รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลตนไทร
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจําป ๒๕๕๘
วันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

๑

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลตนไทร
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจําป ๒๕๕๘
วันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลตนไทร
ผูมารวมประชุมสภาเทศบาล
ลําดับที่
ชื่อ-สกุล
๑
นายอาดานา เสะแม
๒
นายมาหามะตาเยะ โตะละ
๓
นายมืออาลี เจะมะ
๔
นายอูมา มีเหาะ
๕
นายอาหามะ อาแซ
๖
นายอับดุลเลาะ กูแซ
๗
นายอุสมาน วาเงาะ
๘
นายยะโกะ สามะ
๙
นายซุลกรีนัย สาแม
๑๐ นายมะบีดี สาแลเมาะ
๑๑ นายคาเร็ม แมเยาะ
๑๒ นายภูวิศ วรรณพฤกษ

ตําแหนง
ประธานสภาเทศบาล
รองประธานสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
เลขานุการสภาเทศบาล

ผูเขารวมประชุมสภาเทศบาล
ลําดับที่
ชื่อ-สกุล
๑
นายเจะอูเซ็ง สาและ
๒
นายอับดุลฮาฟส โตะกูมิ
๓
นายอาฮามะ วาเงาะ
๔
นายรุสดี อาแวโกะ
๕
นางปทมา มูซอ
๖
นางนูไรนี มาลายา
๗
นางสาวอาอีเซาะห สะมะเด็ง
๘
นางซารีปะห หะยีแวดือเระ
๙
นายกฤษดา วงศภูวรักษ
๑๐ นายมูฮํามัดอาลี มิสุแท
๑๑ นางสาวคอมือซะห มะและ
๑๒ นางสาวอรุณี กะนอง
๑๓ นายอัฎฮา สมัยบารมี

ตําแหนง
นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
รองปลัดเทศบาล
เจาพนักงานธุรการ
ผอ.กองคลัง
ผอ.กองสาธารณสุขฯ
ผอ.กองสวัสดิการสังคม
เจาพนักงานธุรการ
หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป
จนท.วิเคราะหนโยบายฯ

ลายมือชื่อ
อาดานา เสะแม
มาหามะตาเยะ โตะละ
มืออาลี เจะมะ
อูมา มีเหาะ
อาหามะ อาแซ
อับดุลเลาะ กูแซ
ยะโกะ สามะ
ซุลกรีนัย สาแม
มะบีดี สาแลเมาะ
คาเร็ม แมเยาะ
ภูวิศ วรรณพฤกษ
ลายมือชื่อ
เจะอูเซ็ง สาและ
อาฮามะ วาเงาะ
ปทมา มูซอ
นูไรนี มาลายา
อาอีเซาะห สะมะเด็ง
ซารีปะห หะยีแวดือเระ
กฤษดา วงศภูวรักษ
มูฮํามัดอาลี มิสุแท
คอมือซะห มะและ
อรุณี กะนอง
อัฎฮา สมัยบารมี

หมายเหตุ

ไมมา

หมายเหตุ
ไมเขารวม
ไมเขารวม
แทน ผ.อ.

แทน ผ.อ.

๒

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.
(นายภูวิศ วรรณพฤกษ)
เลขานุการสภาเทศบาล

เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ขาราชการและผูเขารวมประชุมทุกทาน
กระผมนายภูวิศ วรรณพฤกษ เลขานุการสภาเทศบาลตําบลตนไทร สําหรับวันนี้เปนการ
ประชุมสภาเทศบาลตําบลตนไทร สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจําป ๒๕๕๘
วันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ บัดนี้ ที่ประชุมครบองคประชุมแลว ขอเรียนเชิญ
ประธานสภาเทศบาลตําบลตนไทรเปดการประชุมครับ

(นายอาดานา เสะแม)
ประธานสภาเทศบาล

เรียน สมาชิกเทศบาลตําบลตนไทร คณะผูบริหารเทศบาล ขาราชการและผูเขารวม
ประชุมทุกทาน วันนี้ผมในฐานะประธานสภาเทศบาลตนไทรขอเปดประชุมสภาสมัย
สามัญ สมัย ที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจําป ๒๕๕๘ ซึ่งมีระเบียบวาระทั้งหมด ๕ วาระครับ

ระเบียบวาระที่ ๑
(นายอาดานา เสะแม)
ประธานสภาเทศบาล

- เรื่อง ที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ

- ไมมี
ระเบียบวาระที่ ๒
(นายอาดานา เสะแม)
ประธานสภาเทศบาล

- เรื่อง รับรองรายงานประชุมสภาเทศบาล ครั้งที่ผานมา
- เนื่องจากรายงานการประชุมครั้งที่ผานมายังไมแลวเสร็จ ขอใหสมาชิกสภาเทศบาล
ตรวจสอบรายงานการประชุมครั้งที่ผานมาในการประชุมครั้งตอไป

ระเบียบวาระที่ ๓
(นายอาดานา เสะแม)
ประธานสภาเทศบาล

- เรื่อง ดวน

- ไมมี
ระเบียบวาระที่ ๔
(นายอาดานา เสะแม)
ประธานสภาเทศบาล

- เรื่อง ญัตติขอความเห็นชอบ รางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ในวาระที่ ๒ ขั้นแปรญัตติ
เรียนเชิญทานประธานกรรมการแปรญัตติกลาวคํารายงาน ขอเชิญครับ

(นายคาเร็ม แมเยาะ)
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ผูบริหาร ขาราชการและผูเขารวม
ประชุมทุกทาน กระผมนายคาเร็ม แมเยาะในฐานะประธานกรรมการแปรญัตติ ซึ่งจาก
การประชุมคณะกรรมการแปรญัตติที่ผานมา สามารถสรุปไดดังนี้
รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ
พิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ตั้งแตวันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึง วันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
********************************
๓

คณะกรรมการแปรญัตติประจําสภาเทศบาลตําบลตนไทร ซึ่งไดรับการ
แตงตั้งในคราวประชุมสภาเทศบาลตําบลตนไทร เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึง่
คณะกรรมการแปรญัตติ ประกอบดวย
๑. นายคาเร็ม แมเยาะ
๒. นายอาหามะ อาแซ
๓. นายมืออาลี เจะมะ
๔. นายยะโกะ สามะ
คณะกรรมการคณะกรรมการแปรญั ต ติ ไ ด ม าครบองค แ ล ว จึ ง ได
ดําเนินการประชุมและประชุมไดเลือกให นายคาเร็ม แมเยาะ เปนประธานกรรมการ
นายอาหามะ อาแซ เปนกรรมการ นายมืออาลี เจะมะ และนายยะโกะ สามะ เปน
กรรมการและเลขานุการ ไดพิจารณารางงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๙ พรอมทั้งรอรับคําขอแปรญัตติของสมาชิกสภาเทศบาล ตั้งแตวันที่ ๑๓ สิงหาคม
พ.ศ. ๒๕๕๘ เปนตนไป
คณะกรรมการฯ ไดพิจ ารณารางงบประมาณรายจายประจํา ป พ.ศ.
๒๕๕๙ โดยรอบคอบแลวเห็นวารูปแบบและการจัดทํารางงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒ ๕๕๙ พร อ มรายละเอี ย ดต า งๆ ถู ก ต อ งตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๑ ทุกประการ คณะกรรมการจึงสรุปผลการประชุม ดังนี้
ขอ ๑
ขอ ๒
ขอ ๓
ขอ ๔
ขอ ๕
ขอ ๖
ขอ ๗

ไมมีการแกไข
ไมมีการแกไข
ไมมีการแกไข
ไมมีการแกไข
ไมมีการแกไข
ไมมีการแกไข
ไมมีการแกไข

ไมมีการแปรญัตติ
ไมมีการแปรญัตติ
ไมมีการแปรญัตติ
ไมมีการแปรญัตติ
ไมมีการแปรญัตติ
ไมมีการแปรญัตติ
ไมมีการแปรญัตติ

ทั้งนี้ คณะกรรมการแปรญัตติไดรายงานผลการประชุมตอประธานสภา
เทศบาล พรอมทั้งญัตติและรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อเสนอตอสภาเทศบาลตําบลตนไทรพิจารณา ตามรายละเอียดที่แนบ
เสนอมาพรอมนี้ดวยแลว
(ลงชื่อ)
ประธานกรรมการ
(นายคาเร็ม แมเยาะ)
(ลงชื่อ)
(ลงชื่อ)

(นายอาหามะ อาแซ)
(นายมืออาลี เจะมะ)

กรรมการ
กรรมการ

๔

(ลงชื่อ)
(นายอาดานา เสะแม)
ประธานสภาเทศบาล

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๕
(นายอาดานา เสะแม)
ประธานสภาเทศบาล

(นายยะโกะ สามะ)

กรรมการและเลขานุการ

ขอบคุณประธานกรรมการแปรญัตติที่กลาวคําแปรญัตติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ครับ
มีสมาชิกทานใดอยากอภิปรายไหมครับในขั้นแปรญัตติ ถาไมมีขอจะมติครับ
สมาชิกสภาทานใดเห็นชอบรางเทศบัญ ญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๙ ในวาระที่ ๒ ขั้นแปรญัตติ โปรดยกมือขึ้น
- มติเปนเอกฉันท เห็นชอบรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๙ ในวาระที่ ๒ ขั้นแปรญัตติ
- เรื่อง อื่นๆ
ในวาระอื่นๆ นี้ ถาสภาเทศบาลจะประชุมญัตติขอความเห็นชอบรางเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ในวาระที่ ๓ ขั้นเห็นชอบ
ก็สามารถทําได ขึ้นอยูกับสมาชิกจะเสนอ แตจะตองมีสมาชิกสภาเทศบาลรับรอง ๒ คน

(นายมาหามะตาเยะ โตะละ) ครับ เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาล ผูบริหาร ขาราชการและ
รองประธานสภาเทศบาล
ผูเขารวมประชุมทุกทาน ผมนายมาหามะตาเยะ โตะละ ผมขอเสนอญัตติขอความ
เห็นชอบรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ในวาระที่
๓ ขั้นเห็นชอบครับ
(นายอาดานา เสะแม)
ประธานสภาเทศบาล

สมาชิกสภาเทศบาลรับรอง ๒ คนครับ

(นายคาเร็ม แมเยาะ)
สมาชิกสภาเทศบาล

ผมคาเร็ม แมเยาะ สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๑ เปนผูรับรอง

(นายซุลกรีนัย สาแม)
สมาชิกสภาเทศบาล

ผมนายซุลกรีนัย สาแม สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๑ เปนผูรับรอง

(นายอาดานา เสะแม)
ประธานสภาเทศบาล

การพิจาณาวาระที่ ๓ จะตองลงมติวาจะใหตราเปนเทศบัญญัติหรือไม จะไมมีการ
อภิปรายตามขอบังคับขอที่ ๕๒ เวนแตสภาทองถิ่นจะมีมติใหอภิปราย ถาเห็นสมควร
สภาทองถิ่นจะใหกลาวถึงขอบัญญัตดิ ังกลาวหรือไม ถาไม ผมจะขอมติครับ

(นายอาดานา เสะแม)
ประธานสภาเทศบาล

สมาชิกสภาทานใดเห็นชอบรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๙ ในวาระที่ ๓ ขั้นเห็นชอบ ใหตราเปนเทศบัญญัติ โปรดยกมือขึ้น
๕

มติที่ประชุม

- มติเปนเอกฉันท เห็นชอบรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๙ ในวาระที่ ๓ ขั้นเห็นชอบ

(นายอาดานา เสะแม)
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายในเรื่องอื่นอีกไหมครับ
เชิญทานซุลกรีนัย เชิญครับ

(นายซุลกรีนัย สาแม)
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนทานประธานสภา คณะผูบริหาร สมาชิกสภา และผูเขารวมประชุมทุกทาน ผมนาย
ซุลกรีนัย สาแม สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๑ ผมอยากสอบถามแนวทางการบริหารเรื่อง
จราจรในตลาดตนไทร โดยเฉพาะเรื่องเกาะกลางถนนกับการยอนศรครับ ซึ่งเกาะกลาง
ถนนนั้นประชาชนของเราไดชวยกันดัดแปลงไปเพื่อความสะดวกของตัวเอง แตไมได
คํานึงถึงเรื่องความปลอดภัย เคยเกิดอุบัติเหตุหลายครั้ง ทานรองของเราก็เคยไดรับ
อุบัติเหตุมาแลว ผมอยากทราบแนวคิดผูบริหารในเรื่องนี้ครับ

(นายอาดานา เสะแม)
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณทานซุลกรีนัยครับ มีสมาชิกทานอื่นอีกไหมครับ

(นายมะบีดี สาแลเมาะ)
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนทานประธานสภาที่เคารพ คณะผูบริหาร เพื่อนสมาชิกสภา และผูเขารวมประชุม
ทุกทาน ผมนายนายมะบีดี สาแลเมาะ สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๒ ผมมีเรื่องของถนน
หนทางโดยเฉพาะอยางยิ่ง สายที่กําลังกอสรางหลังอาคารกีรออาตี โดยเฉพาะเด็กๆ
โรงเรียนบานบาตูจากลูโบะบูตา ตอนนี้ถนนแฉะหมดแลว ผมอยากใหผูที่รับผิดชอบชวย
ไปดูแลดวยครับ

(นายอาดานา เสะแม)
ประธานสภาเทศบาล

ครับขอบคุณทานมะบีดีครับ ยังมีสมาชิกทานอื่นอีกไหมครับ

(นายอูมา มีเหาะ)
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ผูบริหาร ขาราชการ เพื่อนสมาชิกทุกทาน ผมนายอูมา
มีเหาะ สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๒ ผมเห็นใจเรื่องรถขยะ เพราะวารถคันใหญเสียอีกแลว
ในเทศบัญญัติก็ไมไดตั้ง มีแตรถขยะคันเล็กที่ออกไปเก็บขยะ ผมเห็นใจนองๆพนักงาน
เพราะวาไปเก็บแค ๒-๓ หลัง ก็เต็มแลว ทําใหเสียเวลาเพราะตองเอาไปเททิ้งกอน ผม
ขอใหผูรับผิดชอบหาทางแกไขดวยครับ

(นายอาดานา เสะแม)
ประธานสภาเทศบาล

ครับขอบคุณทานอูมาครับ ยังมีสมาชิกทานอื่นอีกไหมครับ
เชิญทานคาเร็มครับ

(นายคาเร็ม แมเยาะ)
สมาชิกสภาเทศบาล

สืบเนื่องจากการประชุมวาระอื่นๆ ครั้งที่แลวที่ผมมีขอเสนอแนวคิดเกี่ยวกับระบบ
เศรษฐกิจในตนไทร ซึ่งดูแลวจะไมคอยราบรื่นซึ่งที่เสนอวันกอน คือ จะทํายังไงใหคนเขา
มาในเขตเทศบาลเยอะๆ ซึ่งตอนนี้มีแตคนจะยายออก ธุรกิจตางๆก็ย่ําแย ผมเองก็ไดคุย
๖

นอกรอบกับรองนายก และอีกหลายๆคนแลว ก็เลยมีแนวคิดวา เราในฐานะองคกร
เทศบาลตําบลตนไทร ผูบริหาร สมาชิก ขาราชการ ก็อยากใหมีหรือตั้งสมาคมหรือชมรม
เกี่ยวกับการคาในเขตเทศบาลตําบลตนไทร เพื่อทําหนาที่กระตุนเศรษฐกิจในเขต
เทศบาลตําบลตนไทร อยางเชนในกรณีบานเชาที่มีคนยายออกไปเนื่องจากคาเชา
คอนขางสูง อยากใหมีการจัดประชุมหาแนวทางแกไข เชน ลดราคาคาเชาจาก ๔,๐๐๐
บาท เหลือ ๒,๕๐๐ บาท หรือในกรณีที่คาอุปโภคบริโภคมีราคาสูง เปนตน ผมก็มี
แนวคิดอยากใหมีสมาคมหรือชมรมแบบนี้ขึ้นมาเพื่อชวยกระตุนเศรษฐกิจในเขตนี้
ขอบคุณครับ
(นายอาดานา เสะแม)
ประธานสภาเทศบาล

ครับขอบคุณทานคาเร็มครับ ยังมีสมาชิกทานอื่นอีกไหมครับ
เชิญทานยะโกะครับ

นายยะโกะ สามะ
(สมาชิกสภาเทศบาล)

เรียนทานประธานสภาที่เคารพ คณะผูบริหาร เพื่อนสมาชิกและขาราชการทุกทาน ผม
นายยะโกะ สามะ สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๒ ผมดูแลวถนนบูเกะตาโมง ถนนเปนหลุม
เปนบอ ชวงนี้มีน้ําขังอยู ถนนสายนี้สําคัญมากนะครับสําหรับเด็กตาดีกาที่ขี่จักรยานมา
เรียนในวันเสาร-อาทิตย ถาลื่นตรงนั้นก็เปยกหมดเลยนะครับ ขอบคุณครับ

(นายอาดานา เสะแม)
ประธานสภาเทศบาล

ครับขอบคุณทานยะโกะครับ ยังมีสมาชิกทานอื่นอีกไหมครับ
เชิญทานอูมาครับ

(นายอูมา มีเหาะ)
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ผูบริหาร ขาราชการ เพื่อนสมาชิกทุกทาน ผมนายอูมา
มีเหาะ สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๒ ผมขอเสริมเรื่องผูขายอาหารแผงลอยหรืออาหารตาม
สั่งริมถนน ผมขอใหผูอํานวยการกอง เวลาจัดประชุมผูประกอบการ รบกวนชวยบอก
เจาของรานดวยวาอาหารมีราคาคอนขางแพง เดี๋ยวจะไมมีผูบริโภคมาอุดหนุน บางครั้ง
กินแค ๒-๓ อยาง ราคา ๒๐๐-๓๐๐ บาท เราอยากใหอยูรอด อยากใหมีคนเขามากินใน
เขตเทศบาลเยอะ ถาแพงเกินไป เดี๋ยวรานอาหารจะไปไมรอด สวนตัวผมเองก็เจอมา
หลายครั้งแลว แตไมเปนไร ขอบคุณครับ

(นายอาดานา เสะแม)
ประธานสภาเทศบาล

ครับขอบคุณทานอูมาครับ ยังมีสมาชิกทานอื่นอีกไหมครับ
เชิญทานนายกชี้แจงครับ

(นายเจะอูเซ็ง สาและ)
นายกเทศมนตรี

เรียนประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานครับ ขอขอบคุณทานสมาชิก
หลายๆทานนะครับที่ใหขอเสนอแนะและแนวทางการทํางานของเทศบาล ตอง
ขอขอบคุณลวงหนานะครับ ในสวนของทานซุลกรีนัยที่เสนอแนะระเบียบการจัดทางเทา
ในการสัญจรไปมาของพี่นองประชาชนในเขตเทศบาลของเรานะครับ ซึ่งปญหาตรงนั้น
ผมก็ไดดูมาตลอดและไดปรึกษากับผูอํานวยการกองชางตั้งแตเดือนที่แลววาใน
ปงบประมาณ ๒๕๕๙ ในสวนของการจัดระเบียบถนน โดยเฉพาะเกาะกลางที่พี่นอง
ประชาชนไดดัดแปลงใหมอเตอรไซคผานนั้นซึ่งอาจจะเกิดอุบัติเหตุไดงายสําหรับผูที่
๗

สัญจรไปมา ผมไดนับเกาะกลางที่ถูกดัดแปลงเพื่อเปนทางเดินของรถมอเตอรไซค ซึ่ง
นับวาเปนอันตรายเปนอยางมากมาแลว มีเกือบ ๔๐ แหง ตองขอขอบคุณที่สมาชิกสภา
เทศบาลยินดีใหความรวมมือ แตเรื่องเหลานี้จะตองคอยเปนคอยไปครับ แตจะพยายาม
ทําใหอยูในสภาพเดิมภายในปนี้
สวนของทานมะบีดีที่เสนอเรื่องถนนหลังอาคารกีรออาตี ซึ่งถนนนี้เราจะทําการปรับปรุง
ใหมโดยการยกระดับขึ้นมา ๕๐ เซนติเมตร ผมไดใหกองชางไปสํารวจมาแลว แต
เนื่องจากงบประมาณเราไมเพียงพอ ก็เลยทําไดแคบรรเทาความเดือนรอนโดยการนําหิน
คลุกไปเท เพราะยังมีถนนสายอื่นที่ตองไดรับการปรับปรุง ในเรื่องของโครงสรางพื้นฐาน
นั้น ยังคงเปนปญหาหลักและเปนปญหาใหญตราบใดที่โครงสรางพื้นฐานของเรานั้นไม
สมบูรณ การแกปญหาทางดานอื่นก็อาจไดรับผลกระทบไปดวย มีโครงสรางพื้นฐาน ๓
อยางที่เราตองดําเนินการ นั่นคือ ถนน ไฟฟาและประปา ผมเชื่อวาถาโครงสรางดีแลว
เราก็สามารถที่จะนํางบประมาณที่เหลือไปใชในการพัฒนาดานอื่นตอไปได เชน การ
พัฒนาเศรษฐกิจ การสงเสริมอาชีพ แตในปงบประมาณ ๒๕๕๙ นั้น งบประมาณในเรื่อง
ของโครงสรางพื้นฐานนอยมาก มีแค ๔ ลานกวาบาท และเงินก็เขามาไมครบตามที่
ประมาณการเอาไว แตผมเองก็ไมไดนิ่งนอนใจ พยายามหางบนอกมา เชน จากกรมเรา
เอง หรืออาจเปนงบของโยธา พยายามทุกทางเพื่อใหเอางบประมาณมาดําเนินการให
พื้นที่ของเรา
ในสวนของทานอูมา มีเหาะที่ถามในเรื่องของรถขยะนั้น เรื่องของรถขยะนั้นเราตองรื้อ
ออกมาทั้งระบบในการวางแผนของกองสาธารณสุข ไมวาจะเปนการทํางานของพนักงาน
ซึ่งนับวาเปนปญหาใหญมาก ถึงแมวารถขยะจะเกา ถาเกิดเราดูแล ซอมแซมเอาใจใส ก็
จะอยูในสภาพใชงานได แตนี้เปนปญหาคนงานของเรามากกวา ถาจะใหประเมิน ก็คงจะ
ไมผาน คนที่ขยันก็ขยัน คนที่ไมเอาไหน ก็ไมเอาไหนจริงๆ ผมจะใชมาตรการ ถาใครไม
เอาไหนจริงๆ ก็อยากใหพิจารณาตนเอง เพราะคนที่อยากเขามาทํางานยังมีมาก ซึ่ง
ปญหานี้สงผลกระทบตอคนที่อยูมานาน พลอยจะเสียงานไปดวย ไมใชแคกอง
สาธารณสุขเทานั้นแตเปนกันเกือบทุกกอง คืองานจะไมเดิน ถาจะใหเปรียบเทียบกับปที่
แลวเปนคะแนนแลว ก็คงตองใชคําวา “สอบตก” สําหรับพนักงานจาง บางคนก็ขัดคําสั่ง
บังคับบัญชา บางคนก็ทําเฉยเวลาผูบังคับบัญชาสั่ง ทําใหไมสามารถสั่งได แตตอจากนี้ไป
ผมจะใชมาตรการตอนที่ประชุมประจําเดือนเมื่อเดือนที่แลว คือใหสั่งการลูกนองให
ดําเนินการใหไดในสิ่งที่เราสั่งไป ถาใครไมทํางานเราก็จะประเมินไมจางงาน กอนที่เราจะ
บรรจุจางงานในป ๒๕๕๙ ถาประเมินไมผาน นายกก็จะไมใหผาน ผมอยากทําความ
เขาใจกับสมาชิกวา ไมใชเปนการเอาออกโดยไมมีเหตุผล สวนใหญที่เคาออกก็คือ เคา
สมัครใจที่จะออก เราไมเคยคิดวาจะใหออก แตบางคนกลับไปพุดวา นายกใหออก นายก
ไลออก นี่คือความเขาใจผิดของสมาชิกเรา เพราะชาวบานเองเชื่อผูนําอยางสมาชิก ถาไป
พูดใหชาวบานฟงแบบผิดๆ ชาวบานก็จะเชื่อแบบผิดๆไปดวย ฉะนั้นในปนี้นะครับกอยาง
ไปหวังวาเด็กใคร เด็กใคร ผมไมมีเด็กใคร ผมมาที่นี่เพื่อที่จะพัฒนาตนไทรใหดีขึ้น จะไมมี
เด็กใครของใคร ใครที่ทํางานไมได ไมดีขึ้น เราก็จะใหผูอํานวยการกองประเมินไมผาน
๘

และใหออก เพื่อที่จะเอาคนใหมที่ตั้งใจจะมาทํางานจริงๆ เพราะเราจางเปนปตอป ถาไม
เอาไหนอีก ปหนาเราก็เอาออกอีก ฉะนั้นผมอยากใหผูอํานวยการกองกลับไปประเมิน
ลูกนองของตนเองโดยการตั้งคณะกรรมการประเมิน อยาอคติ มีความเปนกลางแลว
เสนอผูบริหาร แตกอนที่จะประเมินตองเรียกลูกนองมาทําความเขาใจกันกอน ซึ่งเปน
แนวทางในการบริหารของเราตอไป
อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของทานคาเร็มที่เสนอแนะในเรื่องเศรษฐกิจ ในเรื่องของเศรษฐกิจนี้
เปนเรื่องที่ซับซอนมากที่เราจะจัดตั้งเปนสมาคมเศรษฐกิจในเขตพื้นที่ของเรา เพราะเรา
ตองมองวาเรื่องของเศรษฐกิจนั้นเกิดปญหาในประเทศของเรา ถานโยบายของรัฐบาลดี
ราคายางดี การใชจายของพี่นองประชาชนก็จะคึกคักไปดวย นี่เปนปญหาระดับประเทศ
เราจะเยียวยาก็ไมได คงตองใชแนวนโยบายของรัฐบาล ผมเองก็เขาใจวาคาเชาในเขต
พื้นที่นั้นแพง แตถาจะใหเจาะลึกจริงๆ จะเปนเรื่องที่ยากมาก เพราะบางคนจะไมยอม
เปดเผยวามีบานกี่หลัง และก็จะมีผลกระทบตอการจัดเก็บภาษีของเรา และจากเงินภาษี
ของรัฐที่จัดสรรมาใหเราดวย ฉะนั้นการจัดเก็บภาษีใหมตามเทศบัญญัติของป ๒๕๕๙
นั้น กอนที่เราจะประกาศใช ผมอยากใหกองคลังออกไปสํารวจบานเชาในเขตของเราวามี
กี่หลัง เพราะคาเชานั้น เคาเก็บสูงมาก แตภาษีที่เคายื่นมานั้นกลับไมเปนความจริงเกือบ
ครึ่งตอครึ่ง เพราะนี้เปนเรื่องใหญและสําคัญของเทศบาล
อีกเรื่องหนึ่งคือ ทานยะโกะไดเสนอแนะเรื่องถนน ผมเองก็ออกไปสํารวจทุกสายแตก็
หนักใจในเรื่องงบประมาณที่ไมเพียงพอ แตก็จะพยายามหางบนอกหรือแหลงเงินมา
ซอมแซมใหดีขึ้น
สวนเรื่องราคาขายสินคาหรืออาหารในทองตลาดนั้น ผมเองก็พยายามใชพนักงานกอง
สาธารณสุขออกไปสอบถามเรื่องราคาขาย เพราะรัฐบาลไดกําหนดอยางชัดเจนวาใหแปะ
ราคาขาย ไมวาจะเปนการขายขาว ขายผัก เพราะนี้เปน พ.ร.บ.เกี่ยวกับกองสาธารณสุข
เรามี พ.ร.บ.แตเราเองก็ไมไดบังคับใชเต็มที่ ผมอยากใหผูอํานวยการกองเดินสายพบปะ
พุดคุยกับเจาของราน เพราะอยางนอยก็จะไดทราบสาเหตุวาทําไมขายราคานี้ แลวเราก็
จะเสนอแนะ สั่งการและขอความรวมมือในเรื่องนี้ เพราะนี้เปนหนาที่ของเราโดยตรง
ฉะนั้นทุกกองตองชวยกันขับเคลื่อน ถาไมขับเคลื่อน งานก็ไมเดินเลย แลวจะกระทบ
ผูบริหาร สมาชิกและที่สําคัญกระทบตอชาวบาน เวลาคนนอกเขามา ก็จะพูดวาเทศบาล
อยูกันอยางไร ทําไมไมดูแล ไมเอาใจใสคนในพื้นที่ของเรา ถาเราไปดูพื้นที่อื่นๆ เทศบาล
อื่น เคาเดินสํารวจอยางจริงๆจังๆ เชน ชุดจัดเก็บภาษีขยะหรือภาษีอะไรก็ตาม ฉะนั้น
ภาษีของเคาจะเพิ่มขึ้นทุกๆป แตของเรานั้นกลับลดลง ถึงแมวาเศรษฐกิจไมคอยดี เราทุก
คนก็ตองชวยกันจายภาษี ฉะนั้นป ๒๕๕๙ ผมอยากฝากใหกองคลังชวยกันทําตรงนี้ใหดี
ที่สุด

๙

นี่ก็อาจเปนปสุดทายแลว ฉะนั้นในป ๒๕๕๙ เราตองทําใหดีขึ้นกวาเดิม ทําใหพี่นอง
ประชาชนเกิดการยอมรับวา ทางเทศบาลเราไมไดละทิ้งพวกเคา ผมเชื่อเหลือเกินวาในป
๒๕๕๙ เราจะทําไดดีและใชงบประมาณใหเกิดประโยชนสูงสุดเทาที่จะทําได เพราะถา
เราหวังในปตอๆไป ป ๒๕๖๐ หรือป ๒๕๖๑ เราเองก็ยังไมรูวากฎหมายนั้นจะบังคับใช
อยางไร ทองถิ่นจะอยูกันอยางไร เราตองทําประโยชนในวาระของเราใหดีที่สุดตาม
นโยบายรัฐบาลและนโยบายของเทศบาลตามเทศบัญญัติที่เห็นชอบนะครับ
ผมขอขอบคุณครับสมาชิกทุกคนที่ใหความรวมมือ มีอะไรก็ใหเดินเขามา เดือดรอนอะไร
ก็ใหเดินเขามา เทศบาลเปนของเราทุกคน ไมใชของใครคนใดคนหนึ่ง เราตองให
ความสําคัญในเรื่องของความเดือดรอนของพี่นองประชาชน ผมตองขอขอบคุณทาน
สมาชิกทุกคนครับ ขอบคุณครับ
(นายอาดานา เสะแม)
ประธานสภาเทศบาล

ครับขอบคุณทานนายกครับ ยังมีสมาชิกทานอื่นอีกไหมครับ
เชิญครับ

(นายซุลกรีนัย สาแม)
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนทานประธานสภา คณะผูบริหาร สมาชิกสภา และผูเขารวมประชุมทุกทาน ผมนาย
ซุลกรีนัย สาแม สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๑ ผมก็เขาใจดีนะครับ ผมเองก็เห็นใจทาน
เหมือนกันที่แกปญหาตางๆ แตผมอยากถามอีกเรื่องหนึ่ง เนื่องจากการประชุมครั้งกอน
สมาชิกเคยถามเรื่องซุมรานคาของบาตู เพราะขณะนี้มีชาวบานไดทําการตอเติมขยายซุม
ของเทศบาลใหใหญโตและสวยงามโดยใชเงินเอง ไมทราบวาทางเทศบาลไดเตรียมการ
แกปญหาที่ชาวบานไดสรางดวยตนเองอยางไรครับ เพราะเห็นนากยกไดมีการพูดคุยกับ
เจาของรานที่ทําซุมแบบนั้น วาจะยอมรื้อถาเทศบาลจะทําการพัฒนาหรือสั่งใหรื้อ แต
ทั้งนี้ไมทราบวาทางเทศบาลไดมีการทําเอกสารสัญญากับเจาของรานหรือเปลา เพราะถา
ไมทํา เดี๋ยวจะเกิดปญหาตามมา เชน อางวาพูดคุยสัญญากับนายกคนกอนเอาไว เปนตน
ถาทางเทศบาลไมไดทําเอกสารสัญญา ผมอยากเสนอใหทําเอกสารสัญญาดวยครับ
พรอมบอกขอกฎหมายใหแกคูสัญญา เชน ทางซุมของเราใหสรางไดยาวกี่เมตร กวางกี่
เมตร ใชแบบกอสรางอันไหนในการสราง ผมอยากใหคนที่รับผิดชอบเรื่องนี้ชวยอธิบาย
ใหเจารานเขาใจดวย จะไดไมมีปญหาภายหลังเพราะเดี่ยวนี้เริ่มมีคนแขงกันสรางใหใหญ
แลวครับ
อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องความเขาใจผิดของสมาชิกเรื่องนายกใหออก ผมเขาใจนายกนะครับ
แตผมก็เขาใจคนของเราดวย ถาเขาไมมีงาน เขาก็จะไมมีเงิน ผมวาพนักงานของเราไมมี
กําลังใจในการทํางาน ผมอยากใหทานผูบริหารไปดูที่ระบบการบริหารของเราดีกวา
ทําไมพนักงานกับผูอํานวยการกองไมเขาใจกัน แมแตสมาชิกก็ไมเขาใจผูบริหาร
เหมือนกัน
และอีกเรื่องหนึ่ง เจาของกิจการที่อยูใ กลๆเทศบาลหลายราย ทําไมเราไมบริการเคาให
เกิดความประทับใจ เราคิดอยูอยางเดียววา ทํายังไงใหเคาเสียภาษีเต็มที่ แตเราไมคิดวา
ทํายังไงใหเคาประทับใจการบริการของเรา อยางเชนเรื่องถุงยังชีพ เปนตน เคาเปนคน
๑๐

นอกเขามาอยูในเขตของเรา เราจะทํายังไงใหเคาประทับใจ จริงใจแคไหนที่จะบริหาร
เต็มใจแคไหนที่จะดูแลเคาครับ เคาก็ดูเหมือนกัน คิดเปนเหมือนกัน ฉะนั้นผมขอฝาก
เรื่องนี้ดวยครับ ระบบการบริหารของเราดีแคไหนในการดูแลประชาชนหรือแมแต
พนักงานเทศบาล ขอบคุณครับ
(นายอาดานา เสะแม)
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณทานซุลกรีนัยครับ เชิญทานมะบีดีครับ

(นายมะบีดี สาแลเมาะ)
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนทานประธานสภาที่เคารพ คณะผูบริหาร เพื่อนสมาชิกสภา และผูเขารวมประชุม
ทุกทาน ผมนายนายมะบีดี สาแลเมาะ สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๒ ผม ผมจะตอจาก
ทานซุลกรีนัยครับ ในเรื่องของขาราชการและลูกจาง
ผมดูในหลายๆเรื่อง โดยเฉพาะเรื่องเงินเดือนของลุกจาง แตกอนไดเงินเดือนวันที่ ๑ แต
ณ วันนี้ไดวันที่ ๗ หรือ ๘ ทั้งๆที่ตนเดือนวันที่ ๑ จะตองไปผอนคารถ คาอะไรตอมิอะไร
ผมก็เห็นใจเหมือนกันนะครับ แตเดือนที่ผานมานั้น ระบบเปนยังไงครับเพราะลูกจางได
เงินเดือนเปนเช็ค ตองเอาไปขึ้นเช็คเอง โอนเงินเขาบัญชี ผมดูแลวลําบากในหลายๆเรื่อง
สวนเรื่องขาราชการ เทาที่สังเกตจะพบวาขาราชการในแตละกองไมเหมือนกัน ผมอยาก
ใหขาราชการทุกกองรวมมือกันครับ ถาเปนแบบนี้จะขับเคลื่อนไดยังไงกัน อยากฝากให
ผูรับผิดชอบชวยดูดวยครับ

(นายอาดานา เสะแม)
ประธานสภาเทศบาล

ครับขอบคุณทานมะบีดีครับ ยังมีสมาชิกทานอื่นอีกไหมครับ
เชิญทานคาเร็มครับ

(นายคาเร็ม แมเยาะ)
สมาชิกสภาเทศบาล

ผมคาเร็ม แมเยาะ สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๑ ผมอยากสอบถามในเรื่อง สป.สช. ไม
ทราบวาไปถึงไหนแลวครับ หรือวาเทศบาลเราไมมีแลวหรือยังไงครับ

(นายอาดานา เสะแม)
ประธานสภาเทศบาล

ครับขอบคุณทานคาเร็มครับ มีสมาชิกทานอื่นอีกไหมครับที่จะอภิปราย
เชิญทานนายก เชิญครับ

(นายเจะอูเซ็ง สาและ)
นายกเทศมนตรี

เรียนประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานครับ การใหแนวทางในการ
แกไขปญหาตางๆ นั้นก็เปนแนวทางที่ดี ที่ทุกคนแสดงความคิดเห็นที่หลากหลาย เราจะ
นําความคิดเห็นของแตละทานมาปรับใชกับเทศบาลของเรานะครับ ในสวนของทาน
ซุลกรีนัยไดถามเรื่องการเปดรานที่เปนซุมแถวบาตูนะครับ ซึ่งบางรานไดทําการตอเติม
กอสรางแบบถาวร ผมเองไดเขาไปพูดคุยกับทุกราน ในการสรางนั้นสรางได แตถาทาง
เทศบาลจะรื้อถอนนั้น จะตองใหความยินยอม แตยังไมไดทําเปนหนังสือหรือเอกสาร
เพราะตองศึกษากอนวา จะเปนความเห็นชอบกองสาธรณสุขฯ หรือกองชาง ถาเปน
ความเห็นชอบของกองสาธารณสุขฯ ก็จะใหกองสาธรณสุขฯออกไปสํารวจและออก
๑๑

แนวทาง เปนสัญญาวา ถาเทศบาลจะใชประโยชนในพื้นที่แหงนี้ เจาของรานจะตอง
ยินยอมใหทําการรื้อถอน หรือเจาของรานรื้อถอนเอง
สวนเรื่องการจัดเก็บภาษีที่ทานซุลกรีนัยไดกลาวไวนะครับ ผมไมเคยคิดที่จะเก็บเงินของ
ใคร เราจะตองทําตามที่กฎหมายบังคับเอาไว ไมวาจะเปนเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี เราไม
เก็บโดยพลการ การที่เราจะเก็บเทาไร จะมีอัตราบอกไวอยางชัดเจน อยางเทศบัญญัติ
สาธารณสุขที่เราไดมีการประชุมเมื่อ ๒ เดือนที่แลว อันนี้เปนการทําหนาที่ตามกฎหมาย
ไมไดทําตามพลการ ผมอยากทําความเขากับสมาชิกดวย ฉะนั้นการที่เราจะดูแล ราไม
จําเปนตองเขาไปดูแลกันทุกเรื่อง เราจะดูแลในสวนที่เกี่ยวของกับอํานาจหนาที่ของ
เทศบาล ผมจึงกําชับผูอํานวยการกองใหเขาไปพุดคุยพบปะกับชาวบาน
สวนเรื่องเงินเดือนที่ทานมะบีดีไดสอบถามเรื่องเงินเดือนของพนักงานจางนั้นมานั้น เรา
จางแบบจางเหมาตามกฎหมายที่กําหนดมา เคาจะตองสงงานวันที่ ๓๐ กอน เราถึงจะทํา
เรื่องเบิกเงินเดือนให จะไมเหมือนกับขาราชการ เคาจะตองรายงานการทํางานวาในแต
ละวันนั้น ทําอะไรบาง แลวสงใบรายงานใหผูอํานวยการกองเพื่อทําเรื่องเบิกเงินเดือน
บางกองก็ทําชา บางกองก็เร็ว แตเราเบิกเงินพรอมกัน ผมจึงอยากทําความเขาใจกับ
สมาชิกดวยวาเงินเดือนการจางเหมาไมเหมือนกับเงินเดือนของขาราชการครับ
สวนทานคาเร็มที่ไดสอบถามงบของ สป.สช. นั้น ตอนนี้มีโครงการนี้อีกนะครับ เวลาเรา
จะดําเนินการ จะตองผานคณะกรรมการ นายกจะเบิกมาใชไมไดครับ กองสาธารณสุขก็
เบิกไมได ยกเวนแตผานคณะกรรมของ สป.สช.ที่เราแตงตั้งขึ้นมาอยางเชน ผูทรงคุณวุฒิ
ผูนําชุมชน ผูนํา อสม. เปนตน แตการขับเคลื่อนของ สป.สช.ของเรานั้น ยังนอยมาก ผม
อยากใหผูอํานวยการกองสาธารณสุขคิดโครงการเกี่ยวกับ สป.สช. เชน การเฝาระวัง
เพราะงบ สป.สช.นี้ไมสามารถนําไปใชไดทุกกรณี เพราะจะมีกฎเกณฑบังคับเอาไววา
เรื่องไหนทําได เรื่องไหนทําไมได ทุกปทางเราสมทบ ๑๖๕,๐๐๐ บาท ทาง สป.สช.ก็จะ
สมทบอีก ๑๖๕,๐๐๐ บาทเทากัน ฉะนั้นในป ๒๕๕๙ ถาสมาชิกทานใดจะเสนอโครงการ
สป.สช. เราจะยินดีมากครับ ขอบคุณครับ
(นายอาดานา เสะแม)
ประธานสภาเทศบาล

ครับขอบคุณทานนายกครับ ยังมีสมาชิกทานอื่นอีกไหมครับ
เชิญทานอูมาครับ เชิญครับ

(นายอูมา มีเหาะ)
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ผูบริหาร ขาราชการ เพื่อนสมาชิกทุกทาน ผมนายอูมา
มีเหาะ สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๒ ผมขอชี้แนะเรื่องซุมรานนะครับ ผมรบกวนทาน
ผูบริหารหรือขาราชการชวยทําหนังสืบฉบับหนึ่ง เมื่อไรที่ชาวบานจะสรางราน เราตอง
เอาหนังสือสัญญาใหเคาเซ็นตกอน ผมวาจะดีกวาครับ เพราะถาเราจะรื้อของเคานั้น
ราคาเกือบ ๑๐๐,๐๐๐ บาท นั้นได เพราะฉะนั้นผมขอชี้แนะตรงจุดนี้นะครับ สวนเรื่อง
เงินเดือนพนักงานนั้น ทําแบบนี้ไดหรือเปลาครับ เรียกพนักงานมาชี้แจงใหทําเรื่องเบิกแค
๒๗ วัน จะทําใหไดเงินเดือนพรอมๆกันในวันที่ ๑ เพราะพนักงานบางคนนั้นไปผอน
๑๒

รถจักรยานยนตแตตองจายคาผอนในวันที่ ๑ ถาเลยไปถึงวันที่ ๗ จะมีดอกเบี้ยตามมา
ผมขอใหผูที่รับผิดชอบชวยพิจารณาและหาวิธีแกไขดวยครับ อีกเรื่องหนึ่งถาเราจะทํา
โครงการตางๆ ในเขตพื้นที่เราโดยใชเงินนอกมานั้น จะตองผานสภาหรือไมครับ รบกวน
ผูบริหารชวยชี้แจงใหเพื่อนสมาชิกทราบดวยครับ
(นายอาดานา เสะแม)
ประธานสภาเทศบาล

ครับขอบคุณทานอูมาครับ ยังมีสมาชิกทานอื่นอีกไหมครับ
เชิญทานคาเร็มครับ เชิญครับ

(นายคาเร็ม แมเยาะ)
สมาชิกสภาเทศบาล

จากการฟงสมาชิกและผูบริหารสะทอนการบริหารงานนั้น ผมเองก็หนักใจที่จะไปเนนที่
ละจุดๆ จากนี้ไปก็จะสินสุดปงบประมาณ ๒๕๕๘ และเราก็จะใชปงบประมาณ ๒๕๕๙
จากการสะทองของฝายบริหารโดยเฉพาะทานนายกเองก็ไดชี้แจงในสวนของการทํางาน
ของแตละกอง ตอจากนี้ไปผมอยากใหพนักงานจางรวมถึงขาราชการ ยึดถือกฎระเบียบ
ไมวาจะเปนเรื่องเงินเดือนก็ดี เรื่องอื่นก็ดี ขอบคุณครับ

(นายเจะอูเซ็ง สาและ)
นายกเทศมนตรี

เรียนประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานครับ เรื่องที่ทานอูมา มีเหาะได
เสนอแนะเรื่องการทําลายลักษณอักษร ที่จะใหเจาของรานคาเซ็นตยินยอม ก็เปนสิ่งที่ดี
นะครับ สําหรับเงินเดือน ผมอยากใหผูอํานวยการกองชวยกวดขันพนักงานของตนเอง
พยายามทํางานและทําประเมินของตนเองใหเสร็จเร็วที่สุด ถากองไหนเสร็จกอนใหสง
กอน จะไดเบิกกอนนะครับ ไมตองรอสงพรอมกันครับ
แลวเรื่องที่ทานอูมาไดสอบถามเรื่องที่ผูบริหารวิ่งหางบประมาณจากที่อื่นเขามาพัฒนา
พื้นที่ของเรานะครับ ในขอกฎหมายไมไดระบุวาเปนอํานาจหนาที่ของสภาวาจะใหความ
เห็นชอบในเรื่องที่หนวยงานอื่นจะเขามาพัฒนาในพื้นที่ของเรา อํานาจหนาที่ของสภามี
แคใหความเห็นชอบในสวนที่เปนของเทศบาลจัดทําขึ้นมาเอง เชน งบประมาณตางๆ
ของเทศบาลที่จะมาพัฒนาในเขตพื้นที่ของเรา ฉะนั้นงบประมาณจากสวนกลางที่จะลง
มาพื้นที่ไหน สามารถลงมาไดโดย ไมไดผิดระเบียบหรือกฎหมาย สามารถดําเนินการได
โดยตรงโดยไมตองผานสภาทองถิ่น
สวนเรื่องของการทํางาน ทุกคนก็ทํางานทําตามกฎหมายอํานาจหนาที่ รวมถึงผูบริหารก็
ไดทําตามนโยบายที่ไดแถลงเอาไว เอาใหมีสวนรวมกับประชาชนใหมากที่สุด โดยการ
ทํางานตามหลักธรรมาภิบาล สามารถตรวจสอบไดแตตองอยูในขอกฎหมายที่กําหนด
เอาไว ผมขอขอบคุณสมาชิกทุกทาน ขอบคุณครับ

(นายอาดานา เสะแม)
ประธานสภาเทศบาล

ครับ ขอบคุณทานนายกครับ ยังมีสมาชิกทานอื่นอีกไหมครับ
เชิญครับ

(นายเจะอูเซ็ง สาและ)
นายกเทศมนตรี

ครับ อีกเรื่องหนึ่งครับ ผมอยากใหสมาชิกเขาใจเรื่องการพัฒนาซุมรานคาใหดีและ
สวยงาม ผมเองก็ไดกําชับกับกองชางวา อยางนอยๆจะตองทําใหไดในป ๒๕๕๙ ในเรื่อง
๑๓

ซุมรานคาแถวบาตู ถึงแมวาเราไมมีงบประมาณ แตผมก็มีแหลงเงินที่ยินดีจะใหกู แตการ
ที่เราจะกูนั้น เคาจะขอดูยอดรายจายงบประมาณยอนหลัง ๓ ปที่ผานมา ผมเองได
ปรึกษากับสถาบันการเงินแหงหนึ่ง เคาก็ยอม แตเรายังไมมีแบบแปลนที่จะสราง ใน
เบื้องตนไมสามารถคํานวณไดวาจะตองใชงบประมาณกี่บาท แตผมก็ไดคํานวณคราวๆ
แลววา ถาเรากูมา ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท เราจะจายปหนึ่งไมเกิน ๖๐๐,๐๐๐ บาท แตเรา
จะตองดูวาจะจัดเก็บคาเชาเทาไร เพราะวาเรามีระยะเวลาสงคืนประมาณ ๑๐ ป แตผม
คิดวานาจะทําได แตปจจุบันเรายังมีขอกฎหมายอีกเรื่องหนึ่ง นั่นคือ พื้นที่ของแขวงการ
ทางอยูในเขตเรา แตแขวงการทางเองก็ถือกฎหมายคนละฉบับกับเรา เราตองรอดู
นโยบายของรัฐบาลเพราะรัฐบาลมีแนวคิดจะพยายามพัฒนาพื้นที่สาธารณะใหเกิด
ประโยชน ถากฎหมายดังกลาวผาน รัฐบาลก็จะมีงบประมาณมาพัฒนาพื้นที่สาธารณะ
โดยตรง นี่คือสิ่งที่ดีสําหรับเรา แตถาเรารอไมได ผมเองก็มีแผนโดยการกูเงินจากสถาบัน
การเงินเพื่อที่จะมาพัฒนา ผมเองก็ไดพูดคุยกับเจาของรานบางสวนแลววามีแผนจะ
พัฒนาตรงนี้ ถาเราไมเริ่มนับ ๑ ใหม การแกปญหาก็จะยากมาก ถาเรามีแผนมี
งบประมาณ เราก็สามารถดําเนินการไดเลย สามารถบอกพี่นองประชาชนวาจะทําการรื้อ
ถอนหรือหามกอสรางตางๆ เพราะเทศบาลจะทําการปรับปรุง เพราะที่ผานมาเกิดการ
เชาชวงตอ เชน เชาจากเทศบาล ๓๐๐ บาทแตใหเชาชวงตอ ๑,๐๐๐ – ๑,๕๐๐ บาท นี่
เปนสิ่งที่ไมสมควรทําเพราะเปนพื้นที่สาธารณะ ฉะนั้นถาเราจะดําเนินการอะไร เราจะ
ศึกษาผลกระทบดวย เชน ถนนที่อยูดานหลังพื้นที่ที่เราจะพัฒนานั่น มีความกวางแค
๒.๕ เมตร เราจะตองขยายใหเปน ๔ เมตรกอน เพื่อที่จะสะดวกในการตอยอดพัฒนาซุม
รานคาตอไป นี้ก็เปนแนวคิดนะครับ ผมตองอาศัยพวกเรา งานนี้ตองผานสภา สภา
เห็นชอบในการกูเงินจากสถาบันการเงินมาพัฒนาพื้นที่ตรงนี้หรือไม เพราะนี้คือสิ่งที่
สําคัญมาก ถาสภาเห็นชอบ ก็จะเปนสิ่งที่ดี สิ่งที่ทําไปก็เพื่อพี่นองประชาชน ใครอยากทํา
คาขายก็มาติดตอกับเทศบาลไดโดยตรง และที่สําคัญเทศบาลเองก็มีซุมรานคาในการ
กํากับดูแล สามารถจัดเก็บรายไดเขาเทศบาลครับ ขอบคุณครับ
(นายอาดานา เสะแม)
ประธานสภาเทศบาล

ขอขอบคุณทานนายกครับ มีสมาชิกทานอื่นอีกไหมครับ
ถาไมมีผมขอปดการประชุมเทานี้ครับ ขอบคุณครับ

ปดการประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

๑๔

(ลงชื่อ) ............................................................เลขานุการประจําสภาเทศบาลตําบลตนไทร
(นายภูวิศ วรรณพฤกษ)

(ลงชื่อ)............................................................ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายอูมา มีเหาะ)

(ลงชื่อ)............................................................กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายซุลกรีนัย สาแม)

(ลงชื่อ)............................................................กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายมะบีดี สาแลเมาะ)

๑๕

