊ะ ขอสวัสดีท่านประธานสภาเทศบาล ท่านนายกเทศมนตรี
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๓ ท่านรองนายกเทศมนตรี เลขานุการ นายกเทศมนตรี และสมาชิกสภา
เทศบาลเมืองสะเตงนอกทุกท่าน ผมนายเด๊ะซามัน ยูโซ๊ะ สมาชิกสภา
เทศบาลเมืองสะเตงนอก เขตที่ ๓ ขอบคุณครับ

-๓นายแวอาแซ สาแล๊ะ เรียนประธานสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
นายช่างโยธา ผมนายแวอาแซ สาเล๊ะ ตําแหน่งนายช่างโยธา ขอบคุณครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ บุคลากรทั้งสองท่าน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการรับผิดชอบร่วมกัน
ประธานสภาเทศบาล พร้อมกับท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน เพื่อสะดวกในการ
ปฏิบัติหน้าที่
ในการพัฒนาเทศบาลเมืองสะเตงนอกได้อย่างรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ
๑.๒ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) ซึ่งได้จัดส่งให้
ทุกท่านไปแล้วนั้น
ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ (ครั้งที่ ๑) เมื่อวันที่ ๘ เมษายน
๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาท่านใดมีการสอบถามแก้ไขเพิ่มเติม ขอเรียนเชิญครับ
ประธานสภาเทศบาล
นายอับดัลนาเซร์ ฮะ เรียนท่านประธานสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
ประธานสภาเทศบาล
เมืองสะเตงนอกและผู้เข้าร่วมประชุม ผมนายอับดุลนาเซร์ ฮะ
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก เขตที่ ๑ ผมขอให้ที่ประชุมแห่งนี้แก้ไข
ข้อความในรายงานการประชุมอยู่ที่หน้า ๑๒-๑๔ จะเป็นคําพูดของตัว
กระผมเอง จากข้อความเดิม เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ําพร้อม
บ่อพัก จากขนาด ๔๐ เมตร ขอแก้ไขเป็นขนาด ๐.๔๐ เมตร
ความยาวเท่าเดิม เปลี่ยนมาเป็นขนาด ๐.๖๐ เมตร เช่นเดียวกัน ไม่ว่าจะ
เป็นคําพูดของท่านนายกเทศมนตรี ท่านอุมาพร ใจแผ้ว สมาชิกสภา
เทศบาล เขตที่ ๒ และท่านเพาซี มะเด็ง สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๓
ขอให้แก้ไขด้วยครับ
ที่ประชุม มีมติให้แก้ไข ๑๗ เสียง
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีการแก้ไขเพิ่มเติมเรียนเชิญครับ
ประธานสภาเทศบาล ถ้าไม่มีเรียนเชิญเลขานุการสภาดําเนินการต่อไป เชิญครับ
นายสมหมาย ลูกอินทร์ ท่านใดรับรองรายงานการประชุมสภา ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗
เลขานุการสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ (ครั้งที่ ๑) เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๗
โปรดยกมือขึ้นครับ

-๔ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ ๑๗ เสียง
งดออกเสียง
๑ เสียง
ระเบียบวาระที่ ๓ ญัตตินายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก จานวน ๖ ญัตติ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ ญัตติที่ ๑ พิจารณาขอความเห็นชอบ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประธานสภาเทศบาล
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
ขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีชี้แจงเชิญครับ
นายเกษมสันต์ สาแม ท่านประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล
นายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
ผมนายเกษมสันต์ สาแม นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก
สภาแห่งนี้เปรียบเสมือนตัวแทนของพี่น้องประชาชนในสะเตงนอก
ทั้งตําบล ซึ่งทุกท่านที่ได้เข้ามาดํารงตําแหน่งเพื่อมาพัฒนาและแก้ไขปัญหา
ให้ประชาชน ซึ่งในตัวผมนายกเทศมนตรีจําเป็นที่ต้องกําหนดแนวนโยบาย
ในวันนี้ผมได้นําร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้สภาแห่งนี้ได้พิจารณา ผมและคณะผู้บริหารได้นําปัญหา
ของพี่น้องประชาชนมาบรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐)
และบรรจุในร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งคณะผู้บริหารได้ร่วมกันจัดทําร่างเทศบัญญัติ ดังนี้
ประมาณการรายรับ
รวมทั้งสิ้น ๑๑๖,๘๒๓,๑๗๒.๐๐ บาท
รายได้จัดเก็บเอง
ประมาณการไว้
๒,๕๐๐,๒๐๐.๐๐ บาท
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต
๔๓๕,๑๐๐.๐๐ บาท
รายได้จากทรัพย์สิน
๕๙๐,๐๐๐.๐๐
บาท
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
๕,๐๐๐.๐๐ บาท
รายได้เบ็ดเตล็ด
๓๕๓,๕๐๐.๐๐ บาท
รายได้จัดจากทุน
๑๕,๐๐๐.๐๐ บาท
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ฯ
๔๔,๙๔๔,๔๒๖.๐๐ บาท
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ฯ
๕๕,๒๕๐,๑๔๖.๐๐ บาท
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุ
๑๒,๗๒๙,๘๐๐.๐๐ บาท
วัตถุประสงค์
ประมาณรายจ่าย
รวมทั้งสิ้น ๑๑๖,๘๒๓,๑๗๒.๐๐ บาท
งบกลาง
๔,๐๒๒,๙๔๓.๐๐ บาท
งบบุคลากร ๓๑,๖๐๓,๓๕๙.๐๐
บาท
งบดําเนินการ ๓๖,๐๖๕,๒๒๐.๐๐
บาท
งบลงทุน
๒๖,๙๑๕,๒๐๐.๐๐
บาท
เงินอุดหนุน ๑๘,๒๑๖,๔๕๐.๐๐
บาท

-๕-

นายเกษมสันต์ สาแม ในส่วนของงบประมาณหนึ่งร้อยสี่ล้านบาทนี้ เงินค่าตอบแทนรายหัว
นายกเทศมนตรี สี่ร้อยบาท ซึ่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี ๒๕๕๘ นี้
สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ แต่ทั้งนี้งบประมาณจะต้องคงเดิม
ผมขอชี้แจงเพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีการอภิปรายเรียนเชิญครับ
ประธานสภาเทศบาล
นายอับดุลเลาะ กาซอ เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๓ สมาชิกสภาเทศบาล ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
เมื่อสักครู่ทุกท่านก็ได้ฟังท่านนายกเทศมนตรีได้ชี้แจง
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี ๒๕๕๘ ไปแล้ว คือผมยังมีข้อสงสัย
อยู่ในเรื่องเงินอุดหนุนส่วนราชการ หน้าที่ ๑๑๗
๑. ก่อสร้างคูระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนรพช.ปารามีแต –
ตือเบาะ หมู่ที่ ๑
ผมอยากทราบโครงการนี้ ว่าจุดใดที่จะก่อสร้างเพราะ
สายปารามีแต – ตือเบาะยาวมาก จากปารามีแต บุดี ตือเบาะ และ
มาถึงสะเตงนอก ไม่ทราบว่าจุดใดหมู่ที่ ๑ ที่จะก่อสร้าง
๒. ก่อสร้างคูระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเนินหูกวาง –
ปอเนาะยีฮะ หมู่ที่ ๔
ไม่ทราบว่าต่อจากที่เดิมหรือสร้างใหม่ และสองข้างที่จะก่อสร้างจะ
เป็นพื้นที่ หมู่ที่ ๙ กับหมู่ที่ ๔ ในเขตพื้นที่เขตที่ ๒ กับเขตที่ ๓ ถ้าดูใน
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐) หน้าที่ ๕๘ ข้อ ๔.๑๙
จะขัดกันกับในร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี ๒๕๕๘
ความยาว ๓๐๖.๐๐ เมตร สูง ๑.๗๐ เมตร
๓. ก่อสร้างคูระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนปารามีแต
–
ตือเบาะ หมู่ที่ ๑๐
ผมขอสอบถามท่านคณะผู้บริหารว่าสามโครงการนี้ ท่านใดเป็น
ผู้เสนอไป ซึ่งงบประมาณส่วนนี้ได้คุยกันแล้ว ว่าปีแรก (๒๕๕๕)
เขตที่ ๑ ปีที่ ๒ (๒๕๕๖) เขตที่ ๒ และปีสุดท้าย (๒๕๕๗) เขตที่ ๓ ทําไม
ตามที่ได้คุยกัน ไม่ได้ทําตาม ผมอยากทราบว่าโครงการนี้ท่านใดเสนอไป
เขตที่ ๓ นี้ไม่ใช่สะเตงนอกหรือ และพัฒนาช้ามากโดยเฉพาะในมัรกัส
ท่านนายกเทศมนตรีทราบหรือไม่เวลาท่านพูด ท่านจะนึกถึงมัรกัสเป็น
อันดับแรกจําได้หรือไม่ วัดตรีมิตรอันดับสอง แต่ทําไมในมัรกัสนี้เวลาฝนตก

-๖นายอับดุลเลาะ กาซอ ที่หัวมุมน้ําท่วมถึงหัวเข่า ถามสมาชิกสภาเทศบาลในเขตได้ครับ คือจะนํา
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๓ งบประมาณนี้มาสร้างในพื้นที่มัรกัสและหมู่ที่ ๗ ก่อสร้างคูระบายน้ําที่ได้
สัญญากับชาวบ้าน ส่วนมากในการพัฒนาจะพัฒนาในพื้นที่เขตที่ ๒
เสียส่วนใหญ่ ปีนี้เกือบ ๆ สิบล้านบาท ผมขอทราบเหตุผลด้วยว่าทําไม
พัฒนาแต่ในพื้นที่เขตที่ ๒ เปลี่ยนแปลงโดยไม่บอกกล่าวสมาชิกสภา
เทศบาลเขตที่ ๓ เลย ผมขอให้ท่านนายกเทศมนตรีชี้แจงด้วยครับ ผมจะ
ได้ไปบอกชาวบ้าน เพราะผมได้สัญญากับชาวบ้านไว้ และในเรื่องการ
จัดทําร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี ๒๕๕๘ นี้ จะผิดมาก
ให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลเปิดดูหน้าที่ ๘๘ เกี่ยวกับการก่อสร้าง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตรีมิตร เทศบาลเมืองสะเตงนอกได้เช่าสถานที่ของ
เอกชน ผมขอสอบถามว่าเทศบาลจะนํางบประมาณไปสร้างรั้ว ปูาย ได้
หรือไม่ ที่ผมได้ถามแบบนี้คือผมได้อยู่ที่นี่ตั้งแต่สมัยปี ๒๕๓๘ สมัยที่เป็น
องค์การบริหารส่วนตําบล สถานที่ทํางานอยู่ที่อําเภอ ผมไม่เคยเจอแบบนี้
โครงการนํามาบรรจุในร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี ๒๕๕๘
ภายหลัง เพื่อนํางบประมาณมาจ่ายที่ได้สร้างไปแล้ว ถ้าคุณทําได้ก็ทําไป
แต่ถ้าทําไม่ได้ก็อย่าไปฝืน ผมมีเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีการอภิปรายเรียนเชิญครับ
ประธานสภาเทศบาล
นายบากอรี บาเก็ง สวัสดีครับ ผมนายบากอรี บาเก็ง สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๑ สะเตงนอก ขอให้ทุกท่านเปิดร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ครับ
๑. หน้าที่ ๕๕ โครงการจัดตั้งศูนย์ One stop Service
ตั้งไว้ ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท ถ้าแปลความหมาย คือ บริการครบวงจร
ผมถามว่าจะไปดําเนินการที่ใด ตลาดที่มีอยู่ยังไม่พอหรือครับ เขตที่ ๓
ก็ยังว่างเปล่าและตลาดนัดที่จะสร้างในเขตที่ ๑ ปี ๒๕๕๗
ซึ่งในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐) แต่ในปี ๒๕๕๘
ไม่ทราบว่าหายไปไหนครับ
๒. หน้าที่ ๑๐๐ โครงการผลิตเชื้อเพลิงจากน้ํามันทอดซ้ํา
ตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐ บาท จําเป็นด้วยหรือครับ ผมเห็นว่าสมควรจะไปทําอย่าง
อื่นดีกว่า ไม่ทราบว่าเครื่องที่มีอยู่ยังใช้ได้อีกหรือไม่ และเคยดําเนินการแล้ว
หรือไม่ ผมคิดว่าการที่จะนําน้ํามันที่ทอดแล้วนํามาผลิตเชื้อเพลิงนี้ เทศบาล
ควรจะนําพนักงานไปถางหญ้าริมถนนจะได้ทําประโยชน์ให้แก่ประชาชน
ได้มาก และผมมีเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ

-๗–
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีการอภิปรายเรียนเชิญครับ
ประธานสภาเทศบาล
นายมะยูโซ๊ะ โต๊ะแว ขอสวัสดีทุกท่านครับ ผมนายมะยูโซ๊ะ โต๊ะแว สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๑ เมืองสะเตงนอก เขตที่ ๑ ผมขอสอบถามเรื่องตลาดนัดในเขตที่ ๑
งบประมาณของปี ๒๕๕๗ มีประมาณหกล้านกว่าบาท แต่ทําไม
ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ไม่ได้ตั้งไว้ อยากทราบว่าปี ๒๕๕๘ ฝุายบริหาร
จัดสรรงบประมาณที่ใดบ้าง ทําไมไม่นึกถึงในเขตที่ ๑ บ้าง เรื่องตลาดนัดที่
ได้พูดคุยกันแล้ว ผมขอสอบถามเพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีการอภิปรายเรียนเชิญครับ
ประธานสภาเทศบาล
นายอับดุลนาเซร์ ฮะ เรียนท่านประธานสภาเทศบาล นายกเทศมนตรี
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๑ คณะผู้บริหาร ตลอดจนสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม
นายอับดุลนาเซร์ ฮะ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก เขตที่ ๑
เมื่อสักครู่เพื่อนสมาชิกสภาเทศบาลก็ได้อภิปรายไปแล้วส่วนหนึ่ง
ขอบคุณครับที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาลอับดุลเลาะ กาซอ ที่ได้อภิปราย
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี ๒๕๕๘ ผมก็เห็นด้วยกับเพื่อน
สมาชิกสภาเทศบาลในการจัดทําร่างเทศบัญญัติครั้งนี้ ผมว่ามีบางข้อความ
ที่ผิดและที่ถูกก็มีบ้าง แต่ว่าถ้าจะให้ผมอ่านคงไม่หมดเล่มหนามาก
ท่านอับดุลเลาะกาซอ เคยดํารงตําแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล ปี ๒๕๓๘ เป็นสมัยแรก ผมเป็นสมาชิกสภา ปี ๒๕๔๒
ในที่ประชุมแห่งนี้มีท่านประธานสภาสมัยเดียวกับผม
ท่านรองนายกเทศมนตรีอับดุลอายิ สามะ และท่านรองสมภพ มีเดช
ก็เคยเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลด้วยกัน และก็ไม่เคยเห็นไม่
เคยเจอร่างเทศบัญญัติเล่มนี้ เพิ่งมาเจอในปีแรกที่จัดทําร่างเทศบัญญัติได้
ขนาดนี้ ในเรื่องที่ผมจะสอบถามผู้รับผิดชอบโดยตรงเกี่ยวกับกองการศึกษา
รองนายกเทศมนตรีท่านรองเสรี เรืองกาญจน์
หน้าที่ ๘๐ โครงการปรับปรุงทัศนียภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตรีมิตร ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ผมรู้สึกว่าได้ดําเนินการไปแล้ว ทําไมจะมา
เบิกจ่ายในวันนี้อีก
หน้าที่ ๘๙ โครงการจัดทําปูายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตรีมิตร
ใช้งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท มีภาพประกอบ ดูจากในร่างเทศบัญญัตินี้
แล้วไม่ว่าจะเป็น เสาธง รั้ว ทางเดินเท้าก็มีแล้ว และผมได้ตั้งข้อสังเกตอีก
หนึ่งข้อ คือในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐)

