รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖
สมัยสามัญ สมัย แรก (ครั้งที่ ๒)
วัน พุธ ที่ ๑๓ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๕๘ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
______________________
รายชื่อผูม้ าประชุม
๑. นายอับดุลอาซิซ
หะยีปิยวงศ์
๒. นายมะยูโซ๊ะ
โต๊ะแว
๓. นายอับดุลนาเซร์
ฮะ
๔. นายบากอรี
บาเก็ง
๕. นายสุกรี
เจ๊ะเงาะ
๖. นายกราซี
แวนะลัย
๗. นายดอเลาะ
สะหัดอีตา
๘. นายสมชัย
หิตานุกลู
๙. นายปฐม
ปันสรณะ
๑๐. จ่าสิบเอก วรดร
รอดทุกข์
๑๑. นายบัญชา
ศิริ
๑๒. นางอุมาพร
ใจแผ้ว
๑๓. นายกานต์ชนก
กูเ้ กียรติเนาวบุตร
๑๔. นายอิทธินันท์
สาเฮาะ
๑๕. นายศราวุธ อับดุลกอเดร์ ยานยา
๑๖. นายอดุลย์
แวโวะ
๑๗. นายเพาซี
มะเด็ง
๑๘. นายอับดุลเลาะ
กาซอ
๑๙. นายสมหมาย
ลูกอินทร์
รายชื่อผูไ้ ม่มาประชุม
- ไม่มี
-

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

- ๒รายชื่อผูม้ าประชุม
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.

นายเกษมสันต์
สาแม
นายเสรี
เรืองกาญจน์
นายสมภพ
มีเดช
นายอับดุลอายิ
สามะ
นายมะสดี
หะยียะปาร์
นายต่วนมาหามะอับดุลกอเดร์ ต่วนกาจิ
นายเกรียงศักดิ์
อินทรสกุล
นางนริศรา
สาและ

๙.

นายสสิกร

๑๐. นางสาวต่วนมารีนี
๑๑. นางสาวปวีณา
๑๒. นายอันวารี
เริ่มประชุม เวลา ๐๙.

ยีเส็น
เด่นอุดม
สุหลง
แวหะยี

นายกเทศมนตรีฯ
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรีฯ
รองนายกเทศมนตรีฯ
เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ
เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
ผู้อานวยการกองคลัง
หัวหน้าฝ่ายออกแบบและก่อสร้าง รักษาราชการ
แทนผู้อานวยการกองช่าง
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานธุรการ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีพ่ ฒ
ั นาชุมชน

๕๘ น.

นายสมหมาย ลูกอินทร์ บัดนี้ทปี่ ระชุมพร้อมแล้ว ขอเชิญท่านประธานสภาดาเนินการประชุม
เลขานุการสภา ตามระเบียบวาระการประชุมต่อไปครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ ขอความสันติสุขแด่ท่านทัง้ หลาย กระผมนายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์
ประธานสภา ประธานสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก ขอเปิดการประชุมสภา ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖
สมัยสามัญ สมัยแรก (ครั้งที่ ๒) ประจาปี ๒๕๕๖ ในวันพุธ ที่ ๑๓
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๕๘ น.
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ทปี่ ระชุมทราบ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ ๑.๑ เรื่องแผนพัฒนาสามปี (๒๕๕๖ – ๒๕๕๘) เพิม่ เติม ฉบับที่ ๒
ประธานสภา ๑.๒ ขอแสดงความยินดี ให้กบั เทศบาลเมืองสะเตงนอก คณะผู้บริหาร
พนักงานเทศบาล ได้จัดโครงการธรรมะระเบียงใจ สานสัมพันธ์
ครอบครัว เพือ่ ส่งเสริมและพัฒนาบทบาทของครอบครัวและชุมชน
ซึ่งในส่วนไทยพุทธ วิปัสสนา สถานที่ ณ วัดถ้าสุมะโน ตาบล
บ้านนา อาเภอศรีครินทร์ จังหวัดพัทลุง ในส่วนของอิสลามออกดะวะห์
ในเขตพืน้ ทีต่ าบลสะเตงนอก อาเภอเมือง จังหวัดยะลา

- ๓–

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ ๑.๓ ขอแสดงความยินดีให้แด่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล
ประธานสภา
ทีเ่ ทศบาลเมืองสะเตงนอกได้จัดทาโครงการซึ่งได้งบประมาณจาก
ส่วนกลาง เพือ่ สร้างศูนย์วิทยาศาสตร์และการกีฬา งบประมาณสี่สิบ
กว่าล้านบาท
๑.๔ กองสาธารณสุขได้จัดโครงการรณรงค์ทาความสะอาดในพืน้ ที่ หมูท่ ี่ ๙
ตาบลสะเตงนอก ในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๐๐ น.
พร้อมกันทีส่ านักงานเทศบาลเมืองสะเตงนอก
๑.๕ สมาชิกสภาท่านใดทีย่ ังไม่ได้ส่งรูป เพือ่ ทีจ่ ะจัดทาวารสารของเทศบาล
เมืองสะเตงนอกขอให้ไปถ่ายรูปด้วยในวันนี้
๑.๖ ขอให้ทุกท่านระมัดระวังในการเดินทาง เนื่องจากเมือ่ เวลาประมาณ
๐๑.๐๐ น. วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ถ้าท่านได้ดขู ่าวทีจ่ ังหวัด
นราธิวาสมีการปะทะกัน ทาให้เกิดการสูญเสียทัง้ ชีวิตและทรัพย์สิน
ทีป่ ระชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
ครั้งที่ ๑/ ๒๕๕๖ สมัยสามัญ สมัยแรก (ครั้งที่ ๑) เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม
๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาท่านใดมีการแก้ไขเพิม่ เติมรายงานการประชุมครั้งทีแ่ ล้ว
ประธานสภา เรียนเชิญครับ ถ้าไม่มเี ชิญเลขานุการสภาดาเนินการต่อไปครับ
นายสมหมาย ลูกอินทร์ ถ้าไม่มที ่านใดขอแก้ไขเพิม่ เติมรายงานการประชุมครั้งทีแ่ ล้ว
เลขานุการสภา ผมจะขอมติทปี่ ระชุม
ท่านใดรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ สมัยสามัญ สมัยแรก เมือ่ วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๖
โปรดยกมือขึ้นครับ
ทีป่ ระชุม มีมติเห็นชอบ ๑๕ เสียง
งดออกเสียง ๓ เสียง

- ๔–

ระเบียบวาระที่ ๓ ญัตติ เพือ่ พิจารณาขอความเห็นชอบ อนุมัตจิ า่ ยขาดเงินสะสมโครงการ
ก่อสร้างคูระบายน้้าพร้อมบ่อพัก ถนนเบอร์เส้ง หมู่ที่ ๑ ต้าบลสะเตงนอก
ความยาว ๑๐๐ เมตร งบประมาณ ๗๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ เรียนเชิญคณะผู้บริหารชี้แจงเชิญครับ
ประธานสภา
นายเกษมสันต์ สาแม ท่านประธานสภา รองประธานสภา รองนายกเทศมนตรี
นายกเทศมนตรี รองปลัดเทศบาล สมาชิกสภาทุกท่าน ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทีเ่ คารพรัก
ทุกท่าน ผมนายเกษมสันต์ สาแม นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก มาตอน
เช้ารู้สึกสดชื่นเบิกบานใจกับทุกท่าน ผมก็เช่นเดียวกันดูทุกท่านแล้วสบายใจไป
ด้วยเหมือนกัน
เรื่องทีเ่ กีย่ วกับการจ่ายขาดเงินสะสม อันทีจ่ ริงผมไม่อยากจะจ่ายขาด
เงินสะสมสักเท่าไร
แต่สืบเนื่องจากว่างบประมาณเทศบาลเมืองสะเตงนอกประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ นับตัง้ แต่ร่างเทศบัญญัตงิ บประมาณรายจ่าย
ก่อนเดือนตุลาคมจนกระทัง่ ถึงทุกวันนี้เดือนกุมภาพันธ์กย็ ังได้ไม่เท่าไร งานชิ้น
ใหม่ ๆ ยังไม่ได้ดาเนินการเสมือนกับว่าตัง้ แต่เริ่มแรกได้รับการเลือกตัง้ เข้ามาก็
กลาง ๆ ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ และเริ่มปีงบประมาณใหม่ตงั้ แต่เดือนตุลาคม
๒๕๕๕ และเริ่มปี ๒๕๕๖ จนกระทัง้ ถึงปัจจุบันนี้ งานชิ้นใหญ่เรายังทาจัดซื้อ
จัดจ้างไม่ได้ เพราะงบประมาณทีเ่ ขาอนุมตั มิ าเงินจานวนก้อนใหญ่ยังไม่อนุมตั ิ
คือดาเนินการได้งานชิ้นเล็ก ๆ ตามทีท่ ่านประธานสภาได้กล่าวมาเมือ่ สักครู่นี้
ได้จัดทาโครงการธรรมะระเบียงใจสานสัมพันธ์ครอบครัว ได้จัดอบรมด้าน
จริยธรรม ศีลธรรม คือส่วนหนึ่งเป็นการแก้ปัญหาในด้านสังคมระยะยาว แต่ใน
ส่วนโครงการใหญ่ ๆ ยังดาเนินการไม่ได้ คืออยากจะจัดซื้อทีด่ นิ ด้านหน้า
สานักงานเทศบาล เพราะทีด่ นิ ทุกวันนี้ราคาจะแพงขึ้นมาเรื่อย ๆ
ยังดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างยังไม่ได้ ซึ่งสภาได้มมี ติเห็นชอบในคราวประชุมครั้ง
ทีแ่ ล้วงบประมาณสามล้านกว่าบาท ก็ยังดาเนินการจัดซื้อไม่ได้ เพราะทีด่ นิ
ประมาณสามล้านกว่าบาท หากเทศบาลไม่สามารถทีจ่ ะจัดซื้อได้ ผมก็ได้หารือ
ร่วมกันกับคณะผู้บริหารว่า เงินสะสมของเทศบาลยังมีพอทีจ่ ะใช้จ่ายได้ กว่า
งบประมาณทีจ่ ัดจัดสรรมาของปีงบประมาณปี ๒๕๕๖ นี้ จึงคิดว่าจะนาเงิน
สะสมมาใช้จ่ายก่อน เพราะว่าความจาเป็นและความเดือดร้อน เมือ่ สักครู่ตาม
ระเบียบตามทีป่ ระธานสภาได้กล่าวมา ส่วนหนึ่ง คือ ช่วงฤดูฝนเกิดน้าท่วม

-๕นายเกษมสันต์ สาแม ปกติซอย ๑๒ แถวหน้าโรงแรมตองเก้าทุก ๆ ปี น้าจะท่วมขัง แต่ปีนี้ฝนไม่
นายกเทศมนตรี มากนัก จึงไม่ท่วมในส่วนนั้น แต่ไปท่วมทีพ่ นื้ ทีท่ จี่ ะนาเสนอจ่ายขาดเงินสะสม
พอเวลาฝนตกคูข้างหนึ่ง ซึ่งเป็นคูขนาดเล็ก น้าจากโรงเรียนบ้านเบอร์เส้งจะ
ไหลลงคูตรงนั้น ซึ่งเป็นคูขนาดเล็ก จึงทาให้น้าในคูล้นออกมาไปอีกฝั่งหนึ่ง
ช่วงแรกว่าจะใช้จ่ายจากงบสารองจ่าย แต่พอมาประมาณการปรากฏว่างบต้อง
ใช้งบประมาณจานวนมาก ซึ่งต้องใช้งบประมาณเจ็ดแสนกว่าบาท จึงขอจ่าย
ขาดเงินสะสม เพือ่ แก้ปัญหาได้ส่วนหนึ่ง ซึ่งประมาณการกองช่างได้คานวณไป
แล้ว ก็ขอชี้แจงในส่วนนี้เพียงเท่านี้ ขอจ่ายขาดเงินสะสมเพือ่ นาไปก่อสร้าง
คูระบายน้าพร้อมบ่อพัก ขอบคุณมากครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ ขอขอบคุณคณะผู้บริหารทีไ่ ด้ชี้แจง ผมจะให้เลขานุการสภาอ่าน
ประธานสภา ระเบียบเชิญครับ
นายสมหมาย ลูกอินทร์ ในกรณีจ่ายขาดเงินสะสม กฎหมายก็ได้กาหนดไว้ ระเบียบ
เลขานุการสภา กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗
แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘
ข้อ ๘๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้
โดยได้รับอนุมตั จิ ากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(๑) ให้กระทาได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอานาจหน้าทีข่ ององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเกีย่ วกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการ
ทีเ่ ป็นการเพิม่ พูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการทีจ่ ัดทา
เพือ่ บาบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทัง้ นี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนา
ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามทีก่ ฎหมายกาหนด
(๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว
(๓) เมือ่ ได้รับอนุมตั ใิ ห้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องดาเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปี
ถัดไป หากไม่ดาเนินการภายในระยะเวลาทีก่ าหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้น
เป็นอันพับไป
ทัง้ นี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียง
พอทีจ่ ะจ่ายค่าใช้จ่ายประจาและกรณีฉุกเฉินทีม่ สี าธารณภัยเกิดขึ้น โดยการใช้
จ่ายเงินสะสมให้คานึงถึงฐานะการคลัง และเสถียรภาพในระยะยาว
ระเบียบกฎหมายทีใ่ ห้เทศบาลถือปฏิบัตภิ ายใต้เงื่อนไขทีผ่ มได้กล่าวมา
ในกรณีทเี่ ราจะจ่ายขาดเงินสะสม

