รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ (ครั้งที่ ๑)
วัน ศุกร์ ที่ ๑๖ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๕๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
______________________
ผูม้ 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

- ๒-

ผูเ้ ข้าร่วมประชุม
๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.
๒๔.
๒๕.
๒๖.
๒๗.
๒๘.
๒๙.
๓๐.
๓๑.

นายเกษมสันต์
นายสมภพ
นายเสรี
นายอับดุลอายิ
นายมะสดี
นายต่วนมาหามะอับดุลกอเดร์
นายกิตติ
นายเกรียงศักดิ์
นางนริศรา
นางสาวต่วนมารีนี
นางสาวปวีณา
นายอันวารี

สาแม
มีเดช
เรืองกาญจน์
สามะ
หะยียะปาร์
ต่วนกาจิ
เรืองเริงกุลฤทธิ์
อินทรสกุล
สาและ
เด่นอุดม
สุหลง
แวหะยี

นายกเทศมนตรีฯ
รองนายกเทศมนตรีฯ
รองนายกเทศมนตรีฯ
รองนายกเทศมนตรีฯ
เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ
เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ
ปลัดเทศบาล
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
ผู้อานวยการกองคลัง
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานธุรการ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีพ่ ฒ
ั นาชุมชน

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๕๐ น.

นายสมหมาย ลูกอินทร์ บัดนี้ถึงเวลาและมีสมาชิกสภาเทศบาลอยู่ในทีป่ ระชุมครบ
เลขานุการสภา องค์ประชุม ขอเชิญท่านประธานสภาดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
การประชุมต่อไป ขอเชิญครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ ขอความสันติสุขแด่ท่านทัง้ หลาย เรียนท่านนายกเทศมนตรี
ประธานสภา ท่านรองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล ผู้อานวยการกองทุกกอง
ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์
ประธานสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก ขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลเมือง
สะเตงนอก ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ (ครั้งที่ ๑) ประจาปี
๒๕๕๖ วัน ศุกร์ ที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๖

/ระเบียบวาระที่ ๑...

- ๓-

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ทปี่ ระชุมทราบ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ ๑.๑ ขอให้ทุก ๆ ท่านระมัดระวังความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ประธานสภา
และ
ระมัดระวังในการเดินทางให้มากยิ่งขึ้นกว่าเดิม
๑.๒ เรื่องแผนพัฒนาสามปี (๒๕๕๗
-๒๕๕๙)
๑.๓ เรื่องแจ้งเลื่อนการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก ครั้งที่
๕/๒๕๕๖ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๖
เนื่องจากสมาชิกสภาเทศบาลได้ขออนุญาตลาเพือ่ ไปประกอบ
ศาสนกิจ ณ กูโบร์ (รายอแน)
ดังนั้น ประธานสภา ปลัดเทศบาล และเลขานุการสภา
ได้มกี ารประชุม ซึ่งทีป่ ระชุมได้มมี ติเลื่อนการประชุม จากวันที่ ๑๕
สิงหาคม ๒๕๕๖ เป็น วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ ต้องขออภัย
สมาชิกสภาเทศบาลทุก ๆ ท่าน ด้วยครับ
ทีป่ ระชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานกาประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ (ครั้งที่ ๑) เมื่อวันที่ ๒๕
มิถนุ ายน ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีการแก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อความ
ประธานสภาเทศบาล ขอเรียนเชิญครับ ถ้าไม่มเี ชิญเลขานุการสภาดาเนินการต่อไป เรียนเชิญครับ
นายสมหมาย ลูกอินทร์ ท่านใดรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
เลขานุการสภา ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ เมือ่ วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๖
โปรดยกมือขึ้นครับ
ทีป่ ระชุม มีมติเห็นชอบรับรองรายการประชุม ๑๖ เสียง
งดออกเสียง ๒ เสียง

/ระเบียบวาระที่ ๓...

- ๔-

ระเบียบวาระที่ ๓ ญัตติ เพือ่ พิจารณาขอความเห็นชอบ ร่างเทศบัญญัตงิ บประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ โอกาสนี้ ผมขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีแถลงงบประมาณ
ประธานสภา เรียนเชิญครับ
นายเกษมสันต์ สาแม ท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านรองนายกเทศมนตรี
นายกเทศมนตรี สมาชิกเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
ผมนายเกษมสันต์ สาแม นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก
ถึงเวลาทีค่ ณะผู้บริหารต้องจัดทาร่างเทศบัญญัตงิ บประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ทุกท่านทราบหรือไม่ว่า ร่างเทศบัญญัติ
นี้นามาจากทีใ่ ด ก่อนทีจ่ ะเป็นร่างเทศบัญญัตติ อ้ งมีแผนพัฒนาสามปี
(๒๕๕๗ - ๒๕๕๙) รองรับก่อน ทีท่ ่านประธานสภาได้นาเรียนเมือ่ สักครู่
คือนางบประมาณจากแผนพัฒนาสามปี (๒๕๕๗ - ๒๕๕๙) นามาบรรจุลง
ในร่างเทศบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
แผนพัฒนาสามปีนี้มาจากการจัดทาประชาคมของทุก ๆ ปี ก็นามา
บรรจุลงในแผนพัฒนาสามปี เพือ่ นามาบรรจุลงในร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เพือ่ พัฒนาตาบล
ต่อไป มีดงั นี้
ร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
ส่วนที่ ๑
คาแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
ของ
เทศบาลเมืองสะเตงนอก อาเภอเมือง จังหวัดยะลา
คาแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
ท่านประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
บัดนี้ถงึ เวลาทีค่ ณะผูบ้ ริหารเทศบาลเมืองสะเตงนอก จะได้เสนอ
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.
๒๕๕๗ ต่อสภา
เทศบาลเมืองสะเตงนอก อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้นในโอกาสนี้ คณะผูบ้ ริหาร
/เทศบาลเมืองสะเตงนอก...

- ๕-

นายเกษมสันต์ สาแม
นายกเทศมนตรี

๑.๑.๑
๑.๑.๒
๑.๑.๓

เทศบาลเมืองสะเตงนอก จึงขอแถลงให้ทา่ นประธานสภาและสมาชิก
ทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบาย
การดาเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ดังต่อไปนี้
๑. สถานะการคลัง
๑.๑ งบประมาณรายจ่ายทัว่ ไป
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เทศบาล
เมืองสะเตงนอกมีสถานะการเงิน ดังนี้
เงินฝากธนาคารทัง้ สิน้
๓๗,๓๘๔,๙๑๖.๓๙ บาท
เงินสะสม
๑๓,๕๕๖,๒๖๕.๘๘ บาท
ทุนสารองเงินสะสม
๑๑,๐๙๔,๘๘๗.๐๙ บาท
๑.๑.๔ รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย
จานวน ๑๔ โครงการ รวมโครงการ
๑๑,๕๐๙,๖๕๓.๓๖ บาท
๑.๑.๕ รายการทีไ่ ด้กนั เงินไว้โดยยังไม่ได้กอ่ หนี้ผูกพัน
จานวน
บาท
- โครงการ รวมโครงการ
๒. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๕
(๑) รายรับจริงทัง้ สิ้น
๘๐,๕๘๐,๗๓๘.๐๓ บาท
ประกอบด้วย
หมวดภาษีอากร ๑,๘๗๖,๐๙๓.๔๖ บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ
และใบอนุญาต
๑๕๙,๐๐๒.๒๕ บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
๔๐๖,๘๘๔.๖๒ บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ บาท
หมวดราบได้เบ็ดเตล็ด ๒๓๙,๗๓๐.๙๙ บาท
หมวดรายได้จากทุน
- บาท
หมวดภาษีจัดสรร ๓๑,๘๒๙,๑๙๒.๗๑ บาท
หมวดเงินอุดหนุนทัว่ ไป ๔๖,๐๖๙,๘๓๔.๐๐ บาท

/(๒) เงินอุดหนุน

...

- ๖-

นายเกษมสันต์ สาแม
นายกเทศมนตรี

(๒) เงินอุดหนุนทีร่ ัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์
๒๓,๙๗๙,๗๒๑.๒๐ บาท
๗๓,๓๓๐,๙๘๐.๙๓ บาท

(๓) รายรับจริงทัง้ สิ้น
ประกอบด้วย
งบกลาง ๓,๐๑๖,๒๑๙.๒๙
บาท
งบบุคลากร ๒๐,๑๕๐,๐๓๑.๐๐ บาท
งบดาเนินการ
๒๐,๒๕๔,๐๖๗.๗๐ บาท
งบลงทุน
๒๕,๓๒๘,๙๒๒.๘๑ บาท
งบรายจ่ายอืน่
บาท
งบเงินอุดหนุน ๔,๕๘๑,๗๔๐.๑๓ บาท
(๔)
รายจ่ายทีจ่ ่ายจากเงินอุดหนุนทีร่ ัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์
๒๓,๙๗๙,๗๒๑.๒๐ บาท
(๕)
มีการจ่ายเงินสะสมเพือ่ ดาเนินการตามอานาจหน้าที่ จานวน
๑๐,๒๓๖,๒๗๗.๕๑ บาท

รายรับ

คาแถลงงบประมาณ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
๒.๑ รายรับ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗
ประมาณการไว้ รวมทัง้ สิ้น
๙๘,๗๔๖,๘๐๐.๐๐ บาท
รับจริง
ประมาณการ
ประมาณการ
ปี ๒๕๕๕
ปี ๒๕๕๖
ปี ๒๕๕๗

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร
๑. ภาษีโรงเรือนและทีด่ นิ

๑,๓๘๘,๖๘๓.๒๒ ๑,๓๐๐,๐๐๐.๐๐

๑,๕๐๐,๐๐.๐๐

๒. ภาษีบารุงท้องที่
๓. ภาษีป้าย

๓๔๐,๓๘๖.๓๕
๙๘,๓๗๒.๒๐

๓๐๐,๐๐๐.๐๐
๙๐,๐๐๐.๐๐

๕๐๐,๐๐๐.๐๐
๑๕๐,๐๐๐.๐๐

๔. อากรการฆ่าสัตว์

๐.๐๐

๒๐๐.๐๐

๒๐๐.๐๐

๑,๘๒๗,๔๔๑.๗๗

๑,๖๙๐,๒๐๐.๐๐

๒,๑๕๐ ,๒๐๐.๐๐

รวมภาษีอากร

/หมวดค่าธรรมเนียม ...

