สาเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
ครั้งที่ ๙/๒๕๕๗
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ (ครั้งที่ ๑)
วัน อังคาร ที่ ๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
______________________
รายชื่อผู้มาประชุม
ที่
ชื่อ-สกุล
๑. นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์
๒. นายอดุลย์
แวโวะ
๓. นายมะยูโซ๊ะ
โต๊ะแว
๔. นายอับดุลนาเซร์ ฮะ
๕. นายบากอรี
บาเก็ง
๖. นายสุกรี
เจ๊ะเงาะ
๗. นายกราซี
แวนะลัย
๘. นายดอเลาะ
สะหัดอีตา
๙. นางอุมาพร
ใจแผ้ว
๑๐. จ่าสิบเอก วรดร รอดทุกข์
๑๑. นายบัญชา
ศิริ
๑๒. นายสมชัย
หิตานุกูล
๑๓. นายปฐม
ปันสรณะ
๑๔. นายอิทธินันท์
สาเฮาะ
๑๕. นายอับดุลเลาะ กาซอ
๑๖. นายเพาซี
มะเด็ง
๑๗. นายเด๊ะซามัน ยูโซ๊ะ
๑๘. นายสมหมาย ลูกอินทร์

ตาแหน่ง
ประธานสภาเทศบาล
สมาชิกสภาฯ เขตที่ ๓
สมาชิกสภาฯ เขตที่ ๑
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
เลขานุการสภาเทศบาล

ลายมือชื่อ
อับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์
อดุลย์
แวโวะ
มะยูโซ๊ะ
โต๊ะแว
อับดุลนาเซร์ ฮะ
บากอรี
บาเก็ง
สุกรี
เจ๊ะเงาะ
กราซี
แวนะลัย
ดอเลาะ
สะหัดอีตา
อุมาพร
ใจแผ้ว
วรดร
รอดทุกข์
บัญชา
ศิริ
สมชัย
หิตานุกูล
ปฐม
ปันสรณะ
อิทธินันท์
สาเฮาะ
อับดุลเลาะ
กาซอ
เพาซี
มะเด็ง
เด๊ะซามัน
ยูโซ๊ะ
สมหมาย
ลูกอินทร์

รายชื่อผู้ไม่มาประชุม
๑. นายศราวุธ อับดุลกอเดร์ ยานยา

สมาชิกสภาฯ เขตที่ ๓

(ลา)

รายชื่อผู้มาประชุม
ที่
ชื่อ-สกุล
๑.
นายเกษมสันต์
สาแม
๒.
นายสมภพ
มีเดช
๓.
นายอับดุลอายิ
สามะ
๔.
นายมะสดี
หะยียะปาร์

ตาแหน่ง
นายกเทศมนตรีฯ
รองนายกเทศมนตรีฯ
รองนายกเทศมนตรีฯ
เลขานุกานายกเทศมนตรี

ลายมือชื่อ
เกษมสันต์
สาแม
สมภพ
มีเดช
อับดุลอายิ
สามะ
มะสดี
หะยียะปาร์

-๒ที่
๕.

๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง
นายต่วนอาหามะอับดุลคอเดร์ ต่วนกาจิ เลขานุการนายกเทศมนตรี
นายเกรียงศักดิ์ อินทรสกุล
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
นายอาฮาหมัด ดือราแม
รองปลัดเทศบาล
นางนริศรา
สาและ
ผู้อานวยการกองคลัง
นางยะสี
ลาเต๊ะ
ผู้อานวยการกองการศึกษา
นางณัฐภัสร์
แก่นแก้ว
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
นายกาแมน
อาดหมาด
ผู้อานวยการกองช่าง
นางสาวต่วนมารีนี เด่นอุดม
เจ้าพนักงานธุรการ

ลายมือชื่อ
ต่วนอาหามะอับดุลคอเดร์ ต่วนกาจิ

เกรียงศักดิ์ อินทรสกุล
อาฮาหมัด ดือราแม
นริศรา
สาและ
ยะสี
ลาเต๊ะ
ณัฐภัสร์
แก่นแก้ว
กาแมน
อาดหมาด
ต่วนมารีนี เด่นอุดม

นายสมหมาย ลูกอินทร์
ขณะนี้มีสมาชิกสภาเทศบาลอยู่ในที่ประชุมเกินกึ่งหนึ่ง ขอเรียนเชิญ
เลขานุการสภาเทศบาล ท่านประธานสภาดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ เรียนคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล
ประธานสภาเทศบาล ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์
ประธาน สภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก ขอเปิดการประชุมสภาสมัยวิสามัญ
สมัยที่ ๒ (ครั้งที่ ๑) ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๗ วัน อังคาร ที่ ๒ ธันวาคม
๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองสะเตงนอก
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ ๑.๑ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ประธานสภาเทศบาล เทศบาลเมืองสะตงนอก ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๗
๑.๒ ด้วยนายศราวุธ อับดุลกอเดร์ ยานยา สมาชิกสภาเทศบาล
เขตที่ ๓ ได้ขออนุญาตลาในวันนี้
ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
ครั้งที่ ๘/๒๕๕๗
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์
ประธานสภาเทศบาล

สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีการแก้ไขข้อความหรือ
เพิ่มเติม ขอเรียนเชิญครับ

นายปฐม ปันสรณะ เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและ
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายปฐม ปันสรณะ สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
สะเตงนอก เขตที่ ๒ ผมขอแก้ไขข้อความ หน้าที่ ๑๒ ข้อ ๒ ซอยสุณีย์และ
เสริมศักดิ์ แก้ไขเป็น ซอยสมศักดิ์ ขอบคุณครับ

-๓-

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีการแก้ไขข้อความเรียนเชิญครับ
ประธานสภาเทศบาล
นางอุมาพร ใจแผ้ว กราบเรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล ขออนุญาตแก้ไข
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒ ข้อความหน้าที่ ๑๔ ข้อ ๕ ซอยรัตนดุสิต แก้ไขเป็น ซอยรัตนประสิทธิ์
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีการแก้
ไขข้อความเรียนเชิญครับ
ประธานสภาเทศบาล ถ้าไม่มีเรียนเชิญเลขานุการสภาเทศบาลดาเนินการต่อไปครับ
นายสมหมาย ลูกอินทร์ ต่อไปให้ที่ประชุมลงมติว่า
จะรับรองหรือไม่รับรองรายงาน
เลขานุการสภาเทศบาล การประชุมครั้งที่แล้ว
ท่านใดรับรองรายงานการประชุมสภา ครั้งที่ ๘/๒๕๕๗
เมื่อวันที่ ๑๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ โปรดยกมือขึ้นครับ
ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ ๑๔ เสียง
งดออกเสียง ๓ เสียง
ระเบียบวาระที่ ๓ ญัตติ เพื่อพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการตีราคาปานกลางของที่ดินใน
เขตพื้นที่เทศบาลเมืองสะเตงนอก จานวน ๒ คน
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ ขอเรียนเชิญเลขานุการสภานาเรียนชี้แจงรายละเอียดครับ
ประธานสภาเทศบาล
นายสมหมาย ลูกอินทร์ สาหรับระเบียบวาระที่ ๓ พิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการตีราคา
เลขานุการสภาเทศบาล ปานกลางของที่ดินในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองสะเตงนอก จานวน ๒ คน
สืบเนื่องจากว่า อาเภอเมืองยะลา ได้แจ้งให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ดาเนินการคัดเลือกคณะกรรมการตีราคาปานกลางของที่ดินในเขต
พื้นที่ ซึ่งในพื้นที่ของเทศบาลเมืองสะเตงนอก จะต้องคัดเลือก
คณะกรรมการ จานวน ๒ คนโดยสภาเทศบาลเป็นผู้พิจารณาคัดเลือก
คณะกรรมการชุดนี้ ประกอบด้วย
๑. ปลัดจังหวัด
๒. เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด
๓. นายอาเภอเมืองในท้องที่
๔. ผู้ซึ่งผู้
บริหารท้องถิ่นหรือคณะผู้บริหารมอบหมาย
๕. ผู้ทรงคุณวุฒิ ๒ คน ซึ่งได้รับเลือกจากสภาท้องถิ่น

-๔-

นายสมหมาย ลูกอินทร์ ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดจะเป็นผู้แต่งตั้ง เมื่อแต่งตั้งแล้ว
คณะกรรมการ ชุดนี้
เลขานุการสภาเทศบาล จะไปเลือกประธานและเลขานุการอีกครั้งหนึ่ง เพราะฉะนั้น
ในขั้นตอนนี้ให้สภาแห่งนี้พิจารณาคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิในพื้นที่สะเตงนอก
ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินตีราคาปานกลางของที่ดินตาบลสะเตงนอก
จานวน ๒ คน
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีการสอบถามเรียนเชิญครับ
ประธานสภาเทศบาล
นายอับดุลนาเซร์ ฮะ เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และ
ประธานสภาเทศบาล ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายอับดุลนาเซร์ ฮะ สมาชิกสภาเทศบาล
เขตที่ ๑ ผมมีข้อสอบถาม เรื่องเพื่อพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการตีราคา
ปานกลางของที่ดินในเขตพื้นที่ ตอนแรกผมยังไม่ทราบว่าจะมีการคัดเลือก
พิจารณากันทุกท่าน เพราะว่าเพื่อนสมาชิกสภาเทศบาลหลายท่านยังไม่มี
ท่านใดทราบ ดูในระเบียบวาระก็ไม่ได้แจ้ง ว่าให้คัดเลือกสองคน และมา
ประชุมในวันนี้ได้มีหนังสือแจ้งในข้อ ๑.๒ ให้สภาท้องถิ่นเลือกและเสนอชื่อ
ผู้ทรงคุณวุฒิสองคน แสดงว่าเสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลได้หรือไม่ ถ้าจะ
มีการเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิในเขตพื้นที่ ผมขอแนะนาให้ท่านประธานสภา
พักการประชุมสักสิบนาที เพื่อจะให้สมาชิกสภาเทศบาลได้ปรึกษาหารือ
ว่าจะเลือกท่านใด ขอบคุณครับ
นายสมหมาย ลูกอินทร์
ตามที่ผมได้กล่าวมาข้างต้น เกี่ยวกับคุณสมบัติผู้ที่จะมา
เลขานุการสภาเทศบาล เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ในหนังสือไม่ได้กล่าวถึงไว้ เพราะฉะนั้นให้ที่ประชุมเสนอ
ใครก็ได้ จะเป็นสมาชิกสภาเทศบาลหรือผู้บริหาร ซึ่งไม่ได้กล่าวไว้ แต่เพื่อให้
สอดคล้องกับคณะกรรมการชุดนี้ เห็นว่าสมควรเสนอชื่อผู้มีความรู้เกี่ยวกับ
ราคาประเมินที่ดินในเขตพื้นที่
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๑ ได้เสนอให้พักการประชุม
ประธานสภาเทศบาล เพื่อที่จะปรึกษาหารือเสนอชื่อผู้ที่เหมาะสมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่ทราบว่า
สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ถ้าไม่มีผมขอพักการ
ประชุมสิบนาที
-------------------------พักการประชุม ๑๐ นาที -------------------------------

-๕นายสมหมาย ลูกอินทร์ ขณะนี้เวลาครบสิบนาทีแล้ว มีสมาชิกสภาเทศบาลครบองค์ประชุม
เลขานุการสภาเทศบาล เรียนเชิญท่านประธานสภาดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ ระเบียบวาระที่ ๓ ญัตติ เพื่อพิจารณา
คัดเลือกคณะกรรมการ
ประธานสภาเทศบาล ตีราคาปานกลางของที่ดินในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองสะเตงนอก เรียนเชิญ
สมาชิกสภาเทศบาลเสนอชื่อ เชิญครับ
นายอับดุลเลาะ กาซอ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วม
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๓ ประชุมทุกท่าน ผมนายอับดุลเลาะ กาซอ สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
สะเตงนอก เขตที่ ๓ ผมขอเสนอ นายอับดุลนาเซร์ ฮะ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่ประชุม ผู้รับรอง ๗ เสียง
นายสมหมาย ลูกอินทร์ วิธีการคัดเลือกให้คัดเลือกทีละคน เมื่อสักครู่เสนอมาคนที่หนึ่ง
เลขานุการสภาเทศบาล ถ้ามีใครเสนอท่านอื่นอีก ต้องมีการโหวตกัน แต่ถ้าไม่มีการเสนอเพิ่ม คนที่
หนึ่งถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบผู้ที่ถูกเสนอเป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
คนที่หนึ่ง มีท่านใดจะเสนอท่านอื่นอีกครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ เชิญครับ
ประธานสภาเทศบาล
นายปฐม ปันสรณะ เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒ ทุกท่าน ผมขอเสนอ นายเกษมสันต์ สาแม นายกเทศมนตรีเมือง
สะเตงนอก เป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่ประชุม รับรอง ๕