- ๖–
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาท่านใดมีการสอบถามอภิปรายเรียนเชิญครับ
ประธานสภา เชิญครับสมาชิกสภา เขตที่ ๒
นางอุมาพร ใจแผ้ว กราบเรียนท่านประธานสภาทีเ่ คารพ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ
สมาชิกสภา เขตที่ ๒ ทุกท่าน ดิฉันนางอุมาพร ใจแผ้ว สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก เขตที่ ๒
ขออนุญาตสอบถามเล็กน้อยเกีย่ วกับข้อมูลเพือ่ เป็นการพิจารณาในการให้ความ
เห็นชอบ
๑. เรื่องของการเดือดร้อนของครัวเรือนบริเวณคูระบายน้าทีท่ ่าน
ต้องการทีจ่ ะสร้างโดยการเร่งด่วนมีจานวนกีค่ รัวเรือน
๒. คือเข้าใจว่าทางเทศบาลเมืองสะเตงนอกต้องทาตามนโยบาย
แต่ถ้าหากว่ามีความจาเป็นเร่งด่วนมากก็เห็นชอบค่ะ แต่ถ้าหากคิดพิจารณา
แล้วจุดอืน่ ทีม่ คี วามเร่งด่วนมากกว่าทีม่ อี ยู่ ก็อยากจะให้นาไปสนับสนุนตรงนั้น
ก่อน ตามแผนพัฒนาสามปีและงบประมาณรายจ่ายของท่านทีผ่ ่านมาก็จะมี
ความต้องการของประชากรในพืน้ ทีบ่ างส่วนเกีย่ วกับไฟฟ้า เกีย่ วกับคูระบายน้า
ทีเ่ ขาเดือดร้อนมากกว่า ขอเรียนฝากท่านประธานสภาสภาผ่านไปยังคณะ
ผู้บริหารช่วยพิจารณาตรงนี้ดว้ ย ขอบคุณค่ะ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาท่านใดมีการอภิปรายเรียนเชิญครับ ถ้าไม่มเี รียนเชิญ
ประธานสภา
คณะผู้บริหารชี้แจงเพิม่ เติมเชิญครับ
นายเกษมสันต์ สาแม เรียนท่านประธานสภา และผู้เข้าร่วมประชุมอีกครั้งหนึ่ง ถ้าถามถึง
นายกเทศมนตรี ความเดือดร้อนกีค่ รัวเรือนนี้ ผมก็อยากจะถามสมาชิกสภากลับไปว่า จะเอาสัก
กีค่ รัวเรือนดี ถ้าบอกว่าร้อยก็เกินอีก ถ้าสองร้อยก็เกินอีก เพราะเป็นพืน้ ทีถ่ นน
ทีเ่ กิดน้าท่วมบ่อย และชาวบ้านสัญจรไปมาโดยเฉพาะบริเวณโรงเรียน
ผู้ปกครองก็มาส่งบุตรหลานทีโ่ รงเรียนบ้านเบอร์เส้งนี้ ชาวบ้านในละแวกนั้นก็
ไม่ต่ากว่าสี่สิบกว่าครัวเรือนทัง้ สองข้างทาง และผู้คนสัญจรไปมาคิดถึงความ
เดือดร้อนในส่วนนั้น และเป็นหน้าเป็นตาทางผ่านเข้ามาทีเ่ ทศบาลเมือง
สะเตงนอกมีถึงสี่ถึงห้าเส้นทาง เข้ามาสู่สานักงานเทศบาลเมืองสะเตงนอก
เริ่มแรกสายบ้านจือนือแร สายทีส่ องสายปารามีแต และก็สายทีเ่ กิดน้าท่วมบ่อย
ทีผ่ มจะจ่ายขาดเงินสะสม ซอย ๑๒ ซอยพาณิชย์ป่ายาง สายเนินหูกวาง และ
สายทางรถไฟ ทัง้ หมดทีก่ ล่าวมา คือสายหลัก ๆ จริง ๆ แล้วผมมีโครงการที่
จะก่อสร้างคูระบายน้ากับฟุตบาท เป็นหน้าเป็นตาจะสร้างเมืองให้ทุกคนใน
ประเทศไทยได้รับทราบ นี่คอื กาลังจะเป็นเมืองสะเตงนอกก็เท่านั้นเอง คือตอบ
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นายเกษมสันต์ สาแม สั้น ๆ คือเพือ่ บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนร้อยกว่าครัวเรือนขึ้นไป
นายกเทศมนตรี ขอบคุณมากครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาท่านใดมีการสอบถามอภิปรายเรียนเชิญครับ
ประธานสภา เชิญครับสมาชิกสภา เขตที่ ๒
นางอุมาพร ใจแผ้ว ขอขอบคุณทีใ่ ห้ข้อมูลความเดือดร้อนของประชาชนในพืน้ ทีท่ มี่ รี ้อย
สมาชิกสภา เขตที่ ๒ กว่าครัวเรือน ก็ขออนุญาตท่านประธานสภาผ่านไปยังคณะผู้บริหาร
จะสอบถามอีกหนึ่งเรื่องค่ะ งบประมาณทีค่ งเหลือจากการจ่ายขาดเงินสะสม
ไม่ทราบว่าขณะนี้มยี อดเท่าไร เพราะว่าตามกฎระเบียบข้อบังคับทีท่ ่าน
รองสมหมายได้กล่าวมาในระเบียบ ข้อ ๘๗ ได้กาหนดไว้ว่าทุกสิ้น
ปีงบประมาณเมือ่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ปิดบัญชีรายรับรายจ่ายแล้วให้
กันยอดเงินสะสมประจาปีไว้ร้อยละยี่สิบห้าของทุกปี เพือ่ เป็นทุนสารอง
เงินสะสมโดยมีทุนสารองเงินสะสมนี้ให้เพิม่ ขึ้นร้อยละยี่สิบห้าของทุกปี
การจ่ายเงินทุนสารองเงินสะสมจนกระทัง้ ทาได้ตอ่ เมือ่ ยอดเงินสะสมใน
ส่วนทีเ่ หลือมีไม่เพียงพอต่อการบริหาร ให้ขอความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น
และขออนุมตั ผิ ู้ว่าราชการจังหวัด
คือทราบว่าผู้บริหารก็คงทราบระเบียบนี้ แต่จะมีข้อ ๘๘ กิจการใดทีม่ ี
งบประมาณรายจ่ายประจาปี อนุญาตให้จ่ายได้แล้ว แต่ระยะสามเดือนแรกของ
ปีงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถจัดเก็บรายได้เพียง
พอทีจ่ ะทาจะดาเนินการตามงบประมาณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจนา
เงินสะสมทดรองจ่ายไปพลางก่อนได้
แต่กรณีของท่านทีจ่ ะจ่ายขาดเงินสะสม ซึ่งต้องมองในระยะยาวว่า
อยู่ในช่วงต้นปีของงบประมาณ แล้วงบประมาณทีน่ ามาใช้เข้าใจว่า อาจจะมี
ไม่เพียงพอต่อการบริการในเรื่องสาธารณะ แต่ตอ้ งคานึงถึงว่า รายได้จาก
เงินสะสมนี้จะต้องไปถึงสิ้นปีงบประมาณเอาไว้ใช้ในยามจาเป็นหรือบรรเทา
สาธารณภัยตามกฎระเบียบทีม่ อี ยู่
ดังนั้น จึงอยากจะขอให้ทางคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาทุกเขต
พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง ขอบคุณค่ะ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาท่านใดมีการสอบถามอภิปรายเชิญครับ ถ้าไม่มเี รียนเชิญ
ประธานสภา คณะผู้บริหารชี้แจง เรียนเชิญครับ
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นายเกษมสันต์ สาแม ขออนุญาตให้ท่านรองเสรีนาเรียนชี้แจงครับ
นายกเทศมนตรี
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ เชิญครับ
ประธานสภา
นายเสรี เรืองกาญจน์ ขอขอบคุณท่านประธานสภา เรียนท่านประธานสภา
รองนายกเทศมนตรี ท่านนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภา ตลอดจน
ข้าราชการทีเ่ คารพรักทุกท่าน ตามทีส่ มาชิกสภาเขตที่ ๒ ถามว่าขณะนี้ ณ
ปัจจุบันเงินสะสมคงเหลือเท่าไร ณ ปัจจุบันเงินสะสมทีม่ อี ยู่ในบัญชีเงินฝาก
จานวนเงิน ๗,๕๑๕,๕๔๘.๖๕ บาท ก็มกี นั เงิน ๑๐ % ของปีนี้ รายละเอียด
มีครบครับ ณ ปัจจุบันมีเงินคงเหลือในบัญชีเงินฝากเจ็ดล้านกว่าบาท และมีใน
เรื่องการจ่าย ก.ส.ท. ๑๐ % ในส่วนเงินยืมรายละเอียดอยู่ในบัญชีชัดเจน
หมดแล้ว ก็ขอชี้แจงให้ท่านทราบก่อน เพือ่ ให้สมาชิกสภาพิจารณาต่อไป ก็จะ
บอกสักนิดว่า ก่อนทีท่ ่านนายกเทศมนตรีจะเสนอเรื่องเพือ่ จะจ่ายขาดเงินสะสม
ถ้าไม่มเี งินท่านไม่สามารถทีจ่ ะจ่ายขาดเงินสะสมได้ตามระเบียบ ตรงนั้นต้อง
ชัดเจนครับ ก็ขอชี้แจงให้ทุกท่านได้รับทราบเพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร
ประธานสภา สมาชิกสภาท่านใดมีการสอบถามอภิปรายขอเรียนเชิญครับ
เชิญครับสมาชิกสภา เขตที่ ๒
นางอุมาพร ใจแผ้ว ขออนุญาต กราบเรียนท่านประธานสภาทีเ่ คารพ คณะผู้บริหาร และ
สมาชิกสภา เขตที่ ๒ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ดิฉันนางอุมาพร ใจแผ้ว สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
สะเตงนอก ยังมีเรื่องข้อสงสัยอีกสักนิดในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิม่ เติมถึงฉบับที่ ๒
พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๘๘ กิจการใดทีม่ งี บประมาณรายจ่ายประจาปีอนุญาตให้จ่าย
ได้แล้ว แต่ระยะสามเดือนแรกของปีงบประมาณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ไม่สามารถจัดเก็บรายได้เพียงพอทีจ่ ะดาเนินการตามงบประมาณ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอาจนาเงินสะสมทดรองจ่ายไปพลางก่อนได้
แต่ในกรณีทอี่ งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับแจ้งการจัดสรรเงิน
อุดหนุนทีร่ ัฐบาลระบุวัตถุประสงค์ ให้ไปดาเนินการตามอานาจหน้าทีย่ กเว้นงบ
ลงทุน แต่ยังมิได้รับเงิน หากมีความจาเป็นต้องใช้จ่ายเงินก่อน องค์กรปกครอง
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นางอุมาพร ใจแผ้ว ส่วนท้องถิ่นอาจยืมเงินสะสมตามวิธีการทีก่ รมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สมาชิกสภา เขตที่ ๒ กาหนด
ไม่ทราบว่าถ้าจะเปลี่ยนจากการจ่ายขาดเงินสะสม เป็นทดรองจ่ายได้
หรือไม่ ขอบคุณค่ะ
นายเสรี เรืองกาญจน์ ขออนุญาตครับ สารองจ่ายนี้ส่วนของเงินเดือน ค่าทีด่ นิ และสิ่งก่อสร้าง
รองนายกเทศมนตรี สารองจ่ายไม่ได้ อ่านเนื้อหาให้ครบถ้วนถ้าจะจ่ายเป็นค่าทีด่ นิ และสิ่งก่อสร้าง
ไม่ได้ครับ นอกจากสารองเป็นเงินเดือนจ่ายได้ สมมติว่าเงินเดือนยังไม่มี
เราขอสารองจ่ายได้ตรงนี้ และขอชี้แจงตรงนี้สักนิดว่า ในส่วนของเงินทีส่ ามารถ
จ่ายขาดได้ ทางคณะผู้บริหารต้องสอบถามส่วนการคลังเรียบร้อยแล้ว ถ้าจ่าย
ขาดไม่ได้การคลังก็คงไม่ให้ถ้าผิดระเบียบ อยากจะให้ทุกท่านเข้าใจว่า ถ้าผิด
ระเบียบผมและท่านนายกเทศมนตรีไม่สามารถจ่ายขาดได้ การคลังเพราะเขา
มีกฎระเบียบเรียบร้อยแล้วใช่หรือไม่ครับ จะไปทาให้ผิดระเบียบในส่วนการคลัง
คงไม่ได้ ทางการคลังคงไม่อนุมตั ใิ นเรื่องของการจ่ายขาดเงินสะสมตรงนี้ แต่ก็
ความเดือดร้อนของพ่อแม่พนี่ ้องทีจ่ าเป็นในส่วนนี้ ก็ตอ้ งให้ฝ่ายสภา สมาชิก
สภาเทศบาลเมืองสะเตงนอกให้คาตอบว่า โครงการทีท่ ่านนายกเทศมนตรี
นาเสนอนี้ สมควรทีจ่ ะจ่ายขาดเงินสะสมหรือไม่ อยู่ทสี่ มาชิกสภาทัง้ สิบแปด
ท่าน ในฐานะคณะผู้บริหารเป็นผู้นาเสนอ เพราะว่าได้รับข้อเรียกร้องจาก
ชาวบ้านจริง ๆ พอดีมงี บประมาณแล้วทีส่ ามารถดาเนินการในส่วนนี้ได้
ก็ขอเสนอในทีป่ ระชุมแห่งนี้ ส่วนทีจ่ ะได้หรือไม่ได้กอ็ ยู่ทที่ ุกท่าน
ท่านนายกเทศมนตรีและคณะผู้บริหารก็ทาหน้าทีต่ รงนี้แล้ว ก็ขอชี้แจงเพียง
เท่านี้ ขอบคุณครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ ขอเรียนเชิญเลขานุการสภาชี้แจงเพิม่ เติมเชิญครับ
ประธานสภา
นายสมหมาย ลูกอินทร์ ขออนุญาตครับ เมือ่ สักครู่นี้ทที่ ่านสมาชิกสภาเขตที่ ๒ ได้อา้ ง
เลขานุการสภา ข้อ ๘๘ ผมขอขยายความสักนิด ในข้อ ๘๘ วรรคแรก ทีก่ ฎหมายว่ากิจการใด
ทีม่ งี บประมาณรายจ่ายประจาปีอนุญาตให้จ่ายได้แล้ว ก็หมายความว่า ในกรณี
ทีเ่ ทศบาลเมืองสะเตงนอกมีเทศบัญญัตบิ ังคับใช้แล้ว ซึ่งขณะนี้กม็ เี ทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจาปี ๒๕๕๖ บังคับใช้แล้ว แต่ระยะเวลาสามเดือน
แรกนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถจัดเก็บรายได้เพียงพอทีจ่ ะ
ดาเนินการตามงบประมาณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจนาเงินสะสมสารอง
จ่ายไปพลางก่อนได้ ในกรณีนี้ หากเงินรายได้ทเี่ ทศบาลจัดเก็บเองหรือ