หมายเหตุ

- ๗-

รายรับ
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต
๑. ค่าธรรมเนียมเกีย่ วกับการฆ่าสัตว์และ
จาหน่ายเนื้อสัตว์
๒. ค่าธรรมเนียมเกีย่ วกับใบอนุญาตการขายสุรา
๓. ค่าธรรมเนียมเกีย่ วกับใบอนุญาตการพนัน
๔. ค่าธรรมเนียมเกีย่ วกับการควบคุมอาคาร
๕. ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย
๖. ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิง่ ปฎิกลู
๗. ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการ
แจ้งสถานทีจ่ าหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร
๘. ค่าธรรมเนียมเกีย่ วกับทะเบียนราษฎร
๙. ค่าธรรมเนียมสรรพสามิต
๑๐. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์
๑๑. ค่าธรรมเนียมอื่ น ๆ
๑๒. ค่าปรับผูก้ ระทาผิดกฎหมายจราจรทางบก
๑๓. ค่าปรับผูก้ ระทาผิดกฎหมายและข้อบังคับ
ท้องถิน่
๑๔. ค่าปรับการผิดสัญญา
๑๕. ค่าปรับอื่ น ๆ
๑๖. ค่าใบอนุญาตรับทาการเก็บ ขน สิง่ ปฏิกลู
หรือมูลฝอย
๑๗. ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสาหรับกิจการ
ทีเ่ ป็นอันตรายต่อสุขภาพ
๑๘. ค่าใบอนุญาตจัดตัง้ สถานทีจ่ าหน่ายอาหาร
หรือสถานทีส่ ะสมอาหารในครัวหรือพืน้ ทีใ่ ดซึ่งมี
พืน้ ทีเ่ กิน ๒๐๐ ตารางเมตร

รับจริง
ปี ๒๕๕๕

ประมาณการ
ปี ๒๕๕๖

ประมาณการ
ปี ๒๕๕๗

๔๑๒.๒๕

๑,๐๐๐.๐๐

๑,๕๐๐.๐๐

๓๙,๐๘๐.๐๐

๔๐,๐๐๐.๐๐

๕๕,๐๐๐.๐๐
๑๕๐,๐๐๐.๐๐

๕,๐๐๐.๐๐

๕,๐๐๐.๐๐

๕,๐๐๐.๐๐

๓,๘๖๐.๐๐

๕,๐๐๐.๐๐

๖,๐๐๐.๐๐

๒๙,๖๐๐.๐๐

๔๒,๐๐๐.๐๐

๔๐,๐๐๐.๐๐

๕,๕๒๐.๐๐

๓,๐๐๐.๐๐
๑,๐๐๐.๐๐

๓,๐๐๐.๐๐
๑,๐๐๐.๐๐

๑,๐๐๐.๐๐

๑,๐๐๐.๐๐

๒๖,๕๐๐.๐๐
๔,๑๖๐.๐๐

๑๐,๐๐๐.๐๐
๓๘,๙๐๐.๐๐

๑๔,๐๐๐.๐๐

๕๐,๐๐๐.๐๐

๑,๕๐๐.๐๐

๑,๒๐๐.๐๐

/๑๙. ค่าใบอนุญาต ...

หมายเหตุ

- ๘-

รายรับ

รับจริง
ปี ๒๕๕๕

๑๙. ค่าใบอนุญาตจาหน่ายสินค้าในทีห่ รือทาง
สาธารณะ

ประมาณการ
ปี ๒๕๕๖
๕๐๐.๐๐

๒๐. ค่าใบอนุญาตให้ตงั้ ตลาดเอกชน

ประมาณการ
ปี ๒๕๕๗
๕๐๐.๐๐
๒,๐๐๐.๐๐

๒๑. ค่าใบอนุญาตเกีย่ วกับการควบคุมอาคาร
๒๒. ค่าใบอนุญาตเกีย่ วกับการโฆษณา โดยใช้
เครื่องขยายเสียง
๒๓. ค่าใบอนุญาตอืน่ ๆ
รวมค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต
หมวดรายได้จากทรัพย์สนิ
๑. ค่าเช่าทีด่ นิ
๒. ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่
๓. ดอกเบีย้
๔. รายได้จากทรัพย์สินอืน่ ๆ
รวมรายได้จากทรัพย์สนิ
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
๑. รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
๒. รายได้จากสาธารณูปโภคอืน่ ๆ
รวมรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
๑. เงินทีม่ ผี ู้อทุ ิศให้
๒. ค่าขายแบบแปลน
๓. รายได้เบ็ดเตล็ดอืน่ ๆ
รวมรายได้เบ็ดเตล็ด
หมวดรายได้จากทุน
๑. ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน
รวมรายได้จากทุน
รวมรายได้จดั เก็บเอง

๓๐.๐๐

๔๐.๐๐

๕๐.๐๐

๕,๙๔๐.๐๐

๖,๐๐๐.๐๐

๗,๐๐๐.๐๐

๑๕๙,๐๐๒.๒๕

๑๒๐,๐๔๐.๐๐ ๓๓๓,๒๕๐.๐๐

๑๘,๐๐๐.๐๐
๓๘๘,๘๘๔.๖๒

๒๐๐,๐๐๐.๐๐ ๒๐๐,๐๐๐.๐๐
๒๓๐,๐๐๐.๐๐ ๕๐๐,๐๐๐.๐๐
๑๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐
๔๔๐,๐๐๐.๐๐ ๗๑๐,๐๐๐.๐๐

๔๐๖,๘๘๔.๖๒

๐.๐๐
๙๔๙.๗๔
๒๓๙,๗๓๐.๐๐
๒๔๐,๖๗๙.๗๔

๐.๐๐
๒,๖๓๔,๐๐๘.๓๘

๔,๐๐๐.๐๐

๔,๐๐๐.๐๐

๔,๐๐๐.๐๐

๔,๐๐๐.๐๐

๕๐๐.๐๐ ๑,๐๐๐.๐๐
๑,๐๐๐.๐๐
๑,๐๐๐.๐๐
๕,๐๐๐.๐๐ ๓๐๐,๐๐๐.๐๐
๖,๕๐๐.๐๐ ๓๐๒,๐๐๐.๐๐
๑๐,๐๐๐.๐๐
๑๐,๐๐๐.๐๐
๑๐,๐๐๐.๐๐
๑๐,๐๐๐.๐๐
๒,๒๗๐,๗๔๐.๐๐ ๓,๕๐๙,๔๕๐.๐๐

รายรับ

รับจริง
ปี ๒๕๕๕
รายได้ทรี่ ัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
หมวดภาษีจดั สรร
๑. ภาษีมลู ค่าเพิม่ ตาม พ.ร.บ.กาหนดแผนฯ
๒. ภาษีมลู ค่าเพิม่ ๑ ใน ๙

๘,๘๖๗,๓๓๘.๒๕
๙,๒๘๙,๔๔๖.๔๕

ประมาณการ
ปี ๒๕๕๖

ประมาณการ
ปี ๒๕๕๗

๑๐,๐๗๐,๐๐๐.๐๐ ๑๓,๑๘๐,๘๐๐.๐๐
๑๐,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

๓. ภาษีธุรกิจเฉพาะ

๘๗,๕๕๔.๕๙

๑๐๐,๐๐๐.๐๐

๑๓๐,๐๐๐.๐๐

๔. ภาษีสุรา
๕. ภาษีสรรพสามิต

๔,๖๖๗,๘๔๒.๕๘
๘,๓๓๔,๙๑๙.๑๒

๕,๕๘๐,๐๐๐.๐๐
๙,๕๐๕,๐๐๐.๐๐

๕,๖๐๐,๐๐๐.๐๐
๙,๕๐๐,๐๐๐.๐๐

๖. ค่าภาคหลวงแร่

๑๐๙,๑๙๙.๓๓

๒๐๖,๖๓๐.๐๐

๒๐๖,๕๕๐.๐๐

๗. ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม
๘. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิตกิ รรม
ตามประมวลกฏหมายทีด่ นิ

๓๓๙,๐๓๔.๓๙
๑๓๓,๘๕๘.๐๐

๔๒๐,๐๐๐.๐๐
๒๐๐,๐๐๐.๐๐

๔๒๐,๐๐๐.๐๐
๒๐๐,๐๐๐.๐๐

๙. ภาษีจัดสรรอืน่ ๆ
รวมรายได้ทรี่ ัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ฯ ๓๑,๘๒๙,๑๙๒.๗๑
รายได้ทรี่ ัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

๓๖,๕๘๑,๖๓๐.๐๐ ๔๐,๒๓๗,๓๕๐.๐๐

หมวดเงินอุดหนุนทัว่ ไป
๑. เงินอุดหนุนทัว่ ไป สาหรับ อปท. ทีม่ กี าร
บริหารจัดการทีด่ ี
๒. เงินอุดหนุนทัว่ ไป สาหรับดาเนินการตาม
อานาจหน้าทีแ่ ละภารกิจถ่ายโอนเลือกทา
รวมรายได้ทรี่ ัฐบาลอุดหนุนให้ฯ

๔๖,๐๖๙,๘๓๔.๐๐

๕๕,๐๑๖,๒๘๐.๐๐ ๕๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

๔๖,๐๖๙,๘๓๔.๐๐

๕๕,๐๑๖,๒๘๐.๐๐ ๕๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

รายได้ทรี่ ัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์ (ชื่อการจัดสรรจะเปลีย่ นแปลงตามนโยบายของ สกถ.)
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์
๑. เงินอุดหนุนทัว่ ไป ระบุวัตถุประสงค์
๒. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
- จากกรมส่งเสริมฯ
- จาก ร.พ.ช.
รวมรายได้ทรี่ ัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุ
วัตถุประสงค์
รวมประมาณการรายรับทัง้ สิน้

๒๓,๓๙๒,๔๑๐.๐๐
๕๘๗,๓๑๑.๒๐
๒๓,๙๗๙,๗๒๑.๒๐

๐.๐๐

๐.๐๐

๑๐๔,๕๑๒,๗๕๖.๒๙ ๙๓,๘๖๘,๖๕๐.๐๐ ๙๘,๗๔๖,๘๐๐.๐๐

- ๑๐ -

๒.๒ รายจ่ายตามงบรายจ่าย
งบ

จ่ายจริง

จ่ายจริง

จ่ายจริง

ปี ๒๕๕๓

ปี ๒๕๕๔

ปี ๒๕๕๕

งบกลาง
งบบุคลากร

๒,๘๗๐,๓๙๕.๑๘ ๓,๙๔๘,๗๙๑.๔๐ ๓,๐๑๖,๒๑๙.๒๙
๑๓,๔๙๖,๕๙๘.๐๐ ๑๖,๙๒๔,๖๒๙.๒๖ ๒๐,๑๕๐,๐๓๑.๐๐

งบดาเนินการ

๑๘,๗๙๑,๖๙๕.๕๐ ๑๕,๓๙๗,๖๗๑.๔๓ ๒๐,๒๕๔,๐๖๗.๗๐

งบลงทุน
งบรายจ่ายอืน่ ๆ

๑๗,๕๔๐,๖๑๘.๐๗ ๑๙,๖๙๖,๗๑๙.๗๖ ๒๕,๓๒๘,๙๒๒.๘๑
-

งบเงินอุดหนุน

๔,๒๗๓,๐๑๖.๐๐
รวม

๓,๙๗๐,๔๖๔.๐๐ ๔,๕๘๑,๗๔๐.๑๓

๕๖,๙๗๒,๓๒๒.๗๕ ๕๙,๙๓๘,๒๗๕.๘๕ ๗๓,๓๓๐,๙๘๐.๙๓
ส่วนที่ ๒
เทศบัญญัติ
เรื่อง
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
ของ
เทศบาลเมืองสะเตงนอก อาเภอเมือง จังหวัดยะลา
บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัตงิ บประมาณรายจ่าย

ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ของเทศบาลเมืองสะเตงนอก
อาเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
ด้าน

ยอดรวม

(๑) ด้านบริหารงานทัว่ ไป
๑.๑ แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
งานบริหารทัว่ ไป

๑๗,๖๒๔,๑๖๐.๐๐

งานวางแผนสถิตแิ ละวิชาการ
งานบริหารงานคลัง

๑๕๐,๐๐๐.๐๐
๖,๐๐๔,๘๐๐.๐๐

หมายเหตุ

๑.๒ แผนงานรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัว่ ไปเกีย่ วกับการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

๔๕๐,๐๐๐.๐๐
๗๙๔,๐๐๐.๐๐

(๒) ด้านบริการชุมชนและสังคม
๒.๑ แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัว่ ไปเกีย่ วกับการศึกษา

๓,๑๗๑,๕๑๐.๐๐

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งานศึกษาไม่กาหนดระดับ

๑๒,๕๔๐,๒๒๐.๐๐
๓๔๓,๐๐๐.๐๐

๒.๒ แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัว่ ไปเกีย่ วกับสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน่

๕,๔๓๘,๘๕๕.๐๐
๘๓๔,๒๕๐.๐๐

๒.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทัว่ ไปเกีย่ วกับสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสงเคราะห์

๑๔๐,๐๐๐.๐๐

๒.๔ แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัว่ ไปเกีย่ วกับเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าถนน
งานสวนสาธารณะ
งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกลู
ด้าน

๑๒,๖๖๙,๐๒๐.๐๐
๑๗,๗๙๔,๐๐๐.๐๐
๓,๑๖๘,๐๐๐.๐๐
ยอดรวม

๒.๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทัว่ ไป
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

๓,๙๑๕,๐๐๐.๐๐

๒.๖ แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

๒,๐๘๐,๐๐๐.๐๐
๗๕๖,๐๐๐.๐๐

(๓) ด้านการเศรษฐกิจ
๓.๑ แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

๒๓๐,๐๐๐.๐๐

๓.๒ แผนงานการพาณิชย์
งานตลาดสด

๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

หมายเหตุ

ด้านงบกลาง
แผนงานงบกลาง
งานงบกลาง

๔,๖๔๓,๙๘๕.๐๐
รวม

๙๘,๗๔๖,๘๐๐.๐๐

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗
ของเทศบาลเมืองสะเตงนอก
อาเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
โดยทีเ่ ป็นการสมควรตัง้ งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ อาศัยอานาจตามความ
ในพระราชบัญญัตเิ ทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ มาตรา ๖๕ จึงตราเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายขึ้นไว้ โดยความเห็นชอบ
ของสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก และโดยอนุมตั ขิ องผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา
ข้อ ๑ เทศบัญญัตนิ ี้ เรียกว่า เทศบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗
ข้อ ๒ เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับ ตัง้ แต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ให้ตงั้ จ่ายเป็นจานวน รวมทัง้ สิ้น
๗๔,๙๕๒,๘๐๐.๔๐ บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดงั นี้
ข้อ ๔ งบประมาณรายจ่ายทัว่ ไป
แผนงาน

ยอดรวม

ด้านบริหารงานทัว่ ไป
แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
แผนงานรักษาความสงบภายใน

๒๓,๗๗๘,๙๖๐.๐๐
๑,๒๔๔,๐๐๐.๐๐

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา

๑๖,๐๕๔,๗๓๐.๐๐

แผนงานสาธารณสุข

๖,๒๗๓,๑๐๕.๐๐

แผนงานสังคมสงเคราะห์

๑๔๐,๐๐๐.๐๐

แผนงานเคหะและชุมชน

๓๓,๖๓๑,๐๒๐.๐๐

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

๓,๙๑๕,๐๐๐.๐๐

แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

๒,๘๓๖,๐๐๐.๐๐

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานการเกษตร

๒๓๐,๐๐๐.๐๐

แผนงานการพาณิชย์

๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

ด้านการดาเนินงานอืน่
แผนงานงบกลาง

๔,๖๔๓,๙๘๕.๔๐
รวม

๙๘,๗๔๖,๘๐๐.๐๐

ข้อ ๕ งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
งบ

ยอดรวม

งบบุคลากร
งบดาเนินการ
งบลงทุน
งบรายจ่ายอืน่ ๆ
ส่วนที่ ๓
รายละเอียดประกอบเทศบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
ประมาณการรายรับรวมทัง้ สิน้

๙๘,๗๔๖,๘๐๐.๐๐ บาท

แยกเป็น

รายได้จดั เก็บ
หมวดภาษีอากร
ภาษีโรงเรือนและทีด่ นิ
ประมาณการเพิม่ ขึ้นจากปีทลี่ ่วงมา
ภาษีบารุงท้องที่
ประมาณการเท่ากับปีทลี่ ่วงมา
ภาษีป้าย
ประมาณการเท่ากับปีทลี่ ่วงมา
อากรการฆ่าสัตว์
ประมาณการเท่ากับปีทลี่ ่วงมา

รวม
จานวน

๒,๑๕๐,๒๐๐.๐๐ บาท
๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

จานวน

๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

จานวน

๑๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท

จานวน

๒๐๐.๐๐ บาท

- ๑๔ หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
ค่าธรรมเนียมเกีย่ วกับใบอนุญาตการขายสุรา
ประมาณการเป็นรายการใหม่จากปีทลี่ ่วงมา
ค่าธรรมเนียมเกีย่ วกับการควบคุมอาคาร
ประมาณการลดลงจากปีทลี่ ่วงมา
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย
ประมาณการเป็นรายการใหม่จากปีทลี่ ่วงมา
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งป ฏิกลู
ประมาณการเป็นรายการใหม่จากปีทลี่ ่วงมา
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานทีจ่ าหน่ายอาหาร
ประมาณการเป็นรายการใหม่จากปีทลี่ ่วงมา
ค่าธรรมเนียมเกีย่ วกับทะเบียนราษฎร
ประมาณการเท่ากับปีทลี่ ่วงมา
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์
ประมาณการเป็นรายการใหม่จากปีทลี่ ่วงมา
ค่าธรรมเนียมอืน่ ๆ
ประมาณการเป็นรายการใหม่จากปีทลี่ ่วงมา
ค่าปรับอืน่ ๆ
ประมาณการเท่ากับปีทลี่ ่วงมา
ค่าใบอนุญาตรับทาการเก็บ ขน สิ่งปฏิกลู หรือมูลฝอย
ประมาณการเป็นรายการใหม่จากปีทลี่ ่วงมา
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสาหรับกิจการทีเ่ ป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ประมาณการเพิม่ ขึ้นจากปีทลี่ ่วงมา
ค่าใบอนุญาตจัดตัง้ สถานทีจ่ าหน่ายอาหารฯ ซึ่งมีพนื้ ทีเ่ กิน ๒๐๐ ตร.ม.
ประมาณการเป็นรายการใหม่จากปีทลี่ ่วงมา
ค่าใบอนุญาตจาหน่ายสินค้าในทีห่ รือทางสาธารณะ
ประมาณการเป็นรายการใหม่จากปีทลี่ ่วงมา
ค่าใบอนุญาตให้ตงั้ ตลาดเอกชน
ประมาณการเป็นรายการใหม่จากปีทลี่ ่วงมา
ค่าใบอนุญาตเกีย่ วกับการโฆษณา โดยใช้เครื่องขยายเสียง
ประมาณการเป็นรายการใหม่จากปีทลี่ ่วงมา
ค่าใบอนุญาตอืน่ ๆ
ประมาณการเพิม่ ขึ้นจากปีทลี่ ่วงมา

รวม
จานวน

๓๓๓,๒๕๐.๐๐
บาท
๑,๕๐๐.๐๐ บาท

จานวน

๕๕,๐๐๐.๐๐ บาท

จานวน

๑๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท

จานวน

๕,๐๐๐.๐๐ บาท

จานวน

๖,๐๐๐.๐๐ บาท

จานวน

๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท

จานวน

๓,๐๐๐.๐๐ บาท

จานวน

๑,๐๐๐.๐๐ บาท

จานวน

๑,๐๐๐.๐๐ บาท

จานวน

๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท

จานวน

๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท

จานวน

๑,๒๐๐.๐๐ บาท

จานวน

๕๐๐.๐๐ บาท

จานวน

๒,๐๐๐.๐๐ บาท

จานวน

๕๐.๐๐ บาท

จานวน

๗,๐๐๐.๐๐ บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สนิ
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่
ประมาณการเท่ากับปีทลี่ ่วงมา
ดอกเบีย้
ประมาณการเพิม่ ขึ้นจากปีทลี่ ่วงมา
รายได้จากทรัพย์สินอืน่ ๆ
ประมาณการเท่ากับปีทลี่ ่วงมา
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
ประมาณการเป็นรายการใหม่จากปีทลี่ ่วงมา
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
เงินทีม่ ผี ู้อทุ ิศให้
ประมาณการเป็นรายการใหม่จากปีทลี่ ่วงมา
ค่าขายแบบแปลน
ประมาณการเป็นรายการใหม่จากปีทลี่ ่วงมา
รายได้เบ็ดเตล็ดอืน่ ๆ

- ๑๕ รวม
จานวน

๗๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

จานวน

๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

จานวน

๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท

รวม
จานวน

๔,๐๐๐.๐๐ บาท
๔,๐๐๐.๐๐ บาท

รวม
จานวน

๓๐๒,๐๐๐.๐๐ บาท
๑,๐๐๐.๐๐ บาท

จานวน

๑,๐๐๐.๐๐ บาท

จานวน

บาท
๓๐๐,๐๐๐.๐๐

ประมาณการเท่ากับปีทลี่ ่วงมา
หมวดรายได้จากทุน
รวม
๑๐,๐๐๐.๐๐
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน
จานวน
๑๐,๐๐๐.๐๐
ประมาณการเป็นรายการใหม่จากปีทลี่ ่วงมา
รายได้ทรี่ ัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
หมวดภาษีจดั สรร
รวม ๔๐,๒๓๗,๓๕๐.๐๐
ภาษีมลู ค่าเพิม่ ตาม พ.ร.บ.กาหนดแผนฯ
จานวน ๑๓,๑๘๐,๘๐๐.๐๐
ประมาณการลดลงจากปีทลี่ ่วงมา
ภาษีมลู ค่าเพิม่ ๑ ใน ๙
จานวน ๑๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
ประมาณการเพิม่ ขึ้นจากปีทลี่ ่วงมา
ภาษีธุรกิจเฉพาะ
จานวน
๑๓๐,๐๐๐.๐๐
ประมาณการเพิม่ ขึ้นจากปีทลี่ ่วงมา
ภาษีสุรา
จานวน ๕,๖๐๐,๐๐๐.๐๐
ประมาณการเพิม่ ขึ้นปีทลี่ ่วงมา
ภาษีสรรพสามิต
จานวน ๙,๕๐๐,๐๐๐.๐๐
ประมาณการลดลงจากปีทลี่ ่วงมา
ค่าภาคหลวงแร่
จานวน
๒๐๖,๕๕๐.๐๐

บาท
บาท

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

- ๑๖ ประมาณการเพิม่ ขึ้นจากปีทลี่ ่วงมา
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม
จานวน
๔๒๐,๐๐๐.๐๐
ประมาณการเพิม่ ขึ้นจากปีทลี่ ่วงมา
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิตกิ รรมตามประมวลก ฎหมายทีด่ นิ
จานวน
๒๐๐,๐๐๐.๐๐
ประมาณการเพิม่ ขึ้นจากปีทลี่ ่วงมา
รายได้ทรี่ ัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
หมวดเงินอุดหนุนทัว่ ไป
รวม ๕๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
เงินอุดหนุนทัว่ ไป สาหรับดาเนินการตามอานาจหน้าทีแ่ ละภารกิจถ่าย จานวน ๕๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
โอนเลือกทา
ประมาณการเพิม่ ขึ้นจากปีทลี่ ่วงมา