เสียง

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีการเสนอชื่อท่านอื่นอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี
ประธานสภาเทศบาล เรียนเชิญเลขานุการสภาเทศบาลดาเนินการต่อไปครับ
นายสมหมาย ลูกอินทร์ ถ้าไม่มีท่านใดเสนอท่านอื่นอีก จะให้ที่ประชุมคัดเลือกคนที่หนึ่ง
เลขานุการสภาเทศบาล ซึ่งมีผู้เสนอสองท่าน
คนที่หนึ่ง นายอับดุลนาเซร์ ฮะ
คนที่สอง นายเกษมสันต์ สาแม
วิธีการคัดเลือกให้ที่ประชุมโหวต โดยการยกมือไม่ต้องเขียนชื่อและนามสกุล
ท่านใดเห็นควรให้นายอับดุลนาเซร์ ฮะ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิคนที่หนึ่ง
โปรดยกมือขึ้นครับ
ที่ประชุม เห็นชอบ ๑๑ เสียง

-๖-

นายสมหมาย ลูกอินทร์ ท่านใดเห็นควรให้นายเกษมสันต์ สาแม เป็นผู้ทรงคุณวุฒิคนที่หนึ่ง
เลขานุการสภาเทศบาล โปรดยกมือขึ้นครับ
ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ ๖ เสียง
งดออกเสียง ๑ เสียง
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ ถือว่าเสียงส่วนใหญ่เลือก นายอับดุลนาเซร์ ฮะ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ประธานสภาเทศบาล คนที่หนึ่ง เรียนเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเสนอคนที่สองครับ
นายบากอรี บาเก็ง เรียนท่านประธานสภา
ผมนายบากอรี บาเก็ง สมาชิกสภา
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๑ เทศบาลเมืองสะเตงนอก เขตที่ ๑ ผมขอเสนอนายอดุลย์ แวโวะ
เป็นผู้ทรงคุณวุฒิคนที่สอง
ที่ประชุม ผู้รับรอง ๔ เสียง
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ ท่านใดเสนอท่านอื่นอีกหรือไม่ เชิญครับ
ประธานสภาเทศบาล
นายปฐม ปันสรณะ ผมขอเสนอท่านเกษมสันต์ สาแม เป็นผู้ทรงคุณวุฒิคนที่สองครับ
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒
ที่ประชุม ผู้รับรอง ๕ เสียง
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด จะเสนอท่านอื่นอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี
ประธานสภาเทศบาล เรียนเชิญเลขานุการสภาเทศบาลดาเนินการต่อไปครับ
นายสมหมาย ลูกอินทร์ สาหรับคนที่สอง ที่ประชุมได้เสนอสองท่านคือ
เลขานุการสภาเทศบาล ๑. นายอดุลย์ แวโวะ
๒. นายเกษมสันต์ สาแม
ให้ที่ประชุมลงมติ ท่านใดให้ท่านอดุลย์ แวโวะ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิคนที่สอง
โปรดยกมือขึ้นครับ
ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ ๙ เสียง
นายสมหมาย ลูกอินทร์ ท่านใดเห็นควรให้ท่านเกษมสันต์ สาแม เป็นผู้ทรงคุณวุฒิคนที่สอง
เลขานุการสภาเทศบาล โปรดยกมือขึ้นครับ
ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ ๖ เสียง
งดออกเสียง ๒ เสียง
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ ถือว่าเสียงส่วนใหญ่เลือกนายอดุลย์ แวโวะ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ประธานสภาเทศบาล คนที่สอง

-๗-

ระเบียบวาระที่ ๔ ญัตติ เพื่อพิจารณาการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๘ หน่วยงาน กองการศึกษา กองช่าง และกองสาธารณสุข
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ เรียนเชิญคณะผู้บริหารนาเรียนชี้แจงเรียนเชิญครับ
ประธานสภาเทศบาล
นายเกษมสันต์ สาแม เรียนประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุม
นายกเทศมนตรี ทุกท่าน ผมนายเกษมสันต์ สาแม นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก
ญัตติ เพื่อพิจารณาการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ หน่วยงาน กองการศึกษา กองช่าง และ
กองสาธารณสุข
หน่วยงานกองการศึกษา
แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
หมวด ค่าวัสดุ ประเภทรายจ่าย วัสดุก่อสร้าง
จานวนเงินที่โอนเพิ่ม ๕๐,๐๐๐ บาท
โดยโอนลด จากหมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท อาคารต่าง ๆ
- โครงการจัดทาป้ายชื่อโรงเรียนอนุบาลพงบูโล๊ะเดิมตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐
บาท แก้ไขใหม่ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท ปรากฏใน
แผนงาน การศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
ในส่วนของหน่วยงานกองการศึกษาผมขออนุญาตให้ผู้อานวยการ
กองการศึกษานาเรียนชี้แจงเพิ่มเติมครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ เชิญครับ
ประธานสภาเทศบาล
นางยะสี ลาเต๊ะ เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ดิฉันขอนาเรียน
ผู้อานวยการกองการศึกษา ชี้แจง คือที่ได้โอนลด เนื่องจากว่าป้ายโรงเรียนได้จัดทาไว้แล้วเมื่อ
ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ซึ่งโครงการจัดทาป้ายชื่อโรงเรียนยังปรากฏอยู่
ในเทศบัญญัติปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงขออนุมัติโอนลดในส่วนนี้
เพื่อนาไปโอนเพิ่มเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง ขอบคุณค่ะ