-๘–

นายอับดุลนาเซร์ ฮะ
หน้า ๙๕ โครงการติดตั้งกันสาดรอบตัวอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๑ ตรีมิตรใช้งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท ผมได้เห็นว่ามีกันสาดอยู่ข้างหน้า
อาคารแล้ว แต่เมื่อดูในร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายจ่าย ปี ๒๕๕๘
หาดูแล้วไม่มี การจัดทําร่างเทศบัญญัติในครั้งนี้ ผมมีข้อสงสัยอยู่ว่า ในเมื่อ
เป็นสถานที่ของเอกชนและเทศบาลเป็นผู้ก่อสร้าง เทศบาลต้องเช่าอาคาร
อีก ทําอย่างนี้ได้หรือครับ ตรงนี้ผมไม่ค่อยเข้าใจกฎหมายเหมือนกับนัก
กฎหมายทั้งหลาย เพราะว่าผมไม่ได้อ่านกฎหมายเรื่องนี้ว่าทําได้หรือไม่ได้
แต่เราจะมาเปรียบเทียบกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้างพงบูโละไม่ได้ครับ
เพราะศูนย์นี้เป็นสถานที่จัดซื้อเป็นสถานที่ของเทศบาล ดังนั้นเทศบาลจะ
ดําเนินการใช้จ่ายใด ๆ ก็ได้ แต่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตรีมิตรนี้ สถานที่เป็น
ของเอกชนซึ่งเทศบาลได้เช่า ในข้อนี้ผมขอเตือนคณะผู้บริหารถ้าทําไม่ได้ก็
อย่าไปฝืนทํา
หน้า ๑๓๐ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี ๒๕๕๘
ค่าทุนการศึกษา ตั้งไว้ ๒๕๐,๐๐๐ บาท เพื่อเป็นทุนการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี จํานวน ๔ คน และปริญญาโท ๒ คน ของผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้างตามภารกิจ
พนักงานจ้างทั่วไป ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตั้งได้แล้วหรือครับ
ช่วงที่ผมเรียนอยู่ขณะนี้ก็ยังเรียนไม่จบ ผมจะขอเบิกเพื่อใช้ทุนนี้ไม่ได้ครับ
ปลัดเทศบาลเป็นคนพูดเองมีหนังสือสั่งการเบิกไม่ได้ ต้องตั้งกรรมการสอบ
เรียกผมมาคุยไม่ทราบว่ากี่ครั้ง และหนังสือที่กล่าวถึงผมก็ยังไม่เห็น
แต่ที่ผมเห็นคือหนังสือให้ชะลอไว้ก่อน
ผมสงสัยว่าท่านใดเป็นผู้จัดทํา
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี ๒๕๕๘ นี้ สงสัยไม่ทราบว่าให้ชะลอ
ไว้ก่อน ในเช็คเพื่อจะเบิกค่าทุนคนเซ็นในเช็คก็ยังเซ็นไม่หมด แต่ก็ได้ทํา
สัญญาว่าจะจ่ายคืน และเพื่อนสมาชิกสภาเทศบาลก็ได้จ่ายคืนไปแล้วภายใน
หนึ่งเดือน แต่ก็ไม่ทราบว่าท่านจ่ายไปเท่าไรแล้วท่านสุกรี เจ๊ะเงาะ
เป็นคนจ่าย แต่ผมยังไม่จ่าย เพราะว่าผมต้องการเห็นหนังสือให้ชัดเจนว่า
จะใช้เงินในส่วนนี้ไปเป็นทุนการศึกษาไม่ได้ แต่ที่ผมเห็นหนังสือให้ชะลอ
เงินทุนการศึกษา แต่ในร่างเทศบัญญัตินี้ได้ตั้งไว้อีก หมายความว่าอย่างไร
ผมมีเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีการอภิปรายเชิญครับ
ประธานสภาเทศบาล
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นายสุกรี เจ๊ะเงาะ ท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ผมนายสุกรี เจ๊ะเงาะ
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๑ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก เขตที่ ๑ ดูจากในร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณราจ่าย ปี ๒๕๕๘ นี้แล้ว เปรียบเทียบกับปีที่แล้วตกใจ
พอสมควร ผมตั้งข้อสังเกตว่างบประมาณของตาดีกาปีที่แล้วมีแปดโครงการ
แต่มาปี ๒๕๕๘ ลดเหลือสี่โครงการอีกสี่โครงการไม่ทราบหายไปไหน
แต่ว่าผมก็ไม่มีส่วนร่วมในการจัดทําร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ปี ๒๕๕๘ นี้ ไม่มีท่านใดทราบสักคํา และร่างเทศบัญญัติปีนี้ดูพิรุธมากรู้สึก
กระชั้นชิดให้เสร็จเร็ว ๆ เทียบกับเทศบัญญัติปีที่แล้วมาก ผมคิดว่า
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี๒๕๕๘ นี้ไม่อาจไว้วางใจได้
ขอบคุณครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ เรียนเชิญคณะผู้บริหารชี้แจงเชิญครับ
ประธานสภาเทศบาล
นายเกษมสันต์ สาแม เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ในเรื่องร่างเทศบัญญัติ
นายกเทศมนตรี งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๘ นี้
เริ่มแรกทุกท่านต้องเข้าใจคําว่า ร่างเทศบัญญัติจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อ
ผ่านสภา ลําพังผมแต่เพียงผู้เดียวจะสําเร็จลุล่วงไปทุกอย่างด้วยดีคงเป็นไป
ไม่ได้ ผมต้องนําคณะผู้บริหาร คณะหัวหน้าส่วนราชการและผู้ที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งสมาชิกสภาเทศบาลได้นําปัญหาของประชาชนในพื้นที่ ตราบใดที่สภา
แห่งนี้ยังไม่ผ่านก็ยังใช้ไม่ได้ ก็ต้องขึ้นอยู่กับสภาแห่งนี้ และอีกรูปแบบของ
ร่างเทศบัญญัติปีนี้ต่างกับปีที่ผ่านมา สืบเนื่องจากว่าทางกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นได้กําหนดรูปแบบการจัดทําร่างเทศบัญญัติเพื่อบันทึกด้าน
การคลังบนระบบ e-LAAs ซึ่งเป็นรูปแบบใหม่
ตามที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๓ ท่านอับดุลเลาะ กาซอ
ในฐานะผู้บริหารน้อมรับทุกเรื่อง บางสิ่งบางอย่างควรหารือในที่ประชุม
บางเรื่องตามบ้าง บางเรื่องไม่ตามบ้าง ที่ทําได้ผมก็ทํา ที่ทําไม่ได้
ผมก็ไม่ทํา ที่พูดได้ผมก็พูด เรื่องที่พูดไม่ได้ผมก็ไม่พูด ผมจะใช้สิทธิ์
ของผู้บริหาร ทุกเรื่องที่ผิดพลาดอย่าไปโทษคนอื่นผมน้อมรับแต่เพียงผู้เดียว
ไม่มีใครเกิดมาไม่เคยทําผิด ในเรื่องงบประมาณรายหัวสี่ร้อยบาทชดเชย
รายได้วงเงินสิบเอ็ดล้านกว่าบาทนั้น ถ้าจะนําเรียนชี้แจงผมได้มอบหมายให้
ท่านรองนายกเทศมนตรีจัดทําเป็นที่พึงพอใจ น้อมรับแต่เพียงผู้เดียว
ไม่เกี่ยวกับท่านรองนายกเทศมนตรี จัดทําหลัก ๆ คือ แก้ปัญหาน้ําท่วม
อันดับแรกที่ได้จัดทําในงบรายหัวขอนําเรียนชี้แจงในที่ประชุมแห่งนี้

- ๑๐ –

นายเกษมสันต์ สาแม ก่อสร้างคูระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนรพช.ปารมมีแต-ตือเบาะ
นายกเทศมนตรี หมู่ที่ ๑ ครั้งที่แล้วก่อสร้างยังไม่สิ้นสุดแค่เพียงสี่แยกเบอร์เส้ง มาเพิ่มเติมใน
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี ๒๕๕๘ อีก ๖๒๕,๐๐๐ บาท นําไป
เพิ่มให้สิ้นสุดที่สี่แยกให้ใช้การได้ ที่ทําไปแล้วเพียงครึ่งทาง
ตามที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้ถามว่าจุดใด คือที่สี่แยกเบอร์เส้งลงมา
ต่อจากที่เดิมในส่วนของเขตที่ ๑
จากงบเงินอุดหนุนชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบ
ในพื้นที่ ๕ จังหวัดภาคใต้ ครั้งที่แล้วได้ดําเนินการไปแล้ว เดิมดําเนินการอยู่
ที่หน้าพาณิชย์ปุายาง คือน้ํายังไหลผ่านไม่ได้ต้องไปสร้างต่อให้สิ้นสุดเพื่อให้
น้ําไหลผ่านได้
ก่อสร้างคูระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเนินหูกวางปอเนาะยีฮะ หมู่ที่ ๔ จากเดิมที่ได้สร้างไปแล้วยังไม่สิ้นสุดที่คลอง
ครั้งนี้จึงตั้งงบประมาณเพื่อสร้างเพิ่มเติมต่อให้สิ้นสุด
ทั้งหมดนี้จากเงินอุดหนุนสําหรับชดเชยรายได้ที่ลดลงจาก
เหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ ๕ จังหวัดภาคใต้ ทั้งหมดทุกเรื่องที่เกิดขึ้นใน
ฐานะนายกเทศมนตรีที่ประชาชนให้ความไว้วางใจ ทุกท่านต้องเข้าใจว่าการ
เป็นผู้นําบางเรื่องก็ต้องตัดสินใจเองได้ แต่ผมก็ให้เกียรติทุกท่านเจ็ดสิบ
เปอร์เซ็นให้ทุกท่านส่วนตัวผมสามสิบเปอร์เซ็นในการตัดสินใจ แต่มาในวันนี้
การนําเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี ๒๕๕๘ ยังใช้ไม่ได้ แต่
เพียงลําพังผมจะทําก็ไม่ได้เหมือนกันต้องเสียงข้างมากในสภาแห่งนี้ จึงจะใช้
เทศบัญญัตินี้ได้
ส่วนในเรื่องของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตรีมิตร ที่ทําไปไม่ใช่ทําผิด
ระเบียบทําได้ ทําแล้วต้องให้ถูกต้องตามระเบียบ ที่มีอยู่แล้วนําเสนอทําที
หลังไม่ได้ เจ้าหน้าที่จะทราบดี เมื่อสักครู่ผมได้นําเรียนไว้แล้ววงเงินจํากัด
ยกเว้นสิบเอ็ดกว่าล้านบาท จะมีหนึ่งร้อยสี่ล้านกว่าบาท นอกเหนือจาก
รายจ่ายที่จําเป็นแล้วขึ้นอยู่กับทุกท่าน เปลี่ยนแปลงโครงการจากสร้างรั้ว
ตรีมิตร เราไม่ต้องสร้างก็ได้ ไปสร้างรั้วมัสยิดก็ได้ ตรงนี้เพียงแต่นําเสนอใน
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี ๒๕๕๘ หนึ่งร้อยสี่ล้านกว่าบาท
ตรงนี้จะทําความเข้าใจ
เรื่องโครงการจัดตั้งศูนย์
One stop service ตั้งไว้ ๑,๕๐๐,๐๐๐
บาท จะทําก็ได้ไม่ทําก็ได้ ถ้าทําก็ต้องมีรูปแบบการจัดซื้อจัดจ้าง อาจจะไม่
ถึงหนึ่งล้านบาทด้วยซ้ําไป

- ๑๑ –
นายเกษมสันต์ สาแม เรื่องโครงการผลิตเชื้อเพลิงจากน้ํามันทอดซ้ํา ถ้าไม่ทํา
นายกเทศมนตรี จะเปลี่ยนแปลงทําอย่างอื่นก็ได้ แต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับผม คณะผู้บริหารและ
สภาแห่งนี้
เรื่องโครงการปรับปรุงทัศนียภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตรีมิตร
ถ้ามีอยู่แล้วทําไปก่อนแล้วมาตั้งงบประมาณเพื่อมาจ่ายที่หลังก็ผิดครับ ทุก
เรื่องมีข้อระเบียบในการดําเนินการอยู่แล้ว บางเรื่องทําได้บางเรื่องทําไม่ได้
ก็ขึ้นอยู่ในสภาแห่งนี้ในการจะปรับลดงบประมาณได้เหมือนกัน แต่ผมอยาก
จะให้คงเดิม
เรื่องทุนการศึกษา ขอนําเรียนในที่ประชุมสภาแห่งนี้ว่า
ทุนการศึกษา ตั้งไว้ ๒๕๐,๐๐๐ บาท ตามระเบียบว่าจ่ายไม่ได้ แต่เราไป
เบิกจ่ายก็ผิดระเบียบ ดังนั้นถ้าเบิกจ่ายไม่ได้ก็จะนํางบประมาณจาก
โครงการจัดตั้งศูนย์ One stop service มาเพิ่มในงบประมาณอื่นก็ได้
เรื่องตาดีกา ได้นําเรียนมาครั้งที่แล้วแปดโครงการมาปี ๒๕๕๘
เหลือสี่โครงการ อาจจะนํางบประมาณจากโครงการจัดตั้งศูนย์ One stop
service มาเพิ่มในงบประมาณตาดีกาก็ได้หรือจะนําเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท
มาตั้งเป็นโครงการใหม่ก็ได้ เพียงแต่ว่าให้สภาแห่งนี้เห็นชอบ ยกตัวอย่างปี
๒๕๕๗ ไม่มีในเทศบัญญัติ แต่เราได้ทําการโอนเงินงบประมาณหรือไม่ก็
แก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ ในการจัดซื้อที่ดิน เพียงให้สภา
แห่งนี้เห็นชอบและก็ยินดีให้สภาแห่งนี้ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
ได้รับทราบ ถ้าไม่เข้าใจยินดีชี้แจงขอบคุณครับ
นายเกษมสันต์ สาแม เรียนเชิญท่านรองนายกเทศมนตรีเชิญครับ
นายกเทศมนตรี
นายเสรี เรืองกาญจน์ เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและ
รองนายกเทศมนตรี ผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน ก่อนที่จะเข้าเนื้อหาที่ได้ซักถามเกี่ยวกับ
กองการศึกษาและกองสาธารณสุข ซึ่งได้รับอํานาจดูแลในเรื่องสองกองนี้
ก่อนที่จะชี้แจงในเรื่องร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี ๒๕๕๘ ผม
อยากจะให้เพื่อนสมาชิกสภาเทศบาลช่วยดูรายละเอียดให้เต็มที่ เพราะว่าใน
การผ่านร่างเทศบัญญัติเป็นอํานาจของท่าน แต่เมื่อผ่านแล้วเป็นอํานาจของ
ผู้บริหารผมขอพูดให้ชัดเจนว่า ตอนที่เป็นร่างเทศบัญญัติเป็นอํานาจของ
สภา เมื่อประกาศใช้แล้วอํานาจของท่านจะหมดไปเป็นอํานาจของผู้บริหาร
ประเด็นที่ ๑ ที่จะบอกให้ชัดเจนเดี๋ยวท่านก็จะว่าอีก ถ้าผู้บริหารทําอะไร
ท่านจะว่าไม่บอกอีก ขอบอกให้ชัดเจนให้รู้เรื่องในเมื่อเราคุยกันแล้วจะไป

- ๑๒ –

นายเสรี เรืองกาญจน์ บังคับแต่ละคนคงไปบังคับไม่ได้ผมมั่นใจว่า แม้กระทั้งตัวผมเองที่เข้ามาให้
รองนายกเทศมนตรี สภาแห่งนี้ มีศักดิ์และศรีเท่าเทียมกันหมด เพราะอย่างน้อยประชาชน
ในพื้นสะเตงนอกสามหมื่นกว่าคนไว้ใจท่านเป็นตัวแทน ไว้ใจผมและ
ท่านนายกเทศมนตรี ไว้ใจคณะผู้บริหารเข้ามาบริหารเทศบาลเมือง
สะเตงนอก ในวาระสี่ปีทุกท่านในสายการเมืองเหลืออีกหนึ่งปีห้าเดือนกว่า
ๆ ฉะนั้น ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๘
นี้อาจจะเป็นร่างเทศบัญญัติสุดท้ายของสมัยทุกท่านทั้งหมด สมัยหน้า
จะเป็นเช่นใดจะมีเทศบาลเมืองสะเตงนอกหรือว่าแบบใดนี้เราก็ไม่อาจทราบ
ได้ เพราะว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบหรือว่าอาจจะไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงก็แล้วแต่ ตรงนั้นไม่ใช่อํานาจของเราเป็นข้อกําหนด
ของส่วนกลาง ผมขอพูดในการร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ปี ๒๕๕๘ นี้ ผมไม่มีส่วนร่วมใด ๆ ทั้งสิ้น ไม่ว่าในส่วนของกองการศึกษา
และกองสาธารณสุข ผมได้ร่างเทศบัญญัติเล่มนี้จากเจ้าหน้าที่ผมไม่โทษ
เจ้าหน้าที่ เพราะเป็นหน้าที่ของเขา ปีนี้เจ้าหน้าที่ได้สอบถามผมในเรื่อง
ของกองการศึกษากับกองสาธารณสุข ตั้งอย่างไรทราบหรือไม่ ผมจะ
อธิบายผมมีจุดยืนในการทํางานชัดเจน ผมอ่านหนังสืออกไม่อย่างนั้นไม่
จบปริญญาโทหรอกครับ และผมมั่นใจว่าทุกท่านก็อ่านหนังสือออก
ที่จะหลอกลวงในร่างเทศบัญญัติงบประมาณปี ๒๕๕๘ นี้คงเป็นไปไม่ได้
อยากจะให้ดูหน้าที่ ๒ ไม่ใช่อภิปรายแต่จะให้ทุกท่านรับทราบบางท่านที่คิด
ไม่ออกอาจจะคิดออกหรือมีความคิดแล้วให้กระจ่างกว่านี้ คือสําคัญต่อ
หน้าที่ทุกท่านและหน้าที่ของคณะผู้บริหารด้วย ในส่วนเจ้าหน้าที่ผมมั่นใจว่า
เขาปฏิบัติตาม ที่คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลหรืออาจมีเจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้องก็ไม่เกินสองสามคนที่มีอํานาจพอในเทศบาลนี้
หน้าที่ ๒ งบบุคลากรปี ๒๕๕๘ ตั้งไว้ ๑๗,๙๘๕,๖๔๔.๓๗ บาท
เกือบยี่สิบล้านบาท ผมมั่นใจว่าสมาชิกสภาเทศบาลที่เข้ามาในสภาแห่งนี้
ส่วนใหญ่แล้วต้องการไปพัฒนาในพื้นที่สะเตงนอก งบลงทุน
๒๕,๕๖๕,๗๓๕.๙๐ บาท ตรงนี้คือประเด็น ต่อไปจะมีงบในการบริหาร
บุคลากรโดยมีการเปิดกรอบตําแหน่งอีกมากมายในเทศบาลเมืองสะเตงนอก
ถ้าท่านไม่เชื่อต่อไปท่านก็คอยดู ซึ่งในปัจจุบันนี้พนักงานเทศบาลและ
พนักงานจ้างประมาณสองร้อยกว่าคนก็เต็มที่แล้ว อยู่เฉยๆ
ก็มีจํานวนมาก ที่พูดมาคือความคิดของผมไม่ใช่ความคิดของท่าน
นายกเทศมนตรี รองสมภพ รองอับดุลอายิ ผมได้รับร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ปี ๒๕๕๘ เล่มนี้พร้อมสมาชิกสภาเทศบาล ผมมีเวลา
อ่านเพียงสามวัน ทุกครั้งปี

- ๑๓ –

นายเสรี เรืองกาจน์ ที่ผ่านมาผมจะมีส่วนร่วมในการประมาณการส่วนของการศึกษาและกอง
รองนายกเทศมนตรี สาธารณสุข แต่มาปีนี้ผมพูดได้เต็มปาก ว่าผมไม่มีส่วนร่วมใด ๆ ทั้งสิ้น
แต่ในเมื่อผมรับผิดชอบแล้วก็ต้องมาพูดคุย
อันดับแรก เกี่ยวกับสมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๑ นําเรียนถาม
เกี่ยวกับ โครงการผลิตเชื้อเพลิงจากน้ํามันทอดซ้ํา ผมก็ไปดูอย่าว่าแต่
เครื่องเลยครับ เหลือแต่ซากแล้วครับ ท่านไปดูได้เลยทําไม่ได้หรอกครับ
ถ้าทําได้มาเอาเงินที่ผมได้เลยครับสามหมื่นบาทผมลงทุนให้ ว่าอุปกรณ์ครบ
หรือไม่
อับดับสอง โครงการจัดตั้งศูนย์ One stop service ที่ท่านสมาชิก
สภาเทศบาลสอบถาม คิดว่าจะดําเนินการอังคารหน้า แต่งบประมาณที่ท่าน
นายกเทศมนตรีได้นําเรียนมาจํานวนมากเกินไป เพียงแค่เราจะกั้นห้องเพื่อ
จะเอาหน่วยงานอื่น ๆ มาดําเนินการ เพื่อให้ความสะดวกแก่พ่อแม่พี่น้องใน
สะเตงนอก ตั้งไว้ ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท จะได้อาคารหนึ่งหลังผมไม่ทราบว่า
ท่านใดประมาณราคาหรือว่าท่านตั้งไว้ ไปเรียนรู้เสียใหม่ท่านอย่าคิดว่า
สมาชิกสภาเทศบาลไม่มีความรู้ อาคารใหญ่โตเพียงแต่เรามากั้นห้องต้องใช้
งบประมาณ ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาทเชียวหรือ ส่วนนี้จะให้ไปพัฒนาใน
โครงสร้างพื้นฐานจึงลดลงโดยตามลําดับ ตามที่สมาชิกสภาเทศบาล
เขตที่ ๑ ได้สอบถามว่าในส่วนของตลาดนัดหายไปไหน เพราะได้ไปอยู่ใน
รายละเอียดค่าใช้จ่ายประจําและค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อครุภัณฑ์จํานวนมาก
เกินไป ผมไม่ได้บอกว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย เพราะผมไม่มีส่วนร่วมและ
ผมก็ไม่สิทธิ์ที่จะยกมือด้วย แต่ที่ได้พูดคุยในวันนี้รู้สึกดีใจ ถ้าเมื่อสักครู่ไม่
เจาะจงถึงผม ผมไม่ทราบจะอธิบายได้หรือไม่
ในเรื่องการปรับปรุงทัศนียภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตรีมิตร
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัรกัส สร้างรั้ว ทางเดินเท้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตรี
มิตร สิ่งเหล่านี้ตั้งได้อย่างไร ท่านนายกเทศมนตรีบอกชัดเจนเมื่อสักครู่นี้ว่า
ผิดหลักเกณฑ์แน่นอน ถามว่าตั้งเพื่ออะไรมีอะไรแอบแฝงหรือไม่ในเทศบาล
เมืองสะเตงนอก นี่คือปัญหา วันนี้ผู้อํานวยการกองการศึกษาลา
ถ้าผมจะถามพี่ณีคงตอบไม่ได้รายละเอียด ปลัดเทศบาลที่ดูแลก็ไม่มาวันนี้
ผมดูแล้วมันไม่ใช่เลยครับ ถ้าดูร่างเทศบัญญัตินี้ก่อนที่จะเป็นเล่ม
ผมตัดแน่นอน แต่เมื่อไรท่านผ่านแล้วเป็นอํานาจของผู้บริหารของท่าน
นายกเทศมนตรีจะโอนไปหมวดใดก็ได้ ทําไม่ได้ก็โอน ข้อใดที่ผิดหลักเกณฑ์
เหมือนที่ท่านนายกเทศมนตรีได้กล่าวมาเมื่อสักครู่นี้ หรือที่ท่านสมาชิกสภา
เทศบาลอับดุลเลาะ กาซอ ถ้าท่านนายกเทศมนตรียังฝืนทําอันตรายครับ

- ๑๔ –

นายเสรี เรืองกาญจน์ ยิ่งมีการถ่ายรูปด้วย ลองทําดูสํานักงานคณะกรรมการปูองกันและ
รองนากเทศมนตรี ปราบปรามการทุจริตอยู่ในจังหวัดยะลา ผมว่าเจ้าหน้าที่ก็ไม่กล้าทําหรอก
เพราะมีหลักฐานชัดเจนว่ามีการดําเนินการแล้ว แล้วตั้งไว้ทําไมนี่คือ
ประเด็น
ในเรื่องของทุนการศึกษานี้ ตามที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาล
อับดุลนาเซร์ ฮะ นําเรียนสอบถามครั้งสุดท้ายว่าเบิกจ่ายได้ ผมได้เรียกท่าน
อับดุลนาเซร์ว่า ท่านจะเบิกค่าทุนศึกษานี้ ท่านต้องทําสัญญา ถ้าเขาเรียก
คืนต้องส่งคืน เพิ่งจะมีการลงลายมือชื่อในสัญญา เพราะทุกคนไม่กล้าเซ็น
ในเมื่อผิดหลักเกณฑ์แล้วตั้งไว้ทําไมอีกในเมื่อให้ชะลอก็อย่าไปตั้ง ถ้าปีหน้ามี
หนังสือว่าให้ตั้งได้ก็ค่อยตั้ง ผมยังสงสัยร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ปี ๒๕๕๘ นี้ ทําไมอะไรหนักหนาสงสัยมาก เพราะมีหลายข้อที่ผิดพลาด
จํานวนมาก และผมมั่นใจว่าในส่วนของเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ ตามที่แต่ละ
กองได้นํามาให้บรรจุในร่างเทศบัญญัติ เจ้าหน้าที่คงไม่บรรจุโดยพละการถ้า
เจ้าของเรื่องไม่นําเอกสารอ้างอิงให้บรรจุ ผิดหรือถูกนั้น ผมมั่นใจว่าผมถูก
และที่ก่อสร้างรั้วที่ดินเป็นของเอกชนนี้ทําไม่ได้ ถ้าทําได้ลองเอาระเบียบมา
ศึกษาผมอาจจะไม่ทราบ เทศบาลได้เช่าสถานที่เอกชนผู้ให้เช่าเขาลงทุน
อะไรบ้างเพียงแต่สร้างอาคารก.ไก่ เช่าเดือนละหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน รั้ว
กันสาด เสาธง ทางเดินเท้า ที่แปรงสี่ฟัน เตาแก๊ส เทศบาลลงทุนหมด ผมว่า
สร้างบ้านสองชั้นลงทุนสองล้านกว่าบาทค่าเช่าอย่างมากก็เจ็ดพันบาทถ้วน
ในพื้นที่สะเตงนอก ห้องประชุมสภาแห่งนี้เป็นห้องศักดิ์สิทธิ์เคยมีการพูดคุย
ว่าจะบริจาคไม่มีค่าเช่าใด ๆ ทั้งสิ้น คําพูดเหล่านี้ได้หายไปจากห้องประชุม
สภาแห่งนี้แล้ว ก่อนที่จะมีการสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตรีมิตรและการให้
เช่ามีการพูดคุยว่าฟรี มีผู้บริจาคผู้ใจบุญ ตอนนี้ค่าเช่าหนึ่งหมื่นสี่พันบาท
ถ้วน และเพิ่มขึ้นเป็นช่วงระยะเวลาไปเรื่อย ๆ ท่านไปดูสัญญาได้เลย ท่าน
จะโทษผมไม่ได้ครับ สิ่งเหล่านี้อะไรที่เอกชนลงทุน รั้วมีแล้ว ในวันนั้น
ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา มาเป็นเกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กตรีมิตร ที่สําคัญมีเอกสารแนบเลยว่ามีการเขียนการ์ตูนบน
กําแพงและเบิกจ่ายแล้วจํานวนเงินเจ็ดหมื่นบาทถ้วน ถามว่าตอนนี้เพิ่งจะ
สร้างรั้ว แล้วจะวาดการ์ตูนบนกําแพงได้อย่างไร ในเมื่อกําแพงยังไม่ได้สร้าง
ถูกหรือไม่ครับ
ฉะนั้น ผมอยากให้กองช่าง ก่อนที่จะที่ประมาณการคุณไปดูสถานที่
ความเป็นจริง ว่าเขาทําหรือไม่ทํา ไม่ใช่คิดจะประมาณการก็ทําคิดมั่วไป
หมด ให้ตรงกับความเป็นจริงหน่อยครับ และที่ผมรู้สึกน้อยใจและรู้สึก
เหมือนกับ

- ๑๕ –
นายเสรี เรืองกาญจน์ สมาชิกสภาเทศบาลท่านอับดุลเลาะ กาซอ ได้นําเรียนถามท่าน
รองนายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรีแล้วว่า ค่าตอบแทน
รายหัวสี่ร้อยบาทถ้วนแก้ได้
หรือไม่ ท่านนายกเทศมนตรีได้นําเรียนว่าแก้ไขไม่ได้แล้ว ผมไปถามที่
ท้องถิ่นจังหวัด ผมพูดได้เลยว่าแก้ไขได้อยู่ที่ว่าจะแก้หรือไม่แก้ไข จะแก้ไข
อย่างไรนั้นคุณต้องหาวิธีการเพราะคุณส่งเอง แก้ไขได้เพราะงบประมาณยัง
ไม่อนุมัติอีก และบางพื้นที่ปีที่แล้วยังมีการเสนอแก้แล้ว ท่านไปดูเลยครับที่
ท้องถิ่นมีเทศบาล องค์การบริหารส่วนตําบล ที่มีการเสนอแก้ผมไปศึกษา
มาแล้วถามประธานสภาได้เลยครับ ประธานสภาเป็นพยานได้ ว่าผมไป
ศึกษาดูที่ท้องถิ่นจังหวัด ไม่ใช่คุยโดยไม่มีเหตุผล ฉะนั้น อยู่ที่คําตอบของทุก
ท่าน ถ้าแก้ไขได้งบประมาณจะกระจายไปในพื้นที่เขตที่ ๓ ก็ที่ทุกท่านอีก
แต่ถ้าไม่แก้ไขงบประมาณก็อยู่คงเดิม ถ้าแก้ไขไม่ได้ก็แก้ปัญหาในส่วน
ของตือเบาะและเบอร์เส้ง ในส่วนของนัดโต๊ะโมง รองนายกเทศมนตรีท่าน
อับดุอายิถามผมว่าในส่วนนั้นสร้างทั้งสองข้างหรือไม่ที่วัดตรีมิตร
ก็หมายความว่า มีหมู่ที่ ๙ ด้วย ท่านเขียนไม่หมดกรุณาระบุด้วยว่ามีหมู่ที่ ๙
ด้วย ผมไม่อยากให้มีคําถามจะมีสมาชิกสภาเทศบาลสอบถามอีก ผมลําบาก
ใจเพื่อนสมาชิกสภาเทศบาลด้วยกันเรื่องตาดีกาตามที่ท่านสมาชิกสภา
เทศบาลสุกรี เจ๊ะเงาะ ได้สอบถามผมว่าปี ๒๕๕๗ แปดโครงการทําไม่ใน
ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เหลือสี่โครงการ เพราะทุก ๆ ปีที่ผมดูแลตาดีกา
ก่อนที่จะมีการบรรจุในร่างเทศบัญญัติผมจะเรียกชมรมตาดีกามาประชุม
หารือก่อนอย่างน้อยหนึ่งเดือน ก่อนเดือนสิงหาคม เพื่อให้ทางตาดีกาได้
สรุปว่าปีถัดไปคุณจะทําอะไรบ้าง แต่ปีนี้ตามที่ท่านบอกไม่มีการพูดคุยใด ๆ
ทั้งสิ้น แล้วเหลือสี่โครงการผมไม่อาจให้คําตอบได้ ท่านอธิบายเอาเองก็แล้ว
กัน ผมขอชี้แจงว่าในส่วนที่ปรับลดนี้ ผมไม่มีส่วนร่วมใด ๆ ทั้งสิ้น ถ้าใคร
บอกว่าผมได้มีส่วนร่วมช่วยอธิบายหน่อย เรื่องศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่
เทศบาลเมืองสะเตงนอกได้เช่าสองที่ ที่มัรกัส ค่าเช่าหกพันห้าร้อยบาท
ได้ซ่อมแซมไปแล้วหนึ่งแสนบาท แต่ในร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ปี ๒๕๕๘ ยังปรากฏอยู่ ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตรีมิตร ก็พอประมาณแล้ว
ในส่วนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตรีมิตรค่าเช่าหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน ปีที่สาม
อาจจะปรับเป็นหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน ผมขอชี้แจงรายละเอียดที่ท่าน
สมาชิกสภาเทศบาลได้ซักถามของหน่วยงานกองการศึกษาและกอง
สาธารณสุขเพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีการอภิปรายเรียนเชิญครับ
ประธานสภาเทศบาล

- ๑๖ –
นางอุมาพร ใจแผ้ว กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านคณะผู้บริหารทุกท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒ รวมถึงสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอกทุกเขต ดิฉันอุมาพร ใจแผ้ว
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก เขตที่ ๒ ดิฉันนั่งฟังอยู่นานแล้ว
แม้กระทั้งร่างเทศบัญญัติทั้งหมด ดิฉันฟังจากผู้บริหารและคณะผู้บริหารได้
พูดถึงบอกตรง ๆ ได้ว่าดิฉันมีความรู้สึกเหมือนกับว่าพวกท่านแตกแยกกัน
ขาดความสามัคคีกันเห็นได้อย่างชัดเจนจากที่ท่านรองนายกเทศมนตรีได้
กล่าว คือเป็นความรู้สึกของดิฉันไม่ทราบว่าท่านอื่นจะเห็นด้วยหรือไม่
แนวนโยบายของท่านนายกเทศมนตรีที่ได้แถลงในวันเปิดประชุม
ดิฉันขอออกตัวไว้ก่อนว่าดิฉันเองมาจากการเลือกตั้ง ซึ่งทุกท่านในที่นี้ทราบ
ดีว่าดิฉันมาจากไหน ดิฉันขอออกตัวไว้ตรงนี้ ไม่ได้เข้าข้างท่านใดท่านหนึ่ง
พูดในฐานะที่เป็นกลางและเห็นภาพรวมของประชาชนเป็นหลัก นโยบาย
ด้านการศึกษาของท่านนายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอกและคณะผู้บริหาร
ห้าท่าน ได้ระบุแนวทางในการพัฒนาด้านการศึกษามีแนวทางพัฒนา ดังนี้
๑.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กก่อนวัยเรียนให้มีคุณภาพ
๑.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการโอนกิจการ
ด้านการศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการอันมาสู่ท้องถิ่น โดยการรับโอน
กิจกรรมด้านการศึกษาสังกัดเทศบาลตามเกณฑ์ประเมินความพร้อม
๑.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนากระบวนศึกษาทั้งในระบบ
และนอกระบบ
๑.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาเทคโนโลยีและ
ภาษาต่างประเทศ เพื่อรองรับกลุ่มประเทศอาเซี่ยน
เอาเฉพาะสี่ข้อนี้ นโยบายที่ท่านผู้บริหารทีมของท่านเองเป็นผู้
แถลงตั้งแต่ตอนหาเสียงท่านยังคงจําได้ ที่ดิฉันนําเรื่องนี้มากล่าวก็คือให้เน้น
ย้ําจุดยืนของทีมท่านเอง ว่าเริ่มแรกที่ท่านหาเสียงและวางนโยบาย
ของเทศบาลไว้ว่าอย่างไร ในเมื่อท่านที่เข้ามาบริหารให้ท่านเพียงแค่ฟังและ
คิดพิจารณา
เรื่องร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ดิฉันทราบมาว่าได้เสนอ
ความต้องการของตนเองเพื่อเข้าสู่โครงการพัฒนาโครงการหนึ่ง ซึ่งได้จัดไว้
ให้ทุกปีสําหรับสมาชิกสภาเทศบาลเพื่ออบรมความรู้ เป็นโครงการฝึกอบรม
จากสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ซึ่งมีจัดให้ทุกปีอยู่ที่คลองหนึ่ง ตัวดิฉัน
เองไม่ได้รับการเข้าร่วมได้ถูกปฏิเสธมาหนึ่งครั้ง แต่ทราบว่าในที่นี่เก้าคนที่
ได้ไป ดิฉันอยากทราบว่าร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฉบับนี้
แจงรายละเอียดไว้ทุกชนิดที่ท่านมี ท่านบอกว่าท่านไม่เคยเห็น ท่านเคยไปดู

- ๑๗ –

นางอุมาพร ใจแผ้ว ของจังหวัดตรังหรือไม่ความหนาประมาณสองนิ้วครึ่ง จังหวัดตรังถือว่าเป็น
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒ เทศบาลเมืองนครที่ใหญ่มีรายได้เทศบาลที่มีต่อปี หนึ่งพันสองร้อยกว่าล้านบาท
ที่มีเหลืออยู่รวมถึงเงินสะสม ซึ่งเขามีมากกว่าเทศบาลเราไม่ทราบว่ากี่ร้อย
เท่าเกือบสองร้อยสามสิบล้านบาท แต่ของเขาชี้แจงรายละเอียดมากกว่าที่นี่
ที่ชี้แจงอีก แต่ท่านกลับมาบ่นว่ามีมากจนเกินไป นี่คือรายละเอียดที่ทาง
เทศบาลเมืองสะเตงนอกชี้แจงให้เห็นตั้งแต่อยู่มาสองปีไม่เคยเห็น
รายละเอียดแบบนี้มาก่อน ไม่ทราบว่าไปศึกษาอย่างไรกับโครงการพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น รุ่นที่ ๔๙ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ถึง ๖ ธันวาคม
๒๕๕๖
เรื่องของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตรีมิตร ดิฉันขอพูดในฐานะที่ดิฉัน
คลุกคลีอยู่กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตรีมิตร จริงอยู่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนี้เป็น
ของเอกชน เอกชนเขาใช้ใจของเขาไปสร้างจริง ๆ แต่ถามว่าถ้าเทศบาลมี
ความเห็นแก่ตัวสักนิดไม่ให้ค่าเช่าเขาก็ได้ แต่ดิฉันคิดว่าทางคณะผู้บริหาร
ก็ไม่เห็นเป็นแบบนี้หรอก เพราะนี่คือจากภาษีของประชาชนเช่นกัน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตรีมิตรให้เช่าเฉพาะอาคารและที่ดินจํานวนสี่ห้อง
ถ้าในสัญญาระบุไว้แบบนั้น เดือนละหนึ่งหมื่นสี่พันบาทคูณสิบสองเดือน
หนึ่งปีจะได้หนึ่งแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วนนํามาคูณสิบปีจะได้เพียง
หนึ่งล้านหกแสนแปดหมื่นบาทถ้วน ถ้าคนนี้เขาจะทําธุรกิจจริง ๆ ดิฉันถาม
ว่ามันคุ้มหรือไม่ก็ไม่คุ้ม ค่าที่ดินเท่าไรและค่าอะไรอีกเท่าไรเสียเวลาเท่าไร
ที่ดิฉันเห็นด้วยก็คือ จะเป็นศูนย์ต้นแบบ ดิฉันถามว่าร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายมีระบุหรือไม่ ว่าจะสร้างให้ศูนย์มัรกัสแบบนี้ จะสร้าง
ศูนย์พงบูโล๊ะแบบนี้ ท่านกลับไปเปิดดูได้เลยในเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายปี ๒๕๕๖ ที่มีอยู่ในมือของท่านว่ามีหรือไม่มันไม่เห็น เพียงมาเห็น
ในปีนี้ที่ว่าจะพัฒนาทางด้านการศึกษาสําหรับบุตรหลานของท่านเองใน
พื้นที่ ว่าควรจะได้การศึกษาด้านใด ควรจะได้รับอะไรสิ่งที่ดีที่สุดตาม
มาตรฐานของเกณฑ์การศึกษาที่บุตรหลานท่านต้องได้รับใช่หรือไม่ ดิฉัน
ไม่ได้เถียงเรื่องเกี่ยวกับรั้วหรือว่าเกี่ยวกับอะไร นั่นเป็นเรื่องเกี่ยวกับทางฝุาย
บริหาร เพราะฝุายบริหารมีหน้าที่ของเขาเอง แต่ดิฉันที่จะมาพูดตรงนี้อยู่ใน
พื้นที่ของหมู่ที่ ๑๐ ก็จริง แต่สามารถจะเป็นต้นแบบให้กับศูนย์อื่น ๆ ได้ ซึ่ง
ไม่กี่วันที่ผ่านมาวันที่ ๑๓ ก็ได้มีคณะประเมินเข้ามาประเมิน และได้ผ่านการ
ประเมินเรียบร้อยแล้ว ขาดอย่างเดียวที่ยังไม่ผ่านคือจํานวนบุคลากรซึ่งมีน้อย

- ๑๘ –

นางอุมาพร ใจแผ้ว ในร่างเทศบัญญัติระบุไว้ว่า นักเรียนยี่สิบคนต่อครู่หนึ่งอัตรา แต่ใน
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒ กฎกระทรวงด้านการศึกษาได้ระบุไว้ว่าสิบคนต่อผู้ดูแลหนึ่งท่าน ซึ่งตรงนี้
ยังผิดกันอยู่ ดิฉันอยากจะให้ทุกท่านมองในภาพรวม ว่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตรีมิตรถึงจะเป็นของเอกชนเป็นที่ดินของเอกชน แต่ก็เป็นผลงานของทาง
เทศบาลเมืองสะเตงนอกที่ได้ทําผลงานของพวกท่านห้าท่านในฝุายบริหาร
พวกเราสมาชิกสภาเทศบาลมีหน้าที่ออกเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายคือ
หน้าที่ของเรา นําความเดือดร้อนของชาวบ้านมาสู่สภาแห่งนี้ เพื่อให้
รับทราบและได้แก้ไขปัญหา พอดิฉันนั่งฟังในกรณีที่ท่านเสรีกล่าว ดิฉันมี
ความรู้สึกว่าพวกท่านได้แตกเป็นสองฟักสองฝุายโดยสิ้นเชิง เห็นความ
แบ่งแยกอย่างชัดเจน นโยบายนี้ก็เป็นอันตกไป ถ้าอย่างนั้นดิฉันให้มอง
ภาพรวม ไม่ว่าจะเป็นศูนย์มัรกัสหรือศูนย์พงบูโล๊ะก็แล้วแต่ สิ่งที่จะเกิดขึ้น
มายังมีดี ๆ อีกเยอะไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่ว่าทางศูนย์จะต้องได้รับ
ถูกหรือไม่ให้กับลูกหลานของท่านเอง ทุกอย่างจะต้องเกิดขึ้นและศูนย์อื่น
ก็จะเกิดตามเป็นลูกคลื่นไปเรื่อย ๆ จะต้องพัฒนาดีขึ้นกว่าเดิม ไม่ได้พัฒนา
เฉพาะจุดใดจุดหนึ่ง แต่ถ้าไม่มีผู้นําทาง ไม่มีต้นแบบของการนําทาง ดิฉัน
ถามหน่อยเถอะค่ะพวกเราที่อยู่ในที่นี้ทําอะไรได้บ้างนอกจากไปศึกษา
พัฒนาหาความรู้จากโครงการที่ทํามาแล้ว ยังไม่รู้จักว่าเทศบัญญัติจะต้องมี
รายละเอียดแค่ไหน เสียดายงบประมารณค่ะที่จะไปและเสียดายโดยที่
ตนเองอยากจะไปใจจะขาดแต่ไม่ได้ไป ความรู้เหล่านี้นํามาพัฒนาได้อีกเยอะ
เราเป็นเทศบาลเมือง ไม่ใช่เป็นเทศบาลตําบลหรือองค์การบริหารส่วนตําบล
คุณต้องไปศึกษาใหม่ว่า ตอนนี้เทศบาลเมืองมีเทศบัญญัติที่ออกโดยทาง
รัฐบาล คุณไปดูรัฐธรรมนูญก็ได้ ระบุไว้แล้วว่าเทศบาลตําบล เทศบาลเมือง
เทศบาลนคร มีหน้าที่อย่างไรบ้าง องค์การบริหารส่วนตําบลมีหน้าที่อย่างไร
บ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีหน้าที่อะไรบ้าง ถ้าคุณศึกษาถึงตรงนี้จริง
คุณจะรู้ว่าการออกเทศบัญญัติความหนาเพียงเท่านี้ คือรายละเอียดที่คุณ
ต้องศึกษาว่าได้อะไรบ้าง ไม่ใช่เล่มบาง ๆ ดิฉันอยากจะให้ทุกท่านในที่นี้ ให้
คิดถึงส่วนรวมเป็นใหญ่ นึกถึงความเดือดร้อนของประชาชนมาก่อน นึกถึง
อํานาจเงินหรืออํานาจของใครคนใดหนึ่ง เราเป็นตัวแทนที่ถูกเลือกมา ไม่ว่า
จะฝุายใดก็ดี การทํางานต้องทํางานร่วมกัน ความคิดเป็นแนวทางต้องคิดถึง
ประชาชนมาเป็นที่ตั้ง ดิฉันเองก็บอกแล้วออกตัวตั้งแต่แรกว่า ไม่ได้มาจาก
ทีมของพวกท่านเลย แต่ดิฉันมองการทํางานมาตลอด ดิฉันขอฝากเพียง
เท่านี้ขอบคุณค่ะ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีการอภิปรายเชิญครับ
ประธานสภาเทศบาล

- ๑๙ –

นายบากอรี บาเก็ง ผมนายบากอรี บาเก็ง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๑ เขตที่ ๑ ที่จริงแล้วผมอยากจะฟังรายละเอียดจากท่านนายกเทศมนตรี แต่
พอได้ฟังจากท่านแล้วนายกเทศมนตรียิ่งกันใหญ่ ผมฟังแล้วไม่รู้เรื่อง ยิ่งท่าน
อุมาพร ใจแผ้ว ยิ่งไปกันใหญ่เรื่องการศึกษาผมไม่ว่าผมยินดีสนับสนุน แต่นี่
เรื่องผิดระเบียบที่เราจะออกเงินให้ ผมว่าท่านคนละเรื่อง เรื่องแตกแยก
อะไรผมว่าไม่ได้แตกแยกครับ ถ้าจะแตกแยกเพราะคุณนี่แหละ ผมคิดว่า
อย่างนั้น และก็เรื่องของท่านนายกเทศมนตรี เมื่อสักครู่ถ้าผ่านเทศบัญญัติ
รายจ่ายฉบับนี้ไปแล้ว จะโอนเงินหมวดอื่นก็ได้ใช่หรือไม่ นั่นเป็นอํานาจ
ของท่าน แต่อํานาจของสมาชิกสภาเทศบาลก็คือเรื่องผ่านไม่ผ่าน ผมก็จะใช้
สิทธิ์ของผมเหมือกัน งบประมาณรายหัวสี่ร้อยบาท และในวันนี้ท่าน
นายกเทศมนตรีติดภารกิจไม่ได้อยู่ในพื้นที่ใช่หรือไม่ ซึ่งให้รอง
นายกเทศมนตรีท่านสมภพ มีเดช รักษาราชการแทน แล้วทําไมไม่โทรตาม
ครับขนาดวันก่อนผมยังใช้โทรศัพท์ ๓๓๑๐ โทรไปเชียงใหม่คุยได้สบาย ๆ
แล้วนี่ท่านนายกเทศมนตรียังใช้ไอโฟนคุยเห็นหน้าก็ได้ นายกเทศมนตรี
บอกว่าจะใช้สิทธิ์ของนายกเทศมนตรี ผมไม่เถียงท่านจะคุยจะทําตามที่
ประชุมก็ได้ แต่ว่าผมขอบอกท่านนายกเทศมนตรีว่า ผมขอใช้สิทธิ์ในฐานะที่
เป็นสมาชิกสภาเทศบาลเหมือนกัน ผมว่าน่าจะให้สํานักงานตรวจเงิน
แผ่นดินมาอยู่ในสภาแห่งนี้ ว่าคุณกําลังทําอะไรอยู่ ท่านนายกเทศมนตรีได้
บอกว่าเมื่อสักครู่ไม่มีใครเกิดมาไม่เคยทําผิด แต่ถ้าตั้งใจทําผิดมีท่านใดจะทํา
หรือไม่ คนที่ผิดโดยไม่ตั้งใจตรงนั้นไม่เป็นไร แต่ที่ตั้งใจทําผิดคิดเองครับท่าน
ท่านก็จบปริญญาโท ส่วนผมจบมาน้อยก็คุยแบบตรง ๆ แบนนี้ และก็จะฝาก
ท่านอุมาพร ใจแผ้วด้วยว่า นี่เป็นเรื่องที่จ่ายเงินให้สร้างสถานที่ เทศบาลจะ
เช่าเขา แต่ว่าเทศบาลจ่ายงบประมาณให้เขา ไม่ใช่ว่าไม่สนับสนุนการศึกษา
ตรงนั้นท่านฟังผิด ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันและท่านก็เน้นนักเน้นหนาว่าพวก
เราจะแตกแยก ผมว่าจะแตกแยกเพราะปากคุณนี่แหละ พวกผมทํางานครับ
ท่านไม่ต้องบอกก็ได้ว่า ท่านไม่ได้มาจากทีมผม ใคร ๆ ก็ทราบ ผมขอเพียง
เท่านี้ก่อน ขอบคุณครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๑ ช่วยถอนคําพูดด้วยเมื่อสักครู่
ประธานสภาเทศบาล ที่ท่านพูดไม่สุภาพคําว่า จากปากคุณ
นายบากอรี บาเก็ง ขอถอนคําพูดจากปากคุณครับ
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๑
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นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีการอภิปรายเรียนเชิญครับ
ประธานสภาเทศบาล
นายอับดุลนาเซร์ ฮะ เรียนท่านประธานสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๑ เทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายอับดุลนาเซร์ ฮะ สมาชิกสภา
เทศบาลเมืองสะเตงนอก เขตที่ ๑ เมื่อสักครู่ได้ยินท่านรองเสรีได้นําเรียนว่า
เสียดายที่เปิดรูปถ่ายไม่ได้ รูปมีครับผมได้นํามาแล้วแต่เครื่องเสียใช้ไม่ได้
แต่หลักฐานก็ยังอยู่ที่ผมครับ
เรื่องที่คุณอุมาพร กล่าวถึงเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ว่าไม่ต้องตกใจว่าเพิ่งเห็นเทศบัญญัติหนาแบบนี้ ใช่ครับผมพูดถึง
ของเทศบาลเมืองสะเตงนอกและเล่าถึงเหตุการณ์สมัยเป็นองค์การบริหาร
ส่วนตําบล ไม่ได้พูดถึงของเทศบาลนครตรังหรือว่าเทศบาลเมืองตรัง
เขามีความแตกต่างกันกับเทศบาลเมืองสะเตงนอกเยอะครับ
เขาจะเป็นสิบ ๆ เล่มก็ได้ แต่ขณะนี้ผมกําลังพูดถึงเทศบาลเมืองสะเตงนอก
ที่ว่าในการจัดทําร่างเทศบัญญัติในครั้งนี้ทําให้ผมไม่อาจไว้วางใจได้ ผมขอ
ชี้แนะท่านคณะผู้บริหารในการจัดทําร่างเทศบัญญัติครั้งต่อไป หรือว่าจะ
แก้ไขอย่างไร โปรดฟังทางนี้สักนิด ผมว่าท่านสมควรจัดทําแบบแปลนให้
ชัดเจนกว่านี้ อย่างเช่น ระบุไว้ชัดเจนเหมือนกับท่านอับดุลเลาะ กาซอ ได้
สอบถามไปแล้วว่า จากสายตือเบาะ ปารามีแต มีความยาวถึงบุดี ให้ท่าน
ระบุตรงนี้เลยว่าจะดําเนินการจุดใดในเขตที่ หมู่ที่ ๑ เริ่มจากที่ใดระบุให้
ชัดเจน เช่น ซอยบ้านไทยที่ผมได้ให้ทางกองช่างไปสํารวจ ผมก็ได้ระบุไว้
ชัดเจนเลยว่า ความยาวเท่าไร ความหนาเท่าไรในการก่อสร้างถนน เพราะ
ผมจะสอบถามกองช่างไว้แล้ว ว่าเราจะใช้งานนี้เท่าไร ผมอยากจะให้ชัดเจน
ตรงนั้น เพราะว่าถ้าเราไปทําผิดแบบแปลนบ่อย ๆ ผมกลัวจะเกิดมีปัญหา
ขึ้นมาอย่างเช่นเหมือนกันที่สายตือเบาะต้องกลับมาแก้ไขแบบใหม่อีก ทําไม่
ถูกสุดท้ายสํานักงานตรวจเงินแผ่นดินเรียกเงินคืน ผมสงสารท่าน
นายกเทศมนตรีครับ ผมก็ขอแนะนําเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีการอภิปรายเชิญครับถ้าไม่มีเรียนเชิญ
ประธานสภาสภาเทศบาล
คณะผู้บริหารครับ
นายเสรี เรืองกาญจน์ ตามที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก เขตที่ ๒
รองกนาเทศมนตรี ได้สอบถาม
แต่ผมจะให้ท่านเปลี่ยนความคิดใหม่ ตามที่คณะผม
ได้แถลงนโยบายด้านการศึกษา ตั้งแต่ท่านยังไม่ได้เข้ามาตรงนี้ท่านสอบตก
ครั้งที่แล้วตอนที่เป็นเทศบาลตําบล การขยายการศึกษานี้ไม่ใช่ทําปีเดียว
ครับท่าน ไปเรียนรู้มาใหม่ เขาต้องส่งไปที่กระทรวงก่อนเพื่อขออนุญาต
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นายเสรี เรืองกาญจน์ ขยายศูนย์ เมื่อสักครู่ท่านว่าเป็นสมาชิกสภาเทศบาลเมืองแล้ว ท่านมีส่วน
รองนายกเทศมนตรี ร่วม ไม่ใช่ครับ ผมทําก่อนที่ท่านจะมาอีก ความคิดผมเหมือนเดิมครับ ผมมา
อยู่ที่นี่ได้ เพราะขยายการศึกษาและที่ผมขยายทุกวันนี้ ไม่ใช่เน้นการศึกษา
หรือครับ จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมาเป็นโรงเรียนอนุบาล ตรงนี้ยังไม่ขยาย
ศูนย์อีกหรือครับ ไม่เน้นการศึกษาหรือครับ ท่านเอาความคิดนี้มาจากไหน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตรีมิตรไม่ใช่คณะผู้บริหารชุดนี้หรือครับที่เป็นเทศบาล
ตําบลทําศูนย์ ไม่ใช่ความคิดของท่านเลย และผมประเภทคุยเลียไม่เป็นด้วย
ผมมีจุดยืนของผมเลียแข้งเลียขาผมไม่เป็น ผมมีจุดยืนของผม ส่วนคนอื่นจะ
เลียแข้งเลียขายังไงเป็นหน้าที่ของท่านและที่ท่านบอกว่าพวกผมแตกแยก
ไม่ใช่ครับ คนเราต้องมีจุดยืนของตนเอง และที่ผมบอกผมเลียไม่เป็นหรอก
ครับ ไม่อยากเป็นคนประเภทนั้นด้วย และท่านบอกว่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตรีมิตร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัรกัส ทําไม่ได้มันผิด ผมบอกว่าบางอย่างมันผิด
ท่านบอกว่าไม่รู้ไม่ใช่ครับ ท่านดูในระเบียบว่าอ่านรัฐธรรมนูญหมด ผมไม่
เชื่อ อํานาจหน้าที่บอกชัดเจน สิ่งที่ผิดเราจะทําได้อย่างไร ผมมั่นใจว่าท่านก็
ไม่เก่งกว่าผมหรอก และที่ขยายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสามศูนย์ และศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กมลายูบางกอกอีกหน้าที่ และเป็นนโยบายของคณะผู้บริหาร
คณะนี้ ก่อนที่จะนําเสนออะไรต่าง ๆ ต้องผ่านสมาชิกสภาเทศบาแห่งนี้ท่าน
อาจจะลืมว่าในวันนั้น ท่านอาจจะไม่ยกมือก็ได้ คนอื่นยกมือ แต่มาในวันนั้น
ท่านอาจจะลืมก็ได้ว่า ท่านลืมยกมือที่เขาจะขยายศูนย์ พอเป็นศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กดี ๆ แล้วเป็นคณะกรรมการ สิ่งเหล่านี้อาจจะเป็นตัวท่านก็ได้ แต่ตัว
ผมไม่แน่นอนผมมาทํางานทุกวัน ท่านนายกเทศมนตรีก็มาทุกวัน เราไม่
แตกแยกและผมได้ยินจากพวกเรานี้ ท่านอาจจะไปคุยข้างนอกว่าพวกเรา
แตกแยก ท่านเอาความรู้สึกของท่านมาตัดสินคณะของผมไม่ได้ เทศบาล
ตําบลพวกเราหนักกว่านี้อีก เพราะเรามั่นใจว่าคณะผู้บริหารสามารถเสนอ
ความคิดเห็นได้ เราไม่มีระบบคอมมิวนิสต์ เราไม่มีระบบตามที่
นายกเทศมนตรีบอกเจ็บสิบเปอร์เซ็นของทุกท่านอีกสามสิบเปอร์เซ็นของ
ท่าน แล้วคุณมายัดเยียดให้พวกผมแตกแยก ไม่ใช่ครับเปลี่ยนความคิดเสีย
ใหม่ อย่าเอาความรู้สึกของตนเองตอบให้คนอื่น และผมได้บอกว่าในสิ่งที่ผม
ได้เมื่อสักครู่มันผิด ถามว่ามันผิด ท่านไปยกมือประชาชนตรวจสอบท่านอยู่
ท่านจะยกมือคนเดียวก็ได้สิ่งที่ผิดท่านจะยกมือ ผมให้โอกาสกับท่านได้
หรือไม่ ไม่ได้หรอกครับมือขวามือซ้ายของท่าน ท่านจะยกอยู่ที่มันสมองของ
ท่าน มันสมองของผมไม่ให้ยก ท่านจะยกผมมีสิทธิ์อะไรถูกหรือไม่ครับ แต่
ผมบอกว่าสิ่งเหล่านี้ดําเนินการมาแล้ว

- ๒๒ –

นายเสรี เรืองกาญจน์ แต่ถ้าเราจะเบิกจ่ายภายหลังมันผิด ถ้าท่านจะยกมืออีกสิทธิ์ของท่าน ท่านมี
รองนายกเทศมนตรี มันสมองจึงอยากให้เข้าใจใหม่ พวกเรายังอยู่เหมือนเดิม
ถ้าแตกแยกเขาไม่มา
ประชุมหรอกครับ เพียงแต่ความคิดแตกต่างกัน ไม่ให้ความคิดแตกต่างเลย
หรือครับ มันเป็นจุดยืนของใครคนใดคนหนึ่งไม่ใช่แล้ว ทุกคนมีเสรีภาพ
ที่จะคิดเป็นของตนเอง ผมจะบอกให้ท่านได้เข้าใจ การแถลงนโยบายของ
ท่านนายกเทศมนตรี ท่านทําก่อนสมัยเทศบาลตําบลแล้วครับ ท่านสอบตก
สมัยนั้น แต่ท่านมีโอกาสในสมัยนี้แล้ว ให้เข้าใจเสียใหม่ ว่ามันทําต่อเนื่องมา
ทุก ๆ ปี ไม่ใช่ทํามาเฉพาะปีนี้ ผมจะอธิบายให้ท่านในส่วนของ
ร่างเทศบัญญัติ ถ้าท่านดูผมถามว่าเราจะเอาเปรียบในเรื่องงบประมาณ
นั่นเป็นเรื่องสิทธิ์ของท่าน แต่ผมถามทุกครั้งในการเสนอร่างเทศบัญญัติต้อง
มีเหมือนที่ท่านสมาชิกสภาอับดุลนาเซร์ บอกว่าต้องมีแบบแปลน สมาชิก
สภาเทศบาลจะได้ทราบ ว่าดําเนินการจุดใดทําไมสิ่งเหล่านี้ท่านไม่อภิปราย
ผมไม่ได้สอน แต่ให้ท่านไปเรียนรู้เสียใหม่ ผมเพียงแต่บอกว่าผมเคยเป็น
สมาชิกสภา ผมรู้ว่าหน้าที่ผมคืออะไร ท่านไม่ต้องเป็นห่วงว่าคนอื่นจะไม่เก่ง
กว่าท่าน ท่านอื่นสามถึงสี่สมัยแล้วไม่เก่งจริงคงไม่ได้สมัยนี้อีก ก็ขอชี้แจง
เพียงเท่านี้ขอบคุณครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ เชิญสมาชิกสภาเทศบาลเขตที่ ๒ เชิญครับ
ประธานสภาเทศบาล
นางอุมาพร ใจแผ้ว กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ คณะผู้บริหารรวมถึงสมาชิก
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒ สภาเทศบาลเขตทุกท่าน ดิฉันนางอุมาพร ใจแผ้ว สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
สะเตงนอก เขตที่ ๒
๑. ขออนุญาตให้ท่านรองเสรี เรืองกาญจน์ ถอนคําพูดเลียแข้ง
เลียขาเหมือนพวกท่าน คํานี้เป็นคํารุนแรงไป
๒. ดิฉันบอกไปแล้วว่า ดิฉันมีความรู้สึกในการฟัง ดิฉันเคยสอบตก
หรือไม่ สอบตกดิฉันยอมรับ นั่นเป็นประสบการณ์ดี ๆ ในการแข่งขัน และนี่
เป็นประสบการณ์ดี ๆ ที่ได้เข้ามาร่วมกับคณะท่านผู้บริหารในสมาชิกสภา
เขตแห่งนี้ เป็นโอกาสอันดี ดิฉันไม่เถียง เพราะดิฉันสอบตก ไม่เถียง
ว่าท่านเป็นผู้นํา แล้วดิฉันไม่ได้กล่าวด้วยว่าได้ขัดขวางทางการศึกษาไม่มี
คําพูดใดเลย แต่ดิฉันบอกให้มองแค่นั้นเอง มองถึงภาพรวมเป็นหลัก พอฟัง
ดูแล้วปีนี้รู้สึกจะดุเดือดกว่าปีที่ผ่านมา อย่างอื่นดิฉันคงไม่ขอแก้ตัวใด ๆ ถ้า
ตามที่ท่านคิดว่าในสิ่งที่ท่านพูดเป็นฝุายถูกก็ เชิญท่าน แต่ดิฉันจะยกมือ
หรือไม่ เป็นเรื่องที่ดิฉันพิจารณาด้วนตนเองไม่จําเป็นต้องใครบอก
ดิฉันขอกราบเรียนเพียงเท่านี้ ขอบคุณค่ะ

- ๒๓ –
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีการอภิปรายเชิญครับ
ประธานสภาเทศบาล
นายอดุลย์ แวโวะ ท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร ตลอดจนเพื่อนสมาชิกสภา
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๓ เทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมนายอดุลย์ แวโวะ สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองสะเตงนอก เขตที่ ๓ ในญัตติที่ ๑ พิจารณาให้ความเห็นชอบ
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
ผมได้ฟังจากเพื่อน ๆ สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ท่านอับดุลเลาะ กาซอ
ท่านอุมาพร ใจแผ้ว ท่านอับดุลนาเซร์ ฮะ และอีกหลาย ๆ ท่านที่อภิปราย
ผมก็ได้ดูในร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายไปบางส่วน ผมดูแล้วความ
สมบูรณ์ในร่างเทศบัญญัติปีนี้ค่อนข้างที่ไม่ชัดเจนและค่อนข้างที่จะไม่
สมบูรณ์
ดังนั้น ผมขอเสนอให้เลื่อนการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ไปก่อน ผมขอเสนอ
เพียงเท่าครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ เชิญฝุายบริหารครับ
ประธานสภาเทศบาล
นายเกษมสันต์ สาแม ผมก็ได้ถูกพาดพิงที่บอกว่าตอนนี้เป็นอํานาจของสมาชิก
นายกเทศมนตรี สภาเทศบาล เมื่อสภาผ่านร่างเทศบัญญัติแล้วจะเป็นอํานาจของผมแต่เพียง
ผู้เดียว ไม่ใช่ครับ ตรงนี้ขอนําเรียนชี้แจงบางเรื่องบางราวเท่านั้นเอง เพราะ
ทุกเรื่องที่ผมนําเสนอไปแล้วครั้งที่หนึ่ง กําหนดวงเงินจะเพิ่มโครงการได้
ทุกเมื่อและก็ไม่ใช่ว่าเสร็จที่ผมต้องผ่านสภา ตรงนี้เพียงแค่กําหนดวงเงิน
ปรับเปลี่ยนโครงการตัดทิ้งเพิ่มเติม แต่ต้องอยู่ในวงเงินหนึ่งร้อยกว่าล้านที่ได้
ประมาณไว้ จะเพิ่มอาคารเอนกประสงค์อีกหนึ่งที่ แต่ต้องตัดในโครงการ
One stop service นําในห้าแสนบาทไปทําโครงการได้ แต่ต้องอยู่ในวงเงิน
ในร่างเทศบัญญัตินี้ ไม่ใช่ว่าอํานาจของผม ขึ้นอยู่อํานาจของผมและ
ของสภาตามที่ท่านรองนายกเทศมนตรีนําเรียนชี้แจงว่า ตอนนี้อยู่ในมือ
สมาชิกสภาเทศบาล พอหลังจากสภาอนุมัติแล้วเป็นสิทธิ์ของผมและของ
คณะผู้บริหารไม่ใช่ครับ บางเรื่องบางราวบางเรื่องต้องสภา คือสิทธิ์ของท่าน
ยังมีอยู่ยังไม่หมด คือต้องร่วมกันทํา ตามที่ผมยกตัวอย่างเมื่อสักครู่ เพิ่ม
โครงการของตาดีกาแปดโครงการ จะเพิ่มเป็นสิบโครงการก็ได้ แต่ต้องเป็น
อํานาจของผมและของสภา แต่ก็ต้องผ่านสภา ตรงนี้นําเรียนชี้แจงทําความ
เข้าใจในเรื่องร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี ๒๕๕๘ เวลา
กระชั้นชิดทุกเรื่องก็ต้องน้อมรับ ครั้งที่แล้วเราประชุมปรับเปลี่ยนก็ไม่รู้กี่ครั้ง
ปีนี้กระชั้นชิดมาก สืบเนื่องจากว่าทางคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และ

- ๒๔ –

นายเกษมสันต์ สาแม ทางจังหวัดได้เชิญประชุมได้กําหนดต้องให้แล้วเสร็จในเรื่องของงบประมาณ
นายกเทศมนตรี จากนั้นก็ดําเนินการอย่างเร่งรีบ แต่ภารกิจผมก็มีทุกวัน ตรงนี้นําเรียนชี้แจง
ตามที่รองนายกเทศมนตรีได้นําเรียนมาเมื่อสักครู่ ว่าตอนนี้อํานาจอยู่ในมือ
ท่าน เมื่อร่างเทศบัญญัติเล่มนี้ผ่านแล้วจะเป็นอํานาจของผมแต่เพียงผู้เดียว
ไม่ใช่ครับ ผมขอชี้แจงเพียงเท่านี้ขอบคุณมากครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ เชิญสมาชิกสภาเทศบาลเขตที่ ๒ เชิญครับ
ประธานสภาเทศบาล
นางอุมาพร ใจแผ้ว กราบเรียนท่านประธานสภา ขออนุญาตค่ะ ท่านยังไม่ได้
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒ ให้ท่านรองนายกเทศมนตรีช่วยกล่าวถอนคําพูดเรื่องเลียแข้งเลียขาของ
พวกท่าน เพราะว่าเหมารวมหมด ถ้าว่าดิฉันคนเดียวก็ว่าตรง ๆ ก็ได้
ขอบคุณค่ะ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ ผมได้ฟังแล้วผมเข้าใจ แต่ก่อนอื่นที่ก่อนที่ท่านรองนายกเทศมนตรี
ประธานสภาเทศบาล จะถอนคําพูด ท่านต้องถอนคําพูดก่อน เรื่องแตกแยก
นางอุมาพร ใจแผ้ว ดิฉันขอถอนคําพูดคําว่าแตกแยก เพราะว่าดิฉันรู้สึกอย่างนั้น
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่๒ ขอบคุณค่ะ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ เรียนเชิญท่านรองนายกเทศมนตรีครับ
ประธานสภาเทศบาล
นายเสรี เรืองกาญจน์ เรียนท่านประธานสภา ผมไม่ถอนคําพูดครับ ท่านไปฟังให้ดี
รองนายกเทศมนตรี ท่านจับประเด็นไม่ถูก ผมบอกว่าผมคงไม่เลียแข้งเลียขา ไปฟังให้ชัดเจน
ก่อนแต่ผมไม่ได้พูดว่าเหมือนพวกท่าน ไม่ใช่ครับ ผมไม่ได้เจาะจงว่าใคร
ขอบคุณครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ เรียนเชิญสมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒ เชิญครับ
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒
นางอุมาพร ใจแผ้ว ในนี้มีเทปอัดอยู่ ถ้าให้ดีคนที่อัดเทปกรุณาอย่าตัดทอน และสมัย
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒ หน้าเอามาฟังกัน ดิฉันมั่นใจว่าดิฉันได้ยิน จริงอยู่ท่านกล่าวว่าตัวแทนท่าน
เองไม่เลียแข้งเลียขาใคร แต่ท่านยังกล่าวเสริมอีก ว่าไม่เหมือนเลียแข้งเลีย
ขาเหมือนพวกท่าน ถ้ามีเทปตรงนี้ขอร้องอย่าแกะออก
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ ครับเข้าใจแล้วครับ เชิญสมาชิกสภาเทศบาลเขตที่ ๓ ครับ
ประธานสภาเทศบาล

- ๒๕ –
นายอดุลย์ แวโวะ ท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร ตลอดจนเพื่อนสมาชิกสภา
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๓ เทศบาลทุกท่าน ผมขอ นําเสนอให้เลื่อนการพิจารณาร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ปี ๒๕๕๘ นี้ไปก่อน เนื่องจากว่าหลาย ๆ โครงการยัง
ไม่ชัดเจน และบางส่วนก็ต้องแก้ไข ขอให้ทางผู้จัดทําร่างเทศบัญญัตินี้ให้
ได้รับการแก้ไขในบางส่วนก่อนเข้านําเข้าสู่สภาพิจารณาในครั้งหน้า ผมขอ
เสนอเพียงเท่านี้ ขอผู้รับรองด้วยครับ
ผู้รับรอง ๗ เสียง
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ เรียนเชิญเลขานุการสภาเทศบาลดําเนินการไปเชิญครับ
ประธานสภาเทศบาล
นายสมหมาย ลูกอินทร์ ขอทําความเข้าใจในกรณีที่ท่านประธานสภาได้บรรจุญัตติ
เลขานุการสภาเทศบาล ในระเบียบวาระการประชุมแล้ว ซึ่งกฎหมายได้กําหนดไว้ ว่าให้ดําเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม แต่ถ้าจะเลื่อนการลงมติหรือเลื่อนการ
พิจารณา ผมยังไม่เข้าใจประเด็นนี้ ซึ่งปกติถ้าเกิดจะถอนญัตติ ผู้เสนอญัตติก็
สามารถที่จะถอนได้ คือท่านนายกเทศมนตรีถอนโดยให้ที่ประชุมยินยอม
ให้ถอนในกรณีที่ได้บรรจุในระเบียบวาระการประชุมไปแล้ว
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๓
ประธานสภาเทศบาล
นายอดุลย์ แวโวะ ผมขอเสนอให้ญัตติที่ ๑ พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติ
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๓ งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ขอเลื่อนการ
พิจารณาออกไปก่อน
นายสมหมาย ลูกอินทร์ คือการเลื่อนการลงมติ ถ้าดูในข้อ ๒๘ ให้ดําเนินการประชุมตาม
เลขานุการสภาเทศบาล ระเบียบวาระ เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ตกลงเป็นอย่างอื่นในคราว
ประชุมนั้น แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
สภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
ถ้าเลื่อนในระเบียบวาระการประชุมในวันนี้ มีหลายญัตติคือเลื่อนการลงมติ
ก็หมายความว่านําญัตติอื่นเข้ามาพิจารณาก่อนในญัตติที่ ๑ หมายความว่า
ให้ที่ประชุมเลื่อนการลงมติ นําญัตติอื่นมาพิจารณาในลําดับที่หนึ่งก่อนใน
กรณีนี้ได้
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ เรียนเชิญสมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๑
ประธานสภาเทศบาล

- ๒๖ –

นายอับดุลนาเซร์ ฮะ เรียนท่านประธานสภา ตามที่ท่านอดุลย์ แวโวะ ได้เสนอญัตติเมื่อ
สมาชิกสภาเทศบาล สักครู่ ผมเข้าใจ ว่าท่านเขตที่ ๑ เสนอให้เลื่อนญัตตินี้ไปก่อน เพราะว่าให้
ทางฝุายบริหารไปแก้ไขมาใหม่และค่อยมานําเสนอในสภาแห่งนี้อีกครั้งหนึ่ง
ตามที่ผมเข้าใจ แต่ขณะนี้ถึงเวลาในการทําศาสนกิจในวันศุกร์แล้ว ผมขอ
เสนอให้พักการประชุมก่อน ขอผู้รับรองด้วยครับ
ผู้รับรอง ๔ เสียง
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ ผมขอถือโอกาสนี้พักการประชุม และมาประชุมต่อใน
ประธานสภาเทศบาล เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
เริ่มประชุมต่อเวลา ๑๓.๐๐ น.
นายสมหมาย ลูกอินทร์ ขณะนี้มีสมาชิกสภาเทศบาลอยู่ในที่ประชุมครบองค์ประชุม
เลขานุการสภาเทศบาล ขอเชิญท่านประธานสภาเทศบาลดําเนินการประชุมต่อไปครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ ระเบียบวาระที่ ๓ ญัตตินายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก
ประธานสภาเทศบาล ญัตติที่ ๑ พิจารณาให้ความเห็นชอบ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ สมาชิกสภาเทศบาลท่านมีการ
เสนอแนะอภิปรายเชิญครับ
นายอับดุลนาเซร์ ฮะ เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๑
ผมนายอับดุลนาเซร์ ฮะ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก เขตที่ ๑
ท่านประธานสภาครับ ผมจําได้ว่าก่อนที่จะพักการประชุม เมื่อ
สักครู่ได้มีเพื่อนสมาชิกสภาเทศบาลขออนุญาตเอยนามท่านอดุลย์ แวโวะ
ได้เสนอญัตติให้เลื่อนการประชุม
กระผมขอเสนอญัตติที่ ๑ พิจารณาให้ความเห็นชอบ
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
ให้ประชุมต่อ ขอผู้รับรองด้วยครับ
ผู้รับรอง ๗ เสียง
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ ในเมื่อข้อเสนอของสมาชิกสภาเทศบาลท่านหนึ่งไม่ให้เลื่อนการ
ประธานสภาเทศบาล ประชุมและอีกหนึ่งท่านให้ดําเนินการต่อ ขอเชิญเลขานุการสภาดําเนินการ
ต่อไปเชิญครับ
นายสมหมาย ลูกอินทร์ เมื่อมีความเห็นเป็นสองฝุาย ให้เลื่อนกับไม่ให้เลื่อน
เลขานุการสภาเทศบาล ก็ขอให้ที่ประชุมลงมติ

- ๒๗ –
นายสมหมาย ลูกอินทร์ ท่านใดเห็นควรให้เลื่อนการพิจารณาในญัตติที่ ๑ ออกไป
เลขานุการสภาเทศบาล โปรดยกมือขึ้นครับ
ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ ๑ เสียง
นายสมหมาย ลูกอินทร์ ท่านใดเห็นควรให้ดําเนินการพิจารณาตามระเบียบวาระ
เลขานุการสภาเทศบาล การประชุมที่กําหนดไว้เดิม โปรดยกมือขึ้นครับ
ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ ๑๐ เสียง
งดออกเสียง
๗ เสียง
นายสมหมาย ลูกอินทร์ เสียงส่วนใหญ่ไม่ให้เลื่อน ให้ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
เลขานุการสภาเทศบาล การประชุมที่กําหนดไว้
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายในญัตติที่ ๑ พิจารณาให้
ประธานสภาเทศบาล ความเห็นชอบ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๘ เรียนเชิญครับ ถ้าไม่มีเชิญเลขานุการสภาเทศบาล
ดําเนินการต่อไปครับ
นายสมหมาย ลูกอินทร์ ถ้าไม่มีการอภิปรายก็ให้ที่ประชุมลงมติในวาระที่ ๑ ชั้นรับหรือไม่
เลขานุการสภาเทศบาล รับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๘
ท่านใดรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๘ โปรดยกมือขึ้นครับ
ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ ๑๒ เสียง
งดออกเสียง ๖ เสียง
นายสมหมาย ลูกอินทร์ เมื่อรับหลักการแล้ว ตามระเบียบจะต้องส่งร่างเทศบัญญัติ
เลขานุการสภาเทศบาล งบประมาณรายจ่ายให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา และให้ท่านสมาชิก
สภาเทศบาลหรือผู้บริหารที่มีความประสงค์จะแปรญัตติ ให้เสนอคําแปร
ญัตติตอ่ คณะกรรมการแปรญัตติ
เพราะฉะนั้น ก็ขอให้ที่ประชุมพิจารณา ว่าคณะกรรมการแปรญัตติ
ที่สภาได้แต่งตั้งไว้เดิมมีดังนี้
๑. ท่านสุกรี เจ๊ะเงาะ
๒. ท่านศราวุธ อับดุลกอเดร์ ยานยา
๓. ท่านบากอรี บาเก็ง
จะใช้ชุดนี้หรือจะเลือกขึ้นมาใหม่ก็อยู่ที่ประชุมครับ

- ๒๘ –
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ เชิญครับสมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๑
ประธานสภาเทศบาล
นายสุกรี เจ๊ะเงาะ ท่านประธานสภาที่เคารพ ผมนายสุกรี เจ๊ะเงาะ สมาชิกสภา
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๑ เทศบาลเมืองสะเตงนอก เขตที่ ๑ ผมขอเสนอให้เลือกชุดใหม่ ขอบคุณครับ
ขอผู้รับรองด้วยครับ
ผู้รับรอง ๗ เสียง
นายสมหมาย ลูกอินทร์ มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่าง
อื่นอีกหรือไม่ ถ้าไม่เสนอถือว่า
เลขานุการสภาเทศบาล ให้ที่ประชุมเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ขึ้นมาใหม่
ซึ่งตามระเบียบจะต้องมีกรรมการไม่น้อยว่าสามคนและไม่เกินเจ็ด
คน ก็ให้ที่ประชุมพิจารณาว่าจะให้มีคณะกรรมการแปรญัตติในครั้งนี้
กี่ท่าน
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ เชิญสมาชิกสภาเทศบาลเขตที่ ๑ ครับ
ประธานสภาเทศบาล
นายบากอรี บาเก็ง ผมนายบากอรี บาเก็ง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๑ เขตที่ ๑ ผมขอเสนอห้าคน ขอผู้รับรองด้วยครับ
ผู้รับรอง ๖ เสียง
นายสมหมาย ลูกอินทร์ มีท่านอื่นจะเสนออีกหรือไม่ ถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมเห็นชอบให้มี
เลขานุการสภาเทศบาล คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายจํานวนห้าคน
การเลือกจะเลือกทีละคน คนที่หนึ่งก่อน ถ้าคนที่หนึ่งเสนอมากกว่า
หนึ่ง ก็จะต้องใช้วิธีเดียวกันที่เราเคยเลือกรองประธานสภาเทศบาล
ก็หมายความว่า ให้ท่านเขียนชื่อและนามสกุลในกระดาษ ถ้าเสนอคนที่
หนึ่งเท่ากับหนึ่งคน ก็ไม่ต้องมีการคัดเลือก เรียนเชิญเลือกคนที่หนึ่งครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ เชิญสมาชิกสภาเทศบาลเขตที่ ๓
ประธานสภาเทศบาล
นายอับดุลเลาะ กาซอ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมขอเสนอคุณอับดุลนาเซร์ ฮะ
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๓ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่หนึ่ง ขอผู้รับรองด้วยครับ
ผู้รับรอง ๕ เสียง
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ เชิญสมาชิกสภาเทศบาลเขตที่ ๒ ครับ
ประธานสภาเทศบาล

- ๒๙ –
นายปฐม ปันสรณะ เรียนท่านประธานสภา ท่านนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร และ
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒ สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมนายปฐม ปันสรณะ สมาชิก
สภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก เขตที่ ๒
ผมขอเสนอคุณอุมาพร ใจแผ้ว สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
สะเตงนอก เขตที่ ๒ เป็นกรรมการแปรญัตติคนที่หนึ่ง ขอผู้รับรองด้วยครับ
ผู้รับรอง ๒ เสียง
นายสมหมาย ลูกอินทร์ มีอีกหรือไม่ที่จะเสนอคณะกรรมการแปรญัตติคนที่หนึ่ง ถ้าไม่มี
เลขานุการสภาเทศบาล ผมจะให้ท่านเขียนชื่อและนามสกุลในกระดาษ
ที่ประชุม มีมติเห็นชอบให้ นายอับดุลนาเซร์ ฮะ ๑๑ เสียง
นางอุมาพร ใจแผ้ว ๔ เสียง
งดออกเสียง ๓ เสียง
นายสมหมาย ลูกอินทร์ ต่อไปเลือกคณะกรรมการแปรญัตติคนที่สองครับ
เลขานุการสภาเทศบาล
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ เชิญสมาชิกสภาเทศบาลเขตที่ ๒ ครับ
ประธานสภาเทศบาล
นายดอเลาะ สะหัดอีตํา เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร ผมนายดอเลาะ สะหัดอีตํา
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก เขตที่ ๒
ผมขอเสนอ นายอดุลย์ แวโวะ สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
สะเตงนอก เขตที่ ๓ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่สอง
ขอผู้รับรองด้วยครับ
ผู้รับรอง ๗ เสียง
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ ท่านใดจะเสนอท่านอื่นอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีท่านใดเสนอท่านอื่นอีก
ประธานสภาเทศบาล ก็ถือว่า นายอดุลย์ แวโวะ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก เขตที่ ๓
เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่สอง
ที่ประชุม รับทราบ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีการเสนอคณะกรรมการแปรญัตติคน
ประธานสภาเทศบาล ที่สามเชิญครับ
นายเด๊ะซามัน ยูโซ๊ะ สวัสดีครับท่านประธานสภา ผมนายเด๊ะซามัน ยูโซ๊ะ สมาชิกสภา
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๓ เทศบาลเมืองสะเตงนอก เขตที่ ๓
ผมขอเสนอนายมะยูโซ๊ะ โต๊ะแว สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
สะเตงนอก เขตที่ ๑ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่สาม ขอผู้รับรองด้วย
ครับ
ผู้รับรอง ๘ เสียง

- ๓๐ –
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่
ประธานสภาเทศบาล ถ้าไม่มีถือว่านายมะยูโซ๊ะ โต๊ะแว สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
เขตที่ ๑ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่สาม
ที่ประชุม รับทราบ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ เรียนเชิญเสนอคนที่สี่ เชิญครับสมาชิกสภาเทศบาลเขตที่ ๑
ประธานสภาเทศบาล
นายบากอรี บาเก็ง สวัสดีครับผมสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอกเขตที่ ๑
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๑ ขอเสนอนายสุกรี เจ๊ะเงาะ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอกเขตที่ ๑
เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่สี่ ขอผู้รับรองด้วยครับ
ผู้รับรอง ๙ เสียง
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ มีท่านใดจะเสนอท่านอื่นอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีก็ถือว่า
ประธานสภาเทศบาล
นายสุกรีเจ๊ะเงาะ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอกเขตที่ ๑
เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่สี่
ที่ประชุม รับทราบ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ ขอเชิญเสนอคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ห้าครับ เชิญสมาชิกสภา
ประธานสภาเทศบาล เทศบาลคนที่ ๒
นางอุมาพร ใจแผ้ว ดิฉันนางอุมาพร ใจแผ้ว สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒ เขตที่ ๒ ขอเสนอท่านศราวุธ อับดุลกอเดร์ ยานยา สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองสะเตงนอก เขตที่ ๓ ขอผู้รับรองด้วยค่ะ
ผู้รับรอง ๓ เสียง
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ เชิญสมาชิกสภาเทศบาลเขตที่ ๑ ครับ
ประธานสภาเทศบาล
นายอับดุลนาเซร์ ฮะ เรียนท่านประธานสภา ผมนายอับดุลนาเซร์ ฮะ สมาชิกสภา
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๑ เทศบาลเมืองสะเตงนอ เขตที่ ๑
ผมขอเสนอนายอับดุลเลาะ กาซอ
สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
สะเตงนอก เขตที่ ๓ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ห้า ขอผู้รับรอง
ด้วยครับ
ผู้รับรอง ๗ เสียง
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ เชิญสมาชิกสภาเทศบาลเขตที่ ๓ ครับ
ประธานสภาเทศบาล

- ๓๑ –
นายศราวุธ อับดุลกอเดร์ ยานยา
เรียนท่านประธานสภา ท่านนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภา
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๓ เทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมศราวุธ อับดุลกอเดร์ ยานยา สมาชิกสภา
เทศบาลเมืองสะเตงนอกเขตที่ ๓ ครับ
ขอเสนอนายอิทธินันท์ สาเฮาะ สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
สะเตงนอก เขตที่ ๓ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ห้า ขอผู้รับรอง
ด้วยครับ
ผู้รับรอง ๔ เสียง
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ เชิญสมาชิกสภาเทศบาลเขตที่ ๓ ครับ
ประธานสภาเทศบาล
นายอิทธินันท์ สาเฮาะ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมนายอิทธินันท์ สาเฮาะ
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๓ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก เขตที่ ๓
ผมขอเสนอนายเด๊ะซามัน ยูโซ๊ะ สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
สะเตงนอก เขตที่ ๓ ขอผู้รับรองด้วยครับ
ผู้รับรอง ๔ เสียง
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีการเสนอท่านอื่นอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี
ประธานสภาเทศบาล ต่อไปจะเลือกสมาชิกสภาเทศบาลที่ท่านเสนอ
มามีสี่ท่านเพื่อเป็นคณะกรรมการ
แปรญัตติคนที่ห้า หนึ่งท่าน
๑. นายอับดุลเลาะ
กาซอ สมาชิกสภาเทศบาลเขตที่ ๓
๒. นายศราวุธ อับดุลกอเดร์ ยานยา สมาชิกสภาเทศบาลเขตที่ ๓
๓. นายอิทธินันท์ สาเฮาะ สมาชิกสภาเทศบาลเขตที่ ๓
๔. นายเด๊ะซามัน
ยูโซ๊ะ
สมาชิกสภาเทศบาลเขตที่ ๓
เรียนเชิญเลขานุการสภาดําเนินการต่อไปเชิญครับ
นายสมหมาย ลูกอินทร์ ถ้าไม่มีท่านใดจะเสนอท่านอื่นอีก ต่อไปจะเลือกคณะกรรมการ
เลขานุการสภาเทศบาล แปรญัตติคนที่ห้า
ขอประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ห้า
๑. ท่านอับดุลเลาะ กาซอ ๑๒ เสียง
๒. ท่านศราวุธ อัลดุลกอเดร์ ยานยา ๔ เสียง
๓. ท่านอิทธินันท์ สาเฮาะ ๑ เสียง
๔. ท่านเด๊ะซามัน ยูโซ๊ะ ๑ เสียง
นายสมหมาย ลูกอินทร์ ถือว่าท่านอับดุลเลาะ กาซอ สมาชิกสภาเทศบาลเขตที่ ๓ ได้เป็น
เลขานุการสภา คณะกรรมการแปรญัตติคนที่ห้า

- ๓๒ –

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประธานสภาเทศบาล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
๑. นายอับดุลนาเซร์ ฮะ
สมาชิกสภาเทศบาลเขตที่ ๑
๒. นายอดุลย์ แวโวะ
สมาชิกสภาเทศบาลเขตที่ ๓
๓. นายมะยูโซ๊ะ โต๊แว
สมาชิกสภาเทศบาลเขตที่ ๑
๔. นายสุกรี เจ๊ะเงาะ
สมาชิกสภาเทศบาลเขตที่ ๑
๕. นายอับดุลเลาะ กาซอ สมาชิกสภาเทศบาลเขตที่ ๓
นายสมหมาย ลูกอินทร์ เมื่อมีคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เลขานุการสภาเทศบาล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
แล้ว ให้ที่ประชุมพิจารณากําหนดวัน
แปรญัตตินับตั้งแต่วันที่รับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติจะให้มีเวลาในการ
แปรญัตติกี่วัน
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ เชิญครับสมาชิกสภาเทศบาลเขตที่ ๑
ประธานสภาเทศบาล
นายสุกรี เจ๊ะเงาะ สวัสดีครับ ผมนายสุกรี เจ๊ะเงาะ สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๑ สะเตงนอก เขตที่ ๑ ผมขอเสนอสิบห้าวัน ขอผู้รับรองด้วยครับ
ผู้รับรอง ๔ เสียง
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ การเสนอของสมาชิกสภาเทศบาลให้ส่งคําแปรญัตติต่อประธาน
ประธานสภาเทศบาล กรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๘
สมาชิกสภาเทศบาลเขตที่ ๑ ได้เสนอภายในสิบห้าวันนับจากวัน
รับหลักการ
สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นเชิญครับ
นายปฐม ปันสรณะ เรียนท่านประธานสภา ท่านนายกเทศมนตรี ท่านคณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒ สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมขอนําเสนอสิบวันครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลเขตที่ ๒ ได้เสนอภายในสิบวัน
สมาชิกสภา
ประธานสภาเทศบาล เทศบาลท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นเชิญครับ ถ้าไม่มีเชิญเลขานุการสภา
ดําเนินการต่อไปครับ
นายสมหมาย ลูกอินทร์ ท่านใดเห็นควรให้เสนอคําแปรญัตติสิบห้าวันโปรดยกมือขึ้นครับ
เลขานุการสภาเทศบาล

- ๓๓ –

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ ๑๐ เสียง
นายสมหมาย ลูกอินทร์ ท่านใดเห็นควรให้เสนอคําแปรญัตติสิบวันโปรดยกมือขึ้นครับ
เลขานุการสภาเทศบาล
ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ ๔ เสียง
งดออกเสียง ๔ เสียง
นายสมหมาย ลูกอินทร์ ก็ถือว่าเสียงส่วนใหญ่ให้เสนอคําแปรญัตติสิบห้าวัน เริ่มตั้งแต่วันที่
เลขานุการสภาเทศบาล ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ ถึง วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ ให้เสนอต่อประธาน
กรรมการแปรญัตติ ซึ่งยังไม่ได้เลือก หลังจากประชุมขอเชิญคณะกรรมการ
แปรญัตติอยู่ก่อนครับ เพื่อเลือกประธานและเลขานุการ
ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๓ ญัตตินายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก
ญัตติที่ ๒ พิจารณาขอความเห็นชอบ ร่างเทศบัญญัติ เรื่องการ
จําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๗
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ เรียนเชิญฝุายบริหารชี้แจงครับ
ประธานสภาเทศบาล
นายเกษมสันต์ สาแม ผมขอถอนญัตติที่ ๒ และญัตติที่ ๓ ออกไปก่อนครับ
นายกเทศมนตรี
นายสมหมาย ลูกอินทร์ ท่านนายกเทศมนตรีขอถอนญัตติที่ ๒ กับญัตติที่ ๓ ตามข้อ ๕๕
เลขานุการสภาเทศบาล แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น
พ..ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ จะต้องได้รับความ
ยินยอมจากที่ประชุมสภาท้องถิ่น
ท่านนายกเทศมนตรีขอถอนญัตติที่ ๒ และญัตติที่ ๓ ให้ที่ประชุม
สภายินยอมให้ท่านนายกเทศมนตรีถอน
ท่านใดเห็นควรให้ถอนญัตติที่ ๒ และญัตติที่ ๓ โปรดยกมือขึ้น
ครับ
ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ ๘ เสียง
งดออกเสียง
๑๐ เสียง

- ๓๔ –

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ ระเบียบวาระที่ ๓ ญัตตินายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก
ประธานสภาเทศบาล ญัตติที่ ๔ พิจารณาขอความเห็นชอบ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
ของสํานักปลัดเทศบาล และกองการศึกษา
สํานักปลัดเทศบาล
โอนเพิ่ม
หมวด ค่าครุภัณฑ์ ประเภท ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (ที่มีวงเงิน
เกินกว่า ๕,๐๐๐ บาท) โอนเพิ่มครั้งนี้ ๒๐๐๐,๐๐๐ บาท
โอนลด
หมวด เงินเดือน (ฝุายประจํา) ประเภท เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
- ค่าตอบแทนพิเศษผู้ปฏิบัติงานพื้นที่พิเศษ โอนลดครั้งนี้ ๒๐๐,๐๐๐ บาท
ในส่วนของสํานักปลัดเทศบาลผมขอนําเรียนเพียงเท่านี้ ในส่วนของ
กองการศึกษาผมขออนุญาตให้พรรณี แก่นแก้ว นักวิชาการศึกษานําเรียน
ชี้แจงครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ เชิญครับ
ประธานสภาเทศบาล
นางพรรณี แก่นแก้ว กราบเรียนท่านประธานสภา ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
นักวิชาการศึกษา ในส่วนของกองการศึกษา
โอนเพิ่ม เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
หมวด ค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์สํานักงาน
- พัดลมติดผนัง โอนครั้งนี้ ๒๔,๐๐๐ บาท
ประเภท ครุภณ
ั ฑ์งานบ้านงานครัว
- เตาแก๊ส
๓๐,๐๐๐ บาท
เพื่อใช้ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โอนลด
หมวด ค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
- โครงการค่ายเยาวชนสัมพันธ์
๕๐,๐๐๐ บาท
- โครงการจัดกิจกรรมงานวันพ่อแห่งชาติ
๔,๐๐๐ บาท
ดิฉันขอนําเรียนเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีการอภิปรายเชิญครับ ถ้าไม่มีเรียน
ประธานสภาเทศบาล เชิญเลขานุการสภาดําเนินการต่อไปครับ

- ๓๕ –

นายสมหมาย ลูกอินทร์ ผมจะให้ลงมติที่ละกอง
เลขานุการสภาเทศบาล ท่านใดเห็นควรให้โอนค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
(ที่มีวงเงินเกินกว่า ๕,๐๐๐ บาท) โอนเพิ่มครั้งนี้ ๒๐๐๐,๐๐๐ บาท ของ
สํานักปลัดเทศบาลโปรดยกมือขึ้นครับ
ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ ๑๒ เสียง
งดออกเสียง ๖ เสียง
นายสมหมาย ลูกอินทร์ ท่านใดเห็นควรให้โอน ครุภัณฑ์สํานักงาน
เพื่อจัดซื้อพัดลมติดผนัง
เลขานุการสภาเทศบาล
จํานวนเงิน ๒๔,๐๐๐ บาท
และครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
เพื่อจัดซื้อเตาแก๊ส จํานวนเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท โปรดยกมือขึ้นครับ
ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ ๑๓ เสียง
งดออกเสียง
๕

เสียง

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ ระเบียบวาระที่ ๓ ญัตตินายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก
ประธานสภาเทศบาล ญัตติที่ ๕ พิจารณาขอความเห็นชอบ คัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่น
เพื่อดํารงตําแหน่ง คณะกรรกมารพัฒนาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
จํานวนสามคน และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลเมืองสะเตงนอก จํานวนสามคน
เรียนเชิญเลขานุการสภาดําเนินการต่อไปเชิญครับ
นายสมหมาย ลูกอินทร์ สําหรับญัตติที่ ๕ คัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่น เพื่อดํารงตําแหน่ง
เลขานุการสภาเทศบาล คณะกรรกมารพัฒนาเทศบาลเมืองสะเตงนอก จํานวนสามคน และ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
จํานวนสามคน
ซึ่งเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ที่กําหนดไว้
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล มีผู้บริหารท้องถิ่นเป็นประธานกรรมการ
รองนายกเทศมนตรีเป็นกรรมการ มีสมาชิกสภาท้องถิ่นที่คัดเลือกจํานวน
สามคนเป็นกรรมการ และมีผู้ทรงคุณวุฒิ ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นกรรมการและเลขานุการ
เพราะฉะนั้นในส่วนของสภาก็ต้องคัดเลือก สืบเนื่องจากว่า ชุดที่
เราคัดเลือกไปแล้วครบวาระ ต้องให้สภาคัดเลือก อาจจะเลือกคนเดิมหรือ
จะเลือกใหม่ก็แล้วแต่ที่ประชุมแห่งนี้พิจารณา ในการคัดเลือกสามท่านโดย
ใช้วิธีแบบเดียวเมื่อสักครู่

- ๓๖ –
นายสมหมาย ลูกอินทร์ คัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองสะเตงนอกคนที่หนึ่ง
เลขานุการสภาเทศบาล
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ เชิญสมาชิกสภาเทศบาลเขตที่ ๑
ประธานสภาเทศบาล
นายบากอรี บาเก็ง ท่านประธานสภา ผมสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอกเขตที่ ๑
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๑ ผมขอเสนอท่านอับดุลนาเซร์ ฮะ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
เขตที่ ๑ ขอผู้รับรองด้วยครับ
ผู้รับรอง ๕ เสียง
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ มีท่านใดจะเสนอท่านอื่นอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีเรียนเลขานุการสภา
ประธานสภาเทศบาล ดําเนินการต่อไปครับ
นายสมหมาย ลูกอินทร์ ถ้าไม่มีท่านใดเสนอ ก็ถือว่าท่านอับดุลนาเซร์ ฮะ สมาชิกสภา
เลขานุการสภาเทศบาล เทศบาลเมืองสะเตงนอกเขตที่ ๑ ได้รับคัดเลือกเป็นคณะกรรมการพัฒนา
เทศบาลคนที่หนึ่ง
ที่ประชุม รับทราบ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ ต่อไปคัดเลือกคนที่สองครับ
ประธานสภาเทศบาล
นายดอเลาะ สะหัดอีตํา ผมขอเสนอท่านสุกรี เจ๊ะเงาะ สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒ สะเตงนอก เขตที่ ๒ เป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลคนที่สองครับ
นายสุกรี เจ๊ะเงาะ ผมไม่รับตําแหน่งนี้ครับ
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๑
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ เชิญสมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๑ ครับ
ประธานสภาเทศบาล
นายอับดุลนาเซร์ ฮะ ผมขอเสนอนายมะยูโซ๊ะ โต๊ะแว สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๑ สะเตงนอก เขตที่ ๑ เป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลคนที่สอง
ขอผู้รับรองด้วยครับ
ผู้รับรอง ๗ เสียง
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเสนอท่านอื่นอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีถือว่า
ประธานสภาเทศบาล นายมะยูโซ๊ะ โต๊ะแว สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก เขตที่ ๑
เป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลคนที่สอง
ที่ประชุม รับทราบ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ ขอเชิญเสนอคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลคนที่สามครับ
ประธานสภาเทศบาล

- ๓๗ –
นายอับดุลเลาะ กาซอ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๓ ผมขอเสนอนายดอเลาะ สะหัดอีตํา สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
เขตที่ ๒ ขอผู้รับรองด้วยครับ
ผู้รับรอง
๓ เสียง
นายดอเลาะ สะหัดอีตํา เรียนท่านประธานสภา ผมขอถอนตัวครับ
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ ขอเชิญท่านสมาชิกสภาครับ
ประธานสภาเทศบาล
นายมะยูโซ๊ะ โต๊ะแว ผมขอเสนอนายอดุลย์ แวโวะ สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒ สะเตงนอก เขตที่ ๓
เป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลคนที่สาม
ขอผู้รับรองด้วยครับ
ผู้รับรอง ๖ เสียง
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาท่านใดจะเสนอท่านอื่นอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีถือว่า
ประธานสภาเทศบาล
นายอดุลย์ แวโวะ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก เขตที่ ๓ เป็น
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลคนที่สาม
ที่ประชุม รับทราบ
นายสมหมาย ลูกอินทร์ ต่อไปเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เลขานุการสภาเทศบาล เทศบาลเมืองสะเตงนอก จํานวนสามคน
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ ขอเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลเสนอครับ
ประธานสภาเทศบาล
นายอับดุลนาเซร์ ฮะ เรียนท่านประธานสภา กระผมนายอับดุลนาเซร์ ฮะ สมาชิกสภา
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๑ เทศบาลเมืองสะเตงนอก เขตที่ ๑ ผมขอเสนอนายอับดุลเลาะ กาซอ
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอกเขตที่ ๓ เป็นคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
ขอผู้รับรองด้วยครับ
ผู้รับรอง ๔ เสียง
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาท่านใดจะเสนอท่านอื่นอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีถือว่า
ประธานสภาเทศบาล
นายอับดุลเลาะ กาซอ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอกเขตที่ ๓
เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมือง
สะเตงนอกคนที่หนึ่ง
ที่ประชุม รับทราบ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ ต่อไปคัดเลือกคนที่สองครับ
ประธานสภาเทศบาล

- ๓๘ –
นายอับดุลเลาะ กาซอ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมขอเสนอนายบากอรี บาเก็ง
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๓ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอกเขตที่ ๑ เป็นคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสะเตงนอกคนที่สอง
ผู้รับรอง ๗ เสียง
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาท่านใดจะเสนอท่านอื่นอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีถือว่า
ประธานสภาเทศบาล
นายบากอรี บาเก็ง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอกเขตที่ ๑
เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมือง
สะเตงนอกคนที่สอง
ที่ประชุม รับทราบ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ ต่อไปคัดเลือกคนที่สามครับ
ประธานสภาเทศบาล
นายดอเลาะ สะหัดอีตํา ผมขอเสนอนายเด๊ะซามัน ยูโซ๊ะ สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒ สะเตงนอก เขตที่ ๓
เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลเมืองสะเตงนอกคนที่สามครับ
ผู้รับรอง ๗ เสียง
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาท่านใดจะเสนอท่านอื่นอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีถือว่า
ประธานสภาเทศบาล
นายเด๊ะซามัน ยูโซ๊ะ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอกเขตที่ ๓
เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมือง
สะเตงนอกคนที่สาม
ที่ประชุม รับทราบ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ ระเบียบวาระที่ ๓ ญัตตินายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก
ประธานสภาเทศบาล ญัตติที่ ๖ พิจารณาขอความเห็นชอบ คัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่น
เพื่อดํารงตําแหน่งคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น
หรือพื้นที่เทศบาลเมืองสะเตงนอกจํานวนสองคน เรียนเชิญเลขานุการสภา
ดําเนินการต่อไปเชิญครับ
นายสมหมาย ลูกอินทร์ สําหรับญัตตินี้ ก็เช่นเดียวกัน สืบเนื่องจากว่าคณะกรรมการกองทุน
เลขานุการสภา หลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลเมืองสะเตงนอก ได้ครบ
วาระลงส่งผลให้มีการคัดเลือกกรรมการในส่วนของสมาชิกสภาท้องถิ่นใหม่
จํานวนสองคน จะเลือกคนเดิมที่หมดวาระลงหรืออาจจะเสนอชื่อเพื่อให้
ได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้เช่นเดียวกัน
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ เชิญสมาชิกสภาเทศบาลเขตที่ ๑ ครับ
ประธานสภาเทศบาล

- ๓๙ –
นายอับดุลนาเซร์ ฮะ ผม
นายนายอับดุลนาเซร์ ฮะ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๑ เขตที่ ๑
ขอเสนอนายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาล
เมือง สะเตงนอก เขตที่ ๑ ขอผู้รับรองด้วยครับ
ผู้รับรอง ๗ เสียง
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาท่านใดจะเสนอท่านอื่นอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีถือว่า
ประธานสภาเทศบาล
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอกเขตที่ ๑
เป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
เทศบาลเมืองสะเตงนอกคนที่หนึ่ง
ที่ประชุม รับทราบ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ เชิญเสนอท่านที่สองครับ
ประธานสภาเทศบาล
นายบากอรี บาเก็ง ผมขอเสนอนายอดุลย์ แวโวะ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๓
เขตที่ ๓ เป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือ
พื้นที่เทศบาลเมืองสะเตงนอกคนที่สอง ขอผู้รับรองด้วยครับ
ผู้รับรอง ๕ เสียง
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาท่านใดจะเสนอท่านอื่นอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีถือว่า
ประธานสภาเทศบาล
นายอดุลย์ แวโวะ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอกเขตที่ ๓
เป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
เทศบาลเมืองสะเตงนอกคนที่สอง
ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ ท่านใดมีเรื่องเสนอแนะหรือเพิ่มเติมเรียนเชิญครับ ถ้าไม่มีผมขอ
ประธานสภาเทศบาล เลิกประชุมในวันนี้

เลิกประชุม เวลา ๑๖.๓๐ น.

ลงชื่อ)

ผู้จดรายงานการประชุม

(นายสมหมาย ลูกอินทร์)
เลขานุการสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก

- ๔๐ –

ผูต้ รวจรายงานการประชุม
(นายอับดุลนาเซร์ ฮะ)
ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายสมชัย หิตานุกูล)
กรรมการตรวจรายงานการประชุม
ผูต้ รวจรายงานการประชุม
(นายอับดุลเลาะ กาซอ)
เลขานุการกรรมการตรวจรายงานการประชุม

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------สภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก ได้รับรองรายงานการประชุมฉบับนี้เรียบร้อยแล้ว เมื่อคราว
ประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก ครั้งที่
๖/๒๕๕ ๗ สมัยสามัญ สมัย ที่ ๓ (ครั้งที่ ๒)
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗
(ลงชื่อ)
(นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์)
ประธานสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก

