บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ งานกิจการสภา ฝ่ายอานวยการ สานักปลัดเทศบาล โทร.0-7320-2200
ที่ ยล ๕๒๙๐๑.๑/ 14

วันที่ 3 กันยายน 2562

เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์รายงานผลการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก สมัยประชุม
สามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 1 ) ประจาปี 2562
เรียน หัวหน้าศูนย์ขอ้ มูลข่าวสาร
สิ่งที่สง่ มาด้วย 1. ประกาศสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
2. รายงานการประชุมสภาฯ

จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 ชุด

ตามที่ สภาเทศบาลเมือ งสะเตงนอก ได้เรีย กประชุมสภาเทศบาลเมือ งสะเตงนอก สมั ย
สามัญ สมัยที่ 3 ประจาปี 2562 ตั้งแต่วันที่ ๑ - 30 สิงหาคม ๒๕62 มีกาหนดไม่เกิน 30 วัน ซึ่ง
ได้ ด าเนิ นการประชุม สภาเทศบาลเมื องสะเตงนอก สมัย สามัญ สมัย ที่ 3 / 2562 (ครั้งที่ 1) ไปแล้ ว
จานวน 1 ครั้ง เมื่อวั นที่ 20 สิงหาคม ๒๕62 และ ได้ผ่านการรับ รองรายงานการประชุม ในการ
ประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 2) ประจาปี 2562 เมื่อวันที่
28 สิงหาคม 2562 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว นั้น
ในการนี้ สภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก จึงขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์รายงานผลการ
ประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 1 ) ประจาปี 2562 ดังกล่าว
ลงเว็ปไซต์ www.satengnok.go.th ให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดปรากฏ ตามสิ่งที่สง่ มาด้วยนี้
จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดาเนินการต่อไป

(นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์)
ประธานสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก

ประกาศสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
เรื่อง รายงานผลการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 1)
ประจาปี 2562
---------------------------------ตามที่ สภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก ได้เรีย กประชุม สภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก สมั ย
สามัญ สมัยที่ 3 ประจาปี 2562 ตั้งแต่วันที่ ๑ - 30 สิงหาคม ๒๕62 มีกาหนดไม่เกิน 30 วัน ซึ่ง
ได้ดาเนินการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 / 2562 (ครั้งที่ 1) เมื่อวันที่ 20
สิงหาคม ๒๕62 ไปแล้ว นั้น
บัดนี้ การประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก สมัยประชุมสามัญ สมัย ที่ 3 (ครั้งที่ 1)
ประจาปี 2562 ได้ผ่านการรับรองรายงานการประชุม ในการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก สมัย
ประชุมสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 2) ประจาปี 2562 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 เป็นที่เรียบร้อย
แล้ว รายละเอียดตามรายงานการประชุมฯ ที่แนบท้ายนี้
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 3 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

(นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์)
ประธานสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก

รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 1 ) ประจาปี 2562
วันอังคารที่ 20 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
***********************
รายชื่อผู้มาประชุม
1. นายอับดุลอาซิซ
2. นายอดุลย์
3. นายอับดุลนาเซร์
4. นายบากอรี
5. นายสุกรี
6. นายปฐม
7. นางอุมาพร
8. นายสมชัย
9. จ่าสิบเอก วรดร
10. นายดอเลาะ
11. นายอับดุลเลาะ
12. นายเพาซี
13. นายเด๊ะซามัน
14. นายอิทธินันท์
15. นายมาหะมะรอสีดี

หะยีปิยวงศ์
แวโวะ
ฮะ
บาเก็ง
เจ๊ะเงาะ
ปันสรณะ
ใจแผ้ว
หิตานุกูล
รอดทุกข์
สะหัดอีตา
กาซอ
มะเด็ง
ยูโซ๊ะ
สาเฮาะ
อุชะมิ

ประธานสภาเทศบาลฯ
รองประธานสภาเทศบาลฯ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3
เลขานุการสภาเทศบาลฯ

รายชื่อผู้ไม่มาประชุม
1. นายบัญชา
2. นายเด๊ะซามัน

ศิริ
ยูโซ๊ะ

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 (ลากิจ)
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 -

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายเกษมสันต์
สาแม
2. นายสมาน
หะยีดอปอ
3. นายศราวุธ อับดุลกอเดร์ ยานยา
4. นายถาวร
นวลปาน
5. นายบพิตร
อินทราช
6. นายอับดุลวาหะ
ตาเละ
7. นางสาวรอฮานี
จารู

นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
/8. นางนริศรา...

-28. นางนริศรา
9. นายกาแมน
10. นางศรันยา
11. นางสาวศุภสิ รา
12. นายบรรจง
13. นางสาวสิริรัตน์
14. นายธิตวิ ัฒน์
15. นางสาวสุกัลยา
16. นางสาวไซละห์
หมายเหตุ

ผูม้ าประชุม
ผูล้ าประชุม

นายมาหะมะรอสีดี อุชะมิ
เลขานุการสภาเทศบาลฯ

สาและ
อาดหมาด
ปูเตะ
มะแซ
ศรีสุข
โชติสวัสดิ์
ดอเลาะ
สมถวนิช
สอนฮุง
15
1

คน
คน

ผูอ้ านวยการกองคลัง
ผูอ้ านวยการกองช่าง
หน.ฝ่ายฯ รก.ผูอ้ านวยการกองสาธารณสุข
หน.ฝ่ายส่งเสริมฯ รก.ผูอ้ านวยการกองการศึกษา
หน.ฝ่ายอานวยการ รก.หัวหน้าสานักปลัด
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชานาญการ
นิตกิ ร ชานาญการ
เจ้าพนักงานธุรการ ชานาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
ผูไ้ ม่มาประชุม
ผูเ้ ข้าร่วมประชุม

1
16

คน
คน

สมาชิกสภาเทศบาลฯ ที่อยู่ในประชุมครบองค์ประชุม ขอเรียนเชิญ
ท่าน ประธานสภาเทศบาลฯ ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป ครับ

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ เรียน คณะผูบ้ ริหารฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ พนักงานเทศบาลฯ และผู้เข้า
ประธานสภาเทศบาลฯ
ร่วมประชุม ทุกท่าน กระผม นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ ประธานสภา
เทศบาลฯ บัดนี้ ถึงเวลาประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก และมีท่าน
สมาชิกสภาเทศบาลฯ อยู่ในที่ประชุม 13 คน ถือว่า ครบองค์ประชุม ขอ
เปิดการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3
(ครั้งที่ 1) ประจาปี 2562 ในวันอังคารที่ 20 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562
เวลา 09.45 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
ระเบียบวาระที่ 1
เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ -นายบัญชา ศิริ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 ขอลากิจ
ประธานสภาเทศบาลฯ
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2
เรื่ อ ง รั บ รองรายงานการประชุ ม สภาเทศบาลเมื อ ง
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สะเตงนอก สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 1) ประจาปี 2562
ประธานสภาเทศบาลฯ
เมือ่ วันพฤหัสบดีท่ี 24 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562 ตามเอกสาร
สาเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก สมัยประชุมสามัญ
สมัยที่ 2 ประจาปี 2562 (ครั้งที่ 1) วันที่ 24 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562
ซึ่งได้จัดส่งให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ เป็นการล่วงหน้าแล้ว
/เพื่อให้ท่านสมาชิก...

-3เพื่ อ ให้ ท่ า นสมาชิ ก สภาเทศบาลฯ ได้ ต รวจสอบความถู ก ต้ อ งแล้ ว ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 หมวด 2 การประชุม ข้อ 33
สมาชิ ก สภาเทศบาลฯ ท่ า นใด มี ข้ อ แก้ ไ ข เปลี่ ย นแปลง หรื อ เพิ่ ม เติ ม
รายงานการประชุมครั้งที่ แล้ว ขอโปรดยกมื อ เชิญ นายสุ ก รี เจ๊ะเงาะ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1
นายสุกรี เจ๊ะเงาะ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1

เรี ย น ท่ า นป ระธานสภา เท ศบ าลฯ คณ ะผู้ บ ริ ห ารฯ และสมาชิ ก
สภาเทศบาลฯ ผู้ ท รงเกี ย รติ ทุ ก ท่ า น กระผม นายสุกรี เจ๊ะเงาะ
สมาชิก สภาเทศบาลฯ เขต 1 ท่านประธานสภาฯ ครับ รายงานการประชุม
สภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจาปี 2562
(ครั้ ง ที่ 1) วั น ที่ 24 เดื อ น มิ ถุ น ายน พ.ศ. 2562 มี ค วามผิ ด ปกติ 2
ประเด็น ด้วยกันนะครับ
ประเด็ น แรก การกรายงานการประชุม ที่ ไม่ ค รบถ้ ว นตามที่ ท่ าน
สมาชิกสภาฯ ได้อภิปราย ข้อความคาพูดของแต่ละท่าน ไม่ครบ จริง ๆ แล้ว
ข้อ ความต่ าง ๆ ที่ ส มาชิก สภาฯ ได้ ม าพู ด ที่ ป ระชุม สภาแห่ งนี้ ล้ ว นแต่ เป็ น
ค าพู ด ที่ ส าคั ญ อย่ า งยิ่ ง อย่ า งที่ ก ระผม ได้ พู ด ในการประชุ ม ครั้ ง ที่ แ ล้ ว
ประมาณ 10-15 นาที การบันทึกออกมาครั้งแรกตามฉบับนี้ เหลือ 8-10
บรรทัด ไม่น่าเชื่อ หลักสาคัญที่ได้พูด ได้ตัดออกไป ที่ท่านถือนั้นเป็นฉบับที่ 2
ผมได้ส่งให้ท่านเลขาฯ หรือเจ้าหน้าที่ได้แก้ไขแล้ว แต่ว่าก็ยังไม่ครบสมบูรณ์
อย่าลืมนะครับว่าว่า ถ้อยคาต่าง ๆ ที่ได้พูดออกไป ล้วนแต่เป็นความสาคัญ
ของบทบาทหน้าที่ของสมาชิกสภาฯ อย่างยิ่ง อย่างที่ผมให้แก้ไขไปแล้ว ก็ตก
ไปหลายคาเหมือนกัน ไม่ใช่ผมคนเดียว เมื่อตรวจดูให้ดี ทุกคนที่พูด ไม่ครบ
ครับผมมีหลักฐาน พร้อมจะแชร์ให้พวกเราได้ฟัง ทาไมถึงเป็นอย่างนี้ แต่ถ้ามี
การฟ้องร้องขึน้ มา พวกเราเสียหายนะครับ ผมคิดว่ารายงานการประชุมฉบับ
นีแ้ พร่หลายไปทั่วหมูบ่ ้านอยู่แล้ว ใครจะรับผิดชอบถ้าเกิดความเสียหายขึน้ มา
เลขาฯ รับผิดชอบไหวมั้ยครับ เพราะฉะนั้น เรื่องเกี่ยวกับรายได้ ถ้ามีผมจะ
ขยายออกไป ต่อไป
ประเด็นที่ 2. เปิดไปหน้า ตอนที่เสนอมติที่ประชุม ตามที่ ท่านอดุลย์
แวโวะ ขออภั ย ที่ต้ องเอ่ย นาม เสนอว่าให้ ล งมติก ารประชุม โดยการยกมื อ
แบบเดิมเช่นที่ผ่านมา ท่านเข้าใจมั้ยครับ แบบเดิมที่ผ่านมาการยกมือ ท่าน
จะเปิดเผยรายชื่อไม่ได้นะครับ เว้นแต่ว่าขานชื่อ มติท่านเปิดเผยรายขื่อได้ นี่
/คือข้อบกพร่องที่ 2...

-4คือข้อบกพร่องที่ 2 ท่ านเลขาฯ บอกว่า คือการชอบธรรมของเลขาฯ เอง
ถึงแม้มติที่ประชุมออกมาเห็นชอบ ด้วยคะแนนเสียง 8 ที่ไม่เปิดเผยรายชื่อ
และที่ไม่เห็นชอบ 7 เสียง แปลว่าอะไรครับ 8 เสียง เป็นฝ่ายชนะใช่มั้ยครับ
แต่ว่า พอดู รายงานการประชุม ฯ นี้ รายชื่อ เพีย บเลยครับ หมายความว่า
อย่างไร ท่านต้องชี้แจงให้ที่ประชุมทราบนะครับ เพราะว่าแต่ถ้าส่งออกไป
จังหวัดนั้น มันเกิดการเสียหายนะครับ หรือว่าเลขาฯ มีอานาจมากกว่ามติที่
ประชุ ม นี่ คื อ ข้ อ บกพร่ อ งที่ ผ มได้ เ สนอ 2 ข้ อ 2 ประเด็ น ที่ ไ ด้ สั ง เกตไว้
เพราะฉะนั้น รายงานการประชุมสภาฯ ในครั้งนี้ กระผมจึงไม่สามารถรับรอง
รายงานการประชุมครั้งนี้ ได้ ขอบคุณครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิ ก สภาเทศบาลฯ ท่ า นใด มี ข้ อ แก้ ไ ข เปลี่ ย นแปลง หรื อ เพิ่ ม เติ ม
ประธานสภาเทศบาลฯ
รายงานการประชุมครั้งที่แล้ว ขอโปรดยกมือ เชิญ นายอับดุลเลาะ กาซอ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 3
นายอับดุลเลาะ กาซอ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 3

เรี ย น ท่ า นป ระธานสภา เท ศบ าลฯ คณ ะผู้ บ ริ ห ารฯ และสมาชิ ก
สภาเทศบาลฯ ผู้ ท รงเกี ย รติ ทุ ก ท่ า น กระผม นายอับดุลเลาะ กาซอ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 3 ขอให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน ได้
เปิดดูในวาระที่ ท่านพูดท่านอภิปรายในวันนั้น เนื่องจากรายงานการประชุม
ครั้งที่แล้วผิดมากเลย ให้ท่านตรวจดูว่า ตรงกับสิ่งที่ท่านพูดมากน้อยแค่ไหน
ขอบคุณครับ

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิ ก สภาเทศบาลฯ ท่ า นใด มี ข้ อ แก้ ไ ข เปลี่ ย นแปลง หรื อ เพิ่ ม เติ ม
ประธานสภาเทศบาลฯ
รายงานการประชุมครั้งที่แล้ว ขอโปรดยกมือ เชิญ ผูบ้ ริหารฯ
นายเกษมสันต์ สาแม
นายกเทศมนตรีฯ

เรี ย น ท่ า นป ระธานสภา เท ศบ าลฯ คณ ะผู้ บ ริ ห ารฯ และสมาชิ ก
สภาเทศบาลฯ ผู้ ท รงเกี ย รติ ทุ ก ท่ า น กระผม นายเกษมสันต์ สาแม
นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก ขอแก้ไขในหน้ า 16 บรรทั ดที่ 3 จาก
ข้อความ “พัฒนาโดยใช้เทศบาลนครยะลา เป็นไกด์ไลน์ คือพัฒนาแบบอย่าง
ค่อยเป็นค่อยไป” เป็น “คณะบริหารฯ จะพัฒนาเทศบาลเมืองสะเตงนอกโดย
ให้ดูเทศบาลนครยะลา เป็นตัวอย่าง และพัฒนาแบบอย่างค่อยเป็นค่อยไป”
ขอบคุณครับ และอยากให้เจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย
ต่อไป

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิ ก สภาเทศบาลฯ ท่ า นใด มี ข้ อ แก้ ไ ข เปลี่ ย นแปลง หรื อ เพิ่ ม เติ ม
ประธานสภาเทศบาลฯ
รายงานการประชุมครั้งที่แล้ว ขอโปรดยกมือ เชิญ นายอดุลย์ แวโวะ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 3
/นายอดุลย์ แวโวะ...

-5นายอดุลย์ แวโวะ
รองประธานสภาฯ ในฐานะ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 3

เรี ย น ท่ า นประธานสภาเทศบาลฯ คณะผู้ บ ริ ห ารฯ และสมาชิ ก รอง
สภาเทศบาลฯ ผู้ ท รงเกี ย รติ ทุ ก ท่ า น กระผม นายอดุลย์ แวโวะ
รองประธานสภาฯ ในฐานะสมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 3 กระผมจะกลับไปที่
เดิมตามที่เพื่อนสมาชิกสภาฯ ได้เสนอมา เนื่องจากผมเป็นผู้เสนอในการลง
มติครั้งที่แล้ว หน้า 17 ท้าย ๆ กระผมได้เสนอให้มีการลงมติโดยการยกมือ
แบบเดิมเช่นที่ผ่านมา พอมีมติอย่างนี้ สรุปสุดท้ายคือว่ามีกี่เสียง เท่านั้นเอง
เจตนารมณ์ของผมเป็นอย่างนั้นครับ แต่ว่า เมื่อมีรายชื่อออกมาเช่นนี้ จะต้อง
เป็นแบบเปิดเผยและขานชื่อ นะครับ การยกมือทุกครั้งที่ผ่านมา สรุปว่ามีกี่
เสียง จะไม่มีรายชื่อผูอ้ อกเสียง ผมขอให้พิจารณาด้วยนะครับ เนื่องจากว่าไม่
ถูกวัตถุประสงค์ที่ผมได้นาเสนอ และได้ลงมติไปแล้ว 8 ต่อ 7 เสียง ผม
ไม่ได้กลัวว่าชื่อของผมจะออกไปตรงไหน แต่ว่ามันผิดเจตนารมณ์ของผม คือ
ว่าครั้งนี้ ผมจะไม่รับรองรายงานการประชุม ผมขอเสนอแค่น้ีครับ

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิ ก สภาเทศบาลฯ ท่ า นใด มี ข้ อ แก้ ไ ข เปลี่ ย นแปลง หรื อ เพิ่ ม เติ ม
ประธานสภาเทศบาลฯ
รายงานการประชุมครั้งที่แล้ว ขอโปรดยกมือ เชิญ นางอุมาพร ใจแผ้ว
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2
นางอุมาพร ใจแผ้ว
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2

เรี ย น ท่ า นป ระธานสภา เท ศบ าลฯ คณ ะผู้ บ ริ ห ารฯ และสมาชิ ก
สภาเทศบาลฯ ผู้ ท รงเกี ย รติ ทุ ก ท่ า น ดิ ฉั น นางอุมาพร ใจแผ้ว
สมาชิ ก สภาเทศบาลฯ เขต 2 ดิ ฉั น จ าได้ ดิ ฉั น ได้ เข้ า ประชุ ม ณ วั น นั้ น
เหมือนกัน ตอนนั้นที่ ท่านวรดร ได้เสนอคือ ให้ยกมือและขานชื่อแต่ละท่าน
นั่นคือ ญั ตติของท่านวรดร ซึ่ง ท่านเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงว่าเมื่อลงมติ
แล้วยังสามารถบันทึกรายชื่อตามท้ายได้ เพื่อ ให้เป็นประโยชน์แก่การบริหาร
กิจการสภาฯ ดิฉั นจะเสนอในครั้งแรกเหมือนกั น ซึ่งดิฉั นก็ เห็นด้วย ตามที่
ท่านวรดร เสนอคือ ให้มี ก ารบั นทึก รายชื่อ เพราะดิฉั นกลัวเสีย สิท ธิ ดิฉั น
อยากให้แต่ละท่านได้คิด เหมือนกั น ในเมื่อท่านกล้าที่จะยกมือไม่เห็นชอบ
ทาไม ท่านไม่กล้าที่จะเอ่ยชื่อออกมา ถูกมั้ยค่ะ ท่านก็ต้องรับผิดชอบสิ ในสิ่ง
ที่ท่านยกมือ ไม่ใช่หมายความว่าคนที่เห็นด้วยแล้ว จะต้องไม่ลงชื่อหรือบันทึก
ชื่อเกิดมีปัญหาขึ้นมา ดิฉันจะเอาอะไรไปอ้าง เพราะดิฉันเห็นชอบแต่ไม่ผ่าน
ขอให้โปรดพิจารณาใหม่นะคะ มี 2 แบบ ท่านวรดร เสนอว่าให้มกี ารขานชื่อ
เป็นรายบุคคลว่า เห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ กับท่านสมาชิกสภาเขต 3 เสนอ
ว่าให้ยกมือ แต่ท่านเลขานุการสภาฯ ท่านเป็นคนชี้แจงว่า ให้ดาเนินการตาม
มติได้ แต่สามารถบันทึกชื่อตามท้ายได้ สาหรับดิฉันยกมือวันนั้น เพราะกลัว
เสียสิทธิ ขอย้า เพราะกลัวเสียสิทธิเกิดมีปัญหาขึน้ มาดิฉันก็รับผิดชอบไม่ไหว
/ดิฉันยกมือ…

-6ดิฉันยกมือ รับผิดชอบนะคะ ในสิ่งที่ดิฉันพูด ดิฉันเห็นด้วยถ้ามีปัญหาก็เรียก
ตามรายชื่อเลย ขอให้โปรดพิจารณา ณ ตรงนีด้ ้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิ ก สภาเทศบาลฯ ท่ า นใด มี ข้ อ แก้ ไ ข เปลี่ ย นแปลง หรื อ เพิ่ ม เติ ม
ประธานสภาเทศบาลฯ
รายงานการประชุมครั้งที่แล้ว ขอโปรดยกมือ เมื่อไม่มี เชิญเลขานุการสภาฯ
นายมาหะมะรอสีดี อุชะมิ
เลขานุการสภาเทศบาลฯ

เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ
ที่เคารพ ในการจดรายงานการประชุมนัน้ ในรูปแบบของงานธุรการจะมี
หลายรูปแบบ โดยเฉพาะการจดรายงานการประชุมนี้ สามารถจดถ้อยคาทุก
คาก็ได้ ซึ่งเป็นวิธีของทางระเบียบงานสารบรรณ ทีนี้ ในทางกฎหมายการจด
รายงานการประชุม จะต้อ งครบสาระเพื่ อ การพิ สูจ น์ ในมติ ที่ ป ระชุม หรือ
ถ้อยคาต่าง ๆ ไม่จาเป็นที่ต้องจดทั้งหมด ตรงไหนที่เป็นสาระสาคัญ ตรงนั้น
ต้องบันทึกไว้ ทีนี้ต้องขออภัยอย่างยิ่ง คือ เครื่องบันทึกเสียงของเรามันเสีย
มันแฮงค์ พอแฮงค์ปั้บ เราก็ต้องเอาสาระสาคัญที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ
ได้อภิปรายต้องจดไว้ให้หมด กระผมได้เน้นย้าเจ้าหน้าที่ ว่า อะไรที่เป็นสาระ
ต้องจดให้หมด ตามที่ทุกท่านได้อภิปราย ซึ่งท่านอภิปรายเพราะท่านมี สาระ
ทั้งนั้นละครับ ไม่มีอะไรไร้สาระหรอก ผมก็ให้บันทึก ที่นี้ ผมทราบจากธุรการ
ว่า สมาชิกหลายท่ านก็ไปท้วงติง และแก้ไข กระผมก็บ อกต้องทาให้ได้ ต้อง
แก้ไขให้ได้ แต่มันแฮงค์จริง ๆ ต้องขออภัย ข้อแรก ประการที่สอง ในเรื่อง
การประชุมสภาฯ ตามพระราชบัญ ญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ใน มาตรา 30
เขียนในพระราชบัญญัติ ออกโดยรัฐสภา ว่า การประชุมสภาเทศบาลฯ ย่อม
เป็ น การเปิ ด เผยตามลั ก ษณะที่ จ ะได้ ก าหนดไว้ ในระเบี ย บข้ อ บั ง คั บ การ
ประชุมสภาเทศบาลฯ ซึ่งการประชุมสภาฯก็ ต้องเป็ นไปตามข้อ บังคับ การ
ประชุมสภาฯ เดี๋ยวกระผมจะให้ดูนะครับ ทีนี้ คาว่าเปิดเผยนี้ มันจะมีวรรค 2
เขียนไว้ว่า เมื่อนายกเทศมนตรี หรือสมาชิกสภาเทศบาล รวมกันไม่น้องกว่า
1 ใน 3 ของสมาชิกที่มาประชุมร้องขอให้ทาการประชุมลับ มันจะมี 2 อย่าง
เท่านั้นครับ แบบลับ กับแบบเปิดเผย ถ้าลับก็ต้องเสนอเป็นญัตติ ขึ้นมา หรือ
ท่านนายกเทศมนตรี จะเสนอเป็น ญั ตติคนเดียวก็ได้ แต้ถ้าเป็นสมาชิกต้อง
เป็น 1 ใน 3 ของสมาชิก ที่มาประชุม เสนอเป็นญั ตติ และต้องลงมติว่า จะ
ประชุมลับ หรือไม่ลับ เช่นการประชุมลับนั้น การจดรายกงานการประชุมจะ
เปิด เผยออกข้างนอกไม่ได้ อะไรบ้างที่ จะประชุมลั บ 1. การอภิป รายเรื่อ ง
พฤติก รรมความไม่เหมาะสมของสมาชิก สภาเทศบาล เพื่อขับ ไล่ออกจาก
ตาแหน่ง อันนีล้ ับ แต่ถ้าการประชุมทั่วไป เปิดเผยครับ หมายความว่า
/สามารถระบุตัวตนได้...

-7สามารถระบุตัวตนได้ ว่าการลงมตินั้น ผู้ใดลงมติเห็นชอบ หรือไม่เห็นชอบ
แต่ ถ้ า ไม่ ส ามารพิ สู จ น์ ได้ มั น จะต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบกั น ทั้ งสภา ถ้ าเกิ ด ปั ญ หา
หมายความว่า ทั้งสภาต้องรับผิดชอบในมตินั้น และจะเกิดความบกพร่องของ
เลขานุการสภาฯ ครับ เมื่อขึ้นศาลแล้ว เขาจะถามเลขานุการสภาฯ ว่าคุณได้
จดบั น ทึ ก มั้ ย ว่ า ใครลงมติ เ ป็ น ประการใดบ้ า ง เรื่ อ งของเรื่ อ งจะตกที่
เลขานุการสภาฯ นี่แหละครับ ว่าคุณไม่สามารถจดบันทึกภาพถ่ายในบันทึก
ได้ว่าใครลงมติ ใครไม่ลงมติ มันเคยมีตัวอย่างของรัฐบาล คือเรื่องหวยบนดิน
มันไม่ใช่เป็นลับ เปิดเผยของคณะรัฐมนตรี คุกครับ หลายคนคุกครับที่ลงมติ
แต่ท่ านที่ ลงมติ ว่าไม่ เห็ นชอบด้วยที่ จะขึ้นบนดิน โดยเฉพาะอาจารย์ วิษ ณุ
เครืองาม ไม่เห็นชอบครับ เลยรอดส่วนคนอื่น คุก หมดครับ อันนั้นคือการ
ประชุมเช่นเดียวกับเรา ทีมีมติที่ติงว่าจะถูกกฎหมาย หรือผิดกฎหมาย ดังนั้น
สรุปว่า การประชุมสภาฯ มี 2 ประเภท เท่านั้น ประชุมลับ กับเปิดเผย ครั้งที่
ผ่านมาไม่มีการเสนอญัตติ เป็นการประชุมลับและไม่ชอบด้วยกฎหมายด้วยที่
จะประชุมลับ เมื่อเป็นการอภิปรายพฤติกรรมเท่านั้น ที่จะประชุมลับได้ แต่ถ้า
ประชุ ม อย่ า งอื่ น ต้ อ งเปิ ด เผย เพราะเวลาเสนองบประมาณต้ อ งแนบใน
รายงานการประชุม มั นเปิดเผยครับ แต่ เมื่อไหร่ป ระชุมพฤติ ก รรมนี่ อัน นี้
ต้องลับ เพราะผู้ที่ถูกอภิปราย อาจจะถูกชาวบ้านกล่าวหาว่าพฤติกรรมไม่ดี
ได้ ต้องเก็ บเป็นความลับ แต่จะเปิดเผยได้เมื่อถู กพิจารณาในชั้นศาล หรือ
ป.ป.ช.ก็ ว่ากันไป แต่ทั่วไปประชุมเปิด ให้ทราบไม่ได้ แต่ถ้าประชุมเปิดเผย
อย่ า งนี้ มั น จะบกพร่ อ งเลขานุ ก ารสภาฯ ที่ ไ ม่ ส ามารถระบุ ตั ว ตนได้ แต่
ประการแรกต้องขออภัย เครื่องมันพังจริง ๆ ผมบังคับให้ ผู้ช่วยเลขาฯ กู้คืน
ให้ได้ แต่มันกู้ไม่ได้จริง ๆ ดังนั้นจึงต้องใช้วิธีทางงานสารบรรณ เอาเฉพาะที่
เป็นสาระสาคัญ ส่วนที่ท่านสมาชิกสภาฯ ได้แจ้งก็ได้บันทึกเพิ่ม ขอบคุณท่าน
ประธานครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิ ก สภาเทศบาลฯ ท่ า นใด มี ข้ อ แก้ ไ ข เปลี่ ย นแปลง หรื อ เพิ่ ม เติ ม
ประธานสภาเทศบาลฯ
รายงานการประชุมครั้งที่แล้ว ขอโปรดยกมือ เมื่อไม่มี เชิญเลขานุการสภาฯ
นายมาหะมะรอสีดี อุชะมิ
เลขานุการสภาเทศบาลฯ

เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ
ที่เคารพ องค์ประชุมครบ ต่อไปจะขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลฯ
ท่านใด ให้การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก สมัย
ประชุ ม สามั ญ สมั ย ที่ 2 ประจ าปี 2562 (ครั้ ง ที่ 1) วั น ที่ 24 เดื อ น
มิถุนายน พ.ศ. 2562 โปรดยกมือ
/รายชื่อผูใ้ ห้การรับรอง...

-8รายชื่อผู้ให้การรับรอง มีดังนี้
1. นายอับดุลนาเซร์ ฮะ
2. นายบากอรี
บาเก็ง
3. นางอุมาพร
ใจแผ้ว
4. นายสมชัย
หิตานุกูล
5. จ่าสิบเอก วรดร รอดทุกข์
6. นายปฐม
ปันสรณะ
7. นายอิทธินันท์
สาเฮาะ

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 3

สมาชิ ก สภาเทศบาลฯ ท่ า นใด ไม่ ให้ การรั บรองรายงานการประชุ ม สภา
เทศบาลเมืองสะเตงนอก สมัย ประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจาปี 2562
(ครั้งที่ 1) วันที่ 24 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562 โปรดยกมือ
รายชื่อผู้ไม่ให้การรับรอง มีดังนี้
1. นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1
2. นายสุกรี
เจ๊ะเงาะ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1
3. นายกราซี
แวนะลัย
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1
4. นายดอเลาะ
สะหัดอีตา
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2
5. นายอดุลย์
แวโวะ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 3
6. นายอับดุลเลาะ กาซอ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 3
มติที่ประชุม

-ผู้ให้การรับรองรายงานการประชุม
7 เสียง
-ผู้ไม่ให้การรับรองรายงานการประชุม
6 เสียง
-งดออกเสียง
- เสียง
เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติ ให้การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล
เมืองสะเตงนอก สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจาปี 2562 (ครั้งที่ 1)
วันที่ 24 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562

ระเบียบวาระที่ 3
เรื่อง กระทู้ถาม
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ -ไม่มีประธานสภาเทศบาลฯ
ระเบียบวาระที่ 4
เรื่อง ที่คณะกรรมการสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก ตั้งขึ้นพิจารณา
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ แล้วเสร็จ
ประธานสภาเทศบาลฯ
-ไม่มี/ระเบียบวาระที่ 5…

-9ระเบียบวาระที่ 5
เรื่อง ญัตติที่เสนอใหม่
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ 5.1 ญัตติ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
ประธานสภาเทศบาลฯ
รายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ
ตามมาตรา 61 ทวิ และมาตรา 61 ตรี (4) พระราชบั ญ ญั ติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2543 ประกอบ
กั บ ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยวิ ธี ก ารงบประมาณขององค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 รวมถึงที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2543 ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้ องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2554
ข้ อ 45 (ตามเอกสารร่ า งเทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ได้ส่งให้สมาชิก สภาฯ ทุก ท่าน) ผู้เสนอญั ตตินี้
คือ นายเกษมสันต์ สาแม นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก
พิ จ ารณาวาระที่ 1 ขั้ น รั บ หลั ก การ ร่ า งเทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณ
รายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามข้อบังคับการประชุมสภาฯ
ข้อ 47
เนื่ อ งจากสภาเทศบาลเมื อ งสะเตงนอก จะต้ อ งพิ จ ารณาร่างเทศ
บัญ ญั ติงบประมาณรายจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็น 3 วาระ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับ การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 45 ซึ่งในวันนี้จะเป็น
การพิจารณาในวาระที่ 1 คือ การรับหลักการร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามข้อบังคับการประชุมสภาฯ
ข้อ 47 ขอเชิญ นายเกษมสันต์ สาแม นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก
ผูเ้ สนอญัตติ ชีแ้ จงหรือแถลงหลักการและเหตุผล ขอเรียนเชิญ
นายเกษมสันต์ สาแม
นายกเทศมนตรีฯ

เรี ย น ท่ า นป ระธานสภาเท ศบ าลฯ คณ ะผู้ บ ริ ห ารฯ และสมาชิ ก
สภาเทศบาลฯ ที่ เ คารพ ทุ ก ท่ า น กระผม นายเกษมสันต์ สาแม
นายกเทศมนตรีเมือ งสะเตงนอก ขอชี้แจงค าแถลงประกอบงบประมาณ
รายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้
ท่านประธานสภาเทศบาลฯ และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
บัดนี้ ถึงเวลาที่ คณะผู้บริหารของเทศบาลเมืองสะเตงนอก จะได้เสนอร่าง
เทศบัญ ญั ติงบประมาณรายจ่ายประจาปี ต่ อสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองสะเตงนอก จึงขอ
ชีแ้ จงให้ท่านประธานสภาเทศบาลฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน ได้
/ทราบถึงสถานการณ์คลัง...

-10ทราบถึ ง สถานะการคลั ง ตลอดจนหลั ก การและแนวนโยบายการ
ดาเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังต่อไปนี้
1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลเมืองสะเตงนอก) มีสถานะการเงิน
ดังนี้
1.1.1 เงินฝากธนาคาร
จานวน 118 ล้าน 2 แสนกว่าบาท
1.1.2 เงินสะสม
จานวน 48 ล้าน 9 แสนกว่าบาท
1.1.3 เงินทุนสารองเงินสะสม จานวน 23 ล้าน 7 แสนกว่าบาท
1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพัน และยังไม่ได้
เบิกจ่าย จานวน 9 โครงการ รวม 10 ล้านกว่าบาท
1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้ โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน
จานวน 25 โครงการ จานวน 2 ล้านกว่าบาท
1.2 เงินกู้คงค้าง
จานวน 33 ล้านกว่าบาท
รวมประมาณการรายจ่าย ปี 2563 ตั้งไว้ 180 ล้ าน 4 แสนกว่าบาท
มากกว่าปีที่แล้วไม่มาก ปีที่แล้วประมาณการรายจ่ายไว้ 178 ล้าน 8 แสน
กว่าบาท ส่วนรายละเอียดประกอบปลีกย่อยอื่น ๆ ท่านสมาชิกฯ สามารถดู
ได้จากร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ทีท่ างเจ้าหน้าที่ ได้จัดส่งให้ท่านเป็นการล่วงหน้าแล้ว
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีข้ออภิปรายซักถาม ในวาระนี้ ขอโปรดยกมือ
ประธานสภาเทศบาลฯ
เชิญ นายอับดุลนาเซร์ ฮะ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1
นายอับดุลนาเซร์ ฮะ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1

เรี ย น ท่ า นประธานสภาเทศบาลฯ คณะผู้ บ ริ ห ารฯ และสมาชิ ก
สภาเทศบาลฯ ผู้ ท รงเกี ย รติ ทุ ก ท่ า น กระผม นายอับดุลนาเซร์ ฮะ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 เนื่องจากมีการบันทึกการประชุม จึงอยากจะ
ขอให้ท่านผู้บริหารฯ ได้ชแี้ จงตัวเลขของงบประมาณให้ครบถ้วนถูกต้อง เช่น
1.1.1 เงินฝากธนาคาร จานวน 118,263,985.18 บาท ท่านผู้บ ริหารฯ
แจ้งว่า จานวน 118 ล้าน 2 แสนกว่าบาท ซึ่งจะไม่ทราบว่า กว่าไปจานวน
เท่าไร ขอบคุณครับ

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ เชิญ ผูบ้ ริหารฯ
ประธานสภาเทศบาลฯ
/นายเกษมสันต์ สาแม…

-11นายเกษมสันต์ สาแม
นายกเทศมนตรีฯ

เรี ย น ท่ า นป ระธานสภาเท ศบ าลฯ คณ ะผู้ บ ริ ห ารฯ และสมาชิ ก
สภาเทศบาลฯ ที่ เ คารพ ทุ ก ท่ า น กระผม นายเกษมสันต์ สาแม
นายกเทศมนตรีเมือ งสะเตงนอก ขอชี้แจงค าแถลงประกอบงบประมาณ
รายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ใหม่ให้ครบถ้วนถูกต้อง ดังนี้
1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลเมืองสะเตงนอก) มีสถานะการเงิน
ดังนี้
1.1.1 เงินฝากธนาคาร
จานวน 118,263,985.18 บาท
1.1.2 เงินสะสม
จานวน 48,924,110.91 บาท
1.1.3 เงินทุนสารองเงินสะสม จานวน 23,791,347.45 บาท
1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพัน และยังไม่ได้
เบิกจ่าย จานวน 9 โครงการ รวม 10,180,198.20 บาท
1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้ โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน
จานวน 25 โครงการ จานวน 2,087,100.00 บาท
1.2 เงินกู้คงค้าง
จานวน 33,363,542.30 บาท
2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2562
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562
(1) รายรับจริง จานวน 142,401,364.87 บาท ประกอบด้วย
-หมวดภาษีอากร
จานวน 5,555,181.56 บาท
-หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
จานวน
699,535.91 บาท
-หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จานวน
278,676.02 บาท
-หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และการพาณิชย์
จานวน
0.00 บาท
-หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
จานวน
3,150.00 บาท
-หมวดรายได้จากทุน
จานวน
0.00 บาท
-หมวดภาษีจัดสรร
จานวน 49,210,116.38 บาท
-หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
จานวน 86,654,705.00 บาท
(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์
จานวน 2,976,344.00 บาท
/(3) รายจ่ายจริง…

-12(3) รายจ่ายจริง จานวน 96,217,559.88 บาท ประกอบด้วย
-งบกลาง
จานวน 26,222,984.62 บาท
-งบบุคลากร
จานวน 35,179,486.89 บาท
-งบดาเนินงาน
จานวน 24,505,161.00 บาท
-งบลงทุน
จานวน 5,381,429.33 บาท
-งบรายจ่ายอื่น
จานวน
0.00 บาท
-งบเงินอุดหนุน
จานวน 4,928,498.04 บาท
(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์
จานวน 3,004,377.60 บาท
(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม
จานวน 1,222,000.00 บาท
(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสารองเงินสะสม จานวน 0.00 บาท
(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้
จานวน
0.00 บาท
คาแถลงงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลเมืองสะเตงนอก อาเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
รายรับจริง ปี 2561 ประมาณการ ปี 2562

ประมาณการ ปี 2563

รายได้ที่จดั เก็บเอง
-หมวดภาษีอากร

5,041,885.27
1,698,072.28
70,5341.37
0.00
3,890.00
1,000.00
7,450,188.92

4,650,000.00
703,200.00
351,000.00
1,000.00
11,000.00
1,000.00
5,717,200.00

4,550,000.00
656,200.00
421,000.00
1,000.00
4,500.00
1,000.00
5,633,700.00

55,859,017.37
55,859,017.37

39,170,000.00
39,170,000.00

48,770,000.00
48,770,000.00

84,455,919.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ อปท. 84,455,919.00
รวม 147,765,125.29

134,012,031.00
134,012,031.00
178,899,231.00

126,094,385.00
126,094,385.00
180,498,085.00

-หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
-หมวดรายได้จากทรัพย์สนิ
-หมวดรายได้จากสาธารณูโภคและการพาณิชย์
-หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
-หมวดรายได้จากทุน
รวมรายได้จัดเก็บเอง
รายได้ที่รฐั บาลเก็บแล้วจัดสรรให้ อปท.
-หมวดภาษีจัดสรร
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ อปท.
รายได้ที่รฐั บาลอุดหนุนให้ อปท.
-หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

/คาแถลงงบประมาณ...
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ประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายจ่าย
จ่ายจากงบประมาณ
-งบกลาง

รายจ่ายจริง ปี 2561 ประมาณการ ปี 2562

-งบบุคลากร
-งบดาเนินการ
-งบลงทุน
-งบเงินอุดหนุน
รายจ่ายจากงบประมาณ
รวม

32,231,966.85
38,678,455.99
26,924,745.12
9,771,292.63
6,777,592.74
114,383,990.32
114,383,990.32

36,700,451.00
49,180,820.00
43,681,960.00
42,416,200.00
6,919,800.00
178,899,231.00
178,899,231.00

ประมาณการ ปี 2563

34,686,579.00
54,327,620.00
47,681,350.00
36,468,736.00
7,333,800.00
180,498,085.00
180,498,085.00

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของเทศบาลเมืองสะเตงนอก อาเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
ด้าน
ด้านบริหารทั่วไป
-แผนงานบริหารงานทั่วไป
-แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ด้านบริการชุมชนและสังคม
-แผนงานการศึกษา
-แผนงานสาธารณสุข
-แผนงานสังคมสงเคราะห์
-แผนงานเคหะและชุมชน
-แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
-แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
ด้านการเศรษฐกิจ
-แผนงานการเกษตร
-แผนงานการพาณิชย์
ด้านการดาเนินงานอื่น
-แผนงานงบกลาง
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น

ยอดรวม
35,576,220
961,900
36,286,850
21,224,800
300,000
42,283,600
920,000
7,398,136
710,000
150,000
34,686,579
180,498,085
/นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์…

-14นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีข้ออภิปรายซักถาม ในวาระนี้ ขอโปรดยกมือ
ประธานสภาเทศบาลฯ
เชิญ นางอุมาพร ใจแผ้ว สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2
นางอุมาพร ใจแผ้ว
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2

เรี ย น ท่ า นประธานสภาเทศบาลฯ คณะผู้ บ ริ ห ารฯ และสมาชิ ก
สภาเทศบาลฯ ผู้ ท รงเกี ย รติ ทุ ก ท่ า น ดิฉัน นางอุมาพร ใจแผ้ว
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 การอ่านตัวเลขจานวนเงิน ถ้ามีเศษจุดทศนิยม
ต้องอ่านว่า สตางค์ เช่น 1.1.1 เงินฝากธนาคาร จานวน 118,263,985.18
บาท นั้น ต้องอ่านว่า หนึ่งร้อยสิบแปดล้านสองแสนหกหมื่นสามพันเก้าร้อยแปดสิบห้าบาท สิบแปดสตางค์ ขอบคุณค่ะ

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีขอ้ อภิปรายซักถาม ในวาระนี้ ขอโปรดยกมือ
ประธานสภาเทศบาลฯ
เมื่อไม่มี ขอเชิญ เลขานุการสภาฯ
นายมาหะมะรอสีดี อุชะมิ
เลขานุการสภาเทศบาลฯ

เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ
ที่เคารพ องค์ประชุมครบ ต่อไปจะขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลฯ
ท่านใด อนุมัติเห็นชอบในวาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ ร่างเทศบัญญั ติงบประมาณ
รายจ่ าย ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 ขอโปรดยกมื อ สมาชิ ก สภา
เทศบาลฯ ท่านใด ไม่อนุมัติเห็นชอบในวาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ ร่างเทศบัญญั ติ
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขอโปรดยกมือ

มติที่ประชุม

-อนุ มั ติ เห็ นชอบในวาระที่ 1 ขั้นรับหลั กการ ร่างเทศบั ญญั ติ งบประมาณ
รายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์
(ยกมือทั้งหมด)
เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติ อนุมัติเห็นชอบในวาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ ร่างเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ 5.2 ญัตติ เพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศ
ประธานสภาเทศบาลฯ
บัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
จานวนไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 7 คน ตามข้อบังคับการประชุมสภาฯ
ข้อ 49 และข้อ 105 (3) ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลฯ เสนอว่า จะแต่งตั้ง
คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 จานวนกี่คน ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลฯ เสนอ
โปรดยกมือ เชิญ นายอับดุลนาเซร์ ฮะ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1
นายอับดุลนาเซร์ ฮะ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1

เรี ย น ท่ า นประธานสภาเทศบาลฯ คณะผู้ บ ริ ห ารฯ และสมาชิ ก
สภาเทศบาลฯ ผู้ ท รงเกี ย รติ ทุ ก ท่ า น กระผม นายอับดุลนาเซร์ ฮะ
/สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1...
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ผู้ให้การรับรอง

1. นายบากอรี
2. นางอุมาพร
3. นายสมชัย
4. จ่าสิบเอก วรดร
5. นายเพาซี
6. นายอิทธินันท์

บาเก็ง
ใจแผ้ว
หิตานุกูล
รอดทุกข์
มะเด็ง
สาเฮาะ

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 3
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 3

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีความเห็นเป็นอย่างอื่น ขอโปรดยกมือ
ประธานสภาเทศบาลฯ
เมื่อไม่มี ขอเชิญ เลขานุการสภาฯ
นายมาหะมะรอสีดี อุชะมิ
เลขานุการสภาเทศบาลฯ

เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ
ที่เคารพ องค์ประชุมครบ ต่อไปจะขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลฯ
ท่ า นใด เห็ น ชอบให้ แ ต่ ง ตั้ ง คณ ะกรรมการแปรญั ตติ ร่ า งเทศบั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจ่ าย ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 5 คน
โปรดยกมื อ สมาชิ ก สภาเทศบาลฯ ท่ า นใด ไม่ เ ห็ น ชอบให้ แ ต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการแปรญั ต ติ ร่างเทศบั ญ ญั ติ งบประมาณรายจ่ า ย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 จานวน 5 คน โปรดยกมือ

มติที่ประชุม

เห็นชอบให้ แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จานวน 5 คน
ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ ต่อไปขอเรียนเชิญสมาชิกสภาเทศบาลฯ เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ
ประธานสภาเทศบาลฯ
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โดยขอให้เสนอทีละคน พร้อมขอผู้รับรอง จานวน ไม่นอ้ ย 2 คน ขอเชิญ
เสนอชื่อ คนที่ 1 พร้อมขอผูร้ ับรอง
จ่าสิบเอก วรดร รอดทุกข์
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2

เรี ย น ท่ า นประธานสภาเทศบาลฯ คณะผู้ บ ริ ห ารฯ และสมาชิ ก
สภาเทศบาลฯผู้ ท รงเกี ย รติ ทุ ก ท่ า น กระผม จ่าสิบเอก วรดร รอดทุกข์
สมาชิ ก สภาเทศบาลฯ เขต 2 ขอเสนอชื่ อ นายอิ ท ธิ นั น ท์ สาเฮาะ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 3 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คนที่ 1 ขอผู้รับรอง
ด้วย
/ผู้ให้การรับรอง...
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1. นายบากอรี
บาเก็ง
2. นายอับดุลนาเซร์ ฮะ
3. นายปฐม
ปันสรณะ
4. จ่าสิบเอก วรดร รอดทุกข์
5. นางอุมาพร
ใจแผ้ว
6. นายเพาซี
มะเด็ง

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 3

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีความเห็นเป็นอย่างอื่น ขอโปรดยกมือ
ประธานสภาเทศบาลฯ
เมื่อไม่มี ขอเชิญ เลขานุการสภาฯ
นายมาหะมะรอสีดี อุชะมิ
เลขานุการสภาเทศบาลฯ

เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ
ที่เคารพ องค์ประชุมครบ ต่อไปจะขอมติที่ประชุม

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ เชิญ นายอับดุลเลาะ กาซอ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 3
ประธานสภาเทศบาลฯ
นายอับดุลเลาะ กาซอ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 3

เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ
ที่เคารพ ทุกท่าน กระผม นายอับดุลเลาะ กาซอ สมาชิกสภาเทศบาลฯ
เขต 3 อยากจะเสนอให้ลงมติที่ประชุม รวดเดียวเลย เมื่อเสนอชื่อครบแล้ว
ทั้ง 5 คน

นายมาหะมะรอสีดี อุชะมิ
เลขานุการสภาเทศบาลฯ

เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ
ที่เคารพ ทุกท่าน มันจะผิดระเบียบครับ ตามระเบียบฯ กาหนดให้คัดเลือก
คณะกรรมการแปรญัตติฯ ทีละคน พร้อมผู้รับรอง องค์ประชุมครบ ต่อไปจะ
ขอมติ ที่ ป ระชุ ม สมาชิ ก สภาเทศบาลฯ ท่ า นใด เห็ น ชอบให้ แ ต่ ง ตั้ ง
นายอิ ท ธิ นั น ท์ สาเฮาะ เป็ น คณะกรรมการแปรญั ต ติ ร่ า งเทศบั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจ่ าย ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 คนที่ 1 โปรด
ยกมือ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด ไม่เห็นชอบให้แต่งตั้งนายอิท ธินันท์
สาเฮาะ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คนที่ 1 โปรดยกมือ
รายชื่อผู้เห็นชอบ มีดังนี้
1. นายอับดุลนาเซร์ ฮะ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1
2. นายบากอรี
บาเก็ง
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1
3. นายสุกรี
เจ๊ะเงาะ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1
4. นายกราซี
แวนะลัย
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1
/5. นายดอเลาะ สะหัดอีตา...

-175. นายดอเลาะ
6. นางอุมาพร
7. จ่าสิบเอก วรดร
8. นายเพาซี
9. นายอับดุลเลาะ
มติที่ประชุม

-เห็นชอบ
-ไม่เห็นชอบ
-งดออกเสียง

สะหัดอีตา
ใจแผ้ว
รอดทุกข์
มะเด็ง
กาซอ
จานวน
จานวน
จานวน

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 3
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 3
9
1

เสียง
เสียง
เสียง

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ ต่อไปขอเรียนเชิญสมาชิกสภาเทศบาลฯ เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ
ประธานสภาเทศบาลฯ
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
คนที่ 2 พร้อมขอผู้รับรอง
นายบากอรี บาเก็ง
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1

เรี ย น ท่ า นประธานสภาเทศบาลฯ คณะผู้ บ ริ ห ารฯ และสมาชิ ก
สภาเทศบาลฯ ผู้ ท รงเกี ย รติ ทุ ก ท่ า น กระผม นายบากอรี บาเก็ง
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 ขอเสนอชื่อ นายอับดุลนาเซร์ ฮะ สมาชิก
สภาเทศบาลฯ เขต 1 เป็ น คณะกรรมการแปรญั ต ติ ร่ า งเทศบั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คนที่ 2 ขอผู้รับรอง
ด้วย

ผู้ให้การรับรอง

1. นายบากอรี
2. นายสมชัย
3. จ่าสิบเอก วรดร
4. นางอุมาพร
5. นายอิทธินันท์

บาเก็ง
หิตานุกูล
รอดทุกข์
ใจแผ้ว
สาเฮาะ

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 3

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีความเห็นเป็นอย่างอื่น ขอเสนอชื่อ พร้อม
ประธานสภาเทศบาลฯ
ขอผูร้ ับรอง
นายปฐม ปันสรณะ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2

เรี ย น ท่ า นประธานสภาเทศบาลฯ คณะผู้ บ ริ ห ารฯ และสมาชิ ก
สภาเทศบาลฯ ผู้ ท รงเกี ย รติ ทุ ก ท่ า น กระผม นายปฐม ปันสรณะ
สมาชิ ก สภาเทศบาลฯ เขต 2 ขอเสนอชื่ อ นายอั บ ดุ ล เลาะ กาซอ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 3 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญั ติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คนที่ 2 ขอผู้รับรอง
ด้วย
/นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์...

-18นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ ขอผูร้ ับรองด้วย ครับ
ประธานสภาเทศบาลฯ
นายปฐม ปันสรณะ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2

เรี ย น ท่ า นประธานสภาเทศบาลฯ คณะผู้ บ ริ ห ารฯ และสมาชิ ก
สภาเทศบาลฯ ผู้ ท รงเกี ย รติ ทุ ก ท่ า น กระผม นายปฐม ปันสรณะ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 ขอถอนความเห็นครับ

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีความเห็นเป็นอย่างอื่น ขอโปรดยกมือ
ประธานสภาเทศบาลฯ
เมื่อไม่มี ขอเชิญ เลขานุการสภาฯ
นายมาหะมะรอสีดี อุชะมิ
เลขานุการสภาเทศบาลฯ

เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ
ที่เคารพ องค์ประชุมครบ ต่อไปจะขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลฯ
ท่านใด เห็นชอบให้แต่งตั้งนายอับดุลนาเซร์ ฮะ เป็น คณะกรรมการแปร
ญัตติร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
คนที่ 2 โปรดยกมือ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด ไม่เห็นชอบให้แต่งตั้ง
นายอั บ ดุ ล นาเซร์ ฮะ เป็ น คณะกรรมการแปรญั ต ติ ร่ า งเทศบั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คนที่ 2 โปรดยกมือ
รายชื่อผู้เห็นชอบ มีดังนี้
1. นายอับดุลนาเซร์ ฮะ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1
2. นายบากอรี
บาเก็ง
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1
3. นายสมชัย
หิตานุกูล
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2
4. นางอุมาพร
ใจแผ้ว
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2
5. จ่าสิบเอก วรดร รอดทุกข์
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2
6. นายอิทธินันท์
สาเฮาะ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 3
7. นายเพาซี
มะเด็ง
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 3

มติที่ประชุม

-เห็นชอบ
-ไม่เห็นชอบ
-งดออกเสียง

จานวน
จานวน
จานวน

7
1

เสียง
เสียง
เสียง

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ ต่อไปขอเรียนเชิญสมาชิกสภาเทศบาลฯ เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ
ประธานสภาเทศบาลฯ
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
คนที่ 3 พร้อมขอผู้รับรอง
นายอิทธินันท์ สาเฮาะ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 3

เรี ย น ท่ า นประธานสภาเทศบาลฯ คณะผู้ บ ริ ห ารฯ และสมาชิ ก
สภาเทศบาลฯ ผู้ ท รงเกี ย รติ ทุ ก ท่ า น กระผม นายอิทธินันท์ สาเฮาะ
/สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 3…

-19สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 3 ขอเสนอชื่อ นางอุมาพร ใจแผ้ว สมาชิก
สภาเทศบาลฯ เขต 2 เป็ น คณะกรรมการแปรญั ต ติ ร่ า งเทศบั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คนที่ 3 ขอผู้รับรอง
ด้วย
ผู้ให้การรับรอง

1. นายบากอรี
2. นายอับดุลนาเซร์
3. นายสมชัย
4. จ่าสิบเอก วรดร
5. นายอิทธินันท์
6. นายเพาซี

บาเก็ง
ฮะ
หิตานุกูล
รอดทุกข์
สาเฮาะ
มะเด็ง

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 3
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 3

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีความเห็นเป็นอย่างอื่น ขอโปรดยกมือ
ประธานสภาเทศบาลฯ
เมื่อไม่มี ขอเชิญ เลขานุการสภาฯ
นายมาหะมะรอสีดี อุชะมิ
เลขานุการสภาเทศบาลฯ

เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ
ที่เคารพ องค์ประชุมครบ ต่อไปจะขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลฯ
ท่านใด เห็นชอบให้แต่งตั้ง นางอุมาพร ใจแผ้ว เป็นคณะกรรมการแปร
ญัตติร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
คนที่ 3 โปรดยกมือ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด ไม่เห็นชอบให้แต่งตั้ง
นางอุ ม าพร ใจแผ้ ว เป็ น คณ ะกรรมการแปรญั ต ติ ร่ า งเทศบั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คนที่ 3 โปรดยกมือ
รายชื่อผู้เห็นชอบ มีดังนี้
1. นายอับดุลนาเซร์ ฮะ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1
2. นายบากอรี
บาเก็ง
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1
3. นายสมชัย
หิตานุกูล
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2
4. นางอุมาพร
ใจแผ้ว
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2
5. จ่าสิบเอก วรดร รอดทุกข์
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2
6. นายอิทธินันท์
สาเฮาะ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 3
7. นายเพาซี
มะเด็ง
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 3

มติที่ประชุม

-เห็นชอบ
-ไม่เห็นชอบ
-งดออกเสียง

จานวน
จานวน
จานวน

7
1

เสียง
เสียง
เสียง
/นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์...

-20นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ ต่อไปขอเรียนเชิญสมาชิกสภาเทศบาลฯ เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ
ประธานสภาเทศบาลฯ
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
คนที่ 4 พร้อมขอผูร้ ับรอง
นายอับดุลนาเซร์ ฮะ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1

เรี ย น ท่ า นประธานสภาเทศบาลฯ คณะผู้ บ ริ ห ารฯ และสมาชิ ก
สภาเทศบาลฯ ผู้ ท รงเกี ย รติ ทุ ก ท่ า น กระผม นายอับดุลนาเซร์ ฮะ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 ขอเสนอชื่อ นายบากอรี บาเก็ง สมาชิก
สภาเทศบาลฯ เขต 1 เป็ น คณ ะกรรมการแปรญั ตติ ร่ า งเทศบั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คนที่ 4 ขอผู้รับรอง
ด้วย

ผู้ให้การรับรอง

1. นางอุมาพร
2. นายสมชัย
3. จ่าสิบเอก วรดร
4. นายอิทธินันท์
5. นายเพาซี

ใจแผ้ว
หิตานุกูล
รอดทุกข์
สาเฮาะ
มะเด็ง

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 3
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 3

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีความเห็นเป็นอย่างอื่น ขอโปรดยกมือ
ประธานสภาเทศบาลฯ
เมื่อไม่มี ขอเชิญ เลขานุการสภาฯ
นายมาหะมะรอสีดี อุชะมิ
เลขานุการสภาเทศบาลฯ

เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ
ที่เคารพ องค์ประชุมครบ ต่อไปจะขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลฯ
ท่านใด เห็นชอบให้แต่งตั้ง นายบากอรี บาเก็ง เป็นคณะกรรมการแปร
ญัตติร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
คนที่ 4 โปรดยกมือ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด ไม่เห็นชอบให้แต่งตั้ง
นายบากอรี บาเก็ ง เป็ น คณ ะกรรมการแปรญั ตติ ร่ า งเทศบั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คนที่ 4 โปรดยกมือ
รายชื่อผู้เห็นชอบ มีดังนี้
1. นายอับดุลนาเซร์ ฮะ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1
2. นายปฐม
ปันสรณะ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2
3. นายสมชัย
หิตานุกูล
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2
4. นางอุมาพร
ใจแผ้ว
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2
5. จ่าสิบเอก วรดร รอดทุกข์
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2
6. นายอิทธินันท์
สาเฮาะ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 3
7. นายเพาซี
มะเด็ง
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 3
/มติที่ประชุม…

-21มติที่ประชุม

-เห็นชอบ
-ไม่เห็นชอบ
-งดออกเสียง

จานวน
จานวน
จานวน

7
1

เสียง
เสียง
เสียง

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ ต่อไปขอเรียนเชิญสมาชิกสภาเทศบาลฯ เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ
ประธานสภาเทศบาลฯ
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
คนที่ 5 พร้อมขอผูร้ ับรอง
นางอุมาพร ใจแผ้ว
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2

เรี ย น ท่ า นประธานสภาเทศบาลฯ คณะผู้ บ ริ ห ารฯ และสมาชิ ก
สภาเทศบาลฯ ผู้ ท รงเกี ย รติ ทุ ก ท่ า น ดิฉัน นางอุมาพร ใจแผ้ว
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 ขอเสนอชื่อ นายเพาซี มะเด็ง สมาชิกสภา
เทศบาลฯ เขต 3 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ งบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คนที่ 5 ขอผูร้ ับรองด้วย

ผู้ให้การรับรอง

1. นายบากอรี
2. นายสมชัย
3. จ่าสิบเอก วรดร
4. นายอิทธินันท์

บาเก็ง
หิตานุกูล
รอดทุกข์
สาเฮาะ

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 3

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีความเห็นเป็นอย่างอื่น ขอโปรดยกมือ
ประธานสภาเทศบาลฯ
เมื่อไม่มี ขอเชิญ เลขานุการสภาฯ
นายมาหะมะรอสีดี อุชะมิ
เลขานุการสภาเทศบาลฯ

เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ
ที่เคารพ องค์ประชุมครบ ต่อไปจะขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลฯ
ท่านใด เห็นชอบให้แต่งตั้ง นายเพาซี มะเด็ง เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ
ร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คน
ที่ 5 โปรดยกมื อ สมาชิก สภาเทศบาลฯ ท่ า นใด ไม่ เห็ น ชอบให้ แ ต่ งตั้ ง
นายเพาซี มะเด็ ง เป็ น คณ ะกรรมการแปรญั ตติ ร่ า งเทศบั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คนที่ 5 โปรดยกมือ
รายชื่อผู้เห็นชอบ มีดังนี้
1. นายอับดุลนาเซร์ ฮะ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1
2. นายบากอรี
บาเก็ง
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1
3. นายสมชัย
หิตานุกูล
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2
4. นางอุมาพร
ใจแผ้ว
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2
5. จ่าสิบเอก วรดร รอดทุกข์
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2
/6. นายอิทธินันท์ สาเฮาะ...

-226. นายอิทธินันท์
7. นายอับดุลเลาะ
มติที่ประชุม

-เห็นชอบ
-ไม่เห็นชอบ
-งดออกเสียง

สาเฮาะ
กาซอ
จานวน
จานวน
จานวน

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 3
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 3
7
1

เสียง
เสียง
เสียง

เป็ นอันว่า ที่ ป ระชุม ได้มีมติ คัดเลือกคณะกรรมการแปรญั ตติร่าง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จานวน
5 คน ดังนี้
1. นายอิทธินันท์
สาเฮาะ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 3
2. นายอับดุลนาเซร์ ฮะ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1
3. นางอุมาพร
ใจแผ้ว สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2
4. นายบากอรี
บาเก็ง สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1
5. นายเพาซี
มะเด็ง สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 3
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ 5.3 ญัตติ พิจารณาการกาหนดระยะเวลาการเสนอคาแปรญัตติ
ประธานสภาเทศบาลฯ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี 2563 ตามข้อบังคับการประชุมสภาฯ
ข้อ 45 วรรค 2 ขอให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ เสนอกาหนดระยะเวลา
การเสนอคาแปรญัตติฯ (ต้องไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง) เชิญ เลขานุการสภาฯ
นายมาหะมะรอสีดี อุชะมิ
เลขานุการสภาเทศบาลฯ

เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ
ที่เคารพ ตามระเบียบฯ การกาหนดระยะเวลาการเสนอคาแปรญัตติฯ ต้องไม่
น้อยกว่า 24 ชั่วโมง มีความเห็นว่า ควรรับ เสนอคาแปรญั ตติ ฯ ระหว่าง
วั น ที่ 21 – 23 สิ งหาคม 2562 เวลา 08.30 น. -16.30 น. วัน ละ 8
ชั่วโมง เท่ากับ 24 ชั่วโมง

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดมีขอ้ เสนอ อภิปรายซักถาม โปรดยกมือ
ประธานสภาเทศบาลฯ
ขอเชิญ นางอุมาพร ใจแผ้ว สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2
นางอุมาพร ใจแผ้ว
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2

เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลฯ คณะผูบ้ ริหารฯและสมาชิกสภาเทศบาลฯ
ผู้ท รงเกี ย รติ ทุ ก ท่ าน ดิฉั น นางอุม าพร ใจแผ้ ว สมาชิก สภาเทศบาลฯ
เขต 2 ขอเสนอ กาหนดระยะเวลาเสนอคาแปรญัตติฯ เป็นระหว่างวันที่ 21
– 23 สิงหาคม 2562 ซึ่งครบ 24 ชั่วโมง ตามระเบียบฯ

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดมีขอ้ เสนอ อภิปรายซักถาม โปรดยกมือ
ประธานสภาเทศบาลฯ
ถ้าไม่มี เชิญ เลขานุการสภาฯ
/นายมาหะมะรอสีดี อุชะมิ…

-23นายมาหะมะรอสีดี อุชะมิ
เลขานุการสภาเทศบาลฯ

เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ
ที่เคารพ องค์ประชุมครบ จะขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด
เห็นชอบการกาหนดระยะเวลาการเสนอคาแปรญัตติฯ ระหว่างวันที่ 21 – 23
สิงหาคม 2562 ระหว่างเวลา 08.30 น. – 16.30 น. โปรดยกมือ ท่านใด
ไม่เห็นชอบการกาหนดระยะเวลาการเสนอคาแปรญัตติฯ ระหว่างวันที่ 21 –
23 สิงหาคม 2562 ระหว่างเวลา 08.30 น. – 16.30 น. โปรดยกมือ
รายชื่อผู้เห็นชอบ มีดังนี้
1. นายอับดุลนาเซร์ ฮะ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1
2. นายบากอรี
บาเก็ง
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1
3. นายสมชัย
หิตานุกูล
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2
4. นางอุมาพร
ใจแผ้ว
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2
5. จ่าสิบเอก วรดร รอดทุกข์
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2
6. นายปฐม
ปันสรณะ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2
7. นายเพาซี
มะเด็ง
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 3
8. นายอดุลย์
แวโวะ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 3
9. นายอิทธินันท์
สาเฮาะ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 3
10. นายอับดุลเลาะ กาซอ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 3

มติที่ประชุม

-เห็นชอบ
-ไม่เห็นชอบ
-งดออกเสียง

จานวน
จานวน
จานวน

10 เสียง
- เสียง
1 เสียง

เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการกาหนดระยะเวลาเสนอคาแปร
ญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปี พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่
21 – 23 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น. -16.30 น. วันละ 8 ชั่วโมง
เท่ากับ 24 ชั่วโมง
ก่อนที่จะพิจารณาญัตติ ที่ 5.4 ขอแจ้งที่ประชุมทุกท่านทราบ เมื่อได้
กาหนดวันเสนอคาแปรญัตติฯ แล้ว แจ้ง กาหนดประชุมคณะกรรมการแปร
ญั ต ติฯ คื อ วัน จัน ทร์ที่ 26 สิ งหาคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้ อ ง
ประชุมเทศบาลเมืองสะเตงนอก ชั้น 2 เรีย นเชิญ ท่านคณะกรรมการแปร
ญัตติฯ ผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ 5.4 ญั ตติ เพื่ อพิ จารณ าขออนุ มั ติ แก้ ไ ขเปลี่ ย นแปลงค าชี้ แ จง
ประธานสภาเทศบาลฯ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 รายการ
/เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก…

-24เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) หน่วยงาน กองการศึกษา
ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่าด้ วยวิธีก ารงบประมาณขององค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ.
2543 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27
เชิญ ผูบ้ ริหารฯ
นายศราวุธ อับดุลกอเดร์ ยานยา เรี ย น ท่ า นประธานสภาเทศบาลฯ คณะผู้ บ ริ ห ารฯ และสมาชิ ก
รองนายกเทศมนตรีฯ
สภาเทศบาลฯ ที่ ท รงเกี ย รติ ทุ ก ท่ า นกระผม นายศราวุธ อับดุลกอเดร์
ยานยา รองนายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก ด้วยกองการศึกษา มีความ
ประสงค์ ที่ จ ะขออนุ มั ติ แ ก้ ไ ขเปลี่ ย นแปลงค าชี้ แ จงงบประมาณรายจ่ า ย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายการ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet
Printer) ดังนี้
จากข้อความเดิม “ งบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา หมวดค่าครุภัณฑ์
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) ตั้งไว้
4,300 บาท ตั้ งจ่ า ยจากเงิน รายได้ หน้ า 17 ปรากฏในแผนพั ฒ นาสี่ ปี
(พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 200 ข้อ 13 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) จานวน 1 เครื่อง ๆละ 4,300 บาท
โดยมีคุณลักษณะพืน้ ฐาน ดังนี้
-มีความละเอียดในการพิมพ์ขาวดา ไม่น้อยกว่า 1,200x200 dpi
-มีความละเอียดในการพิมพ์สี ไม่น้อยกว่า 4,800x200 dpi
-มีความเร็วในการพิมพ์รา่ งขาวดา ไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที
-มีความเร็วในการพิมพ์รา่ งสี ไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที
-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า
จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
-สามารถใช้ได้กับ A4 , letter , Legal และ Custom ไม่น้อยกว่า
100 แผ่น
จัดซื้อตามมาตรฐานราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่ อ สาร ตั้ ง จ่ า ยจากเงิ น รายได้ ปรากฏในแผนพั ฒ นาสี่ ปี
(พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 200 ข้อ 13 ”
เป็นข้อความใหม่ “งบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา หมวดค่าครุภัณฑ์
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมตัง้ ถังหมึก
/พิมพ์ (Ink Tank Printer)...

-25พิมพ์ (Ink Tank Printer) ตั้งไว้ 4,300 บาท ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ หน้า 17
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 200 ข้อ 13
มีคุณลักษณะพืน้ ฐาน ดังนี้
-เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank
Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
-มีความละเอียดในการพิมพ์ ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดา สาหรับกระดาษ ขนาด A4 ไม่
น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm)
-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสี สาหรับกระดาษ ขนาด A4 ไม่
น้อยกว่า 10 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm)
-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่าจานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง
-มีถาดใส่กระดาษได้ไม่นอ้ ยกว่า 50 แผ่น
-สามารถใช้ได้กับ A4 , letter , Legal และ Custom
จัดซื้อตามมาตรฐานราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่ อ สาร ตั้ ง จ่ า ยจากเงิ น รายได้ ปรากฏในแผนพั ฒ นาสี่ ปี
(พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 200 ข้อ 13 ”
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีข้ออภิปรายซักถาม ในญัตติน้ี ขอโปรดยกมือ
ประธานสภาเทศบาลฯ
เมื่อไม่มี ขอเชิญ เลขานุการสภาฯ ลงมติตอ่ ไป
นายมาหะมะรอสีดี อุชะมิ
เลขานุการสภาเทศบาลฯ

เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ
ที่เคารพ องค์ประชุมครบ ต่อไปจะขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลฯ
ท่านใด เห็นว่า ควรอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2562 รายการ เครื่ อ งพิ ม พ์ แ บบฉี ด หมึ ก
(Inkjet Printer) ของกองการศึกษา โปรดยกมือ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่าน
ใด เห็นว่า ไม่ควรอนุมัติ ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายการดังกล่าว โปรดยกมือ
รายชื่อผู้เห็นชอบ มีดังนี้
1. นายอับดุลนาเซร์ ฮะ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1
2. นายบากอรี
บาเก็ง
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1
3. นายกราซี
แวนะลัย
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1
4. นายสุกรี
เจ๊ะเงาะ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1
/5. นายสมชัย หิตานุกูล...

-265. นายสมชัย
6. นางอุมาพร
7. จ่าสิบเอก วรดร
8. นายปฐม
9. นายเพาซี
10. นายอิทธินันท์
11. นายอับดุลเลาะ
มติที่ประชุม

หิตานุกูล
ใจแผ้ว
รอดทุกข์
ปันสรณะ
มะเด็ง
สาเฮาะ
กาซอ

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 3
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 3
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 3

ควรอนุมัติ ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงฯ
จานวน 11 เสียง
ไม่อนุมัติ ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงฯ
จานวน - เสียง
งดออกเสียง
จานวน 1 เสียง
เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติ เห็นควรอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายการ เครื่องพิมพ์
แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) ของ กองการศึกษา

ระเบียบวาระที่ 6
เรื่อง อื่น ๆ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาท่านใดมีเรื่องอื่น ๆ เชิญครับ ขอเชิญนางอุมาพร ใจแผ้ว
ประธานสภาเทศบาลฯ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2
นางอุมาพร ใจแผ้ว
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2

เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลฯ คณะผูบ้ ริหารฯและสมาชิกสภาเทศบาลฯ
ผูท้ รงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางอุมาพร ใจแผ้ว สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2
ก่อนอื่น ขอกล่าวผ่าน ท่านประธานสภาเทศบาลฯ ไปยังฝ่ายบริหารฯ เพื่อ
ขอขอบคุณแทนชาวบ้าน
1. เจ้าหน้าที่ไฟฟ้าที่รับผิดชอบในโซน หมู่ 9 หมู่ 10 หมู่ 4 ที่เมื่อเกิด
ไฟฟ้าดับในช่วงกลางคืน ไม่ว่าจะดึกดื่นเพียงใด หรือแม้แต่ในวันสาคัญ ทาง
ศาสนา วันรายอที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ไฟฟ้า ที่รับผิดชอบเขตนี้ ก็มาแก้ไขไฟฟ้า
ให้ เพื่อไม่ให้ชาวบ้านเดือดร้อน และนี่เป็นตัวอย่ างที่ดีอย่างหนึ่งในการปฏิบัติ
หน้าที่ที่รับผิดชอบ สมควรได้รับการขอบคุณจากชาวบ้านที่ฝากดิฉันมา
2. ขอบคุณพนักงานเก็บขยะ ที่อดทนสู้แดดสู้ฝน ทนกลิ่น เน่าเหม็น
อั น สุ ด ทนพยายามปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ข องตน เพราะคงไม่ มี ใครจะทนแบบนี้ ไ ด้
เท่ากับพนักงานเก็บขยะแล้วค่ะ แต่ไม่ได้หมายความว่าจะมีแต่เจ้าหน้าที่ไฟฟ้า
และพนักงานเก็บขยะเท่านั้น ยังคงมีเจ้าหน้าที่อีกหลายท่าน ที่รับผิดชอบงาน
ของตนเองอย่างเต็มที่ ด้วยเหมือนกั น เพีย งแต่ ดิฉั นประสบด้วยตนเอง จึง
อยากจะกล่าวเพื่อเป็นกาลังใจในการทางานของเจ้าหน้าที่ ใครทาดีก็ ต้องชื่น
ชม ใครทาไม่ดีก็ต้องถูกตาหนิติเตียนไปบ้างก็เป็นเรื่องธรรมดา
/นโยบายท่านนายกฯ…

-27นโยบายท่านนายกฯ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ที่เกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน คูระบายน้าต่าง ๆ
รวมถึง การขยายเขตระบบไฟฟ้า จัดให้มีไฟฟ้าส่องสว่าง และผิวจราจรที่ดี
ดิฉันใคร่ขอให้ทางเทศบาลฯ ได้ดาเนินการตาม ความเดือดร้อนที่ดิฉันได้รับ
การร้องเรียนจากชาวบ้านมา ซึ่งแยกเป็นข้อได้ ดังนี้
1. การขอขยายเขตไฟฟ้า และก่อสร้างถนนเพื่อเปิดเส้นทาง
แยกเป็น 2 ประเด็น คือ
1. เรื่ อ งประเด็ น ความเดื อ ดร้ อ นของชาวบ้ า น 2 ครอบครั ว นั้ น
กล่ า วคื อ ดาบต ารวจ สมโชค เซ่ ง สวั ส ดิ์ ยั ง ไม่ ไ ด้ ข อบ้ า นเลขที่ และ
นายทนงชัย จันทบดี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 79 หมู่ 10 ต.สะเตงนอก ทั้ง 2
ครอบครัวได้มาปลูกบ้านพัก อาศัยบนที่ดินของตนเอง ที่ท้ายซอยเจริญ สุข
หมู่ 10 เชื่อมกับซอยชมดาว หมู่ 9 โดยมีสะพานข้ามคลองแบกาเบง เป็นจุด
เชื่อมต่อ มาอยู่ที่นี่ เป็นเวลากว่า 3 ปี แล้ว การเข้าออกของทั้ง 2 ครอบครัว
ยากลาบากมาก โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน หากฝนตกหนักเป็นเวลา 2-3 วัน
ติดต่อกัน น้าในคลองแบกาเบง ก็จะเอ่อล้นตัดเส้นทางคมนาคม เพื่อที่จะต้อง
เข้าออกไปทางาน และกลับบ้าน จาเป็นต้องนายานพาหนะของตน ออกไป
จอดทิ้งไว้ที่ปากทาง แล้วเดินลุยน้าเข้าไปที่บ้าน หรือออกไปทางาน ถนนก็ยัง
ไม่เป็นถนน เป็นเพียงเส้นทางรกที่พอจะเดินได้ อีกทั้ง 2 ข้างทางเดินนั้น เต็ม
ไปด้ ว ยป่ า สั ต ว์ ร้ ายมี พิ ษ ต่ า ง ๆ ยิ่ งในเวลากลางคื น ก็ เปลี่ ย วและมื ด มาก
เนื่ อ งจากไฟฟ้ า ถนนไม่ มี เลยแม้ แ ต่ ต้ น เดี ย ว ทั้ ง 2 ครอบครั ว ได้ รั บ ความ
เดื อ ดร้ อ นมาก จึ ง ได้ ท าหนั ง สื อ ปะหน้ า พร้ อ มแนบเอกสารส าเนาบั ต ร
ประชาชน ทะเบียนบ้าน สาเนาโฉนดบ้านที่ตนอาศัย แผนที่เส้นทาง รวมถึง
ภาพถ่ายเส้นทางสถานที่จริง เพื่อนามาประกอบการขอความอนุเคราะห์ ซึ่ง
พวกเขากลัวว่าทางเทศบาลฯ จะไม่เชื่อพวกเขา หนังสือได้นาส่งให้เจ้าหน้าที่
รับเรื่องลงทะเบียนไว้เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 16 ส.ค. ที่ผ่านมา ดิฉันได้รับ
การขอร้องจากทั้งสองครอบครัว ให้นาเรื่องความเดือดร้อนของพวกเขา มา
กล่าวในสภาฯ ด้วย เป็น การกระตุ้นให้ท างฝ่ายบริหารฯ ได้เร่งด าเนินการ
ช่วยเหลือ และหากมีข้อขัดข้องประการใด ที่ไม่สามารถดาเนินการได้ โปรด
แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้พวกเขาทราบด้วยค่ะ
2. เรื่องการเปิดเส้นทางเชื่อมต่อระหว่าง หมู่ 9 และหมู่ 10 โดยมี
สะพานเก่าที่ ได้ส ร้างไว้เป็ น จุด เชื่ อ มต่ อ การเปิ ด เส้ นทางเชื่อมต่ อเส้น ใหม่
เพื่อให้ชาวบ้านทั้งสองฝั่งคลองแบกาเบง ได้สัญจรไปมาสะดวก ย่นระยะทาง
และเวลา อีกทั้งยังสร้างความเจริญเข้าไปในบริเวณนั้น ตัวเมืองก็สามารถ
/ขยายเติบโตเพิ่มมากขึ้นอีก...

-28ขยายเติบโตเพิ่มมากขึ้นอีก รวมทั้ง สามารถช่วยชาวบ้านที่พักอาศัยอยู่เดิม
เดินทางเข้าออกสะดวกมากขึ้นด้วย จึงอยากบอกผ่านท่านประธานสภาฯ ไป
ยังฝ่ายบริหารฯ ได้โปรดพิจารณาด้วย
2. เรื่องขุดลอกคูระบายน้า จากเดือนนี้ ก็จะเริ่มเข้าสู่ฤดูฝน ช่วงนี้
ฝนก็เริ่มตกลงมาบ้างแล้ว ใครจะไปคาดคิดว่า ปีใหม่ 61 ที่ผ่านมา น้าท่วม
แล้วยังช่วงสงกรานต์ ซึ่งเป็นฤดูร้อน ก็มีปรากฏการณ์ น้าท่วมเกิดมาแล้ว
ฉะนั้น สภาพอากาศยังคงคาดเดาได้ยากอยู่ดี เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม
รับมือภัยน้าเบื้องต้น จึงอยากให้ทางเทศบาลฯ ขุดลอกคูระบายน้า กาจัดขยะ
และวัชพืชในคู ในสถานที่ที่เกิดน้าท่วมขังเป็นประจา ดังต่อไปนี้
หมู่ 3 -ซอยลักษมาณ เปิดทางจากปลายน้าก่อน
หมู่ 9 -ถนนหลังอนามัย ตั้งแต่หมูบ่ ้านร่มเกล้า ถึงปากซอยสามัคคี หมู่ 9
-ในซอยสามัคคี หมู่ 9
-ในซอยพั ฒ นาการ ถึ ง ซอยสมบั ติ พั ฒ นา และขุ ด ผ่ า นถนนซอย
สมบัติพัฒนา เพื่อใส่ท่ อระบายน้า เพื่อระบายน้าฝั่งซอยรุ่งโรจน์ มายังซอย
พัฒนาการ 1
-ในซอยราษฎร์บารุง 2 ถึงซอยสมบัติพัฒนา
-ตั้งแต่สี่แยกร่มเกล้า ถึงปากซอยลิขิตพิพัฒน์
-ถนนพงษ์เจริญ ตั้งแต่ปากซอยจิตรอารีย์ ถึงปากซอยกอแก้ว
-ในซอยเอ็มร้อย
-ในซอยกอแก้ว จนถึง หอพักสมหวัง
หมู่ 12 -ซอยกิตติ ตั้งแต่ปากซอยหน้ามัสยิด จนถึงท้ายซอยผังเมือง 1
ซอย 10
-ในซอยผังเมือง 4 ซอย 8 ถึงปากซอยสัมพันธ์
3. เรื่องขอหินคลุก เนื่องจากถนนเป็นหลุมเป็นบ่อมาก ทาให้การ
สัญจรไม่สะดวก จึงขอหินคลุก ดังนี้
-ซอยสุนีย์ ถนนร่มเกล้า หมู่ 9
จานวน 4 คัน
-ซอยมณี ถนนหลังอนามัย หมู่ 9
จานวน 2 คัน
-ซอยศุภโชค ถนนหลังอนามัย หมู่ 9 จานวน 2 คัน
-ซอยร่มเกล้า 3 ถนนร่มเกล้าหน้าตลาดนัดวันอาทิตย์ หมู่ 9
จานวน 3 คัน
-ซอยยินดี หมู่ 9
จานวน 4 คัน
-ซอยสุพัฒธี หมู่ 9
จานวน 3 คัน
/-ซอยสมศักดิ์ หมู่ 9…

-29-ซอยสมศักดิ์ หมู่ 9
จานวน 3 คัน
-ซอยรุ่งโรจน์ หมู่ 9
จานวน 3 คัน
-ซอยฟัยซอล หมู่ 6
จานวน 4 คัน
-ซอยเจริญสุข หมู่ 12
จานวน 3 คัน
4. เรื่องไฟฟ้าส่องส่วาง อยากฝากให้ผบู้ ริหาร ช่วยดาเนินการ ดังนี้
-ส.ต.ท.หญิง กัลญ์วรา ละอองวัลย์ อยู่บ้านเลขที่ 156/19 หมู่ 1
ต.สะเตงนอก 081-9021897 ขอไฟฟ้า จานวน 4 ชุด ในซอยเบอร์เส้ง 7/1
ถนนเบอร์เส้ง 7 หมู่ 1 ซึ่งมีครัวเรือนอาศัยอยู่ 12 หลัง
-นางรอหะนิ ง ศุ ภ ดา อยู่ บ้ า นเลขที่ 70 หมู่ 6 ซอยฟั ย ซอล
ต.สะเตงนอก ขอไฟฟ้ า 4 ดวง และขอหิ น คลุ ก เพื่ อ ถมถนนเปิ ด ทาง
เนื่ อ งจากมี ลู ก ชาย ชื่ อ นายลุ ก มาน สะตะยอ เป็ น ผู้ พิ ก ารติ ด เตี ย งที่ ไ ม่
สามารถช่วยเหลือตนเองได้ มีอาการหอบหืดและชักเป็นบางครั้ง เวลาป่วย
หนัก จาเป็นต้องนารถพยาบาลเข้าไปรับ ปรากฎว่า ในซอยมืดมาก อีกทั้ ง
ถนนยังไม่สม่าเสมอ ทาให้เข้าออกลาบาก จึงขอความอนุเคราะห์ให้เทศบาลฯ
เข้าช่วยเหลือค่ะ
เรื่องต่ อไป คือ เรื่องขยะล้นเมือ ง ข่วงนี้ ได้รับ แต่เรื่องร้องเรีย น ไป
ตรงไหนก็เจอแต่ขยะเกลื่อนเต็มพื้นหมด ดิฉันเคยนาเรียนในที่ประชุมสภาฯ
ครั้งที่ผ่านมาว่า เมื่อประชากรเพิ่ม ครัวเรือนเพิ่ม ขยะก็เ พิ่มเป็นเงาตามตัว
ตัวเลขครัวเรือนในเขต 1 ประกอบด้วย 6 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 หมู่ 2 หมู่ 5
หมู่ 6 หมู่ 8 หมู่ 11
ในเขต 2 ประกอบด้วย 3 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 9 หมู่ 10 หมู่ 12
ในเขต 3 ประกอบด้วย 4 หมูบ่ ้าน ได้แก่ หมู่ 3 หมู่ 4 หมู่ 7 หมู่ 13
ท่านประธานสภาฯ ท่านทราบไหมค่ะว่า แต่ละเขตมีจานวนครัวเรือน หรือ
จานวนประชากรที่ข้นึ ทะเบียนบ้าน มีอยู่เท่าไร
ในเขต 1 มี 4,067 ครัวเรือน (ประชากร 11,544 คน)
ในเขต 2 มี 4,977 ครัวเรือน (ประชากร 9,353 คน)
ในเขต 3 มี 3,318 ครัวเรือน (ประชากร 9,637 คน)
ทั้งหมด 12,342 ครัวเรือน ประชากรกว่า 30,600 คน ในแต่ละปีจะมี
ประชากรเพิ่ มขึ้น เฉลี่ย ประมาณปี ละ 1,300 คน ครัวเรือนเพิ่ ม ขึ้น เฉลี่ ย
ประมาณ ปี ละ 850 ครัวเรือน ไม่รวมประชากรแฝง เช่น ชาวพม่า ชาว
กัมพู ชา ที่มารับจ้างท างาน รวมถึงคนต่างพื้นที่ ที่เข้ามาอยู่อาศัยมากกว่า
5,000 คน เนื้อที่ 34.78 ตารางกิโลเมตร ของตาบลสะเตงนอก เมื่อเทียบ
กับพืน้ ที่ของเทศบาลนครยะลา ซึ่งมี 19.4 ตารางกิโลเมตร ต่างกันเกือบ
/เท่าตัวเลยทีเดียว...

-30เท่ า ตั ว เลยที เ ดี ย ว เทศบาลเมื อ งสะเตงนอก มี ป ระชากร 40,000 คน
โดยประมาณ ในขณะที่เทศบาลนครยะลา มีประชากร จานวน 61,303 คน
ยั งไม่ รวมประชากรแฝง จ านวนครัว เรือ น 24,631 หลั ง ซึ่ งมี ป ระชากร
มากกว่า สะเตงนอก เกือบ 30,000 คน จานวนครัวเรือนมากกว่า 12,289
ครัวเรือน บนเนื้อที่ 19.4 ตารางกิโลเมตร จึงไม่แปลกที่เทศบาลนครยะลา
จะได้รับ รางวัลผังเมื องดี เทศบาลสะอาดมาหลายครั้ง หนึ่งในสาเหตุของ
ความส าเร็ จ ก็ คื อ การบริ ห ารจั ด การที่ ดี และเครื่ อ งมื อ การจั ด เก็ บ ขยะ
เพียงพอ ท่านทราบหรือไม่ว่า รถเก็บขยะของเทศบาลนครยะลา มีกี่คัน ใช้คน
จัด เก็ บ กี่ ค น เมื อ งถึ งได้ ส ะอาด นครยะลามี รถเก็ บ ขยะอยู่กี่ คั น พนั ก งาน
จัดเก็บอยู่กี่คน ดิฉันจะแจกแจงให้ฟังนะคะว่า เทศบาลนครยะลาที่ดิฉันสืบ
ข้อมูลมาได้ ใน ปี 2560 ที่ผ่านมา เมื่อเดือนมีนาคม เมื่อเปรียบเทียบนะคะ
ของเรามีแค่ 10 คัน แต่ของเทศบาลนครยะลามี 23 คัน มีรถคอนเทนเนอร์
จานวน 3 คัน รถขยะกระบะเล็ก 2 คัน รถขยะแบบเทท้าย จานวน 4 คัน รถ
ขยะอัดท้าย จานวน 5 คัน รถอัดขยะ จานวน 9 คัน รวมทั้งหมด 23 คัน ไม่
รวมรถเข็นเพื่อเก็บ และขนขยะมูลฝอย ที่เป็นรถลุนเล็ก ๆ ที่เห็นเขาเข็นกันนะ
ค่ะ จานวน 30 คัน แล้วท่านทราบไหมว่า เขาใช้พนักงานเก็บขยะ 384 คน
แล้วท่านรู้ไหมว่าเทศบาลเมืองสะเตงนอก ใช้พนักงานเก็บขยะกี่คน เรามีรถ
เก็ บ ขยะ 10 คั น พนัก งาน 37 คน ถึงเราต่ อให้บ ริห ารจัดการดี แค่ไหน แต่
บางครั้ งคนมั น ไม่ พ อ ทรั พ ยากรไม่ พ อ มั น ก็ ข ยะล้ น เหมื อ นกั น ใช่ ไ หมคะ
เครื่องมือการจัดเก็บมันสาคัญ มันไม่แปลกหรอกคะเมื่อตอนสมัยที่เข้ามาอยู่
ใหม่ ๆ ของพวกท่านบอกว่าในตอนยุคเป็น อบต. ท่านจัดเก็บได้หมดไม่เถียง
เพราะนั้นท่านดูได้เลยสมัยนั้นมั นเป็นป่าเยอะ ประชากรเรามี อยู่เท่าไรยุ ค
อบต. แต่ท่านรู้ไหมว่าตอนที่เราขยาย จากอบต.ขึ้นมาเป็นเทศบาลตาบล ใช้
เวลากี่ ปี แล้วกว่าจะปรับ จากเทศบาลตาบล เป็นเทศบาลเมืองใช้เวลากี่ปี
เทศบาลตาบลขึ้นมาเป็นเทศบาลเมืองใช้เวลา 4 ปีเอง เพราะอะไรถึงขึ้น 4 ปี
หลักการที่จะยกเทศบาลตาบลเป็นเทศบาลเมืองได้ หนึ่งคือประชากรเพิ่มขึ้น
ถูกไหมคะ ตามกฎหมาย เพราะฉะนั้นใน 4 ปี นี้เรายกระดับได้อย่างไร แสดง
ว่าเป็นประชากรเข้ามาอยู่ในเมืองเราเยอะ รถขยะราเท่าเดิม มีไม่กี่คัน คนเรา
เท่าเดิม วิธีจัดเก็บแบบเดิม ถามหน่อยคนเพิ่มขึ้นขนาดนี้ มันเก็บทันไหม มัน
เก็บไม่ทัน ใช่ไหมคะ ดังนั้น การจัดเก็บไม่ทันน่าสงสารคนจัดเก็บขยะเพราะ
อะไร ถ้าเป็นดิฉันจะนั่งเก็บไหม ดิฉันก็ไม่เอาเหมือนกันมันเหม็น ดิฉันมีอาชีพ
อื่นที่ทาดีกว่า ถูกไหมคะ การที่ดิฉันมาบอกว่าตรงนั้นไม่ดี ตรงนี้ไม่ดี มันไม่ใช่
มันก็มีหลายส่วน รวมกันเหมือนกัน การบริหารจัดการไม่ดี เราก็ช่วยกันหา
/แนวทาง สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน...

-31แนวทาง สมาชิกสภาฯ ทุกท่านมีสิทธิออกความคิดเห็น แนวทางจะทายังไง
ให้การจัดเก็บขยะมันดีขึ้น ทางฝ่ายผู้บริหารมีสิทธิเสนอได้เหมือนกัน จะซื้อ
รถขยะเพื่อบริหารจัดเก็บที่ดีขึ้น เราต้องบูรณาการให้เป็นภาพเดียวกันสิคะ
ดิฉันอยากฝากท่านประธานสภาฯ ไปยังผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกคน
ให้คิดหน่อย อย่างแรกทาเพื่อชาวบ้านก่อน ในวาระที่เราเหลืออยู่ เพราะเรา
คาดว่าปีหน้าคงได้รับการเลือกตั้งแน่นอน ดิฉันมีแนวคิดแบบนีน้ ะคะ
ข้อที่ 1 ดิฉันอยากจะสอบถามว่าทางฝ่ายบริหารฯมีแนวคิด บริหาร
จัด การอย่างไรกั บปัญ หาขยะล้น หรือจะแก้ไขโดยการเพิ่มรอบการจัดเก็ บ
เพิ่มขึ้น หรือจะจัดซื้อเครื่องมีเพิ่มขึ้นมา อันนีด้ ิฉันเห็นความพยายามของฝ่าย
บริหารฯ เขาพยายามที่จะเอาเข้าสภา 2 ครั้งที่ผ่านมา แต่กลับไม่ได้รับการ
สนับสนุน แต่สมาชิกบางท่านเขาไม่เห็นด้วย ก็เลยมีเป็นข้อต่อมาที่ดิฉันอยาก
สอบทราบไปอีกว่า ในเมื่อไม่จัดซื้อรถขยะแล้ว ก็ขอให้สมาชิกสภาฯ บางท่าน
ช่วยออกความคิดเห็นได้ไหม แนะแนวทางให้ฝ่ายบริหารฯ บ้าง ไม่ใช่เอาแต่ติ
เอาแต่ ติ ง ใช่ ไ หมคะ แนะสิ ว่ า เราจะท ายั ง ไงในพื้ น ที่ ข องตั ว เอง แต่ ใ น
ความเห็นของดิฉันเองนะคะ ดิ ฉันก็ขอเสนออย่างนี้คะ อย่างที่ 1 สะเตงนอก
มั น มี พื้ น ที่ ก ว้ า ง 34.78 ตารางกิ โ ลเมตร ไม่ ข ยายไปกว่ า นี้ แ ล้ ว แหละ แต่
ชาวบ้านที่จะเข้ามาเพิ่มขึ้น มันก็เกิดชุมชนมากขึ้นนะคะ จัดเก็บขยะมันก็เพิ่ม
มากขึ้น แต่ว่าในการที่เราใช้เวลาในการจัดเก็บขยะมันก็เพิ่มในแต่ละจุดนะ
คะ ไม่ ใ ช่ ว่ า จุ ด เวลาเท่ า เดิ ม เพราะว่ า ขยะมั น เพิ่ ม ขึ้ น ทุ ก จุ ด ใช่ ไ หมคะ
ยกตัวอย่าง เช่นว่า สมัยเดิมเรามีรถอุปกรณ์ 1 คัน เราจัดเก็บได้ 2 หมู่บ้าน ก็
เก็บหมด เพราะมันไม่มีจุดเพิ่ม ชาวบ้านบางคนเขาก็สามารถเข้าป่า ข้างทาง
ที่ว่าง เผาก็ได้ เผาขยะทิ้งก็ได้ ก็เลยไม่ต้องเป็นการรบกวน อบต. มากเกินไป
ณ สมั ย นั้ น ตอนนี้ มั น ไม่ ใ ช่ ตรงที่ เป็ น ป่ า ยางให้ ไ ปดู เดี๋ ย วนี้ ถ มที่ ท าบ้ า น
หมดแล้ ว เขาจะไปเผาขยะตรงไหนค่ ะ มั น ทิ้ ง อย่ า งเดี ย ว ทิ้ ง ให้ เทศบาล
ดาเนินการ ถูกไหมคะ ในเมื่อเวลาในการจัดเก็บเพิ่มขึน้ แล้วก็เวลาของการที่
เราจะต้องรีบให้คนเก็บ ให้มันทันกาหนด มันไม่ทัน ในข้อนี้ดิฉันอยากเสนอ
ว่า ให้ท่านผู้บริหารฯ สมควรจัดซื้อรถขยะเพิ่มเติมนะคะ เพิ่มเติมมากขึ้นไป
อีก ถ้ าเรามี ท รัพ ยากรในการจั ด เก็ บ เพิ่ ม ขึ้น เราก็ คิ ด ว่า เราสามารถที่ จ ะ
บริหารจัดการให้มันเร็วขึน้ ได้ ในเมื่อปริมาณคนพอ ปริมาณรถพอนะคะ
อย่างที่ 2 คือ จุดวางถังขยะ บางจุดก็มีขยะทิ้งอยู่มาก บางแห่งก็ทิ้ง
จนล้นถัง แล้วประเภทที่ทิ้งล้นถังคือประเภทที่ขี้เกียจทิ้งลงถัง ตรงนี้บางที
พนักงานเขาเก็บกวาดไม่หมดนะคะ มันก็มีหลายจุดอย่าง เช่น หน้าซอยบ้าน
ของท่านที่ปรึกษาเอง ตั้งอยู่ข้างๆ นีเ้ ต็ม มันเก็บกวาดไม่หมด พนักงานเขาก็
/ต้องรีบ พอโทรมาปุ๊บ...

-32ต้ อ งรี บ พอโทรมาปุ๊ บ ตรงนู้ น นะยั ง เก็ บ ไม่ ห มด ตรงนี้ ก็ รี บ กวาด
เพราะจะไปเก็บตรงนู้นต่อ ดังนั้นในข้อนี้ดิฉันก็เลยอยากเสนอว่า ให้ทางฝ่าย
บริหารฯ นารถ JCB ลองไปตรวจสอบดูก่อน ว่าตรงไหนมีขยะมันล้น ก็เอารถ
JCB ไปกวาด ณ จุดที่ล้นดิฉันก็อยากเสนออีกว่า ในซอยที่ดิฉันอยู่ซอยผ่อง
อาไพ มันได้มีการทาที่กั้นขยะแบบลวก ๆ เอาไว้ ก็คือในลักษณะที่เราหาเศษ
ไม้ เศษสังกะสี ปิ ด ประโยชน์ ของมั น คื อ 1 เรากั ก บริเวณขยะไม่ ให้ มั น ล้ น
อย่างที่ 2 ปกป้องพวกลมที่มันพัดพาถุงขยะมันปลิวได้ มันก็อยู่ในคอกตรง
นั้น มันก็เลยไม่ทาให้ขยะกระจายมากนัก ดิฉันก็เลยอยากเสนอประธานสภาฯ
ไปยังผู้บริหารไปว่าลองเอาแนวคิดไปปรับใช้ดูสาหรับบางจุดที่ทาได้ เพื่อการ
แก้ไขก่อน อันนีข้ ้อที่ 2
ข้อที่ 3 นะคะ ดิฉันเห็นว่าช่วงวันหยุดที่ผ่านมา มันจะมีวันหยุดของ
สมาชิกสภาฯ ที่เป็นมุสลิมเยอะ ตรงที่เป็นวันหยุดตรงนั้น เราจัดเวรยามได้
ไหม คือเราอย่าหยุดกันไปหมดทีเดียว ก็จัดเป็นชุด ๆไป ปัญหาขยะมันก็จะได้
ไม่เพิ่มมากขึ้น เราก็จะได้ระบายได้ทัน
อย่างที่ 4 ก็คือ จากการที่ดิฉันลงไปดูกับพนักงานเก็บขยะ แต่ละคน
นะคะ แต่ล ะกลุ่ม ที่ดู ในแต่ล ะชุด บางชุด เค้ าก็ แยกขยะนะ อย่ างเช่นว่า ที่
จัดเก็บไม่ได้ อย่างเช่น ถังพลาสติก ขวดพลาสติก ทั้งหลาย มันปนกับขยะ
เปียกพวกที่เป็นเศษอาหารนะค่ะ บางครั้งบางที่การอัดมันอัดลาบากบางครั้ง
เขาก็ดึงออก ดิฉันเข้าใจนะคะที่เขาดึงบางอย่างสามารถรีไซเคิลได้ด้วย ตรง
นีอ้ ยากจะเสนอว่า ให้มีการรณรงค์ค่ะ ดิฉันทราบเทศบาล มีการรณรงค์เรื่อง
การจัด เก็ บ ขยะแต่ยังไม่ได้แพร่หลายในกลุ่มคนมากนัก มันจะมีแต่เฉพาะ
กลุ่ม ๆ ก็จึงอยากเสนอทางเทศบาลนะคะว่า เราต้องเร่ง ประชาสัมพันธ์ลง
พืน้ ที่ ให้เข้าถึงมากกว่านีไ้ ม่งั้น จะเป็นการสิน้ เปลืองงบประมาณ ประเด็นนีน้ ะ
คะ ดิฉันคิดว่าอยากจะหารือว่า
อย่างที่ 1 ควรจะหาแนวทางการคัดแยกขยะยังไง มันมีทุกกองแหละ
ทั้งขยะเปียกและแห้งปนกันหมด เราจะทายังไง หาแนวทาง
อย่างที่ 2 จะทายังไงให้ชาวบ้านควรทิ้งขยะประเภทไหนลงถัง อันนี้
คืออยากจะฝากไว้คะ แต่ดิฉันคิดว่าเทศบาลฯ ควรจะบูรณาการ คือเข้ าถึง
ชาวบ้านเลย แบบจริงจัง อบรมเรามีชุมชน มีผู้นา เน้นเป็นจุด เอาจุดที่เราคิด
ว่าจะพัฒ นาเขาเป็นตัวอย่างที่ดีของชุมชนอื่นได้ แล้วจัดระบบของเขาให้ได้
สักหนึ่งจุดเพื่อเป็นตัวอย่างให้แก่ชุมชนอื่น ดิฉันคิดว่าการที่เราทาตัวอย่างจุด
อื่นๆ หรือผูน้ าชุมชนเขาก็จะต้องเอาแบบอย่างเอาไว้ใช้นะคะ
/-ต่อไปนะคะเรื่องการ…

-33-ต่อไปนะคะเรื่องการสอบถามแนวเขต อันนี้เป็นเรื่องสาคัญอีกเรื่อง
หนึ่งที่ดิฉันอยากเอาเข้ามาสู่สภาฯนะคะสืบเนื่องจากซอยเจริญราษฎร์ หมู่ 12
ได้ทาหนังสือร้องเรียนไปยัง ศอ.บต. เกี่ยวกับเรื่อง การบูรณะถนนลาดยาง คู
ระบายน้า แต่ว่าปรากฏว่า ทางเทศบาลสะเตงนอก ทาอะไรไม่ได้นะคะ เขาก็
เลยไปร้องเรียน ศอ.บต. จนเป็นที่มาของการสอบเขตระหว่าง เทศบาลนคร
ยะลา กั บ เทศบาลเมื อ งสะเตงนอก ซึ่ ง ทางเทศบาลสะเตงนอก ที่ ดิ ฉั น
รับ ทราบคือ ได้ทาหนังสือไปยังเทศบาลนครยะลาแล้ว แล้วก็ ท างเทศบาล
นครยะลาได้ตอบกลับมาว่า ทางซอยเจริญราษฎร์ ถนนผังเมือง 4 ซอย 6
ไม่ใช่แนวเขตของเทศบาลนครยะลา บังเอิญ ได้รับคาถามจากชาวบ้านที่ นั้น
กว่า 100 คนเหมือนกัน ที่นั้นมีทั้งหมด 3 ซอย คือ ซอยพัฒนนิมิต ซอยจิต
ภักดี 4 หรือซอยหมอนัย และท้ายซอยคุรุมิตร ถ้าสังเกตท้ายซอยคุรุมิตร
จะมีลาดยางครึ่งหนึ่ง ซึ่งเขาบอกว่าเป็นของสะเตงนอก เมื่อไรจะพัฒนาทั้ง ๆ
ที่รอบข้างซอยต่าง ๆ ที่เป็นของ เทศบาลนครยะลา ของเขาเจริญแล้ว แต่ใน
โซนของเขาที่เป็นวงแคบกลับ ไม่ได้พัฒ นา ดิฉั นอยากจะฝากท่านประธาน
สภาฯไปยั งผู้บ ริหารฯ ให้ช่วยขอสอบถามแนวเขตไปยังเทศบาลนครยะลา
หน่อย 3 ซอยนี้ ว่า ซอยพัฒนนิมิต ซอยจิตภักดี 4 หรือซอยหมอนัย และ
ท้ายซอยคุ รุมิ ตร เป็ น แนวเขตของเทศบาลสะเตงนอก หรือ เทศบาลนคร
ยะลา อย่าลืมนะคะว่า ตรงนั้น ประชากรของเราถือทะเบีย นบ้าน หมู่ 12
สะเตงนอก 100 กว่าคน นะคะตรงนั้น ดิฉันเลยอยากจะฝากไปยังผู้บริหารฯ
ส่วนเรื่องสุดท้ายดิฉันก็อยากติดตามผลงานนะคะ ของการประชุมครั้งที่ผ่าน
มาดิฉันเคยถามไว้แล้ว 1 โครงการด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่บรรจุใน
เทศบัญญัติ ปี 61 จัดทาไปถึงไหนแล้วคะ สิ้นสุดหรือยัง หมดหรือยัง ข้อที่ 2
โครงการที่บรรจุในงบปี 62 มี 27 โครงการเริ่มต้นบ้ างแล้วหรือยัง เพราะ
ดิ ฉั น ไม่ เ ห็ น ความคื บ หน้ า อะไร นอกจากว่ า ลงวั ด เฉย ๆ อยากให้ ท่ า น
ประธานสภาฯ บอกผูบ้ ริหารฯ ให้ชแี้ จงด้วยนะคะ เพราะว่าจะปิดงบประมาณ
ปลายเดือ นกั นยายนปีนี้ แล้วนะคะ เรื่อ งที่ 3 คือ เรื่องของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ที่ดิฉันเคยถามกับท่านประธานสภาฯ ตรวจสอบการทางานล่าช้า
ของฝ่ายบริหารฯ ไม่สอบว่าฝ่ายบริหารดาเนินการถึงไหนแล้วนะคะ ทั้งหมดที่
ดิฉันกล่าวมานี้ ฝากท่านประธานสภาฯเรียนยังผู้บริหารฯด้วยคะ ขอบคุณคะ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาท่านใดมีเรื่องอื่น ๆ เชิญครับ ขอเชิญ ผูบ้ ริหารฯ
ประธานสภาเทศบาลฯ
/นายศราวุธ อับดุลกอเดร์ ยานยา...

-34นายศราวุธ อับดุลกอเดร์ ยานยา เรี ย น ท่ า นประธานสภาเทศบาลฯ คณะผู้ บ ริ ห ารฯ และสมาชิ ก
รองนายกเทศมนตรีฯ
สภาเทศบาลฯ ที่ ท รงเกี ย รติ ทุ ก ท่ า นกระผม นายศราวุธ อับดุลกอเดร์
ยานยา รองนายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก ขอบคุณ ท่านอุมาพร ใจแผ้ว
ที่ ได้ น าเสนอปั ญ หาหลาย ๆ ปั ญ หา เพื่ อ ชาวสะเตงนอก เสนอผ่ านไปยั ง
ประธานสภาเทศบาลฯ เพื่อให้ผู้บริหารฯ ได้ดาเนินการ กระผมขออนุญ าต
ตอบปัญหา จากที่ท่าน ดาบตารวจสมโชค ได้มีหนังสือ ถึงเทศบาลฯ แล้ว ผม
ได้มอบหมายให้ส่วนที่เกี่ยวข้อง ไปดาเนินการต่อไป เพราะว่าในพื้นที่การเปิด
ถนน และขยายเขตไฟฟ้าก็ต้องมีกระบวนการเข้าไปตรวจสอบ ดูข้อเท็จจริง
ความเป็นไปได้ ที่เทศบาลสะเตงนอกจะดาเนินการต่อไป นะครับ
-เตรียมความพร้อมรับมือกับอุทกภัย ในปีนี้ ทางคณะผู้บริหารฯ เองนะครับ
ได้ประชุมมอบหมายสั่งการให้ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับ
กองช่างไปสารวจพื้นที่ เมื่ออาทิตย์นี้ เริ่มตั้งแต่วันจันทร์ ได้ลงมือปฏิบัติใน
พืน้ ที่ หมู่ที่ 3 เริ่มลอกซอยลักษมาณ ไล่ไปเรื่อย ๆ โดยมีท่านสมาชิกสภาฯ ใน
พืน้ เป็นผูด้ ูแล คอยประสานงาน และร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน ในพืน้ ที่นั้น ๆ ก็คิดว่า
หลังจากนี้ พอเสร็จหมู่ที่ 3 ก็จะเข้าไป หมู่ 7 หมู่ 13 หมู่ 4 หมู่ 9 ไล่ไปเรื่อย ๆ
หมู่ 2 หมู่ 11 หมู่ 5 คือขุดลอกไล่มาจากปลายน้าก่อน เนื่องจากถ้าขุดจากต้น
น้ากลั ว ว่าจะไม่ทั น เปิ ดทางจากปลายน้า ซึ่ งแต่ล ะปี แจ้งสมาชิก สภาฯว่า
ทิศทางของน้ามีการเปลี่ยนแปลงตลอด เนื่องจากมีการก่อสร้าง สังเกตจากปี
ที่ผ่านมา การขออนุญ าตสร้างสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ โดยเฉพาะบ้านพัก ที่อยู่
อาศัย เป็นจานวนมาก เดือนละ ไม่น้อยกว่ากว่า 30 หลัง ที่ทางเทศบาลฯ
ต้องออกใบอนุญ าตให้ ดังนั้น พอมีชาวบ้านไปถมที่ดินเพื่อก่อสร้างจึงทาให้
บางจุดไปปิดเส้นทางของน้า บางจุดไปเป็นสันเขื่อนดี ๆ เลย เพื่อมิให้น้าผ่าน
ไป เนื่องจากที่ดินตรงนั้นเป็นที่มีโฉนด เดิมทีเป็นคลองธรรมชาติ เป็นทางน้า
ธรรมชาติ ที่ ผ่านมาโดยตลอด แต่พ อมี เจ้าของและมาเริ่ม ก่อ สร้างสิ่งปลู ก
สร้าง ทาให้การระบายน้าติดขัด ก็มีความจาเป็นที่จะต้องลงไปสารวจ และ
จุดไหนที่เป็นปัญหาเร่งด่วน คณะผู้บริหารฯ ไม่ได้นิ่งนอนใจ ก็แก้ปัญหาอยู่
จุดไหนที่ยังไม่พบเหตุ หรือมีจุดไหนที่ทางเจ้าหน้าที่เข้าไปไม่ถึงขอฝากท่าน
สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน จุดไหนที่ดูแล้วเป็นจุดเสี่ยง ก็รีบแจ้งมาเลย ทางคณะ
ผูบ้ ริหารฯ ยินดีที่จะดาเนินการให้
-หินคลุก ทางคณะผู้บริหารฯ ได้ดาเนินการ และเจ้าหน้าที่ได้เตรียมหินคลุก
ไว้พ อสมควรนะครับ สมาชิก สภาฯ ท่ านใด มีความจาเป็น ต้องการไปช่วย
ชาวบ้านก็ แจ้งเข้ามาได้ เดิมที เราก็ให้ท างกองช่าง ไปสารวจทั้งสะเตงนอก
เราก็จัดซื้อมาตามปริมาณที่ได้สารวจเอาไว้เบือ้ งต้น คิดว่าน่าจะเพียงพอ ใน
/ระดับหนึ่ง และก่อนหน้า...

-35ระดับหนึ่ง และก่อนหน้านี้เราเอง ได้ดาเนินการซ่อมแซมถนน ถนนลาดยาง
ถนนคอนกรีต ถนนยางมะตอย ทางกองช่างก็ได้ดาเนินการเกือบทั้งหมดแล้ว
มีบางจุดที่ยังตกหล่น ขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ ได้ตรวจสอบ จุดไหนที่ยังไม่ได้
ดาเนินการ ก็ให้แจ้งมาที่กระผมได้เลย ยินดีนะครับที่จะร่วมแก้ปัญหา สังเกต
ได้ ว่ า ในช่ ว ง เดื อ นนี้ เป็ น ต้ น ไป เรื่ อ งถนนเป็ น หลุ ม เป็ น บ่ อ คงจะลดลงไป
พอสมควร อาจจะเป็ น จุด ใหญ่ ๆ ที่ เกิ น ก าลั ง ศั ก ยภาพของกองช่าง ที่ จ ะ
ดาเนินการ ก็คงต้องหาวิธีการจ้างผู้รับเหมาภายนอกดาเนินการต่อไป
-ไฟฟ้า ทางทีมไฟฟ้า ก็ได้ดาเนินการซ่อมจุดไหนที่มีปัญหา จุดไหนที่มืด จุด
ไหนที่ดับ ก็ได้ดาเนินการ ไปพอสมควร ก็มีบางจุดที่ยังไม่ดาเนินการก็มี นะ
ครั บ ก็ จ ะพยายามด าเนิ น การให้ แ ล้ ว เสร็ จ เนื่ อ งจากอุ ป กรณ์ เราตอนนี้
ค่อนข้างที่จะพร้อม ทางทีม ผู้บ ริห ารฯก็ พยายามสรรหาอุป กรณ์ สารองไว้
เพื่อ ที่จะแก้ ปัญ หา ถ้ ามี ไฟดับ ฉุ ก เฉิ นตอนนี้เราก็ ด าเนิ นการได้เร็วขึ้น โทร
ประสานงาน เราก็สามารถไปแก้ไขปัญ หาได้ หลาย ๆ ครั้งที่ ที่ท่านสมาชิก
สภาฯ ได้มาประสานให้ดาเนินการโดยด่วน ทางเราก็ดาเนินการให้เรียบร้อย
-ขยะ ต้องขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯ ที่ได้พยายามติดตาม และให้คาชี้แนะ
แก่ ผู้ บ ริห ารฯ ก็ ยิ นดี น ะครับ ทางฝ่ายบริห ารฯ ก็ พ ยายามดาเนิ น การตาม
ศั ก ยภาพที่ เ รามี อ ยู่ ณ ตอนนี้ เพราะว่ า มี อี ก หลาย ๆ ส่ ว นที่ เ รายั ง ไม่
สามารถดาเนินการได้ เนื่องจากว่าอย่างที่ท่านนาเรีย น เรามีสมาชิก เรามี
ประชากรสะเตงนอกมากเหลือเกิน กับจานวนคนเก็บขยะ รถขยะไม่เพียงพอ
ตามความเป็นจริง แต่เราสามารถบริหารจัดการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
ไปในระดับหนึ่ง ก็คิดว่าคราวหน้า อยากจะฝากนาเรียนท่านสมาชิกสภาฯ ให้
ช่วยหาวิธีการ หรือไม่ท่านก็ช่วยเสนอให้จัดซื้ออุปกรณ์ เข้ามาให้มากขึ้นนะ
ครับ ซื้อรถขยะเพิ่มเติม หรือจ้างคนงานให้เพิ่มขึ้น หรือวิธี การไหนก็แล้วแต่
อยากให้ ส ะเตงนอกเราสะอาด แต่ ที่ ส าคั ญ ที่ สุ ด อยากน าเรี ย นท่ า น
ประธานสภาฯ ผ่ า นไปยั ง ท่ า นสมาชิ ก สภาฯ ทุ ก ท่ า น อยากให้ ท่ า นช่ ว ย
ประชาสั มพันธ์กับ ชาวบ้าน ว่าควรคัดแยกขยะก่อนทิ้ง ควรที่จะหาวิธีการ
ไม่ใช่ขยะนั้น ผลักภาระให้กับทางเทศบาลฯ ทั้งหมด เริ่มต้นอันดับแรกเป็น
หน้าที่ของเราทุกคน ที่จะต้องจัดการก่อน ถ้าเราสามารถทาตรงนี้ได้ ผมเชื่อ
ว่า ต่อไปขยะของสะเตงนอก คงจะลดลงมากครับ ก็ขอนาเรียนไว้นะครับ
-งบประมาณ ปี 2561 ดาเนินการไปแล้ว 95% เหลืออีก 5% ก็คิดว่าไม่มาก
มีอีก 1 โครงการ คือ กระท่อมอยู่ระหว่างการเสนอราคากลาง ราคากลาง
เสร็จเรียบร้อยเมื่อไหร่ ก็สามารถจะดาเนินการได้ ก็จะเสร็จสิ้น โครงการปี
2561 ทีท่ ่านสมาชิกสภาฯ ได้กันเงินไว้
/-งบประมาณ ของปี 2562...

-36-งบประมาณ ของปี 2562 ตอนนี้ได้ ดาเนินการไปบางส่วน โครงการส่วน
ใหญ่ ต อนนี้อ ยู่ที่ ราคากลาง ก็ ให้ คณะกรรมการราคากลาง ก าลั งก าหนด
ราคากลางอยู่ บางส่วนบางตัวที่ฝ่ายพัสดุกาหนดไว้ งบประมาณเกิน 2 ล้าน
ต้องเข้าระบบคอมพิวเตอร์ ในการจัดทาข้อมูล ฝ่ายบริหารก็ไม่นิ่งนอนใจ ก็
พยายามเร่งรัดติดตาม ให้เจ้าหน้าที่ดาเนินการโครงการแล้วเสร็จ แต่อย่างไร
ก็ แ ล้ ว แต่ โ ครงการปี 2562 นี้ ถ้ า เราด าเนิ น การไม่ ทั น จริ ง ๆ คงต้ อ งขอ
อนุญาตท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ช่วยรักษาผลประโยชน์ของชาวบ้าน เที่ยว
หน้าจะมีก ารกั นงบประมาณในบางส่วน สาหรับ โครงการที่มีความจาเป็ น
เพราะโครงการทั้งหมดก็ มาจากท่านสมาชิก สภาฯเป็นผู้เสนอ มาจากการ
ประชาคม และในแต่ละพื้นที่ก็มีความจาเป็น มีความเดือดร้อนก็คิดว่า คงจะ
ได้รับโอกาสจากท่าน ช่วยผลักดันโครงการให้สามารถดาเนินการได้บรรลุ
ตามวัตถุป ระสงค์ สาหรับผมต้องขอขอบคุณ สมาชิกสภาฯ ทุก ท่าน สวัสดี
ครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีเรื่องอื่น ๆ ขอโปรดยกมือ เมื่อไม่มี ขอเชิญ
ประธานสภาเทศบาลฯ
เลขานุการสภาฯ
นายมาหะมะรอสีดี อุชะมิ
เลขานุการสภาเทศบาลฯ

เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลฯ คณะผูบ้ ริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ
ที่เคารพ ท่านประธานสภาฯ ขอให้แจ้งกาหนดนัดประชุมสภาเทศบาลฯ ครั้ง
ต่อไป เพื่อพิจารณาในวาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ และวาระที่ 3 ขั้นลงมติวา่ จะ
ให้ ต ราเป็ นเทศบั ญ ญั ติฯ หรือ ไม่ ก าหนดเป็ น วันที่ 28 สิ งหาคม 2562
เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก แห่งนี้

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดมีเรื่องอื่น ๆ เชิญ ครับ เมื่อไม่มี ขอขอบคุณ
ประธานสภาเทศบาลฯ
ทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมสภาฯ วันนี้ กันอย่างพร้อมเพรียง ขอปิดประชุม
มติที่ประชุม

รับทราบ
ปิ ด ประชุ ม เวลา 14.30 น.
(ลงชื่อ)

ผูบ้ ันทึกรายงานการประชุม

(นายมาหะมะรอสีดี อุชะมิ)
ปลัดเทศบาลเมืองสะเตงนอก/เลขานุการสภาฯ

รายงานการตรวจสอบรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 1) ประจาปี 2562
ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 20 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562
ของคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
เสนอ สภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
********************
1. ต้นเรื่อง
สภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก ได้มกี ารประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก สมัยประขุม
สามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 1) ประจาปี 2562 เมื่อวันอังคารที่ 20 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562
2. ข้อเท็จจริง /ความเห็นของคณะกรรมการฯ
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ ก าหนดตรวจสอบรายงานการประชุ ม สภา
เทศบาลฯ ดังกล่าวข้างต้น เมื่อวันจันทร์ที่ 26 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.30 น. – 15.00 น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก จานวน 36 หน้า แล้ว เห็นว่า ถูกต้อง และครบถ้วนตรง
ตาม ที่ได้มกี ารประชุมทุกประการ
3. ข้อระเบียบ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 หมวด 2 การประชุม ข้อ 33
4. ข้อพิจารณา /ข้อเสนอแนะ
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม จึงขอรายงานมายัง สภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
เพื่อดาเนินการต่อไป
(ลงชื่อ)

ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายอับดุลนาเซร์ ฮะ)
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก เขต 1
(ลงชื่อ)

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายสมชัย หิตานุกูล)
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก เขต 2
(ลงชื่อ)

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม/เลขานุการ

(นายอับดุลเลาะ กาซอ)
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก เขต 3

การรับรองรายงานการประชุม
-สภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
สมัยประชุม สามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 1 ) ประจาปี 2562 . เมื่อวันที่ 20 เดือน สิงหาคม
พ.ศ. 2562 . เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
-ในคราวประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก สมัยประชุม สามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 2 )
ประจาปี 2562 . เมื่อวันที่ 28 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562 .

(ลงชื่อ)

ผูร้ ับรองบันทึกรายงานการประชุม

(นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์)
ประธานสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก

