รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ (ครั้งที่ ๑)
วัน อังคาร ที่ ๓ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
………………………………………..
ผู้มาประชุม
ที่
ชื่อ-สกุล
๑. นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์
๒. นายมะยูโซ๊ะ
โต๊ะแว
๓. นายอับดุบนาเซร์ ฮะ
๔. นายบากอรี
บาเก็ง
๕. นายสุกรี
เจ๊ะเงาะ
๖. นายกราซี
แวนะลัย
๗. นายดอเลาะ
สะหัดอีตา
๘. นายสมชัย
หิตานุกูล
๙. นายปฐม
ปันสรณะ
๑๐. จ.ส.ต.วรดร รอดทุกข์
๑๑. นายบัญชา
ศิริ
๑๒. นางอุมาพร
ใจแผ้ว
นายกานต์ชนก
กู้เกียรติ
๑๓.
เนาวบุตร
๑๔. นายอิทธินันท์
สาเฮาะ
นายศราวุธ อับดุลกอเดร์
๑๕.
ยานยา
๑๖. นายอดุลย์
แวโวะ
๑๗. นายเพาซี
มะเด็ง
๑๘. นายอับดุลเลาะ กาซอ
๑๙. นายสมหมาย ลูกอินทร์
ผู้ไม่มาประชุม
ไมมี –

ตาแหน่ง
ประธานสภา
รองประธานสภา
สมาชิกสภาฯ เขตที่ ๑
สมาชิกสภาฯ เขตที่ ๑
สมาชิกสภาฯ เขตที่ ๑
สมาชิกสภาฯ เขตที่ ๑
สมาชิกสภาฯ เขตที่ ๒
สมาชิกสภาฯ เขตที่ ๒
สมาชิกสภาฯ เขตที่ ๒
สมาชิกสภาฯ เขตที่ ๒
สมาชิกสภาฯ เขตที่ ๒
สมาชิกสภาฯ เขตที่ ๒
สมาชิกสภาฯ เขตที่ ๓
สมาชิกสภาฯ เขตที่ ๓
สมาชิกสภาฯ เขตที่ ๓
สมาชิกสภาฯ เขตที่ ๓
สมาชิกสภาฯ เขตที่ ๓
สมาชิกสภาฯ เขตที่ ๓
เลขานุการสภาฯ

ลายมือชื่อ
อับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์
มะยูโซ๊ะ
โต๊ะแว
อับดุบนาเซร์ ฮะ
บากอรี
บาเก็ง
สุกรี
เจ๊ะเงาะ
กราซี
แวนะลัย
ดอเลาะ
สะหัดอีตา
สมชัย
หิตานุกูล
ปฐม
ปันสรณะ
วรดร
รอดทุกข์
บัญชา
ศิริ
อุมาพร
ใจแผ้ว
กานต์ชนก
กู้เกียรติ
เนาวบุตร
อิทธินันท์
สาเฮาะ
ศราวุธ อับดุลกอเดร์
ยานยา
อดุลย์
แวโวะ
เพาซี
มะเด็ง
อับดุลเลาะ กาซอ
สมหมาย ลูกอินทร์

หมายเหตุ

-๒-

ผู้เข้าร่วมประชุม
ที่

ชื่อ-สกุล

๑.

นายเกษมสันต์

๒.

นายเสรี

๓.

นายสมภพ

๔.

ตาแหน่ง

สาแม

นายกเทศมนตรี

เรืองกาญจน์

ลายมือชื่อ
เกษมสันต์

สาแม

รองนายกเทศมนตรี

เสรี

มีเดช

รองนายกเทศมนตรี

สมภพ

มีเดช

นายอับดุลอายิ

สามะ

รองนายกเทศมนตรี

อับดุลอายิ

สามะ

๕.

นายนิพนธ์

มาหลง

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

นิพนธ์

มาหลง

๖.

นายมะสดี

หะยียะปาร์

เลขานุการนายกเทศมนตรี

มะสดี

หะยียะปาร์

๗.

นายต่วนมาหามะอับดุลคอเดร์ ต่วนกาจิ

๘.

นายอนุชิต กิตติพุฒพิ งศ์

๙.

นายเกรียงศักดิ์

เลขานุการนายกเทศมนตรี
ปลัดเทศบาล

อินทรสกุล

หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล

เรืองกาญจน์

ต่วนมาหามะอับดุลคอเดร์
ต่วนกาจิ
อนุชติ กิตติพุฒพิ งศ์
เกรียงศักดิ์

อินทรสกุล

๑๐. นางนริศรา สาและ

ผู้อานวยการกองคลัง

นริศรา

๑๑. นางสาวต่วนมารีนี เด่นอุดม

เจ้าพนักงานธุรการ

ต่วนมารีนี เด่นอุดม

๑๒. นางสาวปวีณา สุหลง

เจ้าหน้าที่ธุรการ

๑๓. นายอันวารี แวหะยี

เริ่มประชุม

หมายเหตุ

สาและ

ปวีณา

สุหลง

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน อันวารี

แวหะยี

เวลา ๐๙.๐๐ น.

นายสมหมาย ลูกอินทร์
เลขานุการสภาฯ

ครับขณะนีท้ ่านสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก ได้มา
ครบองค์ประชุมแล้ว ขอเรียนเชิญท่านประธานสภาดาเนินการ
ประชุมต่อไปครับ

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์
ขอความสันติสุขแด่ท่านทั้งหลาย เรียนนายกเทศมนตรี
ประธานสภาฯ
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และผู้มเี กียรติทุกท่าน ระเบียบ
วาระการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕
สมัยสามัย สมัยที่ ๒ (ครั้งที่ ๑) วัน อังคาร ที่ ๓ เดือน เมษายน
พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.

-๓-

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์
๑.๑ เนื่องจากเมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๕
ประธานสภา
เวลา ๑๒.๑๕ น. เกิดเหตุการณ์ ความไม่สงบ ที่ถนนรวมมิตร
เขตเทศบาลนครยะลา อาเภอเมือง จังหวัดยะลา ผมขอให้ทุกท่าน
ระมัดระวังด้วยครับ
๑ . ๒ เรื่องการจัดโครงการกีฬาต้านยาเสพติด
สะเตงนอกคัพ ประจาปี ๒๕๕๕ รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๐-๑๑
เมษายน ๒๕๕๕ เปิดพิธีและเริ่มแข่งขันวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๕
ณ สนามฟุบอลศูนย์ศกึ ษาและพัฒนาชุมชนยะลา ประเภทการ
แข่งขันกีฬาดังนี้





แข่งขันฟุตบอล รุ่นเยาวชน
แข่งขันฟุตบอล รุ่นอาวุโส อายุ ๓๕ ปีข้ึนไป
แข่งขันเซปักตะกร้อ
แข่งขันกีฬาเปตอง

ซึ่งเมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๕ คณะทางานผู้รับผิดชอบ
ได้เชิญผู้จัดการทีม ผู้นาชุมชน เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือการจัด
กีฬาต้านยาเสพติดสะเตงนอกคัพ ประจาปี ๒๕๕๕ ซึ่งมติที่ประชุม
จะจัดกีฬาภายในเทศบาลเมืองสะเตงนอก เปิด รับสมัครนักกีฬา
แต่ละประเภท ตั้งแต่วันที่
๑๐ -๑๑ เมษายน ๒๕๕๕
ณ ห้องกองการศึกษา หากท่านสมาชิกสภาจะดทราบ รายละเอียด
สามารถดูได้ที่หอ้ งกองศึกษา
๑. ๓ เรื่อง โครงการจัดงานกีฬาเทศบาลสัมพันธ์
“โพธิ์ทองเกมส์ ” ประจาปี ๒๕๕๕ ระยะเวลาการจั ดโครงการ
ในวันที่ ๒๕-๒๗ เมษายน ๒๕๕๕ ณ สนามกีฬาเทศบาลตาบลบุดี
และสนามกีฬาโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์
ยะลา
๑.๔ ในวันนี้ เวลา ๑๔.๐๐ น. คณะผู้บริหารจะมีการ
ประชุมพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง ถ้าท่าน
สมาชิกสภาไม่มภี ารกิจ ขอเรียนเชิญทุกท่าน เข้าร่วมประชุม เวลา
๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองสะเตงนอก
ที่ประชุม

รับทราบ

-๔-

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
ครั้งแรก วันศุกร์ ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์
ขอให้สมาชิกสภาทุกท่านตรวจรายงานการประชุมสภา
ประธานสภาฯ
เทศบาลเมืองสะเตงนอกครั้งแรก วันศุกร์ ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕
จะแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อความ ขอเรียนเชิญครับ ถ้าไม่มผี มขอมติ
ที่ประชุมรับรองรายการประชุม ท่านใดรับรองรายการประชุมโปรด
ยกมือครับ
ที่ประชุม

มีมติ เห็นชอบ
งดออกเสียง

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องนายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอกแถลงนโยบาย

ประธานสภาฯ
นายเกษมสันต์ สาแม
นายกเทศมนตรี

๑๓
๕

เสียง
เสียง

ขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีแถลงนโยบายครับ
ครับท่านประธานสภา รองประธานสภา คณะผูบ้ ริหาร
สมาชิกสภาผูท้ รงเกียรติ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
ผมนายเกษมสันต์ สาแม ได้รับความไว้วางใจมาในตาแหน่ง
นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก วันนีน้ ับเป็นโอกาส ที่ดี ที่ได้มา
แถลงนโยบาย เพื่อความเจริญอยู่เย็นเป็นสุขของพี่นอ้ งประชาชน
ในตาบลสะเตงนอก แต่ก็ต้องอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลเศรษฐกิจ
สังคม การเมือง และการปกครอง ในปัจจุบันตามสภาพปั ญหา
สถานการณ์ที่เกิดขึน้ ในท้องถิ่นของตาบลสะเตงนอกผมขอให้ความ
เชื่อมั่นแก่สภาอันเป็นองค์กรที่มีอานาจหน้าที่ควบคุมการบริหาร
ว่าจะบริหารราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความมุง่ มั่น
ที่จะพัฒนาท้องถิ่น ให้มีความเจริญก้าวหน้า ทั้งนีโ้ ดยยึดประโยชน์
สูงสุดของประชาชนเป็นที่ตั้งอย่างแท้จริง ดังนั้นเพื่อให้การบริหาร
สามารถบรรลุตามแนวทางที่กล่าวไว้ ที่ให้สังคมอยู่เย็นเป็นสุข
กระผมและคณะผู้บริหาร ได้ กาหนดนโยบาย ขอให้ทุกท่านเปิ ด
ดูคาแถลงนโยบายที่ผมได้แจกไปแล้ว ดังต่อไปนี้

-๕-

คาแถลงนโยบาย
ของ
นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก
นโยบายการบริหารราชการของนายกเทศมนตรีและคณะ
ผูบ้ ริหารเทศบาลเมืองสะเตงนอก ได้มงุ่ เน้นให้สังคมอยู่เย็นเป็นสุข
บนพืน้ ฐานข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และการ
ปกครอง ในปัจจุบันสภาพปัญหา สถานการณ์จริงที่เกิดขึ้นใน
ท้องถิ่นของเรา กระผมขอให้ความเชื่อมั่นแก่สภาอันเป็นองค์กรที่มี
อานาจหน้าที่ควบคุมการบริหาร ว่าจะบริหารราชการด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต มีความมุง่ มั่นที่จะพัฒนาท้องถิ่นให้มคี วามเจริญ
ก้าวหน้า ทั้งนีโ้ ดยยึดประโยชน์ สุขของประชาชนเป็นที่ตั้งอย่าง
แท้จริงดังนั้น เพื่อให้การบริหารสามารถบรรลุและดาเนินไปตาม
แนวทางที่กล่าวไว้ กระผมและคณะผู้บริหารจึงกาหนดนโยบายไว้
ดังต่อไปนี้
๑. นโยบายด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
และกีฬา
มีแนวทางการพัฒนาดังนี้
๑.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ก่อนวัยเรียนให้มีคุณภาพ
๑.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล ในการถ่ายโอน
ภารกิจ ด้านการศึกษา จากกระทรวงศึกษาธิการมาสู่ท้องถิ่น
โดยการรับโอนกิจกรรมด้านการศึกษา มา
สังกัดเทศบาล
ตามเกณฑ์การประเมินความพร้อม
๑.๓ ส่งเสริมและสนับสนุน การพัฒนากระบวนการศึกษา ทั้งใน
ระบบและนอกระบบ
๑.๔ ส่งเสริมและสนับสนุน การศึกษาด้านเทคโนโลยีและ
ภาษาต่างประเทศ (เพื่อรองรับกลุ่มประเทศอาเซียน)
ส่งเสริมด้านการก่อสร้างเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ แหล่งท่องเที่ ยวและ
สถานที่ออกกาลังกาย
๑.๕ ส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรมประเพณี วิถีชุมชนท้องถิ่น
เช่น งานฮารีรายอ งานเมาลิด งานทาบุญเดือนสิบ งานลอย
กระทงงานสงกรานต์ งานพิธีเข้าสุนัต งานกวนอาซูรอ ฯลฯ

-๖-

นายเกษมสันต์ สาแม
นายกเทศมนตรี

๑.๖ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศาสนสถาน ศูนย์การศึกษา
อิสลามประจามัสยิด (ตาดีกา) สถาบันการสอนอัลกุรอาน
(กีรออาตี) ของชุมชน และพุทธศาสนาวันอาทิตย์
๑.๗ สนับสนุนการสงเคราะห์ค่าทาศพทุกระดับชั้น อย่างเท่า
เทียมกันทุกศาสนา
๑.๘ ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาทุกระดับ เพื่อสุขภาพและเป็น
จุดเริ่มต้นของการพัฒนากีฬาในตาบลสะเตงนอก
๑.๙ จัดให้มที ุนการศึกษาสาหรับเด็กกาพร้า เด็กยากจน
ผูย้ ากไร้ ตลอดจนผูเ้ สียโอกาส
๑.๑๐ จัดให้มสี นามกีฬาประจาตาบลสะเตงนอก เพื่อเป็นสถานที่
ออกกาลังกายและเพื่อจัดกิจกรรมในด้านต่าง ๆ ของประชาชนใน
ตาบลสะเตงนอก

๒. นโยบายด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย
มีแนวทางการพัฒนาดังนี้
๒.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วม ของประชาชนในการ
รักษาความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน
จัดให้มบี ุคลากร ย านพาหนะ เครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ตอ้ งใช้ใน
การดาเนินงานด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน
๒.๒ ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของชุมชนให้เข้มแข็งและมี
ความสามัคคี
๒.๓ จัดหามาตรการ เฝ้าระวังความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน
เช่น การจัดตัง้ เวรยาม ภายในชุมชน
๒.๔ สนับสนุนการดาเนินงานของอาสาสมัครป้องกันภัยพลเรือน
ชุดรักษาความปลอดภัยภายในหมู่บ้าน
๒.๕ ประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน ทางภาครัฐและเอกชน
เพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สินของประชาชน

๓. นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
มีแนวทางการพัฒนาดังนี้
๓.๑ ต่อยอดการก่อสร้าง ปรับปรุง บารุงรักษา ถนน
ทางเดินเท้า สะพาน คูระบายน้า และคูคลอง
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๓.๒ ก่อสร้าง ปรับปรุง พัฒนา ด้านสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ
๓.๓ พัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้า ขยายเขตระบบไฟฟ้า
ผิวจราจร มีไฟฟ้าสว่างในหมูบ่ ้าน
๓.๔ พัฒนาและปรับปรุงระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาน้าท่วม
ขุดลอกคูคลองที่ต้ืนเขิน ตลอดจนจัดให้มีคูระบายน้าในชุมชน
๓.๕ ดาเนินการจัดวางผังเมืองให้เป็นระเบียบเรียบร้อย และ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ในสถานที่สาธารณะ ตลอดจนก่อสร้างสถานที่
พักผ่อนหย่อนใจ

๔. นโยบายด้านเศรษฐกิจและลดปัญหาความยากจน
มีแนวทางการพัฒนาดังนี้
๔.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มกี ารจัดตัง้ ตลาด เพื่อการกระจาย
ผลผลิต และผลิตภัณฑ์ของชุมชน
๔.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างอาชีพ การรวมกลุ่ม
ตลอดจนการเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน
๔.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการเกษตรและ
กิจกรรมอื่น ๆ ที่สอดคล้องกับแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
๔.๔ จัดให้มศี ูนย์ฝึกอาชีพสาหรับเยาวชนและประชาชนในตาบล
สะเตงนอก
๔.๕ ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพตามภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เพื่อการมีงานทา เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย และเป็นการ
ขยายโอกาส
๔.๖ ส่งเสริมและสนับสนุนการจาหน่ายสินค้าราคาประหยัด

๕. นโยบายด้านการสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม
มีแนวทางการพัฒนาดังนี้
๕.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนารูปแบบ และระบบการ
จัดบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐานให้ครอบคลุม และทั่วถึง
กลุ่มเป้าหมาย
๕.๒ ส่งเสริมมาตรการ การป้องกัน เฝ้าระวัง ควบคุมโรคติดต่อ
และโรคไม่ติดต่อ
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๕.๓ ให้การสงเคราะห์และสนับสนุนแก่ผู้ยากไร้ ผู้พิการหรือ
ทุพพลภาพและผู้ดอ้ ยโอกาส ให้มคี ุณภาพชีวิตที่ดี และสามารถ
พึ่งตนเองได้
๕.๔ ส่งเสริมมาตรการ การป้องกัน เฝ้าระวัง และบาบัดผูเ้ สี่ยง
ต่อการติดยาเสพติด
๕.๕ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬา ตลอดจนการ
ออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ
๕.๖ ส่งเสริมและจัดระบบความรูด้ ้านการสาธารณสุข และสร้าง
มาตรฐานด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือกอื่น ๆ และ
สมุนไพรเพื่อการนาไปใช้ในระบบบริการสุขภาพ อย่างมีคุณภาพ
และปลอดภัย
๕.๗ สร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์ และการจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๕.๘ ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ ขยะมูลฝอย
สิ่งปฏิกูล และระบบบาบัดน้าเสีย
๖.นโยบายด้านการบริหารจัดการ
มีแนวทางการพัฒนาดังนี้
๖.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย โดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข และให้
ประชาชนในตาบลสะเตงนอกได้มคี วามรูค้ วามเข้าใจกระบวนการ
ทางการเมืองภาคประชาชน
๖.๒ ปรับปรุงและเสริมสร้างความพร้อมของเทศบาลเมือง
สะเตงนอก ให้เป็นหน่วยงานบริการสังคมที่ดี และมีมาตรฐานการ
บริการ
๖.๓ ประสานงานและสร้างเครือข่ายการทางาน ทั้งภาครัฐ
ภาคเอกชน และภาคประชาชน
๖.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
และการทาประชาพิจารณ์
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๖.๕ ส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนขององค์กรชุมชน และ
คณะกรรมการชุมชน ที่ดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ โดยชุมชนและเพื่อ
ชุมชน
๖.๖ พัฒนาระบบการบริหารงานของเทศบาลให้สามารถบริการ
ประชาชนได้อย่างทั่วถึง รวดเร็ว ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ
๖.๗ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชน สังคม มีการเฝ้าระวัง มีการ
ตรวจสอบ และติดตามประเมินผล การดาเนินงานทางด้านการ
บริหารจัดการ ของเทศบาลเมืองสะเตงนอกได้ทุกระดับ
ครับ นโยบายที่กระผมได้กล่าวมาทั้งหมด ความมุง่ หมาย
หลัก ๆ คือพัฒนาเมืองสะเตงนอก ซึ่งกระผมได้เขียนไว้ ๖ ด้าน
ด้วยกัน และในการดาเนินกิจกรรมให้เป็นไปตามนโยบายนั้น ๆ
ปัจจัยที่สาคัญต้องมีส่วนร่วมของชุ มชนทุกภาคส่วนต้องเข้ามา
ช่วยกัน เพื่อขับเคลื่อนเป็นพลังที่สาคัญ เราต่างก็ทราบกันเป็นอย่าง
ดีว่า สภาพปัญหาที่เกิด ขึน้ ในท้องถิ่นเวลานี้ มีอยู่ด้วยกันมากมาย
หลายอย่าง หลายเรื่อง หลายด้าน ดังนัน้ การแก้ปั ญหาบ้านเมือง
และการดาเนินงานตามนโยบายที่กระผมได้แถลงนโยบายไปแล้วนัน้
จะเกิดผลในทางปฏิบัติ จะสัมฤทธิ์ผลได้ต้องด้วยความเข้าใจร่วมมือ
ของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ระดับภายในเทศบาลด้วยกัน และ
ภายนอกอันได้แก่พนักงานส่วนราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ชุมชน
ประชาชน ตลอดจน สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
ผูท้ รงเกียรติ ทุกท่าน กระผมร่วมกับคณะผู้บริหารเชื่อมั่นเป็น
อย่างยิ่งว่าด้วยศักยภาพจะสามารถนาพาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
ไปสู่ความเจริญรุง่ เรือง มีความสงบสันติ สะดวกสบาย และทันสมัย
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนให้อยู่เย็นเป็นสุข
ควบคู่ไปกับสภาพชีวิตที่ดีของประชาชนทุกคนต่อไปทุก ๆ ด้าน ของ
นโยบายที่ผมได้แถลงไปแล้วทั้ง ๖ ด้าน คิดว่าคงจะเข้าใจพอสมควร
ผมก็ยินดีที่จะแก้ไข ข้อไหนที่ไม่ชัดเจน หรือไม่เข้าใจอย่างไร ผมขอ
เรียนเชิญสภาแห่งนี้ถามได้ ผมจะเปิดโอกาสให้เสนอแนะหรื อจะ
เพิ่มเติมแก้ไข ผมจะได้ชแี้ จง และอ ธิบายให้เข้าใจ ขอบคุณมาก
สวัสดีครับ
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ครับ ขอขอบคุณนายกเทศมนตรีและคณะผูบ้ ริหาร ที่มี
ประธานสภาฯ
โอกาส ได้แถลงนโยบาย เพื่อบริหารงาน ตามแนวทางที่กล่าว
เมื่อสักครู่ เพื่อ ความสงบสุข ของประชาชน ของสังคม ในโอกาสนี้
เปิดโอกาสให้สมาชิกสภา ทุกท่าน เสนอแนะ ดัง ที่นายกเทศมนตรี
ได้แถลงนโยบาย ขอเรียนเชิญครับ
นางอุมาพร ใจแผ้ว
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์
ประธานสภาฯ
นางอุมาพร ใจแผ้ว
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒

ขออนุญาตค่ะ กล่าวสวัสดีท่านประธานสภาและคณะ
ผูบ้ ริหาร ดิฉันนางอุมาพร ใจแผ้ว สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
สะเตง นอก เขตที่ ๒ นโยบายที่ท่านนายกเทศมนตรีได้แถลง
นโยบาย
ท่านสมาชิกสภากรุณายืนด้วยครับ
ขออภัยค่ะ พอดีเท้าเจ็บ ขอโทษด้วยค่ะคือนโยบายของท่าน
นายกเทศมนตรี ดิฉันเห็นด้วย แต่ว่าส่วนหนึ่งตอนนี้ที่ใกล้จะมาถึง
คือว่าท่านคงจะทราบช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาเกิดปัญหาน้าท่วมครัง้ ใหญ่
จึงทาให้พ่นี ้องชาวสะเตงนอกได้รับความเดือดร้อน ดังนั้นไม่ กี่เดือน
ข้างหน้า จะเข้าสู่ฤดูฝน อยากจะทราบ ว่าท่าน นายกเทศมนตรี
คงจะทราบ ดีว่าน้าท่วม เป็นปัญหาสาคัญ ในเขตพืน้ ที่สะเตงนอก
อยากจะทราบมาตรการป้องกันน้าท่วมของท่านนายกเทศมนตรี ว่า
เตรียมมาตรการความพร้อม ในการรองรับปัญหาน้าท่วมและ
หลังจากเกิดปัญหาน้าท่วม ท่านจะมีมาตรการรองรับอย่างไร
อยากทราบตรงนีค้ ่ะ จะได้นาเรียนให้กับพี่นอ้ งชาวสะเตงนอกในเขต
ที่ดฉิ ันดูแลอยู่ได้รับทราบ ขอบคุณค่ะ

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์
ขอเรียนเชิญนายกเทศมนตรีชแี้ จง อธิบายที่สมาชิกสภาได้
ประธานสภาฯ
ถาม ขอเรียนเชิญครับ
นายเกษมสันต์ สาแม
นายกเทศมนตรี

ครับ สวัสดีอกี ครั้ง ท่านสมาชิกสภาเปิดดูนโยบายหน้าที่ ๓
นายกเทศมนตรี ได้เขียนชัดเจนไว้แล้ว คือ นโยบายด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน ข้อ ๓.๔ พัฒนาและปรับปรุงระบบป้องกันและ
แก้ไขปัญหาน้าท่วม ขุดลอกคูคลองที่ตื้นเขิน ตลอดจนจัดให้มี
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คูระบายน้าในชุมชน คือแนวนโยบายที่คณะผูบ้ ริหารได้เขียนไว้ และ
ครอบคลุมทุกเรื่อง ในการป้องกันเริ่มแรกผมก็อยากนาเรียนให้สภา
ได้รับทราบ เมื่อประชาชนได้เลือกผมและท่านเข้ามาพัฒนาตาบล
สะเตงนอก ท่านคงทราบ
ดี แล้วจานวนหมูบ่ ้านของตาบล
สะ เตงนอก มีทั้งหมด ๑๓ หมูบ่ ้าน พี่น้องประชาชน จานวน
๒๙,๐๐๐ กว่าคน พื้นที่รอบนอกเทศบาลนครยะลา ไม่วา่ ทางทิศ
เหนือ ทิศใต้ ทางทิศตะวันออก เป็นพืน้ ที่สะเตงนอกทั้งตาบล ที่
กล่าวมาให้สภาแห่งนี้ได้รับทราบ
ในสภาพพืน้ ที่ ในการที่ จะ
แก้ปัญหาให้เพื่อนสมาชิกสภาได้ศึกษาสภาพพื้นที่ก่อน วัฒนธรรม
ประเพณี ในพื้ นที่ของเราไม่เหมือน ในกรุงเทพ สงขลา หาดใหญ่
วัฒนธรรมในพืน้ ที่ของสะเตงนอก มี ๒ ศาสนา คือศาสนาพุทธ และ
ศาสนาอิสลาม มีสองประเพณีสองวัฒนธรรม ส่วนนี้ตอ้ งเข้าใจด้วย
เหมือนกัน แต่ สภาพพื้นที่ วันนี้ ท่านสมาชิกสภาได้นาเรียนถาม ถึง
การแก้ปัญหาน้าท่วมได้รับทราบว่า สภาพพื้นที่ ในตาบลสะเตงนอก
เป็นอย่างไร และน้ามาจากไหน ฝัง่ ตะวันตกของนครยะลาเป็นแม่น้า
ปัตตานี ซึ่งทางเทศบาลนครยะลาได้สร้าง เขื่อน กาแพงขวางกั้น
ขอบแม่น้ามีสว่ นหนึ่งที่ยังไม่ได้กั้น คือส่วนที่เป็นรอยต่อ ระหว่าง
เทศบาลนครยะลากับ ตาบลสะเตงนอก ซึ่ง สิน้ สุดอยู่แถว โรงเรียน
อาชีวะ และบ้านลางา พอเวลาฤดูฝนน้าในแม่นาปั
้ ตตานีจะล้นแม่น้า
และไหลเข้ามาในตาบลสะเตงนอก อย่างเดียวที่จะแก้ปัญหาน้าท่วม
ในพืน้ ที่ หมู่ที่ ๕ ก็ต้องสร้างเขื่อนกั้นน้าเหมือนที่นครยะลาได้สร้าง
ไปแล้ว กั้นน้าจากแม่นาปั
้ ตตานี พูดได้ แต่ เป็นไปได้ ยาก เพราะต้อง
ใช้งบประมาณเป็นจานวนมาก เป็นล้าน และวิธีแก้ไขปัญหาเบือ้ งต้น
คือจัดเรือเพื่อเตรียมพร้อมอพยพประชาชนในพื้นที่นาท่
้ วม ส่วนน้า
ในแม่นาปั
้ ตตานีที่ไหลทะลักเข้าในตาบลสะเตงนอกในพืน้ ที่หมูท่ ี่ ๕
ทางฝั่งอาชีวะ ที่ พืน้ นีก้ ็ เป็นพืน้ หนึ่ง ที่เกิดปัญหาน้าท่วม
ที่เตรียมพร้อ มทุกปีคือนาเรือตัง้ ไว้เพื่อเตรียมอพยพประชาชน
ภัยธรรมชาติเราไม่อาจทราบได้ เมื่อเกิดขึน้ มาแล้วต้องแก้ไขปัญหา
สุดความสามารถ อีกส่วนหนึ่งน้ามาจากตาบลบุดีทางหมูบ่ ้าน
จือนือแรไหลลงมา สู่ข้ามฝัง่ มาของหมู่ที่ ๒ ตาบลบุดี ไหล ผ่านไป
ทางหมู่ที่ ๘ หมูท่ ี่ ๖ และ หมูท่ ี่ ๙ โดยพยายามให้น้าไหลผ่าน

-๑๒-

นายเกษมสันต์ สาแม
นายกเทศมนตรี

ลาคลองแถววัดตรีมติ ร ที่กล่าวมาการ ลอกคูคลองที่ต้ืนเขิน
การระบายน้าได้เร็ว เมื่อสองปีที่แล้วทางคณะผูบ้ ริหารคณะเดิมของ
ผมได้ไปแสดงวิสัยทัศน์ที่สานัก งานโยธาธิการและ ผังเมือง จังหวัด
ยะลา ซึ่งหน่วยงานอยู่ด้านหลังโรงเรียนสตรียะลา ได้ออกมาสารวจ
ทาผังและแบบแปลน
เพื่อแก้ปัญหาน้าท่วม
ในส่วนของ
เบอเส้ง หมูท่ ี่ ๖ หมูท่ ี่ ๑๒ โดยขุดลาคลอง รูส้ ึกว่าท่านสมาชิก สภา
ในสภาแห่งนี้ ท่านได้อยู่ในพืน้ ที่ดาเนินการด้วย ซึ่งเมื่อก่อนท่านยัง
ไม่ได้เป็นสมาชิกสภา ท่านเพาซี ท่านได้สารวจในพื้นที่ ตรงนั้นด้วย
สร้าง เป็นคูใต้ถนน กว้าง ๒.๕๐ เมตร ฝั งลงมาใต้ถนน ตั้งแต่
บ้านเบอเส้งลงมาใต้สะพาน ซอย ๑๒ เปิด แม่น้าอีกหนึ่งแม่น้า ต้อง
ใช้งบประมาณจานวนมาก ประมาณร้อยล้าน และน้าได้ไหลลงมา
ทางด้านหลังของเทศบาล ไหลไปทางหมู่ที่ ๑๓ และได้ปล่อยน้า
ไหลลงไปทางทิศตะวันออกทางวังพญา ปล่อยน้าให้ไหลไปทาง
วังพญา เราต้องคานึงศักยภาพของเทศบาลเมืองสะเตงนอก นั่น คือ
แนวทางการแก้ปัญหาทุกครั้ง ซึ่งทางคณะผูบ้ ริหารได้เตรียมความ
พร้อมตลอดเวลา เพื่อ อยู่ชว่ ยเหลือประชาชน ที่ประสพปัญหา
ทุกท่านทางานกันอย่างเต็มที่สุดความสามารถ ตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมง
ผมก็มีแนวนโยบายของโครงสร้างพื้นฐาน ผมขออธิบายเพียงเท่านี้
สวัสดีครับ

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์
ไม่ทราบว่า มีท่านใดจะเสนอเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแถลง
ประธานสภา
นโยบายของนายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก ขอเรียนเชิญครับ
นายอับดุลนาเซร์ ฮะ
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๑

ขอบคุณครับ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและเพื่อน
สมาชิกสภาผูท้ รงเกียร ติทุกท่านกระผมนายอับดุลนาเซร์ ฮะ
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก เขตที่ ๑ กระผมก็มีขอที่จะซัก
ถามนโยบายด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
และกีฬา ในข้อ ๑.๘ สนับสนุนการสงเคราะห์ค่าทาศพทุกระดับชั้น
อย่างเท่าเทียมกันทุกศาสนา สนับสนุนการสงเคราะห์ค่าทาศพทุก
ระดับชั้นนี้ผมไม่เข้าใจคาว่า “ทุกระดับชั้น ” มาจากคนรากหญ้า
คนจน คนรวย หรือว่าเป็นอายุ ถ้าเป็นอายุเขาคลอดออกมากี่วัน
สมมติว่าเขาคลอดมาสามวัน และเขาได้เสียชีวิต อยากทราบว่า

-๑๓-

นายอับดุลนาเซร์ ฮะ
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๑

ตรงนีไ้ ด้หรือไม่ และเราจะสนับสนุนตรงนีเ้ ท่าไหร่ ในการสนับสนุน
สงเคราะห์ค่าทาศพนี้ ผมไม่ทราบว่าคณะผูบ้ ริหารวาระที่ผ่านมา
ท่านผู้บริหารท่านนีไ้ ด้ดาเนินการบรรจุนโยบายหรือ ไม่ผมก็ไม่ทราบ
เพราะว่าช่วงที่ท่านหมดวาระไป เฉพาะในหมู่ที่ ๖ มีคนเสียชีวติ ไปสี่
ถึงห้าคน แต่ก็ไม่ได้ รับการสนับสนุน ตาม ที่ท่าน นายกเทศมนตรี
ได้ แถลงนโยบาย แต่อย่างใด หรือว่าท่านจากัดเริ่มตัง้ แต่วันนี้หรือ
ได้ดาเนินไปแล้ว ผมขอเสนอเพียงเท่านี้ สวัสดีครับ

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์
ประธานสภา

ขอบคุณครับ ขอเรียนเชิญฝ่ายบริหารชีแ้ จงครับ

นายเกษมสันต์ สาแม
นายกเทศมนตรี

ครับ ผมขออนุญาตให้รองนายกคนที่ ๑ นาเรียนชี้แจง

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์
ประธานสภา

เรียนเชิญครับ

นายเสรี เรืองกาญจน์
รองนายกเทศมนตรี คนที่ ๑

ขอขอบคุณ ท่านประธานสภา
เรียนประธานสภา
รองประธานสภา นายกเทศมนตรี สมาชิกสภา ตลอดจนข้าราชการ
พนักงานจ้างที่เคารพรักทุกท่าน ก็ต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกสภา
ที่ได้เสนอแนะในส่วนของ การสนับสนุนก ารสงเคราะห์ค่าทาศพทุก
ระดับชั้ น อย่างเท่าเทียมกันทุกศาสนา ปีที่แล้วผมได้อยู่ใน คณะ
ผูบ้ ริหาร ซึ่งได้ดาเนินการไปแล้ว ปีนใี้ นเทศบัญญัติทาง
คณะผู้บริหารได้ตั้งงบประมาณไว้ เนื่องจากการติดตามขาดช่วง
เพราะหมดวาระเสียก่อน ในเรื่องสนับสนุนการสงเคราะห์ค่าทาศพ
นี้ เรามีคณะกรรมการ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการไว้แล้วอย่างชัดเจน
ได้เรียกมาพูดคุย เพื่อจะจัด ตั้งชมรม เพื่อให้กาหนดหลักเกณฑ์
แต่ปีน้ี ขณะ นีม้ าปฏิบัติงาน ยัง ไม่เป็นทางการ รอให้ท่าน
นายกเทศมนตรีแถลงนโยบาย
ก่อน จึงจะนัดประชุมกัน
ผมก็ รับทราบช่วงที่ หมดวาระก็มีผู้เสียชีวิตหลายรายผมก็ได้
ประสานทางชมรมโต๊ะอิ หม่าน และทางคณะกรรมการดาเนินการ
ก็ไ ม่มีคาตอบ ซึ่งได้บอกว่า การดาเนินการยากลาบาก
ผมจะประสานต่อไป สาเหตุเพราะอะไร นโยบายที่ผู้บริหารได้ตั้งไว้
ได้ตงั้ งบประมาณทาไมไม่สามารถดาเนินการได้ ทั้งที่ ปีทีแล้วได้

-๑๔-

นายเสรี เรืองกาญจน์
รองนายกเทศมนตรี

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์
ประธานสภา
นางอุมาพร ใจแผ้ว
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒

ดาเนินการราบรื่น พอหมดวาระ ทาไมไม่สามารถดาเนินการ
เพราะว่ามีชาวบ้านเสียชีวิตคาถามนีเ้ ยอะมาก ช่วงเวลาสามเดือนที่
หมดวาระไม่สามารถทาตามนโยบายที่ตงั้ ไว้ได้ ตรงนีต้ ้องขอเวลา
สักนิด ขอเวลาไปพูดคุยกับคณะกรรมก าร ซึ่งมีคณะกรรมการ
เรียบร้อยแล้ว ผมขอโอกาสหน้าถ้ามีการประชุมสภาผมก็จะนา
รายละเอียดมาอธิบายและก็จะ นารายละเอียดของผู้เสียงชีวติ แล้ว
จะดาเนินการอย่างไร สามารถดูแลกันได้อีกหรือไม่ ในระเบียบของ
ข้อปฏิบัติของเทศบาลหรือว่าจะดาเนินการแนวทาง ใด ตรงนีผ้ มขอ
เวลาท่านสักนิด เพราะว่าผมสามารถไปต่อยอดได้ในเรื่องของ การ
สนับสนุนการสงเคราะห์ค่า
ทาศพทุกระดับชั้น อย่างเท่าเทียม
กันทุกศาสนา ให้สมบูรณ์แบบเพราะว่าผมก็ยังไม่ได้เรียกมาพูดคุย
อาทิตย์หน้าผมจะนัดประชุมหลังจากท่านนายกเทศมนตรีได้แถลง
นโยบายไปแล้วอาทิตย์หน้าผมก็จะเรียกทุกชมรมที่อยู่ในพืน้
สะเตงนอกมาพูดคุยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของไทยพุทธ พี่น้องมุสลิม
และศาสนาคริสต์ จะมาพูดคุยเพื่อกาหนดหลักเกณฑ์ที่จะดูแลตรง
นีใ้ ห้ได้ ผมก็ขอเวลาท่านสักนิด เพราะว่าเหตุผลที่ทาง
คณะกรรมการ ผมก็ยังไม่ได้รับเหตุผลต้อง สักเท่าไร เพราะว่าช่วง
นั้นขาดตอนไป สิ้น ปีงบประมาณทางคณะผูบ้ ริหารได้หมดวาระไป
ฉะนั้นก็ขอโอกาสเรียกคณะกรรมการมาพูดคุยก่อน โอกาสหน้าถ้ า
มีการประชุมสภา ผมจะอธิบายในสภาอีกครั้ง ก็ขอชี้แจง
รายละเอียดเพียงเท่านี้ ขอขอบคุณครับ
ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร ครับเรียนเชิญครับ
ขออนุญาตสักถามได้ต่อหรือไม่ค่ะ กราบเรียนท่านประธาน
สภา คณะผูบ้ ริหาร อีกสักนิดที่จะสอบถามท่านนายกเกษมสันต์
เกี่ยวกับนโยบาย ข้อที่ ๕.๘ ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการ ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และระบบบาบัดน้าเสีย อยากจะ
ทราบว่าที่ท่านจะพัฒนา จาได้เมื่อสี่ปีก่อนท่านก็เคยแถลงนโยบาย
ตรงนีเ้ คยอ่าน แล้วก็ หลังจากนั้นยังเป็นรูปแบบเดิม ไม่ทราบว่าใน
ครั้งนี้ จะมีนโยบายใหม่ ๆ หรือไม่ เกี่ยวกับการบริหารพัฒนา
จัดการขยะให้เป็นรูปแบบ เพราะตอนนี้ขยะเยอะมาก ขอบคุณค่ะ

-๑๕-

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์
ประธานสภา
นายเสรี เรืองกาญจน์
รองนายกเทศมนตรี

เรียนเชิญคณะผู้บริหารชีแ้ จง
ครับขออนุญาตท่านนายกเทศมนตรี เพื่อให้สอดคล้อง ผม
ในฐานะรองนายกเทศมนตรีดูแลเกี่ยวกับสาธารณสุข ก็อย่างที่
สมาชิกสภาได้เสนอแนะสี่ปีที่แล้ว เราก็มีนโยบายตรงนี้ทุกปีในเรื่อง
ขยะมูลฝอย เหตุผลหลักประชากรในพืน้ ที่สะเตงนอกเพิ่มทวีคูณ
เพิ่มมาเรื่อย ๆ จากหมื่นกว่า เป็นสองหมื่นตอนนี้เกือบสามหมื่นคน
ทาให้เราสามารถยกฐานะเป็นเทศบาลเมืองได้ คนมาขยะตามมา
โดยอัตโนมัตหิ นีไม่พ้นสองอย่างคู่กันด้วยเป็นองค์กรขนาดเล็ก เรามี
บุคลากร มียานพาหนะจากัด ทาให้ในการจัดเก็บขยะไม่ทั่วถึงผมก็
ยอมรับ เพราะต้องเว้นการจัดเก็บ วันนี้ โซนนี้ พรุง่ นี้ตอ้ งเก็บโซนนู้น
วันเว้นวันทาให้ขยะเพิ่มทวีคูณ แล้วถามว่าหอพัก ในพืน้ สะเตงนอกก็
มีมาก ประชากรก็มีมากตามมา ผมว่าใครมาก็ไม่มีใครสามารถ
แก้ปัญหานีไ้ ด้ เนื่องจากต้องเพิ่มรถเพิ่มบุคลการ พอใกล้จะหมด
วาระท่านนายกเทศมนตรีได้เสนอจ่ายขาดเงินสะสมจัดซือ้
รถบร รทุกขยะ ที่จริงรถคันนีไ้ ด้ตงั้ แต่ปีที่สามแล้ว แต่มีปัญหาใน
สภาไม่สามารถที่จะจัดซื้อรถบรรทุกขยะได้ในเวลาที่อยู่ในวาระ
ซึ่งได้รถบรรทุกขยะตอนช่วงเลือกตั้ง ทางคณะผูบ้ ริหารพยายามที่
จะเพิ่มรถบรรทุกขยะ พยายามที่จะเพิ่มบุคลากร ผมก็ไปศึกษา
ไม่ใช่ทาโดยพละการ ผมไปศึกษาที่เทศบาลนครยะลาพืน้ ที่ของ
เทศบาลนครยะลาเล็กกว่าเรา แต่รถของหน่วยงานเขาสามสิบกว่า
คัน ไม่ใช่ทางคณะผู้บริหารไม่ซื้อ แต่ต้องคานึงถึงงบประมาณของ
เทศบาลมีจากัด เรามีภาระที่จะต้องดูแล ๖ ด้าน แล้วถามว่าแต่ละ
ด้านแต่ละนโยบายไม่ทราบกี่ข้อย่อย ถ้าเราเอางบประมาณไปจัดซื้อ
รถบรรทุกขยะ ก็ไม่เพียงพอที่จะทาอย่างอื่นด้วยงบประมาณ
มีจากัด ถ้าเรามีงบประมาณเป็นร้อยล้าน ผมก็ไม่อยากให้ชาวบ้าน
ด่า ผมก็คนหนึ่งที่เกิดในสะเตงนอก ผมก็ต้องการพัฒนาสะเตงนอก
ไม่อยากให้มีขยะเลยในสะเตงนอก ในสภาคราวที่แ ล้วก็เสนอจัดซื้อ
รถบรรทุกขยะ พอถึงเวลาจริง ๆ ก็มีปัญหาในสภา เพราะถือว่าถ้า
ซือ้ รถได้เป็นผลงานของท่านนายกเทศมนตรี การหาเสียงพวกผมก็

-๑๖-

นายเสรี เรืองกาญจน์
รองนายกเทศมนตรี

โดนด่าเรื่องขยะ แต่ชาวบ้านให้โอกาสมา เพราะชาวบ้านเขาทราบดี
ว่าอธิบายได้ ทางคณะผูบ้ ริหาร พยายามที่จะจัดซื้อรถ ผมจะเอา
คาพูดที่ท่านเสนอแนะว่าขยะเป็นปัญหาของชาวบ้าน ผมก็กาลังจะ
เสนอในที่ประชุมสภาในวาระต่อไป ถ้ามีโอกาสทางคณะผูบ้ ริหาร ก็
สามารถจัดซือ้ รถได้ถ้ามีงบประมาณ ทุกอย่างอยู่มติของสภา ผมก็
อยากให้ทุกคนสนับสนุน เพราะตอนนี้มแี ค่ส่คี ั น รถคันใหญ่สามคัน
คันเล็กหนึ่งคัน ประชากรเกือบสามหมื่นคน ตอนนี้ได้แล้วรถบรรทุก
ขยะหนึ่งคัน ตอนนีร้ อการโอนงบประมาณอย่างเดียว เมื่อ โอนแล้ว
เสร็จ จะเพิ่มบุคลากรอีก แต่ละโซนแบ่งโซนเรียบร้อยแล้ว
หาวิธีการทุกวิธีการไม่ว่าจะเป็นการทางานสองกะ กะเช้ากะบ่าย
ก็หาวิธีการเพื่อดูแลตรงนีใ้ ห้ได้ แต่ในเมื่อข้อเสนอแนะในสภาแห่งนี้
ผมก็รับพิจารณา พร้อมรับข้อเสนอแนะเพื่อให้การทางานไปอย่าง
ราบรื่น ท่านให้ขอ้ เสนอแนะผมก็ขอบคุณ ผมจะ ไปปรับในการ
ทางานต่อไป ผมมั่นใจว่าในช่วงระยะเวลาสี่ปีนี้ ผมก็ตั้งประเด็นแล้ว
ขยะ เราต้องจัดการให้ได้ ส่วนในเรื่องที่จัดการรูปแบบไหน อย่างไร
ผมขอโอกาสให้ทางคณะผูบ้ ริหารได้พูดคุย ได้เรียกประชุม
เพราะว่าวันนีท้ ่านนายกเทศมตรีได้แถลงนโยบายไปแล้ว ผมมี
อานาจพร้อมที่จะเรียกเจ้าหน้าที่ พร้อม ที่จะวางนโยบาย บุคลากร
ที่ทางานให้สอดคล้องกับนโยบายของท่านนายกเทศมนตรี ผมก็ขอ
ชีแ้ จงรายละเอียดว่าในส่วนของขยะมูลฝอยเป็นปัญหาหลัก พร้อมที่
จะแก้ไขในช่วงระยะเวลาสี่ปีนี้ เราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงในเรื่อง
ของการจัดเก็บขยะมูลฝอยได้เต็มรูปแบบ ก็ขอขอบคุณครับ

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์
ขอขอบคุณท่านรองนายกเทศมนตรี ขอเชิญท่านสมาชิก
ประธานสภา
สภาเขตเลือกตั้งที่ ๓ เรียนเชิญท่านกานต์ชนกก่อนครับ
นายกานต์ชนก กู้เกียรติเนาวบุตร
เรียนประธานที่เคารพ รองประธาน เลขานุการสภา คณะ
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๓ ผูบ้ ริหาร และสมาชิกสภ าผูท้ รงเกียรติพร้อมเจ้าหน้าที่ ผม
นาย กานต์ชนก กู้เกียรติเนาวบุตร สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
สะเตงนอก เขตเลือกตั้งที่ ๓ ขอสอบถามนายกเทศมนตรีเรื่อง
นโยบายด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ข้อ ๕.๘ ปรับปรุง
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการ ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และ
ระบบบาบัดน้าเสีย
อยากจะสอบถามท่านสั้น ๆ ว่าท่านจะ
บูรณาการอย่างไรครับ ขอบคุณครับ

-๑๗-

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์
ไม่ทราบว่า ท่านใดจะเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแถลง
ประธานสภา
นโยบายของผูบ้ ริหาร ขอเรียนเชิญครับ
นางอุมาพร ใจแผ้ว
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์
ประธานสภา
จ่าสิบตรี วรดร รอดทุกข์
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒

ดิฉัน นางอุมาพร ใจแผ้ว สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
สะเตงนอก เขตที่ ๒ ขอ ขอบคุณท่ านรองนายกเสรี และขอ
เสนอแนะในฐานะ ที่ดฉิ ันเคยเป็นประชาชนมาก่อน เนื่องจา กถังขยะ
ที่อยู่ปากซอยบ้านดิฉันมีขยะมูลฝอย มาก แต่เท่าที่สังเกตคือว่า
อย่างนี้อยากจะพูดมานานแล้ว พนักงานเก็บขยะบางคนเข้าใจค่ะว่า
ท่านหารายได้เสริม การเลือกขยะ คัดแยกขยะซึ่งตรงนั้นจะทาให้
เกิดการเสียเวลาในการจัดเก็บ ดิฉันพบเห็นบ่อยมากกับเจ้าหน้าที่
พนักงานบางท่าน ไ ปนั่งคัดเลือกก่อนจัดเก็บขยะ ต รงนี้อยากฝาก
ท่านคณะผู้บริหาร เกี่ยวกับเรื่องคู ระบาย ที่ท่านจะขุดลอก จาได้วา่
ในสมัยของ ท่านเกษมสันต์ เหมือนกับการ ขุดลอก ดิฉันเกือบตกคู
เนื่องจากขุดลอกชันมากไม่มีไหล่ ทาง ตรงนีข้ อให้ปรับปรุง ตอน
กลางคืนเส้นก็ไม่มี เวลาขับรถ ในเวลากลางคื นมองไม่เห็นช่วงที่เป็น
คู ขอฝากด้วย ขอบคุณมากค่ะ
ไม่ทราบว่าท่านใดจะเสนอแนะ ขอเรียนเชิญครับ
สวัสดีครับ ประธานที่เคารพ ผมจ่าสิบตรีวรดร รอดทุกข์
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก เขตที่ ๒ จะเสนอหนึ่งเรื่องคือ
ผมก็อยู่เขตที่ ๒ หมูท่ ี่ ๑๒ น้าท่วม บ่อยผมอยู่ที่พ้ืนที่นนั้ มาห้าปี
แล้ว น้าท่วมจิรง ๆ ขาดการดูแลทั้งหมด ผมได้มาอยู่ตรงนี้
เพราะว่าผมเป็นตัวแทนของชาวบ้าน ไม่ใช่ผมคนเดียว ตั้งแต่ซอย
สี่แยกเบอเส้ง ขอเสนอให้คูกว้างกว่าเดิมลึกกว่าเดิม เพื่อให้นา้
ระบายลงคลอง ไปทางซอยฟ าติมาก่อนถึง สี่แยกบ้านนายก นั้น
ขอให้ลึกและกว้าง ก็มีซอยปะจูรง และเจริญสวัสดิ์ น้าจะเอ่อล้นมา
ซอยบ้านผมและซอยบ้านอาจารย์สุรินทร์ดว้ ย ขอบคุณมากครับ

-๑๘-

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์
ขอบคุณครับ ไม่ทราบว่าท่านใดจะมีการเสนอแนะ ขอเรียน
ประธานสภา
เชิญครับ ถ้าไม่มีขอเรียนเชิญคณะผู้บริหารชีแ้ จงครับ
นายเสรี เรืองกาญจน์
รองนายกเทศมนตรี

ครับ ก็ขออนุญาตอีกครั้งครับ ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภา
ผูท้ รงเกียรติที่เสนอแนะ วันนีเ้ ป็นการแถลงนโยบายก็ได้รับ
ข้อเสนอแนะจากสมาชิกสภา เป็นข้อดีครับ เพราะว่าได้ปรับ
นโยบายเพื่อสูก่ ารปฏิบัติต่อไป อย่างที่สมาชิกสภาเขตที่ ๓ ได้กล่าว
ในเรื่องการบูรณาการในข้อ ๕.๘ อย่างที่บอกการทางานถ้าใช้
ทฤษฎีอย่างเดียวก็ไม่ได้ ใช้การปฏิบัติอย่างเดียวก็ไม่ได้ เราต้องใช้
ให้ครบวงจรจึงจะเป็นการบูรณาการ คือหนึ่งในส่วนของพนักงาน
สองในส่วนของการวางแผนในการจัดเก็บขยะแบ่งเป็นโซน และ
เรื่องที่สามที่ได้รับข้อเสนอแนะคือถังขยะไม่เพียงพอต่อพื้นที่ของ
สะเตงนอก ก็จะมีจุดที่ไม่ใช่ จุดที่ทงิ้ ขยะ ชาวบ้านก็ไปทิง้ จะทาให้
เกิดเป็นสถานที่ ที่มองดูแล้วไม่สวยงาม ผมจะรับไปแก้ไขในส่วนข้อ
๕.๘ ในเรื่องของระบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอย แต่ปีน้ีท่าน
นายกเทศมนตรียังไม่ได้มอบนโยบาย ว่ารองนายกเทศมนตรีต้อง
ดูแลเรื่องอะไรบ้าง ผมเมื่อสี่ปีที่แล้วได้ดูแลเรื่องนี้ อย่างที่ผมบอก
อันดับแรกเราต้อง มีเครื่องมือให้ครบ การบูรณา การจัดการถ้าเรา
ไม่มเี ครื่องมือครบเก่งกาจขนาดไหน ผมมั่นใจว่าทาไม่ได้ ผมว่าไม่ใช่
ดูถูกท่านนายก คนเก่งขนาดไหนมาบริหารรถจัดเก็บขยะสี่คันให้
เก็บ ๑๓ หมู่ ไม่มีทาง แต่ถามว่าตรงนั้น เรามองปัญหาเราไม่น่งิ เฉย
เราพยายามที่จะ จัดซื้อรถ เพิ่ม บุ คลากร เพราะเมื่อไหร่เราเพิ่ม
บุคลากรนั่นคือเป็นค่าใช้จ่าย เพิ่มบุคลากรต่อคนปีหนึ่ง งบประมาณ
เท่าไหร่ ห้าคนปีหนึ่ง งบเท่าไหร่ ต้องลด ในงบประมาณของงบอื่น
เพื่อมาดูแลบุคลก รตรงนี้ งบประมาณปีหนึ่งมี เจ็ดสิบสี่ล้าน ถามว่า
เพิ่มบุคลก รได้หรือไม่ ได้ครับแต่งบประมาณ ในการบริหารจัดการ
ในการพัฒนาก็ต้องลดลง เพราะต้องเอาส่วนนี้ไปดูแลในส่วนของ
บุคลากร ถ้าเป็นเทศบาลเมือง อาจจะเป็นร้อยล้าน การเพิ่มบุคลก ร
การจัดการอาจจะง่ายขึ้น ถ้างบประมาณเพิ่
มตาม ที่คิดไว้
ตามที่ได้แสดงวิ สัยทัศน์ที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรม ฯ
จะถามว่าทาไมยกฐานะเป็นเทศบาล เมือง หนึ่งเราต้องการพัฒนา
สองอานาจหน้าที่เพิ่มขึ้น สามงบประมาณในการจัดสรรต้องเพิ่มขึ้น
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พืน้ ที่สะเตงนอกไม่เพียงพอหรอกครับกับงบประมาณเจ็ดสิบสี่ล้าน
ค่าใช้จ่ายบุคลกรหนึ่งเดือนเกือบสองล้าน หนึ่งปีประมาณยี่สิบกว่า
ล้าน ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในโครงสร้างพื้นฐานดูแลปีหนึ่งไม่เกินยี่สบิ ล้าน
ปีหนึ่งสิบสามหมูบ่ ้าน ก่อสร้างถนน คูระบายน้า จัดซือ้ รถ อะไรต่อ
มิอะไรจิปาถะ อยากจะให้ท่านเห็นภาพองค์กรของเท ศบาลเป็น
องค์กรใหญ่ ประชากรสามหมื่นคน และประชากรแฝงอีกหนึ่งหมื่น
คนแน่นอนอยู่ในพื้นที่สะเตงนอก ฉะนัน้ เมื่อประชาชนให้โอกาสท่าน
นายก ผมก็ต้องขอโอกาสจากท่านว่าขอให้เราดูส่ปี ีน้ีแนวทางในการ
บริหารจัดเก็บขยะ ผมมั่นใจว่าต้องดีข้ึนแน่นอน อย่างที่ ท่านนายก
ได้กล่าวไว้ เมื่อสะเตงนอกมีรถจัดเก็บขยะแล้วสิบห้าคัน ถ้าในพืน้ ที่
สะเตงนอกไม่สะอาดอีก มาด่า มาว่าทางคณะผูบ้ ริหารได้เลย
ครับแต่ถามว่ากว่าจะถึงสิบห้าคัน เราต้องใช้ระยะเวลาในการจัดซื้อ
ถามว่าปีหนึ่งเราซือ้ ได้หมดหรือไม่ ไม่มีทางหรอกครับ รถคันหนึ่ง
สองล้ านกว่าบาท สิบคันยี่สิบล้าน ไม่ต้องทาอะไรปีน้ี ถ้าได้บอกว่า
จะจัดซื้อรถขยะ แต่ก็ต้องค่อย ๆ เป็น ค่อย ๆ ไป ที่ ละขัน้ ตอน
เพราะเราต้องดูทุก ๆ ด้าน และกีฬาเราต้องดู ผูส้ ูงอายุเราก็ต้องดู
ทุก ๆ ด้านครับ อย่ามองแต่เรื่องรถขยะอย่างเดียว เราต้องดู
งบประมาณด้วย ถ้าเราจัดสรรในเรื่องการจัดเก็บขยะสักสิ บห้าล้าน
ได้หรือไม่ เรามาดูแลโครงสร้างพื้นฐานได้หรือไม่ เรามาพูดคุยได้
เราพร้อมจะรับความคิดเห็นจากท่าน แต่ความคิดเห็นต้อง
สร้างสรรค์ ผมพร้อมรับ แต่ถ้าความคิดเห็นไม่สร้างสรรค์ ผมก็เข้า
หูซ้ายทะลุหูขวาเหมือนกัน
แต่ถ้าเป็นการสร้างสรรค์ทาให้
สะเตงนอกเจริญ ผมก็ยินดีในส่วนเกี่ยวกับการ บูรณาการ ในเรื่อง
พนักงานผมว่าอาทิตย์ หน้า ผมจะเริ่มเรียกประชุม และอาทิตย์ หน้า
ท่านนายกจะเรียกคณะผู้บริหารแบ่งงานความรับผิดชอบแต่ละคน
ดูแลเรื่อง ใดบ้าง เมื่อทราบแล้วทุกคนก็ จะเข้าไปกากับดูแล
เจ้าหน้าที่อกี ครั้งหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นกองการศึกษา กองสาธารณสุข
สานักงานปลัด เพราะว่าช่วงในการหาเสียงเลือกตั้งเราได้รับ
ข้อเสนอแนะมาก ฉะนั้นผมขอบอก ท่านประธานสภาเย็นวันนีเ้ วลา
๑๔.๐๐ น. ขอจะให้ท่านสมาชิกสภาเข้าร่วมประชุมด้วย เจ้าหน้าที่
จะได้รู้ จัก ท่านจะให้เจ้าหน้าที่ช่วยเหลืออะไรก็งา่ ย แต่ถ้าท่านติด
ภารกิจก็ไม่เป็นไร ถ้าท่านว่างก็ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมบ่ายสอง
วันนี้ ท่านจะสะดวกในการทางานเพราะเจ้าหน้าที่ได้รจู้ ัก
ท่าน
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ส่วนตัวผมไม่เป็นไรรู้จักหมดแล้ว คือที่ท่านนายกต้องการในวันนีจ้ ะ
ได้รจู้ ักท่านสมาชิกสภาเพราะในการประสานงานจะได้ง่ายขึ้น
ผมกลัวว่ามาสอบถามเจ้าหน้าที่ก็ไม่รู้จักว่าท่านเป็นสมาชิกสภา
จะไปโทษเจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้ ท่าน ต้องโทษตัว ท่าน อยู่อย่างไร
เจ้าหน้าที่ไม่รจู้ ักว่า ท่านเ ป็นสมาชิกสภา ตรงนี้อยากให้ ท่าน
มาประชุม บ่ายสองในวันนีแ้ ละถ้าทราบการบริหารจัดการเมื่อไหร่
ผมจะมาชีแ้ จงให้ท่านทราบอีกครั้งหนึ่ง และห้องผมยินดีรับ
ข้อเสนอแนะจากท่านเพราะผมมั่นใจว่าท่านมีความคิด มีความเก่ ง
แต่คนละด้าน ไม่เก่งหมดหรอกครับ ผมก็ไม่ได้เก่งหมด ท่านนายกก็
ไม่ได้เก่งไปหมด ส่วนในข้อที่สาม ที่สมาชิกสภาได้แนะนาในเรื่องน้า
ท่วมท่านนายกเทศมนตรีท่านนีไ้ ด้ของบประมาณของ ศอ .บต. ขอ
งบประมาณที่สว่ นกลาง ขอทุกปี ปีที่แล้วเราจะผ่าถนนสายเบอเส้ง
เพือ่ ให้นาลงสู
้
่ทุ่งนา ไม่ต้องไหลลงซอยฟาติมาแล้ว ตอนนี้นามาจาก
้
สายเดียวมาจาก กาปงบูเกะมาสู่ซอยปะจูรง ซอยปติมา ซอย ๑๒
เข้าสู่หมู่ที่ ๙ ครับเราก็บูรณาการกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ยะลา ส่วนหนึ่งใช้งบของทศบาล อีกส่วนหนึ่งใช้งบขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดยะลา ที่ สี่แยกเบอเส้ง เราจะผ่า ถนนทาสัญญา
เรียบร้อยแล้ว แต่ผู้รับเหมายังไม่ได้ดาเนินการ ซอย ๑๒ ได้ทา
สัญญาก่อสร้างคูระบายน้าแล้ว แต่ยังไม่ดาเนินการ ก่อนที่ จะเข้า
ประชุม ทางคณะผูบ้ ริหาร ได้ดาเนินการ
ของบประมาณ
จากสานักงานท้องถิ่นจังหวัดยะลา ของบประมาณก่อสร้างคูระบาย
ในพื้ นที่หมูท่ ี่ ๑๒ และหมูท่ ี่ ๑๐ ตือเบาะ แต่ถ้าจะใช้งบประมาณ
ของเทศบาลไม่เพียงพอ ต้องของบประมาณจากหน่วยงานอื่น
ของบประมาณทุก ๆ ปี ท่านนายกท่านนีไ้ ม่ต่ากว่าสิบล้าน
โครงสร้างที่เสนอที่ผ่านโยธาจังหวัดแล้วคือสนามเด็กเล่นขอมาได้
สิบสองล้าน อยู่ที่วา่ เขาจะผ่านให้เท่าไร การนาเสนอก็ผา่ นไปแล้ว
ผมก็ขอโอกาสจากท่าน ผมเข้าใจครับว่าทุกคนมีความตัง้ ใจ วันนี้
ท่านให้เกียรตินาเสนอ ผมน้อมรับข้อเสนอแนะ ก็ขอให้โอกาส
ทีมงานผมในการทางานต้องใช้ระยะเวลา ขอโอกาสเรามีการ
ประชุมตลอด คณะผูบ้ ริหารมาทางานทุกวัน ท่ านเข้ามาเสนอแนะ
ได้ทุกวัน ส่วนพนักงานเก็บขยะชุดนีไ้ ม่ดี อีกชุดหนึ่งไม่ดี มาเสนอผม
ได้เลย ผมจะเก็บความลับของท่านไม่ให้ใครทราบ ผมจะได้เรียก
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เจ้าหน้าที่มาพูดคุย ขอให้ท่านเสนอช่วยกันสอดส่อง ก็ขอชีแ้ จง
รายละเอียดความเข้าใจเพียงเท่านี้ ขอขอบคุณท่านประธานสภา