- ๑๐ นายสมหมาย ลูกอินทร์ ส่วนราชการอืน่ จัดเก็บแล้วจัดสรรมาให้เทศบาลมีไม่เพียงพอในระยะสามเดือน
เลขานุการสภา แรก เทศบาลอาจนาเงินสะสมทอดรองจ่ายไปพรางก่อนได้ ซึ่งขณะนี้ไม่
สามารถนาเงินสะสมมาทดรองจ่ายได้แล้ว เนื่องจากเกินสามเดือนทีเ่ ทศบัญญัติ
บังคับใช้แล้ว และระยะสามเดือนแรก หากเงินไม่เข้ามาเทศบาลจะนาเงินสะสม
ทดรองจ่าย เฉพาะรายจ่ายประจาเช่นเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ส่วนข้อ
๘๘ วรรคสอง อาจยืมเงินสะสมทอดรองจ่ายได้ กรณีทเี่ ทศบาลได้รับแจ้ง
การจัดสรรเงินอุดหนุนทีร่ ัฐบาลระบุวัตถุประสงค์ เช่น เงินอุดหนุนค่าเบีย้ ยังชีพ
ผู้สูงอายุ ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน อาหารเสริมนม แต่ยังไม่ได้รับเงิน
อุดหนุน หากมีความจาเป็นต้องใช้จ่ายเงินก่อน เทศบาลอาจยืมเงินสะสม
ทดรองจ่ายไปพรางก่อนได้ ยกเว้นงบลงทุนไม่สามารถยืมเงินสะสมทดรองจ่าย
ได้
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาท่านใด มีการสอบถามอภิปรายขอเรียนเชิญครับ
ประธานสภา เชิญสมาชิกสภาเขตที่ ๒
นางอุมาพร ใจแผ้ว กราบเรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ
สมาชิกสภา เขตที่ ๒ ทุกท่าน ดิฉันนางอุมาพร ใจแผ้ว สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก เขตที่
๒ ต้องขอขอบคุณทีใ่ ห้ความรู้ทางด้านเกีย่ วกับกฎหมายให้รายละเอียดชี้แจง
แต่กย็ ังมีข้อข้องใจอยู่ ก็คอื มีอยู่ว่าการจ่ายขาดเงินสะสมจะกระทาได้ ก็คอื ต้อง
เป็นความจาเป็นเร่งด่วนเท่านั้น ทีจ่ ะต้องเกิดหลังจากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีแล้วเสร็จ แต่ว่าในกรณีนี้ คือด้วย
ความเป็นห่วงทางเทศบาลจริง ๆ ถ้าเกิดสานักงานตรวจเงินแผ่นดินได้ลงมา
ตรวจสอบกลัวว่าจะทาผิดกฎระเบียบ ซึ่งอย่างนี้อยากจะสอบถามตรงทีว่ ่า
ความจาเป็นเร่งด่วนของโครงการนี้ตามปกติจะทาเทศบัญญัตแิ ล้ว งบประมาณ
รายจ่ายประจาปี ๒๕๕๖ จะต้องมีโครงการแล้วทีไ่ ด้รับการบรรจุจากก่อน ๆ
ทีเ่ ข้ามาเรียงลาดับตามความจาเป็นของความเดือดร้อนใช่หรือไม่ แต่เทีย่ วนี้ที่
ได้เข้ามาตรงนี้ ได้เข้ามาพร้อมกับแผนพัฒนาสามปี เพิม่ เติม ฉบับที่ ๒ ถึงก็เลย
ถามกลับไปยังทีเ่ ดิมว่า มีความจาเป็นเร่งด่วนเพียงใดทีจ่ ะต้องสร้างคูระบายน้า
ตรงจุดนั้นก่อนกับในส่วนอืน่ ๆ ทีท่ างเทศบาลเมืองสะเตงนอกก็ทราบอยู่ว่าจุด
อืน่ มีความเดือดร้อนและมีความจาเป็นมากกว่าทีไ่ ด้ขึ้นมาสอบถามตรงนี้ คือจะ
ไปพ่วงกับอีกข้อหนึ่ง คือเรื่องโคมไฟ ไฟฟ้าแสงสว่าง ตามหลักถ้าพูดถึงในพืน้ ที่
เทศบาลเมืองสะเตงนอกแล้ว บางจุดมืดจริง ๆ มืดจนว่ามองไม่เห็นถนนหนทาง
สัญจรไปมา ซึ่งตรงนั้นจาเป็นเร่งด่วนมากกว่า ต้องขอขอบคุณท่านประธานสภา
ทีใ่ ห้โอกาสได้กล่าว ขอบคุณค่ะ

- ๑๑ -

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาท่านใดมีการอภิปรายเชิญครับ ถ้าไม่มเี ชิญเลขานุการสภา
ประธานสภา ดาเนินการต่อครับ
นายสมหมาย ลูกอินทร์ ถ้าไม่มกี จ็ ะลงมติครับ เมือ่ สักครู่ทที่ ่านสมาชิกสภาสอบถามผมจะนา
เลขานุการสภา เรียนอย่างนี้ครับว่า ในกรณีความเร่งด่วนตามข้อ ๘๙ ก็อยู่ทกี่ ารพิจารณาของ
สภาว่าโครงการนั้น ๆ มีความเร่งด่วนว่าบาบัดความเดือดร้อนของประชาชน
หรือไม่ ก็อยู่ทสี่ ภา เพราะเป็นอานาจของสภาในข้อนี้ ในการพิจารณาว่า
โครงการทีท่ างคณะผู้บริหารเสนอขึ้นมาเข้าประเด็นบาบัดความเดือดร้อนของ
ประชาชนหรือไม่ หรือเป็นการบริการชุมชนเป็นโครงการทีเ่ พิม่ พูนรายได้ตาม
ข้อกฎหมายทีก่ าหนดไว้ ก็อยู่ทดี่ ลุ ยพินิจของสภาครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ เชิญครับสมาชิกสภาเขตที่ ๑
ประธานสภา
นายอับดุลนาเซร์ ฮะ ขออนุญาตท่านประธานสภา กระผมนายอับดุลนาเซร์ ฮะ
สมาชิกสภา เขตที่ ๑ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก เขตที่ ๑ ขออนุญาตหารือท่าน
ประธานสภา ก่อนถึงขั้นลงมติกระผมขอเสนอวิธีการลงมติโดยการเปิดเผยหรือ
ว่าการขานชื่อตามลาดับตัวอักษร ไม่ทราบว่าทางสภาเตรียมการได้หรือไม่ ผม
ขอเสนอวิธีนี้ครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ ในกรณีทสี่ มาชิกสภาได้เสนอวิธีการลงมติโดยวิธีการเปิดเผย ต้องขอ
ประธานสภา มติทปี่ ระชุมก่อน เชิญครับสมาชิกสภาเขตที่ ๒
นางอุมาพร ใจแผ้ว กราบเรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภา
สมาชิกสภาเขตที่ ๒ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางอุมาพร ใจแผ้ว สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
สะเตงนอก เขตที่ ๒ ตามทีท่ ่านอับดุลนาเซร์ ฮะ สมาชิกสภา เขตที่ ๑
เสนอมาดิฉันคิดว่าไม่มคี วามจาเป็นเพียงแต่ยกมือก็รู้เรื่องแล้วตามปกติ ตามที่
ดิฉันสอบถามก็เพียงแต่ไขข้อข้องใจ และก็อาจจะว่ามีการปรับเปลี่ยนอาจจะ
ตกหล่นตรงไหนไว้บ้าง แล้วเรามาปรับพิจารณาเพือ่ สอดคล้องกับแผนนโยบาย
ของเทศบาลเมืองสะเตงนอก ของคณะผู้บริหารซึ่งแต่ละท่านก็มคี วามรู้กนั ทุก
ท่าน ขออีกเรื่องหนึ่งเพือ่ ให้เป็นกรณีศกึ ษา แต่ไม่ตอ้ งการคาตอบ มีกรณีศกึ ษา
เรื่องเกีย่ วกับเงื่อนไขข้อ ๘๙ ก็จะมีองค์การบริหารส่วนตาบลทีจ่ ังหวัด
นครราชสีมาจ่ายขาดเงินสะสม ซึ่งรถขยะเดือนมิถุนายน มีสานักงานตรวจเงิน
แผ่นดินท้วงติงว่าทาไมไม่ตงั้ ในแผนพัฒนาสามปี และในเทศบัญญัตกิ อ่ นแล้ว ก็
ความจาเป็นเร่งด่วนอย่างไร อีกทัง้ สามารถแบ่งจ่ายได้ในกรณีทเี่ งินไม่พอเป็น

- ๑๒ -

นางอุมาพร ใจแห้ว การตัง้ กระทูภ้ าระหนี้ผูกพัน ทางสานักงานตรวจเงินแผ่นดินมีผลปรากฏว่าเรียก
สมาชิสภา เขตที่ ๒ เงินคืน กับอีกกรณีหนึ่ง ซึ่งขององค์การบริหารส่วนตาบลในจังหวัดนราธิวาส
เรื่องงบประมาณทีป่ ระกาศใช้แล้ว ปกติทผี่ ่านมารถขยะเพียงพอ แต่ปรากฏว่า
เดิมมีอยู่สี่คนั ระเบิดไปหนึ่งคัน ต้องซื้อเพิม่ อีกคันหนึ่ง โดยให้เหตุผลว่าไม่
เพียงพอต่อการจัดเก็บ ปล่อยทิง้ ไว้นานขยะในหมูบ่ ้านจะล้น เพราะฉะนั้น
สานักงานตรวจเงินแผ่นดินจึงยกเลิกไม่โดนเก็บเงินตรงนั้นของจังหวัดนราธิวาส
อย่างนี้เป็นข้อสังเกตทีอ่ ยากจะให้ท่านคณะผู้บริหารนาไปคิดสักนิด เพราะ
อาจจะได้ทบทวนอีกครั้งหนึ่งไม่อยากให้มกี รณีอย่างนี้เกิดขึ้น เมือ่ นามาเทียบ
กับการเบิกจ่ายเงินสะสม เพือ่ นามาสร้างต้องดูความจาเป็น และความ
เดือดร้อนจริง ๆ ของประชาชน ขอบคุณค่ะ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเขตที่ ๒
ประธานสภา ในกรณีสมาชิกสภาได้เสนอการลงมติแบบเปิดเผยทางสภาก็ตอ้ งขอมติ
ทีป่ ระชุมแห่งนี้
สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบตามทีส่ มาชิกสภาอับดุลนาเซร์ ฮะ
เขตที่ ๑ เสนอ โปรดยกมือขึ้นครับ
ทีป่ ระชุม มีมติเห็นชอบ ๑๐ เสียง
นายสมหมาย ลูกอินทร์ เมือ่ สักครู่มที ่านสมาชิกสภาให้ลงคะแนนแบบเปิดเผย ซึ่งทีป่ ระชุมมีมติ
เลขานุการสภา เห็นชอบ ๑๐ เสียง ก็ถือว่าเกินกึง่ หนึ่ง
นายเสรี เรืองกาญจน์ ขอปรึกษาครับ ขออนุญาตท่านประธานสภา ถ้าใช้วิธีบันทึกรายชื่อได้
รองนายกเทศมนตรี หรือไม่ครับ บันทึกรายชื่อในทีป่ ระชุมและยกมือแบบเปิดเผยได้หรือไม่ครับ
จากทีส่ มาชิกสภาเขตที่ ๑ เขตที่ ๒ นาเสนอ ผมนาเสนอวิธีที่ ๓ คือว่าใช้วิธี
ยกมือให้บันทึกในรายงานการประชุมว่าท่านใดบ้างเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบจะ
เร็วกว่าครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร
ประธานสภา
นายสมหมาย ลูกอินทร์ ได้ครับวิธีทที่ ่านรองนายกเทศมนตรีเสนอมา ก็อยู่ทที่ ่านสมาชิกสภา
เลขานุการสภา เพราะกฎหมายให้อานาจสมาชิกสภาและผู้บริหารมีสิทธิทจี่ ะเสนอว่าจะเอาวิธี
ใด วิธีลับหรือเปิดเผย ก็อยู่ทที่ ่านสมาชิกสภา

- ๑๓ -

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ เชิญครับสมาชิกสภาเขตที่ ๑
ประธานสภา
นายบากอรี บาเก็ง ผมนายบากอรี บาเก็ง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก เขตที่ ๑
สมาชิกสภา เขตที่ ๑ นายอับดุลนาเซร์ ฮะ เสนอวิธีแบบเปิดเผยยกมือขึ้นแบบขานชื่อผมได้ยินว่า
อย่างนั้นครับ ไม่ใช่แบบวิธีลับ ขอบคุณครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ เชิญครับสมาชิกสภาเขตที่ ๓
ประธานสภา
นายศราวุธ อับดุลกอเดร์ ยานยา เรียนท่านประธานสภาทีเ่ คารพ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ
สมาชิกสภา เขตที่ ๓ ผมนายศราวุธ อับดุลกอเดร์ ยานยา สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
เขตที่ ๓
ขออนุญาตท่านประธานสภา จากเมือ่ สักครู่รู้สึกว่าจะสับสน ตกลงว่า
การลงมตินี้จะใช้วิธีใดครับ ผมอยากจะให้ท่านประธานสภาเสนอให้ท่าน
สมาชิกสภาเสนอวิธีใหม่อกี ครั้งหนึ่ง ขอบคุณครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ เชิญสมาชิกสภา เขตที่ ๑ เสนอใหม่ครับ
ประธานสภา
นายอับุลนาเซร์ ฮะ เรียนท่านประธานสภา และเพือ่ นสมาชิกสภาทีเ่ คารพทุกท่าน ก็ไม่
สมาชิกสภา เขตที่ ๑ เป็นไรครับ ในเมือ่ ต่างคนต่างเข้าใจกัน ผมก็เข้าใจทางนี้ ท่านก็เข้าใจอีกวิธีหนึ่ง
ผมขอเปลี่ยนแปลงคาเสนอ ผมขอเสนอวิธีแบบท่านรองเสรีเสนอจะรวดเร็วกว่า
ให้บันทึกรายชื่อในรายงานการประชุม เป็นการยกมือแบบเปิดเผยและให้บันทึก
ในรายงานการประชุมเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ ขอบคุณครับ
นายสมหมาย ลูกอินทร์ ครับการออกเสียงลงคะแนนเปิดเผยมีวิธีปฏิบัตอิ ย่างใดอย่างหนึ่ง
เลขานุการสภา ดังนี้ วิธีทหี่ นึ่ง ยกมือขึ้นพ้นศรีษะ
วิธีทสี่ อง ยืนขึ้น
วิธีทสี่ าม เรียกชื่อสมาชิกตามลาดับอักษรให้ออกเสียงลงคะแนนเป็น
รายบุคคล
แต่มวี ิธีทยี่ ืนขึ้นและเรียกชื่อสมาชิกตามลาดับตัวอักษรจะต้องมีสมาชิกเสนอ
เพราะฉะนั้น เมือ่ สักครู่จะใช้วิธียกมือขึ้นและบันทึกชื่อในรายงานการ
ประชุม

- ๑๔ –

นายสมหมาย ลูกอินทร์ วิธีทหี่ นึ่ง เหมือนเดิมแต่บันทึกลงไปว่ามีใครบ้างทีเ่ ห็นชอบ
เลขานุการสภา เหมือนทีเ่ ราปฏิบัตกิ นั มา แต่เพิม่ รายชื่อผู้ทยี่ กมือเท่านั้นเองสรุปมติทปี่ ระชุม
เอาวิธีนี้ โดยวิธียกมือขึ้นและบันทึกชื่อในรายงานการประชุม
ทีป่ ระชุม มีมติเห็นชอบลงคะแนนเปิดเผยโดยวิธียกมือขึ้นพ้นศรีษะและให้บันทึก
ผู้ทเี่ ห็นชอบและไม่เห็นชอบ
นายสมหมาย ลูกอินทร์ ท่านใดอนุมตั ใิ ห้จ่ายขาดเงินสะสม โครงการก่อสร้างคูระบายน้า พร้อม
เลขานุการสภา บ่อพัก ถนนเบอร์เส้ง หมูท่ ี่ ๑ ตาบลสะเตงนอก ความยาว ๑๐๐ เมตร
งบประมาณ ๗๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท โปรดยกมือขึ้นครับ
ทีป่ ระชุม มีมติเห็นชอบ ๑๓ เสียง
ประกอบด้วย
๑.
๒.
๓.
๔.
๖.
๗.
๘.
๙.

นายมะยูโซ๊ะ โต๊ะแว
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ ๑
นายสุกรี เจ๊ะเงาะ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ ๑
นายบากอรี บาเก็ง สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ ๑
นายกราซี แวนะลัย สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ ๑
๕. นายอับดุลนาเซร์ ฮะ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ ๑
นายสมชัย หิตานุกลู สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ ๒
นายดอเลาะ สะหัดอีตา สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ ๒
นายเพาซี มะเด็ง สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ ๓
นายอับดุลเลาะ
กาซอ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ ๓
๑๐. นายอดุลย์ แวโวะ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ ๓
๑๑. นายศราวุธ อับดุลกอเดร์ ยานยา สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ ๓
๑๒. นายอิทธินันท์ สาเฮาะ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ ๓
๑๓. นายกานต์ชนก กูเ้ กียรติเนาวบุตร สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ ๓
ไม่เห็นชอบ ๒ เสียง
ประกอบด้วย
๑. นายปฐม ปันสรณะ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ ๒
๒. นายบัญชา ศิริ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ ๒

- ๑๕ -

งดออกเสียง ๓ เสียง
ประกอบด้วย
๑. นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ ประธานสภา
๑. จ่าสิบเอก วรดร รอดทุกข์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ ๒
๒. นางอุมาพร ใจแผ้ว สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ ๒
ระเบียบวาระที่ ๔ ญัตติ เพือ่ พิจารณาขอความเห็นชอบ อนุมัตจิ า่ ยขาดเงินสะสม โครงการ
ขยายเขตไฟฟ้าและติดตัง้ โคมไฟ (แสงจันทร์) สายผังเมือง ๔
(ซ.๑๒) –พงบูโล๊ะ หมู่ที่ ๖ , ๑๐ และหมู่ที่ ๑๒
จ้านวน ๖๘ ชุด
งบประมาณ ๕,๒๖๖,๐๐๐.๐๐ บาท (รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารแนบท้ายนี้)
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ ขอเรียนเชิญฝ่ายบริหารชี้แจงครับ
ประธานสภา
นายเกษมสันต์ สาแม ขอบคุณท่านประธานสภา ผมขออนุญาตให้ฝ่ายทีด่ แู ลรับผิดชอบ
นายกเทศมนตรีฯ กองช่าง ขออนุญาตให้
ท่านรองสมภพ มีเดช นาเรียนชี้แจงให้ทปี่ ระชุมทราบ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ เชิญครับ
ประธานสภา
นายสมภพ มีเดช ขอกล่าวคาสวัสดีท่านประธานสภา ท่านนายก
เทศมนตรี รองนายก
รองนายกเทศมนตรี เทศมนตรี
ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ท่านหัวหน้าส่วนราชการ
และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เมือ่ สักครู่ผมได้รับฟังจากสมาชิกสภา ว่า เทศบาล
มีความจาเป็นเร่งด่วน ว่าควรจะติดโคมไฟแสงสว่างในหลายๆ พืน้ ทีแ่ ละ
ยังเป็นนโยบายหลักข้อแรกข้อหนึ่งของท่านนายกเทศมนตรีทไี่ ด้แถลงไว้กบั สภา
แห่งนี้ว่า เรื่องไฟแสงสว่างจาเป็นจะต้องมีให้ความแสงสว่างพอ เพราะในห้วง
เวลาทีผ่ ่านมานับถอยหลังไปประมาณ ๒ – ๓ ปี จนกระทัง่ ถึงปัจจุบันนี้ ท่านได้
เห็นว่าแสงสว่างมีผลกับชีวิตความเป็นอยู่ในการสัญจรไปมาในยามค่าคืนของ
เราเป็นอย่างยิ่ง หนึ่งในนั้นเส้นทางสายหลักเส้นทางหนึ่งจากซอย ๑๒
มาถึงเทศบาลฯ ซึ่งเป็นเส้นทางทีเ่ ราสามารถใช้สัญจรไปมาเป็นจานวนมาก
รวมถึงเจ้าหน้าทีข่ องเรา เจ้าหน้าทีต่ ารวจ ชาวบ้านผู้ประกอบอาชีพต่างๆ
เราจะเห็นว่าแม้ในเวลาสองถึงสามทุม่ ก็จะยังเห็นชาวบ้านทีไ่ ปประกอบอาชีพได้
ใช้เส้นทางเส้นนี้ตลอดมา และเส้นทางสายนี้ มีความสว่างบ้าง มืดบ้างหลายจุด
เราได้ตรวจสอบจากคาร้องของชาวบ้าน ๒ – ๓ ปีทผี่ ่านมา พบว่ามีคาร้อง

- ๑๖ -

นายสมภพ มีเดช
รองนายกเทศมนตรี

จานวนมากทีเ่ กีย่ วกับเรื่องแสงสว่าง ระหว่างถนนซอย ๑๒ ถึงเทศบาลฯ
จนกระทัง่ ปัจจุบันยังมีหนังสือร้องเรียน ๒ – ๓ ฉบับ ขอให้เทศบาล
เมืองสะเตงนอก ดาเนินการติดตัง้ ไฟฟ้าให้สว่างตลอดเส้นทางได้หรือไม่ เพราะ
ชาวบ้านทีส่ ัญจรไปมาได้ประสบ
อุบัติ เหตุฉกชิง วิ่งราว ประทุษร้าย
ต่อร่างกายและทรัพย์สิน และเหตุจากความไม่สงบของบ้านเรา ก็มกี ารเกิดขึ้น
บนถนนสายนี้อยู่ตลอด เราจึงเห็นว่าความจาเป็นตรงนั้น มันเพิม่ ขึ้นมาเป็น
ความเดือดร้อนของชาวบ้าน และทีส่ าคัญนั้นมีกลุ่มเป้าหมายทีพ่ ยายามจะสร้าง
สถานการณ์หรือก่อเหตุใดๆ ก็แล้วแต่บนเส้นทางนี้หลายครั้ง เช่น เมือ่ สอง เดือน
ก่อน เจ้าหน้าทีเ่ ข้ามาแจ้งให้เทศบาลนารถเจซีบี ไปช่วยเคลียร์พนื้ ทีบ่ างจุด
บนถนนเส้นนั้น และเราก็รีบดาเนินการเคลียร์พนื้ ทีเ่ ป็นการเร่งด่วน เพราะ
สงสัยว่าน่าจะเป็นทีท่ จี่ ะมีการวางวัตถุตอ้ งสงสัย ซึ่งพอเวลาค่าเราได้
ไปตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งในจุดทีเ่ สี่ยง เพราะไม่มแี สงสว่าง เราจึงมีความจาเป็น
ว่า ต้องทาให้พนื้ ทีต่ รงนี้มแี สงสว่าง และล่าสุด ในขณะนี้ได้มหี นังสือของ
ชาวบ้านทีข่ อให้เทศบาลเมืองสะเตงนอก ดาเนินการเรื่องของแสงสว่างให้แล้ว
เสร็จเสียที ซึ่งมีรายชื่อประกอบเหตุผลหลายรายชื่อ เรากาลังดาเนินการ
ตรวจสอบอยู่ว่า รายชื่อต่างๆ เหล่านั้นเป็นของชาวบ้านเรามากน้อยเพียงใด
ซึ่งในเบือ้ งต้นทีไ่ ด้ตรวจสอบแล้วนั้น ส่วนใหญ่เป็นชาวบ้านของเรา และเป็น
เจ้าหน้าทีข่ องเทศบาลหลายท่านทีร่ ่วมลงชื่อมา เราจึงมีความจาเป็นทีจ่ ะต้อง
ดาเนินการติดตัง้ ไฟแสงสว่างในเส้นนี้ ซึ่งเป็นเส้นแรกทีเ่ ราจะต้องดาเนินการ
ติดตัง้ แสงสว่างและมีอกี หลายเส้นทางในเทศบาลเมืองสะเตงนอก ทีผ่ มได้แจ้ง
ให้ท่านทราบ เมือ่ การประชุมสภาครั้งทีผ่ ่านมา แต่เส้นนี้จะเป็นเส้นแรก
ทีช่ าวบ้านขอให้มกี ารติดตัง้ เร่งด่วน เราจึงได้นาเรื่องนี้มาคุยกับทางกองช่าง
เพือ่ ดาเนินการประมาณการราคาว่าจะต้องใช้งบประมาณเท่าใด ซึ่งจากการ
ประชุมกันส่วนของฝ่ายบริหารร่วมกับกองช่าง และฝ่ายการคลัง เรามีเงิน
เพียงพอ จึงได้นาเสนอกับสภาแห่งนี้เพือ่ พิจารณาว่า เราเห็นด้วยหรือไม่ทจี่ ะ
จ่ายขาดเงินสะสมในการติดตัง้ ไฟแสงสว่างบนถนน ระหว่างเส้นทาง ซอย ๑๒
ถึงหน้าสานักงานเทศบาลเมืองสะเตงนอกนี้ ขอบคุณครับ

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ ขอขอบคุณคณะบริหารครับ
ประธานสภา สมาชิกสภาท่านใดมีการสอบถาม อภิปรายในระเบียบวาระที่ ๔
ขอเรียนเชิญครับ เชิญสมาชิกสภา เขตที่ ๒ ครับ

- ๑๗ –

นางอุมาพร ใจแผ้ว กราบเรียนท่านประธานสภา และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
สมาชิกสภา เขตที่ ๒ ดิฉันนางอุมาพร ใจแผ้ว สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก เขตที่ ๒
เห็นด้วย
เกีย่ วกับสถานการณ์ภาคใต้ และให้เกิดแสงสว่าง ไม่ได้คดั ค้านแต่อย่างใด เพียง
แค่ขอสอบถามว่า เนื่องจากการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๖
เมือ่ วันพุธ ที่ ๓๐
มกราคม ๒๕๕๖ ดิฉันขออนุญาตเอ่ยนาม ท่านรองนายกเทศมนตรี
ท่านสมภพ มีเดช ได้กล่าวไว้ว่า เคยปรารภทัง้ นอกสภาและในสภาว่า
โครงการไฟฟ้าทีไ่ ด้แสงสว่างจากหลอด
LED ทีข่ อไว้ ๗ สาย ประมาณ
๔๐๐ –๕๐๐ กว่าชุด งบประมาณสามร้อยกว่า ล้านบาท ทีเ่ คยขอและติดตาม
อยู่อย่างเงียบๆ ไม่ทราบว่าเกีย่ วกับโครงการนี้หรือไม่ ไม่ทราบว่าได้ดาเนินการ
ไปถึงไหนแล้ว จะได้หรือไม่ได้ ตามทีท่ ่านเคยปรารภไว้ ขอบคุณค่ะ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาท่านใดมีการอภิปราย เรียนเชิญครับ
ประธานสภา เชิญสมาชิกสภา เขตที่ ๓ ครับ
นายศราวุธ อับดุลกอเดร์ ยานยา
ขอบคุณท่านประธานสภา สวัสดีท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภา
สมาชิกสภา เขตที่ ๓ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมนายศราวุธ อับดุลกอเดร์ ยานยา สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองสะเตงนอก เขตที่ ๓ ขออนุญาตอภิปรายใน ระเบียบ วาระที่ ๔ ญัตติ
เพือ่ พิจารณาขอความเห็นชอบ อนุมตั จิ ่ายขาดเงินสะสม โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าและติดตัง้ โคมไฟ (แสงจันทร์) สายผังเมือง๔
ซอย ๑๒ – พงบูโล๊ะ
งบประมาณ ๕,๒๖๖,๐๐๐ บาทซึ่งอยู่ในเอกสารประกอบเพิม่ เติมนั้น
จากทีท่ ่านฝ่ายบริหารได้นาเรียนเหตุผล ข้อปัญหา ข้อร้องเรียนต่างๆ
จากชาวบ้านทีไ่ ด้ร้องเรียนมานั้น จากเส้นทางผังเมือง ๔ ซอย ๑๒ ถึงพงบูโล๊ะ
เส้นนี้มคี วามมืดและยังเสี่ยงต่อภัยอันตรายต่างๆ รวมทัง้ เจ้าหน้าทีป่ ฏิบัตงิ าน
ยามค่าคืน และทางเจ้าหน้าทีห่ ลายภาคส่วน ก็เช่นกัน จากความจาเป็นทีเ่ ราดู
จากรายละเอียดทีท่ ่านนาเสนอมา โดยข้อมูลสรุปผลการประมาณการของการ
พัฒนาตาบลในปี ๒๕๕๖ ซึ่งงบประมาณตรงนี้ ใช้ทงั้ หมด ๕,๒๖๖,๐๐๐ บาท
นายศราวุธ อับดุลกอเดร์ ยานยา ซึ่งเป็นจานวนเงินทีม่ ากพอสมควร ผมขอย้อนไปเกือบๆ หนึ่งปีทผี่ ่านมา ทีท่ ่าน
สมาชิกสภา เขตที่ ๓
นายก เทศมนตรี ได้ปรารภไว้ว่า เมืองสะเตงนอกจะเต็มไปด้วยแสงสว่าง
แสดงว่าเมืองสะเตงนอกประกอบไปด้วย ๑๓ หมูบ่ ้าน ทีจ่ ะต้องมีแสงสว่าง
เพียงพอ ทุกจุด ทุกซอก ทุกซอย ใช่หรือไม่ครับ แต่พอมาวันนี้ ผมได้เห็น
โครงการเร่งด่วนทีจ่ ะต้องขออนุมตั จิ ่ายขาดเงินสะสมเพือ่ ขยายเขตไฟฟ้า โดยใช้
โคมไฟแสงจันทร์ งบประมาณ ๕ ล้านกว่าบาท ผมว่ายังไม่มคี วามจาเป็น
เพียงพอ เนื่องจากว่าระยะหรือพืน้ ทีค่ รอบคลุม ถ้าดูแล้วยังไม่ถึงครึ่งหนึ่งของ

- ๑๘ -

นายศราวุธ อับดุลกอเดร์ ยานยา ความจาเป็น สะเตงนอกมีอยู่ ๑๓ หมูบ่ ้าน แต่ทที่ ่านได้ระบุไว้ในระเบียบนี้ได้
สมาชิกสภา เขตที่ ๓
ผ่านทัง้ หมด ๓ หมูบ่ ้าน เป็นถนน ๑ เส้น ความยาวทีผ่ มประมาณไว้
๑ กิโลเมตร พืน้ ที่เมืองสะเตงนอกเป็นพืน้ ทีท่ กี่ ว้าง ผมจึงคิดว่ากับงบประมาณ
ทีเ่ ราจะต้องเสียไป ๕ ล้านกว่าบาท มีไฟแสงจันทร์เพิม่ เข้ามา ๖๘ ชุด
เพียงเส้นทางเดียว กับสิ่งทีท่ ่านได้ปรารภไว้ซึ่งขัดแย้งกันครับท่าน ผมอยากให้
ท่านมองถึงประชากรในสะเตงนอกทัง้ ๑๓ หมูบ่ ้าน จากบันทึกจากข้อร้องเรียน
มากมาย ตามทีท่ ่านได้เอ่ยมา ผมขอชื่นชม ขอบคุณท่านผู้บริหารทีใ่ ส่ใจ
แต่ผมอยากจะให้ใส่ใจให้ทวั่ ถึงทัง้ ๑๓ หมูบ่ ้าน ท่านอย่าลืมครับ ประชาชนใน
สะเตงนอกได้ทมุ่ คะแนนเสียงให้กบั ท่านอย่างล้นพ้น กับนโยบายทีท่ ่านบอกว่า
ท่านปรารภและแถลงในสภาแห่งนี้ แสงสว่างจะสว่างในสะเตงนอก แต่มา
ณ วันนี้ทาไมสว่างแค่บางจุด แล้วจุดทีส่ ว่างนี้เป็นจุดทีพ่ เิ ศษต้องใช้ไฟแสงจันทร์
ผมมองอีกด้านหนึ่ง ขอนาเรียนเสนอยังสภาแห่งนี้ ผ่านไปยังฝ่ายบริหาร เป็นไป
ได้หรือไม่ครับ ทีจ่ ะให้กองช่างลองศึกษาการใช้แสงไฟธรรมดา ๔๐ วัตต์
ต้นหนึ่งคิดว่าไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท กับพืน้ ทีท่ ผี่ มได้ไปดูการร้องเรียนต่างๆ
จากท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติหลายๆ ท่าน ทีไ่ ด้นาเสนอปัญหาว่าซอยนี้
มีปัญหา ซอยนี้มดื ซอยนี้เสี่ยง ผมว่าเราน่าจะเอาเงิน ๕ ล้านกว่าบาททีเ่ ราจะ
จ่ายขาดนี้มาเฉลี่ยให้ได้ทงั้ ตาบลดีหรือไม่ ทัง้ ๑๓ หมูบ่ ้าน แบ่งไปเลยว่าหมูท่ ี่ ๑
คุณจะให้กตี่ น้ ให้ครบทัง้ ๑๓ หมูบ่ ้าน เพราะไฟแสงจันทร์ ผมดูแล้ว จุดนี้ผมก็
ไม่แน่ใจในรายละเอียด ซึ่งจะตกต้นละประมาณ ๑ หมืน่ กว่าบาทแล้ว ถ้าเป็น
หลอดไฟ ๔๐ วัตต์ ตกต้นละ ๓ พันกว่าบาท ถามว่าความสว่างผมคิดว่าคงไม่ได้
ต่างอะไรกันมากมาย อาจจะเพิม่ ความสวยงามเท่านั้นเอง ทีนี้ถามว่า
ความจาเป็นในเรื่องของการจ่ายขาดเงินสะสมนั้น เราต้องมองถึงความจาเป็น
ครับท่าน ความเดือดร้อนของชาวบ้าน หน้าตาภาพลักษณ์นั้น อย่ารีบ
ดาเนินการก่อนครับ เรายังมีงบประมาณทีห่ ลายๆ ส่วนทีเ่ ราสามารถดึงเข้ามา
ผมเชื่อในศักยภาพของฝ่ายบริหาร ท่านมีความสามารถหลายด้าน ท่านสามารถ
ดึงงบประมาณจากส่วนกลาง ดึงงบประมาณจากความมัน่ คง เพราะท่านมีใบ
ร้องเรียนต่างๆ ท่านนาไปประกอบเอกสาร เพือ่ ส่งไปยังฝ่ายความมัน่ คง หรือ
ศอ.บต. ครับ เพราะว่าเป็นความจาเป็นเร่งด่วน ผมเชื่อว่าการติดตัง้ ไฟครั้งนี้
คงไม่มคี วามจาเป็นมากในเรื่องของความปลอดภัย แต่อาจจะเป็นในส่วน
ของความสวยงาม ภาพลักษณ์ หน้าตาของเทศบาลเมืองสะเตงนอก ถามว่ามี
ความจาเป็นหรือไม่ มีความจาเป็นครับท่าน แต่ความจาเป็นตรงนี้เราไม่ควร
ทีจ่ ะใช้เงินสะสม เนื่องจากว่าเมือ่ สักครู่ท่านได้แจ้งยอดเงินสะสมเป็นเงิน

- ๑๙ -

นายศราวุธ อับดุลกอเดร์ ยานยา ๗,๕๑๕,๐๐๐ บาท แต่เมือ่ สักครู่นี้ ในระเบียบวาระที่ ๓ ได้จ่ายขาดไปแล้ว
สมาชิกสภา เขตที่ ๓
เป็นเงิน ๗ แสนกว่าบาท จึงคงเหลือ ๖ ล้านกว่าบาท และท่านต้องมาจ่ายอีก ๕
ล้านกว่าบาท แสดงว่างบประมาณยอดเงินสะสมเหลือเพียง ๑ ล้านกว่าบาท
หรือครับท่าน ถ้าถามว่าเพียงพอไหมกับเงินทีจ่ ะต้องสารองไว้ ๒๕%
ของงบประมาณทัง้ หมดทีไ่ ด้ในแต่ละปี แล้วท่านคิดหรือไม่ครับว่า ภัยพิบัตจิ าก
ธรรมชาติทมี่ นั เกิดขึ้น ปัจจุบันนี้โลกนี้ไม่แน่นอน เราก็ตอ้ งคานึงถึงด้วย
ถึงแม้ว่าอาจจะยังไม่เกิด แต่เราต้องคิดไว้ว่าอาจจะเกิดขึ้น แต่ไม่มใี ครอยากให้
เกิดขึ้นหรอกครับ แต่ในฐานะทีเ่ ราเป็นหน่วยงาน เป็นองค์กรทีด่ แู ลประชาชน
ชาวสะเตงนอก ผมอยากให้ประชาชนได้รับประโยชน์มากทีส่ ุด ผมจาได้ครับ
ในหลายๆ ครั้งทีไ่ ด้ประชุมมา มีการร้องขอให้ช่วยพัฒนาระบบไฟเส้นนี้
ช่วยปรับปรุงถนนเส้นนี้ ปรับปรุงคูระบายน้า น้าท่วมจะช่วยแก้ปัญหาอย่างไร
ฝ่ายบริหารบอกเงินไม่พอ งบประมาณไม่มี แต่กบั ไฟแสงจันทร์ ท่านครับ
เห็นใจเถิดครับ ชาวบ้านตาดาๆ ยังมีอกี หลายคนทีต่ อ้ งการความช่วยเหลือ
ไม่ใช่แค่แสงไฟอย่างเดียวครับท่าน วันนี้ผมคิดว่าผมได้ทาหน้าทีแ่ ทนชาวบ้าน
เป็นปากเป็นเสียงทีจ่ ะปกป้องผลประโยชน์ของชาวบ้านว่าเขาควรจะได้
ประโยชน์สูงสุดและคุม้ ค่าทีส่ ุดกับเงินภาษีของเขา ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ
ผมคิดว่าท่านคงรู้สึกเช่นเดียวกับผม ไม่ตา่ งกัน แต่บางครั้ง บางสิ่งบางอย่าง
ก็อาจพูดไม่ได้ หรือท่านมีเหตุผลใดก็แล้วแต่ ผมคิดว่าท่านคงจะรู้อยู่แก่ใจ
ดังนั้น ญัตติวาระนี้ผมคนหนึ่ง นายศราวุธ อับดุลกอเดร์ ยานยา สมาชิก
สภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก เขตที่ ๓ ไม่เห็นด้วย และขอให้ทางฝ่ายบริหาร
ลองกลับไปคิดและหาวิธีการใหม่ทจี่ ะนามาพัฒนาในจุดนี้ครับ ขอบคุณครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาท่านใดมีการอภิปราย
ประธานสภา ขอเรียนเชิญสมาชิกสภา เขตที่ ๒ ครับ
นางอุมาพร ใจแผ้ว กราบเรียนท่านประธานสภา และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
สมาชิกสภา เขตที่ ๒
ดิฉันนางอุมาพร ใจแผ้ว สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก เขตที่ ๒
ความแสงสว่างทีท่ ่านสมภพ ได้กล่าว ขออนุญาตเอ่ยนาม ดิฉันเห็นด้วยค่ะ
กับสถานการณ์ภาคใต้ แต่ดว้ ยยอดเงินทีเ่ ห็นอยู่นี้ ดิฉันได้ตงั้ ข้อสังเกตตัง้ แต่
วาระที่ ๓ แล้ว ขอเสริมจากของท่านศราวุธ อับดุลกอเดร์ ยานยา ความคิด
ของท่านโดนใจมากคะ ซึ่งเงิน ๕ ล้านกว่าบาทนี้ เป็นงบประมาณทีม่ ากจริงๆ
ถ้าเทียบต้นโดยเฉลี่ย ทีน่ ี่อาจจะคาดการณ์ไม่ถึงว่า ๕,๒๖๖,๐๐๐ บาท เทียบ
กับ ๖๘ ต้น เฉลี่ยต้นละ ๗๗,๔๔๑.๑๗ บาท แต่ถ้าเทียบกับไฟฟ้าธรรมดาทีเ่ รา

- ๒๐ -

นางอุมาพร ใจแผ้ว
สมาชิกสภา เขตที่ ๒

มีความจาเป็นต้องใช้มากกว่า ตกเฉลี่ยต้นละ ๓,๐๐๐ กว่าบาท ตามทีท่ ่าน
ศราวุธ ได้กล่าวไว้ เราได้จานวนจาก ๗ หมืน่ กว่าบาท ต่อต้นเพิม่ มาอีก ๒๕ ต้น
กับอีกครึ่งหนึ่ง ดังนั้นจึงขอให้ท่านประธานสภา ฝากไปยังคณะผู้บริหารให้ช่วย
พิจารณางบประมาณนี้ใหม่ แต่ไม่ได้คดั ค้าน เกีย่ วกับแสงสว่าง
ดิฉันอยากให้มี แต่ให้อยู่ในวงเงินทีเ่ ห็นชอบ ให้คมุ้ กับเงินภาษีของประชาชน
ทีจ่ ่ายมา ขอบคุณคะ

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาท่านใดมีการอภิปรายเพิม่ เติม
ประธานสภา ขอเชิญสมาชิกสภา เขตที่ ๑ ครับ
นายบากอรี บาเก็ง สวัสดีครับ ท่านประธานสภา
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภา เขตที่ ๑ ทุกท่าน
ผมนายบากอรี บาเก็ง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก เขตที่ ๑
ผมยังข้องใจอยู่ว่า ทีส่ มาชิกสภา เขตที่ ๓ ได้กล่าวมาเมือ่ สักครู่นี้ ให้ใช้
หลอดไฟขนาด ๔๐ วัตต์ ใช้บนถนนหรือครับ ขนาดในบ้านผมยังใช้ขนาด ๑๐๐
วัตต์ ท่านเอาส่วนไหนมาคิดครับ ทีจ่ ะใช้หลอด ๔๐ วัตต์ เพือ่ มาใช้บนถนน
แล้วถนนสายนั้นมันเป็นถนนสายทีเ่ กิดเหตุอยู่เป็นประจา ผมเคยผ่านเส้นทาง
นั้น ซึ่งเพือ่ นผมยังเคยโดนจี้ชิงทรัพย์อยู่บนสะพานนั้น แล้วท่านเคยผ่านถนน
สายนี้มาบ้างหรือไม่ ขอบคุณครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาท่านใดมีการอภิปราย ขอเรียนเชิญครับ
ประธานสภา ถ้าไม่มผี มขอเชิญฝ่ายบริหารชี้แจงครับ
นายเสรี เรืองกาญจน์ ขอบคุณท่านประธานสภา และขอบคุณท่านสมาชิกสภาทีเ่ ป็นห่วง
รองนายกเทศมนตรี เป็นใยในเรื่องของงบประมาณ ทุกคนทีอ่ ยู่ทนี่ ี่กเ็ ป็นห่วง ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ
สภา ผู้บริหาร ตลอดจนข้าราชการทีไ่ ด้ทางานอยู่ทนี่ ี่ ทุกคนเป็นห่วงว่ากลัวจะ
ใช้งบประมาณไม่ถูกต้อง และไม่สมกับเนื้องาน ผมขอชี้แจงให้เกิดความเข้าใจ
ก่อนครับ ในแต่ละพืน้ ที่ ทีจ่ ะใช้งบประมาณในการจ่ายขาดเงินสะสมนั้น เรามี
การพูดคุยในส่วนของผู้บริหารแล้ว แต่ละพืน้ ทีม่ คี วามสาคัญทีไ่ ม่เหมือนกัน
ซึ่งเราจัดสรรงบประมาณเป็น ๓ ส่วน ปัญหาในแต่ละทีม่ คี วามแตกต่างกันไป
ในส่วนนั้นผมขอชี้แจงว่า เงินงบประมาณจ่ายขาดครั้ง นี้ จะลงในพืน้ ทีเ่ ขตที่ ๑
และ ๒ ต่อไปก็จะเป็นในส่วนของเขตที่ ๓ ถ้าท่านไม่เห็นด้วย ท่านก็จะมี
ปัญหาเช่นนี้อกี ต่อไปในเรื่องของคูระบายน้า ถ้าท่านมีปัญหา ท่านก็จะถูก
สมาชิกสภา เขตที่ ๑ และเขตที่ ๒ ค้านอย่างนี้เช่นกัน ซึ่งเราได้สอบถาม
ความคิดเห็นในส่วนของสมาชิกสภาแต่ละเขตแล้วว่า ปัญหาของท่าน
อยู่ตรงไหน ซึ่งปัญหาของหมูท่ ี่ ๖ และหมูท่ ี่ ๑๒ ก็มาจากท่านสมาชิกสภา
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ผมเกรงว่าต่อไปเราจะต่อยอดในส่วนของหมูท่ ี่ ๔ และหมูท่ ี่ ๙ ด้านคูระบายน้า
ทีท่ ่านบอกว่ายังมีปัญหาอยู่นั้น ก็ตอ้ งมาจากสมาชิกสภานาเรียนมายังผู้บริหาร
ถ้าเรามีงบประมาณทีจ่ ะแก้ปัญหาตรงนั้น เราก็ตอ้ งจ่ายขาดเงินสะสม
เพือ่ จะต่อยอดการดาเนินการให้แล้วเสร็จได้ ผมขอเรียนว่าทุกปัญหาในพืน้ ที่
สะเตงนอก เราจะใช้การบริหารรูปแบบเดียวกันมาแก้ปัญหาไม่ได้ ต่อไปถ้ามี
งบประมาณในส่วนทีจ่ ะบรรเทาและแก้ไขปัญหาในพืน้ ทีเ่ ขต ที่ ๓ เพือ่ เอา
น้าลงสู่ลาคลองได้ ตรงนี้ มีระยะทางเหลือเพียง ๒๐๐ เมตร เรากาลังคิดอยู่
ไม่ได้ละเลยแต่อย่างใด หากท่านสมาชิกสภาได้เข้ามาในเทศบาล ก็จะทราบว่า
คณะ ผู้ บริหารมีแนวคิดอย่างไร ซึ่งเราได้มกี ารพูดคุยกันทุกวันจันทร์
ของสัปดาห์ ผมมัน่ ใจว่า เขตที่ ๓ พอจะทราบแล้ว ไม่ว่าจะเป็นสมาชิกสภา
เขตที่ ๒ คุณสมชัย หิตานุกลู หรือ สมาชิกสภา เขตที่ ๓ คุณเพาซี มะเด็ง
ท่านทราบแล้วว่าโอกาสต่อไปเราจะแก้ปัญหาในส่วนพืน้ ทีข่ องเขตที่ ๓ ทีเ่ ราจะ
จ่ายขาดในการจัดสร้างคูระบายน้า เพราะสิ่งทีช่ าวบ้านเรียกร้องมาผ่านยัง
สมาชิกสภา ส่วนทีเ่ ราได้ดาเนินการนั้น ก็เนื่องจากได้รับการร้องเรียนมาจาก
ชาวบ้าน จาก สมาชิกสภาท่าน สมชัย ท่านนายก เทศมนตรี และ
รองนายกเทศมนตรี คุณอับดุลอายิ สามะ ท่านรอง สมภพ มีเดช ไม่ว่าจะ
เป็นท่านสมาชิกสภา หมูท่ ี่ ๖ ผมคิดว่าน่าจะมีอกี หลายเหตุผลทีจ่ ะตอบคาถาม
ว่าทาไมเราจาเป็นต้องจ่ายขาดเงินงบประมาณในส่วนนี้
ส่วนทีส่ อง ผมขอชี้แจงในส่วนทีท่ ่านสมาชิกสภา เข้าใจว่า ประมาณ
การค่าใช้จ่ายต่อต้นนั้น โดยท่านสมาชิกสภา คิดว่าต้นละเจ็ด หมืน่ กว่าบาทนั้น
ไม่ใช่ครับ ซึ่งในประมาณการนั้นยังมีคา่ หม้อแปลงด้วย โครงการนี้มจี านวน
๖๘ ชุด จะต้องมีหม้อแปลงด้วย ผมคิดว่าท่าน ส มาชิกสภาท่าน กานต์ชนก
น่าจะทราบดี โดยต้นทุนหม้อแปลง ๒ ชุด คิดเป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ถ้าท่าน
ไปบอกชาวบ้านว่าค่าใช้จ่ายตกชุดละเจ็ดหมืน่ กว่าบาทนั้น ชาวบ้านเขาจะคิด
ไปกันใหญ่ ถ้าเกินขอบเขตราคามาตรฐาน ก็จะต้องถูกตรวจสอบแน่นอน ซึ่ง
การประมาณการของเจ้าหน้าทีน่ ี้ จะอยู่ภายใต้กรอบทีก่ ฎหมายได้กาหนดไว้ทุก
ประการ ตามสิทธิทที่ ้องถิ่นสามารถกาหนดคุณสมบัตใิ นการติดตัง้ ได้
ฉะนั้น ผมขอชี้แจงว่า เสาไฟทีเ่ หลืออยู่ริมถนน เราจะทาเช่นเดียวกับ
พืน้ ทีม่ ลายูบางกอก โดยจะนาหลอดไฟทีอ่ ยู่ริมถนนนั้นเข้าไปติดตัง้ ในซอยทีย่ ัง
ไม่มแี สงสว่าง ซึ่งมีจานวนหลายดวง ตัง้ แต่ซอย ๑๒ จนถึงเทศบาล มีประมาณ
๒๐ – ๓๐ ดวง สิ่งเหล่านี้ ผมจะให้เจ้าหน้าทีก่ องช่าง นาชุดโคมไฟทีถ่ ูกรื้อถอน
ดังกล่าวเข้าไปในซอยทีย่ ังไม่มแี สงสว่าง ไม่ใช่ว่าเราจะรื้อแล้วทิง้ ไม่มปี ระโยชน์
ทุกครั้งทีเ่ รารื้อถอนมาแล้ว ก็ยังสามารถนาไปใช้ประโยชน์ตอ่ ได้ ผมขอชี้แจงว่า
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รูปแบบทีจ่ ะใช้ในการพัฒนาสะเตงนอก จะมีทุกมิตแิ ละพืน้ ที่ และสายนี้เป็น
สายหลักของเทศบาล แสงสว่างจากถนนปรามีแต–ตือเบาะ จนถึงเทศบาล
เป็นหน้าตาของเทศบาล เราได้ยกฐานะเป็นเทศบาลเมืองแล้ว ส่วนหนึ่งเราต้อง
มองภาพรวมของเทศบาล และทีส่ าคัญต้องแก้ปัญหาของชาวบ้านด้วย และผม
มัน่ ใจว่าเสียงทีท่ ่านยกมือวันนี้จะตอบรับกับพีน่ ้องประชาชนในพืน้ ทีไ่ ด้แน่นอน
เพราะเราได้ออกสารวจตามพืน้ ทีแ่ ล้ว ผมขอชี้แจงเพียงเท่านี้ครับ ขอบคุณครับ

