รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ (ครั้งที่ ๑)
วัน อั งคาร ที่ ๓ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
………………………………………..
ผู้มาประชุม
ที่
ชือ่ -สกุล
๑. นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์
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
กูเ้ กียรติ
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

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

หมายเหตุ

-๒-

ผู้เข้าร่วมประชุม
ที่

ชือ่ -สกุล
สาแม

ตาแหน่ง

๑.

นายเกษมสันต์

๒.

นายเสรี

๓.

นายสมภพ

๔.

นายอับดุลอายิ

๕.

นายนิพนธ์

มาหลง

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นิพนธ์

มาหลง

๖.

นายมะสดี

หะยียะปาร์

เลขานุการนายกเทศมนตรี มะสดี

หะยียะปาร์

๗.

นายต่วนมาหามะอับดุลคอเดร์ ต่วนกาจิ

เรืองกาญจน์

นายกเทศมนตรี

ลายมือชือ่
เกษมสันต์

สาแม

รองนายกเทศมนตรี

เสรี

มีเดช

รองนายกเทศมนตรี

สมภพ

มีเดช

สามะ

รองนายกเทศมนตรี

อับดุลอายิ

สามะ

๘.

นายอนุชติ กิตติพฒ
ุ ิพงศ์

๙.

นายเกรียงศักดิ์

อินทรสกุล

๑๐. นางนริศรา สาและ
๑๑. นางสาวต่วนมารีนี เด่นอุดม
๑๒. นางสาวปวีณา สุหลง
๑๓. นายอันวารี แวหะยี

เลขานุการนายกเทศมนตรี
ปลัดเทศบาล

เรืองกาญจน์

ต่วนมาหามะอับดุลคอเดร์
ต่วนกาจิ
อนุชติ กิตติพฒ
ุ ิพงศ์

หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล เกรียงศักดิ์
ผู้อานวยการกองคลัง
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าหน้าที่ธรุ การ

นริศรา

อินทรสกุล
สาและ

ต่วนมารีนี เด่นอุดม
ปวีณา

สุหลง

ผู้ชว่ ยเจ้าหน้าที่พฒ
ั นาชุมชน อันวารี

แวหะยี

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น.
นายสมหมาย ลูกอินทร์ ครับขณะนีท้ า่ นสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก ได้มา
เลขานุการสภาฯ ครบองค์ประชุมแล้ว ขอเรียนเชิญท่านประธานสภาดาเนินการ
ประชุมต่อไปครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ ขอความสันติสุขแด่ทา่ นทัง้ หลาย เรียนนายกเทศมนตรี
ประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และผู้มเี กียรติทกุ ท่าน ระเบียบ
วาระการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก ครัง้ ที่ ๒/๒๕๕๕
สมัยสามัยสมัยที่ ๒ (ครัง้ ที่ ๑) วัน อังคาร ที่ ๓ เดือน เมษายน
พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.

หมายเหตุ

-๓-

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ทปี่ ระชุมทราบ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ ๑.๑ เนือ่ งจากเมือ่ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๕
ประธานสภา
เวลา ๑๒.๑๕ น. เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบ ทีถ่ นนรวมมิตร
เขตเทศบาลนครยะลา อาเภอเมือง จังหวัดยะลา ผมขอให้ทกุ ท่าน
ระมัดระวังด้วยครับ
๑.๒ เรือ่ งการจัดโครงการกีฬาต้านยาเสพติด
สะเตงนอกคัพ ประจาปี ๒๕๕๕
รับสมัครตัง้ แต่วันที่ ๑๐ -๑๑
เมษายน ๒๕๕๕ เปิดพิธแี ละเริม่ แข่งขันวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๕
ณ สนามฟุบอลศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนยะลา ประเภทการ
แข่งขันกีฬาดังนี้





แข่งขันฟุตบอล รุน่ เยาวชน
แข่งขันฟุตบอล รุน่ อาวุโส อายุ ๓๕ ปีขึ้นไป
แข่งขันเซปักตะกร้อ
แข่งขันกีฬาเปตอง

ซึ่งเมือ่ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๕ คณะทางานผู้รบั ผิดชอบ
ได้เชิญผู้จดั การทีม ผู้นาชุมชน เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือการจัด
กีฬาต้านยาเสพติดสะเตงนอกคัพ ประจาปี ๒๕๕๕ ซึ่งมติทปี่ ระชุม
จะจัดกีฬาภายในเทศบาลเมืองสะเตงนอก เปิดรับสมัครนักกีฬา
แต่ละประเภทตัง้ แต่วันที่ ๑๐
-๑๑ เมษายน ๒๕๕๕
ณ ห้องกองการศึกษา หากท่านสมาชิกสภาจะดทราบรายละเอียด
สามารถดูได้ทหี่ อ้ งกองศึกษา
๑.๓ เรือ่ งโครงการจัดงานกีฬาเทศบาลสัมพันธ์
“โพธิท์ องเกมส์” ประจาปี ๒๕๕๕ ระยะเวลาการจัดโครงการ
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
ทีป่ ระชุม รับทราบ

-๔-

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
ครั้งแรก วันศุกร์ ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕
นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ ขอให้สมาชิกสภาทุกท่านตรวจรายงานการประชุมสภา
ประธานสภาฯ เทศบาลเมืองสะเตงนอกครัง้ แรก วันศุกร์ ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕
จะแก้ไขหรือเพิม่ เติมข้อความ ขอเรียนเชิญครับ ถ้าไม่มผี มขอมติ
ทีป่ ระชุมรับรองรายการประชุม ท่านใดรับรองรายการประชุมโปรด
ยกมือครับ
ทีป่ ระชุม มีมติ เห็นชอบ ๑๓ เสียง
งดออกเสียง ๕ เสียง
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องนายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอกแถลงนโยบาย
ประธานสภาฯ ขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีแถลงนโยบายครับ
นายเกษมสันต์ สาแม ครับท่านประธานสภา รองประธานสภา คณะผู้บริหาร
นายกเทศมนตรี สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
ผมนายเกษมสันต์ สาแม ได้รบั ความไว้วางใจมาในตาแหน่ง
นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก วันนีน้ ับเป็นโอกาสทีด่ ี ทีไ่ ด้มา
แถลงนโยบาย เพือ่ ความเจริญอยูเ่ ย็นเป็นสุขของพีน่ ้องประชาชน
ในตาบลสะเตงนอก แต่ก็ต้องอยูบ่ นพืน้ ฐานของข้อมูลเศรษฐกิจ
สังคม การเมือง และการปกครอง ในปัจจุบนั ตามสภาพปัญหา
สถานการณ์ทเี่ กิดขึ้นในท้องถิน่ ของตาบลสะเตงนอกผมขอให้ความ
เชื่อมัน่ แก่สภาอันเป็นองค์กรทีม่ อี านาจหน้าทีค่ วบคุมการบริหาร
ว่าจะบริหารราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความมุง่ มัน่
ทีจ่ ะพัฒนาท้องถิน่ ให้มคี วามเจริญก้าวหน้า ทัง้ นีโ้ ดยยึดประโยชน์
สูงสุดของประชาชนเป็นทีต่ งั้ อย่างแท้จริง ดังนัน้ เพือ่ ให้การบริหาร
สามารถบรรลุตามแนวทางทีก่ ล่าวไว้ ทีใ่ ห้สังคมอยูเ่ ย็นเป็นสุข
กระผมและคณะผู้บริหารได้กาหนดนโยบาย ขอให้ทกุ ท่านเปิด
ดูคาแถลงนโยบายทีผ่ มได้แจกไปแล้ว ดังต่อไปนี้

-๕-

คาแถลงนโยบาย
ของ
นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก
นโยบายการบริหารราชการของนายกเทศมนตรีและคณะ
ผู้บริหารเทศบาลเมืองสะเตงนอก ได้มงุ่ เน้นให้สังคมอยูเ่ ย็นเป็นสุข
บนพืน้ ฐานข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และการ
ปกครอง ในปัจจุบนั สภาพปัญหา สถานการณ์จริงทีเ่ กิดขึ้นใน
ท้องถิน่ ของเรา กระผมขอให้ความเชื่อมัน่ แก่สภาอันเป็นองค์กรทีม่ ี
อานาจหน้าทีค่ วบคุมการบริหาร ว่าจะบริหารราชการด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต มีความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะพัฒนาท้องถิน่ ให้มคี วามเจริญ
ก้าวหน้า ทัง้ นีโ้ ดยยึดประโยชน์สุขของประชาชนเป็นทีต่ งั้ อย่าง
แท้จริงดังนัน้ เพือ่ ให้การบริหารสามารถบรรลุและดาเนินไปตาม
แนวทางทีก่ ล่าวไว้ กระผมและคณะผู้บริหารจึงกาหนดนโยบายไว้
ดังต่อไปนี้
๑. นโยบายด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
และกีฬา
มีแนวทางการพัฒนาดังนี้
๑.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ก่อนวัยเรียนให้มคี ุณภาพ
๑.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล ในการถ่ายโอน
ภารกิจ ด้านการศึกษา จากกระทรวงศึกษาธิการมาสูท่ อ้ งถิน่
โดยการรับโอนกิจกรรมด้านการศึกษา มา
สังกัดเทศบาล
ตามเกณฑ์การประเมินความพร้อม
๑.๓ ส่งเสริมและสนับสนุน การพัฒนากระบวนการศึกษา ทัง้ ใน
ระบบและนอกระบบ
๑.๔ ส่งเสริมและสนับสนุน การศึกษาด้านเทคโนโลยีและ
ภาษาต่างประเทศ (เพือ่ รองรับกลุม่ ประเทศอาเซียน)
ส่งเสริมด้านการก่อสร้างเพือ่ ปรับปรุงภูมทิ ศั น์ แหล่งท่องเทีย่ วและ
สถานทีอ่ อกกาลังกาย
๑.๕ ส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรมประเพณี วิถีชุมชนท้องถิน่
เช่น งานฮารีรายอ งานเมาลิด งานทาบุญเดือนสิบ งานลอย
กระทงงานสงกรานต์ งานพิธเี ข้าสุนัต งานกวนอาซูรอ ฯลฯ

-๖-

นายเกษมสันต์ สาแม ๑
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๑

.๖ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศาสนสถาน ศูนย์การศึกษา
อิสลามประจามัสยิด (ตาดีกา) สถาบันการสอนอัลกุรอาน
(กีรออาตี) ของชุมชน และพุทธศาสนาวันอาทิตย์
๑.๗ สนับสนุนการสงเคราะห์ค่าทาศพทุกระดับชั้น อย่างเท่า
เทียมกันทุกศาสนา
๑.๘ ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาทุกระดับ เพือ่ สุขภาพและเป็น
จุดเริม่ ต้นของการพัฒนากีฬาในตาบลสะเตงนอก
.๙ จัดให้มที นุ การศึกษาสาหรับเด็กกาพร้า เด็กยากจน
ผู้ยากไร้ ตลอดจนผู้เสียโอกาส
๑.๑๐ จัดให้มสี นามกีฬาประจาตาบลสะเตงนอก เพือ่ เป็นสถานที่
ออกกาลังกายและเพือ่ จัดกิจกรรมในด้านต่าง ๆ ของประชาชนใน
ตาบลสะเตงนอก

๒. นโยบายด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย
มีแนวทางการพัฒนาดังนี้
๒.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วม ของประชาชนในการ
รักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน
จัดให้มบี คุ ลากร ยานพาหนะ เครือ่ งมือ และอุปกรณ์ทตี่ ้องใช้ใน
การดาเนินงานด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน
๒.๒ ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของชุมชนให้เข้มแข็งและมี
ความสามัคคี
๒.๓ จัดหามาตรการ เฝ้าระวังความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
เช่น การจัดตัง้ เวรยาม ภายในชุมชน
๒.๔ สนับสนุนการดาเนินงานของอาสาสมัครป้องกันภัยพลเรือน
ชุดรักษาความปลอดภัยภายในหมูบ่ า้ น
๒.๕ ประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน ทางภาครัฐและเอกชน
เพือ่ รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

๓. นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
มีแนวทางการพัฒนาดังนี้
๓.๑ ต่อยอดการก่อสร้าง ปรับปรุง บารุงรักษา ถนน
ทางเดินเท้า สะพาน คูระบายน้า และคูคลอง

-๗-

นายเกษมสันต์ สาแม ๓
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๓

.๒ ก่อสร้าง ปรับปรุง พัฒนา ด้านสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ
๓.๓ พัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้า ขยายเขตระบบไฟฟ้า
ผิวจราจร มีไฟฟ้าสว่างในหมูบ่ า้ น
๓.๔ พัฒนาและปรับปรุงระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาน้าท่วม
ขุดลอกคูคลองทีต่ นื้ เขิน ตลอดจนจัดให้มคี ูระบายน้าในชุมชน
.๕ ดาเนินการจัดวางผังเมืองให้เป็นระเบียบเรียบร้อย และ
ปรับปรุงภูมทิ ศั น์ในสถานทีส่ าธารณะ ตลอดจนก่อสร้างสถานที่
พักผ่อนหย่อนใจ

๔. นโยบายด้านเศรษฐกิจและลดปัญหาความยากจน

๔

มีแนวทางการพัฒนาดังนี้
๔.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มกี ารจัดตัง้ ตลาด เพือ่ การกระจาย
ผลผลิต และผลิตภัณฑ์ของชุมชน
๔.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างอาชีพ การรวมกลุม่
ตลอดจนการเพิม่ รายได้ให้แก่ประชาชน
๔.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการเกษตรและ
กิจกรรมอื่น ๆ ทีส่ อดคล้องกับแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
๔.๔ จัดให้มศี ูนย์ฝึกอาชีพสาหรับเยาวชนและประชาชนในตาบล
สะเตงนอก
๔.๕ ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพตามภูมปิ ญ
ั ญา
ท้องถิน่ เพือ่ การมีงานทา เพิม่ รายได้ ลดรายจ่าย และเป็นการ
ขยายโอกาส
.๖ ส่งเสริมและสนับสนุนการจาหน่ายสินค้าราคาประหยัด

๕. นโยบายด้านการสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม
มีแนวทางการพัฒนาดังนี้
๕.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนารูปแบบ และระบบการ
จัดบริการสาธารณสุขขั้นพืน้ ฐานให้ครอบคลุม และทัว่ ถึง
กลุม่ เป้าหมาย
๕.๒ ส่งเสริมมาตรการ การป้องกัน เฝ้าระวัง ควบคุมโรคติดต่อ
และโรคไม่ติดต่อ

-๘-
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๖

๖

.๓ ให้การสงเคราะห์และสนับสนุนแก่ผู้ยากไร้ ผู้พิการหรือ
ทุพพลภาพและผู้ด้อยโอกาส ให้มคี ุณภาพชีวิตทีด่ ี และสามารถ
พึง่ ตนเองได้
๕.๔ ส่งเสริมมาตรการ การป้องกัน เฝ้าระวัง และบาบัดผู้เสีย่ ง
ต่อการติดยาเสพติด
๕.๕ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬา ตลอดจนการ
ออกกาลังกายเพือ่ สุขภาพ
๕.๖ ส่งเสริมและจัดระบบความรูด้ ้านการสาธารณสุข และสร้าง
มาตรฐานด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือกอื่น ๆ และ
สมุนไพรเพือ่ การนาไปใช้ในระบบบริการสุขภาพ อย่างมีคุณภาพ
และปลอดภัย
๕.๗ สร้างจิตสานึกในการอนุรกั ษ์ และการจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
๕.๘ ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ ขยะมูลฝอย
สิง่ ปฏิกูล และระบบบาบัดน้าเสีย
๖.นโยบายด้านการบริหารจัดการ
มีแนวทางการพัฒนาดังนี้
๖.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย โดยมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นพระประมุข และให้
ประชาชนในตาบลสะเตงนอกได้มคี วามรูค้ วามเข้าใจกระบวนการ
ทางการเมืองภาคประชาชน
.๒ ปรับปรุงและเสริมสร้างความพร้อมของเทศบาลเมือง
สะเตงนอก ให้เป็นหน่วยงานบริการสังคมทีด่ ี และมีมาตรฐานการ
บริการ
.๓ ประสานงานและสร้างเครือข่ายการทางาน ทัง้ ภาครัฐ
ภาคเอกชน และภาคประชาชน
๖.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
และการทาประชาพิจารณ์

-๙-
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.๕ ส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลือ่ นขององค์กรชุมชน และ
คณะกรรมการชุมชน ทีด่ าเนินกิจกรรมต่าง ๆ โดยชุมชนและเพือ่
ชุมชน
๖.๖ พัฒนาระบบการบริหารงานของเทศบาลให้สามารถบริการ
ประชาชนได้อย่างทัว่ ถึง รวดเร็ว ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ
๖
.๗ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชน สังคม มีการเฝ้าระวัง มีการ
ตรวจสอบ และติดตามประเมินผล การดาเนินงานทางด้านการ
บริหารจัดการ ของเทศบาลเมืองสะเตงนอกได้ทกุ ระดับ
ครับ นโยบายทีก่ ระผมได้กล่าวมาทัง้ หมด ความมุง่ หมาย
หลัก ๆ คือพัฒนาเมืองสะเตงนอก ซึ่งกระผมได้เขียนไว้ ๖ ด้าน
ด้วยกัน และในการดาเนินกิจกรรมให้เป็นไปตามนโยบายนัน้ ๆ
ปัจจัยทีส่ าคัญต้องมีส่วนร่วมของชุมชนทุกภาคส่วนต้องเข้ามา
ช่วยกัน เพือ่ ขับเคลือ่ นเป็นพลังทีส่ าคัญ เราต่างก็ทราบกันเป็นอย่าง
ดีว่าสภาพปัญหาทีเ่ กิดขึ้นในท้องถิน่ เวลานี้ มีอยูด่ ้วยกันมากมาย
หลายอย่าง หลายเรือ่ ง หลายด้าน ดังนัน้ การแก้ปญ
ั หาบ้านเมือง
และการดาเนินงานตามนโยบายทีก่ ระผมได้แถลงนโยบายไปแล้วนัน้
จะเกิดผลในทางปฏิบตั ิ จะสัมฤทธิผ์ ลได้ต้องด้วยความเข้าใจร่วมมือ
ของทุกภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้องตัง้ แต่ระดับภายในเทศบาลด้วยกัน และ
ภายนอกอันได้แก่พนักงานส่วนราชการต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ชุมชน
ประชาชน ตลอดจน สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
ผู้ทรงเกียรติทกุ ท่าน กระผมร่วมกับคณะผู้บริหารเชื่อมัน่ เป็น
อย่างยิง่ ว่าด้วยศักยภาพจะสามารถนาพาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
ไปสูค่ วามเจริญรุง่ เรือง มีความสงบสันติ สะดวกสบาย และทันสมัย
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนให้อยูเ่ ย็นเป็นสุข
ควบคูไ่ ปกับสภาพชีวิตทีด่ ีของประชาชนทุกคนต่อไปทุก ๆ ด้าน ของ
นโยบายทีผ่ มได้แถลงไปแล้วทัง้ ๖ ด้าน คิดว่าคงจะเข้าใจพอสมควร
ผมก็ยนิ ดีทจี่ ะแก้ไข ข้อไหนทีไ่ ม่ชัดเจน หรือไม่เข้าใจอย่างไร ผมขอ
เรียนเชิญสภาแห่งนีถ้ ามได้ ผมจะเปิดโอกาสให้เสนอแนะหรือจะ
เพิม่ เติมแก้ไข ผมจะได้ชี้แจงและอธิบายให้เข้าใจ ขอบคุณมาก
สวัสดีครับ

-๑๐-

นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ ครับ ขอขอบคุณนายกเทศมนตรีและคณะผู้บริหาร ทีม่ ี
ประธานสภาฯ โอกาสได้แถลงนโยบาย เพือ่ บริหารงานตามแนวทางทีก่ ล่าว
เมือ่ สักครู่ เพือ่ ความสงบสุขของประชาชน ของสังคม ในโอกาสนี้
เปิดโอกาสให้สมาชิกสภาทุกท่าน เสนอแนะดังทีน่ ายกเทศมนตรี
ได้แถลงนโยบาย ขอเรียนเชิญครับ
นางอุมาพร ใจแผ้ว ขออนุญาตค่ะ กล่าวสวัสดีทา่ นประธานสภาและคณะ
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒ ผู้บริหาร ดิฉันนางอุมาพร ใจแผ้ว สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
สะเตงนอก เขตที่ ๒ นโยบายทีท่ า่ นนายกเทศมนตรีได้แถลง
นโยบาย
นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ ท่านสมาชิกสภากรุณายืนด้วยครับ
ประธานสภาฯ
นางอุมาพร ใจแผ้ว ขออภัยค่ะ พอดีเท้าเจ็บ
ขอโทษด้วยค่ะคือนโยบายของท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒ นายกเทศมนตรี ดิฉันเห็นด้วย แต่ว่าส่วนหนึง่ ตอนนีท้ ใี่ กล้จะมาถึง
คือว่าท่านคงจะทราบช่วงปีใหม่ทผี่ ่านมาเกิดปัญหาน้าท่วมครัง้ ใหญ่
จึงทาให้พนี่ ้องชาวสะเตงนอกได้รบั ความเดือดร้อน ดังนัน้ ไม่กเี่ ดือน
ข้างหน้าจะเข้าสูฤ่ ดูฝน อยากจะทราบว่าท่านนายกเทศมนตรี
คงจะทราบดีว่าน้าท่วมเป็นปัญหาสาคัญในเขตพืน้ ทีส่ ะเตงนอก
อยากจะทราบมาตรการป้องกันน้าท่วมของท่านนายกเทศมนตรี ว่า
เตรียมมาตรการความพร้อมในการรองรับปัญหาน้าท่วมและ
หลังจากเกิดปัญหาน้าท่วม ท่านจะมีมาตรการรองรับอย่างไร
อยากทราบตรงนีค้ ่ะ จะได้นาเรียนให้กับพีน่ ้องชาวสะเตงนอกในเขต
ทีด่ ิฉันดูแลอยูไ่ ด้รบั ทราบ ขอบคุณค่ะ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ ขอเรียนเชิญนายกเทศมนตรีชี้แจง อธิบายทีส่ มาชิกสภาได้
ประธานสภาฯ ถาม ขอเรียนเชิญครับ
นายเกษมสันต์ สาแม ครับ สวัสดีอีกครัง้ ท่านสมาชิกสภาเปิดดูนโยบายหน้าที่ ๓
นายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรี ได้เขียนชัดเจนไว้แล้ว คือ
นโยบายด้านการพัฒนา
โครงสร้างพืน้ ฐาน ข้อ ๓.๔ พัฒนาและปรับปรุงระบบป้องกันและ
แก้ไขปัญหาน้าท่วม ขุดลอกคูคลองทีต่ นื้ เขิน ตลอดจนจัดให้มี

-๑๑-

นายเกษมสันต์ สาแม
คูระบายน้าในชุมชน คือแนวนโยบายทีค่ ณะผู้บริหารได้เขียนไว้ และ
นายกเทศมนตรี ครอบคลุมทุกเรือ่ ง ในการป้องกันเริม่ แรกผมก็อยากนาเรียนให้สภา
ได้รบั ทราบ เมือ่ ประชาชนได้เลือกผมและท่านเข้ามาพัฒนาตาบล
สะเตงนอก ท่านคงทราบดีแล้วจานวนหมูบ่ า้ นของตาบล
สะเตงนอก มีทงั้ หมด ๑๓ หมูบ่ า้ น พีน่ ้องประชาชน จานวน
๒๙,๐๐๐ กว่าคน พืน้ ทีร่ อบนอกเทศบาลนครยะลา ไม่ว่าทางทิศ
เหนือ ทิศใต้ ทางทิศตะวันออก เป็นพืน้ ทีส่ ะเตงนอกทัง้ ตาบล ที่
กล่าวมาให้สภาแห่งนีไ้ ด้รบั ทราบในสภาพพืน้ ที่ ในการทีจ่ ะ
แก้ปญ
ั หาให้เพือ่ นสมาชิกสภาได้ศึกษาสภาพพืน้ ทีก่ ่อน วัฒนธรรม
ประเพณี ในพืน้ ทีข่ องเราไม่เหมือนในกรุงเทพ สงขลา หาดใหญ่
วัฒนธรรมในพืน้ ทีข่ องสะเตงนอก มี ๒ ศาสนา คือศาสนาพุทธ และ
ศาสนาอิสลาม มีสองประเพณีสองวัฒนธรรม ส่วนนีต้ ้องเข้าใจด้วย
เหมือนกัน แต่สภาพพืน้ ที่ วันนีท้ า่ นสมาชิกสภาได้นาเรียนถามถึง
การแก้ปญ
ั หาน้าท่วมได้รบั ทราบว่า สภาพพืน้ ทีใ่ นตาบลสะเตงนอก
เป็นอย่างไร และน้ามาจากไหน ฝั่งตะวันตกของนครยะลาเป็นแม่น้า
ปัตตานี ซึ่งทางเทศบาลนครยะลาได้สร้างเขื่อนกาแพงขวางกัน้
ขอบแม่น้ามีส่วนหนึง่ ทีย่ งั ไม่ได้กนั้ คือส่วนทีเ่ ป็นรอยต่อระหว่าง
เทศบาลนครยะลากับตาบลสะเตงนอก ซึ่งสิน้ สุดอยูแ่ ถวโรงเรียน
อาชีวะ และบ้านลางา พอเวลาฤดูฝนน้าในแม่น้าปัตตานีจะล้นแม่น้า
และไหลเข้ามาในตาบลสะเตงนอก อย่างเดียวทีจ่ ะแก้ปญ
ั หาน้าท่วม
ในพืน้ ที่ หมูท่ ี่ ๕ ก็ต้องสร้างเขื่อนกัน้ น้าเหมือนทีน่ ครยะลาได้สร้าง
ไปแล้ว กัน้ น้าจากแม่น้าปัตตานี พูดได้ แต่เป็นไปได้ยาก เพราะต้อง
ใช้งบประมาณเป็นจานวนมาก เป็นล้าน และวิธแี ก้ไขปัญหาเบือ้ งต้น
คือจัดเรือเพือ่ เตรียมพร้อมอพยพประชาชนในพืน้ ทีน่ ้าท่วม ส่วนน้า
ในแม่น้าปัตตานีทไี่ หลทะลักเข้าในตาบลสะเตงนอกในพืน้ ทีห่ มูท่ ี่ ๕
ทางฝั่งอาชีวะ ทีพ่ นื้ นีก้ ็เป็นพืน้ หนึง่ ทีเ่ กิดปัญหาน้าท่วม
ทีเ่ ตรียมพร้อมทุกปีคือนาเรือตัง้ ไว้เพือ่ เตรียมอพยพประชาชน
ภัยธรรมชาติเราไม่อาจทราบได้ เมือ่ เกิดขึ้นมาแล้วต้องแก้ไขปัญหา
สุดความสามารถ อีกส่วนหนึง่ น้ามาจากตาบลบุดีทางหมูบ่ า้ น
จือนือแรไหลลงมาสูข่ ้ามฝั่งมาของหมูท่ ี่ ๒ ตาบลบุดี ไหลผ่านไป
ทางหมูท่ ี่ ๘ หมูท่ ี่ ๖ และ หมูท่ ี่ ๙ โดยพยายามให้น้าไหลผ่าน

-๑๒-

นายเกษมสันต์ สาแม ลาคลองแถววัดตรีมติ ร ทีก่ ล่าวมาการลอกคูคลองทีต่ นื้ เขิน
นายกเทศมนตรี การระบายน้าได้เร็ว เมือ่ สองปีทแี่ ล้วทางคณะผู้บริหารคณะเดิมของ
ผมได้ไปแสดงวิสัยทัศน์ทสี่ านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
ยะลา ซึ่งหน่วยงานอยูด่ ้านหลังโรงเรียนสตรียะลา ได้ออกมาสารวจ
ทาผังและแบบแปลนเพือ่ แก้ปญ
ั หาน้าท่วมในส่วนของ
เบอเส้ง หมูท่ ี่ ๖ หมูท่ ี่ ๑๒ โดยขุดลาคลอง รูส้ ึกว่าท่านสมาชิกสภา
ในสภาแห่งนี้ ท่านได้อยูใ่ นพืน้ ทีด่ าเนินการด้วย ซึ่งเมือ่ ก่อนท่านยัง
ไม่ได้เป็นสมาชิกสภา ท่านเพาซี ท่านได้สารวจในพืน้ ทีต่ รงนัน้ ด้วย
สร้างเป็นคูใต้ถนนกว้าง ๒ .๕๐ เมตร ฝังลงมาใต้ถนน ตัง้ แต่
บ้านเบอเส้งลงมาใต้สะพานซอย ๑๒ เปิดแม่น้าอีกหนึง่ แม่น้า ต้อง
ใช้งบประมาณจานวนมาก ประมาณร้อยล้าน และน้าได้ไหลลงมา
ทางด้านหลังของเทศบาล ไหลไปทางหมูท่ ี่ ๑๓ และได้ปล่อยน้า
ไหลลงไปทางทิศตะวันออกทางวังพญา ปล่อยน้าให้ไหลไปทาง
วังพญา เราต้องคานึงศักยภาพของเทศบาลเมืองสะเตงนอก นัน่ คือ
แนวทางการแก้ปญ
ั หาทุกครัง้ ซึ่งทางคณะผู้บริหารได้เตรียมความ
พร้อมตลอดเวลา เพือ่ อยูช่ ่วยเหลือประชาชนทีป่ ระสพปัญหา
ทุกท่านทางานกันอย่างเต็มทีส่ ุดความสามารถตลอดยีส่ ิบสีช่ ั่วโมง
ผมก็มแี นวนโยบายของโครงสร้างพืน้ ฐาน ผมขออธิบายเพียงเท่านี้
สวัสดีครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ ไม่ทราบว่า มีทา่ นใดจะเสนอเพิม่ เติมเกีย่ วกับการแถลง
ประธานสภา นโยบายของนายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก ขอเรียนเชิญครับ
นายอับดุลนาเซร์ ฮะ ขอบคุณครับ เรียนท่านประธานสภาทีเ่ คารพและเพือ่ น
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๑ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทกุ ท่านกระผมนายอับดุลนาเซร์ ฮะ
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก เขตที่ ๑ กระผมก็มขี อทีจ่ ะซัก
ถามนโยบายด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
และกีฬา ในข้อ ๑.๘ สนับสนุนการสงเคราะห์ค่าทาศพทุกระดับชั้น
อย่างเท่าเทียมกันทุกศาสนา สนับสนุนการสงเคราะห์ค่าทาศพทุก
ระดับชั้นนีผ้ มไม่เข้าใจคาว่า “ทุกระดับชั้น” มาจากคนรากหญ้า
คนจน คนรวย หรือว่าเป็นอายุ ถ้าเป็นอายุเขาคลอดออกมากีว่ ัน
สมมติว่าเขาคลอดมาสามวัน และเขาได้เสียชีวิต อยากทราบว่า

-๑๓-

นายอับดุลนาเซร์ ฮะ ตรงนีไ้ ด้หรือไม่ และเราจะสนับสนุนตรงนีเ้ ท่าไหร่ ในการสนับสนุน
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๑ สงเคราะห์ค่าทาศพนี้ ผมไม่ทราบว่าคณะผู้บริหารวาระทีผ่ ่านมา
ท่านผู้บริหารท่านนีไ้ ด้ดาเนินการบรรจุนโยบายหรือไม่ผมก็ไม่ทราบ
เพราะว่าช่วงทีท่ า่ นหมดวาระไป เฉพาะในหมูท่ ี่ ๖ มีคนเสียชีวิตไปสี่
ถึงห้าคน แต่ก็ไม่ได้รบั การสนับสนุนตามทีท่ า่ นนายกเทศมนตรี
ได้แถลงนโยบายแต่อย่างใด หรือว่าท่านจากัดเริม่ ตัง้ แต่วันนีห้ รือ
ได้ดาเนินไปแล้ว ผมขอเสนอเพียงเท่านี้ สวัสดีครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ ขอบคุณครับ ขอเรียนเชิญฝ่ายบริหารชี้แจงครับ
ประธานสภา
นายเกษมสันต์ สาแม ครับ ผมขออนุญาตให้รองนายกคนที่ ๑ นาเรียนชี้แจง
นายกเทศมนตรี
นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ เรียนเชิญครับ
ประธานสภา
นายเสรี เรืองกาญจน์ ขอขอบคุณท่านประธานสภา เรียนประธานสภา
รองนายกเทศมนตรี คนที่ ๑ รองประธานสภา นายกเทศมนตรี สมาชิกสภา ตลอดจนข้าราชการ
พนักงานจ้างทีเ่ คารพรักทุกท่าน ก็ต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกสภา
ทีไ่ ด้เสนอแนะในส่วนของการสนับสนุนการสงเคราะห์ค่าทาศพทุก
ระดับชั้ น อย่างเท่าเทียมกันทุกศาสนา ปีทแี่ ล้วผมได้อยูใ่ นคณะ
ผู้บริหาร ซึ่งได้ดาเนินการไปแล้ว ปีนใี้ นเทศบัญญัติทาง
คณะผู้บริหารได้ตงั้ งบประมาณไว้ เนือ่ งจากการติดตามขาดช่วง
เพราะหมดวาระเสียก่อน ในเรือ่ งสนับสนุนการสงเคราะห์ค่าทาศพ
นี้ เรามีคณะกรรมการ ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการไว้แล้วอย่างชัดเจน
ได้เรียกมาพูดคุยเพือ่ จะจัดตัง้ ชมรม เพือ่ ให้กาหนดหลักเกณฑ์
แต่ปนี ี้ ขณะนีม้ าปฏิบตั ิงานยังไม่เป็นทางการ รอให้ทา่ น
นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายก่อน จึงจะนัดประชุมกัน
ผมก็รบั ทราบช่วงทีห่ มดวาระก็มผี ู้เสียชีวิตหลายรายผมก็ได้
ประสานทางชมรมโต๊ะอิหม่าน และทางคณะกรรมการดาเนินการ
ก็ไม่มคี าตอบ ซึ่งได้บอกว่าการดาเนินการยากลาบาก
ผมจะประสานต่อไป สาเหตุเพราะอะไร นโยบายทีผ่ ู้บริหารได้ตงั้ ไว้
ได้ตงั้ งบประมาณทาไมไม่สามารถดาเนินการได้ ทัง้ ที่ ปีทแี ล้วได้

-๑๔-

นายเสรี เรืองกาญจน์ ดาเนินการราบรืน่ พอหมดวาระ ทาไมไม่สามารถดาเนินการ
รองนายกเทศมนตรี เพราะว่ามีชาวบ้านเสียชีวิตคาถามนีเ้ ยอะมาก ช่วงเวลาสามเดือนที่
หมดวาระไม่สามารถทาตามนโยบายทีต่ งั้ ไว้ได้ ตรงนีต้ ้องขอเวลา
สักนิด ขอเวลาไปพูดคุยกับคณะกรรมการ ซึ่งมีคณะกรรมการ
เรียบร้อยแล้ว ผมขอโอกาสหน้าถ้ามีการประชุมสภาผมก็จะนา
รายละเอียดมาอธิบายและก็จะนารายละเอียดของผู้เสียงชีวิตแล้ว
จะดาเนินการอย่างไร สามารถดูแลกันได้อีกหรือไม่ ในระเบียบของ
ข้อปฏิบตั ิของเทศบาลหรือว่าจะดาเนินการแนวทางใด ตรงนีผ้ มขอ
เวลาท่านสักนิด เพราะว่าผมสามารถไปต่อยอดได้ในเรือ่ งของการ
สนับสนุนการสงเคราะห์ค่า ทาศพทุกระดับชั้น อย่างเท่าเทียม
กันทุกศาสนา ให้สมบูรณ์แบบเพราะว่าผมก็ยงั ไม่ได้เรียกมาพูดคุย
อาทิตย์หน้าผมจะนัดประชุมหลังจากท่านนายกเทศมนตรีได้แถลง
นโยบายไปแล้วอาทิตย์หน้าผมก็จะเรียกทุกชมรมทีอ่ ยูใ่ นพืน้
สะเตงนอกมาพูดคุยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของไทยพุทธ พีน่ ้องมุสลิม
และศาสนาคริสต์ จะมาพูดคุยเพือ่ กาหนดหลักเกณฑ์ทจี่ ะดูแลตรง
นีใ้ ห้ได้ ผมก็ขอเวลาท่านสักนิด เพราะว่าเหตุผลทีท่ าง
คณะกรรมการ ผมก็ยงั ไม่ได้รบั เหตุผลต้องสักเท่าไร เพราะว่าช่วง
นัน้ ขาดตอนไป สิน้ ปีงบประมาณทางคณะผู้บริหารได้หมดวาระไป
ฉะนัน้ ก็ขอโอกาสเรียกคณะกรรมการมาพูดคุยก่อน โอกาสหน้าถ้า
มีการประชุมสภา ผมจะอธิบายในสภาอีกครัง้ ก็ขอชี้แจง
รายละเอียดเพียงเท่านี้ ขอขอบคุณครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร ครับเรียนเชิญครับ
ประธานสภา
นางอุมาพร ใจแผ้ว ขออนุญาตสักถามได้ต่อหรือไม่ค่ะ กราบเรียนท่านประธาน
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒ สภา คณะผู้บริหาร อีกสักนิดทีจ่ ะสอบถามท่านนายกเกษมสันต์
เกีย่ วกับนโยบาย ข้อที่ ๕.๘ ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการ ขยะมูลฝอย สิง่ ปฏิกูล และระบบบาบัดน้าเสีย อยากจะ
ทราบว่าทีท่ า่ นจะพัฒนา จาได้เมือ่ สีป่ กี ่อนท่านก็เคยแถลงนโยบาย
ตรงนีเ้ คยอ่าน แล้วก็หลังจากนัน้ ยังเป็นรูปแบบเดิม ไม่ทราบว่าใน
ครัง้ นี้ จะมีนโยบายใหม่ ๆ หรือไม่ เกีย่ วกับการบริหารพัฒนา
จัดการขยะให้เป็นรูปแบบ เพราะตอนนีข้ ยะเยอะมาก ขอบคุณค่ะ

-๑๕-

นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ เรียนเชิญคณะผู้บริหารชี้แจง
ประธานสภา
นายเสรี เรืองกาญจน์ ครับขออนุญาตท่านนายกเทศมนตรี เพือ่ ให้สอดคล้อง ผม
รองนายกเทศมนตรี ในฐานะรองนายกเทศมนตรีดูแลเกีย่ วกับสาธารณสุข ก็อย่างที่
สมาชิกสภาได้เสนอแนะสีป่ ที แี่ ล้ว เราก็มนี โยบายตรงนีท้ กุ ปีในเรือ่ ง
ขยะมูลฝอย เหตุผลหลักประชากรในพืน้ ทีส่ ะเตงนอกเพิม่ ทวีคูณ
เพิม่ มาเรือ่ ย ๆ จากหมืน่ กว่า เป็นสองหมืน่ ตอนนีเ้ กือบสามหมืน่ คน
ทาให้เราสามารถยกฐานะเป็นเทศบาลเมืองได้ คนมาขยะตามมา
โดยอัตโนมัติหนีไม่พ้นสองอย่างคูก่ ันด้วยเป็นองค์กรขนาดเล็ก เรามี
บุคลากร มียานพาหนะจากัด ทาให้ในการจัดเก็บขยะไม่ทวั่ ถึงผมก็
ยอมรับ เพราะต้องเว้นการจัดเก็บ วันนีโ้ ซนนี้ พรุง่ นีต้ ้องเก็บโซนนูน้
วันเว้นวันทาให้ขยะเพิม่ ทวีคูณ แล้วถามว่าหอพักในพืน้ สะเตงนอกก็
มีมาก ประชากรก็มมี ากตามมา ผมว่าใครมาก็ไม่มใี ครสามารถ
แก้ปญ
ั หานีไ้ ด้ เนือ่ งจากต้องเพิม่ รถเพิม่ บุคลการ พอใกล้จะหมด
วาระท่านนายกเทศมนตรีได้เสนอจ่ายขาดเงินสะสมจัดซื้อ
รถบรรทุกขยะ ทีจ่ ริงรถคันนีไ้ ด้ตงั้ แต่ปที สี่ ามแล้ว แต่มปี ญ
ั หาใน
สภาไม่สามารถทีจ่ ะจัดซื้อรถบรรทุกขยะได้ในเวลาทีอ่ ยูใ่ นวาระ
ซึ่งได้รถบรรทุกขยะตอนช่วงเลือกตัง้ ทางคณะผู้บริหารพยายามที่
จะเพิม่ รถบรรทุกขยะ พยายามทีจ่ ะเพิม่ บุคลากร ผมก็ไปศึกษา
ไม่ใช่ทาโดยพละการ ผมไปศึกษาทีเ่ ทศบาลนครยะลาพืน้ ทีข่ อง
เทศบาลนครยะลาเล็กกว่าเรา แต่รถของหน่วยงานเขาสามสิบกว่า
คัน ไม่ใช่ทางคณะผู้บริหารไม่ซื้อ แต่ต้องคานึงถึงงบประมาณของ
เทศบาลมีจากัด เรามีภาระทีจ่ ะต้องดูแล ๖ ด้าน แล้วถามว่าแต่ละ
ด้านแต่ละนโยบายไม่ทราบกีข่ ้อย่อย ถ้าเราเอางบประมาณไปจัดซื้อ
รถบรรทุกขยะ ก็ไม่เพียงพอทีจ่ ะทาอย่างอื่นด้วยงบประมาณ
มีจากัด ถ้าเรามีงบประมาณเป็นร้อยล้าน ผมก็ไม่อยากให้ชาวบ้าน
ด่า ผมก็คนหนึง่ ทีเ่ กิดในสะเตงนอก ผมก็ต้องการพัฒนาสะเตงนอก
ไม่อยากให้มขี ยะเลยในสะเตงนอก ในสภาคราวทีแ่ ล้วก็เสนอจัดซื้อ
รถบรรทุกขยะ พอถึงเวลาจริง ๆ ก็มปี ญ
ั หาในสภา เพราะถือว่าถ้า
ซื้อรถได้เป็นผลงานของท่านนายกเทศมนตรี การหาเสียงพวกผมก็

-๑๖-

นายเสรี เรืองกาญจน์ โดนด่าเรือ่ งขยะ แต่ชาวบ้านให้โอกาสมา เพราะชาวบ้านเขาทราบดี
รองนายกเทศมนตรี ว่าอธิบายได้ ทางคณะผู้บริหารพยายามทีจ่ ะจัดซื้อรถ ผมจะเอา
คาพูดทีท่ า่ นเสนอแนะว่าขยะเป็นปัญหาของชาวบ้าน ผมก็กาลังจะ
เสนอในทีป่ ระชุมสภาในวาระต่อไป ถ้ามีโอกาสทางคณะผู้บริหารก็
สามารถจัดซื้อรถได้ถ้ามีงบประมาณ ทุกอย่างอยูม่ ติของสภา ผมก็
อยากให้ทกุ คนสนับสนุน เพราะตอนนีม้ แี ค่สคี่ ัน รถคันใหญ่สามคัน
คันเล็กหนึง่ คัน ประชากรเกือบสามหมืน่ คน ตอนนีไ้ ด้แล้วรถบรรทุก
ขยะหนึง่ คัน ตอนนีร้ อการโอนงบประมาณอย่างเดียว เมือ่ โอนแล้ว
เสร็จ จะเพิม่ บุคลากรอีก แต่ละโซนแบ่งโซนเรียบร้อยแล้ว
หาวิธกี ารทุกวิธกี ารไม่ว่าจะเป็นการทางานสองกะ กะเช้ากะบ่าย
ก็หาวิธกี ารเพือ่ ดูแลตรงนีใ้ ห้ได้ แต่ในเมือ่ ข้อเสนอแนะในสภาแห่งนี้
ผมก็รบั พิจารณา พร้อมรับข้อเสนอแนะเพือ่ ให้การทางานไปอย่าง
ราบรืน่ ท่านให้ข้อเสนอแนะผมก็ขอบคุณ ผมจะไปปรับในการ
ทางานต่อไป ผมมัน่ ใจว่าในช่วงระยะเวลาสีป่ นี ี้ ผมก็ตงั้ ประเด็นแล้ว
ขยะ เราต้องจัดการให้ได้ ส่วนในเรือ่ งทีจ่ ดั การรูปแบบไหน อย่างไร
ผมขอโอกาสให้ทางคณะผู้บริหารได้พูดคุย ได้เรียกประชุม
เพราะว่าวันนีท้ า่ นนายกเทศมตรีได้แถลงนโยบายไปแล้ว ผมมี
อานาจพร้อมทีจ่ ะเรียกเจ้าหน้าที่ พร้อมทีจ่ ะวางนโยบาย บุคลากร
ทีท่ างานให้สอดคล้องกับนโยบายของท่านนายกเทศมนตรี ผมก็ขอ
ชี้แจงรายละเอียดว่าในส่วนของขยะมูลฝอยเป็นปัญหาหลัก พร้อมที่
จะแก้ไขในช่วงระยะเวลาสีป่ นี ี้ เราจะเห็นการเปลีย่ นแปลงในเรือ่ ง
ของการจัดเก็บขยะมูลฝอยได้เต็มรูปแบบ ก็ขอขอบคุณครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ ขอขอบคุณท่านรองนายกเทศมนตรี ขอเชิญท่านสมาชิก
ประธานสภา สภาเขตเลือกตัง้ ที่ ๓ เรียนเชิญท่านกานต์ชนกก่อนครับ
นายกานต์ชนก กูเ้ กียรติเนาวบุตร
เรียนประธานทีเ่ คารพ รองประธาน เลขานุการสภา คณะ
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๓ ผู้บริหาร และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติพร้อมเจ้าหน้าที่ ผม
นาย กานต์ชนก กูเ้ กียรติเนาวบุตร
สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
สะเตงนอก เขตเลือกตัง้ ที่ ๓ ขอสอบถามนายกเทศมนตรีเรือ่ ง
นโยบายด้านการสาธารณสุขและสิง่ แวดล้อม ข้อ ๕.๘
ปรับปรุง
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการ ขยะมูลฝอย สิง่ ปฏิกูล และ
ระบบบาบัดน้าเสีย
อยากจะสอบถามท่านสัน้ ๆ ว่าท่านจะ
บูรณาการอย่างไรครับ ขอบคุณครับ

-๑๗-

นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ ไม่ทราบว่า ท่านใดจะเสนอแนะเพิม่ เติมเกีย่ วกับการแถลง
ประธานสภา นโยบายของผู้บริหาร ขอเรียนเชิญครับ
นางอุมาพร ใจแผ้ว ดิฉัน นางอุมาพร ใจแผ้ว สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒ สะเตงนอก เขตที่ ๒ ขอขอบคุณท่านรองนายกเสรี และขอ
เสนอแนะในฐานะทีด่ ิฉันเคยเป็นประชาชนมาก่อน เนือ่ งจากถังขยะ
ทีอ่ ยูป่ ากซอยบ้านดิฉันมีขยะมูลฝอยมาก แต่เท่าทีส่ ังเกตคือว่า
อย่างนีอ้ ยากจะพูดมานานแล้ว พนักงานเก็บขยะบางคนเข้าใจค่ะว่า
ท่านหารายได้เสริม การเลือกขยะ คัดแยกขยะซึ่งตรงนัน้ จะทาให้
เกิดการเสียเวลาในการจัดเก็บ ดิฉันพบเห็นบ่อยมากกับเจ้าหน้าที่
พนักงานบางท่าน ไปนัง่ คัดเลือกก่อนจัดเก็บขยะ ตรงนีอ้ ยากฝาก
ท่านคณะผู้บริหาร เกีย่ วกับเรือ่ งคูระบาย ทีท่ า่ นจะขุดลอกจาได้ว่า
ในสมัยของท่านเกษมสันต์เหมือนกับการขุดลอก ดิฉันเกือบตกคู
เนือ่ งจากขุดลอกชันมากไม่มไี หล่ทาง ตรงนีข้ อให้ปรับปรุง ตอน
กลางคืนเส้นก็ไม่มี เวลาขับรถในเวลากลางคืนมองไม่เห็นช่วงทีเ่ ป็น
คู ขอฝากด้วย ขอบคุณมากค่ะ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ ไม่ทราบว่าท่านใดจะเสนอแนะ ขอเรียนเชิญครับ
ประธานสภา
จ่าสิบตรี วรดร รอดทุกข์ สวัสดีครับ ประธานทีเ่ คารพ ผมจ่าสิบตรีวรดร รอดทุกข์
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก เขตที่ ๒ จะเสนอหนึง่ เรือ่ งคือ
ผมก็อยูเ่ ขตที่ ๒ หมูท่ ี่ ๑๒ น้าท่วมบ่อยผมอยูท่ พี่ นื้ ทีน่ นั้ มาห้าปี
แล้ว น้าท่วมจิรง ๆ ขาดการดูแลทัง้ หมด ผมได้มาอยูต่ รงนี้
เพราะว่าผมเป็นตัวแทนของชาวบ้าน ไม่ใช่ผมคนเดียว ตัง้ แต่ซอย
สีแ่ ยกเบอเส้ง ขอเสนอให้คูกว้างกว่าเดิมลึกกว่าเดิม เพือ่ ให้น้า
ระบายลงคลองไปทางซอยฟาติมาก่อนถึงสีแ่ ยกบ้านนายกนัน้
ขอให้ลึกและกว้าง ก็มซี อยปะจูรง และเจริญสวัสดิ์ น้าจะเอ่อล้นมา
ซอยบ้านผมและซอยบ้านอาจารย์สุรนิ ทร์ด้วย ขอบคุณมากครับ

-๑๘-

นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ ขอบคุณครับ ไม่ทราบว่าท่านใดจะมีการเสนอแนะ ขอเรียน
ประธานสภา เชิญครับ ถ้าไม่มขี อเรียนเชิญคณะผู้บริหารชี้แจงครับ
นายเสรี เรืองกาญจน์ ครับ ก็ขออนุญาตอีกครัง้ ครับ ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภา
รองนายกเทศมนตรี ผู้ทรงเกียรติทเี่ สนอแนะ วันนีเ้ ป็นการแถลงนโยบายก็ได้รบั
ข้อเสนอแนะจากสมาชิกสภา เป็นข้อดีครับ เพราะว่าได้ปรับ
นโยบายเพือ่ สูก่ ารปฏิบตั ิต่อไป อย่างทีส่ มาชิกสภาเขตที่ ๓ ได้กล่าว
ในเรือ่ งการบูรณาการในข้อ ๕.๘ อย่างทีบ่ อกการทางานถ้าใช้
ทฤษฎีอย่างเดียวก็ไม่ได้ ใช้การปฏิบตั ิอย่างเดียวก็ไม่ได้ เราต้องใช้
ให้ครบวงจรจึงจะเป็นการบูรณาการ คือหนึง่ ในส่วนของพนักงาน
สองในส่วนของการวางแผนในการจัดเก็บขยะแบ่งเป็นโซน และ
เรือ่ งทีส่ ามทีไ่ ด้รบั ข้อเสนอแนะคือถังขยะไม่เพียงพอต่อพืน้ ทีข่ อง
สะเตงนอก ก็จะมีจดุ ทีไ่ ม่ใช่จดุ ทีท่ งิ้ ขยะ ชาวบ้านก็ไปทิง้ จะทาให้
เกิดเป็นสถานที่ ทีม่ องดูแล้วไม่สวยงาม ผมจะรับไปแก้ไขในส่วนข้อ
๕.๘ ในเรือ่ งของระบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอย แต่ปนี ที้ า่ น
นายกเทศมนตรียงั ไม่ได้มอบนโยบาย ว่ารองนายกเทศมนตรีต้อง
ดูแลเรือ่ งอะไรบ้าง ผมเมือ่ สีป่ ที แี่ ล้วได้ดูแลเรือ่ งนี้ อย่างทีผ่ มบอก
อันดับแรกเราต้องมีเครือ่ งมือให้ครบ การบูรณาการจัดการถ้าเรา
ไม่มเี ครือ่ งมือครบเก่งกาจขนาดไหน ผมมัน่ ใจว่าทาไม่ได้ ผมว่าไม่ใช่
ดูถูกท่านนายก คนเก่งขนาดไหนมาบริหารรถจัดเก็บขยะสีค่ ันให้
เก็บ ๑๓ หมู่ ไม่มที าง แต่ถามว่าตรงนัน้ เรามองปัญหาเราไม่นงิ่ เฉย
เราพยายามทีจ่ ะจัดซื้อรถ เพิม่ บุคลากร เพราะเมือ่ ไหร่เราเพิม่
บุคลากรนัน่ คือเป็นค่าใช้จา่ ย เพิม่ บุคลากรต่อคนปีหนึง่ งบประมาณ
เท่าไหร่ ห้าคนปีหนึง่ งบเท่าไหร่ ต้องลดในงบประมาณของงบอื่น
เพือ่ มาดูแลบุคลกรตรงนี้ งบประมาณปีหนึง่ มีเจ็ดสิบสีล่ ้าน ถามว่า
เพิม่ บุคลกรได้หรือไม่ ได้ครับแต่งบประมาณในการบริหารจัดการ
ในการพัฒนาก็ต้องลดลง เพราะต้องเอาส่วนนีไ้ ปดูแลในส่วนของ
บุคลากร ถ้าเป็นเทศบาลเมืองอาจจะเป็นร้อยล้าน การเพิม่ บุคลกร
การจัดการอาจจะง่ายขึ้น ถ้างบประมาณเพิม่ ตามทีค่ ิดไว้
ตามทีไ่ ด้แสดงวิสัยทัศน์ทกี่ รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ กรมฯ
จะถามว่าทาไมยกฐานะเป็นเทศบาลเมือง หนึง่ เราต้องการพัฒนา
สองอานาจหน้าทีเ่ พิม่ ขึ้น สามงบประมาณในการจัดสรรต้องเพิม่ ขึ้น

-๑๙-

นายเสรี เรืองกาญจน์ พืน้ ทีส่ ะเตงนอกไม่เพียงพอหรอกครับกับงบประมาณเจ็ดสิบสีล่ ้าน
รองนายกเทศมนตรีครับ ค่าใช้จา่ ยบุคลกรหนึง่ เดือนเกือบสองล้าน หนึง่ ปีประมาณยีส่ ิบกว่า
ล้าน ค่าใช้จา่ ยต่างๆ ในโครงสร้างพืน้ ฐานดูแลปีหนึง่ ไม่เกินยีส่ ิบล้าน
ปีหนึง่ สิบสามหมูบ่ า้ น ก่อสร้างถนน คูระบายน้า จัดซื้อรถ อะไรต่อ
มิอะไรจิปาถะ อยากจะให้ทา่ นเห็นภาพองค์กรของเทศบาลเป็น
องค์กรใหญ่ ประชากรสามหมืน่ คน และประชากรแฝงอีกหนึง่ หมืน่
คนแน่นอนอยูใ่ นพืน้ ทีส่ ะเตงนอก ฉะนัน้ เมือ่ ประชาชนให้โอกาสท่าน
นายก ผมก็ต้องขอโอกาสจากท่านว่าขอให้เราดูสปี่ นี แี้ นวทางในการ
บริหารจัดเก็บขยะ ผมมัน่ ใจว่าต้องดีขึ้นแน่นอน อย่างทีท่ า่ นนายก
ได้กล่าวไว้ เมือ่ สะเตงนอกมีรถจัดเก็บขยะแล้วสิบห้าคัน ถ้าในพืน้ ที่
สะเตงนอกไม่สะอาดอีก มาด่า มาว่าทางคณะผู้บริหารได้เลย
ครับแต่ถามว่ากว่าจะถึงสิบห้าคัน เราต้องใช้ระยะเวลาในการจัดซื้อ
ถามว่าปีหนึง่ เราซื้อได้หมดหรือไม่ ไม่มที างหรอกครับ รถคันหนึง่
สองล้านกว่าบาท สิบคันยีส่ ิบล้าน ไม่ต้องทาอะไรปีนี้ ถ้าได้บอกว่า
จะจัดซื้อรถขยะ แต่ก็ต้องค่อย ๆ เป็น ค่อย ๆ ไป ทีล่ ะขั้นตอน
เพราะเราต้องดูทกุ ๆ ด้าน และกีฬาเราต้องดู ผู้สูงอายุเราก็ต้องดู
ทุก ๆ ด้านครับ อย่ามองแต่เรือ่ งรถขยะอย่างเดียว เราต้องดู
งบประมาณด้วย ถ้าเราจัดสรรในเรือ่ งการจัดเก็บขยะสักสิบห้าล้าน
ได้หรือไม่ เรามาดูแลโครงสร้างพืน้ ฐานได้หรือไม่ เรามาพูดคุยได้
เราพร้อมจะรับความคิดเห็นจากท่าน แต่ความคิดเห็นต้อง
สร้างสรรค์ ผมพร้อมรับ แต่ถ้าความคิดเห็นไม่สร้างสรรค์ ผมก็เข้า
หูซ้ายทะลุหขู วาเหมือนกัน แต่ถ้าเป็นการสร้างสรรค์ทาให้
สะเตงนอกเจริญผมก็ยนิ ดีในส่วนเกีย่ วกับการบูรณาการ ในเรือ่ ง
พนักงานผมว่าอาทิตย์หน้าผมจะเริม่ เรียกประชุม และอาทิตย์หน้า
ท่านนายกจะเรียกคณะผู้บริหารแบ่งงานความรับผิดชอบแต่ละคน
ดูแลเรือ่ งใดบ้าง เมือ่ ทราบแล้วทุกคนก็จะเข้าไปกากับดูแล
เจ้าหน้าทีอ่ ีกครัง้ หนึง่ ไม่ว่าจะเป็นกองการศึกษา กองสาธารณสุข
สานักงานปลัด เพราะว่าช่วงในการหาเสียงเลือกตัง้ เราได้รบั
ข้อเสนอแนะมาก ฉะนัน้ ผมขอบอกท่านประธานสภาเย็นวันนีเ้ วลา
๑๔.๐๐ น. ขอจะให้ทา่ นสมาชิกสภาเข้าร่วมประชุมด้วย เจ้าหน้าที่
จะได้รจู้ กั ท่านจะให้เจ้าหน้าทีช่ ่วยเหลืออะไรก็ง่าย แต่ถ้าท่านติด
ภารกิจก็ไม่เป็นไร ถ้าท่านว่างก็ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมบ่ายสอง
วันนี้ ท่านจะสะดวกในการทางานเพราะเจ้าหน้าทีไ่ ด้รจู้ กั ท่าน

-๒๐-

นายเสรี เรืองกาญจน์ ส่วนตัวผมไม่เป็นไรรูจ้ กั หมดแล้ว คือทีท่ า่ นนายกต้องการในวันนีจ้ ะ
รองนายกเทศมนตรี ได้รจู้ กั ท่านสมาชิกสภาเพราะในการประสานงานจะได้ง่ายขึ้น
ผมกลัวว่ามาสอบถามเจ้าหน้าทีก่ ็ไม่รจู้ กั ว่าท่านเป็นสมาชิกสภา
จะไปโทษเจ้าหน้าทีก่ ็ไม่ได้ ท่านต้องโทษตัวท่าน อยูอ่ ย่างไร
เจ้าหน้าทีไ่ ม่รจู้ กั ว่าท่านเป็นสมาชิกสภา ตรงนีอ้ ยากให้ทา่ น
มาประชุมบ่ายสองในวันนีแ้ ละถ้าทราบการบริหารจัดการเมือ่ ไหร่
ผมจะมาชี้แจงให้ทา่ นทราบอีกครัง้ หนึง่ และห้องผมยินดีรบั
ข้อเสนอแนะจากท่านเพราะผมมัน่ ใจว่าท่านมีความคิด มีความเก่ง
แต่คนละด้าน ไม่เก่งหมดหรอกครับ ผมก็ไม่ได้เก่งหมด ท่านนายกก็
ไม่ได้เก่งไปหมด ส่วนในข้อทีส่ าม ทีส่ มาชิกสภาได้แนะนาในเรือ่ งน้า
ท่วมท่านนายกเทศมนตรีทา่ นนีไ้ ด้ของบประมาณของ ศอ.บต. ขอ
งบประมาณทีส่ ่วนกลาง ขอทุกปี ปีทแี่ ล้วเราจะผ่าถนนสายเบอเส้ง
เพือ่ ให้น้าลงสูท่ งุ่ นา ไม่ต้องไหลลงซอยฟาติมาแล้ว ตอนนีน้ ้ามาจาก
สายเดียวมาจากกาปงบูเกะมาสูซ่ อยปะจูรง ซอยปติมา ซอย๑๒
เข้าสูห่ มูท่ ี่ ๙ ครับเราก็บรู ณาการกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ยะลา ส่วนหนึง่ ใช้งบของทศบาล อีกส่วนหนึง่ ใช้งบขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดยะลา ทีส่ แี่ ยกเบอเส้งเราจะผ่าถนนทาสัญญา
เรียบร้อยแล้ว แต่ผู้รบั เหมายังไม่ได้ดาเนินการ ซอย ๑๒ ได้ทา
สัญญาก่อสร้างคูระบายน้าแล้ว แต่ยงั ไม่ดาเนินการ ก่อนทีจ่ ะเข้า
ประชุมทางคณะผู้บริหาร ได้ดาเนินการของบประมาณ
จากสานักงานท้องถิน่ จังหวัดยะลา ของบประมาณก่อสร้างคูระบาย
ในพืน้ ทีห่ มูท่ ี่ ๑๒ และหมูท่ ี่ ๑๐ ตือเบาะ แต่ถ้าจะใช้งบประมาณ
ของเทศบาลไม่เพียงพอ ต้องของบประมาณจากหน่วยงานอื่น
ของบประมาณทุก ๆ ปี ท่านนายกท่านนีไ้ ม่ต่ากว่าสิบล้าน
โครงสร้างทีเ่ สนอทีผ่ ่านโยธาจังหวัดแล้วคือสนามเด็กเล่นขอมาได้
สิบสองล้าน อยูท่ วี่ ่าเขาจะผ่านให้เท่าไร การนาเสนอก็ผ่านไปแล้ว
ผมก็ขอโอกาสจากท่าน ผมเข้าใจครับว่าทุกคนมีความตัง้ ใจ วันนี้
ท่านให้เกียรตินาเสนอ ผมน้อมรับข้อเสนอแนะ ก็ขอให้โอกาส
ทีมงานผมในการทางานต้องใช้ระยะเวลา ขอโอกาสเรามีการ
ประชุมตลอด คณะผู้บริหารมาทางานทุกวัน ท่านเข้ามาเสนอแนะ
ได้ทกุ วัน ส่วนพนักงานเก็บขยะชุดนีไ้ ม่ดี อีกชุดหนึง่ ไม่ดี มาเสนอผม
ได้เลย ผมจะเก็บความลับของท่านไม่ให้ใครทราบ ผมจะได้เรียก

-๒๑ -

นายเสรี เรืองกาญจน์ เจ้าหน้าทีม่ าพูดคุย ขอให้ทา่ นเสนอช่วยกันสอดส่อง ก็ขอชี้แจง
รองนายกเทศมนตรี รายละเอียดความเข้าใจเพียงเท่านี้ ขอขอบคุณท่านประธานสภา
นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ ขอขอบคุณฝ่ายบริหาร ผมคิดว่าคงไม่มที า่ นใดจะเสนอ
ประธานสภา แนะเพิม่ เติม ถ้ามีขอให้เสนอแนะในระเบียบวาระที่ ๕ เรือ่ งอื่น ๆ
ต่อไประเบียบวาระที่ ๔
ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการสภาท้องถิ่น

นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์
ประธานสภา

ระเบียบวาระที่ ๔ เรือ่ ง การแต่งตัง้ คณะกรรมการสภา
ท้องถิน่ ผมขอเรียนเชิญเลขานุการสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
ได้ชี้แจงเกีย่ วกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิม่ เติมถึง (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๔ หมวด ๘ ขอเรียนเชิญครับ

นายสมหมาย ลูกอินทร์ ขอบคุณท่านประธานสภาครับ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
เลขานุการสภา
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไข
เพิม่ เติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ หมวด ๘
ข้อ ๑๐๓
คณะกรรมการสภาท้องถิน่ มี ๒ ประเภท คือ
(๑) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วย สมาชิกสภา
ท้องถิน่ มีจานวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน
(๒) คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด้วย สมาชิกสภา
ท้องถิน่ หรือบุคคลทีไ่ ม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิน่ มีจานวนไม่น้อย
กว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน
ในการตัง้ คณะกรรมการวิสามัญของสภาเทศบาล
นายกเทศมนตรีมสี ิทธิเสนอชื่อผู้เป็นหรือมิได้เป็นสมาชิกสภา
เทศบาล เพือ่ ให้เทศบาลแต่งตัง้ เป็นกรรมการวิสามัญได้ไม่เกินหนึง่
ในสีข่ องจานวนกรรมการวิสามัญทัง้ หมด
ข้อ ๑๐๔ คณะกรรมการสภาท้องถิน่ มีหน้าทีก่ ระทา
กิจการหรือพิจารณาสอบสวนเรือ่ งใดๆ อันอยูใ่ นกิจการของสภา
ท้องถิน่ แล้วรายงานต่อสภาท้องถิน่
สภาท้องถิน่ อาจแต่งตัง้ คณะกรรมการวิสามัญ เพือ่
พิจารณากิจการของสภาท้องถิน่ เป็นกรณีพิเศษ
ข้อ ๑๐๕ ภายใต้บงั คับข้อ ๑๐๓ และข้อ ๑๐๔ สภาท้องถิน่
มีอานาจเลือกสมาชิกสภาท้องถิน่ หรือบุคคลทีไ่ ม่ได้เป็นสมาชิกสภา

-๒๒-

นายสมหมาย ลูกอินทร์
ท้องถิน่ เป็นคณะกรรมการสภาท้องถิน่ ชุดต่าง ๆ ตามความจาเป็น
เลขานุการสภา
แก่กิจการในหน้าทีข่ องสภาท้องถิน่ ดังนี้
(๒) คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(๓) คณะกรรมการแปรญัตติรา่ งข้อบัญญัติ
ข้อ ๑๐๗ ภายใต้บงั คับข้อ ๑๐๓ วิธเี ลือกคณะกรรมการ
สภาท้องถิน่ ให้สมาชิกสภาท้องถิน่ หรือผู้บริหารท้องถิน่ เสนอชื่อ
สมาชิกสภาท้องถิน่ หรือบุคคลทีไ่ ม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิน่ แล้วแต่
กรณี ในกรณีทสี่ มาชิกสภาท้องถิน่ เป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิกสภา
ท้องถิน่ รับรองไม่น้อยกว่าสองคน ส่วนกรณีทผี่ ู้บริหารท้องถิน่ เป็น
ผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รบั รอง
การเสนอชื่อให้เสนอได้โดยไม่จากัดจานวน เว้นแต่ทปี่ ระชุม
มีมติเป็นอย่างอื่น และให้นาวิธกี ารเลือกตามข้อ ๑๒ มาใช้บงั คับ
โดยอนุโลม
ในการตัง้ คณะกรรมการสภาท้อง ถิน่ เทศบาลเมืองสะเตง
นอก ผมขอให้สมาชิกสภาเทศบาลพิจารณาว่า จะมีการแต่งตัง้
จานวนคณะกรรมการในแต่ละคณะ คณะละกีท่ า่ น ขอขอบคุณครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ สมาชิกสภาทุกท่านเข้าใจวิธกี ารเลือกคณะกรรมการสภา
ประธานสภา
ท้องถิน่ แล้ว หากท่านสมาชิกสภาท่านใดไม่เข้าใจ ขอให้สอบถาม
เลขานุการสภาได้ในเวลานี้ เพือ่ ให้ชี้แจงเพิม่ เติม ขอเรียนเชิญครับ
เมือ่
ไม่มที า่ นใดจะสอบถามเพิม่ เติม ผมขอให้สมาชิกสภา
เทศบาลเสนอจานวนคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
ก่อนทีจ่ ะกาหนด ให้มกี ที่ า่ น ขอเรียนเชิญครับ
นายอับดุลเลาะ กาซอ เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๓ ผู้ทรงเกียรติทกุ ท่าน ผมนายอับดุลเลาะ กาซอ สมาชิกสภา
เทศบาลเมืองสะเตงนอก เขต ท่ ๓ ตามทีท่ า่ นประธานให้เสนอ
กาหนดจานวนกรรมการตรวจรายงานการประชุมนัน้ ผมอยาก
ทราบว่าทุกครัง้ ทีม่ กี ารประชุมสภา สามารถจะเสนอได้กที่ า่ น แต่
ผมขอเสนอให้มกี รรมการ ๓ ท่าน ขอบคุณครับ

-๒๓-

นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ สมาชิกสภาท่านใดจะเสนอ
แนะเพิม่ เติม ขอเรียนเชิญครับ
ประธานสภา ถ้า
ไม่มี ผมถือว่าสมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบตามทีส่ มาชิกสภา
เทศบาล เขตที่ ๓ เสนอ
ทีป่ ระชุม มีมติ เห็นชอบให้มี

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
จานวน ๓ ท่าน

นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ เรียนเชิญเลขานุการสภาเทศบาลดาเนินการในลาดับต่อไป
ประธานสภา
ครับ
นายสมหมาย ลูกอินทร์ ขอบคุณท่านประธานสภาครับ การแต่งตัง้ คณะกรรมการ
เลขานุการสภา
ตรวจรายงานการประชุม ถือว่าทีป่ ระชุมให้ความเห็นชอบกาหนดให้
มีกรรมการในคณะนี้ ๓ ท่าน ต่อไปเป็นการคัดเลือกคณะกรรมการ
ตรวจรายงานการประชุม โดยเสนอชื่อบุคคลท่านทีห่ นึง่ ก่อน เรียน
เชิญครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ เรียนเชิญสมาชิกสภา เขต
ประธานสภา

ที่ ๑ ครับ

นายบากอรี บาเก็ง สวัสดีครับเพือ่ นสมาชิกสภาทุกท่าน ผมนายบากอรี
บาเก็ง
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๑ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ที่ ๑ ขอเสนอ นายอับดุลนาเซร์ ฮะ ครับ
ทีป่ ระชุม รับรอง ๒ เสียง
นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอบุคคลท่านต่อไป ขอเรียนเชิญ
ประธานสภา
นายอดุลย์ แวโวะ เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร ตลอดจนเพือ่ น
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๓
สมาชิกสภาทุกท่าน ผมนายอดุลย์ แวโวะ สมาชิกสภาเทศบาล
เขตที่ ๓ ขอเสนอนายอับดุลเลาะ กาซอ ครับ
ทีป่ ระชุม รับรอง ๓ เสียง

-๒๔-

นายสมหมาย ลูกอินทร์ ครับ ผมขอนาเรียนชี้แจงอีกครัง้ หนึง่ ในการเลือกคณะ
เลขานุการสภา
กรรมการ ถ้ามีการเสนอบุคคลมากกว่าหนึง่ คน ต้องมีการคัดเลือก
โดยการเขียนชื่อตัว และชื่อสกุลเช่นเดียวกับการเลือกประธานสภา
และรองประธานสภา ผมขอชี้แจงเพียงเท่านีค้ รับ
นายเสรี เรืองกาญจน์ ขออนุญาตทีป่ ระชุม ถ้าจะให้มกี ารเสนอชื่อบุคคลทีท่ า
รองนายกเทศมนตรี
หน้าทีเ่ ป็นคณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมให้ครบใน
คราวเดียว และลงคะแนนให้บคุ คลทีไ่ ด้คะแนนสูงสุดตามการ
คัดเลือกของสมาชิกสภา จานวน ๓ ท่าน จะได้หรือไม่ครับ
นายสมหมาย ลูกอินทร์ ในเรือ่ งนี้ กฎหมายได้กาหนดไว้แล้วว่า ให้มกี ารเลือกให้
เลขานุการสภา
แล้วเสร็จทีละคน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับ
การประชุมสภาท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิม่ เติมถึง (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๑๒
นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ เรียนเชิญสมาชิกสภาเทศบาล เขต
ประธานสภา

ที่ ๓ ครับ

นายศราวุธ อับดุลกอเดร์ ยานยา
เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๑ ผมนายศราวุธ อับดุลกอเดร์ ยานยา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ที่ ๓
ขออนุญาตครับ เพือ่ ทีจ่ ะให้เกิดความรวดเร็วตามทีเ่ ลขานุการสภา
ชี้แจงระเบียบฯ ให้สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติได้ทาความ
เข้าใจเกีย่ วกับการเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิน่ คณะกรรมการ
ตรวจรายงานการประชุม ซึ่งมีจานวนตามที่ นายอับดุลเลาะ กาซอ
เสนอให้มจี านวน ๓ ท่าน และเพือ่ ความรวดเร็วผมเห็นว่าให้มกี าร
เสนอท่านทีห่ นึง่ เพียงหนึง่ คน แล้วท่านประธานสภาสรุปการเลือก
คณะกรรมการท่านทีห่ นึง่ หลังจากนัน้ ก็เสนอคนต่อไปและสรุปผล
การคัดเลือกตามลาดับต่อไป ขอขอบคุณครับ

นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ ขอบคุณครับ ตามทีท่ า่ นสมาชิกสภาเทศบาล เขต
ที่ ๓ ได้
ประธานสภา
เสนอเมือ่ สักครูน่ ี้ ผมเห็นว่าท่านเข้าใจถูกต้องแล้ว จึงขอให้ทา่ น
สมาชิกสภา ได้เสนอใหม่อีกครัง้ ครับ เพือ่ ให้เกิดความรวดเร็วตาม
ทีส่ มาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๓ ได้เสนอ เรียนเชิญครับ

-๒๕-

นายอดุลย์ แวโวะ เรียนประธานสภา ผู้บริหาร ท่านสมาชิก
สภาผู้ทรงเกียรติ
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๓ ทุกท่าน ผมขอถอนนายอับดุลเลาะ กาซอ ครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอเพิม่ เติมหรือไม่ ขอเรียนเชิญ
ประธานสภา
เมือ่ ไม่มี ถือว่าทีป่ ระชุมเห็นชอบในการเสนอบุคคลทีจ่ ะเป็น
กรรมการคนทีห่ นึง่ คือ นายอับดุลนาเซร์ ฮะ สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองสะเตงนอก เขตที่ ๑ ขอเรียนเชิญสมาชิกสภา เสนอกรรมการ
คนทีส่ องครับ
นายอิทธินันท์ สาเฮาะ สวัสดีครับท่านประธานสภา ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๓ ผู้ทรงเกียรติ ผมนายอิทธินันท์ สาเฮาะ สมาชิกสภาเทศบาล เขต
๓ ขอเสนอนายอับดุลเลาะ กาซอ เป็นคณะกรรมการตรวจ
รายงานการประชุมคนทีส่ องครับ
ทีป่ ระชุม รับรอง ๕ เสียง
นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ สมาชิกสภาท่านใด มีการเสนอท่านต่อไป เรียนเชิญสมาชิก
ประธานสภา
สภาเทศบาล เขตที่ ๒ ครับ
นางอุมาพร ใจแผ้ว กราบเรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร และสมาชิก
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒ สภาเทศบาลทุกท่าน ดิฉันนางอุมาพร ใจแผ้ว สมาชิกสภาเทศบาล
เขต ที่ ๒ ขอเสนอนายกานต์ชนก กูเ้ กียรติเนาวบุตร
เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมคนทีส่ องค่ะ
ทีป่ ระชุม รับรอง ๓ เสียง
นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ ขอบคุณครับ เรียนเชิญสมาชิกสภาเทศบาล เขต ๓ ครับ
ประธานสภา
นายกานต์ชนก กู้เกียรติเนาวบุตร
เรียนประธานสภา รองประธานสภา เลขานุการสภา
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๓ ตลอดจน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ และ
เจ้าหน้าทีท่ กุ ท่าน ผมนายกานต์ชนก กูเ้ กียรติเนาวบุตร สมาชิก
สภาเทศบาล เขต ๓ ขอสละสิทธิค์ รับ ขอบคุณครับ

ที่

-๒๖-

นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ เรียนเชิญสมาชิกสภาเทศบาล เขต
ประธานสภา

ที่ ๑ ครับ

นายอับดุลนาเซร์ ฮะ เรียนท่านประธานสภาทีเ่ คารพ ผมนายอับดุลนาเซร์ ฮะ
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๑ สมาชิกสภาเทศบาล เขต
ที่ ๑ ในเมือ่ ท่านสมาชิกสภา
นายกานต์ชนก กูเ้ กียรติเนาวบุตร สละสิทธิใ์ นการถูกเสนอชื่อ
ผมขอเสนอนายสมชัย หิตานุกูล เป็นคณะกรรมการตรวจรายงาน
การประชุมคนที่ ๒ ต่อไปครับ
ที่ประชุม รับรอง ๔ เสียง

นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ ขอบคุณครับ ขณะนีส้ มาชิกสภาเทศบาล เสนอ
คณะ
ประธานสภา กรรมการ
ท่านทีส่ องจานวน ๒ ราย มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอ
เพิม่ เติมหรือไม่ ถ้าไม่มผี ู้เสนอเพิม่ จะต้องมีการคัดเลือกว่าท่านใด
จะได้รบั เลือกให้ทาหน้าทีเ่ ป็นคณะกรรมการคนทีส่ อง มีรายชื่อดังนี้
ท่านทีห่ นึง่ นายอับดุลเลาะ กาซอ
ท่านทีส่ อง นายสมชัย หิตานุกูล
นายสมหมาย ลูกอินทร์ เมือ่ สักครูม่ สี มาชิกสภาเทศบาล เสนอชื่อบุคคลทีจ่ ะทา
เลขานุการสภา
หน้าทีเ่ ป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมคนทีส่ อง ซึ่งมี
การเสนอชื่อมาจานวน ๒ ท่าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ
แล้ว จะต้องมีการคัดเลือกให้เหลือเพียง ๑ ท่านครับ ขอเรียนเชิญ
สมาชิกสภา เขต ๑ ครับ
นายอับดุลนาเซร์ ฮะ ขออนุญาตทีป่ ระชุมครับ ผมเข้าใจว่านายอับดุล
เลาะ กาซอ
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๑ ได้รบั เลือกและรับรองแล้วว่าเป็นคณะกรรมการคนทีส่ อง ฉะนัน้ ผม
ขอถอนนายสมชัย หิตานุกูล ครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ เมือ่ สมาชิกสภาเทศบาล เขต
ที่ ๑ ได้ถอนการเสนอชื่อ และ
ไม่มสี มาชิกสภาท่านอื่นเสนอชื่อเพิม่ เติม ถือว่าทีป่ ระชุมสภาแห่งนี้
ได้ให้ความเห็นชอบให้นายอับดุลเลาะ กาซอ เป็นคณะกรรมการ
ตรวจรายงานการประชุม คนทีส่ อง
เรียนเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเสนอชื่อคณะกรรมการคนที่
สามครับ

-๒๗-

นายบากอรี บาเก็ง สวัสดีครับ สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร ผมขอเสนอ
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๑ นายสมชัย หิตานุกูล เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
คนทีส่ ามครับ
ทีป่ ระชุม รับรอง ๗ เสียง
นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ ขอบคุณครับ มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอชื่อเพิม่ เติม
ประธานสภา
ขอเรียนเชิญครับ ถ้าไม่มสี มาชิกสภาท่านอื่นเสนอชื่อเพิม่ เติม ถือว่า
ทีป่ ระชุมสภาแห่งนีไ้ ด้ให้ความเห็นชอบให้นายสมชัย หิตานุกูล เป็น
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนทีส่ าม และผมขอสรุป
รายชื่อคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมทัง้ ๓ ท่านอีกครัง้
ดังนี้
ท่านที่ ๑ นายอับดุลนาเซร์ ฮะ
ท่านที่ ๒ นายอับดุลเลาะ กาซอ
ท่านที่ ๓ นายสมชัย หิตานุกูล
ทีป่ ระชุม

มีมติเห็นชอบ

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ ขอเรียนเชิญเลขานุการสภาดาเนินการต่อ
ประธานสภา

ไปครับ

นายสมหมาย ลูกอินทร์ เรียนทีป่ ระชุมสภา ผมขอชี้แจงให้ทปี่ ระชุมทราบดังนี้
เลขานุการสภา
คณะกรรมการสภาท้องถิน่ คณะที่ ๑ คณะกรรมการตรวจรายงาน
การประชุม ประกอบด้วย ๓ ท่าน รายชื่อตามทีท่ า่ นประธานสภาได้
นาเรียนไปแล้วนัน้ ซึ่งผมในฐานะเลขานุการสภา จะขอเรียกประชุม
เพือ่ เลือกประธานคณะกรรมการและเลขาอีกครัง้ หนึง่ ครับ
ต่อไป ขอให้ทปี่ ระชุมพิจารณาคณะกรรมการสภา
คณะทีส่ อง คือ คณะกรรมการแปรญัตติ จะให้แต่งตัง้ ให้แล้วเสร็จ
ภายในวันนีห้ รือไม่ครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ เชิญสมาชิกสภาเทศบาล เขต
ประธานสภา

ที่ ๒ ครับ

-๒๘-

นางอุมาพร ใจแผ้ว ขออนุญาตทีป่ ระชุม เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒ สมาชิกสภา ดิฉันนางอุมาพร ใจแผ้ว สมาชิกสภาเทศบาล เขต
ขออนุญาตเสนอให้ดาเนินการให้เสร็จสิน้ ในวันนีค้ ่ะ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่น ขอเรียนเชิญครับ
ประธานสภา
เมือ่ ไม่มี ผมขอเชิญเลขานุการสภาดาเนินการต่อไปครับ
นายสมหมาย ลูกอินทร์ เมือ่ สมาชิกสภาเทศบาลไม่มกี ารเสนอเป็นอย่างอื่น ถือว่าที่
เลขานุการสภา
ประชุมมีมติเห็นชอบให้มกี ารแต่งตัง้ คณะกรรมการแปรญัตติ ให้
แล้วเสร็จในวันนีค้ รับ ซึ่งวิธกี ารเลือกก็เช่นเดียวกับการเลือก
คณะกรรมการชุดแรก ในขั้นต้น ผมขอให้ทปี่ ระชุมพิจารณาว่าจะ
กาหนดให้มกี ที่ า่ น ขอมติทปี่ ระชุมครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ เรียนเชิญสมาชิกสภาเทศบาล เขต
ประธานสภา

ที่ ๒ ครับ

นางอุมาพร ใจแผ้ว เรียนประธานสภา ดิฉันขอเสนอ ๕ ท่านค่ะ
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒
นายสมหมาย ลูกอินทร์ มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอเพิม่ เติม เรียนเชิญครับ
เลขานุการสภา
นายบากอรี บาเก็ง เรียนประธานสภา
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๑

ผมขอเสนอ ๓ ท่านครับ

นายสมหมาย ลูกอินทร์ ท่านใดจะเสนอเพิม่ เติม เรียนเชิญครับ
เลขานุการสภา
นายสุกรี เจ๊ะเงาะ เรียนประธานสภา ผมขอเสนอ ๗ ท่านครับ
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๑
นายสมหมาย ลูกอินทร์ มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอเพิม่ เติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี
เลขานุการสภา
ขอให้ทปี่ ระชุมลงมติ กาหนดจานวนคณะกรรมการแปรญัตติ
โดยให้ลงมติด้วยวิธกี ารยกมือขึ้นพ้นศีรษะครับ
ท่านสมาชิกสภาท่านใด เห็นชอบให้มกี รรมการแปรญัตติ
๓ ท่าน โปรดยกมือครับ

ที่ ๒

-๒๙-

ทีป่ ระชุม

มีมติเห็นชอบ ๘ เสียง

นายสมหมาย ลูกอินทร์ ท่านสมาชิกสภาท่านใด เห็นชอบให้มกี รรมการแปรญัตติ
เลขานุการสภา ๕
ท่าน โปรดยกมือครับ
ทีป่ ระชุม

มีมติเห็นชอบ ๕ เสียง

นายสมหมาย ลูกอินทร์ ท่านสมาชิกสภาท่านใด เห็นชอบให้มกี รรมการแปรญัตติ
เลขานุการสภา
๗ ท่าน โปรดยกมือครับ
ทีป่ ระชุม

มีมติเห็นชอบ ๒ เสียง

นายสมหมาย ลูกอินทร์ ขอบคุณครับ เสียงส่วนใหญ่ในทีป่ ระชุมแห่งนี้ เห็นชอบให้มี
เลขานุการสภา
การแต่งตัง้ คณะกรรมการแปรญัตติ จานวน ๓ ท่าน และวิธกี าร
คัดเลือกให้ใช้วิธเี ดียวกันกับการคัดเลือกคณะกรรมการตรวจราย
งายการประชุม โดยเสนอบุคคลทีละหนึง่ คน ขอเรียนเชิญท่าน
ประธานสภาครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ ท่านสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอชื่อบุคคลทีจ่ ะเป็น
ประธานสภา
คณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๑ ขอเรียนเชิญครับ
นายอดุลย์ แวโวะ เรียนท่านประธานสภา ผมขอเสนอนายสุกรี เจ๊ะเงาะ ครับ
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๓
ทีป่ ระชุม รับรอง ๔ เสียง
นายอับดุลอาซิซ หะยีปยวงศ์ มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอเพิม่ เติมหรือไม่ ถ้าไม่มี
ถือว่า
ประธานสภา
ทีป่ ระชุมสภาแห่งนีไ้ ด้ให้ความเห็นชอบให้นายสุกรี เจ๊ะเงาะ
เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนทีห่ นึง่
ลาดับต่อไป ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลเสนอชื่อบุคคลทีจ่ ะ
เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๒ ขอเรียนเชิญครับ
นางอุมาพร ใจแผ้ว เรียนประธานสภา ดิฉันนางอุมาพร ใจแผ้ว ขอเสนอนาย
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒ ศราวุธ อับดุลกอเดร์ ยานยา ค่ะ
ทีป่ ระชุม รับรอง ๗ เสียง

-๓๐-

นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอเพิม่ เติมหรือไม่ ถ้าไม่มสี มาชิก
ประธานสภา
สภาท่านอื่นเสนอชื่อเพิม่ เติม ถือว่าทีป่ ระชุมสภาแห่งนีไ้ ด้ให้ความ
เห็นชอบให้นายศราวุธ อับดุลกอเดร์ ยานยา เป็นคณะกรรมการ
แปรญัตติ คนทีส่ อง
ลาดับต่อไป ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลเสนอชื่อบุคคลที่
จะเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๓ ขอเรียนเชิญครับ
นายอับดุลเลาะ กาซอ เรียนประธานสภา ผมขอเสนอนายบากอรี บาเก็ง ครับ
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๓
ทีป่ ระชุม รับรอง ๕ เสียง
นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอเพิม่ เติมหรือไม่ ถ้าไม่มสี มาชิก
ประธานสภา
สภาท่านอื่นเสนอชื่อเพิม่ เติม ถือว่าทีป่ ระชุมสภาแห่งนีไ้ ด้ให้ความ
เห็นชอบให้นายบากอรี บาเก็ง เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ
คนทีส่ าม ลาดับต่อไป ขอเชิญเลขานุการสภาดาเนินการต่อครับ
นายสมหมาย ลูกอินทร์ ในการคัดเลือกคณะกรรมการสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
เลขานุการสภา
ถือว่าทีป่ ระชุมได้มกี ารคัดเลือกคณะกรรมการสามัญประจาสภา
เทศบาลเมืองสะเตงนอก เป็นทีเ่ รียบร้อยแล้ว โดยแต่ละคณะ
ประกอบด้วยกรรมการ จานวน ๓ ท่าน คณะกรรมการสภามีหน้าที่
อะไรนัน้ ผมขอชี้แจงให้ทปี่ ระชุมทราบ ดังนี้
(๑) คณะก
รรมการตรวจรายงานการประชุม มีหน้าทีต่ รวจ
รายงาน การประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก ทุกครัง้ ทีม่ กี าร
ประชุม
(๒) คณะกรรมการแปรญัตติ เมือ่ มีการเสนอร่างเทศ
บัญญัติให้สภาพิจารณา คณะกรรมการชุดนีจ้ ะเป็นผู้ตรวจสอบร่าง
เทศบัญญัติ และนาเสนอสภาต่อไป
โดยคณะกรรมการสภาท้องถิน่ ตามทีท่ ปี่ ระชุมเห็นชอบ
แต่งตัง้ แล้วนัน้ มีวาระดารงตาแหน่ง ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิน่
พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิม่ เติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔

-๓๑-

นายสมหมาย ลูกอินทร์
ข้อ ๑๐๖ กรรมการสภาท้องถิน่ พ้นจากหน้าทีเ่ มือ่
เลขานุการสภา
๑) ลาออกโดยยืน่ หนังสือลาออกต่อประธานสภาท้องถิน่
๒) ตาย
๓) สมาชิกภาพของสมาชิกสภาท้องถิน่ ของผู้นนั้ สิน้ สุดลง
๔) เลือกคณะกรรมการสภาท้องถิน่ ขั้นใหม่ หรืองานทีไ่ ด้รบั
มอบหมายเสร็จสิน้ ลง
๕) สภาท้องถิน่ มีมติให้พ้นจากหน้าที่
ผมขอนาเรียนเพียงเท่านีค้ รับ ขอเรียนเชิญท่าน
ประธานสภาครับ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
ประธานสภา ระเบียบวาระที่ ๕ เรือ่ งอื่น ๆ (ถ้ามี)
ในโอกาสนี้ ผมขออนุญาตให้ผู้ทมี่ หี น้าทีร่ บั ผิดชอบเกีย่ วกับ
เงินเดือนและค่าตอบแทนของท่านสมาชิกสภาเทศบาลเมือง
สะเตงนอก และคณะผู้บริหารชี้แจงรายละเอียดในเบือ้ งต้น ขอเรียน
เชิญครับ
นางนริศรา สาและ เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
ผู้อานวยการกองคลัง
ทุกท่านดิฉันนางนริศรา สาและ ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองคลัง
เทศบาลเมืองสะเตงนอก ในเรือ่ งเกีย่ วกับการเบิกจ่ายเงินเดือนและ
ค่าตอบแทนของคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน
ท่านสมาชิกสภาท่านใดทีย่ งั ไม่ได้เปิดบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย
สาขายะลา ขอให้ทา่ นไปเปิดบัญชีพร้อมทัง้ สาเนาหน้าบัญชีให้กับ
เจ้าหน้าทีก่ องคลังภายในวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๕ ขอบคุณคะ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ ขอบคุณครับ ท่านใดทีไ่ ม่เข้าใจสามารถสอบถาม
ประธานสภา
ละเอียดได้ทกี่ องคลัง เทศบาลเมืองสะเตงนอกครับ
ท่านใดมีข้อเสนอแนะเพิม่ เติม เรียนเชิญ
รองนายกเทศมนตรีครับ

ราย

-๓๒-

นายสมภพ มีเดช ขอบคุณท่านประธานสภาครับ เรียนประธานสภาทีเ่ คารพ
รองนายกเทศมนตรี
สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ และข้าราชการทุกท่านครับ ในวาระที่ ๕
ผมขออนุญาตนาเสนอ เรือ่ งขอจัดตัง้ สถานีวิทยุชุมชนสะเตงนอก
ซึ่งในห้วงเวลาทีผ่ ่านมา มีสถานีวิทยุชุมชนของสะเตงนอก
แต่ไม่สามารถดาเนินการได้ตามปกติ เนือ่ งจากมีสาเหตุหลาย
ประการ โดยสถานีวิทยุเดิมตัง้ อยูท่ วี่ ัดตรีมติ ร อาคาร ๒ หมูท่ ี่ ๙
ตาบลสะเตงนอก และในช่วงเวลาทีผ่ ่าน ได้ดาเนินการขอย้ายสถาน
ทีม่ าจัดตัง้ ในพืน้ ทีเ่ ทศบาลเมืองสะเตงนอก พร้อมทัง้ ยกและมอบ
สถานีนใี้ ห้กับเทศบาลเมืองสะเตงนอกเป็นผู้ดาเนินการ ดูแลเอง
ทัง้ หมด แต่เนือ่ งจากว่าหากจะย้ายสถานีวิทยุชุมชนมาไว้
ในพืน้ ทีเ่ ทศบาลเมืองสะเตงนอก จาเป็นต้องนาเข้าสูส่ ภาแห่งนีเ้ พือ่
ขออนุญาตจากสภาเพือ่ จัดตัง้ และดาเนินการต่อไป และผลของการ
ดาเนินการนี้ เราสามารถกระจายข่าวสารของเทศบาลเมือง
สะเตงนอก อาทิเช่น การประชุมสภาแต่ละครัง้ ได้พิจารณาเรือ่ งใด
การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนมีมากน้อยเพียงใด
ผลการดาเนินงานของสมาชิกสภาเทศบาลแต่ละท่าน แต่ละเขต
ตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองสะเตงนอก ให้เป็นที่
รูจ้ กั กว้างขวางมากยิง่ ขึ้นถึงอานาจหน้าที่ บทบาท และกิจกรรมที่
ดาเนินการมีอะไรบ้าง ผมจึงขอนาเสนอในทีป่ ระชุมสภาเพือ่ ขอ
อนุญาตจัดตัง้ สถานีวิทยุชุมชนสะเตงนอกในพืน้ ทีเ่ ทศบาลเมือง
สะเตงนอกนี้ ขอขอบคุณครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ ขอบคุณครับ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับ
ประธานสภา
การประชุมสภาท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิม่ เติมถึง (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๔ หมวด ๓ เรือ่ งญัตติ ข้อ ๓๘ ( ๖) ญัตติทปี่ ระธานที่
ประชุมเห็นควรอนุญาต ผมขอถามทีป่ ระชุมแห่งนีว้ ่า ท่านใด
อนุญาตให้จดั ตัง้ สถานีวิทยุชุมชนสะเตงนอกในพืน้ ทีเ่ ทศบาล
เมืองสะเตงนอก โปรดยกมือครับ
ทีป่ ระชุม มีมติ เห็นชอบ
งดออกเสียง

๑๕ เสียง
๓ เสียง

-๓๓-

นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ ในการขออนุญาตย้ายสถานีวิทยุชุมชน
ชมย้ายไปตัง้ ใน
ประธานสภา
เทศบาลเมืองสะเตงนอก สภาได้ให้ความ เห็นชอบ ให้ ย้าย มาใช้
สถานทีเ่ ทศบาล เมือง สะเตงนอก ท่านใด จะเสนอแนะเพิม่ เติม
ขอเรียนเชิญครับ เชิญรองนายกเทศมนตรี คนที่ ๑ ครับ
นายเสรี เรืองกาญจน์
ขออนุญาตทีป่ ระชุม ผมขอชี้แจงและประชาสัมพันธ์ ๒ เรือ่ ง
รองนายกเทศมนตรี ๑. กีฬาเทศบาล
ขอให้เจ้าหน้าทีไ่ ปร่วมการแข่งขันด้วย เพือ่ เชื่อม
ความสัมพันธ์ไมตรี ไม่ว่าจะเป็นเทศบาลในจังหวัดยะลาทัง้ หมด
ยกเว้นเทศบาลนครยะลา ซึ่งปีนเี้ ทศบาลตาบลบุดีเป็นเจ้าภาพ
จึงขอให้สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก ได้มสี ่วนร่วม และทุก
ท่านจะได้ทาความรูจ้ กั กับสมาชิกสภา ผู้บริหารในแต่ละเทศบาล
ซึ่งจะจัดให้มกี ารแข่งขันในวันที่ ๒๕ – ๒๗ เมษายน ๒๕๕๕
มีหลายชนิดกีฬา ท่านใดทีส่ นใจและมีความถนัดในกีฬาใดสามารถ
สอบถามและสมัครเป็นนักกีฬาได้ทเี่ จ้าหน้าทีก่ องการศึกษาได้ และ
ขอให้สมาชิกสภาทุกท่าน แจ้งขนาดเสือ้ และกางเกงกีฬา
ทีเ่ จ้าหน้าทีส่ ภาด้วยครับ พร้อมทัง้ ฝากหัวหน้ากองทุกท่าน ช่วย
สอบถามเจ้าหน้าทีใ่ นหน่วยงานของท่านให้แจ้งขนาดเสือ้ และ
กางเกงกีฬา โดยให้แล้วเสร็จภายในสัปดาห์หน้านีด้ ้วยครับ
๒. เมือ่ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๕ ได้มกี ารประชุมกีฬาภายใน
เทศบาลเมืองสะเตงนอก โดยมีมติว่า จะจัดให้มกี ารรับสมัครกีฬา
ประเภทต่าง ๆ
ในระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๑ เมษายน ๒๕๕๕
ประกอบด้วยกีฬาฟุตบอลเยาวชน ฟุตบอลอาวุโส กีฬาพืน้ บ้าน
เซปักตะกร้อ เปตอง ฯลฯ และท่านสามารถสอบถามหลักเกณฑ์ได้
ทีก่ องการศึกษา โดยกาหนดวันเปิดพิธกี ารแข่งขัน ในวันที่ ๑๘
เมษายน ๒๕๕๕ ผมจึงขอความร่วมมือจากสมาชิกสภาเทศบาล
ทุกท่านเข้าร่วมพิธเี ปิดทีส่ นาม ศพช. ยะลา โดยจะเริม่ การแข่งขัน
ฟุตบอลคูพ่ ิเศษระหว่างสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอกและ
คณะบริหาร กับฝ่ายปกครอง ผมได้ประสานด้วยวาจากับทางกานัน
ตาบลสะเตงนอก แล้ว
๓. เรือ่ งรดน้าดาหัวผู้สูงอายุ ผมขออนุญาตท่าน
ประธานสภาให้รองนายกเทศมนตรี คนที่ ๒ ชี้แจงครับ

-๓๔-

นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ ขอเรียนเชิญครับ
ประธานสภา
นายสมภพ มีเดช เรือ่ งรดน้าดาหัวผู้สูงอายุ ตามนโยบายทีน่ ายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี ได้แถลงไว้แล้วนัน้ ผมต้องกล่าวขออภัยล่วงหน้า เนือ่ งจากมี
ระยะเวลาเตรียมการน้อย อาจทาให้ผลการดาเนินไม่เต็มทีน่ ัก แต่
จะพยายามจัดให้ดีทสี่ ุดโดยกาหนดจัดเป็นเวลา ๒ วัน ดังนี้
๑. วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๕ จะดาเนินการทีว่ ัดตรีมติ ร
๒. วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๕ จะดาเนินการทีว่ ัดหลักห้า
ผมขอฝากท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ช่วยประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุ
ใกล้บา้ นท่านรับทราบและร่วมงานดังกล่าวต่อไป
นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ ขอบคุณครับ เชิญนายกเทศมนตรีครับ
ประธานสภา
นายเกษมสันต์ สาแม สวัสดีทา่ นประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล ตลอดจนผู้
นายกเทศมนตรี เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายเกษมสันต์ สาแม นายกเทศมนตรี
เมืองสะเตงนอก ผมขอนาเรียนให้สมาชิกสภาเทศบาลรับทราบ
๒ เรือ่ ง ดังนี้
๑. ในวันนี้ เวลา ๑๔.๐๐ น. ขอเรียนเชิญท่านสมาชิกสภา
ทุกท่าน พบปะพนักงานเทศบาล ข้าราชการ เจ้าหน้าทีท่ อี่ ยูใ่ น
องค์กรเทศบาลเมืองสะเตงนอก และทาความรูจ้ กั กับทุกท่าน
๒. ทุกวันจันทร์ของสัปดาห์ เวลา ๐๙.๐๐ จะมีการประชุม
ผู้อานวยการกองทุกกอง หัวหน้าส่วน หากท่านสมาชิกสภาทีไ่ ม่มี
ภารกิจใด ผมขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมพร้อมกัน ผมขอนา
เรียนเพียงเท่านีค้ รับขอบคุณครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ ขอบคุณครับ ท่านใดมีการเสนอแนะเพิม่ เติม ขอเรียนเชิญ
ประธานสภา ครับ
นายอับดุลนาเซร์ ฮะ ขอบคุณท่านประธานสภาครับ ผมนายอับดุลนาเซร์ ฮะ
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที๑่ สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๑ ท่านประธานครับ ผมขอเสนอแนะ
ในทีป่ ระชุมแห่งนีว้ ่า เราควรจะมีการประชุมสภาทุก ๆ เดือน
เพือ่ ทีส่ มาชิกสภาท่านใดมีปญ
ั หา จะได้เสนอต่อผู้บริหารต่อไป

-๓๕-

นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ ขอบคุณครับ มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอแนะเพิม่ เติม ขอ
ประธานสภา เรียนเชิญครับ ถ้าไม่มขี อเชิญเลขานุการสภาดาเนินการต่อไปครับ
นายสมหมาย ลูกอินทร์ ขออนุญาตทีป่ ระชุมครับ จากการทีท่ า่ นสมาชิกสภาได้
เลขานุการสภา เสนอในทีป่ ระชุมว่าควรมีการประชุมสมาชิกสภาเทศบาลทุกเดือน
ผมในฐานะเลขานุการสภา ขอชี้แจงให้สมาชิกเทศบาลรับทราบว่า
การประชุมสภาจะต้องประชุมตามสมัยสามัญทีเ่ ราได้กาหนดไว้
หรือสมัยวิสามัญ ถ้าหาก มีการประชุมนอกเหนือจากนี้ กฎหมาย
ได้กาหนดอีกว่า สามารถประชุมได้แต่ไม่ถือว่าเป็นการประชุมสภา
ซึ่งเจตนาทีท่ า่ นสมาชิกสภาเทศบาลเสนอ เป็นการประชุมนอกรอบ
หรือไม่ครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ เชิญสมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๑ ครับ
ประธานสภา
นายอับดุลนาเซร์ ฮะ ขอบคุณครับ จากทีผ่ มเสนอเมือ่ สักครู่ ผมได้ขอให้มกี าร
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๑ ประชุมรอบนอก พบปะสมาชิกสภาทุกเดือนครับ ขอบคุณครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ ท่านใดมีการเสนอเพิม่ เติมครับ เชิญสมาชิกสภาเทศบาล
ประธานสภา เขต ๓ ครับ
นายอิทธินันท์ สาเฮาะ เรียนประธานสภา ผมนายอิทธินันท์ สาเฮาะ สมาชิกสภา
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๓ เทศบาล เขตที่ ๓ ผมขอเสนอว่า จากการทีช่ าวบ้านได้เสนอ
ความเห็นมายังผม ผมจึงเสนอต่อในทีป่ ระชุมสภาแห่งนี้ เนือ่ งจาก
ชาวบ้านได้สอบถามว่า ถ้ามีศูนย์ประสานงานเทศบาลเมือง
สะเตงนอก ในแต่ละเขตพืน้ ทีน่ นั้ จะสามารถกระทาได้หรือไม่
ซึ่งชาวบ้านต้องการประสานงานและติดต่องานได้สะดวก เพราะมี
ศูนย์ประสานงานใกล้บา้ น เพราะชาวบ้านบางท่านไม่กล้าทีจ่ ะมา
ติดต่อทีเ่ ทศบาลเมืองสะเตงนอก ขอบคุณครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอเพิม่ เติม ขอเรียนเชิญครับ
ประธานสภา

-๓๖-

นายกานต์ชนก กูเ้ กียรติเนาวบุตร เรียนประธานสภา รองประธานสภา เลขานุการสภา
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๓ คณะผู้บริหารตลอดจนสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทกุ ท่าน ผมนาย
กานต์ชนก กูเ้ กียรติเนาวบุตร สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๓ ใน
เรือ่ งของนโยบายเกีย่ งกับการพัฒนาโครงสร้างขั้นพืน้ ฐาน ข้อ ๓.๔
พัฒนาและปรับปรุงระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาน้าท่วม
ขุดลอกคูคลองทีต่ นื้ เขิน ตลอดจนจัดให้มคี ูระบายน้าในชุมชน ใน
การขุดลอกคูคลอง ผมอยากให้ผู้บริหารสัง่ ให้ปฏิบตั ิให้แล้วเสร็จ
ก่อนกาหนด ๓ เดือน แต่ละเดือนให้ดาเนินการในแต่ละเขตให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด มิใช่ว่ารอให้เกิดสาธารณภัยก่อนจึงออกปฏิบตั ิงาน
เพราะหากท่านดาเนินงานช่วงทีเ่ กิดน้าท่วม ท่านไม่อาจทราบ
ขอบเขตพืน้ ทีท่ ชี่ ัดเจนได้ ผมขอเสนอแนะเพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ ผมขอให้สมาชิกสภาเทศบาลได้เสนอในคราวเดียว
จะให้
ประธานสภา
คณะบริหารชี้แจงในคราวเดียว มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอเพิม่ เติม
ขอเรียนเชิญครับ เมือ่ ไม่มี ผมขอเรียนเชิญคณะบริหารชี้แจงครับ
นายเกษมสันต์ สาแม ขอบคุณครับ ผมขอชี้แจงในเรือ่ งทีส่ มาชิกสภาเทศบาล
นายกเทศมนตรี เสนอมาดังนี้
๑. การจัดให้มศี ูนย์ประสานงานในเขตพืน้ ที่ เพือ่ รองรับการ
เสนอแนะสภาพปัญหาของชาวบ้านในพืน้ ทีน่ นั้ ๆ เป็นข้อเสนอทีด่ ี
มากครับ ซึ่งในเรือ่ งนี้ สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านก็เปรียบเสมือน
ศูนย์ประสานงานในแต่ละพืน้ ทีแ่ ล้ว ชาวบ้านในพืน้ ทีใ่ ดมีปญ
ั หาใดก็
สามารถประสานผ่านทางสมาชิกสภาเทศบาลในเขตพืน้ ทีน่ นั้ ได้
และท่านสมาชิกสามารถแจ้งปัญหาให้ผม คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่
ทุกท่านได้ โดยผมได้กาหนดให้มกี ารประชุมประจาสัปดาห์ ซึ่งท่าน
สมาชิกท่านใดทีไ่ ด้รบั แจ้งปัญหาจากประชาชน ก็สามารถชี้แจงในที่
ประชุมรับทราบ ทุกวันจันทร์ของสัปดาห์ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ผมขอเรียนเชิญสมาชิกสภาทุกท่านในทีน่ เี้ ข้าประชุมร่วมกันครับ
เพือ่ ให้ข้าราชการฝ่ายปฏิบตั ิดาเนินการต่อไป และเทศบาลเมือง
สะเตงนอกก็ยงั มีศูนย์ประสานงานรับเรือ่ งร้องทุกข์อยูแ่ ล้ว และเปิด
บริการตลอด ขอบคุณครับ

-๓๗-

นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ ขอบคุณครับ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอแนะเพิม่ เติม เรียน
ประธานสภา เชิญครับ
นางอุมาพร ใจแผ้ว เรียนประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล ดิฉันนางอุมาพร
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒ ใจแผ้ว สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒ ขอสอบถามท่านนายกว่า
เทศบาลเมืองสะเตงนอก มีหมายเลข
CALL CENTER หรือไม่ค่ะ
เพือ่ รับแจ้งเหตุตลอด ๒๔ ชั่วโมง ขอบคุณค่ะ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอเพิม่ เติม ขอเรียนเชิญครับ
ประธานสภา
นายบากอรี บาเก็ง ขอบคุณท่านประธาน ผมอยากทราบว่า เทศบาลเมือง
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๑ สะเตงนอก มีการจัดตัง้ ชมรมกานัน – ผู้ใหญ่บา้ นหรือไม่ครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ ท่านใดมีการเสนอเพิม่ เติม ขอเรียนเชิญครับ
ประธานสภา
นายมะสดี หะยียะปาร์ เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ผมนาย
เลขานุการนายก มะสดี หะยียะปาร์ ผมขอฝากเจ้าหน้าทีร่ บั ผิดชอบ
ไม่ว่าด้านใดก็แล้วแต่ อาทิเช่น งานกิจการสภา การปฏิบตั ิงาน
ยังขาดตกบกพร่องในการแจกเอกสาร และในครัง้ ต่อไปผมขอฝาก
เจ้าหน้าทีท่ รี่ บั ผิดชอบด้วย ในการแจกเอกสารการประชุมซึ่งเมือ่
สมัยทีผ่ ่านมา ผมได้ฝากให้เจ้าหน้าทีร่ บั ทราบและแก้ไขปรับปรุง
แล้ว แต่ยงั ไม่ได้การปรับปรุง ขอบคุณครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ ขอบคุณครับ มีสมาชิกสภาท่านใดมีการเสนอเพิม่ เติม ขอ
ประธานสภา เรียนเชิญครับ
นางอุมาพร ใจแผ้ว ขออนุญาตทีป่ ระชุมอีกครัง้ ค่ะ เกีย่ วกับเรือ่ งตลาดเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒ จะเปิดให้บริการเมือ่ ไร ถนนทีก่ าลังสร้างอยูไ่ ม่ทราบว่าจะแล้วเสร็จ
เมือ่ ไร ขอบคุณค่ะ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ สมาชิกสภาท่านใดมีการเสนอเพิม่ เติม ขอเรียนเชิญครับ
ประธานสภา เมือ่ ไม่มี ขอเรียนเชิญนายกเทศมนตรีชี้แจงข้อสอบถามของ
สมาชิกสภาครับ

-๓๘-

นายเกษมสันต์ สาแม ผมขอขอบคุณ ในเรือ่ งของข้อสอบถามทีส่ มาชิกสภาได้
นายกเทศมนตรี เรียนถามผมขอตอบข้อซักถามตามลาดับดังนี้
๑. เทศบาลเมืองสะเตงนอก มีหมายเลขฉุกเฉิน และ
CALL
CENTER ดังนี้
๑) หมายเลข
CALL CENTER ๐-๗๓๒๖-๔๕๒๒
๒) หมายเลขฉุกเฉิน ๑๙๙
๓) ความถีว่ ิทยุสอื่ สาร ๑๖๒.๘๕๒๐
MHZ
๒. ในเรือ่ งของตลาดสดเทศบาล ได้ดาเนินการเสร็จแล้ว
แต่กาลังดาเนินการก่อสร้างคูระบายน้า และทางเดินเท้า หาก
การก่อสร้างแล้วเสร็จเมือ่ ไร พร้อมทีจ่ ะเปิดให้บริการทันที และการ
เปิดจองแผงขายของ ผมอยากให้สมาชิกสภาทุกท่านได้แสดงความ
คิดเห็นร่วมกันอีกครัง้ หลังจากการก่อสร้างเสร็จสิน้ สมบูรณ์
เพือ่ เป็นการสร้างรายได้ให้กับพ่อแม่พนี่ ้องชาวสะเตงนอก ขอบคุณ
ครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ ขอบคุณครับ มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอเพิม่ เติม ขอเรียน
ประธานสภา เชิญครับ
นายบากอรี บาเก็ง สวัสดีครับท่านประธานทีเ่ คารพ ผมอยากทราบว่า เรือ่ งที่
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๑ ผมได้สอบถามไปแล้ว ว่าจะมีการจัดตัง้ ชมรมกานัน
หรือไม่ครับ

– ผู้ใหญ่บา้ น

นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ เชิญคณะบริหารชี้แจงครับ
ประธานสภา
นายเสรี เรืองกาญจน์ ขอขอบคุณเพือ่ นสมาชิกครับ ผมขอแจ้งให้ทราบว่า เราได้มี
รองนายกเทศมนตรี การจัดตัง้ ชมรมกานัน
– ผู้ใหญ่บา้ น แต่ยงั ไม่ได้มกี ารเรียนประชุม
กาหนดทีช่ ัดเจน และได้ปรึกษาหารือกับทางฝ่ายปกครองเบือ้ งต้น
แล้วว่าจะทาอย่างไรให้ฝ่ายปกครองมีส่วนร่วมในการผลักดันและ
พัฒนาพืน้ ทีส่ ะเตงนอก และผมจะนาข้อเสนอของท่านสมาชิกเข้าใน
ทีป่ ระชุมประจาสัปดาห์อีกครัง้ หนึง่ ผมขอชี้แจงเพียงเท่านีค้ รับ
ขอขอบคุณครับ

-๓๙-

นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ สมาชิกสภาท่านใดจะเสนอเพิม่ เติม ขอเรียนเชิญครับ
ประธานสภา ถ้าไม่มี ผมขอให้เลขานุการสภาอ่านข้อระเบียบเพิม่ เติมครับ
นายสมหมาย ลูกอินทร์ ผมขอทาความเข้าใจให้สมาชิกสภารับทราบว่า ในการ
เลขานุการสภา ประชุมสภาครัง้ ต่อไป ท่านสมาชิกสภาท่านใดทีม่ กี ระทูถ้ าม
ผู้บริหาร ขอให้ทา่ นทาหนังสือยืน่ ต่อประธานสภา ซึ่งท่านสามารถ
ศึกษาได้ตามระเบียบกระทรวง มหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิม่ เติมถึง (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)
ผมอยากให้สมาชิกสภาทุกท่านปฏิบตั ิให้เป็นไปตามระเบียบกาหนด
โดยท่านสามารถถามได้ แต่ต้องยืน่ หนังสือล่วงหน้าต่อประธานสภา
ส่วนอีกเรือ่ ง ผมได้รบั การประสานทางโทรศัพท์จาก
ปศุสัตว์จงั หวัดยะลา ว่า ทางปศุสัตว์จงั หวัดยะลาร่วมกับเทศบาล
เมืองสะเตงนอก จะออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า ในระหว่างวันที่ ๔
– ๕ เมษายน ๒๕๕๕
ผมขอประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกสภาท่านใดสนใจจะใช้บริการ
ขอเรียนเชิญได้ครับ โดยมีกาหนดดังนี้
๑. วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๕ จะออกหน่วยทีว่ ัดตรีมติ ร
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
๒. วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๕ จะออกหน่วยทีว่ ัดหลักห้า
เวลา ๐๙.๐๐– ๑๒.๐๐ น.
ครับผมขอแจ้งรายละเอียดเพียงเท่านี้ สวัสดีครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ ขอขอบคุณครับ ในการดาเนินการของผมในวันนี้ หากมีข้อ
ประธานสภา ผิดพลาดประการใด โดยเฉพาะชื่อสกุลของท่านสมาชิกสภา
ผมขออภัยไว้ ณ ทีน่ ดี้ ้วย สุดท้ายขอให้ทกุ ท่านเดินทาง
โดยสวัสดิภาพ ผมขอปิดการประชุม สวัสดีครับ
ปิดการประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น.
ผู้จดรายงานการประชุม
(นายสมหมาย ลู กอินทร์)
เลขานุการสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก

-๔๐ -

อับดุลนาเซร์ ฮะ ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายอับดุลนาเซร์ ฮะ)
ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม

สมชัย หิตานุกูล ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม
(นายสมชัย หิตานุกูล )
กรรมการตรวจรายงานการประชุม

อับดุลเลาะ กาซอ ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายอับดุลเลาะ กาซอ)
เลขานุการกรรมการตรวจรายงานการประชุม

----------------------------------------------------------------------สภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก ได้รบั รองรายงานการประชุมฉบับนีเ้ รียบร้อยแล้ว
เมือ่ คราวประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก ครัง้ ที่ ๓/๒๕๕๕ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ (ครัง้ ที่ ๒)
วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๕
(ลงชื่อ) อับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์
(นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์)
ประธานสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก