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทัว่ ไปประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
เทศบาลเมืองสะเตงนอก อาเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
รายจ่ายจาแนกตามแผนงาน
รายจ่ายงบกลาง
รายจ่ายงบกลาง ตัง้ ไว้ทงั้ สิน้

๔,๖๔๓,๙๘๕.๐๐ บาท

๑. ค่าชาระหนี้เงินต้นและดอกเบีย้ เงินกู้ ตัง้ ไว้

๑,๒๘๒,๙๘๕.- บาท

๒. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

๑,๑๔๑,๐๐๐.- บาท

๓. เบีย้ ยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์
๔. เงินสารองจ่าย

ตัง้ ไว้

ตัง้ ไว้

๖๖,๐๐๐.- บาท

ตัง้ ไว้

๒๕๐,๐๐๐.- บาท

๕. รายจ่ายตามข้อผูกพัน ตัง้ ไว้
- ค่าบารุงสันนิบาตเทศบาล (ส.ท.ท.) ตัง้ ไว้
- เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น

๙๘๘,๐๐๐.- บาท
๕๘,๐๐๐.- บาท
๖๕๐,๐๐๐.- บาท

ตัง้ ไว้

- ค่าทุนการศึกษา ตัง้ ไว้
- ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร ตัง้ ไว้

๒๕๐,๐๐๐.- บาท
๓๐,๐๐๐.- บาท

๖. เงินช่วยพิเศษ ตัง้ ไว้
๗. เงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ตัง้ ไว้

๔๐,๐๐๐.- บาท
๘๗๖,๐๐๐.- บาท

บาท
บาท

บาท
บาท

- ๑๗ –

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
รายจ่ายจาแนกตามหน่วยงาน
หน่วยงาน สานักปลัดเทศบาล
ตัง้ งบประมาณรายจ่ายทัง้ สิ้น
๒๐,๑๐๓,๑๖๐.๐๐ บาท
๑. งบบุคลกร ตัง้ ไว้รวม ๑๑,๙๗๘,๓๖๐.๐๐ บาท
๒. งบดาเนินการ ตัง้ ไว้รวม ๖,๕๑๐,๖๐๐.๐๐ บาท
๓. งบลงทุน
ตัง้ ไว้รวม ๑,๖๑๔,๒๐๐.๐๐ บาท
รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
รายจ่ายจาแนกตามหน่วยงาน
หน่วยงาน กองช่าง
ตัง้ งบประมาณรายจ่ายทัง้ สิ้น
๓๙,๖๖๓,๐๒๐.๐๐ บาท
๑. งบบุคลกร ตัง้ ไว้รวม ๗,๑๗๘,๓๒๐.๐๐ บาท
๒. งบดาเนินการ ตัง้ ไว้รวม ๔,๖๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๓. งบลงทุน ตัง้ ไว้รวม ๒๗,๒๙๔,๗๐๐.๐๐ บาท
๔. งบอุดหนุน ตัง้ ไว้รวม ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
รายจ่ายจาแนกตามหน่วยงาน
หน่วยงาน กองคลัง
ตัง้ งบประมาณรายจ่ายทัง้ สิ้น
๖,๐๐๔,๘๐๐.๐๐ บาท
๑. งบบุคลกร ตัง้ ไว้รวม
๓,๐๗๓,๔๐๐.๐๐ บาท
๒. งบดาเนินการ ตัง้ ไว้รวม ๒,๖๔๕,๐๐๐.๐๐ บาท
๓. งบลงทุน ตัง้ ไว้รวม ๒๘๖,๔๐๐.๐๐ บาท
รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
รายจ่ายจาแนกตามหน่วยงาน
หน่วยงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ตัง้ งบประมาณรายจ่ายทัง้ สิ้น
๙,๔๔๑,๑๐๕.๐๐ บาท
๑. งบบุคลกร ตัง้ ไว้รวม
๒,๖๖๓,๖๐๐.๐๐ บาท
๒. งบดาเนินการ ตัง้ ไว้รวม ๕,๙๒๙,๗๕๕.๐๐ บาท
๓. งบลงทุน ตัง้ ไว้รวม ๖๘๓,๕๐๐.๐๐ บาท
๔. งบเงินอุดหนุน ตัง้ ไว้รวม ๑๖๔,๒๕๐.๐๐ บาท

- ๑๘ –

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
รายจ่ายจาแนกตามหน่วยงาน
หน่วยงาน กองการศึกษา
ตัง้ งบประมาณรายจ่ายทัง้ สิ้น
๑๘,๘๙๐,๗๓๐.๐๐ บาท
๑. งบบุคลกร ตัง้ ไว้รวม
๒,๑๘๑,๙๑๐.๐๐ บาท
๒. งบดาเนินการ ตัง้ ไว้รวม
๑๐,๐๙๒,๖๒๐.๐๐ บาท
๓. งบลงทุน ตัง้ ไว้รวม
๓๘๓,๐๐๐.๐๐ บาท
๔. งบเงินอุดหนุน ตัง้ ไว้รวม ๖,๒๓๓,๒๐๐.๐๐ บาท

นายเกษมสันต์ สาแม สาหรับญัตติเพือ่ ให้สภาพิจารณาขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติ
นายกเทศมนตรี งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ตามทีผ่ มได้แถลง
งบประมาณในสภาแห่งนี้ ผมขอแถลงงบประมาณเพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ ในโอกาสนี้ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีการอภิปราย
ประธานสภา คาแถลงงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
ขอเรียนเชิญครับ
นางอุมาพร ใจแผ้ว กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒ ทุกท่าน ดิฉันนางอุมาพร ใจแผ้ว สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
เขตที่ ๒ ขออนุญาตสอบถามในร่างเทศบัญญัตงิ บประมาณรายจ่าย
ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๗ หน้าที่ ๔ หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด ข้อ ๓ รายได้
เบ็ดเตล็ดอืน่ ๆ มีข้อสงสัยว่า เมือ่ ปี ๒๕๕๕ รายได้เบ็ดเตล็ดอืน่ ๆ
จานวนเงิน ๒๓๙,๗๓๐.๐๐ บาท ทาไมปี ๒๕๕๖ คงเหลือ ๕,๐๐๐.๐๐
บาท และปี ๒๕๕๗ ประมาณการไว้ ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ไม่แน่ใจว่า
ตัวเลขผิดพลาดหรือว่าอย่างไร ขออนุญาตสอบถาม ขอบคุณค่ะ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด มีการอภิปรายขอเรียนเชิญครับ
ประธานสภา
นายปฐม ปันสรณะ กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒ สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายปฐม ปันสรณะ
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก เขตที่ ๒ เมือ่ สักครู่ทผี่ มได้นั่งฟัง
งบประมาณ หน้าที่ ๖๒ ของหน่วยงานกองการศึกษา ตัง้ งบประมาณทัง้ สิ้น

- ๑๙ นายปฐม ปันสรณะ ๑๘,๘๙๐,๗๓๐.๐๐ บาท แต่ท่านนายกเทศมนตรี ได้กล่าวว่า
สมาชิกสภาเทศบาล ๑๘,๙๙๐,๗๓๐.๐๐ บาท ไม่ทราบว่าตัวเลขในร่างเทศบัญญัตฯิ กับทีท่ ่าน
นายกเทศมนตรีได้กล่าวมา มีการคลาดเคลื่อนหรือไม่ เพราะในร่าง
เทศบัญญัติ ตัวเลขงบประมาณ คือ ๑๘,๘๙๐,๗๓๐.๐๐
บาท ตามร่างเทศบัญญัตฯิ ทีถ่ ูกต้องใช่หรือไม่ ขอบคุณมากครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีการอภิปรายเชิญครับ
ประธานสภา
นางอุมาพร ใจแผ้ว เมือ่ สักครู่ได้สอบถามในหน้าที่ ๔ ยังไม่ได้รับคาตอบ กราบเรียน
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒
ท่านประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางอุมาพร
ใจแผ้ว สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก เขตที่ ๒ ขอสอบถาม หน้าที่
๓๑ ข้อ ๒ ค่าจัดซื้อเครื่องรับ
-ส่ง วิทยุ จัดซื้อ ๑๕ เครื่อง ขอสอบถามว่า
ท่านจะนาไปให้สมาชิกสภาทีเ่ กีย่ วกับสาธารณภัย หรือนามาใช้ในส่วนอืน่
และในประเภทครุภัณฑ์ดบั เพลิง ในปีนี้ เมือ่ วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๖
ทีผ่ ่านมาได้เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบ ทาให้เกิดไฟลุกลามใหญ่โต
แต่เนื่องจากว่า ดิฉันเห็นว่าทางเทศบาลเมืองสะเตงนอก เรื่องเกีย่ วกับการ
ดับเพลิง ยังมีอปุ กรณ์ไม่เพียงพอ ดิฉันขอนาเสนอ ถ้าเป็นไปได้อยากจะให้
บรรจุในปีนี้ เกีย่ วกับรถดับเพลิง ทีม่ ปี ระสิทธิภาพอย่างน้อยสักหนึ่งคัน
ให้เหมือนกับเทศบาลตาบลคอกช้าง เทศบาลนครยะลา เทศบาลตาบลบุดี
ก็ขอนาเสนอไปยังประธานสภาผ่านไปยังคณะผู้บริหาร ถ้าเป็นไปได้อยากจะ
ให้พจิ ารณาตรงนี้ และในส่วนทีด่ ฉิ ันสงสัย คือการคานวณเกีย่ วกับ
ผิวจราจรแอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต ท่านคิดเป็นตารางเมตร หรือว่าท่านนาไป
คานวณในลักษณะใด เพราะว่าถ้าคิดตามตารางเมตร ดิฉันไม่แน่ใจว่า ใน
ส่วนราชการคิดเป็นตารางเมตร แล้วคานวณออกเป็นตารางเมตรหรือไม่
หรือว่ายังต้องไปประกอบอย่างอืน่ เพราะว่าทีค่ านวณคือออกมาเกินๆ
ขาด ๆ จากทีม่ อี ยู่ ขอสอบถามตรงนี้ ขอบคุณค่ะ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ เชิญคณะผู้บริหารชี้แจงข้อสอบถามของสมาชิกสภาเทศบาลเมือง
ประธานสภา สะเตงนอก เขตที่ ๒ สี่ข้อด้วยกัน เชิญครับ
นายเกษมสันต์ สาแม ขออนุญาตท่านประธานสภา ให้ท่านรองนายกเทศมนตรี
นายกเทศมนตรี ทีร่ ับผิดชอบในส่วนของกองช่างชี้แจงแทน ขออนุญาตครับผม
/นายอับดุลอาซิซ ...

- ๒๐ -

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ เชิญครับท่านรองนายกเทศมนตรี
ประธานสภา
นายสมภพ มีเดช เรียนท่านประธานสภา ท่านนายกเทศมนตรี ท่านสมาชิกสภา
รองนายกเทศมนตรี ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ตลอดจนเจ้าหน้าทีผ่ ู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม
นายกสมภพ มีเดช รองนายกเทศมนตรี ขออนุญาตตอบในเรื่องดังนี้
๑. เรื่องของวิทยุสื่อสารทีท่ างเทศบาลเมืองสะเตงนอกจะมีการ
ดาเนินการจัดซื้อ เนื่องจากว่า ทีผ่ ่านมาทางเทศบาลฯ มีปัญหาในเรื่องระบบ
น้าท่วมในพืน้ ทีต่ าบลสะเตงนอก เพราะฉะนั้น จะติดขัดเรื่องการสื่อสาร
ประกอบกับอนาคตอันใกล้นี้จะมีโครงการกูเ้ งิน เพือ่ จัดซื้อรถเจซีบี
รถดับเพลิง รถขยะ รถกระเช้าไฟฟ้า อุปกรณ์สื่อสารชนิดหนึ่งทีต่ อ้ งใช้คอื
วิทยุสื่อสาร เพือ่ ทีจ่ ะนามาใช้กบั เจ้าหน้าทีแ่ ละผู้ทสี่ ั่งการ อาจจะรวมถึง
สมาชิกสภาเทศบาลในพืน้ ทีด่ ว้ ยทีต่ อ้ งใช้ เพราะในกรณีทผี่ ่านมาเวลาเกิด
ปัญหาน้าท่วมหรืออุทกภัยต่าง ๆ การสื่อของเราจะบกพร่อง จึงต้อง
นามาใช้ตรงนั้น
๒.
ในส่วนของอุปกรณ์ดบั เพลิง รถดับเพลิง ขออนุญาตชี้แจงอย่าง
นี้ว่า ทุกปีจะเสนออุปกรณ์ดบั เพลิง รถดับเพลิง แต่เนื่องจากว่า โครงสร้าง
พืน้ ฐานหลักของเทศบาลเมืองสะเตงนอกยังไม่เป็นทีพ่ ร้อมให้เหมาะสมกับ
ฐานะของเทศบาลเมือง หลายครั้งทีไ่ ด้ประชุมกัน ฝ่ายบริหารก็พยายาม
ทีจ่ ะนาเสนอรถดับเพลิง อุปกรณ์ดบั เพลิง และอืน่ ๆ อีกจานวนมาก รวม ๆ
แล้วในการจัดทาร่างเทศบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายของเทศบาลเมือง
สะเตงนอกใช้งบประมาณไม่น้อยกว่าสองร้อยล้านบาท แต่พอนามาประชุม
โครงการทีม่ คี วามจาเป็นเร่งด่วน จึงต้องลดทอนให้คงเหลือของพืน้ ที่
ต้องการ จึงทาให้รถดับเพลิงซึ่งคาดว่าจะได้กต็ กไป แต่ไม่ได้ออกจาก
เทศบัญญัติ แต่ได้นาไปจัดทาโครงการกูเ้ งินเพือ่ นาเสนอจัดซื้อรถเจซีบีอกี
หลายคัน และหนึ่งในนั้นก็จะมีรถดับเพลิงบรรจุไว้ดว้ ยหนึ่งคัน
เพราะฉะนั้น เทศบาลได้ให้ความจาเป็นลาดับความสาคัญ
ในเรื่องอัคคีภัยหรือว่าเหตุการณ์ตา่ ง ๆ ทีเ่ ราจะมาช่วยแก้ไขได้ ขอให้ท่าน
สบายใจได้ในเรื่องนี้
/๓. การคานวณ ...

- ๒๑ –

นายสมภพ มีเดช ๓. การคานวณแอสฟัลท์ตกิ คานวณแบบใด ท่านจะเห็นว่าถนนแต่
รองนายกเทศมนตรี ละสายค่าใช้จ่ายระยะทางอาจจะเท่ากัน พอกาหนดตัวเลข ตัวเลขไม่เท่ากัน
ต่างกันในหลักพันหลักหมืน่ ถึงหลักแสน ตรงนี้เนื่องจากว่าพืน้ ทีเ่ ดิมวิธีการ
คานวณ ถ้าแอสฟัลท์ตกิ คานวณจากตัวราคาทีเ่ ป็นมาตรฐานเท่าเทียมกัน
จากแขวงการทางหรือกรมทางหลวง หรือใช้มาตรฐานเดียวกันหมด ทีม่ า
เห็นแตกต่างกัน เพราะว่าจะรวมเรื่องการบดอัด วิธีกระบวนการทีจ่ ะทานี้
รวมหินคลุกหรือไม่ บดอัดหรือไม่ ตรงนั้นจะมาต่างกันไม่ใช่ว่าพืน้ ทีน่ ั้นแพง
พืน้ ทีน่ ี้ไม่แพง ไม่ใช่ครับ วิธีการคิดคานวณเท่ากัน แต่จะมาต่างทีว่ ิธีและ
กระบวนการทาถนนสายนั้น ๆ ซึ่งพืน้ ฐานเดิมแตกต่างกัน จึงมองเห็น
แตกต่างกัน ขอบคุณครับท่านประธานสภา
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาท่านใดมีการอภิปรายเชิญครับ
ประธานสภา
นางอุมาพร ใจแผ้ว กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที ๒ ดิฉันนางอุมาพร ใจแผ้ว สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก เขตที่ ๒
ขอขอบคุณทีท่ ่านคณะผู้บริหารให้ข้อมูลมา จึงอยากนาเรียนเสนอส่วนวิทยุ
ทางด้านการสื่อสารนี้ดฉิ ันมองแล้ว มีความสาคัญและมีความจาเป็นสาหรับ
การติดต่อสื่อสารในกรณีทเี่ กิดเหตุฉุกเฉิน จานวน ๑๕ เครื่อง ในปีนี้ดฉิ ัน
คิดว่าไม่พอถ้าหากเป็นไปได้ดฉิ ันอยากจะให้เพิม่ จานวนขึ้นอีกไม่ต่าอย่าง
น้อยอีก ๑๕ เครื่อง เพราะว่าการใช้ในส่วนนี้มคี วามจาเป็นมาก มองแล้ว
เรื่องศักยภาพด้านการวิทยุสื่อสารนี้ ดิฉันนั่งฟังอยู่ในคลื่นความถี่ของทาง
เทศบาลเมืองสะเตงนอก วันก่อนเกิดเหตุเรียกเข้าไปไม่มผี ู้ใดตอบ
อีกทัง้ พนักงานประจาเครื่องดิฉันไม่แน่ใจว่าทีน่ ี่มปี ระจาตลอด ๒๔ ชั่วโมง
หรือไม่ ก็อยากจะให้บรรจุตรงนี้ดว้ ย เพราะว่าการบรรเทาสาธารณภัย
เจ้าหน้าทีป่ ระจาเครื่องจะต้องมีประจาตลอด ๒๔ ชั่วโมง สาหรับในพืน้ ที่
สะเตงนอกเกิดเหตุอะไรขึ้นมาก็สามารถเรียกหากันได้โดยทันทีทันใด และ
ในส่วนทางด้านอืน่ ๆ ดิฉันก็ตอ้ งขอบคุณ เพราะว่าเป็นข้อสงสัยทีด่ ฉิ ัน
ต้องการซักถามเท่านั้นเอง เรื่องนาเสนอดิฉันมีเพียงเท่านี้ ขอบคุณค่ะ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาท่านใดมีการอภิปรายขอเรียนเชิญครับ ถ้าไม่มี
ประธานสภา เรียนเชิญคณะผู้บริหารชี้แจงครับ
/นายสมภพ ...
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นายสมภพ มีเดช ขออนุญาตครับผม ในหน้าที่ ๓๐ ข้อ ๑๒ ค่าจัดซื้อพัดลมไอน้า
รองนายกเทศมนตรี มีข้อความทีต่ ดั ออกไม่หมดในบรรทัดสุดท้าย คาว่า ส่งเอกสารได้ครั้งละไม่
น้อยกว่า ๒๐ แผ่น รบกวนตัดออกตรงนี้ดว้ ยครับ ต้องขออภัยและ
ขอขอบคุณครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ เรียนเชิญเลขานุการสภาดาเนินการต่อไปครับ
ประธานสภา
นายสมหมาย ลูกอินทร์ ต่อไปเป็นการลงมติในวาระที่ ๑ ขั้นรับหลักการ หรือ
เลขานุการสภา ไม่รับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๗
ท่านใดรับหลักการโปรดยกมือขึ้นครับ
ทีป่ ระชุม มีมติเห็นชอบ ๑๖ เสียง
งดออกเสียง ๒ เสียง
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ ขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านทีไ่ ด้ให้ความสาคัญในการ
ประธานสภา รับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๗
ต่อไปขอให้ทปี่ ระชุมพิจารณาการแปรญัตติ เชิญเลขานุการสภา
ดาเนินการต่อไปครับ
นายสมหมาย ลูกอินทร์ สาหรับในการพิจารณาในวาระที่ ๒ ขั้นแปรญัตติ ก็ตอ้ งให้
เลขานุการสภา ทีป่ ระชุมสภาพิจารณากันว่าจะกาหนดวันเสนอคาแปรญัตติกวี่ ัน จากวันใด
ถึงวันใดก็อยู่ทปี่ ระชุม ซึ่งระเบียบกาหนดไว้ว่า จะต้องไม่น้อยกว่า
ยี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่วันทีส่ ภารับหลักการ เวลา ๑๐.๔๐ น. อยู่ที่ ทีป่ ระชุมว่า
จะกาหนดวันเสนอคาแปรญัตติกวี่ ัน
นายเสรี เรืองกาญจน์ ขออนุญาตท่านประธานสภาขอพักการประชุมเพือ่ ปรึกษาหารือ
รองนายกทศมนตรี ก่อน ได้หรือไม่ครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ เชิญครับสมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๑
ประธานสภา
/นายอับดุลอาซิซ ...
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นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ ขออนุญาตครับ ผมนายอับดุลนาเซร์ ฮะ สมาชิกสภาเทศบาล
ประธานสภา เขตที่ ๑ ผมคิดว่าทุกท่านพักเพือ่ มาหารือก่อนสัก ๑๐ นาที ผมขอให้ท่าน
ประธานสภาอนุญาตพัก ๑๐ นาทีกอ่ นครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ อนุญาตพัก ๑๐ นาที
ประธานสภา
------------------- พัก ๑๐ นาที ------------------นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ ครับเมือ่ ทีป่ ระชุมพร้อม ต่อไปเป็นการพิจารณากาหนดระยะเวลา
ประธานสภา เสนอคาแปรญัตติเรียนเชิญเลขานุการสภาดาเนินการต่อไปครับ
นายสมหมาย ลูกอินทร์ ขออนุญาตอธิบายคาว่าการแปรญัตติ คือ การไปลดรายจ่ายใน
เลขานุการสภา ร่างเทศบัญญัติ ซึ่งไม่เป็นรายจ่ายทีจ่ ะต้องจ่ายตามกฎหมาย รายจ่ายตาม
ข้อผูกพัน เช่น ค่าวัสดุ ตัง้ ไว้ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ขอลดรายจ่ายเหลือ
๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท ทานองนี้คอื การแปรญัตติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ แก้ไขเพิม่ เติมถึง (ฉบับที่ ๒)พ.ศ. ๒๕๕๔
ข้อ ๖๐ ห้ามไม่ให้แปรญัตติรายจ่ายขึ้นใหม่ หรือเพิม่ เติมรายจ่าย
หรือเปลี่ยนแปลงความประสงค์ของจานวนเงินทีข่ ออนุมตั จิ ่าย เว้นแต่จะได้
รับคารับรองจากผู้บริหารท้องถิ่น หรือคาแปรญัตตินั้นผู้บริหารท้องถิ่น
เป็นผู้แปรญัตติ
ก็หมายความว่า ท่านนายกเทศมนตรีแปรญัตติเสียเองได้
ในกรณีเพิม่ ส่วนสมาชิกสภาเทศบาลจะเพิม่ มิได้ เว้นแต่ท่าน
นายกเทศมนตรีรับรอง ท่านก็เพิม่ ได้ ถ้าท่านนายกเทศมนตรีขอเพิม่ ต้องไป
สอดคล้องกับประมาณการรายรับอีก เว้นแต่ไปลดรายจ่ายใดรายจ่ายหนึ่ง
ก็ได้ แล้วนารายการใหม่เข้าไปแทน กรณีอย่างนี้จะไม่ไปกระทบกับ
ประมาณการรายรับ ทีต่ งั้ ไว้ ๙๘,๗๔๖,๘๐๐.๐๐ บาท
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ คิดว่าสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านคงจะเข้าใจแล้วในกฎระเบียบ
ประธานสภา ของการแปรญัตติ โอกาสนี้เรียนเชิญเลขานุการสภาดาเนินการต่อไปครับ
นายสมหมาย ลูกอินทร์ ก็ขอให้ทปี่ ระชุมพิจารณากาหนด วันในการทีจ่ ะเสนอการแปรญัตติ
เลขานุการสภา ว่าจะให้มกี ารแปรญัตติกวี่ ัน ถึงเวลาใด เชิญครับ
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นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ เชิญสมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๑ ครับ
ประธานสภา
นายสุกรี เจ๊ะเงาะ ท่านประธานสภา ผมนายสุกรี เจ๊ะเงาะ สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๑ เขตที่ ๑ ผมขอเสนอคาแปรญัตติ ตัง้ แต่บัดนี้ จนถึง วันที่ ๑๙ สิงหาคม
๒๕๕๖ เวลา ๑๒.๐๐ น. ครับผม
นายสมหมาย ลูกอินทร์ ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอืน่ หรือไม่ครับ
เลขานุการสภา
นางอุมาพร ใจแผ้ว
กราบเรียนท่านประธานสภาทีเ่ คารพและสมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางอุมาพร ใจแผ้ว สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
สะเตงนอก เขตที่ ๒ ขอเสนอตัง้ แต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๒๒
สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๒.๐๐ น. ขอนาเสนอตรงนี้ขอบคุณค่ะ
นายสมหมาย ลูกอินทร์ มีท่านใดเสนอนอกเหนือจากนี้อกี หรือไม่ครับ ถ้าไม่มกี ต็ อ้ งให้
เลขานุการสภา ทีป่ ระชุมลงมติ เพราะว่ามีการเสนอมากกว่าหนึ่ง ลงมติเลยครับ
ท่านใดเห็นชอบให้มกี ารเสนอคาแปรญัตติ ตัง้ แต่บัดนี้ ถึง วันที่ ๑๙
สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๒.๐๐ น. โปรดยกมือขึ้นครับ
ทีป่ ระชุม มีมติเห็นชอบ ๑๒ เสียง
ท่านใดเห็นชอบให้มกี ารเสนอคาแปรญัตติ ตัง้ แต่บัดนี้ ถึง วันที่ ๒๒
สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๒.๐๐ น. โปรดยกมือขึ้นครับ
ทีป่ ระชุม มีมติเห็นชอบ ๔ เสียง
งดออกเสียง ๒ เสียง
นายสมหมาย ลูกอินทร์ ถือว่าทีป่ ระชุมมีมติเสียงส่วนใหญ่ให้เสนอคาแปรญัตติ ตัง้ แต่บัดนี้
เลขานุการสภา ถึงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๒.๐๐ น.
ให้ยื่นเสนอคาแปรญัตติตอ่
ประธานคณะกรรมการฯ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
ต่อไปคณะกรรมการแปรญัตติทสี่ ภาได้แต่งตัง้ ไว้ จะใช้
คณะกรรมการชุดเดิมหรือแต่งตัง้ ขึ้นมาใหม่กไ็ ด้ ก็อยู่ทปี่ ระชุมว่า
จะมอบหมายให้ชุดเดิมหรือว่าแต่งตัง้ ใหม่ ซึ่งชุดเดิมมีรายชื่อดังนี้
๑. นายสุกรี เจ๊ะเงาะ สมาชิกสภาฯ เขตที่ ๑
๒. นายศราวุธ อับดุลกอเดร์ ยานยา สมาชิกสภาฯ เขตที่ ๓
๓. นายบากอรี บาเก็ง สมาชิกสภาฯ เขตที่ ๑
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นายสมหมาย ลูกอินทร์ ทัง้ สามท่านเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ ก็ขอให้ทปี่ ระชุม
เลขานุการสภา พิจารณาเช่นกัน ว่าจะมอบหมายให้ชุดเดิมหรือว่าแต่งตัง้ ขึ้นใหม่
ขอเชิญครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ เชิญครับสมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๑
ประธานสภา
นายอับดุลนาเซร์ ฮะ กระผมนายอับดุลนาเซร์ ฮะ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๑ เขตที่ ๑ ผมขอเสนอเป็นชุดเดิมครับ โดยมี
นายอับดุลนาเซร์ ฮะ ๑. นายสุกรี เจ๊ะเงาะ สมาชิกสภาฯ เขตที่ ๑
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๑ ๒. นายศราวุธ อับดุลกอเดร์ ยานยา สมาชิกสภาฯ เขตที่ ๓
๓. นายบากอรี บาเก็ง สมาชิกสภาฯ เขตที่ ๑
ขอผู้รับรองด้วยครับ ขอบคุณครับ
ผู้รับรอง ๕ เสียง
นายสมหมาย ลูกอินทร์ มีท่านใดเสนอนอกเหนือจากนี้หรือไม่ครับ ถ้าไม่มถี ือว่าทีป่ ระชุม
เลขานุการสภา มีมติเป็นเอกฉันท์มอบหมายให้คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
คณะทีส่ ภาได้แต่งตัง้ ไว้เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอืน่ ๆ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีเรื่องทีจ่ ะสอบถามเสนอแนะ ขอเรียน
ประธานสภา เชิญครับ
นายอับดุนาเซร์ ฮะ กราบเรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ตลอดจน
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๑ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายอับดุลนาเซร์ ฮะ สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองสะเตงนอก เขตที่ ๑ ท่านประธานสภาครับ วันนี้ผมมีอยู่สองประเด็น
ทีข่ อเสนอแนะและก็ขอหารือท่านประธานสภา ไม่ทราบว่าจะทาได้หรือไม่
ประเด็นทีห่ นึ่ง ห้องประชุมสภาผมดูแล้วน่ากลัวมาก กลัวว่าจะ
ทะลุหล่นบนศีรษะท่านรองประธานสภา พอมีงบประมาณซ่อมแซมหรือ
ไม่ครับ ถ้าปรับปรุงให้มากกว่านี้น่าจะดีกว่าครับ
ประเด็นทีส่ อง เรื่องทีเ่ จ้าหน้าทีห่ รือพนักงานเทศบาล
ทีม่ าทางานทีเ่ ทศบาลนี้ เพราะผมเองก็ได้เห็นอยู่ประจาบางท่านก็ผ่านหน้า
บ้านผม แต่ทนี่ ี่ผมไม่ทราบว่าทางราชการกาหนดเวลาทางานกีโ่ มงครับ
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นายอับดุลนาเซร์ ฮะ ผมรู้สึกว่าจะเป็นเวลา ๐๘.๐๐ น. หรือ ๐๘.๓๐ น. ประมาณนี้ บางท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๑ ก็มพี นักงาน ลูกจ้าง มาเก้าโมงกว่าก็มี ผมเห็นอยู่หลายครั้ง ไม่ได้พาดพิง
ใคร บางท่านอาจจะติดภารกิจประชุม ติดราชการอยู่กไ็ ม่ว่ากัน
แต่ผมขอให้ดแู ลผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านด้วยครับ ผมมีเพียงเท่านี้ ขอบคุณ
ครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาท่านใดมีการเสนอแนะสอบถาม ขอเรียนเชิญครับ
ประธานสภา
นายศราวุธ อับดุลกอเดร์ ยานยา เรียนท่านประธานสภา ท่านคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภา
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๓ เทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมนายศราวุธ อับดุลกอเดร์ ยานยา สมาชิก
สภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก เขตที่ ๓
จากทีร่ ัฐบาลโดยท่านนายกรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ได้มนี โยบายและก็ได้จัดสรรงบประมาณส่วนหนึ่งเพือ่ เป็นโครงการพัฒนา
เมือง โดยตัง้ ชื่อไว้ว่า “ร้อยมือ สร้างเมือง” ซึ่งโครงการนี้มงุ่ เน้นและก็
เจาะจงมาโดยเฉพาะจังหวัดยะลา ก็คอื ในเขตพืน้ ทีเ่ ทศบาลนครยะลา
เทศบาลเมืองเบตง และเทศบาลเมืองสะเตงนอก ทีน่ ี้ในรายละเอียดผมว่า
ทุกท่านก็คงทราบดี แต่ผมได้นาเรียนในสภาแห่งนี้ เนื่องจากว่าผมอยากจะ
ทราบว่า ทางคณะผู้บริหารได้มกี ารเตรียมความพร้อมหรือได้มขี ้อมูลอะไร
เกีย่ วกับโครงการนี้ ว่ามีชุมชนใดได้เสนอหรือทางเทศบาลได้ดาเนินการ
อะไรบ้าง เพราะผมเองในฐานะสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
เขตที่ ๓ ก็พอทีจ่ ะได้ยินบ้างเห็นมีทางส่วนของเจ้าหน้าทีเ่ ทศบาลก็ลงไปใน
พืน้ ที่ เพือ่ จัดตัง้ หรือชี้แนะโครงการต่าง ๆ ก็อยากจะให้นาเรียนในทีป่ ระชุม
สภาแห่งนี้ได้รับทราบด้วย เนื่องจากว่าทางสมาชิกสภาเทศบาลเองจะได้
เตรียมความพร้อม และได้ดถู ึงความสอดคล้องในเรื่องขงการจัดทาโครงการ
เพือ่ จัดเตรียมงบประมาณ ก็ขออนุญาตนาเรียนสอบถามเพียงเท่านี้
ขอบคุณครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด มีการเสนอแนะขอเรียนเชิญครับ
ประธานสภา ถ้าไม่มี ขอเรียนเชิญท่านปลัดเทศบาลนาเรียนชี้แจงข้อซักถามของสมาชิก
สภาเทศบาลฯ เชิญครับ

/นายกิตติ ...

- ๒๗ –
นายกิตติ เรืองเริงกุลฤทธิ์ เรียนท่านนายกเทศมนตรี ท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา
ปลัดเทศบาล เทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน วันนี้มขี ้อซักถามจากสมาชิกสภาเทศบาลสอง
ท่าน ขออนุญาตตอบข้อซักถามของท่านอับดุลนาเซร์ ฮะ สมาชิกสภา
เทศบาล เขตที่ ๑ ท่านได้สอบถามเรื่องห้องประชุมสภา โดยสภาพผมกราบ
เรียนทานว่า นโยบายในส่วนของงานประจาผมได้สั่งการเจ้าหน้าทีไ่ ป
บางส่วน และก็ได้มกี ารดาเนินการบางส่วน ผมได้ทราบว่าเทศบาลเมือง
สะเตงนอกก่อนทีก่ ระผมจะย้ายมาประจาทีน่ ี่ ได้มกี ารออกระเบียบในการใช้
ห้องประชุมไม่เพียงแต่ในการซ่อมแซมสิ่งทีช่ ารุด เสียหายเล็ก ๆ น้อย ๆ
เหล่านี้ ได้มงี บประมาณในส่วนนี้เป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง
ผมดูดว้ ยตาก็คงไม่มาก คิดว่าจะให้ซ่อมแซมไม่ใช่แต่ห้องนี้ คิดว่าทุกห้อง
ทีต่ อ้ งใช้เป็นห้องประชุม ไม่ว่าจะเป็นการประชุมเล็กหรือประชุมใหญ่ และ
การประชุมในวาระต่าง ๆ ซ่อมแซมเสร็จแล้วต้องจัดระบบการใช้ห้อง
ประชุม อยากให้ได้มาตรฐานเหมือนกับหลาย ๆ หน่วยงาน เช่น เมือ่ ไร
ก็ตามทีจ่ ะมีการใช้ห้องประชุมนั้น จะต้องมีการร้องขอ บางครั้งห้องใกล้ ๆ
ก็จะมีหลายหน่วยงานเข้ามาใช้ ซึ่งบางครั้งบางคราวคณะผู้บริหารยัง
ไม่ทราบด้วยซ้า ผมเองก็ยังไม่ทราบด้วยซ้าเผลอ ๆ ก็มากัน อาจจะมีการ
ติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าทีส่ ่วนนู้นบ้างส่วนนี้บ้าง ซึ่งก็ยังไม่ได้เป็น
ระบบนัก ก็ขอกราบเรียนท่านตามตรงว่า เรื่องนี้เคยมีการดาเนินการมา
ตัง้ แต่ตน้ แต่ภายหลังก็มกี ารหย่อนยานไป ก็ขอขอบคุณท่านอับดุลนาเซร์
ได้กรุณานาข้อห่วงใยนี้มาพูดกันในทีป่ ระชุม ผมในฐานะปลัดเทศบาลก็ตอ้ ง
ขอกราบเรียนนาข้อห่วงใยทีท่ ่านเสนอแนะวันนี้นั้น ไปผลักดันไปขับเคลื่อน
ให้เป็นรูปธรรมและมีระบบ มีมาตรฐานยิ่งขึ้น
ส่วนเรื่องเจ้าหน้าทีม่ าทางานนั้น ต้องกราบขอบพระคุณและก็ขอ
อนุญาตชี้แจงว่า ผมจะได้สั่งการไปบังคับบัญชาและกากับให้การมา
ปฏิบัตงิ าน และการกลับบ้านนั้น เป็นไปตามกาหนดเวลา ส่วนทีใ่ ครทีม่ ี
ภารกิจอะไรต่าง ๆ นั้น ก็จะให้ขออนุญาตผู้บังคับบัญชาโดยตรง ซึ่งบางครั้ง
บางคราวเป็นเรื่องปกติเจ้าหน้าทีบ่ างคนอาจจะมีภาระทางบ้าน พ่อแม่
แก่เฒ่าอย่างนี้อาจจะมาสาย แต่กข็ อให้แจ้งผู้บังคับบัญชา จากซึ่งข้อห่วงใย
ตรงนี้จะรับไปดาเนินการ
ส่วนท่านศราวุธ เรื่องของร้อยมือ สร้างเมือง ขออนุญาต
นาเรียนว่า การดาเนินการทีเ่ ราดาเนินการไปแล้วนั้น ตอนนี้เราเริ่มจัดตัง้
ชุมชน เพราะว่าโครงการร้อยมือ สร้างเมืองนี้ เวลาเสนอไม่ใช่เทศบาล
อาเภอ จังหวัดเสนอ ไม่ใช่ส่วนราชการ ต้องเป็นชุมชนหรือชาวบ้าน ทีน่ ี้เมือ่
/โครงการนี้ ...

- ๒๘ –
นายกิตติ เรืองเริงกุลฤทธิ์ โครงการนี้มาถึง ปัญหาของเทศบาลเมืองสะเตงนอกนี้ คือยังไม่มี
ปลัดเทศบาล เลยแม้แต่ชุมชนเดียว ยังไม่ได้รับการจัดตัง้ มานับตัง้ แต่ยกฐานะเป็น
องค์การบริหารส่วนตาบล คือเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและก็เติบโต
ขึ้นมาตามลาดับ แต่เรายังไม่เคยจัดตัง้ เมือ่ มาเห็นว่าโอกาสนี้ ก็กลัวว่า
ประชาชนจะผ่านไปโดยเปล่า เลยได้รับดาริให้จัดตัง้ ชุมชนขึ้น ปัจจุบันนี้
โดยคร่าว ๆ ทีเ่ ป็นเรื่องเป็นราวก็มจี านวนชุมชนทีจ่ ัดตัง้ ขึ้นนี้ราว ๑๔ ชุมชน
นี้จะได้ ซึ่งทัง้ ๑๔ ชุมชนนั้น มีชุมชนแรกทีเ่ ราจัดตัง้ ขึ้น คือ หมูบ่ ้านสถิต
ภิรมย์ ได้เสนอโครงการไปแล้ว และก็ผ่านอนุกรรมการระดับจังหวัดไปแล้ว
วันนี้เรื่องขอหมูบ่ ้านสถิตภิรมย์ เรื่องของชุมชนนี้ รอการพิจารณาอยู่ที่
กรุงเทพฯ ถ้าคณะกรรมการทีส่ ่วนกลางอนุมตั ิ ก็แปลว่า โครงการนี้จะได้ทา
วันนั้นก็ขอกราบเรียนท่านอย่างนี้ว่า ได้รับความกรุณาจากท่านรองเสรี
กรุณาไปเป็นประธาน เนื่องจากว่าท่านนายกเทศมนตรีท่านติดราชการ รู้สึก
ว่าจะเป็นสันนิบาตเทศบาลทีเ่ ชียงใหม่ และท่านก็ได้เดินทางไปราชการ
พร้อมกับท่านสมาชิกสภาเทศบาลสองท่าน ท่านรองเสรีรักษาราชการแทน
ท่านก็กรุณาไปเป็นประธานเป็นเกียรติให้ในการจัดตัง้ ชุมชน ซึ่งเป็นชุมชน
แรก รวมไปถึงท่านสมาชิกสภาเทศบาลในห้องประชุมแห่งนี้ ถ้าผมจาไม่ผิด
วันนั้นเกือบสิบท่านด้วยกัน หลาย ๆ ท่านทราบดี และการจัดตัง้ ชุมชนแรก
นั้นก็ผ่านพ้นไปด้วยความราบรื่น และประสบความสาเร็จเป็นอย่างดี
ภายหลังท่านนายกเทศมนตรีกลับมา เราก็ได้ออกระเบียบชุมชนขึ้นมา และ
กราบเรียนท่านว่า ผมก็ได้อธิบายให้กบั หลาย ๆ ชุมชนทีเ่ ชิญผมไป ว่าทาไม
ระเบียบต่าง ๆ นี้ ถึงออกมาตามหลังการดาเนินการต่าง ๆ เหมือนกับว่าเรา
ดาเนินการแล้ว ไม่ได้ไปตามขั้นตอนเหมือนกับหลาย ๆ พืน้ ที่ เหตุผลทีผ่ ม
ชี้แจงกับชาวบ้านหรือกับพีน่ ้องในชุมชน ก็เพราะว่าถ้ามัวแต่รอให้ออก
ระเบียบเสร็จ มัวแต่รอให้ดาเนินการไปตามขั้นตอนนั้น ระยะเวลาในการ
เสนอโครงการร้อยมือ สร้างเมือง มันจะหมดไป คือจะสิ้นไปในอีกสองเดือน
ข้างหน้านี้ ไม่เพียงแต่ระยะเวลาเท่านั้นทีเ่ ป็นข้อกาหนดหรือเงื่อนไข หรือ
ข้อจากัดทีผ่ ลักดันให้เราต้องรีบตัง้ วงเงินทีต่ อ้ งแย่งชิงกันทัง้ ประเทศ ก็เป็น
อีกปัจจัยหนึ่งทีผ่ ลักดันให้เราต้องเร่งรีบดาเนินการ ไม่อย่างนั้นแล้วโอกาส
ของพ่อแม่พนี่ ้องประชาชน หรือในชุมชนเรานั้น ก็จะเสียไป ก็เลยให้เรา
จัดตัง้ ขึ้น แต่กข็ อกราบเรียนท่านว่า ถือว่าการดาเนินงาน ซึ่งร่วมมือกันเป็น
อย่างดี ระหว่างข้าราชการประจา ท่านสมาชิกสภาเทศบาล และคณะ
ผู้บริหาร ดังทีผ่ มได้กราบเรียนมาแล้วนั้น ทาให้งานการจัดตัง้ ชุมชนของ
/เทศบาลเมืองสะเตงนอก ...

- ๒๙ –
นายกิตติ เรืองเริงกุลฤทธิ์ เทศบาลเมืองสะเตงนอกนั้น ราบรื่นไปด้วยดี และเราได้รับความร่วมมือจาก
ปลัดเทศบาล พีน่ ้องประชาชนในหลาย ๆ ส่วน ท่านนายกเทศมนตรีได้แต่งตัง้
คณะอนุกรรมการขึ้นมา เพือ่ ดาเนินการหรือเป็นทีป่ รึกษาในเรื่องการจัดตัง้
ชุมชนทีว่ ่านี้ ซึ่งก็ล้วนแต่ไม่ใช่ส่วนราชการของเทศบาลเมืองสะเตงนอก
แต่อาจจะเป็นเจ้าหน้าทีข่ องรัฐในหน่วยงานอืน่ บ้าง เป็นพีน่ ้องประชาชน
ซึ่งไม่ได้อยู่ในส่วนราชการบ้าน ก็มคี ณะ ๆ หนึ่งขึ้นมา ช่วยเหลือมาด้วยดี
ตลอดมา กราบเรียนท่านว่า บุคคลทีม่ าช่วยนี้เขาไม่มคี า่ ตอบแทนใด ๆ
ให้มาด้วยจิตสาธารณะ และขอกราบเรียนท่านว่า จริง ๆ แล้ว เมือ่ จัดตัง้
ชุมชนขึ้นมานี้ อันทีจ่ ริง ร้อยมือ สร้างเมือง จะได้หรือไม่ได้กต็ ามแต่ แต่
วันนี้เทศบาลเมืองสะเตงนอกได้แล้วจากการจัดตัง้ ชุมชนก็คอื ความร่วมมือ
และจิตสาธารณะ และมีการตืน่ ตัวเป็นอย่างมากสาหรับพีน่ ้องประชาชนที่
จะเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาร่วมกับเทศบาล เมือ่ วันเสาร์กระมังครับ
ถ้าผมจาไม่ผิด ผมกับท่านนายกเทศมนตรีได้ไปทีห่ มูท่ ี่ ๙ ไปทีบ่ ้านของคน
คนหนึ่ง ขออนุญาตเอยนาม ชื่อจริงผมยังไม่ทราบเลยครับ ชื่อเล่นชื่อสาว
เชื่อว่าหลายท่านในห้องนี้ทราบดี เราไปจัดตัง้ ชุมชนเสร็จ และท่านรองเสรี
มีนโยบายในเรื่องของการศึกษา ว่าเทศบาลจะต้องจัดตัง้ ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
ขึ้นมาจริง ๆ แล้ว เป้าหมายของเราอยู่ทสี่ ี่ศนู ย์ดว้ ยกัน ขออนุญาตพูดถึง
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก ทีห่ มูท่ ี่ ๙ นี้ คนทีช่ ื่อสาวทีว่ ่านี้กเ็ ป็นผลผลิตของการ
จัดตัง้ ชุมชนเหมือนกัน เขาทราบดีว่าเทศบาลเมืองสะเตงนอกนั้น
มีงบประมาณจากัด การทีจ่ ะก่อสร้างก็ดี การทีจ่ ะจัดซื้อทีด่ นิ ก็ดี
ยังไม่งา่ ยนักการทีจ่ ะจัดสรรงบประมาณมาเพือ่ การนี้ ด้วยเหตุผลนี้ มีการ
พูดคุยกันในชุมชน เขามีทดี่ นิ อยู่สองแปลงอยู่ตรงกันข้ามกับอนามัย ผมกับ
ท่านนายกเทศมนตรีไปดูดว้ ยตาทัง้ คู่ ไปดูแล้วเขาถมทีเ่ รียบร้อยแล้ว และ
เขามีจิตสาธารณะ เขาเสนออย่างนี้ท่านครับ เขาบอกว่า เพือ่ ให้เด็กในชุมชน
หมูท่ ี่ ๙ นั้นได้รับการพัฒนาทีเ่ ท่าเทียมกันกับทีอ่ นื่ ๆ เช่น นครยะลา หรือ
ทีอ่ นื่ ๆ เขายินดีออกค่าก่อสร้างเองครับ โดยให้เทศบาลออกแบบให้ และ
เขาบอกด้วยว่า เขาจะก่อสร้างให้แล้วเสร็จโดยเร็วภายในสี่ถึงห้าเดือน
จริง ๆ ผมคิดว่าน่าจะไปหกถึงเจ็ดเดือน ก็ไม่เป็นไรครับท่าน ผมกราบเรียน
ทานว่า ด้วยความซาบซึ้งและก็ภูมใิ จกับชาวสะเตงนอกว่านั้น มีคนทีม่ จี ิต
สาธารณะสูง เมือ่ เขามีความพร้อม คือมีฐานะทางการเงินทีด่ ี เราก็ไม่
อยากให้เขาถึงขนาดเสียสละมากมายในเรื่องทรัพย์สิน ก็เลยพูดคุยกับท่าน
นายกเทศมนตรีว่า เมือ่ เขาก่อสร้างเสร็จแล้ว ก็ขออนุญาตให้เทศบาลเช่า
/สถานที่...

- ๓๐ นายกิตติ เรืองเริงกุลฤทธิ์ สถานที่ ทีเ่ ขาก่อสร้างและก็อย่าเช่าในระยะเวลาอันสั้น อย่างน้อยทีส่ ุดในที่
ปลัดเทศบาล ระยะเวลาเพียงพอทีจ่ ะตอบโจทย์ไม่ให้เขานั้นต้องเสียหายมาก และก็การ
ดาเนินกิจกรรมในส่วนของศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก การพัฒนาเด็ก จะดาเนินการ
ไปได้บรรลุวัตถุประสงค์ หรือเป้าหมายของนโยบายของท่าน
รองนายกเทศมนตรี ทีด่ แู ลงานศึกษา ท่านนายกเทศมนตรีทพี่ ยายาม
ส่งเสริมการพัฒนาเด็ก เยาวชน ตลอดจนถึงเรื่องของการศึกษาของเทศบาล
เมืองสะเตงนอก ซึ่งแน่นอนครับ การศึกษาทีว่ ่านี้ ยังคงเป็นการศึกษาระดับ
ขั้นพืน้ ฐาน หรือก่อนวัยเรียนเท่านั้นเอง แต่เชื่อว่าในวันข้างหน้าทีเ่ ทศบาล
จัดตัง้ แล้ว จะพัฒนาไปสู่โรงเรียนระดับประถม อนุบาล แล้วก็ไปประถมได้
ในวันข้างหน้า แต่กเ็ ป็นจุดริเริ่มทีด่ ี เป็นเรื่องทีน่ ่าชื่นชม น่ายกย่องครับ
เมือ่ วานกระมังครับ เจ๊ผิงก็ไป ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ขออนุญาตชื่อจริง
ท่าน อุมาพร ใจแผ้ว พอดีนามสกุลท่านใจแผ้วไม่คอ่ ยเข้มแข็งเท่าไร
ผมก็เลยขออนุญาตเรียกชื่อเล่นแล้วกันครับ เจ๊ผิงก็ไปครับ ผมไป
ทีจ่ ิตภักดี ๑ ก็พดู คุยกับชุมชน พอดีเขามีการประชุมกันก็เลยเชิญผมไป
ผมขอกราบเรียนว่า ปรากฏการณ์อย่างนี้ เป็นเรื่องทีน่ ่าภาคภูมใิ จและผม
อยากจะปรับเปลี่ยนทัศนะคติ ปรับเปลี่ยนของสังคมในชุมชนของเราใหม่
เปลี่ยนจากสังคมทีจ่ ับผิด เป็นสังคมทีจ่ ับถูก วันนี้เราจะต้องประโคมข่าว
เราต้องสร้างความภาคภูมใิ จ คนทีค่ ดิ ดีทาดีอย่างนี้ให้เขามีความรู้สึกภูมใิ จ
และเขาได้รับเกียรติจากคนในชุมชนอย่างแท้จริง เพราะฉะนั้นในวัน
ข้างหน้า เป็นไปได้เมือ่ ดาเนินไปจนถึงจุดทีเ่ ราพูดคุยนี้ เมือ่ ดาเนินการไปถึง
จุด ๆ หนึ่ง หรือเห็นเป็นรูปธรรมแล้ว ก็อาจจะต้องขอความกรุณาจาก
ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด หรือจากส่วนราชการ หรือผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านใน
เมืองให้ออกโล่ ให้ใบประกาศเกียรติคณ
ุ แล้วเราเองก็ตอ้ งประชาสัมพันธ์
ครับท่าน เพือ่ ให้เขาได้เป็นแบบอย่างทีด่ ตี ามทีผ่ มกราบเรียน นี้กเ็ ป็น
ผลผลิตในเรื่องของการจัดตัง้ ชุมชนขึ้นมา และก็การจัดตัง้ ชุมชนทีว่ ่านี้
ปฏิเสธไม่ได้แล้วครับ มันเกิดขึ้นเพราะโครงการร้อยมือ สร้างเมือง มาถึงโดย
ทีเ่ ราไม่คาดคิด เพราะเป็นนโยบายของรัฐ และด้วยเงื่อนไขสองประการ
ประการทีห่ นึ่ง คือ ระยะเวลาทีจ่ ากัด
ประการทีส่ อง คือ การแข่งขันทีจ่ ะต้องแย่งชิง
วงเงินงบประมาณทัง้ หมดมีเพียง ๑,๘๐๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ๗๗
จังหวัด รวมกรุงเทพฯ ด้วยครับ ก็มคี วามจาเป็นทีจ่ ะต้องเร่งรีบ เพือ่ รักษา
โอกาสและผลประโยชน์ของพีน่ ้องประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสะเตงนอก
ด้วยเหตุผลนี้ จึงได้มกี ารจัดตัง้ และผลลัพธ์ทไี่ ด้มาเป็นทีน่ ่าภาคภูมใิ จ และ
/เป็นทีน่ ่าปลาบปลื้ม
...

- ๓๑ –

นายกิตติ เรืองเริงกุลฤทธิ์ เป็นทีน่ ่าปลาบปลื้ม ดังทีไ่ ด้กราบเรียนท่านไปแล้ว ก็ขออนุญาตรายงานให้
ปลัดเทศบาล ท่านทราบดังทีท่ ่านได้สอบถามในทีป่ ระชุมเพียงเท่านี้ กราบขอพระคุณครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ ขอขอบคุณท่านปลัดเทศบาลทีไ่ ด้ให้ความเข้าใจ ไม่ว่าในการ
ประธานสภา รับผิดชอบดูแลเจ้าหน้าที่ และการจัดทาโครงการร้อยมือ สร้างเมือง
ครับสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีการเสนอแนะเชิญครับ
นางอุมาพร ใจแผ้ว กราบเรียนท่านประธานสภาทีเ่ คารพ และสมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางอุมาพร ใจแผ้ว สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
สะเตงนอก เขตที่ ๒ ขออนุญาตนาเรียนนามสกุลดิฉันไม่เข้มแข็งแต่กจ็ ริง
แต่ว่าใจทีบ่ ริสุทธิ์คะ่ และขอนาเสนอแนะยังคงเป็นปัญหาเดิม
๑. ปัญหาของถนนทางผ่าน ถนนผังเมือง ๔ ซอย ๑๒ ตัง้ แต่
ตือเบาะ ไปจนถึง ซอยกิตติ ไม่ทราบว่าเมือ่ ไรจะซ่อมบารุง
๒. ถนนสายเนินหูกวาง ถึง เนินงาน ทีใ่ ห้ท่านผู้บริหารได้ไป
ดาเนินการขอไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัด แถวบริเวณลิขิตพิพฒ
ั น์
เมือ่ ไรจะได้ซ่อมบารุง
๓. เรื่องเกีย่ วกับไฟฟ้าทีไ่ ด้นาเสนอไปแล้ว ไม่ทราบว่าหลังจาก
สมาชิกสภาเทศบาล ได้เสร็จภารกิจทางด้านศาสนาแล้ว ก็จะดาเนินการให้
ก็ขออนุญาตให้เร่งสักนิด ขอบคุณค่ะ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีการเสนอแนะเชิญครับ ถ้าไม่มผี มขอ
ประธานสภา ปิดการประชุม

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

สมหมาย ลูกอินทร์ ผู้จดรายงานการประชุม
(นายสมหมาย ลูกอินทร์)
เลขานุการสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก

- ๓๒ -

อับดุลนาเซร์ ฮะ ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายอับดุลนาเซร์ ฮะ)
ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม

นายสมชัย หิตานุกลู ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายสมชัย หิตานุกลู )
กรรมการตรวจรายงานการประชุม
อับดุลเลาะ กาซอ ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายอับดุลเลาะ กาซอ)
เลขานุการกรรมการตรวจรายงานการประชุม
----------------------------------------------------------------------สภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก ได้รับรองรายงานการประชุมฉบับนี้เรียบร้อยแล้ว เมือ่ คราว
ประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก ครั้งที่
๖ /๒๕๕ ๖ สมัยสามัญ สมั ยที่ ๓ (ครั้งที่ ๑)
วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๖
(ลงชื่อ) อับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์
(นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์)
ประธานสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก