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ ขอขอบคุณ คณะ
ประธานสภา

ผู้บริหารครับ ขอเชิญท่านรองสมภพ มีเดช ครับ

นายสมภพ มีเดช ต้องขออนุญาตกล่าวคาสวัสดีอกี ครั้งครับ ฟังจากทีท่ ่านสมาชิกสภา
รองนายกเทศมนตรี ทัง้ ๓ เขต ลุกขึ้นมาอภิปรายแล้วนับว่าเป็นข้อมูลทีน่ ่าชื่นชม ผมดีใจแทนชาว
บ้านเมืองสะเตงนอก หากว่าชาวบ้านมาได้ยินคาพูดของท่านเหล่านี้ ท่านแสดง
ความคิดเห็นต่างๆ ฟังแล้วน่าปลื้มใจ เลือกคนมาไม่ผิดจริงๆ ไฟฟ้าจากซอย ๑๒
มาถึงเทศบาล เป็นไฟฟ้าแสงจันทร์ ราคา ๕,๒๖๖,๐๐๐ บาท ในความรู้สึกของ
ท่านอาจจะแพง ก่อนหน้านี้ผมคิดเช่นเดียวกับท่านว่ามันแพง แล้วทีท่ ่านบอก
ว่าให้ใช้ตน้ ทุนชุดละ ๓,๐๐๐ บาท นาหลอดไฟขนาด ๔๐ วัตต์ ไปติดได้หรือไม่
ผมตอบได้เลยว่าได้ครับ แต่คาถามทีผ่ มจะถามท่านต่อนั้น ท่านจะนาไปติดไว้
ทีไ่ หน เราเพียงแค่ซื้อโคม หลอดพร้อมอุปกรณ์ ไปติดตัง้ โดยใช้เสาไฟฟ้าของ
การไฟฟ้า แล้วท่านคิดหรือยังเรื่องค่าเสาไฟทีเ่ รานาไปติดตัง้ นั้นยังไม่รวมต้นทุน
ทีค่ านวณไว้ ๓,๐๐๐ บาท ท่านยังไม่ได้บวกลงไป เราไปอาศัยเขาครับ แต่นี้
เป็นเสาไฟฟ้าของเราเอง และโครงการนี้ผมเคยกล่าวไว้ว่า ๗ สายทัง้ ตาบล
สะเตงนอกในราคาเท่ากัน และอีกข้อหนึ่งคือ ถนนสายนี้เป็นถนนทีจ่ ะเข้ามายัง
สานักงานเทศบาลเมืองสะเตงนอก ถ้าหากเราใช้ไฟราคา ๓,๐๐๐ บาท
เหมือนทีท่ ่านกล่าวนั้น แต่จะต้องทาเช่นนั้นทุกเขต ทุกสาย ซึ่งเราขอไม่ได้ จึง
ขอไฟแสงจันทร์ ยกตัวอย่างง่ายๆ หากเดินทางเข้ารัฐสภา เห็นทางเข้ารัฐสภา
หรือไม่ ถ้าเป็นถนนลูกรัง ท่านอยากจะเข้าไปหรือไม่ แขกบ้านแขกเมืองมา
เราอายเขาหรือไม่ครับ หากมาเวลาค่าคืน ไฟแสงสว่างติดบ้างดับบ้าง ซึ่งนั่นคือ
หน้าตา นี่คอื การตกแต่งเมืองข้อหนึ่ง ผมจึงอยากจะบอกว่าโครงการทีเ่ ทศบาล
ขอไว้นั้น เทศบาลขอเหมือนกัน และทีต่ ดิ ตัง้ ทางเข้า
สานักงาน
ต้องทาให้เหมือนกัน เพราะเทศบาลขอไว้ ๗ สาย และขอในรูปแบบเดียวกัน
แบบทีท่ ่านกล่าวว่า เอาเงิน ห้าล้านกว่าบาท มาหารเฉลี่ยแล้วแบ่งให้ทวั่ ทัง้ ๑๓
หมูบ่ ้าน ได้หรือไม่นั้น ทาได้เหมือนกันครับ แต่อายุการใช้งานและความ
สวยงามไม่มี ความคงทนถาวรไม่มี บางครั้งเราต้องยอมจ่ายแพง ยกตัวอย่าง
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วันนี้ ท่านใส่ชุดสูทมาทาไม เราใส่มาเพือ่ ให้เกียรติสถานทีใ่ นการประชุม
และให้เกียรติแก่ตวั ท่านเอง ซึ่งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
เพราะฉะนั้นเรื่องการตกแต่งเมืองก็เช่นเดียวกัน และคูระบายน้ากาลังคืบคลาน
ไปยังหมูบ่ ้านของท่าน เหมือนทีท่ ่านรองเสรีได้กล่าวไว้เมือ่ สักครู่นี้ หากว่าท่าน
สมาชิกสภา มีเวลาว่างสามารถเข้ามาพบปะ คุยกันได้ทุกวันจันทร์ ท่านจะได้
ทราบข่าวว่าขณะนี้ฝ่ายบริหาร ตัวแทนของท่านคิดอะไร ทาอะไร วางแผนอะไร
และทีเ่ ราจะทาต่อไปนั้น เรื่องถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ เรื่องคูระบายน้าทีท่ ่าน
กล่าวเมือ่ สักครู่นี้ เรื่องการร้องขอให้ไปปะถนนสายนั้น ไปซ่อมคูระบายน้าสาย
นี้ ฝ่ายบริหารมักจะตอบเป็นคาตอบทีเ่ ชิดหน้าชูตาว่าไม่มงี บประมาณ
ถูกต้องครับ เพราะตามทีท่ ่านถามเราว่า นาเงินจานวน
ห้า ล้านกว่าบาท
ไปจ่ายค่าไฟฟ้า เงินตรงนี้เป็นเงินสะสมครับ เอาไปจ่ายค่าซ่อมคูระบายน้าได้
หรือไม่ คนละเรื่องกันครับ เช่น เหมือนเงินในกระเป๋าท่าน
ท่านได้ให้กบั ภรรยาเพือ่ เป็นค่ากับข้าว ค่าเลี้ยงดูบุตร และภาระต่างๆ ภายใน
บ้าน แต่ท่านจะเอาไปซื้อของใช้ส่วนตัวได้หรือไม่ มันไม่ถูกต้องใช่หรือไม่ครับ
มันไม่สมควรครับ เพราะเป็นเงินคนละกระเป๋า รายจ่ายคนละชนิด จึงเป็น
คาตอบว่าไม่มงี บประมาณ เพราะงบประมาณได้แบ่งออกเป็นส่วนๆ แล้ว
อยากให้ท่านเข้ามานั่งคุยกับเรา เราจะได้บอกว่า เงินตรงไหนเอาไปจ่าย
อะไรบ้าง อยากให้ท่านทราบ คาตอบทุกคาถามทีต่ อบไปนั้นสามารถอธิบายให้
ท่านฟังได้ ขอบคุณครับ