-๘-

นายสมหมาย ลูกอินทร์ ผู้อานวยการกองการศึกษา ได้นาเรียนชี้แจงในส่วนของป้ายชื่อ
เลขานุการสภาเทศบาล โรงเรียนอนุบาลที่อยู่ในเทศบัญญัติปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ปรากฏว่ามีอยู่
ซึ่งได้จัดทาในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ และโครงการนี้
ยังปรากฏอยู่ในเทศบัญญัติปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
อีก จึงมีความจาเป็นที่จะโอนมาเพิ่มในค่าวัสดุก่อสร้าง เพื่อที่จะ
ดาเนินการติดตั้งกันสาดให้โรงเรียนอนุบาลพงบูโละครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีการอภิปรายเชิญครับ
ประธานสภาเทศบาล
นายบากอรี บาเก็ง ผมนายบากอรี บาเก็ง สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
สมาชิกสภาเทศบาล สะเตงนอกเขตที่ ๑ ผมได้อ่านแล้วเมื่อสักครู่ก็ยังงง ๆ เพราะว่า
ผมยังไม่เข้าใจชัดเจนครับ
นายสมหมาย ลูกอินทร์ ผมขอนาเรียนชี้แจงให้ทุกท่านได้ทราบอีกครั้งว่า คือ
เลขานุการสภาเทศบาล กองการศึกษาได้เสนอญัตติเข้ามา เพื่อให้สภาพิจารณาโอนเงิน
งบประมาณรายจ่าย ว่าสมควรให้โอนหรือไม่ให้โอน ซึ่ง
รายละเอียดในการโอนก็มีรายการเดียว คือรายการวัสดุก่อสร้าง
ซึง่ ตัง้ ไว้ ๓๐,๐๐๐ บาท จะโอนเพิ่มอีก ๕๐,๐๐๐ บาท โดยโอน
ลดจากรายการ โครงการจัดทาป้ายชื่อโรงเรียนพงบูโละครับ
นายเกษมสันต์ สาแม ผมขอนาเรียนชี้แจงเพิ่มเติมครับ คือโครงการจัดทาป้าย
นายกเทศมนตรี โรงเรียนอนุบาลพงบูโละ ซึ่งได้จัดสร้างไปแล้วในปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๗ แต่ยังปรากฏในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ดังนั้น
จึงขอโอนลด เพื่อโอนเพิ่มเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง จานวนเงิน
๕๐,๐๐๐ บาท เพื่อจัดสร้างกันสาด เพราะมีความจาเป็นมาก
จึงขออนุมัติโอนเพิ่ม ถ้าไม่ดาเนินการงบประมาณนั้นจะตกเป็น
เงินสะสม ขอบคุณครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์
ประธานสภาเทศบาล

สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีการอภิปรายเชิญครับ

แล้ว

-๙-

นายบากอรี บาเก็ง กระผมนายบากอรี บาเก็ง สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๑ สะเตงนอก เขตที่ ๑ ถ้าจะนางบประมาณส่วนนี้
ไปจัดทากันสาดทาไมไม่ลงรายละเอียด ว่าจะทากันสาด เพราะ
ที่ผ่านมาจะ ดาเนินการแต่ก็ไม่ได้ดาเนินการ ไม่ทราบว่าจะไปทากัน
สาดจริงหรือไม่ขอบคุณครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีการอภิปรายเชิญครับ
ประธานสภาเทศบาล
นายสมหมาย ลูกอินทร์ ผมขอนาเรียนชี้แจงให้ทุกท่านเข้าใจ ว่ากรณีตั้งจ่าย
เลขานุการสภาเทศบาล เป็นค่าวัสดุ เช่น วัสดุสานักงาน วัสดุไฟฟ้า
วัสดุเชื้อเพลิง
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง ซึ่งปกติแล้ว ตั้งงบประมาณ
ไว้กว้าง ๆ จะไม่ลงรายละเอียด ว่าจะนาไปทาอะไร เหมือนกรณี
วัสดุก่อสร้างก็เช่นเดียวกัน ที่ไม่ได้ระบุว่าจะทา
กันสาด สืบเนื่องจากว่าวิธีงบประมาณ ได้ตั้งกว้าง ๆ เพื่อจ่าย
เป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ ตะปู หิน ทราย เป็นต้น แต่เวลา
จะทาเขาดูที่จานวนเงินที่จะไปทา ถ้าซื้อวัสดุ ให้ดูที่งบประมาณ
หากตัวเงินเกิน ๕๐,๐๐๐ บาท ให้ตั้งในหมวดที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง หากไปดาเนินการไม่ถึง ๕๐,๐๐๐ บาท
ให้เบิกจ่ายในค่าวัสดุก่อสร้าง รายการนี้ก็เช่นเดียวกัน
ที่กองการศึกษาได้เสนอมา คือการจัดทากันสาดโดยใช้
งบประมาณสองหมื่นถึงสามหมื่นบาท โดยการจัดซื้อวัสดุ
ก่อสร้างครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ ท่านใดมีการอภิปรายเชิญครับ ถ้าไม่มีเชิญเลขานุการ
เลขานุการสภาเทศบาล สภาดาเนินการต่อไปครับ
นายสมหมาย ลูกอินทร์ ผมจะขอมติที่ประชุม ว่าจะให้โอนหรือไม่ให้โอน ท่านใด
เลขานุการสภาเทศบาล เห็นชอบให้โอนเงินจานวนเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท โปรดยกมือขึ้น
ครับ
ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ ๑๐ เสียง
งดออกเสียง
๗ เสียง

- ๑๐ -

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ การโอนเงินงบประมาณในส่วนของกองช่าง เรียนเชิญ
ประธานสภาเทศบาล คณะผู้บริหารนาเรียนชี้แจงครับ
นายเกษมสันต์ สาแม ผมขออนุญาตให้ผู้อานวยการกองช่างนาเรียนชี้แจงครับ
นายกเทศมนตรี
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ เชิญครับ
ประธานสภาเทศบาล
นายกาแมน อาดหมาด เรียนท่านประธานสภา ในส่วนของกองช่าง ขอโอนเพิ่ม
ผู้อานวยการกองช่าง แผนงาน เคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง (ที่มีวงเงินเกินว่า ๕,๐๐๐ บาท) จานวนเงิน
ที่ขอโอนเพิ่ม ๔๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาหรือ
ซ่อมที่ดินและสิ่งก่อสร้างทรัพย์สินอื่น ๆ ที่เป็นทรัพย์สินของ
เทศบาลเมืองสะเตงนอกหรือรับถ่ายโอนจากส่วนราชการอื่น
ที่เข้าประเภทนี้ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้
โดยโอนลด จากแผนงาน เคหะและชุมชน หมวด ค่าวัสดุ
ประเภท ค่าวัสดุก่อสร้าง โอนลดจานวนเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท
ผมขอนาเรียนชี้แจงเพียงเท่านี้ของคุณครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลท่านมีการอภิปรายเรียนเชิญครับ
ประธานสภาเทศบาล ถ้าไม่มีเรียนเชิญเลขานุการสภาดาเนินการประชุมต่อไปครับ
นายสมหมาย ลูกอินทร์ ผมขอนาเรียนชี้แจงเพิ่มเติม คือที่ตั้งงบประมาณไปแล้ว
เลขานุการสภาเทศบาล มีไม่เพียงพอต่อการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ดังนั้นจึงต้องโอนเพิ่ม
จากรายการวัสดุก่อสร้างจานวนเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท
ขอนาเรียนเพิ่มเติมเพียงเท่านี้ ให้ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบ
หรือไม่เห็นชอบ
ท่านใดเห็นชอบให้โอนเงินจานวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท
โปรดยกมือขึ้นครับ
ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ ๑๐ เสียง
งดออกเสียง ๗ เสียง

- ๑๑ -

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ การโอนเงินงบประมาณในส่วนของกองสาธารณสุข
ประธานสภาเทศบาล และสิ่งแวดล้อม เรียนเชิญคณะผู้บริหารนาเรียนชี้แจงครับ
นายเกษมสันต์ สาแม ขออนุญาตให้ผู้อานวยการกองสาธารณสุขและ
นายกเทศมนตรี สิ่งแวดล้อมนาเรียนชี้แจงครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ เชิญครับ
ประธานสภาเทศบาล
นายอาฮาหมัด ดือราแม เรียนประธานสภาที่เคารพ ก่อนอื่นรายการนี้ต้องแจ้ง
รองปลัดเทศบาล ล่วงหน้า ว่าในส่วนของกองสาธารณสุขได้จัดตั้งเป็นรายการใหม่
สืบเนื่องจากว่า ได้รับการประสานจาก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตาบล เพื่อจัดหาสถานที่บาบัดผู้สูงอายุและผู้พิการ จึงขอใช้
สถานที่ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อดัดแปลงเป็นสถานที่ดังกล่าว
โดยตั้งเป็นรายการใหม่ ดังนี้
แผนงาน สาธารณสุข งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท อาคารต่าง ๆ โครงการ
ค่าต่อเติมอาคารหรือดัดแปลงอาคารเพื่อใช้ในราชการของกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จานวนเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท
โดยโอนลด จากแผนงาน สาธารณสุข งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข หมวดเงินเดือน ประเภท เงินเดือนพนักงาน
จานวนเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท ผมขอนาเรียนเพียงเท่านี้
ขอบคุณครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีการอภิปรายเรียนเชิญครับ
ประธานสภาเทศบาล
นายอับดุลนาเซร์ ฮะ เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๑ เทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายอับดุลนาเซร์ ฮะ
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก เขตที่ ๑ เมื่อสักครู่
ท่านรองปลัดอาฮาหมัด ดือราแม ได้นาเรียนชี้แจงการโอนเงิน
งบประมาณ เพื่อต่อเติมอาคารหรือดัดแปรงอาคาร เพื่อเป็น
สถานที่บาบัดผู้สูงอายุและผู้พิการ โดยจะซ่อมแซมอาคารศูนย์
ถ่ายทอดเทคโนโลยี ผมขอเสนอว่า ขณะนี้เทศบาลเมือง
สะเตงนอกก็มีอาคารที่อยู่หน้าสานักงานแล้ว ถ้าใช้สถานที่

ตรงนั้น

- ๑๒ -

นายอับดุลนาเซร์ ฮะ ใช้สร้างชั้นล่างเพราะด้านบนใช้เป็นสถานที่ออกกาลังกาย
สมาชิกสภาเทศบาลเขตที่ ๑ เพราะมีพื้นที่กว้างและใช้งบประมาณน้อย เพียงปิดกั้นประมาณ
๑๐๐ ตารางวา ผมเห็นว่าควรใช้อาคารตรงนี้ครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีการอภิปรายเรียนเชิญครับ
ประธานสภาเทศบาล ถ้าไม่มีเรียนเชิญเลขานุการสภาดาเนินการต่อไปครับ
นายสมหมาย ลูกอินทร์ ให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ ว่าเห็นควรจะให้โอนเงิน
เลขานุการสภาเทศบาล ๔๐๐,๐๐๐ บาท มาตั้งจ่ายเป็นค่าต่อเติมอาคารหรือดัดแปลง
อาคารเพื่อใช้ในงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมหรือไม่
ท่านใดเห็นชอบให้โอนเงินจานวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท โปรด
ยกมือขึ้นครับ
ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ ๑๑ เสียง
งดออกเสียง ๖ เสียง
ระเบียบวาระที่ ๕ ญัตติ เพื่อพิจารณาการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ หน่วยงาน
กองการศึกษา
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ ขอเรียนเชิญคณะผู้บริหารนาเรียนชี้แจงเชิญครับ
ประธานสภาเทศบาล
นายเกษมสันต์ สาแม ขออนุญาตให้ผู้อานวยการกองการศึกษานาเรียนชี้แจง
นายกเทศมนตรี ครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ เชิญครับ
ประธานสภาเทศบาล
นางยะสี ลาเต๊ะ เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาล
ผู้อานวยการกองการศึกษา ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
รายการแรก
แผนงาน การศึกษา งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบ ลงทุน หมวด ค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์สานักงาน
โครงการ เก้าอี้คอมพิวเตอร์ งบประมาณอนุมัติ ๒,๐๐๐ บาท

- ๑๓ นางยะสี ลาเต๊ะ ข้อความเดิม
ผู้อานวยการกองการศึกษา ค่าจัดซื้อเก้าอี้คอมพิวเตอร์ จานวน ๑ ตัว ๆ ละ ๒,๐๐๐ บาท
จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ข้อความใหม่
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ทางาน จานวน ๑ ตัว ๆ ละ
๒,๐๐๐ บาท จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
สืบเนื่องจากกองการศึกษา มีข้าราชการมาบรรจุใหม่
สองท่าน เก้าอี้มีไม่เพียงพอต่อบุคลากร จึงตั้งงบประมาณ
เพื่อจัดซื้อเก้าอี้ทางาน จานวน ๑ ตัว แต่ปรากฏว่า
จึงขออนุญาตแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์
ดังกล่าว
รายการที่สอง
แผนงาน การศึกษา งาน ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
หมวด ค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์สานักงาน
โครงการ ชั้นวารที่นอน งบประมาณอนุมัติ ๔๕,๐๐๐ บาท
ข้อความเดิม
ค่าจัดซื้อชั้นงานที่นอน จานวน ๕๐ ชุด ๆ ละ ๙๐๐ บาท
จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ข้อความใหม่
ค่าจัดซื้อชั้นวางที่นอน จานวน ๒๐ ช่อง จานวน ๒ ชุด ๆ
ละ ๕,๕๐๐ บาท ขนาด ๒๖ ช่อง จานวน ๔ ชุด ๆ ละ ๘,๕๐๐
บาท จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
สืบเนื่องจากการประชุมคุณครู ได้ไปศึกษาดูงาน
สถานที่อื่น เดิมได้จัดตั้งงบประมาณ เพื่อจัดซื้อชั้นวางที่นอน
จานวน ๕๐ ชุด ๆ ละ ๙๐๐ บาท ตรงนี้เป็นแบบน็อคดาวน์
แยกส่วนได้ และคุณครูได้ไปเห็นที่อื่น ซึ่งมีความคงทนถาวรกว่า
จึงมานาเสนอ ขออนุญาตแก้ไขคาชี้แจงงบประมาณ
จัดซื้อชั้นวางที่นอน จานวน ๒๐ ช่อง จานวน ๒ ชุด ๆ ละ
๕,๕๐๐ บาท จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
รายการที่สาม
แผนงาน การศึกษา งาน ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบ ลงทุน หมวดรายจ่าย ค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์
สานักงาน โครงการ ชั้นวางรองเท้า งบประมาณอนุมัติ
๕๑,๐๐๐ บาท

เป็นค่า

- ๑๔ นางยะสี ลาเต๊ะ ข้อความเดิม
ผู้อานวยการกองการศึกษา ค่าจัดซื้อชั้นวางรองเท้าช่องโล่ง ๑๒ ช่อง จานวน ๑๗ ชุด ๆ ละ
๓,๐๐๐ บาท จัดซื้อตามราท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ข้อความใหม่
ค่าจัดซื้อชั้นวางรองเท้า กว้าง ๐.๓๕ เมตร ยาว ๒.๐๐
เมตร สูง ๐.๕๕ เมตร จานวน ๑๗ ชุด ๆ ละ ๓,๐๐๐ บาท
จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
สืบเนื่องจากว่า เดิมชั้นวางรองเท้าช่องโล่ง ๑๒ ช่อง
จานวน ๑๗ ชุด ๆ ละ ๓,๐๐๐ บาท จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ ขออนุญาตแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงใหม่
เป็นค่าจัดซื้อชั้นวางรองเท้า กว้าง ๐.๓๕ เมตร ยาว ๒.๐๐
เมตร สูง ๐.๕๕ เมตร จานวน ๑๗ ชุด ๆ ละ ๓,๐๐๐ บาท
ดิฉันขอชี้แจงรายละเอียดเพียงเท่านี้ ชอบคุณค่ะ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด มีการสอบถามเรียนเชิญครับ
ประธานสภาเทศบาล ถ้าไม่มีเรียนเชิญเลขานุการสภาดาเนินการต่อไปครับ
นายสมหมาย ลูกอินทร์ สาหรับระเบียบวาระที่ ๕ พิจารณาการแก้ไข
เลขานุการสภาเทศบาล เปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๘ หน่วยงาน กองการศึกษา
ตามที่ผู้อานวยการกองการศึกษา ได้นาเรียนชี้แจงไป
เมื่อสักครู่ให้ที่ประชุมพิจารณาเห็นควรให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง
งบประมาณราจ่ายทั้ง ๓ รายหรือไม่
ท่านใดเห็นชอบให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ของหน่วยงานกองการศึกษา
โปรดยกมือขึ้นครับ
ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ ๗ เสียง
นายสมหมาย ลูกอินทร์ ท่านใดไม่เห็นชอบให้แก้ไข
เลขานุการสภาเทศบาล
ที่ประชุม
ไม่เห็นชอบ
๙
งดออกเสียง

เสียง
๑ เสียง

เปลี่ยนแปลงโปรดยกมือขึ้นครับ

- ๑๕ -

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด มีการเสนอแนะเพิ่มเติม
ประธานสภาเทศบาล
เชิญครับ
นายบัญชา ศิริ เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร เพื่อนสมาชิกสภา
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒
เทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
กระผมมีเรื่องที่จะเรียนในประชุมแห่งนี้ เกี่ยวกับความ
เดือดร้อนของผู้เสียหายบางท่าน ที่ทางเทศบาลไปแก้ไขซ่อมแซม
เกี่ยวกับเรื่องการวางท่อระบายน้า ถนนพงษ์เจริญ ซอยแยก
หัวสะพานวัดตรีมิตร การขุดท่อระบายน้าผ่านที่ดิน
ของนายสุรเชษฐ์ ตั้งนภดล เรียนถามฝากผมมาให้พูดในสภาแห่ง
นี้ ว่าการขุดเพื่อวางท่อระบายน้าของเทศบาลนั้น ขุดท่อระบาย
น้าของเก่าออกและทดแทนด้วยท่อใหม่ ดังที่ปรากฏในภาพ
เจ้าของท่อระบายน้าให้ผมถามว่า ท่อระบายน้าท่อเก่า
ของนายสุรเชษฐ์ ตั้งนภดล ท่านผู้รับผิดชอบงานปรับปรุงแก้ไข
ท่านเอาท่อระบายน้าท่อเก่าไปไว้ที่ใด โดยที่เจ้าของท่อไม่ได้รับ
ท่อระบายน้าท่อเก่าคืน อีกส่วนหนึ่งการขุดทางน้าผ่านที่ดินของ
นายสุรเชณฐ์ ตั้งนภดลนั้น ทาให้พื้นที่เสียหาย โดยเฉพาะ
หน้าดินที่ท่านขุดออกมาท่านนาไปที่ใด การขุดครั้งนี้ทาให้หมุด
หลักโฉนดที่ดินของนายสุรเชษฐ์ ตั้งนภดล สูญหายไปจนหมด
ตรงนี้ใครรับผิดชอบ ช่วยบอกกระผมด้วย อีกเรื่องหนึ่ง
ที่ผมอยากจะทราบ คือการเบิกจ่ายงบประมาณที่ไปซ่อมแซม
ในการขุดและวางท่อระบายน้าแทนของเก่านั้น ท่านเบิกจ่าย
งบประมาณของเทศบาลไปเท่าไร ในส่วนตรงนี้ กระผมขอให้
คณะผู้บริหารช่วยตอบคาถามให้ชัดเจนแก่กระผมด้วย เพื่อที่
จะไปอธิบายกับเจ้าของสถานที่ผู้เสียหายให้กระจ่าง และ
จะปรับปรุงแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างไร เพราะเรื่องนี้
เจ้าของสถานที่ได้ติดต่อมาที่เทศบาลหลายครั้ง
แต่ทางคณะผู้บริหารก็ยังไม่แก้ไขปัญหาให้เจ้าของสถานที่นั้น
โดยปรากฏตามภาพ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เรื่องเกิด
ขึ้นมาหนึ่งปีเต็ม ๆ แล้ว ช่วยตอบกระผมด้วยว่างานนี้ใคร
รับผิดชอบ ขอให้ทางคณะผู้บริหารนาเรียนชี้แจงให้ชัดเจนด้วย
ผมขอนาเรียนเพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ

- ๑๖ -

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีการเสนอการเสนอแนะ
ประธานสภาเทศบาล เชิญครับ
นายอับดุลนาเซร์ ฮะ เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒ เทศบาล ผมนายอับดุลนาเซร์ ฮะ สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
สะเตงนอก เขตที่ ๑ ผมมีข้อสอบถาม เมื่อวันที่ ๒๖
พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ได้มีการประชุมของชุมชนแต่ละชุมชน
ในเขตพื้นที่ตาบลสะเตงนอก ในวันนี้ได้มีประธานชุมชนและ
สมาชิกสภาเทศบาลที่ได้รับเชิญบ้างไม่ได้รับเชิญบ้าง
เข้าร่วมประชุมในวันนี้ กระผมเองได้รับเชิญทางโทรศัพท์
โดยไม่มีหนังสือเชิญ ผมได้ทราบในที่ประชุมในวันนั้น ในการจะ
จัดงานวันเด็กแห่งชาติ และที่ประชุมในวันนั้น ได้มีผู้เสนอว่า
ให้จัดที่ตลาดสดเทศบาลเมืองสะเตงนอก ในเขตที่ ๓
ถ้าจะจัดในสถานที่ตรงนั้นผมไม่เห็นด้วย เพราะเทศบาลจัดงาน
วันเด็กทุก ๆ ปี จัด ณ สานักงานเทศบาลเมืองสะเตงนอก
พื้นที่กว้าง ไม่จาเป็นต้องไปจัดที่ตลาดสด การจัดที่ตลาดผมเชื่อ
ว่าส่วนมากจะมีหมู่ที่ ๓,๔ และหมู่ที่ ๙ ไปเข้าร่วมงานตรงนั้น
ถ้าจัดที่สานักงานเทศบาลเมืองสะเตงนอกเยาวชนตาบลบุดีและ
เนินงาม จะมาร่วมกิจกรรมในวันเด็กที่สานักงานเทศบาลเมือง
สะเตงนอก และผมเห็นด้วยกับเพื่อนสมาชิกสภาให้จัด ณ
สานักงานเทศบาลเมืองสะเตงนอกในปีนี้
เรื่องที่สอง เมื่อไม่กี่วันข้างหน้าจะถึงเดือนเมาลิด
ผมขอให้ทางเทศบาลควรจะให้มีการจัดงานงานเมาลิดบ้าง
ซึ่งสถานที่อื่นไม่ว่าจะเป็นองค์การบริหารส่วนตาบล หรือ
เทศบาลตาบลอื่น ๆ ก็จะมีการจัดงานเมาลิดทุก ๆ ปี ไม่ใช่ว่าจัด
ทุกเดือน ซึ่งจัดปีละครั้ง ผมเห็นควรให้เทศบาลเมือง
สะเตงนอกจัดงานเมาลิด เพื่อสร้างความสัมพันธ์ในสิบสาม
หมู่บ้าน เพราะในตาบลสะเตงนอกมีประชาชนนับถือศาสนา
อิสลามเกือบ ๆ จะทุกหมู่บ้าน และตามที่คณะกรรมอิสลามแห่ง
ประเทศไทยก็ได้จัดงานเมาลิดสัมพันธ์ขึ้นทุก ๆ ปี
ณ มัสยิดกลาง ผมเห็นด้วยควรให้จัดงานเมาลิดขึ้น

- ๑๗ -

นายอับดุลนาเซร์ ฮะ เรื่องที่สาม เรื่องเกี่ยวกับอุบัติเหตุ เมื่อเวลากลางคืน
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๑ เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ได้เกิดอุบัติเหตุขึ้นที่สี่แยกกูโบร์หรือสี่แยก
อนามัย ตาบลสะเตงนอก ใกล้ ๆ กับบ้านพักอาศัยของผม และ
ในวันนั้นตัวกระผมเอง ไม่อยู่ในพื้นที่ ได้มีรถจักรยานยนต์ชน
ประสานงากัน บังเอิญท่านรองประธานสภา นายอดุลย์ แวโวะ
ได้ผ่านมาเห็นเหตุการณ์พอดี ในวันนั้นท่านไม่ได้พาโทรศัพท์
ติดตัว จึงขอให้ชาวบ้านในละแวกนั้นไปตามเจ้าหน้าที่ขับรถกู้ชีพ
กู้ภัยของเทศบาลเมืองสะเตงนอกนาผู้บาดเจ็บไปโรงพยาล
แต่ทุกคนรอแล้วรอเล่าก็ยังไม่มา โชคดีที่รถมูลนิธิแม่กอเหนี่ยว
ยะลามารับผู้บาดเจ็บไปโรงพยาล แต่เจ้าหน้าที่ของเทศบาล
เมืองสะเตงนอก ขับรถจักรยานยนต์มาถาม ว่าผู้บาดเจ็บไปไหน
มาช้าเกินไปแล้วครับ ผมขอฝากด้วยว่า ทาไมในเขตพื้นที่
เทศบาลเมืองสะเตงนอกท่านคณะผู้บริหารเคยปรารภว่า
ประชาชนเป็นใหญ่ เราเป็นผู้นา แต่ตรงนี้ประชาชนเรียกร้องให้
นาผู้บาดเจ็บในโรงพยาบาลทาเมินเฉย ผมขอฝากเพียงเท่านี้
ขอบคุณครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ เรียนเชิญคณะผู้บริหารนาเรียนชี้แจงครับ
ประธานสภาเทศบาล
นายสมภพ มีเดช เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลที่เคารพ
รองนายกเทศมนตรี ผู้อานวยการกองทุกกอง และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
ผมขอชี้แจงในเรื่องถนนพงษ์เจริญ จากการฟังข้อมูลแล้ว
ถ้าจะสอบถามเรื่องใด ๆ รบกวนท่านเขียนเป็นกระทู้ถาม
ล่วงหน้า ถ้าจะให้ตอบขณะนี้ผมไม่สามารถตอบได้ เพราะเรื่อง
ต่าง ๆ นี้ อยู่นอกเหนืออานาจของผม
สืบเนื่องจากการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ขออนุญาต
เพิ่มเติมว่า ควรจะจัดในพื้นที่สานักงานเทศบาลเมืองสะเตงนอก
เพราะเป็นสถานที่ส่วนกลางและได้จัดมาเป็นเวลายาวนาน
เป็นความเห็นส่วนตัวของผม เพราะเป็นพื้นที่กว้าง
และผมขอประชาสัมพันธ์อาคารหลังใหม่จะได้รับมอบในเวลา
อันใกล้นี้

- ๑๘ -

นายสมภพ มีเดช เรื่องกู้ชีพกู้ภัย อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในพื้นที่ต้องน้อมรับ
รองนายกเทศมนตรี ในส่วนของกู้ชีพกู้ภัยขาดความพร้อม เป็นโครงการที่จัดซื้อ
รถกู้ชีพกู้ภัยก็ไม่สามารถจัดซื้อได้ แต่จะต้องดาเนินการต่อไป
เพราะในพื้นที่สะเตงนอกมีพื้นที่กว้าง ผมขออนุญาตชี้แจงเพียง
เท่านี้ขอบคุณครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ ท่านใดมีการสอบถามเสนอแนะเรียนเชิญครับ
ประธานสภาเทศบาล
นายสมหมาย ลูกอินทร์ ขอซักซ้อมให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ในกรณีที่ท่านจะ
เลขานุการสภาเทศบาล สอบถาม ถ้ายึดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น จะต้องยื่นเป็นหนังสือล่วงหน้า
เพื่อที่จะให้ทางผู้บริหารเตรียมตัวที่จะนาเอกสารประกอบการ
ชี้แจงให้ที่ประชุมได้ทราบ ซึ่งระเบียบกาหนดไว้ชัดเจน
ข้อ ๙๒ การตั้งกระทู้ถามทั่วไปให้เสนอล่วงหน้าเป็น
หนังสือยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น โดยมีข้อความเป็นคาถามใน
ข้อเท็จจริง หรือนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ข้อเท็จจริงที่อ้างประกอบกระทู้ถามทั่วไปต้องเป็น
ข้อเท็จจริงที่ผู้ตั้งกระทู้ถามรับรองว่าถูกต้อง แม้ไม่ได้ยืนยัน
รับรองไว้ในกระทู้ถามทั่วไปก็ตาม และถ้าจาเป็นจะต้องมีคา
ชี้แจงประกอบก็ให้ระบุแยกเป็นส่วนหนึ่งต่างหาก
คาถาม ข้อเท็จจริง ตลอดจนคาชี้แจงประกอบ ต้องไม่ฟุ้ง
เฟือย วกวน ซ้าซาก หรือมีลักษณะเป็นการอภิปราย
ขอความกรุณาด้วยว่า ถ้าเป็นกระทู้ถามต้องยื่นเป็น
หนังสือ กรณีที่ได้ถามไปแล้ว ถ้าผู้บริหารสามารถตอบได้ก็จะ
ตอบ แต่ในกรณีนี้ต้องเตรียมเอกสารมาชี้แจงจริง ๆ จะต้องทา
เป็นกระทู้ถามเท่านั้น เพื่อที่จะบรรจุในระเบียบวาระการประชุม
ตรงนั้น
กระทู้ถาม คือ คาถามที่สมาชิกสภาเทศบาล ตั้งขึ้น
เพื่อที่จะสอบถามผู้บริหารท้องถิ่น เกี่ยวกับข้อเท็จจริงหรือ
นโยบายงานในหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่นครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาท่านใดมีการสอบถามเสนอแนะ
ประธานสภาเทศบาล เรียนเชิญครับ
ถ้าไม่มีผมขอปิดการประชุมในวันนี้

- ๑๙ -

เลิกประชุม เวลา ๑๑.๓๐ น.

(ลงชื่อ) สมหมาย ลูกอินทร์ ผู้จดรายงานการประชุม
(นายสมหมาย ลูกอินทร์)
เลขานุการสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก

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

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------สภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก ได้รับรองรายงานการประชุมฉบับนี้เรียบร้อยแล้ว
เมื่อคราว ประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก ครั้งที่
๑ /๒๕๕ ๘ สมัยสามัญ สมัย แรก
เมื่อวัน ที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
(ลงชื่อ)

อับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์
(นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์)
ประธานสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก

