รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๕
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ (ครั้งที่ ๑)
วัน พฤหัสบดี ที่ ๖ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๕๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
----------------------ผูม้ าประชุม
๑. นายอับดุลอาซิซ
หะยีปิยวงศ์ ประธานสภาเทศบาล
๒. นายมะยูโซ๊ะ โต๊ะแว รองประธานสภาเทศบาล
๓. นายอับดุลนาเซร์
ฮะ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ ๑
๔. นายบากอรี บาเก็ง สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ ๑
๕. นายกราซี แวนะลัย
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ ๑
๖. นายสุกรี เจ๊ะเงาะ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ ๑
๗. นายสมชัย หิตานุกลู สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ ๒
๘. จ่าสิบเอก วรดร รอดทุกข์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ ๒
๙. นายบัญชา ศิริ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ ๒
๑๐. นายปฐม ปันสรณะ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ ๒
๑๑. นางอุมาพร ใจแผ้ว สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ ๒
๑๒. นายดอเลาะ สะหัดอีตา สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ ๒
๑๓. นายอิทธินันท์ สาเฮาะ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ ๓
๑๔. นายศราวุธ อับดุลกอเดร์ ยานยา
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ ๓
๑๕. นายอดุลย์ แวโวะ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ ๓
๑๖. นายกานต์ชนก กูเ้ กียรติเนาวบุตร
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ ๓
๑๗. นายอับดุลเลาะ กาซอ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ ๓
๑๘. นายเพาซี มะเด็ง สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ ๓
๑๙. นายสมหมาย ลูกอินทร์ เลขานุการสภาเทศบาลฯ
ผูไ้ ม่มาประชุม
- ไม่มี ผูม้ าร่วมประชุม
๑. นายเกษมสันต์ สาแม นายกเทศมนตรี
๒. นายเสรี เรืองกาญจน์ รองนายกเทศมนตรี คนที่ ๑
๓. นายสมภพ มีเดช รองนายกเทศมนตรี คนที่ ๒
๔. นายอับดุลอายิ สามะ รองนายกเทศมนตรี คนที่ ๓

- ๒–

๕. นายมะสดี หะยียะปาร์ เลขานุการนายกเทศมนตรี
๖. นายต่วนมาหามะอับดุลกอเดร์ ต่วนกาจิ เลขานุการนายกเทศมนตรี
๗. นายชัยชนะ กฤตยานารถ จ่าจังหวัดยะลา
๘. นายซอลาฮูดดีน หิเล ปลัดอาเภอ
(เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ)
๙. นายเกรียงศักดิ์ อินทรสกุล หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
๑๐. นางนริศรา สาและ ผู้อานวยการกองคลัง
๑๑. นายสสิกร ยีเส็น หัวหน้าฝ่ายออกแบบและก่อสร้าง
รักษาราชการแทนผู้อานวยการกองช่าง
๑๒. นางสาวต่วนมารีนี เด่นอุดม
เจ้าพนักงานธุรการ
๑๓. นายอันวารี แวหะยี ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีพ่ ฒ
ั นาชุมชน

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๕๐ น.
นายสมหมาย ลูกอินทร์ ขณะนี้สมาชิสภาเทศบาลอยู่ในทีป่ ระชุมเกินกึง่ หนึ่งถือว่าครบ
เลขานุการสภาเทศบาล องค์ประชุมขอเชิญท่านประธานสภาดาเนินการประชุมต่อไปครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ ขอความสันติสุขแด่ท่านทัง้ หลาย สืบเนื่องจากหนังสือที่ ยล ๐๐๑๗/
ประธานสภาเทศบาล ๒๒๑๑๗ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เรื่องการจัดตัง้ อาเภอขึ้นใหม่ในเขต
พืน้ ทีอ่ าเภอเมืองยะลาและอาเภอรามัน ด้วยจังหวัดยะลาจะดาเนินการแบ่งเขต
การปกครองจัดตัง้ อาเภอขึ้นใหม่ แยกออกจากอาเภอเมืองยะลาและ
อาเภอรามัน เพือ่ ให้การดาเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
แจ้งทีป่ ระชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอกเพือ่ พิจารณาให้ความเห็นชอบ
ในโอกาสนี้ สภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก ได้มกี ารเปิดประชุมสภาสมัย
วิสามัญ สมัยที่ ๓ (ครั้งที่ ๑) วันพฤหัสบดี ที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา
๐๙.๕๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
ผมในฐานะประธานสภาเทศบาลขอเปิดการประชุมสภาสมัยวิสามัญ
สมัยที่ ๓ (ครั้งที่ ๑)
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ทปี่ ระชุมทราบ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ ๑.๑ สภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก ขอต้อนรับคณะของจังหวัดยะลาทีส่ ละเวลา
ประธานสภาเทศบาล
เพือ่ เข้าร่วมประชุมในวันที่ ขอต้อนรับด้วยความยินดียิ่ง

- ๓–

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ ๑.๒ เมือ่ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ท่านเกษมสันต์ สาแม
ประธานสภาเทศบาล
นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก ได้รับโล่โครงการต้านยาเสพติดระดับ
ท้องถิ่นทีม่ รี ายได้เกินเจ็ดสิบล้านบาท รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒
จากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา
๑.๓ ขอขอบคุณ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
ข้าราชการ พร้อมเจ้าหน้าทีท่ ุกท่าน ทีไ่ ด้ร่วมพิธีถวายพระพร และ
ทากิจกรรมปล่อยปลาและปลูกต้นไม้ ในเขตเทศบาลเมืองสะเตงนอก
๑.๔ ขอให้ทุกท่านระมัดระวัง จากเหตุการณ์ความไม่สงบ สืบเนื่องจากเมือ่
สี่วันทีผ่ ่านมา พีน่ ้องท้องถิ่นถูกลอบทาร้ายถึงแก่ชีวิตและทรัพย์สิน
ทีป่ ระชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก ครั้งที่
๙/๒๕๕๕ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ (ครั้งที่ ๑) เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน
๒๕๕๕
ซึง่ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีการแก้ไขเพิม่ เติมเชิญครับ
ประธานสภาเทศบาล เชิญครับสมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒
นางอุมาพร ใจแผ้ว กราบเรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน อยากจะให้แก้ไขข้อความหน้าที่ ๑๕ ข้อที่ ๕ หลังจากนั้น
ทาแผนอพยพเคลื่อนทีม่ เี หตุฉุกเฉินนั้น ๆ เช่นถ้าไฟไหม้ตอ้ งเตรียมพืน้ ทีส่ ารอง
ไว้ ไม่ให้น้าท่วม ขอแก้ไขข้อความ เช่นถ้าน้าท่วมต้องเตรียมพืน้ ทีส่ ารองไว้
ไม่ให้น้าท่วมใช่หรือไม่คะ่ ขอให้แก้ไขให้ถูกต้องด้วย ขอบคุณค่ะ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ ขอบคุณครับ
ท่านใดมีการแก้ไขเพิม่ เติมเชิญครับ
ประธานสภาเทศบาล เชิญครับสมาชิสภาเทศบาล เขตที่ ๒
จ่าสิบเอก วรดร รอดทุกข์ กราบเรียนท่านประธานสภาทีเ่ คารพ สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรง
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒ เกียรติทุกท่าน คณะผู้บริหาร ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมขอแก้ไขข้อความ
หน้าที่ ๕ คาว่า “ภมส.” ตรงนี้อาจจะเป็นว่าผมพูดเร็วเกินไป ตามความเป็น
จริงคือ “ป้อม อส.” ขอประทานโทษด้วยครับ ขอบคุณครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ ขอบคุณครับ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด มีการแก้ไขเพิม่ เติมเชิญครับ
ประธานสภาเทศบาล
ถ้าไม่มเี ชิญเลขานุการสภาดาเนินการต่อไปครับ

- ๔–

นายสมหมาย ลูกอินทร์ ครับถ้าไม่มกี ารแก้ไขเพิม่ เติม ผมก็จะขอลงมติครับ
เลขานุการสภาเทศบาล ท่านใดรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก ครั้งที่
๙/๒๕๕๕ เมือ่ วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ โปรดยกมือขึ้นครับ
ทีป่ ระชุม มีมติเห็นชอบ ๑๖ เสียง
งดออกเสียง ๒ เสียง
ระเบียบวาระที่ ๓ ญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบการจัดตัง้ อาเภอขึ้นใหม่ในเขตพืน้ ทีอ่ าเภอ
เมืองยะลา จังหวัดยะลา
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ โอกาสนี้ผมขอเรียนเชิญ ท่านตัวแทนจากจังหวัด แนะนาตัวและชี้แจง
ประธานสภาเทศบาล เชิญครับ
นายชัยชนะ กฤตยานารถ กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอกทีเ่ คารพ ท่าน
จ่าจังหวัดยะลา นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก คณะผู้บริหาร คณะข้าราชการ และสมาชิก
สภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ กระผม นายชัยชนะ กฤตยานารถ
ตาแหน่ง จ่าจังหวัดยะลา ได้รับมอบหมายจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา
ให้มาชี้แจงแก่สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก ได้ทราบตามทีข่ อนาเรื่อง
การแบ่งเขตการปกครองเพือ่ จัดตัง้ อาเภอขึ้นใหม่ในพืน้ ทีอ่ าเภอเมืองยะลา
เพือ่ ขอความเห็นชอบ เพือ่ เสนอไปยังกระทรวงมหาดไทยทราบและนาเข้าสู่การ
พิจารณาของคณะรัฐมนตรีในโอกาสต่อไป ขออนุญาตสรุปในความเป็นมา
ของการแบ่งเขตการปกครอง เพือ่ จัดตัง้ อาเภอขึ้นใหม่ ในเขตพืน้ ทีอ่ าเภอเมือง
ยะลา ให้ทราบโดยสรุป ขอเรียนว่าในการแบ่งเขตการปกครองเพือ่ จัดตัง้ อาเภอ
ขึ้นใหม่ในครั้งนี้ นอกจากในพืน้ ทีอ่ าเภอเมืองยะลาแล้ว เราจะขอแบ่งเขตใน
พืน้ ทีอ่ าเภอรามันควบคูก่ นั ไปด้วย ซึ่งในทีน่ ี้จะนาเรียนโดยสรุปดังนี้ครับ
เหตุผลหนึ่งในการทีแ่ บ่งเขตการปกครอง เพือ่ จัดตัง้ อาเภอขึ้นใหม่นั้น
เนื่องจากจังหวัดพิจารณาเห็นว่า ในพืน้ ที่ ๒ อาเภอ คืออาเภอเมือง
ยะลาและอาเภอรามัน ประชากร ๒ อาเภอ เมือ่ รวมกันแล้ว ขณะนี้มปี ระมาณ
สองแสนกว่าหมืน่ เศษ ในขณะทีภ่ าพรวมรวมทัง้ จังหวัด ประชากรของทัง้
จังหวัด นั้น มีประชากร ๔๘๐,๐๐๐ คน ตามสถิตขิ องกรมการปกครองเมือ่
เดือนธันวาคม ๒๕๕๔ ทีผ่ ่านมา ซึ่งสาเหตุว่าประชากร ๒ อาเภอ นี้ หนาแน่น
ครึ่งหนึ่งของจังหวัด

- ๕นายชัยชนะ กฤตยานารถ เหตุทจี่ ังหวัดได้ตงั้ คณะกรรมการขึ้นมา เพือ่ แบ่งเขตการปกครอง แต่
จ่าจังหวัดยะลา การจัดตัง้ อาเภอขึ้นใหม่จากสาเหตุทสี่ ืบเนื่องมาจาก
๑. เหตุการณ์ความมัน่ คง ทีเ่ กิดต่อเนื่องมาตัง้ แต่ปี ๒๕๔๗ เป็นต้นมา
ใน
๒ พืน้ ที่ มีสถิตทิ เี่ กิดเหตุการณ์จานวนมาก เมือ่ เทียบกับพืน้ ทีอ่ นื่ ในจังหวัด
ยะลา การแบ่งเขตขึ้นมา เพือ่ จะช่วยในการควบคุมพืน้ ทีไ่ ด้ควบคุมสถานการณ์
เหตุผลอืน่ คือเรื่องของการอานวยการบริหารจากกรณี ทีม่ ปี ระชาชน
จานวนมาก ไม่ว่าในเรื่องสาธารณสุขก็ดี ในเรื่องอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องในด้าน
สังคม เศรษฐกิจ ก็ดี เรื่องสุดท้ายทีเ่ ป็นเหตุผลสาคัญก็คอื เพือ่ เป็นการเฉลิม
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออนุญาตนาเรียนข้อมูลสรุป
ในพืน้ ทีอ่ าเภอเมืองยะลา ทีจ่ ะขอแยกพืน้ ทีอ่ าเภอเมืองประกอบไปด้วยตาบล
ทัง้ สิ้น ๑๓ ตาบล ซึ่งประชากรในภาพรวมก็มปี ระมาณหนึ่งแสนคนเศษ ซึ่งใน
ส่วนทีข่ อแยกออกมานั้นมี ๕ ตาบลด้วยกัน จากคณะทางานทีไ่ ด้มกี ารประชุม ก็
ประกอบไปด้วย
ตาบลยะลา ตาบลลาพะยา ตาบลลาใหม่
ตาบลลิดล และตาบลพร่อน
๕ ตาบลด้วยกัน ประชากรใน ๕ ตาบลนี้ รวมทัง้ สิ้น ๒๗,๐๐๐ คนเศษ
ในพืน้ ทีน่ ี้เนื่องจากว่าในประวัตศิ าสตร์เป็นพืน้ ทีเ่ มืองเก่า ในพืน้ ทีต่ าบลยะลา
ก็มเี ป็นเมืองเก่าของจังหวัดยะลา จัดตัง้ เมือ่ สมัยรัชการที่ ๑
ในสมัยสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ในการขอจัดตัง้ ชื่ออาเภอนั้น
ทีป่ ระชุมเห็นว่า ควรทีจ่ ะขอพระราชทานชื่อในการจัดตัง้ อาเภอใหม่นี้ ซึ่งในการ
ขอพระราชทานชื่อนั้น อยู่ในขั้นตอนหลังจากนี้ครับ ซึ่งเราได้เสนอไป
กระทรวงมหาดไทย ได้นาเสนอต่อราชเลขาธิการ ทีจ่ ะจัดตัง้ ชื่ออาเภอใหม่นี้
อีกเรื่องหนึ่งทีน่ าเรียนให้ทราบก็คอื หลังจากทีเ่ ราได้มกี ารจัดทาข้อมูล
แล้ว มีการจัดหาที่ ทีจ่ ะจัดตัง้ อาเภอ ปรากฏว่า หลายฝ่ายได้นาเสนอแล้ว
ก็เห็นชอบทีจ่ ะให้มกี ารจัดตัง้ ทีท่ าการ ทีว่ ่าการ หรือศูนย์ราชการ ทีต่ าบล
ลาใหม่ อยู่เยื้อง ๆ กับบริษทั ยะลาพาราวู้ด ขณะนี้กไ็ ด้มกี ารเตรียมการ มีทดี่ นิ
ทีจ่ ะจัดก่อสร้างตรงนั้น ได้ประมาณ ๑๐ ไร่เศษ ซึ่งประโยชน์ตอนนี้ คิดว่าจะ
เป็นประโยชน์ตอ่ ประชากรในพืน้ ทีโ่ ดยเฉพาะทีเ่ ห็นชัด ๆ ขณะนี้ในเรื่องของ
ระบบเศรษฐกิจ หรือจากทีเ่ ราได้เริ่มการแบ่งเขตการปกครอง ก็มกี ารตืน่ ตัวของ
ประชากรในพืน้ ทีต่ รงนั้น หลังจากนั้นเราก็ได้นาเข้าสู่คณะกรรมการพัฒนา
ยุทธศาสตร์จังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือทีเ่ รียกกันว่า ครม.น้อย ซึ่งปัญหา
ทัง้ หมดใน ๕ จังหวัด ก็จะมีคณะกรรมการพัฒนายุทธศาสตร์จังหวัดชายแดน

- ๖-

นายชัยชนะ กฤตยานารถ ภาคใต้ ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัตศิ นู ย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดน
จ่าจังหวัดยะลา ภาคใต้ ซึ่งทีป่ ระชุม กพต. ในวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๕ ซึ่งมีรองนายก
รัฐมนตรีเป็นประธาน ซึ่งได้มกี ารประชุมทีท่ าเนียบรัฐบาลทีผ่ ่านมา โดยทาง
สต. มีทีมงานไปชี้แจงเหตุผลความจาเป็น โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา
ไปชี้แจงเหตุผลถึงความจาเป็นทีข่ อแบ่งเขตอาเภอขึ้นใหม่ ในอาเภอเมืองยะลา
ซึ่งทีป่ ระชุมก็เห็นชอบ โดยได้มอบให้กระทรวงมหาดไทยไปดาเนินการขั้นตอน
ในการขอจัดตัง้ อาเภอในครั้งนี้ ระเบียบกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับของการขอ
จัดตัง้ อาเภอในครั้งนี้ จะอาศัยหลักของมติคณะรัฐมนตรี เมือ่ ปี พ.ศ. ๒๕๔๗
ซึ่งมีหลักเกณฑ์อยู่ว่า การตัง้ อาเภอนั้น ต้องตัง้ กิง่ อาเภอก่อน แต่ในกรณีทเี่ รา
ขอจัดตัง้ ครั้งนี้ เป็นการขอจัดตัง้ เป็นกรณีพเิ ศษ ก็เป็นการยกเว้น จากการจัดตัง้
กิง่ อาเภอ
ฉะนั้น การขออนุมตั คิ รั้งนี้เป็นการขออนุมตั ติ งั้ อาเภอเลย ซึ่งไม่ได้อยู่
ในขั้นตอนตามระเบียบทีว่ ่าต้องเข้ากิง่ อาเภอก่อน ขณะนี้ในการขอความ
เห็นชอบหน่วยงานท้องถิ่น ตามทีก่ ระทรวงมหาดไทยร้องขอมาให้ดาเนินการ
นั้น ตอนนี้ยังขาดอยู่สามสี่แห่ง ทีผ่ ่านมาก็ในสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ก็ได้เห็นชอบแล้ว สภาเทศบาลนครยะลาก็ได้เห็นชอบแล้ว โดยเฉพาะในเขต
ทีย่ ังไม่ได้แบ่งเขตในเขตอาเภอเก่า
ทีน่ ี้วันนี้ เป็นการนาเสนอเพือ่ ให้ทปี่ ระชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
ได้พจิ ารณาให้ความเห็นชอบอีกแห่งหนึ่ง ส่วนทีเ่ หลือทีเ่ ทศบาลจัดตัง้ ใหม่ คือ
เทศบาลตาบลยุโป เทศบาลตาบลบุดี และเทศบาลตาบลท่าสาป ขณะนี้
ระหว่างการรับรอง คิดว่าคงจะดาเนินการได้ หลังจากนี้
ฉะนั้นวันนี้ ก็ขอความกรุณาท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้พจิ ารณากรุณา
ให้ความเห็นชอบตามทีจ่ ังหวัดได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทย ในวันนี้ดว้ ย
ครับ อาจจะมีสอบถามเพิม่ เติมจะเรียนให้ทราบ ก็ขอขอบคุณเบือ้ งต้นในครั้งนี้
ก่อนครับ ขอบพระคุณครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ ขอขอบคุณท่านจ่าจังหวัดยะลาครับสมาชิกสภาท่านใดมีการสอบถาม
ประธานสภาเทศบาล เชิญครับ
เชิญครับสมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒
นางอุมาพร ใจแผ้ว
กราบเรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางอุมาพร ใจแผ้ว สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
สะเตงนอก เขตที่ ๒ พอดีอยากจะถามเรื่องเกีย่ วกับตรงนี้ว่าญัตติที่ ๓ รวมกับ

- ๗นางอุมาพร ใจแผ้ว ของพืน้ ทีอ่ าเภอรามันด้วยหรือไม่ เพราะทางคณะจังหวัดไม่ได้ชี้แจงของอาเภอ
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒ รามันมา ลงมติร่วมกันเลยหรือไม่คะ่ ขอบคุณค่ะ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ ขอบคุณครับ
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถาม เชิญครับ ถ้าไม่มเี รียนเชิญ
ตัวแทนจากจังหวัดชี้แจงครับ
นายชัยชนะ กฤตยานารถ ครับขอบคุณท่านประธานสภา ขออนุญาตนาเรียนชี้แจงว่า การขอนา
จ่าจังหวัดยะลา เรียนชี้แจงเรื่องพิจารณาในวันนี้ ของสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอกในครั้งนี้
เฉพาะการแบ่งเขตการปกครองในพืน้ ทีอ่ าเภอเมืองยะลาเท่านั้น เพราะว่าเป็น
การให้ความเห็นชอบในเขตแต่ละอาเภอไปครับ ขอนาเรียนให้ทราบครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีข้อสอบถามเชิญครับ ถ้าไม่มเี ชิญ
ประธานสภาเทศบาล เลขานุการสภาดาเนินการต่อไปครับ
นายสมหมาย ลูกอินทร์ ครับถ้าไม่มสี มาชิกสภาเทศบาลท่านใดสอบถาม ผมจะให้ทปี่ ระชุม
เลขานุการสภาเทศบาล ลงมติ
ท่านใดเห็นชอบให้มกี ารจัดตัง้ อาเภอขึ้นใหม่ในพืน้ ทีอ่ าเภอเมืองยะลา
โปรดยกมือขึ้นครับ
ทีป่ ระชุม มีมติ เห็นชอบ ๑๖ เสียง
งดออกเสียง ๒ เสียง
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ ขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านทีใ่ ห้ความเห็นชอบจัดตัง้ อาเภอ
ประธานสภาเทศบาล ขึ้นใหม่ ขอขอบคุณครับ
ครับสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก ขอขอบคุณคณะจังหวัดยะลา
และคิดว่าการจัดตัง้ อาเภอขึ้นใหม่เป็นภาระของจังหวัดต่อไป
ในโอกาสนี้ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ให้กาลังใจโดยการ
ปรบมือให้คณะของจังหวัดยะลาด้วยครับ
ระเบียบวาระที่ ๔ ญัตติ เรื่องขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัตเิ รื่องการกาจัดสิง่ ปฏิกลู และ
มูลฝอยพ.ศ. ๒๕๕๕
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย

- ๘–

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ เชิญคณะผู้บริหารชี้แจงครับ
ประธานสภาเทศบาล
นายเกษมสันต์ สาแม ครับท่านประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล รองนายก
นายกเทศมนตรี เทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ตลอดจนเจ้าหน้าทีผ่ ู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน ผมนายเกษมสันต์ สาแม นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก
เป็นเกียรติและยินดี วันนี้กเ็ ป็นอีกสมัยหนึ่งทีเ่ ราได้ร่วมประชุมกัน
เรื่องแรกประธานแจ้งให้ทปี่ ระชุมทราบ ประธานสภาก็ได้แจ้งไปแล้ว
และเกีย่ วกับการประชุมเมือ่ ครั้งทีแ่ ล้ว เรื่องการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจง
งบประมาณรายจ่าย ทีป่ ระชุมก็ได้มมี ติเห็นชอบไปแล้วนั้น และในวันนี้เรื่อง
ขอความเห็นชอบการจัดตัง้ อาเภอขึ้นใหม่ในพืน้ ทีอ่ าเภอเมืองยะลา นับว่าเป็น
นิมติ รหมายทีด่ ขี องจังหวัดยะลา ในเมือ่ ได้มกี ารจัดตัง้ อาเภอขึ้นใหม่แล้ว ใน
ส่วนของโกตาบารู ในส่วนของตาบลลาใหม่อาเภอหนึ่ง เท่ากับว่าพืน้ ทีข่ องเรา
พวกเราด้วยกันเหมือนกัน ในเขตทีจ่ ะสร้างความเจริญท้องทีข่ องจังหวัดยะลา
ในเมือ่ เราเริ่มประชุมกันแล้ว จะนาเสนอร่างเทศบัญญัติ เรื่องขอความเห็นชอบ
ร่างเทศบัญญัตเิ รื่องการกาจัดสิ่งปฏิกลู และมูลฝอยพ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งทีแ่ ล้วมาก็มี
อยู่แล้ว ในวันนี้มาขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัตดิ งั กล่าว รายละเอียดตามที่
อยู่ในมือของท่านแล้วครับ
บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัตเิ ทศบาล เมืองสะเตงนอก
เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกลู และมูลฝอย พ.ศ.๒๕๕๕
หลักการ
ยกเลิกเทศบัญญัตเิ ทศบาลตาบลสะเตงนอก เรื่อง การกาจัดสิ่งปฏิกลู
และมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๑ และจัดทาเทศบัญญัตเิ ทศบาล เมืองสะเตงนอก
ว่าด้วยการจัดการสิ่งปฏิกลู และมูลฝอย
พ.ศ. ๒๕๕ ๕ ให้สอดคล้องและ
เหมาะสมกับเหตุการณ์ปัจจุบัน
เหตุผล
เนื่องจากเทศบัญญัตเิ ทศบาลตาบล
สะเตงนอก เรื่อง การ
กาจัดสิ่งปฏิกลู และมูลฝอย
พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งใช้บังคับอยู่ไม่เหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน และเทศบาลตาบลสะเตงนอกได้เปลี่ยนแปลงฐานะเป็น
เทศบาลเมืองสะเตงนอก ซึ่งมีผลตัง้ แต่วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๔ ไปแล้วนั้น
โดยอาศัยอานาจ มาตรา ๒๐ และมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัตกิ าร
- ๙-

นายเกษมสันต์ สาแม
นายกเทศมนตรี เทศบาล

สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกอบกับมาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติ
ได้ให้อานาจแก่เทศบาลในการตราเทศบัญญัตโิ ดยไม่ขัดหรือแย้ง
ต่อบทกฎหมายเพือ่ ปฏิบัตใิ ห้เป็นหน้าทีข่ องเทศบาล โดย กาหนดหลักเกณฑ์
วิธีการและเงื่อนไขการจัดการสิ่งปฏิกลู และมูลฝอย เพือ่ ป้องกันไม่ให้เกิดความ
เดือดร้อนราคาญ หรือเป็นเชื้อโรคอันจะเกิดจากสิ่งปฏิกลู และมูลฝอย
ตามประกาศกฎกระทรวง ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมให้บริการ เก็บ ขน
มูลฝอย จึงจาเป็นต้องตราเทศบัญญัตนิ ี้ ครับส่วนรายละเอียดทีท่ ่านสมาชิกสภา
เทศบาลก็ได้อา่ นไปแล้ว
ครับสาหรับระเบียบวาระที่ ๔ ญัตติ เรื่องขอความเห็นชอบ
ร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การกาจัดสิ่งปฏิกลู และมูลฝอยพ.ศ. ๒๕๕๕
ตามเอกสารทีท่ ุกท่านถือไว้และได้นาเรียนชี้แจงไปแล้วคร่าว ๆ ขอบคุณมาก
ครับ