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์
ขอขอบคุณฝ่ายบริหาร ผมคิดว่าคงไม่มที ่านใดจะเสนอ
ประธานสภา
แนะเพิ่มเติม ถ้ามีขอให้เสนอแนะในร ะเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ
ต่อไประเบียบวาระที่ ๔
ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการสภาท้องถิ่น

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง การแต่งตัง้ คณะกรรมการสภา
ประธานสภา
ท้องถิ่น ผมขอเรียนเชิ ญเลขานุการสภาเทศบาลเ มืองสะเตงนอก
ได้ชีแ้ จงเกี่ยวกับระ เบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ .ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๔ หมวด ๘ ขอเรียนเชิญครับ
นายสมหมาย ลูกอินทร์
เลขานุการสภา

ขอบคุณท่านประธานสภาครับ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยข้อบังคับการป ระชุมสภาท้องถิ่น พ .ศ. ๒๕๔๗ แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ หมวด ๘ ข้อ ๑๐๓
คณะกรรมการสภาท้องถิ่นมี ๒ ประเภท คือ
(๑) คณะกรรมการสามัญ ประก อบด้วย สมาชิกสภา
ท้องถิ่นมีจานวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน
(๒) คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด้วย สมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือบุคคลที่ ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้ องถิ่นมีจานวนไม่น้อย
กว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน
ในการตัง้ คณะกรรมการวิ สามัญของสภาเทศบาล
นายกเทศมนตรีมีสทิ ธิเ สนอชื่อผูเ้ ป็นหรือมิ ได้เป็นสมาชิกสภา
เทศบาล เพื่อให้เทศบา ลแต่งตัง้ เป็นกรรมการ วิสามัญได้ไม่ เกินหนึ่ง
ในสี่ของจานวนกรรมการวิสามัญทั้งหมด
ข้อ ๑๐๔ คณะกรรมการสภาท้องถิ่ น มีหน้าที่กระทา
กิจการหรือพิจารณาสอบ สวนเรื่องใดๆ อันอยู่ ในกิจการของสภา
ท้องถิ่น แล้วรายงานต่อสภาท้องถิ่น
สภาท้องถิ่นอาจแต่งตั้ งคณะกรรมการวิสามัญ เ พื่อ
พิจารณากิจการของสภาท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ
ข้อ ๑๐๕ ภายใต้บังคับข้อ ๑๐๓ และข้อ ๑๐๔ สภาท้องถิ่น
มีอานาจเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภา
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ท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการสภาท้องถิ่นชุดต่าง ๆ ตามความจาเป็น
แก่กิจการในหน้าที่ของสภาท้องถิ่น ดังนี้
(๒) คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(๓) คณะกรรมการแปรญัตติรา่ งข้อบัญญัติ
ข้อ ๑๐๗ ภายใต้บังคับข้อ ๑๐๓ วิธีเลือกคณะกรรมการ
สภาท้องถิ่น ให้สมาชิ กสภาท้องถิ่นหรือผูบ้ ริหารท้องถิ่นเสนอชื่ อ
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นแล้วแต่
กรณี ในกรณีที่สมาชิกสภาท้ องถิ่นเป็นผู้เสนอต้อ งมีสมาชิกสภา
ท้องถิ่นรับรองไม่น้อ ยกว่าสองคน ส่วนกรณีที่ ผูบ้ ริหารท้องถิ่นเป็ น
ผูเ้ สนอไม่ต้องมีผู้รับรอง
การเสนอชื่อให้เสนอได้โดยไม่จากัดจานวน เว้ นแต่ที่ประชุม
มีมติเป็นอ ย่างอื่น และให้นาวิธี การเลือกตามข้อ ๑๒ มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม
ในการตัง้ คณะกรรมการส ภาท้อง ถิ่น เทศบาลเมืองสะเตง
นอก ผมขอให้สมาชิกสภา เทศบาลพิจ ารณาว่า จะมีการแต่งตั้ ง
จานวนคณะกรรมการในแต่ละคณะ คณะละกี่ท่าน ขอขอบคุณครับ

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์
สมาชิกสภาทุกท่านเข้าใจวิธีการเลือกคณะกรรมการสภา
ประธานสภา
ท้องถิ่นแล้ว หากท่าน สมาชิกสภาท่านใดไม่เข้ าใจ ขอให้สอบถาม
เลขานุการสภาได้ในเวลานี้ เพื่อให้ชแี้ จงเพิ่มเติม ขอเรียนเชิญครับ
เมื่ อไม่ มีท่านใด จะสอบถามเพิ่มเติม ผมขอให้สมาชิกสภา
เทศบาลเสนอจานวนคณะกร รมการตรวจรายงานการปร ะชุม
ก่อนทีจ่ ะกาหนด ให้มกี ี่ท่าน ขอเรียนเชิญครับ
นายอับดุลเลาะ กาซอ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๓

เรียนประธานสภา คณะผูบ้ ริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
ผูท้ รงเกียรติทุกท่าน ผมนายอับดุลเลาะ กาซ อ สมาชิ กสภา
เทศบาลเมืองสะเตงนอก เขต ท่ ๓ ตามที่ท่านประธานให้เ สนอ
กาหนดจานวนกรรมการตรว จรายงานการประชุมนัน้ ผมอยาก
ทราบว่าทุกครั้งที่มี การประชุมสภา สามารถจ ะเสนอได้กี่ท่าน แต่
ผมขอเสนอให้มีกรรมการ ๓ ท่าน ขอบคุณครับ

-๒๓-

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์
สมาชิกสภาท่านใดจะเสนอแนะเพิ่มเติม ขอเรียนเชิญครับ
ประธานสภา
ถ้า ไม่มี ผมถือว่าสมาชิก สภาเทศบาลเห็นชอบตามที่ สมาชิกสภา
เทศบาล เขตที่ ๓ เสนอ
ที่ประชุม

มีมติ เห็นชอบให้มี คณะกรรมการตรวจรายงานการ ประชุม
จานวน ๓ ท่าน

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์
ประธานสภา
ครับ
นายสมหมาย ลูกอินทร์
เลขานุการสภา

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์
ประธานสภา
นายบากอรี บาเก็ง
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๑

เรียนเชิญเลขานุการสภาเทศบาลดาเนินการในลาดับต่อไป

ขอบคุณท่านประธานสภาครับ การแต่งตัง้ คณะกรรมการ
ตรวจรายงานการประชุม ถือว่าที่ประชุมให้ความเห็นชอบกาหนดให้
มีกรรมการในคณะนี้ ๓ ท่าน ต่อไปเป็นการคัด เลือกคณะกรรมการ
ตรวจรายงานการประชุม โดยเสนอชื่อบุคคลท่าน ที่หนึ่งก่อน เรียน
เชิญครับ
เรียนเชิญสมาชิกสภา เขตที่ ๑ ครับ
สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกสภาทุกท่าน ผมนายบากอรี บาเก็ง
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๑ ขอเสนอ นายอับดุลนาเซร์ ฮะ ครับ

ที่ประชุม

รับรอง ๒ เสียง

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์
ประธานสภา

มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอบุคคลท่านต่อไป ขอเรียนเชิญ

นายอดุลย์ แวโวะ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๓
ที่ประชุม

เรียนท่านประธานสภา คณะผูบ้ ริหาร ตลอดจนเพื่อน
สมาชิก สภาทุกท่าน ผมนายอดุล ย์ แวโวะ สมาชิกสภา เทศบาล
เขตที่ ๓ ขอเสนอนายอับดุลเลาะ กาซอ ครับ
รับรอง ๓ เสียง

-๒๔-

นายสมหมาย ลูกอินทร์
เลขานุการสภา

ครับ ผมขอนาเรียนชี้แจงอีกครั้งหนึ่ง ในการเลือกคณะ
กรรมการ ถ้ามีการเสนอบุคคลมากกว่าหนึ่งคน ต้องมีการคัดเลือก
โดยการเขียนชื่อตัว แ ละชื่อสกุลเช่นเดียวกั บการเลือกประธานสภา
และรองประธานสภา ผมขอชีแ้ จงเพียงเท่านีค้ รับ

นายเสรี เรืองกาญจน์
รองนายกเทศมนตรี

ขออนุญาตที่ประชุม ถ้าจะให้มกี ารเสนอชื่อบุคคลที่ทา
หน้าที่ เป็นคณะกรรมการตรวจสอ บรายงานการประชุมให้ค รบใน
คราวเดียว และลงคะแนน ให้บุคคลที่ได้คะแนนสู งสุดตามการ
คัดเลือกของสมาชิกสภา จานวน ๓ ท่าน จะได้หรือไม่ครับ

นายสมหมาย ลูกอินทร์
เลขานุการสภา

ในเรื่องนี้ กฎหมายได้กาหนดไว้แล้วว่า ให้มีการเลือกให้
แล้วเสร็จทีละคน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไ ทย ว่าด้วยข้อบังคับ
การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๑๒

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์
ประธานสภา
นายศราวุธ อับดุลกอเดร์ ยานยา

สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๑

เรียนเชิญสมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๓ ครับ
เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ
ผมนายศราวุธ อับดุลกอเดร์ ยานยา สมาชิกสภ าเทศบาล เขตที่ ๓
ขออนุญาตครับ เพื่อที่ จะให้เกิดความรวดเร็ว ตามที่เลขานุการสภา
ชีแ้ จงระเบียบฯ ให้สมาชิกสภาเทศบาลผู้ ทรงเกียรติได้ทาความ
เข้าใจเกี่ยวกับการเลื อกคณะกรรมการสภาท้องถิ่ น คณะกรรมการ
ตรวจรายงานการประชุม ซึ่งมีจานวนตามที่ นายอับดุลเลาะ กาซอ
เสนอให้มีจานวน ๓ ท่าน และเพื่อความรวด เร็วผมเห็นว่าให้มกี า ร
เสนอท่านที่หนึ่งเพีย งหนึ่งคน แล้วท่านประ ธานสภาสรุปการเลือก
คณะกรรมการท่านที่หนึ่ ง หลังจากนั้น ก็เสนอคนต่อไปและสรุป ผล
การคัดเลือกตามลาดับต่อไป ขอขอบคุณครับ

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์
ขอบคุณครับ ตามที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๓ ได้
ประธานสภา
เสนอเมื่อสักครู่น้ี ผมเห็นว่าท่านเข้าใจถู กต้องแล้ว จึงขอให้ท่าน
สมาชิกสภา ได้เสนอใหม่ อีกครั้งครับ เพื่อให้ เกิดความรวดเร็วตาม
ที่สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๓ ได้เสนอ เรียนเชิญครับ

-๒๕-

นายอดุลย์ แวโวะ
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๓

เรียนประธานสภา ผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาผูท้ รงเกียรติ
ทุกท่าน ผมขอถอนนายอับดุลเลาะ กาซอ ครับ

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์
มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอเพิ่มเติมหรือไม่ ขอเรียนเชิญ
ประธานสภา
เมื่อไม่มี ถือว่าที่ ประชุมเห็นชอบในการเส นอบุคคลที่จะเป็น
กรรมการคนที่หนึ่ง คื อ นายอับดุลนาเซร์ ฮ ะ สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองสะเตงนอก เขตที่ ๑ ขอเรียนเชิญสมาชิกสภา เสนอกรรมการ
คนที่สองครับ
นายอิทธินันท์ สาเฮาะ
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๓

ที่ประชุม

สวัสดีครับท่านประธานสภา ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
ผูท้ รงเกียรติ ผมนายอิทธินันท์ สาเฮาะ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ที่
๓ ขอเสนอนายอับดุลเลาะ กาซอ เป็นคณะกรรมการต รวจ
รายงานการประชุมคนที่สองครับ
รับรอง ๕ เสียง

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์
สมาชิกสภาท่านใด มีการเสนอท่านต่อไป เรียนเชิญสมาชิก
ประธานสภา
สภาเทศบาล เขตที่ ๒ ครับ
นางอุมาพร ใจแผ้ว
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒

กราบเรียนท่านประธานสภา คณะผูบ้ ริหาร และสมาชิก
สภาเทศบาลทุกท่าน ดิฉันนางอุมาพร ใจแผ้ว สมา ชิกสภาเทศบาล
เขต ที่ ๒ ขอเสนอนายกานต์ชนก กู้
เกียรติเนาวบุตร
เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมคนที่สองค่ะ

ที่ประชุม

รับรอง ๓ เสียง

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์
ประธานสภา

ขอบคุณครับ เรียนเชิญสมาชิกสภาเทศบาล เขต ๓ ครับ

นายกานต์ชนก กูเ้ กียรติเนาวบุตร

สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๓

เรียนประธานสภา รองประธานสภา เลขานุการสภา
ตลอดจน คณะผู้บริหาร สมาชิกส ภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ และ
เจ้าหน้าที่ทุกท่าน ผ มนายกานต์ชนก กู้เกี ยรติเนาวบุตร สมาชิก
สภาเทศบาล เขต ๓ ขอสละสิทธิ์ครับ ขอบคุณครับ

-๒๖-

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์
ประธานสภา
นายอับดุลนาเซร์ ฮะ
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๑

เรียนเชิญสมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๑ ครับ
เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมนายอับดุลนาเซร์ ฮะ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต
ที่ ๑ ในเมื่อท่านสมาชิกสภา
นายกานต์ชนก กู้เกี ยรติเนาวบุตร สละสิทธิ์ ในการถูกเสนอชื่อ
ผมขอเสนอนายสมชัย หิ ตานุกูล เป็นคณะ กรรมการตรวจรายงาน
การประชุมคนที่ ๒ ต่อไปครับ

ที่ประชุม

รับรอง ๔ เสียง

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์
ขอบคุณครับ ขณะนีส้ มาชิกสภาเทศบาล เสนอคณะ
ประธานสภา
กรรมการ ท่านที่สองจานวน ๒ ราย มีสมาชิกสภาท่านใ ดจะเสนอ
เพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้เสนอเพิ่ม จะต้องมีการคัดเลือกว่ าท่านใด
จะได้รับเลือกให้ทาหน้าที่เป็นคณะกรรมการคนที่สอง มีรายชื่อดังนี้
ท่านที่หนึ่ง นายอับดุลเลาะ กาซอ
ท่านที่สอง นายสมชัย หิตานุกูล
นายสมหมาย ลูกอินทร์
เลขานุการสภา

เมื่อสักครู่มสี มาชิกสภาเทศบาล เสนอชื่อบุคคลที่จะทา
หน้าที่เป็นคณะกรรมกา รตรวจรายงานการประชุม คนที่สอง ซึ่งมี
การเสนอชื่อมาจานวน ๒ ท่าน ตามระเบียบกระทร วงมหาดไทยฯ
แล้ว จะต้องมีการคัดเ ลือกให้เหลือเพียง ๑ ท่านครับ ขอเรียนเชิญ
สมาชิกสภา เขต ๑ ครับ

นายอับดุลนาเซร์ ฮะ
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๑

ขออนุญาตที่ประชุมครับ ผมเข้าใจว่านายอับดุลเลาะ กาซอ
ได้รับเลือกและรับรองแล้วว่าเป็นคณะกรรมการคนที่สอง ฉะนัน้ ผม
ขอถอนนายสมชัย หิตานุกูล ครับ

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์

เมื่อสมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๑ ได้ถอนการเสนอชื่อ แล ะ
ไม่มสี มาชิกสภาท่านอื่ นเสนอชื่อเพิ่มเติม ถื อว่าที่ ประชุ มสภาแห่งนี้
ได้ให้ ความเห็นชอบให้นายอับ ดุลเลาะ กาซอ เป็นคณ ะกรรมการ
ตรวจรายงานการประชุม คนที่สอง
เรียนเชิญสมาชิกสภาเท ศบาลเสนอชื่อคณะกรรมก ารคนที่
สามครับ

-๒๗-

นายบากอรี บาเก็ง
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๑
ที่ประชุม

สวัสดีครับ สมาชิกสภาเทศบาล คณะผูบ้ ริหาร ผมขอเสนอ
นายสมชัย หิตานุกูล เป็นคณะกรรมการตรวจรา ยงานการประชุม
คนที่สามครับ
รับรอง ๗ เสียง

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์
ขอบคุณครับ มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอชื่อเพิ่มเติม
ประธานสภา
ขอเรียนเชิญครับ ถ้าไม่มีสมาชิกสภาท่านอื่ นเสนอชื่อเพิ่มเติม ถือว่า
ที่ประชุมสภาแห่งนี้ได้ให้ความเห็นชอบให้น ายสมชัย หิตานุกูล เ ป็น
คณะกรรมการตรวจรายงาน การประชุม คนที่สาม แ ละผมขอสรุป
รายชื่อคณะกรรมการตรว จรายงานการประชุมทั้ง ๓ ท่านอีกครั้ง
ดังนี้
ท่านที่ ๑ นายอับดุลนาเซร์ ฮะ
ท่านที่ ๒ นายอับดุลเลาะ กาซอ
ท่านที่ ๓ นายสมชัย หิตานุกูล
ที่ประชุม

มีมติเห็นชอบ

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์
ประธานสภา

ขอเรียนเชิญเลขานุการสภาดาเนินการต่อไปครับ

นายสมหมาย ลูกอินทร์
เลขานุการสภา

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์
ประธานสภา

เรียนที่ประชุมสภา ผมขอชีแ้ จงให้ที่ประชุมทราบดังนี้
คณะกรรมการสภาท้องถิ่ น คณะที่ ๑ คณะกรรมการตรวจรายงาน
การประชุม ประกอบด้วย ๓ ท่าน รายชื่อตามที่ท่ านประธานสภาได้
นาเรียนไปแล้วนัน้ ซึ่ งผมในฐานะเลขานุการสภ า จะขอเรียกประชุม
เพื่อเลือกประธานคณะกรรมการและเลขาอีกครั้งหนึ่งครับ
ต่อไป ขอให้ที่ประชุม พิจารณาคณะกรรมกา รสภา
คณะที่สอง คือ คณะกรร มการแปรญัตติ จะให้แต่ งตัง้ ให้แล้วเสร็จ
ภายในวันนีห้ รือไม่ครับ
เชิญสมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒ ครับ

-๒๘-

นางอุมาพร ใจแผ้ว
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒

ขออนุญาตที่ประชุม เรียนประธานสภา คณะผูบ้ ริหาร
สมาชิกสภา ดิฉันนางอุมาพร ใจแผ้ ว สมาชิกสภาเทศบาล เข ตที่ ๒
ขออนุญาตเสนอให้ดาเนินการให้เสร็จสิ้นในวันนีค้ ่ะ

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์
มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่น ขอเรียนเชิญครับ
ประธานสภา
เมื่อไม่มี ผมขอเชิญเลขานุการสภาดาเนินการต่อไปครับ
นายสมหมาย ลูกอินทร์
เลขานุการสภา

เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลไม่มกี ารเสนอเป็นอย่างอื่น ถือว่าที่
ประชุมมีมติเห็นชอบให้ มีการแต่งตัง้ คณะกรรม การแปรญัตติ ให้
แล้วเสร็จในวันนีค้ รั บ ซึ่งวิธีการเลือกก็ เช่นเดียวกับการเลือก
คณะกรรมกา รชุดแรก ในขั้นต้น ผม ขอให้ที่ประชุมพิจารณ าว่าจะ
กาหนดให้มีกี่ท่าน ขอมติที่ประชุมครับ

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์
ประธานสภา

เรียนเชิญสมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒ ครับ

นางอุมาพร ใจแผ้ว
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒

เรียนประธานสภา ดิฉันขอเสนอ ๕ ท่านค่ะ

นายสมหมาย ลูกอินทร์
เลขานุการสภา

มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอเพิ่มเติม เรียนเชิญครับ

นายบากอรี บาเก็ง
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๑

เรียนประธานสภา ผมขอเสนอ ๓ ท่านครับ

นายสมหมาย ลูกอินทร์
เลขานุการสภา

ท่านใดจะเสนอเพิ่มเติม เรียนเชิญครับ

นายสุกรี เจ๊ะเงาะ
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๑

เรียนประธานสภา ผมขอเสนอ ๗ ท่านครับ

นายสมหมาย ลูกอินทร์
เลขานุการสภา

มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี
ขอให้ที่ประชุมลงมติ กาหนดจานวนคณะกรรมการ แปรญัตติ
โดยให้ลงมติด้วยวิธีการยกมือขึน้ พ้นศีรษะครับ
ท่านสมาชิกสภาท่านใด เห็นชอบให้มกี รรมการแ ปรญัตติ
๓ ท่าน โปรดยกมือครับ

-๒๙-

ที่ประชุม
นายสมหมาย ลูกอินทร์
เลขานุการสภา
ที่ประชุม
นายสมหมาย ลูกอินทร์
เลขานุการสภา
ที่ประชุม
นายสมหมาย ลูกอินทร์
เลขานุการสภา

มีมติเห็นชอบ ๘ เสียง
ท่านสมาชิกสภาท่านใด เห็นชอบให้มกี รรมการแปรญัตติ
๕ ท่าน โปรดยกมือครับ
มีมติเห็นชอบ ๕ เสียง
ท่านสมาชิกสภาท่านใด เห็นชอบให้มกี รรมการแปรญัตติ
๗ ท่าน โปรดยกมือครับ
มีมติเห็นชอบ ๒ เสียง
ขอบคุณครับ เสียงส่วนใหญ่ในที่ประชุมแห่งนี้ เห็นชอบให้มี
การแต่งตั้ งคณะกรรมการแปรญัตติ จานว น ๓ ท่าน และวิธีการ
คัดเลือกให้ใช้วธิ ีเดี ยวกันกับการคัดเลือกค ณะกรรมการตรวจราย
งายการประชุม โดยเสนอ บุคคลทีละหนึ่งคน ขอเ รียนเชิญท่าน
ประธานสภาครับ

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์
ท่านสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอชื่อบุคคลที่จะเป็น
ประธานสภา
คณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๑ ขอเรียนเชิญครับ
นายอดุลย์ แวโวะ
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๓

เรียนท่านประธานสภา ผมขอเสนอนายสุกรี เจ๊ะเงาะ ครับ

ที่ประชุม

รับรอง ๔ เสียง

นายอับดุลอาซิซ หะยีปยวงศ์
มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มี ถือว่า
ประธานสภา
ที่ประชุมสภาแห่งนี้ไ ด้ให้ความเห็นชอบให้น ายสุกรี เจ๊ะเงาะ
เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่หนึ่ง
ลาดับต่อไป ขอให้สมาชิ กสภาเทศบาลเสนอชื่อบุ คคลที่จะ
เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๒ ขอเรียนเชิญครับ
นางอุมาพร ใจแผ้ว
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒
ที่ประชุม

เรียนประธานสภา ดิฉันนางอุมาพร ใจแผ้ว ขอเสนอนาย
ศราวุธ อับดุลกอเดร์ ยานยา ค่ะ
รับรอง ๗ เสียง

-๓๐-

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์
มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีสมาชิก
ประธานสภา
สภาท่านอื่นเสนอชื่อเ พิ่มเติม ถือว่าที่ประชุมสภาแห่ งนี้ได้ให้ความ
เห็นชอบให้นายศราวุธ อับดุลกอเดร์ ยานยา เป็นคณะกรรมการ
แปรญัตติ คนที่สอง
ลาดับต่อไป ขอให้สมาชิ กสภาเทศบาลเสนอชื่อบุ คคลที่
จะเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๓ ขอเรียนเชิญครับ
นายอับดุลเลาะ กาซอ
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๓

เรียนประธานสภา ผมขอเสนอนายบากอรี บาเก็ง ครับ

ที่ประชุม

รับรอง ๕ เสียง

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์
มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีสมาชิก
ประธานสภา
สภาท่านอื่นเสนอชื่อเ พิ่มเติม ถือว่าที่ปร ะชุมสภาแห่งนี้ได้ให้ ความ
เห็นชอบให้นายบาก อรี บาเก็ง เป็นคณะก รรมการแปรญัตติ
คนที่สาม ลาดับต่อไป ขอเชิญเลขานุการสภาดาเนินการต่อครับ
นายสมหมาย ลูกอินทร์
เลขานุการสภา

ในการคัดเลือกคณะกรรมการสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
ถือว่าที่ประชุมได้มี การคัดเลือกคณะกรรมกา รสามัญประจาสภา
เทศบาลเมืองสะเตงนอก เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยแต่ละคณะ
ประกอบด้วยกรรมการ จานวน ๓ ท่าน คณะกรรมการสภามี หน้าที่
อะไรนั้น ผมขอชีแ้ จงให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
(๑) คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุ ม มีหน้าที่ตรวจ
รายงาน การประชุมสภาเ ทศบาลเมืองสะเตงนอก ทุ กครั้งที่มกี าร
ประชุม
(๒) คณะกรรมการแปรญัตติ เ มื่อมีการเสนอร่างเทศ
บัญญัติให้สภาพิจารณา คณะกรรมการชุดนีจ้ ะเป็ นผู้ตรวจสอบร่าง
เทศบัญญัติ และนาเสนอสภาต่อไป
โดยคณะกรรมการสภาท้อง ถิ่น ตามที่ที่ประชุม เห็นชอบ
แต่งตัง้ แล้วนั้น มีว
าระดารงตาแหน่ง ตามระ
เบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้ วยข้อบังคับการประชุม สภาท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔

-๓๑-

นายสมหมาย ลูกอินทร์
เลขานุการสภา

ระเบียบวาระที่ ๕

ข้อ ๑๐๖ กรรมการสภาท้องถิ่นพ้นจากหน้าที่เมื่อ
๑) ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกต่อประธานสภาท้องถิ่น
๒) ตาย
๓) สมาชิกภาพของสมาชิกสภาท้องถิ่นของผู้นนั้ สิ้นสุดลง
๔) เลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่นขัน้ ใหม่ หรืองานที่ได้รับ
มอบหมายเสร็จสิน้ ลง
๕) สภาท้องถิ่นมีมติให้พ้นจากหน้าที่
ผมขอนาเรียนเพียงเท่า
นี้ ครับ ขอเรียนเชิญท่าน
ประธานสภาครับ
เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานสภา

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
ในโอกาสนี้ ผมขออนุญา ตให้ผู้ที่มหี น้าที่รั บผิดชอบเกี่ยวกับ
เงินเดือนและค่าตอบแท นของท่านสมาชิกสภาเทศ บาลเมือง
สะเตงนอก และคณะผู้บริหารชีแ้ จงรายละเอียดในเบือ้ งต้น ขอเรียน
เชิญครับ

นางนริศรา สาและ
ผูอ้ านวยการกองคลัง

เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
ทุก ท่านดิฉันนางนริศรา สาแล ะ ตาแหน่ง ผู้อานวยก ารกองคลัง
เทศบาลเมืองสะเตงนอก ในเรื่องเกี่ ยวกับการเบิกจ่ายเงิน เดือนและ
ค่าตอบแทนของคณะผูบ้ ริ หาร และสมาชิกสภาเทศบ าลทุกท่าน
ท่านสมาชิกสภาท่านใดที่ยังไม่ได้เปิดบัญชีเงิ นฝาก ธนาคารกรุงไทย
สาขายะลา ขอให้ท่านไป เปิดบัญชีพร้อมทั้งสา เนาหน้าบัญชีให้กับ
เจ้าหน้าที่กองคลังภายในวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๕ ขอบคุณคะ

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์
ขอบคุณครับ ท่านใดที่ไม่เข้าใจสามารถสอบถามราย
ประธานสภา
ละเอียดได้ที่กองคลัง เทศบาลเมืองสะเตงนอกครับ
ท่านใดมีข้อเสนอแนะเพิ่
มเติม เรียนเชิญ
รองนายกเทศมนตรีครับ

-๓๒-

นายสมภพ มีเดช
รองนายกเทศมนตรี

ขอบคุณท่านประธานสภาครับ เรียนประธานสภาที่เคารพ
สมาชิก สภาผูท้ รงเกียรติ และ ข้าราชการทุกท่านครับ ในวาระที่ ๕
ผมขออนุญาตนาเสนอ เรื่ องขอจัดตั้งสถานีวทิ ยุ ชุมชนสะเตงนอก
ซึ่งในห้วงเวลาที่ผ่า นมา มีสถานีวทิ ยุชุมช นของสะเตงนอก
แต่ไม่สามารถดาเนินกา รได้ตามปกติ เนื่องจา กมีสาเหตุหลาย
ประการ โดยสถานีวทิ ยุ เดิมตัง้ อยู่ที่วัดตรี มิตร อาคาร ๒ หมูท่ ี่ ๙
ตาบลสะเตงนอก และในช่ วงเวลาที่ผา่ น ได้ดาเ นินการขอย้ายสถาน
ที่มาจัดตัง้ ในพืน้ ที่ เทศบาลเมืองสะเตงนอก พร้อมทั้งยกและมอบ
สถานีน้ใี ห้กับ เทศบาลเมืองสะเตงนอกเ ป็นผู้ดาเนินการ ดูแล เอง
ทั้งหมด แต่เนื่องจาก ว่าหากจะย้ายสถานีวทิ
ยุชุมชนมาไว้
ในพืน้ ที่เทศบาลเมือง สะเตงนอก จาเป็นต้องนา เข้าสู่สภาแห่งนี้ เพื่อ
ขออนุญาตจากสภาเพื่อจัดตัง้ และดาเนิ นการต่อไป และผลของกา ร
ดาเนินการนี้ เราสามา รถกระ จายข่าวสารของเทศบาลเ มือง
สะเตงนอก อาทิเช่น การประชุ มสภาแต่ละครัง้ ได้พิจารณ าเรื่องใด
การแก้ไขปัญห าความเดือดร้อน ของประชาชนมีมากน้อยเ พียงใด
ผลการดาเนินงานของสมา ชิกสภาเทศบาลแต่ละท่า น แต่ละเขต
ตลอดจนเป็นการประชาสั มพันธ์ เทศบาลเมืองสะเตงนอก ให้เป็นที่
รู้จักกว้างขวางมากยิ่ งขึ้นถึงอานาจหน้าที่ บทบาท และกิจกรรมที่
ดาเนินการมีอะไรบ้าง ผมจึงขอนาเสนอในที่ปร ะชุมสภาเพื่อขอ
อนุญาตจัดตั้งสถานีวิ ทยุชุมชนสะเตงนอกในพื้ นที่เทศบาลเมือง
สะเตงนอกนี้ ขอขอบคุณครับ

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์
ขอบคุณครับ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับ
ประธานสภา
การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๔ หมวด ๓ เรื่องญัตติ ข้อ ๓๘ (๖) ญัตติที่ประธานที่
ประชุมเห็นควรอนุญาต ผมขอถามที่ประชุมแห่ง นีว้ ่า ท่านใด
อนุญา ตให้จั ดตั้งสถานีวทิ ยุชุมชน สะเตงนอกในพืน้ ที่เทศ บาล
เมืองสะเตงนอก โปรดยกมือครับ
ที่ประชุม

มีมติ เห็นชอบ
งดออกเสียง

๑๕
๓

เสียง
เสียง

-๓๓-

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์
ประธานสภา

ในการขออนุญาตย้ายสถานีวทิ ยุชุมชนชมย้ายไปตั้งใน
เทศบาลเมือง สะเตงนอก สภาได้ให้คว ามเห็นชอบ ให้ ย้าย มาใช้
สถานที่เทศบาล เมือง สะเตงนอก ท่านใด จะเส นอแนะเพิ่มเติม
ขอเรียนเชิญครับ เชิญรองนายกเทศมนตรี คนที่ ๑ ครับ

นายเสรี เรืองกาญจน์
รองนายกเทศมนตรี

ขออนุญาตที่ประชุม ผมขอชีแ้ จงและประชาสัมพันธ์ ๒ เรื่อง
๑. กีฬาเทศบาล ขอให้ เจ้าหน้าที่ไปร่วมการ แข่งขันด้วย เพื่อเชื่ อม
ความสัมพันธ์ไมตรี ไม่ ว่าจะเป็นเทศบาลในจัง หวัดยะลาทั้งหมด
ยกเว้นเทศบาลนครยะลา ซึ่งปีน้ีเทศบาลตาบลบุ ดีเป็นเจ้าภาพ
จึงขอให้สมาชิกสภาเทศบาลเมื องสะเตงนอก ได้มี ส่วนร่วม และทุก
ท่านจะได้ทาความรูจ้ ั กกับสมาชิกสภา ผู้บริ หารในแต่ละเทศบาล
ซึ่งจะจัดให้มกี ารแข่ งขันในวันที่ ๒๕ – ๒๗ เมษายน ๒๕๕๕
มีหลายชนิดกีฬา ท่านใ ดที่สนใจและมีความถนั ดในกีฬาใดสามารถ
สอบถามและสมัครเป็นนักกีฬาได้ที่เจ้าหน้าที่ กองการศึกษาได้ และ
ขอให้สมาชิกสภาทุกท่า น แจ้งขนาดเสื้อและกา งเกงกีฬา
ที่เจ้าหน้าที่สภาด้ว ยครับ พร้อมทั้งฝากหั วหน้ากองทุกท่าน ช่วย
สอบถามเจ้าหน้าที่ในห น่วยงานของท่านให้แจ้ งขนาดเสื้อและ
กางเกงกีฬา โดยให้แล้วเสร็จภายในสัปดาห์หน้านีด้ ้วยครับ
๒. เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๕ ได้มกี ารประชุมกีฬาภายใน
เทศบาลเมืองสะเตงนอก โดยมีมติว่า จะจัดให้ มีการรับสมัครกีฬา
ประเภทต่าง ๆ ในระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๑ เมษายน ๒๕๕๕
ประกอบด้วยกีฬาฟุตบอล เยาวชน ฟุตบอลอาวุโส กีฬาพื้น บ้าน
เซปักตะกร้อ เปตอง ฯล ฯ และท่านสามารถสอบถา มหลักเกณฑ์ได้
ที่กองการศึกษา โดยกา หนดวันเปิดพิธี การแข่งขัน ในวันที่ ๑๘
เมษายน ๒๕๕๕ ผมจึงขอความร่วมมือจา กสมาชิกสภาเทศบาล
ทุกท่านเข้าร่วมพิธีเ ปิดที่สนาม ศพช . ยะลา โดยจะเริ่มการแข่ งขัน
ฟุตบอลคู่พิเศษระหว่า งสมาชิกสภาเทศบาลเมือ งสะเตงนอกและ
คณะบริหาร กับฝ่ายปกครอง ผมได้ประสานด้วยวาจากับทางกานัน
ตาบลสะเตงนอก แล้ว
๓. เรื่องรดน้าดาหัวผูส้ ู งอายุ ผมขออนุญาตท่าน
ประธานสภาให้รองนายกเทศมนตรี คนที่ ๒ ชีแ้ จงครับ

-๓๔-

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์
ประธานสภา
นายสมภพ มีเดช
รองนายกเทศมนตรี

ขอเรียนเชิญครับ
เรื่องรดน้าดาหัวผูส้ ูงอายุ ตามนโยบายที่นายกเทศมนตรี
ได้แถลง ไว้แล้วนั้น ผมต้องกล่ าวขออภัยล่วงหน้า เนื่ องจากมี
ระยะเวลาเตรียมการน้อ ย อาจทาให้ผลการดาเนิ นไม่เต็มที่นัก แต่
จะพยายามจัดให้ดีที่สุดโดยกาหนดจัดเป็นเวลา ๒ วัน ดังนี้
๑. วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๕ จะดาเนินการที่วัดตรีมิตร
๒. วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๕ จะดาเนินการที่วัดหลักห้า
ผมขอฝากท่านสมาชิกสภา ทุกท่าน ช่วย ประชาสัมพันธ์ ให้ผู้สูงอายุ
ใกล้บ้านท่านรับทราบและร่วมงานดังกล่าวต่อไป

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์
ประธานสภา
นายเกษมสันต์ สาแม
นายกเทศมนตรี

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์
ประธานสภา
นายอับดุลนาเซร์ ฮะ
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่๑

ขอบคุณครับ เชิญนายกเทศมนตรีครับ
สวัสดีท่านประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล ตลอดจนผู้
เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายเ กษมสันต์ สาแม นายกเ ทศมนตรี
เมืองสะเตงนอก ผมขอนา เรียนให้สมาชิกสภาเทศ บาลรับทราบ
๒ เรื่อง ดังนี้
๑. ในวันนี้ เวลา ๑๔.๐๐ น. ขอเรียนเชิญท่านสมาชิ กสภา
ทุกท่าน พบปะพนักงานเ ทศบาล ข้าราชการ เจ้า หน้าที่ที่อยู่ใน
องค์กรเทศบาลเมืองสะเตงนอก และทาความรูจ้ ักกับทุกท่าน
๒. ทุกวันจันทร์ของสัปดา ห์ เวลา ๐๙.๐๐ จะมีการประชุม
ผูอ้ านวยการกองทุกกอง หัวหน้าส่วน หากท่านส มาชิกสภาที่ไม่มี
ภารกิจใด ผมข อเรียนเชิญท่านเข้าร่ วมประชุมพร้อมกัน ผมข อนา
เรียนเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ ท่านใดมีการเสนอแนะเพิ่มเติม ขอเรียนเชิญ
ครับ
ขอบคุณท่านประธานสภาครับ ผมนายอับดุลนาเซร์ ฮะ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ที่ ๑ ท่านประธานครับ ผมขอเ สนอแนะ
ในที่ประชุมแห่งนีว้ ่ า เราควรจะมีก ารประชุมสภาทุก ๆ เดื อน
เพื่อที่สมาชิกสภาท่านใดมีปัญหา จะได้เสนอต่อผู้บริหารต่อไป

-๓๕-

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์
ขอบคุณครับ มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอแนะเพิ่มเติม ขอ
ประธานสภา
เรียนเชิญครับ ถ้าไม่มีขอเชิญเลขานุการสภาดาเนินการต่อไปครับ
นายสมหมาย ลูกอินทร์
เลขานุการสภา

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์
ประธานสภา

ขออนุญาตที่ประชุมครับ จากการที่ท่านสมาชิกสภาได้
เสนอในที่ประชุมว่าคว รมีการประชุมสมาชิกสภ าเทศบาลทุกเดือน
ผมในฐานะเลขานุการสภา ขอชีแ้ จงให้สมาชิกเทศ บาลรับทราบว่า
การประชุมสภาจะต้องปร ะชุมตามสมัยสามัญที่เ ราได้กาหนดไว้
หรือสมัยวิสามัญ ถ้าหาก มีการประชุ มนอกเหนือจากนี้ กฎหม าย
ได้กาหนดอีกว่า สามาร ถประชุมได้แต่ไม่ถือว่ าเป็นการประชุมสภา
ซึ่งเจตนาที่ท่านสมาชิ กสภาเทศบาลเสนอ เป็นการประชุมนอ กรอบ
หรือไม่ครับ
เชิญสมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๑ ครับ

นายอับดุลนาเซร์ ฮะ
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๑

ขอบคุณครับ จากที่ผมเสนอเมื่อสักครู่ ผมได้ขอให้มกี าร
ประชุมรอบนอก พบปะสมาชิกสภาทุกเดือนครับ ขอบคุณครับ

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์
ประธานสภา

ท่านใดมีการเสนอเพิ่มเติมครับ เชิญสมาชิกสภาเทศบาล
เขต ๓ ครับ

นายอิทธินันท์ สาเฮาะ
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๓

เรียนประธานสภา ผมนายอิทธินันท์ สาเฮาะ สมาชิกสภา
เทศบาล เขต ที่ ๓ ผมขอเสนอว่า จากการที่ ชาวบ้าน ได้เสนอ
ความเห็นมายังผม ผมจึ งเสนอต่อในที่ประชุมส ภาแห่งนี้ เนื่องจาก
ชาวบ้านได้สอบถามว่า ถ้ามีศูนย์ประสานงานเ ทศบาลเมือง
สะเตงนอก ในแต่ละเขตพื้ นที่นั้น จะสามารถกระ ทาได้หรือไม่
ซึ่งชาวบ้านต้องการปร ะสานงานและติดต่องานไ ด้สะดวก เพราะมี
ศูนย์ประสานงานใกล้บ้ าน เพราะชาวบ้านบางท่ านไม่กล้าที่จะมา
ติดต่อที่เทศบาลเมืองสะเตงนอก ขอบคุณครับ

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์
ประธานสภา

มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอเพิ่มเติม ขอเรียนเชิญครับ

-๓๖-

นายกานต์ชนก กู้เกียรติเนาวบุตร
เรียนประธานสภา รองประธานสภา เลขานุการสภา
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๓ คณะผู้บริหารตลอดจนสมาชิกสภาผูท้ รงเกียรติทุกท่าน ผมนาย
กานต์ชนก กู้เกียรติเนาวบุตร สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๓ ใน
เรื่องของนโยบายเกี่ยงกับการพัฒนาโครงสร้างขัน้ พืน้ ฐาน ข้อ ๓.๔
พัฒนาและปรับปรุงระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาน้าท่วม
ขุด ลอกคูคลองที่ต้ืนเขิน ตลอดจนจัดให้มีคูระบายน้าในชุมชน ใน
การขุดลอกคูคลอง ผมอยากใ ห้ผบู้ ริหารสั่งให้ปฏิ บัติให้แล้วเสร็จ
ก่อนกาหนด ๓ เดือน แต่ ละเดือนให้ดาเนินการใ นแต่ละเขตให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด มิใช่ ว่ารอให้เกิดสาธารณภั ยก่อนจึงออกปฏิบัติงา น
เพราะหากท่านดาเนินงา นช่วงที่เกิดน้าท่วม ท่านไม่อาจทราบ
ขอบเขตพื้นที่ที่ชัดเจนได้ ผมขอเสนอแนะเพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์
ผมขอให้สมาชิกสภาเทศบาลได้เสนอในคราวเดียว จะให้
ประธานสภา
คณะบริหารชีแ้ จงในคราวเดียว มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอเพิ่มเติม
ขอเรียนเชิญครับ เมื่อไม่มี ผมขอเรียนเชิญคณะบริหารชีแ้ จงครับ
นายเกษมสันต์ สาแม
นายกเทศมนตรี

ขอบคุณครับ ผมขอชีแ้ จงในเรื่องที่สมาชิกสภาเทศบาล
เสนอมาดังนี้
๑. การจัดให้มีศูนย์ประสานงานในเขตพืน้ ที่ เพื่ อรองรับการ
เสนอแนะสภาพปัญหาของช าวบ้านในพื้นที่นนั้ ๆ เป็นข้อเสนอที่ดี
มากครับ ซึ่งในเรื่อง นี้ สมาชิกสภาเทศบาลทุ กท่านก็เปรียบเสมือน
ศูนย์ประสานงานในแต่ล ะพืน้ ที่แล้ว ชาวบ้าน ในพืน้ ที่ใดมีปัญหาใด ก็
สามารถประสานผ่านทางส มาชิกสภาเทศบาลในเขตพื้ นที่นั้นได้
และท่านสมาชิกสามารถแ จ้งปัญหาให้ผม คณะผู้ บริหาร เจ้าหน้าที่
ทุกท่านได้ โดยผมได้กา หนดให้มกี ารประชุมปร ะจาสัปดาห์ ซึ่งท่าน
สมาชิกท่านใดที่ได้รับแจ้งปัญหาจากประชาชน ก็สามารถชี้แจงในที่
ประชุมรับทราบ ทุกวัน จันทร์ของสัปดาห์ เวล า ๐๙ .๐๐ น.
ผมขอเรียนเชิญสมาชิกส ภาทุกท่านในที่น้เี ข้ าประชุมร่วมกันครับ
เพื่อให้ขา้ ราชการฝ่า ยปฏิบัติดาเนินการต่อ ไป และเทศบาลเมือง
สะเตงนอกก็ยังมีศูนย์ประสานงานรับเรื่องร้ องทุกข์อยู่แล้ว และเ ปิด
บริการตลอด ขอบคุณครับ

-๓๗-

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์
ขอบคุณครับ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอแนะเพิ่มเติม เรียน
ประธานสภา
เชิญครับ
นางอุมาพร ใจแผ้ว
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒

เรียนประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล ดิฉันนางอุมาพร
ใจแผ้ว สมาชิกสภาเทศบาล เขต ที่ ๒ ขอสอบถ ามท่านนายกว่า
เทศบาลเมือง สะเตงนอก มีหมายเลข CALL CENTER หรือไม่ค่ ะ
เพือ่ รับแจ้งเหตุตลอด ๒๔ ชั่วโมง ขอบคุณค่ะ

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์
ประธานสภา

มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอเพิ่มเติม ขอเรียนเชิญครับ

นายบากอรี บาเก็ง
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๑

ขอบคุณท่านประธาน ผมอยากทราบว่า เทศบาลเมือง
สะเตงนอก มีการจัดตัง้ ชมรมกานัน – ผูใ้ หญ่บ้านหรือไม่ครับ

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์
ประธานสภา

ท่านใดมีการเสนอเพิ่มเติม ขอเรียนเชิญครับ

นายมะสดี หะยียะปาร์
เลขานุการนายก

เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาผูท้ รงเกียรติ ผมนาย
มะสดี หะยียะปาร์ ผมขอฝากเจ้
าหน้าที่รับผิดชอบ
ไม่ว่าด้านใดก็แล้วแต่ อาทิเช่น งานกิจการสภ า การปฏิบัติงาน
ยังขาดตกบกพร่องในการ แจกเอกสาร และในครั้ง ต่อไปผมขอฝาก
เจ้าหน้าที่ที่รับผิด ชอบด้วย ในการแจกเอกสา รการประชุมซึ่งเมื่อ
สมัยที่ผ่านมา ผมได้ฝ ากให้เจ้าหน้าที่รับท ราบและแก้ไขปรับปรุง
แล้ว แต่ยังไม่ได้การปรับปรุง ขอบคุณครับ

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์
ขอบคุณครับ มีสมาชิกสภาท่านใดมีการเสนอเพิ่มเติม ขอ
ประธานสภา
เรียนเชิญครับ
นางอุมาพร ใจแผ้ว
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒

ขออนุญาตที่ประชุมอีกครั้งค่ะ เกี่ยวกับเรื่องตลาดเทศบาล
จะเปิดให้บริการเมื่อไร ถนนที่กาลังสร้างอยู่ ไม่ทราบว่าจะแล้วเสร็ จ
เมื่อไร ขอบคุณค่ะ

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์
สมาชิกสภาท่านใดมีการเสนอเพิ่มเติม ขอเรียนเชิญครับ
ประธานสภา
เมื่อไม่มี ขอเรียนเชิ ญนายกเทศมนตรีชแี้ จงข้ อสอบถามของ
สมาชิกสภาครับ

-๓๘-

นายเกษมสันต์ สาแม
นายกเทศมนตรี

ผมขอขอบคุณ ในเรื่องของข้อสอบถามที่สมาชิกสภาได้
เรียนถามผมขอตอบข้อซักถามตามลาดับดังนี้
๑. เทศบาลเมืองสะเตงนอก มีหมายเลขฉุกเฉิน และ CALL
CENTER ดังนี้
๑) หมายเลข CALL CENTER ๐-๗๓๒๖-๔๕๒๒
๒) หมายเลขฉุกเฉิน ๑๙๙
๓) ความถี่วิทยุสื่อสาร ๑๖๒.๘๕๒๐ MHZ
๒. ในเรื่องของตลาดสดเทศ บาล ได้ดาเนินการเสร็ จแล้ว
แต่กาลังดาเนินการก่อ สร้างคูระบายน้า และท างเดินเท้า หาก
การก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อไร พร้อมที่จะเปิ ดให้บริการทันที และก าร
เปิดจองแผงขายของ ผมอ ยากให้สมาชิกสภาทุกท่ านได้แสดงความ
คิดเห็นร่วมกันอีกครั้ ง หลังจากการก่อสร้าง เสร็จสิน้ สมบูรณ์
เพื่อเป็นการสร้างราย ได้ให้กับพ่อแม่พ่นี ้ องชาวสะเตงนอก ขอบคุณ
ครับ

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์
ขอบคุณครับ มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอเพิ่มเติม ขอเรียน
ประธานสภา
เชิญครับ
นายบากอรี บาเก็ง
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๑
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์
ประธานสภา
นายเสรี เรืองกาญจน์
รองนายกเทศมนตรี

สวัสดีครับท่านประธานที่เคารพ ผมอยากทราบว่า เรื่องที่
ผมได้ สอบถามไปแล้ว ว่าจะมี การจัดตัง้ ชมรมกานัน – ผูใ้ หญ่บ้าน
หรือไม่ครับ
เชิญคณะบริหารชีแ้ จงครับ
ขอขอบคุณเพื่อนสมาชิกครับ ผมขอแจ้งให้ทราบว่า เราได้มี
การจัดตัง้ ชมรมกานัน – ผูใ้ หญ่บ้าน แต่ยังไม่ ได้มกี าร เรียนประชุม
กาหนดที่ชัดเจน และได้ปรึก ษาหารือกับทาง ฝ่ายปกครองเบื้องต้น
แล้วว่า จะทาอย่างไรให้ฝ่ายปก ครองมีส่วนร่วมในการผ ลัก ดันและ
พัฒนาพื้นทีส่ ะเตงนอก และผมจะนาข้ อเสนอของท่านสมาชิกเข้ าใน
ที่ประชุมประจาสัปดาห์ อีกครั้งหนึ่ง ผมขอชี้ แจงเพียงเท่านีค้ รับ
ขอขอบคุณครับ

-๓๙-

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์
สมาชิกสภาท่านใดจะเสนอเพิ่มเติม ขอเรียนเชิญครับ
ประธานสภา
ถ้าไม่มี ผมขอให้เลขานุการสภาอ่านข้อระเบียบเพิ่มเติมครับ
นายสมหมาย ลูกอินทร์
เลขานุการสภา

ผมขอทาความเข้าใจให้สมาชิกสภารับทราบว่า ในการ
ประชุมสภาครั้งต่อไป ท่านสมาชิกสภาท่านใดที่ มีกระทู้ถาม
ผูบ้ ริหาร ขอให้ท่านทา หนังสือยื่นต่อประธา นสภา ซึ่งท่านสามารถ
ศึกษาได้ตามระเบียบกร ะทรวง มหาดไทย ว่าด้ว ยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ .ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๔ หมวด ๗ ข้อ (๘๗)(๘๘)(๘๙)(๙๐) (๙๑)(๙๒)(๙๓)
(๙๔)( ๙๕)( ๙6)( ๙๗)(๙๘ )( ๙๙)( ๑๐๐ )( ๑๐๑ ) และข้อ (๑๐๒ )
ผมอยากให้สมาชิกสภาทุ กท่านปฏิบัติให้เป็นไ ปตามระเบียบกาหนด
โดยท่านสามารถถามได้ แต่ต้องยื่นหนังสือล่วงหน้าต่อประธานสภา
ส่วนอีกเรื่อง ผมได้รั บการประสาน ทางโทรศัพท์จาก
ปศุสัตว์จังหวัดยะลา ว่า ทางปศุสัตว์จังหวั ดยะลาร่วมกับเทศบาล
เมืองสะเตงนอก จะออกห น่วยบริการฉีดวัคซีนป้ องกันโรค
พิษสุนัขบ้า ในระหว่า
งวันที่ ๔ – ๕ เมษายน ๒๕๕๕
ผมขอประชาสัมพั นธ์ให้สมาชิกสภาท่านใ ดสนใจจะใช้บริการ
ขอเรียนเชิญได้ครับ โดยมีกาหนดดังนี้
๑. วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๕ จะออกหน่วยที่วัดตรีมิ ตร
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
๒. วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๕ จะออกหน่วยที่วัดหลัก ห้า
เวลา ๐๙.๐๐– ๑๒.๐๐ น.
ครับผมขอแจ้งรายละเอียดเพียงเท่านี้ สวัสดีครับ

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์
ขอขอบคุณครับ ในการดาเนินการของผมในวันนี้ หากมีข้อ
ประธานสภา
ผิด พลาดประการใด โดยเฉพา ะชื่อสกุลของท่านสมาชิ กสภา
ผมขออภัย ไว้ ณ ที่น้ดี ว้ ย สุดท้ายขอ ให้ทุกท่านเดิ นทาง
โดยสวัสดิภาพ ผมขอปิดการประชุม สวัสดีครับ
ปิดการประชุม

เวลา ๑๒.๐๐ น.
ผูจ้ ดรายงานการประชุม
(นายสมหมาย ลูกอินทร์)
เลขานุการสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก

-๔๐ -

อับดุลนาเซร์ ฮะ ผูต้ รวจรายงานการประชุม
(นายอับดุลนาเซร์ ฮะ)
ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม

สมชัย หิตานุกูล ผูต้ รวจบันทึกรายงานการประชุม
(นายสมชัย หิตานุกูล)
กรรมการตรวจรายงานการประชุม

อับดุลเลาะ กาซอ ผูต้ รวจรายงานการประชุม
(นายอับดุลเลาะ กาซอ)
เลขานุการกรรมการตรวจรายงานการประชุม

----------------------------------------------------------------------สภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก ได้รับรองรายงานการประชุมฉบับนีเ้ รียบร้อยแล้ว
เมื่อคราวประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก ครัง้ ที่ ๓/๒๕๕๕ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ (ครั้งที่ ๒)
วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๕
(ลงชื่อ) อับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์
(นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์)
ประธานสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก