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ ขอบคุณคณะบริหาร ทีไ่ ด้ชี้แจงรายละเอียดในระเบียบวาระนี้
ประธานสภา เชิญสมาชิกสภา เขตที่ ๓ ครับ
นายศราวุธ อับดุลกอเดร์ ยานยา ขอบคุณท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๓ ทุกท่าน ผมนายศราวุธ อับดุลกอเดร์ ยานยา สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
สะเตงนอก เขตที่ ๓ ขอบคุณท่านคณะผู้ บริหาร ขอชื่นชม ท่านมีความเป็น
ห่วงเป็นใย ท่านได้ใส่ใจดูแลประชาชนอย่างทัว่ ถึง รวมทัง้ สมาชิกสภาเอง
ก็ได้รับการตอบสนองเป็นอย่างดีกบั หลักการบริหารของท่าน ผมขอแย้ง สักนิด
เมือ่ สักครู่นี้ ผมคิดว่าตอนแรกท่านจะไม่เอ่ย แต่ท่านก็เอ่ยขึ้นมา เป็นธรรมดา
ในการประชุมสภา บทบาทหน้าทีข่ องแต่ละท่านก็ตา่ งกันไป ผมเองก็ตอ้ งทา
หน้าทีเ่ ป็นตัวแทนของชาวบ้านคนหนึ่ง ท่านบอกว่างบประมาณเงินสะสมจะไป
ทาถนนนั้นไม่ใช่ครับท่าน ผมขอให้ท่านกลับไปศึกษาอีกครั้งหนึ่ง ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗
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นายศราวุธ อับดุลกอเดร์ ยานยา แก้ไขเพิม่ เติม ฉบับที่ ๒ ๒๕๔๘ ข้อ ๘๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้
สมาชิกสภา เขตที่ ๓
จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมตั จิ ากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้
๑) ให้กระทาได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอานาจหน้าทีข่ ององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเกีย่ วกับด้านการบริการชุมชมและสังคม หรือกิจการที่
เป็นการเพิม่ พูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการทีจ่ ัดทาเพือ่
บาบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทัง้ นี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามทีก่ ฎหมายกาหนด
๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแต่ละประเภทตามระเบียบนี้แล้ว
๓) เมือ่ ได้รับอนุมตั ใิ ห้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องดาเนินก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่
ดาเนินการภายในระยะเวลาทีก่ าหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป
ทัง้ นี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียง
พอทีจ่ ะจ่ายค่าใช้จ่ายประจาและกรณีฉุกเฉินทีม่ สี าธารณภัยเกิดขึ้น โดยการใช้
จ่ายเงินสะสมให้คานึงถึงฐานะการคลัง และเสถียรภาพในระยะยาว
ผมอ่านคร่าวๆ แสดงว่าถนนหนทาง คูระบายน้า ก็สามารถจ่ายขาดได้
ครับท่าน เมือ่ สักครู่นี้ ผมขอแย้งข้อนี้ข้อเดียว เพือ่ สร้างความเข้าใจกับเพือ่ น
สมาชิกหลายๆ ท่านทีย่ ังไม่ได้ศกึ ษาในข้อระเบียบนี้ ดังนั้น ทีผ่ มนาเรียนตัง้ แต่
ต้น งบประมาณเรามีอยู่จากัด และยังมีความจาเป็นหลายด้าน ส่วนตัวผมไม่ได้
คัดค้าน และเห็นด้วย แต่อยากจะให้เปลี่ยนรูปแบบ เพือ่ ทีจ่ ะให้เกิดความ
ยุตธิ รรมทัว่ ถึง เหมือนทีท่ ่านรองนายกเทศมนตรีได้นาเรียนว่า ได้มกี ารจัดสรร
ไว้ว่า ปีนี้ลงพืน้ ที่ ใด ขอบคุณท่าน คณะผู้ บริหารมากครับทีพ่ ยายามดูแล
พยายามให้ความสาคัญอย่างเสมอภาค แต่ว่าผมมาดูในส่วนของงบประมาณ
ทีจ่ ะใช้ ถ้าเป็นงบประมาณปกติไม่มปี ัญหา ด้วยความยินดีทมี่ กี ารพัฒนา
แต่ตรงนี้มาใช้เงินสะสม เพราะในระเบียบได้ระบุชัดเจนว่า ต้องมีความจาเป็น
ในการจ่ายขาดเงินสะสม แต่ถามว่ามีความจาเป็นมากน้อยเพียงใด อันนี้อาจจะ
มีความ จาเป็นมากทีส่ ุดในส่วนของฝ่ายบริหารก็ได้ แต่ส่วนตัวผมทีเ่ ป็นสมาชิก
สภาเป็นตัวแทนของของชาวบ้าน ผมมองว่ายังไม่ถึงกับจาเป็นมาก ก็ขึ้นอยู่กบั
สภาแห่งนี้ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ จะเห็นด้วยอย่างไรก็แล้วแต่
ขอขอบคุณ สวัสดีครับ
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นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ เชิญสมาชิกสภา เขตที่ ๒ ครับ
ประธานสภา
นางอุมาพร ใจแผ้ว กราบเรียนท่านประธานสภาทีเ่ คารพ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒ ทุกท่าน ดิฉันนางอุมาพร
ใจแผ้ว สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
เขตที่ ๒ ต้องขออนุญาตเพิม่ เติมอีก สักนิด ถ้าในส่วนของเรื่องคูระบายน้า
ขออนุญาตเอ่ยนาม ท่านรองเสรี ได้กล่าวไว้ ขอให้ยกไว้ในครั้งต่อไปดีกว่าไหม
เราจะนาเข้าสู่การประชุมสภา มีความจาเป็นมากน้อยเพียงใด ว่าไปตาม
ระเบียบ ว่าไปตามความจาเป็น แต่ดฉิ ันไม่ได้ขัดขวางทุกกรณี แต่มองความ
จาเป็นเร่งด่วนของชาวบ้านจริงๆ ว่าสิ่งไหนควรจะกระทา และดาเนินการต่อ
และขออนุญาตเอ่ยนามท่านรองสมภพ ทีไ่ ด้กล่าวไว้เกีย่ วกับสถานการณ์และ
เห็นความสาคัญของหน้าตาเทศบาล ทีอ่ ยากให้สละสลวย ไปไหนมาไหนก็มคี น
ชื่นชมว่า ทางเทศบาลเมืองสะเตงนอก เจริญงดงามด้วยเส้นทาง มีไฟฟ้าสว่าง
แต่หารู้ไม่ว่า ในพืน้ ทีบ่ างส่วนทีห่ ่างไกลออกไป ความจาเป็นเรื่องไฟฟ้า
มีมากกว่า ไม่ได้คดั ค้านว่าไม่ให้ทา แต่โครงการทีท่ ่านรองสมภพได้กล่าวว่า
ไฟฟ้า ๗ โครงการทีท่ ่านได้นาเสนอและติดตามอย่างลับๆ นั้น ในเมือ่ เรารอกัน
มาแล้ว คาดว่าท่านเคยปรารภไว้ไม่ต่ากว่า ๔ – ๕ เดือน ถ้าเรารอออกไปอีก
๒ – ๓ เดือน คงไม่เป็นไร เพียงแต่ว่า งบประมาณ ๕,๒๖๖,๐๐๐ บาทนี้
ตามทีท่ ่านศราวุธ อับดุลกอเดร์ ยานยา ได้กล่าวไว้ อาจจะปรับเปลี่ยน เพือ่ ให้
มีไฟฟ้าก่อน เพือ่ ให้พอมองเห็นความสว่างอยู่ในชุมชน ทีไ่ ม่มแี สงสว่างจริงๆ
ซึ่งห้าล้านกว่าบาทนี้เป็นงบประมาณทีม่ ากจริงๆ ไม่ใช่ ห้าแสนกว่าบาท
เพราะฉะนั้นมันสามารถปรับปรุงได้ และสามารถบริการสาธารณะ
ให้กบั ประชาชนได้อย่างท่องแท้ เพียงแต่หน้าตาเราอาจจะต้องปรับลด สักนิด
เพือ่ เอาความจาเป็นของประชาชนในพืน้ ทีข่ องท่านเอง ตามทีเ่ ขาได้คาดหวังกับ
ผู้บริหารทีเ่ ขาเลือกมา เราต่อสู้กนั ทางด้านการเมือง การหาเสียงกันมาก็มาก
พอแล้ว ท่านก็คงทราบดี แล้วทุกๆ ทีท่ ที่ ่านลง ทุกเขตทัง้ ๓ เขต ท่านก็ทราบว่า
จุดใดทีเ่ ป็นจุดบอด จุดมืด ทีต่ อ้ งการแสงสว่าง จุดใดทีต่ อ้ งการคูระบายน้า
ความจาเป็นเร่งด่วนทีต่ อ้ งทา อย่ามองแต่ภาพลักษณ์ว่าในเขตพืน้ ทีข่ องท่าน
มีสมาชิกสภาของท่านอยู่ แล้วท่านลงจุดใดทีอ่ ยู่ในเขตพืน้ ทีท่ ที่ ่านดูแลอยู่
ดิฉัน ๔ คน อาจจะอยู่นอกเหนือจากทีท่ ่านคาดการณ์ไว้ และได้เข้ามาอยู่ใน
ตรงนี้ แต่ถ้าถามว่าอยากจะให้ความร่วมมือกับทางเทศบาลหรือไม่นั้น ดิฉัน
อยากให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ แต่กอ็ ยู่ทคี่ ณะผู้บริหารว่าจะยินดีรับพวกเรา
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นางอุมาพร ใจแผ้ว
สมาชิกสภา เขตที่ ๒

เข้าร่วมทางานหรือไม่ ตามทีท่ ่านได้แถลงไว้ว่า เราควรร่วมมือกัน เพราะท่าน
เป็นสมาชิกสภาตัวแทนเขตของแต่ละเขตทีป่ ระชาชนเลือกมา แต่ทดี่ ฉิ ันมอง
ตรงนี้ ไม่ได้คดั ค้านเรื่องของแสงสว่าง อยากให้มี แต่ขอเปลี่ยนอย่างที่
ท่านศราวุธ อับดุลกอเดร์ ยานยา ได้กล่าวมา เพราะเป็นใช้จ่ายโดยสิ้นเปลือง
และยังไม่จาเป็นเท่าทีค่ วร ดิฉันคิดว่า ท่านรองสมภพ จะไม่กล่าวแล้ว แต่กย็ ัง
กล่าวมาอีก ท่านรอง สมภพได้ยกตัวอย่างไว้ว่า ท่านได้แบ่งเงินเดือนให้กบั
ภรรยาก้อนหนึ่ง และตัวท่านก้อนหนึ่ง ซึ่งก็จะเป็นเงินคนละก้อน ดิฉันเข้าใจค่ะ
ว่าเป็นเงินคนละก้อน แต่ในฐานะทีด่ ฉิ ันเป็นผู้หญิงเพียงคนเดียวในสมาชิกสภา
และทาหน้าทีเ่ ป็นภรรยา เงินในส่วนทีท่ ่านสมมตินั้นว่า คุณสามีให้มาดิฉันต้อง
เล็งเห็นถึงความจาเป็นของครอบครัวก่อนว่า อันดับแรก เรื่องการกินของ
ครอบครัวสมบูรณ์หรือไม่ รองลงมาความจาเป็นในครัวเรือน เราจาเป็นต้องมี
อะไรบ้าง นี่คอื หลักง่ายๆ ของภรรยาทีด่ แู ลเรื่องการเงิน ส่วนพวกเสื้อผ้า
เครื่องแต่งตัวเป็นอันดับถัดไป ดิฉันเลยขอย้อนกลับตรงนี้ไปยังท่าน รอง สมภพ
ว่า ให้ควรเข้าใจสักนิดว่า การบริหารเงินนั้น บางทีท่านเป็นหัวหน้าครอบครัว
อาจจะมีความคิดทีก่ า้ วหน้ากว่าว่าเงินก้อนนี้ ท่านควรจะแบ่งและวางแผน
อย่างไรอีกส่วนหนึ่ง มีความคิดเห็นต่างเพศกัน อาจจะมองอีกแบบหนึ่ง
ว่าความจาเป็นของครอบครัวมาอย่างไร สะเตงนอกเรามี ๑๓ หมูบ่ ้าน
เหมือนครอบครัวไม่ใช่เขตใด เราถือว่าเป็นครอบครัวเดียวกัน โดยมีท่าน
นายกเทศมนตรีเป็นหัวหน้าครอบครัว ท่านเปรียบเสมือนเป็นแม่บ้านทีค่ อย
ดูแลว่าครอบครัวเรามีความจาเป็นต้องจ่ายเงินอะไรบ้าง ในงบประมาณที่
มีอยู่ ดิฉันขอกราบเรียนตรงนี้และขอให้ท่านโปรดพิจารณาสักนิดก่อนทีจ่ ะมี
การลงมติ อยากจะเห็นความเจริญเข้าสู่ประชาชนจริงๆ ขอบคุณคะ

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ เรียนเชิญ
ประธานสภา

คณะผู้บริหารชี้แจงครับ

นายเกษมสันต์ สาแม ขออนุญาตท่านประธานสภา ผู้
เข้าร่วมประชุมทีเ่ คารพรักทุกท่าน
นายกเทศมนตรี ผมนายเกษมสันต์ สาแม นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก ฟังจากท่านสมาชิก
สภาพาดพิงนาเรียนอภิปรายชี้แจงแล้ว ผมคิดแล้วว่า ตาบลสะเตงนอกนั้น
ทุกคนน่าจะทราบกันดีว่ามี ๑๓ หมูบ่ ้าน
ประชาชนจานวนมาก
พืน้ ทีก่ ว้างปัญหา มาก และในเรื่องของงบประมาณได้ประมาณการไว้แล้ว
ในเทศบัญญัติ ตัง้ งบประมาณไว้เก้าสิบ กว่าล้านบาท ในส่วนนี้จะมาจ่ายขาด
เงินสะสมไม่ได้อยู่ในเทศบัญญัติ ในเมือ่ เงินสะสมเรามีอยู่ ท่านกล่าวว่าเรา
เป็นครอบครัวเดียวกัน แนวทางของผมทุกครั้งทีผ่ มทาไปแล้ว อย่างที่ท่าน

- ๒๗ -

นายเกษมสันต์ สาแม
นายกเทศมนตรี

รองสมภพได้กล่าวไปแล้วว่า ทุกๆ วันจันทร์ ของสัปดาห์ สมาชิกสภาที่
ไม่มภี ารกิจใดสาคัญ ขอให้มาเข้าร่วมหารือกัน นาเสนอปัญหา
ทุกท่าน คือ
ตัวแทนประชาชน ผมจะคอยเตือนฝ่ายปฏิบัติ นั่นคือ เจ้าหน้าทีข่ องประชาชน
ต้องทาเพือ่ ประชาชนเป็นหลัก ข้าราชการเป็นฝ่ายปฏิบัติ ให้ปฏิบัตเิ ป็นรูปธรรม
ขึ้นมา เพือ่ ทีจ่ ะนาเสนอในทีป่ ระชุม ผมคิดว่าทุกคนมองในมุมลบ โดยคิดว่าผม
จะสร้างความเจริญในพืน้ ทีข่ องตนเอง ทุกเรื่องทีท่ าไปก็ขึ้นอยู่กบั ทุกท่าน
อยู่ทสี่ ภาว่าเห็นด้วยหรือไม่ เริ่มแรกผมก็ได้ชี้แจงแล้วว่า งบประมาณประจาปี
๒๕๕๖ มีเงินสะสมอยู่จานวนหนึ่ง มาทากันก่อนทีป่ ีงบประมาณจะสิ้นสุดลง
อยากจะให้ชาวบ้านเห็นผลงานของทุกท่าน สร้าง คูระบายน้า จาเป็นในเรื่อง
การป้องกันน้าท่วม ไฟแสงสว่างนั้นก็มคี วามจาเป็น ซึ่งทุกท่านก็น่าจะทราบกัน
อยู่แล้วว่า ตอนนี้บ้านเราเกิดสถานการณ์บ่อยครั้ง เพือ่ ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน ส่วนหนึ่งก็เป็นหน้าทีท่ เี่ ราต้องรับผิดชอบด้วย ผมอยากให้ ทุก
ท่านคิดและโปรดเห็นด้วยกับโครงการนี้ และผมขอนาเสนอให้เจ้าของพืน้ ที่
สมาชิกสภาเขตที่ ๑ คุณอับดุลนาเซร์ ฮะ ว่าเห็นด้วยหรือไม่ อย่างไร และผม
ก็ยินดีจะทาตามมติในสภาแห่งนี้ ขอบคุณครับ

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ เรียนเชิญสมาชิกสภา เขตที่ ๑ ครับ
ประธานสภา
นายอับดุลนาเซร์ ฮะ กราบเรียนท่านประธานสภา และสมาชิกสภา คณะผู้บริหาร และ
สมาชิกสภา เขตที่ ๑ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายอับดุลนาเซร์ ฮะ สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองสะเตงนอก เขตที่ ๑
ในเมือ่ ท่านนายก เทศมนตรี ขอให้ผมนาเสนอ
เพิม่ เติมถึงความจาเป็น ผมยินดีครับ แต่อนั ทีจ่ ริงแล้ว สมาชิกสภาทุกท่านได้
รับทราบถึงปัญหาต่างๆ แล้ว จากพืน้ ทีห่ มูท่ ี่ ๑๒ ถึงหมูท่ ี่ ๖ หรือตัง้ แต่ซอย ๑๒
รอยต่อระหว่าง เทศบาลนครยะลา ถึงสามแยกเทศบาล ในเมือ่ ท่านก็เห็นด้วย
กับชีวิตและทรัพย์สินของชาวบ้านในการสัญจรไปมา ไม่ว่าจะเป็นการเกิด
อุบัตเิ หตุ หรือว่าการปล้นชิงทรัพย์ ก็มเี หตุการณ์เกิดขึ้นบ่อยๆ ตัง้ แต่ปากซอย
๑๒ มาถึงสามแยกหน้าเทศบาล มีการเกิดเหตุอย่างนี้บ่อยครั้ง เมือ่ ไม่กเี่ ดือน
ก่อน หน้าร้านขายไก่ย่าง ชาวบ้านถูกปล้นชิงทรัพย์ไป เป็นการชิงสร้อยคอ
ทองคาหนัก ๑ บาท ให้เขาไปฟรีๆ และไม่สามารถติดตามได้ เพราะว่ามืด
มากๆ ขนาดมีคนอยู่ในทีเ่ กิดเหตุคนหนึ่งแต่มองป้ายทะเบียนรถไม่ชัดเจน
เพราะความสว่างไม่เพียงพอ ผมจึงเล็งเห็นปัญหาตรงนั้น และได้ปรึกษากับฝ่าย
บริหารว่า เทศบาลสมควรทีจ่ ะติดตัง้ ไฟฟ้าแสงสว่างให้เพียงพอกับถนนสายนี้
ซึ่งเป็นถนนสายหลักของเทศบาล เพือ่ เป็นหน้าเป็นตาของเทศบาลด้วยครับ

- ๒๘ -

นายอับดุลนาเซร์ ฮะ ทีย่ กตัวอย่างมานั้นเป็นการชิงทรัพย์ ในเรื่องของการเกิดอุบัตเิ หตุกม็ บี ่อยครั้ง
สมาชิกสภา เขตที่ ๑ เช่น ทีส่ ี่แยกอนามัย ซึ่งบางครั้งไฟติดบ้างดับบ้าง ไฟมีอยู่ดวงเดียว
และหาคูก่ รณีไม่เจอเหมือนเช่นเคย ผมมองความสาคัญตรงนี้ ถ้าในเขตพืน้ ที่
ของท่านเกิดปัญหาเช่นนี้บ่อยๆ ท่านจะนั่งอยู่เงียบๆ อย่างนี้หรือไม่ครับ
ผมขอเป็นตัวแทนคนหนึ่งของประชาชนในเขตพืน้ ทีท่ รี่ ับผิดชอบ และเขตพืน้ ที่
ใกล้เคียงระหว่างเขตที่ ๑ กับเขตที่ ๒ ผมนั่งดูไม่ได้ครับ ผมขอชี้แจงเพียงเท่านี้
ครับ ขอบคุณครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาท่านใดมีการอภิปรายเชิญครับ
ประธานสภา เชิญสมาชิกสภา เขตที่ ๒ ครับ
นางอุมาพร ใจแผ้ว กราบเรียนท่านประธานสภาทีเ่ คารพ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ
สมาชิก เขตที่ ๒ ทุกท่าน ดิฉันนางอุมาพร ใจแผ้ว สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก เขตที่ ๒
ขออนุญาตเอ่ยนามท่านศราวุธ อับดุลกอเดร์ ยานยา ท่านได้เล็งเห็นถึงความ
จาเป็น ไม่ใช่ว่าในเขตพืน้ ทีข่ องท่าน จะมีขโมย เพียงทีเ่ ดียว เพราะพืน้ ทีเ่ ขตที่
๒ และเขตที่ ๓ ก็มเี หตุการณ์เช่นนี้เหมือนกัน แต่ท่านมองว่าในเขตพืน้ ที่
ตรงนั้น มีการจี้ปล้นชิงทรัพย์ ดิฉันก็เห็นด้วยทีจ่ ะให้มแี สงสว่าง แต่ทดี่ ฉิ ัน
คัดค้านก็คอื ว่า มันมีความจาเป็นเพียงพอไหมทีท่ ่านต้องติดไฟแสงจันทร์ใน
มูลค่า ๕,๒๖๖,๐๐๐ บาท เท่านั้นเอง ถ้าท่านกล่าวแบบนี้กแ็ สดงว่า ในเขต
พืน้ ทีข่ องท่านมีไฟฟ้าเพียงพอแล้ว ตามตรอกซอกซอยตักวา แต่ในเขตที่ ๒
ยังไม่เพียงพอคะ เช่นซอยรุ่งตะวัน ชาวบ้านออกมาท่านกลางความมืด
อย่างถนนเส้นเนินหูกวาง ไปโรงเรียนอิสลาฮียะห์กม็ ดื ถนนเส้นหลังอนามัย
ก็มดื และทางซอยมีเกียรติทมี่ ชี าวบ้านอยู่ดา้ นในข้างทางเป็นป่าหญ้ามีงเู ห่า
จานวนมากก็มดื เขตที่ ๒ ยังไม่เพียงพอในเรื่องของไฟฟ้าแสงสว่าง ถ้าถามว่า
ในพืน้ ทีด่ ฉิ ัน จาเป็นต้องใช้ไฟฟ้าหรือไม่ ดิฉันตอบได้เลยว่าจาเป็นมากไม่ว่า
จะเป็นการขโมย จี้ปล้นชิงทรัพย์ ขโมยขึ้นบ้าน หรือถูกทาร้ายร่างกาย มีความ
จาเป็นหมดทุกส่วน ดังนั้นจึงขอพิจารณาเพียงเท่านี้ ถ้าหากปรับเปลี่ยนไปใช้ใน
สิ่งทีเ่ ราจาเป็น อย่างเช่นเราติดไฟเพิม่ เติม อาจจะมีมลู ค่าไม่เท่านี้ แต่เพิม่ ความ
สว่างพอทีจ่ ะบรรเทาความเดือดร้อนในทุกส่วนของเขตสะเตงนอก เน้นค่ะ
ในทุกส่วนของสะเตงนอก จะได้หรือไม่คะ และตามโครงการทีท่ ่านรองสมภพ
มีเดช ภูมใิ จหนักหนาว่าท่านได้ตดิ ตามเรื่องโครงการไฟฟ้า ๗ สาย ติดตามแบบ
ลับๆ ไม่ทราบว่าเป็นเจมส์บอล หรือ ๐๐๗ หรือเปล่า ตรงนี้ดฉิ ันอยากให้ท่าน
ติดตามต่อไป เพือ่ ของบประมาณส่วนราชการลงมา แต่เรามองแค่ความ
เดือดร้อนของคนในพืน้ ทีเ่ ท่านั้นเองทีม่ คี วามจาเป็นในร้อยเปอร์เซ็นต์ความ

- ๒๙ นางอุมาพร ใจแผ้ว จาเป็นมีแค่ไหน ต้องขอความเห็นใจ ให้สามารถจัดสรรได้ครบทุกส่วน และ
สมาชิกสภา เขตที่ ๒ ไม่ได้คดั ค้าน แต่ขอปรับเปลี่ยนจากงบประมาณห้าล้านกว่าบาท ให้ปรับเปลี่ยน
ในรูปแบบอืน่ พอทีจ่ ะประทังให้กบั คนในพืน้ ทีอ่ นื่ ๆ ได้หรือไม่ อย่างเขตที่ ๓
และเขตที่ ๑ ทีเ่ ข้าไปตามหมูบ่ ้านลางา เป็นต้น ขอให้มแี สงสว่างพอมองเห็น
ก่อน แล้วชาวบ้านทุกส่วนจะเห็นด้วย ไม่ใช่แต่เฉพาะเขตของท่าน ทุกเขต
ก็จะเห็นผลงานของท่านหมด แม้จะเป็นเพียงไฟดวงเล็กๆ แต่ยังพอมองเห็น
แสงสว่างได้ ตรงนี้กต็ อ้ งขอร้อง ขอบคุณค่ะ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ เชิญสมาชิกสภา เขตที่ ๓ ครับ
ประธานสภา
นายอดุลย์ แวโวะ เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร ตลอดจนเพือ่ นสมาชิกสภา
สมาชิกสภา เขตที่ ๓ ทุกท่าน ผมได้ฟงั เพือ่ นสมาชิกสภาหลายๆ ท่าน เพือ่ นสมาชิกสภา
ทัง้ เขตที่ ๑ เขตที่ ๒ และ เขตที่ ๓ ได้อภิปรายพอสมควรแล้ว ผมเข้าใจเจตนา
ของเพือ่ นสมาชิกทุกท่าน แต่ในเรื่องการขอใช้งบประมาณตรงนั้น ผมก็พอ
เข้าใจครับ แต่ทงั้ นี้ทงั้ นั้น ในวาระที่ ๔ ผมขอมติครับ สมควรแก่เวลาแล้วใน
การอภิปราย ผมขอมติครับ ขอบคุณครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ ครับ เชิญฝ่ายบริหารครับ
ประธานสภา
นายสมภพ มีเดช ขออนุญาต และกล่าวสวัสดีอกี ครั้งหนึ่ง หลังจากทีผ่ มได้เสนอ
รองนายกเทศมนตรี ญัตติที่ ๔ เรื่องไฟฟ้าแสงจันทร์ ไฟส่องสว่างในพืน้ ทีต่ าบลสะเตงนอก มีสมาชิก
สภาหลายท่านช่วยกันอภิปราย แสดงความคิดเห็นกันต่างๆ แต่อยากจะขอแจ้ง
ให้ทราบว่าในหลายหมูบ่ ้าน เราได้ตดิ ตัง้ ไฟแสงจันทร์ไปเกือบหมดแล้วครับ
ไม่ว่าจะเป็น หมูท่ ี่ ๑, ๒, ๕, ๘, ๙, ๑๐ และหมูท่ ี่ ๑๑ กาลังจะติดตัง้ และวันนี้ก็
มาถึงหมูท่ ี่ ๑๐ และหมูท่ ี่ ๑๒ แล้วยาวมาถึงหมูท่ ี่ ๖ ก็รู้สึกดีใจทีท่ ่านร่วมกัน
แสดงความคิดเห็น ท่านอยากจะปรับจะเปลีย่ น งบประมาณ ๕,๒๖๖,๐๐๐ บาท
ผมก็เห็นด้วย แต่ทงั้ นี้ ทัง้ นั้น อานาจนั้นตกอยู่ในมือของท่าน สักครู่ได้โปรด
พิจารณาว่าท่านเห็นเหมาะสมทีจ่ ะให้ตดิ ตัง้ รูปแบบใดๆ ผมต้องขอขอบคุณ
ทุกท่าน ทีช่ ่วยกันแสดงความคิดเห็น ขอบคุณมากครับ สวัสดีครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ เรียนเชิญเลขานุการสภาดาเนินการต่อครับ
ประธานสภา
นายสมหมาย ลูกอินทร์ การลงมติจะใช้วิธีการลงมติแบบเปิดเผย ยกมือขึ้นพ้นศีรษะ
เลขานุการสภา มีสมาชิกสภาท่านใด เสนอนอกเหนือจากนี้ เชิญครับ

- ๓๐ นายบากอรี บาเก็ง ผมขอเสนอวิธีแบบเดียวกันกับระเบียบวาระที่ ๓ คือ แบบยกมือและ
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๑ บันทึกชื่อในรายงานการประชุมครับ
นายสมหมาย ลูกอินทร์ สมาชิกสภาท่านใด อนุมตั จิ ่ายขาดเงินสะสม โครงการขยายเขตไฟฟ้า
เลขานุการสภา และติดตัง้ โคมไฟ (แสงจันทร์) สายผังเมือง ๔ (ซ. ๑๒)
– พงบูโล๊ะ หมูท่ ี่ ๖, ๑๐
และหมูท่ ี่ ๑๒ บ้านตือเบาะ – พงบูโละ จานวน ๖๘ ชุด งบประมาณ
๕,๒๖๖,๐๐๐ บาท โปรดยกมือขึ้นครับ
ทีป่ ระชุม มีมติ เห็นชอบ ๑๐ เสียง
ประกอบด้วย
๑. นายกราซี แวนะลัย สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๑
๒. นายบากอรี บาเก็ง สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๑
๓. นายสุกรี เจ๊ะเงาะ สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๑
๔. นายอับดุลนาเซร์ ฮะ สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๑
๕. นายมะยูโซ๊ะ โต๊ะแว สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๑
๖. นายดอเลาะ สะหัดอีตา สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒
๗. นายสมชัย หิตานุกลู สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒
๘. นายเพาซี มะเด็ง สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๓
๙. นายอดุลย์ แวโวะ สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๓
๑๐. นายอับดุลเลาะ กาซอ สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๓
ไม่เห็นชอบ ๕ เสียง
ประกอบด้วย
๑. นายบัญชา ศิริ สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒
๒. นายปฐม ปันสรณะ สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒
๓. จ่าสิบเอก วรดร รอดทุกข์ สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒
๔. นางอุมาพร ใจแผ้ว สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒
๕. นายศราวุธ อับดุลกอเดร์ ยานยา สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๓
งดออกเสียง ๓ เสียง
ประกอบด้วย
๑. นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๑
๒. นายกานต์ชนก กูเ้ กียรติเนาวบุตร สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๓
๓. นายอิทธินันท์ สาเฮาะ สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๓

- ๓๑ -

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์
ประธานสภาเทศบาล สะสม

ขอขอบคุณ สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ทีอ่ นุมตั ใิ ห้จ่ายขาดเงิน

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอืน่ ๆ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาท่านใดมีการเสนอแนะ เรียนเชิญครับ
ประธานสภาเทศบาล
นางอุมาพร ใจแผ้ว กราบเรียนประธานสภาทีเ่ คารพ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒ ดิฉันนางอุมาพร ใจแผ้ว สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก เขตที่ ๒
ในวาระอืน่ ๆ ดิฉันมีเพียงเรื่องเดียวค่ะ แต่เนื่องจากว่าได้รับทราบข้อมูลมา และ
ยังไม่ทันได้ดาเนินการทีจ่ ะไปติดตามและทาเป็นหนังสือยื่นให้กบั ท่าน ผ่านยัง
ท่านประธานสภา ให้กบั คณะผู้บริหารในซอยตือเบาะ ๕ ชาวบ้านทางฝั่งขวามือ
ได้ลงทุนกันในการทาคูระบายน้าตัง้ แต่ทไี่ ด้เริ่มเข้ามาอยู่ โดยบ้านแต่ละจะ
ลงทุนเป็นเงิน ๑๑,๐๐๐ บาท จนไปต่อกับท่อของเทศบาลเมืองสะเตงนอก
ซึ่งอยู่ดา้ นหลังซอยตือเบาะ ๕ แต่ปรากฏว่ามีเจ้าของทีด่ นิ ซึ่งได้ทาการถมทีด่ นิ
และทาให้ครู ะบายน้าทีเ่ ขาได้ร่วมกันสร้างมาได้พงั ลง ตรงบริเวณทีม่ ตี น้
มะพร้าวอยู่คะ แต่หลักฐานดิฉันยังไม่ได้ไปถ่ายมาเป็นรูปแบบหนังสือให้
เรียบร้อย จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านประธานสภาผ่านไปยังทางคณะ
ผู้บริหารช่วยดาเนินการไปเยี่ยมเยียนและให้ช่วยเหลือให้กบั บ้านจุดนั้นด้วย
เพราะว่าคูระบายน้าของเขาจะไม่สามารถใช้การได้ การใช้จ่ายน้าของแต่ละ
บ้านจะไหลลงมาเต็มบนถนน ขอฝากด้วยคะ ขอบคุณคะ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาท่านใดมีการสอบถาม เสนอแนะ เรียนเชิญครับ
ประธานสภาเทศบาล ถ้าไม่มผี ู้เสนอแนะ ก่อนปิดการประชุม ผมขอความร่วมมือจากสมาชิกสภาทุก
ท่าน ในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งวรรคหมายเหตุได้ระบุการแต่งด้วยการสวมใส่ชุด
สูท ตามทีท่ ่านรองสมภพ มีเดช ได้กล่าวไว้เมือ่ สักครู่นั้น การให้เกียรติที่
ประชุม จึงขอความร่วมมือจากสมาชิกสภาทุกท่าน ขอให้ปฏิบัตติ ามระเบียบ
การประชุมเพือ่ ความเรียบร้อย ครั้งต่อไปถ้าท่านไม่ปฏิบัตติ าม ผมขอให้ท่าน
ชี้แจงด้วย ทัง้ สมาชิกสภาและฝ่ายบริหาร โดยเฉพาะฝ่ายบริหารครับ ขอบคุณ
ครับ
ปิดการประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น.

- ๓๒ -

สมหมาย ลูกอินทร์ ผู้จดรายงานการประชุม
(นายสมหมาย ลูกอินทร์)
เลขานุการสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
อับดุลนาเซร์ ฮะ) ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายอับดุลนาเซร์ ฮะ)
ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม
สมชัย หิตานุกลู ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายสมชัย หิตานุกลู )
กรรมการตรวจรายงานการประชุม
อับดุลเลาะ กาซอ ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายอับดุลเลาะ กาซอ)
เลขานุการกรรมการตรวจรายงานการประชุม
--------------------------------------------------------------------------สภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก ได้รับรองรายงานการประชุมฉบับนี้เรียบร้อยแล้ว เมือ่ คราว
ประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก ครั้งที่
๓ /๒๕๕ ๖ สมัยสามัญ สมั ยที่ ๒ (ครั้งที่ ๑)
วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๖
(ลงชื่อ) อับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์
(นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์)
ประธานสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก