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีการอภิปรายเรียนเชิญครับ ถ้าไม่มี เชิญ
ประธานสภาเทศบาล เลขานุการสภาดาเนินการต่อไปครับ
นายสมหมาย ลูกอินทร์ ครับ ต่อไปจะให้ทปี่ ระชุมลงมติในวาระที่ ๑ ก็หมายความว่าให้ที่
เลขานุการสภาเทศบาล ประชุมนี้พจิ ารณาปรึกษาในหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติ ว่าจะรับหลักการแห่ง
ร่างเทศบัญญัตนิ ี้หรือไม่
ท่านใดเห็นชอบให้รับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การกาจัดสิ่ง
ปฏิกลู และมูลฝอยพ.ศ. ๒๕๕๕ โปรดยกมือขึ้นครับ
ทีป่ ระชุม มีมติเห็นชอบ ๑๕ เสียง
งดออกเสียง ๓ เสียง
นายสมหมาย ลูกอินทร์ คือขอนาเรียนให้ทปี่ ระชุมอย่างนี้ครับ เมือ่ สักครู่เราลงมติ ขั้นรับหลักการ ไป
เลขานุการสภาเทศบาล แล้ว ส่วนวาระที่ ๒ และวาระที่ ๓ ก็อยู่ทปี่ ระชุมว่าจะพิจารณาในวันนี้หรือไม่
เพราะว่าตามระเบียบก็ได้กาหนดไว้ว่า ญัตติ ร่างเทศบัญญัตทิ ปี่ ระชุมสภา
ท้องถิ่น ต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ทปี่ ระชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมตั ใิ ห้
พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ ทีน่ ี้ในการพิจารณาสามวาระรวด ผู้บริหาร
ท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น จานวนไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๓ ของจานวนผู้ทอี่ ยู่
ในทีป่ ระชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมือ่ ทีป่ ระชุมสภาท้องถิ่นอนุมตั ใิ ห้พจิ ารณา
สามวาระรวดแล้ว การพิจารณาวาระที่ ๒ นั้น ให้ทปี่ ระชุมสภาท้องถิ่น

- ๑๐ -

นายสมหมาย ลูกอินทร์ เป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานทีป่ ระชุมเป็นประธาน
เลขานุการสภาเทศบาล
ของคณะกรรมการแปรญัตติ ก็อยู่ทปี่ ระชุมว่าจะพิจารณาสามวาระรวดหรือไม่
ครับผม
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ เชิญสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านครับ
ประธานสภาเทศบาล เชิญครับสมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๓
นายอดุลย์ แวโวะ ท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร ตลอดจนเพือ่ นสมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๓ ทุกท่าน และข้าราชการผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมนายอดุลย์ แวโวะ สมาชิก
สภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก เขตที่ ๓ ผมขอเสนอเป็นสามวาระรวดครับ
นายสมหมาย ลูกอินทร์ ขอผู้รับรองต้อง ๑ ใน ๓ ครับ
เลขานุการสภาเทศบาล
ทีป่ ระชุม มีผู้รับรอง ๑๔ ท่าน
นายสมหมาย ลูกอินทร์ มีผู้รับรอง ๑๔ ท่าน ก็เกิน ๑ ใน ๓ ครับ ท่านใดอนุมตั ิ
เลขานุการสภาเทศบาล ให้พจิ ารณาสามวาระรวด โปรดยกมือขึ้นครับ
ทีป่ ระชุม
งดออกเสียง ๓ เสียง

มีมติเห็นชอบ ๑๕ เสียง

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ ครับ ขั้นแปรญัตติ สมาชิกสภาท่านใดมีการแก้ไขเพิม่ เติมเชิญครับ
ประธานสภาเทศบาล ถ้าไม่มี เชิญเลขานุการสภาดาเนินการต่อครับ
นายสมหมาย ลูกอินทร์ ครับก็ถือว่าทีป่ ระชุมไม่มกี ารแก้ไข ไม่มกี ารแปรญัตติในวาระที่ ๒
เลขานุการสภาเทศบาล
ต่อไปเป็นการพิจารณาร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การกาจัดสิ่งปฏิกลู และมูลฝอย
พ.ศ. ๒๕๕๕ ของเทศบาลเมืองสะเตงนอก ในวาระที่ ๓ ก็คอื ไม่มกี าร
อภิปรายแล้ว เป็นการลงมติว่าจะให้ตราเป็นเทศบัญญัตหิ รือไม่
ท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติ เรื่อง การกาจัดสิ่งปฏิกลู และ
มูลฝอยพ.ศ. ๒๕๕๕ โปรดยกมือขึ้นครับ
ทีป่ ระชุม มีมติเห็นชอบ ๑๖ เสียง
งดออกเสียง ๒ เสียง

- ๑๑ –

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอืน่ ๆ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ เรียนเชิญสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ในระเบียบวาระที่ ๕
ประธานสภาเทศบาล เชิญครับ สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒
นางอุมาพร ใจแผ้ว กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภา
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒ เทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ก่อนอืน่ ขอขอบคุณก่อนเรื่องแรก เรื่องแผงไฟฟ้า
โซล่าเซลล์ทที่ าให้ไฟนั้นได้ส่องสว่าง ถนนหลังอนามัยสะเตงนอก ชาวบ้าน
ขอบคุณมากตรงนั้น และก็ขอติดตามเรื่องทีเ่ ราค้างไว้ ก็คอื
๑. เรื่องไฟฟ้าของซอยรุ่งตะวันทีย่ ังไม่ได้รับ ทีข่ อติดตัง้ ไว้ ๓ ดวง
๒. การขออนุเคราะห์ เรื่องเกีย่ วกับตลาดทีว่ ่าเคยได้นาเสนอทีป่ ระชุม
สภาครั้งก่อนไปแล้ว ไม่ทราบว่าได้นาเสนอเข้าสู่คณะกรรมการตลาดแล้ว
หรือยัง
๓. เรื่องเกีย่ วกับการอนุเคราะห์ผู้เช่าแผง งดการเก็บค่าใช้จ่ายก่อนใน
๖ เดือนแรก ขอบคุณค่ะ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด มีการสอบถาม แก้ไขเพิม่ เติม เสนอแนะ
ประธานสภาเทศบาล เชิญครับ
ถ้าไม่มี เรียนเชิญฝ่ายบริหารชี้แจง เชิญครับ
นายเกษมสันต์ สาแม ขออนุญาตให้รองสมภพ นาเรียนชี้แจง ขออนุญาตครับ
นายกเทศมนตรี
นายสมภพ มีเดช ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรี ขออนุญาตท่านประธานสภาทีเ่ คารพ
รองนายกเทศมนตรี ท่านรองประธานสภา ท่านนายกเทศมนตรี ท่านรองนายกเทศมนตรี
ท่านรองปลัดเทศบาล ท่านหัวหน้าส่วน สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุก
ท่าน ก็เป็นอีกวาระหนึ่งทีเ่ ราได้มาพบกันในการประชุมสภาครั้งนี้
ในส่วนของเรื่องไฟฟ้า ทีซ่ อยรุ่งตะวันกาลังอยู่ในระหว่างดาเนินการ
ครับ ซึ่งต้องแจ้งให้ทราบตรงนี้ว่า ไฟฟ้าในซอยรุ่งตะวันนี้ หลังจากไปสารวจ
ตรวจสอบดูแล ต้องใช้ระยะทางค่อนข้างยาว และจากการประเมินในส่วนของ
ไฟฟ้า เราไม่สามารถดาเนินการติดตัง้ ได้ทันที เพราะจะใช้กระแสไฟฟ้าค่อนข้าง
สูง เราต้องดาเนินการขยายเขต ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างดาเนินการทีเ่ ราต้องขอ
อนุญาตไฟฟ้าก่อน อยู่ระหว่างขออนุมตั ติ งั้ งบประมาณในการขยายเขตไฟฟ้า
ต่อไป ขอบคุณครับ
- ๑๒ -

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ เชิญฝ่ายบริหารชี้แจงเรื่องตลาดครับ
ประธานสภาเทศบาล
นายเกษมสันต์ สาแม ผมขออนุญาตให้รองสมหมาย ทีไ่ ด้เข้าประชุมร่วมกันคณะกรรมการ
นายกเทศมนตรี ตลาดเมือ่ วันก่อน เรียนเชิญรองสมหมายชี้แจงให้สมาชิกสภาได้รับทราบ
เกีย่ วกับการอนุเคราะห์เช่าแผงตลาด ทีว่ ่าอนุเคราะห์ ๖ เดือน
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ เชิญครับ
ประธานสภาเทศบาล
นายสมหมาย ลูกอินทร์ เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา ท่านนายกเทศมนตรี
รองปลัดเทศบาล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
สาหรับเรื่องตลาด หลังจากได้ทาสัญญาเช่าแผงไปแล้ว เมือ่ วันที่ ๑
พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ณ วันนี้ ประมาณหนึ่งเดือนกว่า มีแม่คา้ มาขายของ
ในตลาดประมาณ ๑๐ ราย ส่วนรายทีท่ าสัญญาแล้วแต่ยังไม่มาขาย เทศบาล
พยายามติดต่อให้มาขายและประชาสัมพันธ์การเปิดตลาดของเราควบคูก่ นั ไป
แต่ยังไม่ประสบความสาเร็จเท่าทีค่ วร มีแม่คา้ มาขายเท่าเดิม และมีผู้มาซื้อ
สินค้าน้อย สรุปคือตลาดยังไม่ตดิ และทางแม่คา้ เรียกร้องให้เทศบาลชะลอการ
เก็บค่าเช่าแผง เทศบาลจึงได้ทาหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการจัดหา
ประโยชน์จากทรัพย์สิน เมือ่ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เพือ่ ให้กรรมการ
พิจารณาทบทวนการเก็บอัตราค่าเช่าแผงขายของ ท่านนายกเทศมนตรีได้เสนอ
ในทีป่ ระชุมให้ชะลอการเก็บค่าเช่าแผงออกไปก่อน ๖ เดือน กรรมการทีม่ าจาก
ส่วนราชการมีธนารักษ์จังหวัด ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัด ผู้แทนโยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัด ผู้แทนทีด่ นิ จังหวัด และกรรมการในสัดส่วนของผู้ทรงคุณวุฒิ
บางท่าน มีความเห็นว่า ตลาดของเราเพิง่ เปิดเป็นเรื่องธรรมดาทีย่ ังไม่ตดิ และ
ต้องการให้เทศบาลเรียกแม่คา้ ทีข่ ึ้นทะเบียนสารองไว้แล้วและมีความพร้อม
ทีจ่ ะจาหน่ายสินค้ามาขาย แทนแม่คา้ ทีท่ าสัญญาแต่ไม่มาขายของ ทีป่ ระชุม
จึงมีมติให้นาเรื่องนี้ คือการทบทวนการเก็บอัตราค่าเช่าแผงขายของไปพิจารณา
ในการประชุมครั้งถัดไป เพือ่ ต้องการรอดูว่าเมือ่ ครบกาหนด ๖๐ วัน
ตามสัญญาเช่าแผง มีแม่คา้ มาขายสินค้ากีร่ าย แล้วให้คณะกรรมการมาประชุม
พิจารณากันใหม่ว่า จะชะลอการเก็บค่าเข่าแผงหรือไม่ หรือจะลดอัตรา
ค่าเช่าแผงลง
ฉะนั้น ขณะนี้กต็ อ้ งรอให้ครบ ๖๐ วัน นับแต่วันทาสัญญา
แล้วเทศบาลจะเชิญคณะกรรมการณฯ มาพิจารณาเรื่องนี้ใหม่ครับ
ก็ขอนาเรียนเพียงเท่านี้
- ๑๓ -

นายอับดุอาซิซ หะยีปิยวงศ์ ขอบคุณครับ สมาชิกสภามีการเสนอแนะสอบถาม เชิญครับ
ประธานสภาเทศบาล เชิญครับฝ่ายบริหาร
นายเกษมสันต์ สาแม ขออนุญาตท่านประธานสภา
นายกเทศมนตรี เรื่องของตลาด คือ ความมุง่ หมายจุดประสงค์ของผม และ
คณะผู้บริหารทุกท่านนี้ ก็คอื อยากจะให้ตลาดเกิด อยากจะให้ตลาดติด
สร้างตลาดแล้ว ก็คอื อยากจะให้กบั ประชาชน อยากจะแก้ปัญหาเศรษฐกิจ
ลดปัญหาความยากจน คือจะทาอย่างไรจะเพิม่ เม็ดเงินของชาวบ้านให้มากขึ้น
กว่าเดิม อยากจะให้สภานี้นาเสนอวิธีการตามทีร่ องสมหมายได้นาเรียนให้ที่
ประชุมทราบเมือ่ สักครู่ ก็คอื มีคณะกรรมการ ผมก็ตอ้ งใช้สภานาเสนอวิธีการ
ผมอาจจะเอาบันทึกการประชุมสภาให้คณะกรรมการได้รับทราบ ว่าต้องทาวิธี
ใด ก็คอื ความตัง้ ใจของทุกท่านในทีน่ ี่ อยากจะให้ตลาดเกิด อยากจะเพิม่ เม็ด
เงินในกระเป๋าของชาวบ้าน จะทาอย่างไรให้ตลาดเกิด ผมอยากให้สภานาเสนอ
วิธีการว่า จะทาอย่างไร ฝากท่านประธานสภาด้วยครับ ขอบคุณมากครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิวงศ์ ขอบคุณครับ เชิญครับสมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒
ประธานสภาเทศบาล
นางอุมาพร ใจแผ้ว กราบเรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒ ทุกท่าน ดิฉันนางอุมาพร ใจแผ้ว สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
เขตที่ ๒ ต้องขอบคุณท่านนายกเทศมนตรี ทีท่ ่านอยากจะฟังความคิดเห็น
ของทุกท่านในสภาแห่งนี้ ดิฉันเคยนาเรียนท่านแล้วเมือ่ ประชุมสมัยสามัญ
สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ เมือ่ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๕ เรื่องเกีย่ วกับด้านตลาด
ซึ่งดิฉันอาจจะพอมีความรู้อยู่บ้าง ก็คงเรียนเหมือนเหมือนเดิมว่า
๑. ควรจะงดจัดเก็บค่าเช่าแผง เพือ่ ดึงดูดให้พอ่ ค้าแม่คา้ เข้ามาก่อน
ลดค่าใช้จ่ายของเขา แต่ถ้าเมือ่ ทาไม่ได้ตอ้ งหาวิธีอนื่
๒. ควรมีการจัดกิจกรรมอย่างน้อยเดือนละครั้ง เพือ่ เป็นการดึงดูด
ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดก็ตาม
๓. ทางด้านประชาสัมพันธ์ เราจะต้องประชาสัมพันธ์ให้เต็มทีม่ ากกว่า
เดิมตรงนั้น ดิฉันเคยนาเรียนไปแล้วเรื่องนี้ ก็เลยอยากจะให้
ท่านนายกเทศมนตรี กลับไปพิจารณาใหม่อกี ครั้งหนึ่ง ในฐานะทีด่ ฉิ ันเคยอยู่
ในด้านนี้มาก่อน
และอีกอย่างหนึ่ง ทีเ่ ขาตัง้ ขายอยู่ดา้ นนอก ดิฉันไม่เห็นด้วย ซึ่งต่อไป
พอผู้คนเข้ามา เรียนเชิญเขาเข้าสู่ตลาด เขาก็จะยุ่งยาก มันจะกลายเป็นเหมือน
ตลาดเมืองใหม่ เพราะว่าจะเป็นการแก้ไขลาบาก ขอบคุณค่ะ
- ๑๔ –

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ ขอบคุณครับสมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒
ประธานสภาเทศบาล ครับสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด มีการเสนอแนะ โดยเฉพาะเกีย่ วกับ
เรื่องตลาด เชิญครับ
ถ้าไม่มผี มขอปิดการประชุมในวันนี้
ปิดประชุม เวลา ๑๑.๓๐ น.

ผู้จดรายงานการประชุม
(นายสมหมาย ลูกอินทร์)
เลขานุการสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายอับดุลนาเซร์ ฮะ)
ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายอับดุลเลาะ กาซอ)
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายสมชัย หิตานุกลู )
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

- ๑๔ –

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ ขอบคุณครับสมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒
ประธานสภาเทศบาล ครับสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด มีการเสนอแนะ โดยเฉพาะเกีย่ วกับ
เรื่องตลาด เชิญครับ
ถ้าไม่มผี มขอปิดการประชุมในวันนี้
ปิดประชุม เวลา ๑๑.๓๐ น.

สมหมาย ลูกอินทร์ ผู้จดรายงานการประชุม
(นายสมหมาย ลูกอินทร์)
เลขานุการสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
อับดุลนาเซร์ ฮะ ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายอับดุลนาเซร์ ฮะ)
ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
อับดุลเลาะ กาซอ ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายอับดุลเลาะ กาซอ)
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
สมชัย หิตานุกลู ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายสมชัย หิตานุกลู )
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
--------------------------------------------------------------------------สภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก ได้รับรองรายงานการประชุมฉบับนี้เรียบร้อยแล้ว เมือ่ คราว
ประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ สมัยสามัญ สมัยแรก วันที่
มกราคม ๒๕๕๖
(ลงชื่อ)
(นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์)
ประธานสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก

