สาเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๕
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ (ครั้งที่ ๑)
วัน พุธ ที่ ๑๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๔๔ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
______________________
รายชือ่ ผู้มาประชุม
ที่

ชือ่ -สกุล

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.

นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์
นายมะยูโซ๊ะ
โต๊ะแว
นายอับดุลนาเซร์ ฮะ
นายบากอรี
บาเก็ง
นายสุกรี
เจ๊ะเงาะ
นายกราซี
แวนะลัย
นายดอเลาะ
สะหัดอีตา
นายสมชัย
หิตานุกูล
นายปฐม
ปันสรณะ
จ่าสิบเอก วรดร รอดทุกข์
นายบัญชา
ศิริ
นางอุมาพร
ใจแผ้ว
นายกานต์ชนก กู้เกียรติเนาวบุตร
นายอิทธินันท์ สาเฮาะ
นายศราวุธ อับดุลกอเดร์ ยานยา
นายอดุลย์
แวโวะ
นายเพาซี
มะเด็ง
นายอับดุลเลาะ กาซอ
นายสมหมาย ลูกอินทร์

ตาแหน่ง
ประธานสภาเทศบาล
รองประธานสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาลเขตที่ ๑
สมาชิกสภาเทศบาลเขตที่ ๑
สมาชิกสภาเทศบาลเขตที่ ๑
สมาชิกสภาเทศบาลเขตที่ ๑
สมาชิกสภาเทศบาลเขตที่ ๒
สมาชิกสภาเทศบาลเขตที่ ๒
สมาชิกสภาเทศบาลเขตที่ ๒
สมาชิกสภาเทศบาลเขตที่ ๒
สมาชิกสภาเทศบาลเขตที่ ๒
สมาชิกสภาเทศบาลเขตที่ ๒
สมาชิกสภาเทศบาลเขตที่ ๓
สมาชิกสภาเทศบาลเขตที่ ๓
สมาชิกสภาเทศบาลเขตที่ ๓
สมาชิกสภาเทศบาลเขตที่ ๓
สมาชิกสภาเทศบาลเขตที่ ๓
สมาชิกสภาเทศบาลเขตที่ ๓
เลขานุการสภาเทศบาล

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

หมาย
เหตุ

-๒-

รายชือ่ ผู้ไม่มาประชุม
- ไม่มี -

รายชือ่ ผู้เข้าร่วมประชุม
ที่

ชือ่ -สกุล

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.

นายเกษมสันต์ สาแม
นายเสรี
เรืองกาญจน์
นายสมภพ
มีเดช
นายอับดุลอายิ สามะ
นายนิพนธ์
มาหลง
นายมะสดี
หะยียะปาร์
นายต่วนมาหามะอับดุลกอเดร์
ต่วนกาจิ
นายอนุชิต
กิตติพุฒิพงศ์
นางนริศรา
สาและ
นายสสิกร
ยีเส็น
นางสาวต่วนมารีนี เด่นอุดม
นางสาวปวีณา สุหลง
นายอันวารี
แวหะยี

๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.

ตาแหน่ง

ลายมือชือ่

นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
ทีป่ รึกษานายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี

เกษมสันต์ สาแม
เสรี
เรืองกาญจน์
สมภพ
มีเดช
อับดุลอายิ สามะ
นิพนธ์
มาหลง
มะสดี
หะยียะปาร์
ต่วนมาหามะอับดุล
เลขานุการนายกเทศมนตรี
กอเดร์ ต่วนกาจิ
ปลัดเทศบาล
อนุชิต กิตติพุฒิพงศ์
ผู้อานวยการกองคลัง
นริศรา
สาและ
รักษาการผูอ้ านวยการกองช่าง สสิกร
ยีเส็น
เจ้าพนักงานธุรการ
ต่วนมารีนี เด่นอุดม
เจ้าหน้าที่ธุรการ
ปวีณา
สุหลง
ผูช้ ่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
อันวารี
แวะหะยี

เริม่ ประชุม เวลา ๐๙.๔๔ น.

นายสมหมาย ลูกอินทร์ บัดนีก้ ็ถึงเวลาประชุมแล้ว และมีสมาชิกสภาเทศบาลอยูใ่ นที่
เลขานุการสภา ประชุมครบองค์ประชุมแล้ว ขอเรียนเชิญท่านประธานดาเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป

หมาย
เหตุ

-๓–

นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ ขอความสันติสุขแด่ทา่ นทัง้ หลาย ระเบียบวาระการประชุม
ประธานสภาเทศบาล สภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก ครัง้ ที่ ๕/๒๕๕๕ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓
(ครัง้ ที่ ๑) วันพุธ ที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๔๔ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ทปี่ ระชุมทราบ
๑.๑ เรือ่ งแผนพัฒนาสามปี (๒๕๕๕-๒๕๕๗) เพิม่ เติม ฉบับที่ ๓
๑.๒ เรือ่ งแผนพัฒนาสามปี (๒๕๕๖-๒๕๕๘)
ซึ่งปรากฏทางเทศบาลได้ส่งเอกสารให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านแล้ว
ทีป่ ระชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๕ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ (ครั้งที่ ๑) เมื่อวันอังคาร
ที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมือง
สะเตงนอก รายละเอียดปรากฏตามเอกสารทีแ่ นบ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะแก้ไข หรือเพิม่ เติมข้อความ
ประธานสภาเทศบาล รายงานกาประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ (ครัง้ ที่ ๑)
เมือ่ วันอังคาร ที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล
เมืองสะเตงนอก ขอเชิญครับ
ถ้าทีป่ ระชุมไม่มกี ารแก้ไขเพิม่ เติม ผมในนามประธานสภา
ขอมติทปี่ ระชุม
ท่านใดรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑
(ครัง้ ที่ ๑) เมือ่ วันอังคาร ที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ ขอความกรุณายก
มือขึ้นครับ
ทีป่ ระชุม มีมติรบั รองรายงานการประชุม ๑๗ เสียง
งดออกเสียง ๑ เสียง
นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณครับ

-๔-

ระเบียบวาระที่ ๓ ญัตติ เพือ่ พิจารณาขอความเห็นชอบ อนุมัติเรื่องขอขยาย
ระยะเวลาในการเสนอร่างเทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ขยายออกไปอีก จนถึงวันที่ ๘
กันยายน ๒๕๕๕
นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ ในโอกาสนีข้ อให้ฝ่ายบริหารชี้แจงเชิญครับ
ประธานสภาเทศบาล
นายเกษมสันต์ สาแม สวัสดีทา่ นประธานสภา รองประธานสภา รองนายกเทศมนตรี
นายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี ทีป่ รึกษานายกเทศมนตรี สมาชิกสภา
เทศบาล ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายเกษมสันต์ สาแม
นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก วันนีน้ ับเป็นโอกาสดี ทีท่ กุ ท่านได้มา
ประชุมสภาได้พบปะ ได้เห็นหน้ากันทุกคน โดยเฉพาะพีน่ ้องมุสลิมช่วง
นีร้ สู้ ึกว่าไม่ค่อยแจ่มใสเท่าไร เพราะกลางคืนตอนนีเ้ ขาจะไปอีดตีกาฟ
จะอยูท่ มี่ สั ยิด ทาบุญในเดือนรอมฏอนนับว่าได้บญ
ุ มาก ทีน่ รี้ บั ทราบมา
ว่าประธานสภาได้เสนอระเบียบวาระที่ ๓ ญัตติเพือ่ พิจารณาขอความ
เห็นชอบอนุมตั ิเรือ่ งขอขยายระยะเวลาในการเสนอร่างเทศบัญญัติ
เรือ่ งงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ขยาย
ออกไปอีกจนถึงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๕ ทีต่ ้องมาขยายเวลาสืบ
เนือ่ งมาจากว่าเทศบาลตาบลสะเตงนอก เป็นเทศบาลเมืองใหม่ เช่น
ความจาเป็นทีจ่ ะต้องมาพัฒนา บูรณะปรับปรุง ซ่อมแซม หลายสิง่
หลายอย่างมาก ความต้องการปัจจุบนั ทันด่วนเป็นร้อยล้าน ซึ่งเมือ่ ปีที่
แล้วได้ประมาณอยูท่ เี่ จ็ดสิบกว่าล้าน ถึงถ้าบวกสิบเปอร์เซ็น ประมาณ
แปดสิบล้าน ก็หนึง่ ร้อยล้านต้น ๆ แต่ทใี่ นการร่างเทศบัญญัติ การ
จัดทางบประมาณปี ๒๕๕๖ ทุกวันนีย้ งั อยูท่ รี่ อ้ ยกว่าล้าน ก็คือความ
จาเป็นเร่งด่วนทีต่ ้องมาพัฒนากันทันทีทนั ใด เป็นการยากทีจ่ ะปรับลด
ก็คือขณะนีย้ งั ไม่แล้วเสร็จ จึงจาเป็นต้องขออนุมตั ิจากสภา เพือ่ ขอ
ขยายเวลา จนถึงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๕ แต่ถ้าว่าเสร็จก่อนผมก็จะ
นาเสนอประธานสภาให้เปิดประชุมสภา เพือ่ ขออนุมตั ิจากสภาให้ความ
เห็นชอบผ่านร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
พ.ศ. ๒๕๕๖ แต่รสู้ ึกว่าขณะนีย้ งั อยู่ ๙๓ ล้านบาทกว่า ๆ แต่ก็จะ
เป็นไปได้นจี้ ะปรับลดเหลืออย่าให้ถึง ๙๐ ล้านบาท แต่ถ้าว่าปรับลด
ไม่ได้กันจริง ๆ แล้ว ผมก็จะนาเสนอที่ ๙๓ ล้านบาทกว่า แต่ตอนนี้

-๕-

นายเกษมสันต์ สาแม จาเป็นต้องขออนุญาตจากสภาขยายเวลาการนาเสนอร่างเทศบัญญัติ
นายกเทศมนตรี งบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๕๖ ก่อนครับ ขอบคุณมากครับท่าน
ประธานสภา
นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายเชิญครับ ถ้าไม่มผี มจะ
ประธานสภาเทศบาล ขอมติ เชิญเลขานุการสภาดาเนินการต่อครับ
นายสมหมาย ลูกอินทร์ ท่านใดเห็นชอบให้ขยายเวลาในการเสนอร่างเทศบัญญัติงบ
เลขานุการสภา ประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ออกไปอีกจนถึงวันที่ ๘
กันยายน ๒๕๕๕ โปรดยกมือขึ้นครับ
ทีป่ ระชุม มีมติเห็นชอบ ๑๗ เสียง
งดออกเสียง ๑ เสียง
นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ ขอบคุณมากครับ
ประธานสภาเทศบาล
ระเบียบวาระที่ ๔ ญัตติ เพือ่ พิจารณาขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาล
เมืองสะเตงนอก เรื่องการควบคุมกิจการทีเ่ ป็นอั นตรายต่อ
สุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารทีแ่ นบ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ เชิญคณะผู้บริหารชี้แจงเชิญครับ
ประธานสภาเทศบาล
นายสมภพ มีเดช ต้องขอขอบคุณท่านประธาน ขอกล่าวคาสวัสดีทา่ นประธาน
รองนายกเทศมนตรี ท่านนายกเทศมนตรี ท่านรองนายกเทศมนตรี ท่านทีป่ รึกษา
นายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านสมาชิกสภาเทศบาล
ทีเ่ คารพทุกท่าน และท่านข้าราชการทีเ่ ข้าร่วมประชุมครัง้ นีค้ รับผม
ในระเบียบวาระที่ ๔ เพือ่ พิจารณาขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติ
เทศบาลเมืองสะเตงนอก เรือ่ งการควบคุมกิจการทีเ่ ป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๕ เอกสารปรากฏในมือท่านถืออยูค่ รับ ขอ
อนุญาตกล่าวคร่าว ๆ
บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองสะเตงนอก
เรือ่ ง การควบคุมกิจการทีเ่ ป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๕

-๖–
นายสมภพ มีเดช ให้ยกเลิกเทศบัญญัติเทศบาลตาบลสะเตงนอก เรือ่ ง กับกิจการทีเ่ ป็น
รองนายกเทศมนตรี อันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๑ และเห็นสมควรจัดทาเทศบัญญัติ
เทศบาลเมืองสะเตงนอก พ.ศ.๒๕๕๕ บังคับใช้ในภายเขตเทศบาล
เมืองสะเตงนอก
เหตุผล
ต่อไปเพือ่ ให้การดูแลปัญหาการสาธารณสุขสิง่ แวดล้อม ในเขตพืน้ ที่
เทศบาลเมืองสะเตงนอก เป็นไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ.๒๕๓๕ ให้ครบถ้วนถูกต้อง เพือ่ ประโยชน์แก่สุขภาพและ
พลานามัยของประชาชนโดยส่วนร่วม เห็นสมควรให้มกี ารจัดทา เทศ
บัญญัติเทศบาลเมืองสะเตงนอกนีข้ ึ้น และเพือ่ ให้เหมาะสมกับ
สภาวการณ์ในปัจจุบนั และเป็นธรรมกับผู้ประกอบการค้า จึงสมควร
แก้ไข ปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตให้ใช้สถานที่
ประกอบกิจการอันเป็นอันตรายต่อสุขภาพ และทีส่ าคัญได้มกี าร
เปลีย่ นแปลงฐานะจากเทศบาลตาบลเป็นเทศบาลเมือง สะเตงนอก ทีม่ ี
ผลบังคับตัง้ แต่ วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๔ นัน้ และเพือ่ ให้
สอดคล้องกับประกาศดังกล่าว เทศบาลเมืองสะเตงนอกเห็นสมควร
กาหนดหลักเกณฑ์เกีย่ วกับการควบคุมกิจการทีเ่ ป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ โดยอาศัยอานาจตามความในมาตรา ๖๐
แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ (แก้ไขเพิม่ เติมจนถึง
ปัจจุบนั ) ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา
๕๘ มาตรา ๖๓ มาตรา ๖๘ และมาตรา ๘๖ แห่ง
พระราชบัญญัติเทศบัญญัติการสารธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หมวด
๗ กิจกรรมทีเ่ ป็นอันตรายต่อสุขภาพ โดยกาหนดให้ทอ้ งถิน่ มีอานาจ
และหน้าทีใ่ นการกาหนดหลักเกณฑ์ และวิธกี ารเพือ่ ควบคุมกิจการที่
เป็นอันตรายต่อสุขภาพและปฏิบตั ิให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ
จึงจาเป็นต้องตราเทศบัญญัตินี้ และเพือ่ ให้สภาเทศบาลเมือง
สะเตงนอก พิจารณาอนุมตั ิต่อไป
อาศัยอานาจตามความในมาตรา มาตรา ๖๐ แห่ง
พระราชบัญญัติเทศบาล พ .ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิม่ เติมถึงปัจจุบนั
ประกอบกับ มาตรา ๓๒ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘
มาตรา ๖๓ มาตรา ๘๙ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕ อันเป็นพระราชบัญญัติทมี่ บี ทบัญญัติบางประการ
เกีย่ วกับการจากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบ
กับมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓

-๗นายสมภพ มีเดช มาตรา ๓๔ มาตรา๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่ง
รองนายกเทศมนตรี ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ บัญญัติให้กระทาได้โดยอาศัย
อานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เทศบาลเมืองสะเตงนอก โดย
ได้รบั ความเห็นชอบจากสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก และผู้ว่าราชการ
จังหวัดยะลา จึงตราเทศบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ เทศบัญญัตินใี้ ห้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลเมืองสะเตงนอก
เรือ่ ง การควบคุมกิจการทีเ่ ป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๕ ”
ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ ให้ใช้บงั คับในเขตเทศบาลเมืองสะเตงนอก เมือ่ ได้
ประกาศไว้ โดยเปิดเผย ณ สานักงานเทศบาลเมืองสะเตงนอก แล้ว
เจ็ดวัน
ข้อ ๓ นับแต่วันทีเ่ ทศบัญญัตินใี้ ช้บงั คับเป็นต้นไป ให้ยกเลิก
“เทศบัญญัติเทศบาลตาบลสะเตงนอก” เรือ่ ง การควบคุมกิจการทีเ่ ป็น
อันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๕๑”
บรรดาเทศบัญญัติ ข้อบัญญัติ ข้อบังคับ กฎ ระเบียบ และ คาสัง่ อื่นใด
ของเทศบาลตาบลสะเตงนอก ในส่วนทีไ่ ด้ตราไว้แล้วในเทศบัญญัตินี้
หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้ ให้ใช้เทศบัญญัตินแี้ ทน
และให้
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามอัตราค่าธรรมเนียมท้ายเทศบัญญัติฉบับนี้
ผมขออนุญาตให้ทา่ นศึกษาตามหมวดต่าง ๆ ต่อไปนี้ เพือ่ เป็นการ
ประหยัดเวลา เนือ่ งจากว่ามีความยาวพอสมควร หมวด ๑ หมวด ๒
หมวด ๓ จะขอให้ทา่ นข้ามมาดูในส่วนของอัตราค่าธรรมเนียมใน
อนุญาตท้ายเทศบัญญัติของเทศบาลเมืองสะเตงนอก หน้าที่ ๑๑ ซึ่ง
จากรายละเอียดต่อไปนีจ้ ะต้องให้ทา่ นศึกษา ท่านคงไปศึกษามาก่อน
หน้านีแ้ ล้ว หลังจากทีไ่ ด้ส่งเอกสารนีไ้ ป แต่จะให้ทา่ นพิจารณาว่าอัตรา
ทีเ่ รียกเก็บ ซึ่งเราได้ปรับปรุง แก้ไข ตามความเหมาะสมจากฉบับเดิม
จนกระทัง้ ปัจจุบนั ว่าอัตราต่าง ๆ มีความเหมาะสมหรือไม่เพียงใด เห็น
ว่าจะปรับปรุงเปลีย่ นแปลงแก้ไขเช่นไร ได้โปรดพิจารณากิจการที่
เกีย่ วกับการเลีย้ งสัตว์ แยกไว้ ๕ ข้อ
๑.๑ การเลีย้ งม้า โค กระบือ
๑.๒ การเลีย้ งสุกร
๑.๓ การเลีย้ งแพะ แกะ
๑.๔ การเลีย้ งห่าน เป็ด ไก่
๑.๕ การเลีย้ งนก

-๘นายสมภพ มีเดช รบกวนให้ทา่ นช่วยดูพิจารณาว่าเหมาะสมหรือไม่ เพียงใด เพราะถ้าให้
รองนายกเทศมนตรี ผมอ่านหมดนีค้ งกินระยะเวลาพอสมควร ผมจะอนุญาตว่าไปคร่าว ๆ
มาทีก่ ิจการทีเ่ กีย่ วกับสัตว์และผลิตภัณฑ์ กิจการทีเ่ กีย่ วกับอาหาร
เครือ่ งดืม่ กิจการทีเ่ กีย่ วกับการเกษตร กิจการทีเ่ กีย่ วกับโลหะ หรือแร่
กิจการทีเ่ กีย่ วกับยานพาหนะ เครือ่ งจักร หรือเครือ่ งกล กิจการที่
เกีย่ วกับไม้ กิจการทีเ่ กีย่ วกับบริการ กิจการทีเ่ กีย่ วกับสิง่ ทด กิจการที่
เกีย่ วกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต์ และวัตถุทคี่ ล้ายคลึง และรายการ
หลังสุด กิจการเกีย่ วกับปิโตรเลียม ถ่านหิน และสารเคมี ให้ทา่ นช่วยดู
และพิจารณา หากท่านเห็นแล้วมีความเหมาะสมหรือต้องการปรับปรุง
แก้ไขเปลีย่ นแปลงแก้ไข ได้โปรดนาเสนอ ขอบคุณครับท่าน
ประธานสภา
นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ ขอบคุณครับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะ
ประธานสภาเทศบาล
อภิปรายเชิญครับ ถ้าไม่มผี มขอมติครับ เชิญเลขานุการสภาดาเนินการ
ต่อ
นายสมหมาย ลูกอินทร์ สาหรับการพิจารณาร่างเทศบัญญัติเรือ่ งการควบคุมกิจการที่
เลขานุการสภา เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๕ ถ้าไม่มที า่ นใดอภิปราย ผมจะ
ขอมติ ซึ่งมติก็เป็นในวาระที่ ๑ ก็หมายความว่าให้ทปี่ ระชุมพิจารณา
ปรึกษา ในหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติและหลังจากนัน้ ให้ลงมติว่าจะ
รับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติหรือไม่ หรืออาจจะมีสมาชิกสภา
เทศบาลท่านใดประสงค์จะอภิปรายก็อภิปรายได้ ก่อนทีจ่ ะลงมติ แต่
เมือ่ สักครูท่ า่ นประธานได้ถามแล้วว่า เห็นไม่มผี ู้ใดอภิปราย ผมก็ขอมติ
เลยครับในวาระที่ ๑ ขั้นรับหลักการ
ท่านใดเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเรือ่ งการควบคุมกิจการทีเ่ ป็น
อันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๕ โปรดยกมือขึ้นครับ
ทีป่ ระชุม มีมติเห็นชอบ ๑๗ เสียง
งดออกเสียง ๑ เสียง
นายสมหมาย ลูกอินทร์ วาระที่ ๑ ทีป่ ระชุมได้รบั หลักการเป็นทีเ่ รียบร้อยแล้ว ซึ่งการ
เลขานุการสภา พิจารณาร่างเทศบัญญัติจะต้องพิจารณาสามวาระ ซึ่งตามระเบียบ
แล้วทีป่ ระชุมจะอนุมตั ิให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ หากที่
ประชุมมีมติให้พิจารณาสามวาระ ผู้บริหาร สมาชิกท้องถิน่ มีจานวน
ไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๓ ของจานวนผู้ทอี่ ยูใ่ นทีป่ ระชุมเป็นผู้เสนอก็ได้

-๙-

นายสมหมาย ลูกอินทร์ เพราะฉะนัน้ ให้ทปี่ ระชุมพิจารณาว่าเราจะพิจารณาสามวาระรวด
เลขานุการสภา หรือไม่ หากท่านสมาชิกสภาเทศบาลเสนอทีป่ ระชุมพิจารณาสามวาระ
รวดก็ในการพิจารณาวาระที่ ๒ นี้ ก็ให้ทปี่ ระชุมสภาท้องถิน่ เป็น
กรรมการแปรญัตติเต็มสภา และให้ประธานสภาเป็นประธาน
คณะกรรมการแปรญัตตินี้
นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ เชิญครับสมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๑
ประธานสภาเทศบาล
นายอับดุลนาเซร์ ฮะ เรียนประธานสภาทีเ่ คารพ และเพือ่ นสมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๑ ผู้ทรงเกียรติทกุ ท่าน กระผมนายอับดุลนาเซร์ ฮะ สมาชิกสภาเทศบาล
เขตที่ ๑ ขอเสนอให้พิจารณาสามวาระรวด ขอบคุณครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ ขอบคุณครับ สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๑ ได้เสนอพิจารณา
ประธานสภาเทศบาล สามวาระรวด ต่อไปขอมติทปี่ ระชุมเชิญเลขานุการสภาดาเนินการต่อ
นายสมหมาย ลูกอินทร์ มีทา่ นสมาชิกสภาเทศบาลเสนอให้พิจารณาสามวาระรวด
เลขานุการสภา ผมจะขอมติทปี่ ระชุมเลยครับ
ท่านใดเห็นชอบให้มกี ารพิจารณาสามวาระรวด โปรดยกมือขึ้น
ครับ
ทีป่ ระชุม มีมติเห็นชอบ ๑๗ เสียง
งดออกเสียง
๑ เสียง
นายสมหมาย ลูกอินทร์ ถือว่าทีป่ ระชุมมีมติให้พิจารณาสามวาระรวด ต่อไปก็เป็นวาระ
เลขานุการสภา ที่ ๒ ขั้นแปรญัตติ ถือว่าท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน เป็น
กรรมการแปรญัตติ ผู้ใดจะแปรญัตติในวาระที่ ๒ เรียนเชิญครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ เชิญสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน สมาชิกสภาท่านใดไม่มกี าร
ประธานสภาเทศบาล แก้ไข ต่อไปวาระที่ ๓
นายสมหมาย ลูกอินทร์ วาระที่ ๒ ไม่มผี ู้ใดแปรญัตติ ต่อไปวาระที่ ๓ ขั้นลงมติว่าจะ
เลขานุการสภา ให้ตราเป็นเทศบัญญัติหรือไม่ วาระที่ ๓ ขั้นลงมติไม่มกี ารอภิปรายแล้ว
ครับ ถ้าไม่มที า่ นใดอภิปรายผมจะขอมติทปี่ ระชุม ในวาระที่ ๓ เลย
ครับ ท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติโปรดยกมือขึ้นครับ

- ๑๐ –

ทีป่ ระชุม มีมติเห็นชอบ ๑๗ เสียง
งดออกเสียง
๑ เสียง
ระเบียบวาระที่ ๕ ญัตติ เพือ่ พิจารณาขอความเห็นอนุมัติแก้ไขเปลีย่ นแปลงคา
ชีแ้ จงงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ของหน่วยงาน
กองสาธารณสุข และกองช่าง
ซึ่งรายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารทีแ่ นบ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ โอกาสนีข้ อให้คณะผู้บริหารชี้แจง เชิญครับ
ประธานสภาเทศบาล
นายอับดุลอายิ สามะ สวัสดีทา่ นประธาน ท่านนายกเทศมนตรี ท่านรองนายก
รองนายกเทศมนตรี เทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ
และเจ้าหน้าทีท่ กุ ท่าน
ระเบียบวาระที่ ๕ ญัตติ เพือ่ พิจารณาขอความเห็นอนุมตั ิ
แก้ไขเปลีย่ นแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๕
ของหน่วยงาน กองสาธารณสุขและสิง่ แวดล้อม และกองช่าง
หน่วยงานกองสาธารณสุขและสิง่ แวดล้อม
แผนงาน สาธารณสุข งาน บริหารทัว่ ไปเกีย่ วกับสาธารณสุข
หมวด ค่าครุภณ
ั ฑ์ ประเภท ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน
งบประมาณอนุมตั ิ ๑๐,๐๐๐ บาท
ข้อความเดิม
๖) ค่าจัดซื้อชั้นเหล็กวางของ ๔ ชั้น จานวน ๑ หลัง ตัง้ ไว้
๑๐,๐๐๐ บาท ค่าจัดซื้อชั้นเหล็กวางของ ๔ ชั้น จานวน ๑
หลัง ๆ ละ ๑๐,๐๐๐ บาท จัดซื้อตามราคาท้องถิน่ ตัง้ จ่ายจากเงิน
อุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทัว่ ไปเกีย่ วกับ
สาธารณสุข
ข้อความใหม่
๖) ค่าจัดจ้างทาตูเ้ ก็บพัสดุ ๔ ชั้น จานวน ๑ หลัง ค่าจัดจ้างทาตู้
เก็บพัสดุ ๔ ชั้น จานวน ๑ หลัง ๆ ละ ๑๐,๐๐๐ บาท จัดจ้างตาม
ราคาท้องถิน่ ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข งานบริหารทัว่ ไปเกีย่ วกับสาธารณสุข

- ๑๑ –

นายอับดุลอายิ สามะ หน่วยงานกองช่าง
รองนายกเทศมนตรี แผนงาน เคหะและชุมชน งาน บริหารทัว่ ไปเกีย่ วกับเคหะและชุมชน
หมวด ค่าครุภณ
ั ฑ์ ประเภท ครุภณ
ั ฑ์งานบ้านงานครัว
งบประมาณ ๑๙๗,๐๐๐ บาท
ข้อความเดิม
แผนงาน เคหะและชุมชน งานบริหารทัว่ ไปเกีย่ วกับเคหะและชุมชน
หมวด ค่าครุภณ
ั ฑ์ ประเภท ค่าครุภณ
ั ฑ์งานบ้านงานครัว
๑) ค่าจัดซื้อเก้าอี้พลาสติกมีพนักพิงพร้อมโต๊ะพับ ตัง้ ไว้ ๑๙๗,๐๐๐
บาท
ค่าจัดซื้อเก้าอี้พลาสติกมีพนักพิง จานวน ๕๐๐ ตัว ๆ ละ ๒๕๐ บาท
และโต๊ะหน้าโฟเมก้าพับขาได้ ขนาดกว้าง ๖๐ เซนติเมตร ยาว ๑๕๐
เซนติเมตร สูง ๗๕ เซนติเมตร จานวน ๓๐ ตัว ตัวละ ๒,๔๐๐ บาท
จัดซื้อตามราคาท้องถิน่ ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทัว่ ไปเกีย่ วกับเคหะและชุมชน
ปรากฏในแผนพัฒนา ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗) หน้า ๘๖
ข้อ ๑.๘
ข้อความใหม่
แผนงาน เคหะและชุมชน งานบริหารทัว่ ไปเกีย่ วกับเคหะและชุมชน
หมวด ค่าครุภณ
ั ฑ์ ประเภท ค่าครุภณ
ั ฑ์สานักงาน
๑) ค่าจัดซื้อเก้าอี้พลาสติกมีพนักพิงพร้อมโต๊ะพับ ตัง้ ไว้ ๑๙๗,๐๐๐
บาท
ค่าจัดซื้อเก้าอี้พลาสติกมีพนักพิง จานวน ๕๐๐ ตัว ๆ ละ ๒๕๐ บาท
และโต๊ะหน้าโฟเมก้าพับขาได้ ขนาดกว้าง ๖๐ เซนติเมตร ยาว ๑๕๐
เซนติเมตร สูง ๗๕ เซนติเมตร จานวน ๓๐ ตัว ตัวละ ๒,๔๐๐ บาท
จัดซื้อตามราคาท้องถิน่ ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทัว่ ไปเกีย่ วกับเคหะและชุมชน
ปรากฏในแผนพัฒนา ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗) หน้า ๘๖
ข้อ ๑.๘
ผมขอชี้แจงเพียงเท่านี้ สวัสดีครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ ขอบคุณครับฝ่ายบริหาร สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะ
ประธานสภาเทศบาล อภิปรายเชิญครับ ถ้าไม่มขี อมติ เชิญเลขานุการสภาดาเนินการต่อ

- ๑๒ –
นายสมหมาย ลูกอินทร์ สาหรับระเบียบวาระที่ ๕ ก็มกี ารแก้ไขเปลีย่ นแปลง
เลขานุการสภา งบประมาณ ๒ หน่วยงาน คือกองสาธารณสุขและสิง่ แวดล้อม และ
กองช่าง คือผมปรึกษาก็แล้วกันว่าจะลงมติทงั้ ๒ กองเลยหรือไม่
หรือว่าจะเอาทีละกอง เมือ่ สักครูค่ ณะผู้บริหารได้ชี้แจงไปแล้ว ๒ กอง
ทัง้ ๒ รายการนี้ เนือ่ งจากว่าตอนทีพ่ ิมพ์ พิมพ์ผิดพลาดไป
งบประมาณก็เท่าเดิม ตามระเบียบแล้วคือแก้ไขให้ถูกต้อง เหมือนกอง
ช่างทีต่ งั้ ไว้ครุภณ
ั ฑ์งานบ้านงานครัว ทีจ่ ริงอยูใ่ นประเภทครุภณ
ั ฑ์
สานักงาน คือแก้ไขให้ถูกต้อง แต่งบประมาณเท่าเดิม เป็นอันว่าผมจะ
ลงมติทงั้ ๒ หน่วยงานครับ
ท่านใดเห็นชอบให้แก้ไขเปลีย่ นแปลงคาชี้แจงงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ของหน่วยงาน กองสาธารณสุข และ
กองช่าง โปรดยกมือขึ้นครับ
ทีป่ ระชุม มีมติเห็นชอบ ๑๗ เสียง
งดออกเสียง ๑ เสียง
นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ ขอบคุณสมาชิกสภาทุกท่านครับ
ประธานสภาเทศบาล
ระเบียบวาระที่ ๖ ญัตติ เพือ่ พิจารณาขอความเห็นชอบให้ผู้เช่าแผงขายของ ภายในตลาด
เทศบาลเมืองสะเตงนอก โดยไม่ใช้วิธปี ระมูล
นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ เชิญเลขานุการสภาครับ
ประธานสภาเทศบาล
นายสมหมาย ลูกอินทร์ สาหรับระเบียบวาระที่ ๖ นี้ ผมขอแก้ไขเล็กน้อย ถ้าดูตาม
เลขานุการสภา ระเบียบวาระ ญัตติ เพือ่ พิจารณาขอความเห็นชอบให้ผู้เช่าแผงขาย
ของ ภายในตลาดเทศบาลเมืองสะเตงนอก โดยไม่ใช้วิธปี ระมูล
พอดี
พิมพ์ผิดพลาดเช่นเดียวกัน ก็คือ ญัตติ เพือ่ พิจารณาขอความเห็นชอบ
ของเดิม ให้ผู้เช่า เปลีย่ นเป็น การให้เช่า ก็คือการให้เช่าแผงขายของ
ภายในตลาดเทศบาลเมืองสะเตงนอก โดยไม่ใช้วิธปี ระมูล คือเปลีย่ น
เฉพาะให้ผู้เช่าเป็นการให้เช่า ส่วนข้อความอื่นเหมือนเดิมหมดทุกอย่าง
เชิญท่านประธานต่อครับ
ระเบียบวาระที่ ๖ ญัตติเพือ่ พิจารณาขอความเห็นชอบการให้เช่าแผงขายของภายใน
ตลาดเทศบาลเมืองสะเตงนอกโดยไม่ใช้วิธปี ระมูล

- ๑๓ –
นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ เปลีย่ นจากให้ผู้เช่า เป็นการให้เช่า เชิญคณะผู้บริหารชี้แจง
ประธานสภาเทศบาล เชิญครับ
นายเกษมสันต์ สาแม ก่อนทีจ่ ะชี้แจง ผมอยากจะให้ปลัดอนุชิตชี้แจงในเรือ่ งระเบียบ
นายกเทศมนตรี ข้อกฎหมายเกีย่ วกับตลาด เกีย่ วกับแต่งตัง้ คณะกรรมการสาเหตุอะไร
ทีไ่ ม่ต้องใช้วิธปี ระมูลครับ
นายอนุชิต กิตติพุฒิพงศ์ เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล ผู้ทรงเกียรติ และข้าราชการ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
เกีย่ วกับทีผ่ ู้บริหารให้ผมนาเรียนชี้แจงในทีป่ ระชุมแห่งนี้
เกีย่ วกับการหาผลประโยชน์ทางทรัพย์สินของท้องถิน่ ยึดระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ ในทรัพย์สินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๓ กาหนดไว้ว่า การจัดหา
ประโยชน์ในทรัพย์สินการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ ให้ดาเนินการโดยวิธปี ระมูล
๑. มีกาหนดไม่เกิน ๓ ปี ให้ผู้บริหารท้องถิน่ เป็นผู้มอี านาจ
อนุมตั ิ
๒. มีกาหนดเกิน ๓ ปี ให้สภาท้องถิน่ เป็นผู้อนุมตั ิ
การให้เช่าตามทีผ่ มกล่าวตรงนี้ ถ้ามีความจาเป็นหรือเพือ่
ประโยชน์ของทางราชการให้ผู้บริหารท้องถิน่ เสนอสภาท้องถิน่ ให้ความ
เห็นชอบดาเนินการเป็นอย่างอื่น โดยไม่ต้องดาเนินการประมูลก็ได้
ทัง้ นีเ้ ท่าทีไ่ ม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรง
เกียรติคงจะเข้าใจ ถ้าไม่เข้าใจก็สอบถามได้ ขอชี้แจงเพียงเท่านี้
ขอบคุณครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ เชิญคณะผู้บริหารครับ
ประธานสภาเทศบาล
นายเสรี เรืองกาญจน์ ขอขอบคุณท่านประธานสภา เรียนท่านประธาน
รองนายกเทศมนตรี รองประธานสภาคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ตลอดจนเจ้าหน้าที่
ทีเ่ คารพรักทุกท่าน ระเบียบวาระที่ ๖ พิจารณาขอความเห็นชอบ
ให้เช่าแผงขายของภายในตลาดเทศบาลเมืองสะเตงนอก โดยไม่ใช้วิธี
ประมูล คือตลาดสดทีไ่ ด้ก่อสร้างไปแล้วนัน้ ทีส่ ายเนินหูกวาง
ใช้งบประมาณปีทแี่ ล้วตอนทีเ่ ป็นเทศบาลตาบล และได้มชี าวบ้านหลาย
ๆ คน คนก็เป็นร้อย ถามว่าเมือ่ ไรเราจะเปิดใช้การขายของสักที
สืบเนือ่ งจากทีเ่ ราไม่ได้เปิด

- ๑๔ –

นายเสรี เรืองกาญจน์ ๑. ตอนนัน้ พอก่อสร้างเสร็จแล้วก็ได้หมดวาระไป
รองนายกเทศมนตรี ๒. พอเข้ามาดารงตาแหน่ง เราก็ต้องตัง้ คณะกรรมการทีจ่ ะดู
แลในเรือ่ งของตลาดสด ก็โดยต้องเป็นระดับจังหวัด เราก็มกี าร
ประชุมอีกครัง้ ซึ่งคณะกรรมการทีแ่ ต่งตัง้ มามีทกุ สาขาไม่ว่าจะ
เป็นสาขาภาคประชาชน ภาครัฐ ภาคหอการค้า และสมาชิก
สภาเทศบาล ในส่วนของกานัน ผู้ใหญ่บา้ น ซึ่งมีความเห็นชอบ
วันนัน้ ว่าตัง้ คณะกรรมการมาและถ้าเสนอจังหวัด ก็มกี าร
ประชุมเกีย่ วกับแผงขายของ โดยการทีท่ า่ นปลัดกล่าวมา
ในทางกฎหมายใช้วิธปี ระมูล ถ้าเราไม่ใช้วิธปี ระมูล เราต้องขอ
มติจากสภาแห่งนี้ ซึ่งในคณะกรรมการทีก่ าหนดราคาแผง ก็มี
มตินนั้ ว่า เพราะความต้องการของประชาชนในพืน้ ทีม่ เี ยอะ
มาก แผงทีเ่ รามีตอนนีป้ ระมาณ ๖๘ แผง ซึ่งตรงนี้ ไม่สมดุล
กับความต้องการคนทีจ่ ะขายในตลาดสดของเทศบาลเมือง
สะเตงนอก ทาให้เราหาวิธกี ารทีย่ ตุ ิธรรมมากทีส่ ุด วันนัน้ เราก็
มีอภิปรายในส่วนของคณะกรรมการ และคณะกรรมการก็มี
มติว่าให้จบั ฉลาก แต่ไม่สนิ้ สุดตรงนัน้ ต้องผ่านสภาแห่งนี้
ฉะนัน้ สภาแห่งนีเ้ ป็นสภาทีท่ รงเกียรติ เพราะทุกสิง่ ทุก
อย่างในการทากิจกรรมต่าง ๆ ในเทศบาลเมืองสะเตงนอก
ต้องผ่านผู้ทรงเกียรติคือสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ฉะนัน้
โดยไม่ใช้วิธปี ระมูลคือสรุปง่าย ๆ จับสลากตามทีส่ รุปของ
คณะกรรมการ แต่สภาจะเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ อยูท่ สี่ ภา
แห่งนี้ ตรงนีก้ ็ขอชี้แจงสมาชิกสภาเทศบาลว่าตอนนี้ ขณะทีเ่ รา
ยังไม่ได้เปิด ผมว่าไม่ต่ากว่า ๒๐๐ รายแล้วทีม่ าติดต่อ ทีจ่ ะเช่า
แผง จึงอยากจะให้สมาชิกสภาเทศบาลช่วยกันพิจารณาว่า
วิธกี ารทีเ่ ทีย่ งธรรมและยุติธรรมมากทีส่ ุด ท่านนายกเทศมนตรี
มีอุดมการณ์แล้ว่าตลาดสดนีอ้ ยากให้คนในพืน้ ทีจ่ ริง ๆ ได้มี
รายได้ ได้ค้าขาย
ฉะนัน้ ไม่อยากให้คนนอกพืน้ ทีด่ าเนินการในส่วนนี้ ก็
เลยอยากให้ทกุ ท่านช่วยกันคิดว่าเป็นเกราะกาบังขั้นหนึง่
เพือ่ ให้การพิจารณาในการตลาดสดลุล่วงด้วยดี ครับขอชี้แจง
เพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ

- ๑๕ -

นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ ขอบคุณครับฝ่ายบริหาร เชิญเลขานุกานสภาครับ
ประธานสภาเทศบาล
นายสมหมาย ลูกอินทร์ ขออนุญาตพูดในฐานะกรรมการจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สิน
เลขานุการสภา ของเทศบาลเมืองสะเตงนอก ทีผ่ มเป็นกรรมการด้วย อยากจะพูดชี้แจง
เพิม่ เติม เพือ่ ให้ทปี่ ระชุมได้รบั ทราบข้อมูล ถ้าดูคาสัง่ ท่านผู้ว่าเป็นผู้
แต่งตัง้ ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ พอดีผมได้สาเนาคาสัง่ มาด้วย ก็
ประกอบไปด้วย
๑. นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก เป็น ประธานกรรมการ
๒. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยะลา เป็น กรรมการ
๓. เจ้าพนักงานทีจ่ งั หวัดยะลา
เป็น
กรรมการ
๔. ธนารักษ์จงั หวัดยะลา
เป็น กรรมการ
๕. ท้องถิน่ จังหวัดยะลา
เป็น
กรรมการ
๖. ผู้ทรงคุณวุฒิ ๖ ท่าน ดังนี้
๖.๑ นายมะดิง จิใจ
เป็น กรรมการ
๖.๒ นายบักรี โต๊ะตาหยง
เป็น
กรรมการ
๖.๓ นายบุญเพ็ง อิดือเระ
เป็น
กรรมการ
๖.๔ นายมะอีซอ สามะ
เป็น
กรรมการ
๖.๕ นายแมร์โซ แยนา
เป็น
กรรมการ
๖.๖ นายเจริญ นพรัตน์
เป็น
กรรมการ
ทัง้ หมดนีค้ ือทีม่ า ทีผ่ ู้ว่าแต่งตัง้ และกรรมการชุดนีก้ ็ได้มกี ารประชุมไป
เมือ่ วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมเทศบาลเมือง
สะเตงนอก ซึ่งเมือ่ สักครูท่ า่ นรองเสรี ท่านได้พูดสรุปไปแล้วว่ามติที่
ประชุมในวันนัน้ ได้มมี ติไม่ใช้วิธปี ระมูล แต่ให้ใช้วิธจี บั ฉลาก ซึ่งกาหนด
ค่าตอบแทนขั้นต่าต่อแผง แผงละ ๑,๐๐๐ บาทต่อเดือน ทีผ่ มจาได้
แต่มรี ายละเอียดอื่นอีกของมติทปี่ ระชุม เช่น ค่าน้า ค่าไฟ การให้เช่า
ช่วงการโอน สิทธิการเช่า เปลีย่ นตัวผู้เช่า คณะกรรมการชุดนัน้ ได้
กาหนดรายละเอียดไว้หมดแล้ว ซึ่งไปสอดคล้องกับระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๓ ทีท่ า่ นปลัดได้กล่าวมาเมือ่ สักครูน่ ี้
ว่าข้อ ๖ โดยปกติแล้วการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ ให้ดาเนินการโดยวิธปี ระมูล ก็เลยเป็นทีม่ าทีว่ ่าถ้ามีความ

- ๑๖ -

นายสมหมาย ลูกอินทร์ จาเป็นหรือเพือ่ ประโยชน์ของทางราชการให้ผู้บริหารท้องถิน่ เสนอสภา
เลขานุการสภา ท้องถิน่ ให้ความเห็นชอบดาเนินการเป็นอย่างอื่น โดยไม่ต้องดาเนินการ
ประมูลก็ได้ ทัง้ หมดนีเ้ ป็นทีม่ าจะให้เข้าทีป่ ระชุมสภาแห่งนี้ ให้มมี ติ
เห็นชอบโดยไม่ใช้วิธปี ระมูล แต่ให้ใช้วิธจี บั ฉลากก็อยูท่ ปี่ ระชุมจะ
พิจารณากัน ขอนาเรียนเพิม่ เติมเพียงเท่านี้
นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย เชิญครับสมาชิกสภา
ประธานสภาเทศบาล เทศบาล เขตที่ ๒
นางอุมาพร ใจแผ้ว กราบเรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหารและสมาชิกสภา
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒ เทศบาลผู้ทรงเกียรติทกุ ท่าน ดิฉันนางอุมาพร ใจแผ้ว สมาชิกสภา
เทศบาลเมืองสะเตงนอก เขตที่ ๒ อยากสอบถามในเรือ่ งวาระการ
ประชุมของตลาดในวันนัน้ เขาได้กาหนดกฎเกณฑ์เกีย่ วกับผู้ทจี่ ะมีสิทธิ
เช่า ขอทราบรายละเอียดตรงนัน้ ได้หรือไม่ค่ะ
นายสมหมาย ลูกอินทร์ คือผมตอบแทนให้ ทีป่ ระชุมได้พูดผู้มสี ิทธิเช่า เราไม่ได้กาหนด
เลขานุการสภา ก็หมายความว่ายังไม่ได้กาหนด เพราะตอนนัน้ ให้ทางเลขาไปปรึกษา
กับอัยการอยูเ่ ราจะกาหนดว่า ต้องมีภมู ลิ าเนาในเขตเทศบาลเมือง
สะเตงนอกเท่านัน้ อันทีจ่ ริงเราจะเอาอย่างนี้ แต่มกี รรมการบางท่าน
แย้งว่า จะไปขัดกับกฎหมายอื่น คือกฎหมายรัฐธรรมนูญ ว่าทุกคนมี
สิทธิทจี่ ะประกอบอาชีพในประเทศได้หมด คือเราจะกาหนดอย่างนัน้
ไม่ได้ ก็ได้ข้อสรุปแล้วครับ ได้ไปหารือกับอัยการได้บอกว่าเราจะไป
ระบุอย่างนัน้ ไม่ได้ว่าต้องมีภมู ลิ าเนาในเทศบาลเมืองสะเตงนอกเท่านัน้
เพราะฉะนัน้ ต้องเปิดให้ทกุ คนทีอ่ ยูใ่ นประเทศไทย คือมีสัญชาติไทยก็มี
สิทธิทจี่ ะลงทะเบียน และขอจับฉลากได้ ทีจ่ ริงเราจะปิดล็อกเหมือนกัน
ว่าจะเอาในสะเตงนอกเท่านัน้ เจตนาเราจะให้คนพืน้ ทีเ่ ราได้มอี าชีพ
มีรายได้เพิม่ เจตนาของท่านนายกเทศมนตรี แต่พอมาขัดกับกฎหมาย
จึงต้องเปิดกว้าง
นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ ขอบคุณมากครับ ท่านใดจะอภิปรายเชิญครับ
ประธานสภาเทศบาล

- ๑๗ -

นางอุมาพร ใจแผ้ว ต่อเนือ่ งจากข้อเมือ่ สักครูน่ เี้ กีย่ วกับการกาหนดก็ไม่สามารถให้
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒ กับคนในพืน้ ทีส่ ะเตงนอกโดยเฉพาะใช่หรือไม่ค่ะ ก็แสดงว่าตอนทีท่ า่ น
นายกเทศมนตรีก็ได้นาเสนอวัตถุประสงค์ของตลาดก็ต้องผิดแบบ
แปลน ผิดแบบแผนไป ถูกหรือไม่ค่ะ ตอนแรกเท่าทีท่ ราบ ก็คือว่าตลาด
สดนี้ ทาเพือ่ ให้คนในพืน้ ทีส่ ะเตงนอกเท่านัน้ ถูกหรือไม่ค่ะ ปรากฏว่าผิด
ต่อกฎหมายรัฐธรรมนูญ อันนีก้ ็ว่าไปตามระเบียบของประเทศไทยไป
แต่อีกสักนิดทีอ่ ยากจะเสนอ ไม่แน่ใจว่าสามารถนาเสนอในทีป่ ระชุม
แห่งนีไ้ ด้หรือไม่ คือตัวเองเคยมีประสบการณ์ทางด้านตลาดอยู่ เคยอยู่
ในตลาดมาก่อน เพราะฉะนัน้ จะเห็นปัญหาทีจ่ ะเกิดขึ้นอีกมากมาย ไม่
ทราบว่าจะนาเรียนในทีป่ ระชุมได้หรือไม่ ขอให้คาแนะนาสักนิดได้
หรือไม่ค่ะ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ เชิญครับ
ประธานสภาเทศบาล
นางอุมาพร ใจแผ้ว ท่านประธานอนุญาตแล้วน่ะค่ะ ดิฉันอยากจะให้เป็นอย่างนีค้ ่ะ
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒ การกาหนดกฎเกณฑ์ถ้าสามารถเข้าสูค่ ณะกรรมการของตลาดได้
กาหนดลักษณะของแผงทัง้ หมดจานวน ๖๖ แผง ถูกต้องหรือไม่ค่ะ ที่
ท่านรองเสรีได้กล่าวมาให้แยกเป็นประเภท เป็นสัดส่วน ตามระเบียบ
ของเทศบัญญัติเกีย่ วกับการตลาด รูส้ ึกว่าจะเป็นพระราชบัญญัติตลาด
ไม่แน่ใจว่าพามาหรือเปล่า ให้ปรับตรงนีส้ ักนิดว่า แยกโซนว่ากาหนด
แผง ถ้าขายเนือ้ จานวนกีแ่ ผง ขายสุกร ขายสัตว์ ขายไก่ คือต้องสุม่
ก่อนว่าจะมีผู้ขายอะไรบ้างใช่หรือไม่ค่ะ และให้แยกเป็นว่า สมมติ
ประเภทน้าดืม่ ของชา ไก่ เนือ้ วัว และผักอื่น ๆ ให้กาหนดเป็นโซน
และจากนัน้ สาหรับผู้ทจี่ ะเข้ามาสมัคร ผู้ทขี่ อประสงค์จะเข้ามาขาย
เพือ่ ยืน่ ทะเบียนมาแจ้งวัตถุประสงค์ของตนเองว่าต้องการขายอาหาร
ประเภทใด ขายอะไรในตลาด แล้วจัดให้เป็นหมวดหมู่ ในการจับฉลาก
เพราะว่าสาเหตุทเี่ สนอตรงนี้ ต่อไปเกิดว่าเราไม่ได้ขายจุดนี้ แผงสมมติ
ว่าเราล็อกโซนแล้ว ว่าคือเนือ้ สัตว์ อาหารก็อยูใ่ นโซนอาหาร ให้ถูก
สุขาภิบาล ปรากฏว่าในส่วนเนือ้ สัตว์เจ้าของแผงได้ทาการเปลีย่ นแปลง
อาจจะไปขายอาหารแทน ซึ่งมันผิดต่อหลักสุขาภิบาล จะมีปญ
ั หาขึ้นใน
ภายหลัง คืออยากจะเสนอตรงนีเ้ พียงเท่านีค้ ่ะ

- ๑๘ –

นายสมหมาย ลูกอินทร์ คือทีท่ า่ นกล่าวมาทัง้ หมด คณะกรรมการได้กาหนดหมดแล้ว
เลขานุการสภา ได้แยกเป็นโซนว่าขายเนือ้ ขายหมู ถ้าเกิดขายเนือ้ และหมูอยูใ่ กล้กัน ไม่
เหมาะสม ก็เลยถกเถียงกัน ขายอาหารสด อาหารแห้ง ซึ่งรายละเอียด
กองคลังได้ไปแยกแล้วครับ
นางอุมาพร ใจแผ้ว เข้าใจค่ะ ว่าท่านได้แยกจริงตามสุขาภิบาล แต่หมายถึงวิธกี าร
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒ นาบุคคลทีเ่ ข้าไปประกอบการทีแ่ ผง คือเราต้องล็อกไปเลยว่า สมมติ
หมายถึง ผู้ประกอบการแจ้งความจานงจะขอเข้าประกอบการทีแ่ ผงใช่
หรือไม่ค่ะ แต่ว่าให้เขาระบุไปเลยว่าจะขายอะไร และไม่มสี ิทธิทจี่ ะ
เปลีย่ น หมายความว่าถึงจะเปลีย่ นมือไปก็ไม่มสี ิทธิทจี่ ะไปเปลีย่ นสินค้า
ตัวอื่น ถ้าไม่อย่างนัน้ จะกลายเป็นเหมือนตลาดเมืองใหม่จะผสมโรมจน
ว่าแก้ไขไม่ได้ก็เท่านัน้ เองค่ะ
นายสมหมาย ลูกอินทร์ คือเราได้คุยกันว่าถ้าผู้ใดจับฉลากได้ และไม่ได้ขายของภายใน
เลขานุการสภา ๓ เดือน เรากาหนดไปถึงขนาดนัน้ แล้วครับ เราจะยกเลิกสัญญา ถ้า
เกิดว่าเราจับฉลากได้ไม่ขายตามทีเ่ รากาหนดภายใน ๓ เดือน เรา
ยกเลิกสัญญาทันที
นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ ขอบคุณครับ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายเชิญครับ
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒
นายบัญชา ศิริ เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒ ทุกท่าน ผมนายบัญชา ศิริ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
เขตที่ ๒ ผมมีความเห็นทีว่ ่าการจัดการบริหารตลาดนีเ้ ป็นของชาวสะ
เตงนอกโดยเฉพาะ เพราะฉะนัน้ ผมอยากให้ทกุ ท่านช่วยกันพิจารณาว่า
ทาอย่างไรให้คนในสะเตงนอกได้เข้าไปเป็นผู้จดั การและผู้ขายอยูใ่ น
ตลาดนี้ แทนทีว่ ่าเราจะเปิดกว้างทัง้ หมด ให้เขาเข้ามาแก่งแย้งในพืน้ ที่
ของเรา ผมขอเสนอว่าผู้ทมี่ สี ิทธิทจี่ ะสามารถลงชื่อตัวเองเพือ่ จับฉลาก
ผมขอเสนอว่าให้เป็นผู้ทอี่ ยูใ่ นพืน้ ทีอ่ ย่างน้อยสิบปี เพือ่ ความชัดเจนของ
พืน้ ทีข่ องเทศบาลเมืองสะเตงนอก เพือ่ ลูกหลานเราต่อไป อีกอย่างที่
ผมจะเสนอ ตลาดเกิดขึ้นมาแล้ว ระบบบาบัดน้า เราจะทาอย่างไร
เพราะตรงนัน้ จะติดกับคลองแถววัดตรีมติ ร น้าเสียไหลลงไปตรงนัน้
และเชื่อมโยงไปจนถึงมัรกัส ทาให้ยากต่อการแก้ไข ตรงนีผ้ มขอให้ทกุ
ท่านช่วยกันพิจารณาด้วยครับ ขอบคุณมากครับ
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นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ ขอบคุณครับ ท่านใดจะอภิปรายเชิญครับ ถ้าไม่มี ผมในฐานะ
ประธานสภาเทศบาล ประธานสภาขอมติ เชิญเลขานุการสภาดาเนินการต่อครับ
นายสมหมาย ลูกอินทร์ ท่านใดเห็นชอบการให้เช่าแผงขายของภายในตลาดเทศบาล
เลขานุการสภา เมืองสะเตงนอก โดยวิธจี บั ฉลากโปรดยกมือขึ้นครับ
ทีป่ ระชุม มีมติเห็นชอบ ๑๗ เสียง
งดออกเสียง ๑ เสียง
นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ ขอบคุณมากครับ
ประธานสภาเทศบาล
ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่น ๆ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ เชิญสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านครับ สมาชิกสภาเขตที่ ๒
ประธานสภาเทศบาล
จ่าสิบเอก วรดร รอดทุกข์ เรียนท่านประธานทีเ่ คารพ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ สมาชิก
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒ สภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทกุ ท่าน กระผมจ่าสิบเอก วรดร รอดทุกข์
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก เขตที่ ๒ ขอหารือสักนิด เรือ่ ง
เกีย่ วกับจัดหาทีด่ ินตรงนี้ ในแผนพัฒนาสามปี (๒๕๕๕-๒๕๕๗)
เพิม่ เติม ฉบับที่ ๒ หน้าที่ ๑๖ เกีย่ วกับการจัดซื้อทีด่ ินเพือ่ ก่อสร้าง
อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทีด่ ินขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐
ตารางวา งบประมาณ ๖๐๐,๐๐๐ บาท ตรงนีไ้ ด้อนุมตั ิในห้องประชุม
ครัง้ ก่อนงบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ตอนนีผ้ มอ่านดู ๖๐๐,๐๐๐
บาท ตัวเลขคลาดเคลือ่ นแบบใด หรือว่าฉบับนีอ้ อกมาวันก่อนทีอ่ นุมตั ิ
วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ งบประมาณ ๖๐๐,๐๐๐ บาท และ
งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ก็ขออนุญาตชี้แจงตัวเลขทีค่ ลาดเคลือ่ น
สักนิด ขอบคุณครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ เชิญฝ่ายบริหารชี้แจงครับ
ประธานสภาเทศบาล
นายเกษมสันต์ สาแม ท่านประธานสภา ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายเกษมสันต์
นายกเทศมนตรี สาแม นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก เกีย่ วกับการจัดซื้อทีด่ ินวัน
ก่อนทีจ่ ริงแล้ว เราจะสร้างอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
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นายเกษมสันต์ สาแม ผมคิดว่าทีด่ ินทีจ่ ะขายจริงๆ ต้องไปแบ่งแยกอีก ทีจ่ ริงทีด่ ินเขามี ๒ ไร่
นายกเทศมนตรี ๒ งาน ๔๔ ตารางวา ทีเ่ ขาจะขายแต่เราขอซื้อในวงเงิน ๒ ห้อง ๕๐
ตารางวา ในวงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท เขาก็จะขายให้ด้วยเหมือนกัน แต่
ระยะเวลาในการแบ่งทีด่ ิน รูส้ ึกว่าจะเป็นระยะเวลา ๗ ถึง ๘ เดือน ซึ่ง
ไม่ทนั กับเทศบัญญัติจะสิน้ สุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ นีแ้ ล้ว
เป็นอันว่า เป็นการยกเลิกไป มีการซื้อทีด่ ินในส่วนนัน้ ก็เอาแนวคิดใหม่
จัดซื้อทัง้ หมด ไว้ใช้ประโยชน์ต่อไป ทีด่ ินทีเ่ ขาจะขาย ๒ ไร่ ๒ งาน ๔๔
ตารางวา ค่อยมาว่ากัน ถ้าเงินสะสมเรามีเพียงพอ ผมก็อยากจะขอ
อนุญาตจากสภาด้วยเหมือนกัน ว่างบประมาณห้าแสนบาท หกแสน
บาทนีก้ ็ปล่อยไป ให้ตกเป็นเงินสะสมต่อไป เพราะเราจะไม่จดั ซื้อแล้ว
ใจจริงอยากจะซื้อ ห้วงเวลาในการแบ่งทีด่ ิน มีเวลาไม่ทนั และก็คิดว่า
จะสร้างเหมือนกัน เพราะเทศบัญญัติปี ๕๕ จะมีอาคารงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยอยูใ่ นวงเงินสองล้านบาทกว่า ผมตัง้ ใจไว้ว่าจะ
ให้กองช่างออกแบบในการสร้างอาคารดังกล่าว ทีก่ ล่าวมาเมือ่ สักครูน่ ี้
ข้าง ๆ ใกล้หอ้ งละหมาดจะมีพนื้ ทีว่ ่างอยูร่ สู้ ึกว่าฝ่ายกองช่างออกแบบ
ไปแล้วจะไม่เสียภูมทิ ศั น์ ก็ในเรือ่ งงบประมาณห้าแสนบาทและหกแสน
บาท เมือ่ สักครูน่ ี้ ให้ตกเป็นเงินสะสม และอีกอย่างเมือ่ สักครูน่ ี้ ในเรือ่ ง
ของตลาด จริง ๆ แล้ว ทีน่ ายบัญชา ศิริ นาเสนอมา จิตใต้สานึกของ
ผมมีอยูใ่ นประมาณนัน้ ก็อยากทีจ่ ะเอื้อให้พนี่ ้องประชาชนในพืน้ ที่
ตาบลสะเตงนอก ในเรือ่ งของระเบียบและกฎหมาย แล้วทีว่ ่าประมูลจับ
ฉลากตรงนี้ เราให้กับผู้ทฐี่ านะยากจนให้เขาได้ประกอบอาชีพกัน ก็ต้อง
หารือในส่วนของระเบียบและกฎหมายได้เหมือนกัน แต่ต้องผ่านสภา
แต่ถ้าว่ามีการประมูลนี้ เราทาการเปิดตลาดได้เลยโดยไม่ต้องผ่านสภา
แต่มกี ารจับฉลากขึ้นมาให้สภาเห็นชอบก่อนในเรือ่ งของตลาด คือ
ตลาดนีส้ าคัญมาก ประเทศไทยเราเรือ่ งเศรษฐกิจปัญหาความยากจน
แก้ปญ
ั หาในเรือ่ งของเศรษฐกิจ เขาได้บอกเราว่าเดินเส้นทางถูกแล้ว
นัน้ ในเรือ่ งของตลาด และในเรือ่ งงบประมาณห้าแสนบาท และหกแสน
บาทนี้ ไม่ทาแล้วครับ ค่อยว่ากันจะซื้อทัง้ หมด ก็เพียงเท่านีค้ รับท่าน
ประธานสภา ขอบคุณมากครับ
นายอับดุลอาซิซ หะปิยวงศ์ ขอบคุณมากครับ สมาชิกสภาท่านใดจะเสนอแนะ เชิญครับ
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลเขตที่ ๑ นายอับดุลนาเซร์
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นายอับดุลนาเซร์ ฮะ กราบเรียนท่านประธานสภาทีเ่ คารพ และสมาชิกสภา
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๑ ผู้ทรงเกียรติทกุ ท่าน ตลอดจนถึงฝ่ายบริหาร และข้าราชการเจ้าหน้าที่
ท่านประธานครับ ผมขอเสนอแนะมีอยู่ ๒ เรือ่ ง จะเหมาะสมหรือไม่
แต่ผมดูการกระทาของเทศบาลนครยะลา เขามีการทาอยูแ่ ล้ว ก็ไม่มี
อะไรมาก ก็ขอเสนอเรือ่ งป้ายแขวนทีค่ อ ป้ายชื่อเจ้าหน้าทีส่ มาชิกสภา
หรือผู้บริหาร ผมว่าน่าจะดูดีกว่า เวลาเราจะไปติดต่อราชการทีไ่ หน
หรือว่าเราจะไปไหน ก็เขาจะได้รวู้ ่าเรามาจากเทศบาลเมืองสะเตงนอก
บางทีเขาจะได้ต้อนรับอย่างดี แต่ถ้าเราไปแล้วไม่ได้แขวนป้ายชื่อทีค่ อ
ให้เขาเห็น เขาไม่ค่อยต้อนรับ รถเขาก็ไม่ให้เข้า เขาจะให้จอดด้านนอก
ต่อไปอยากจะให้ตงั้ งบฝ่ายสภา เราตัดชุดยูนิฟอร์ม หรือว่าชุดสูทเวลา
เราไปอบรม หรือไปสัมมนา ไปทัศนศึกษาดูงาน ก็จะได้แต่งชุด
เหมือน ๆ กัน ตรงนีผ้ มก็ไม่ทราบว่าสมาชิกสภาเทศบาลเห็นด้วย
หรือไม่ แต่ทผี่ มเสนอในวันนี้ ผมก็อยากจะให้มจี ริง ๆ เพราะว่าดูของ
เขาแล้วสบายตา เวลาเขาไปไหน เพราะเขาแต่งชุดเหมือนกันหมด ไม่
เหมือนของเรา แต่ของเราก็ยงั ไม่ได้ไปไหน แต่ถ้าได้ไปแล้ว ผมว่าถ้า
แต่งชุดแบบนีจ้ ะดูดีมาก เรือ่ งทีเ่ สนอวันนีไ้ ม่ใช่ว่ายุติแค่นี้ ถ้าท่านทาได้
ผมขออนุญาตให้ทา่ นทา ขอบคุณครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ ขอบคุณครับ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเชิญครับ
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒
นายปฐม ปันสรณะ สวัสดีครับท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภา
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒ เทศบาลผู้ทรงเกียรติทกุ ท่าน ผมมีข้อเสนอ หน้า ๑๔ ในแผนพัฒนา
สามปี (๒๕๕๕-๒๕๕๗) เพิม่ เติมฉบับที่ ๒ โครงการก่อสร้างอาคาร
เอนกประสงค์ในศาสนสถาน คือผมสงสัยอยูว่ ่า แผนเพิม่ เติมอนุมตั ิเมือ่
วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ ขณะนีด้ าเนินการอย่างไรไปบ้างแล้ว เป็น
การจัดประกวดราคา จัดซื้อจัดสร้างแล้วหรือยัง และมีอยูอ่ ย่างหนึง่
งบประมาณสนับสนุน ๒ วัด เอามาจากทีใ่ ด จากเทศบาลหรือว่างบ
สนับสนุนจากทีอ่ ื่นคือว่าข้อเสนอของผม ผมอยากจะให้ได้ ๓ วัดครับ
ผม ขอบคุณมากครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ ผมจะให้ฝ่ายบริหารชี้แจงครัง้ เดียว สมาชิกสภาเทศบาลท่าน
ประธานสภาเทศบาล ใดจะเสนอแนะหรือว่าซักถาม เชิญครับสมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒
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นางอุมาพร ใจแผ้ว กราบเรียนท่านประธานสภา และคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒ เทศบาลผู้ทรงเกียรติทกุ ท่าน ดิฉันนางอุมาพร ใจแผ้ว สมาชิกสภา
เทศบาลเมืองสะเตงนอก เขตที่ ๒ มีเรือ่ งอยากสอบถามสักนิด พอดี
ได้อ่านในแผนพัฒนาสามปี (๒๕๕๖-๒๕๕๘) เล่มสีเขียว จาได้ว่า
เทศบาลเคยลงท่อประปาไว้ครัง้ หนึง่ ในเขตพืน้ ทีส่ ะเตงนอก หมูท่ ี่ ๙
แต่ว่าเหตุใดมีการทาถนนแล้วรือ้ ทิง้ คือชาวบ้านสอบถามมา จะได้ตอบ
ถูก และข้อที่ ๒ ก็คือว่าจากทีด่ ูจะมีอยูว่ ่ายุทธศาสตร์การรักษาความ
สงบเรียบร้อยจะมีเกีย่ วกับเรือ่ งการจัดหาสนับสนุนอุปกรณ์เพือ่ การ
บรรเทาสาธารณภัย ก็คือเรือ่ งเสาวิทยุ (Tower) วิทยุสอื่ สารแบบพกพา
(Handy) ตรงนัน้ แต่ดิฉันก็ในฐานะทีเ่ ป็นพนักงานวิทยุและก็ยงั มีความรู้
ด้านนีอ้ ยูบ่ า้ งเลยดูจากตัวเลขงบประมาณซึ่งมีราคาจะสูงเกินจริง
(Tower) สูง ๒๐ เมตร ได้ไปดูจากทีเ่ พือ่ นเคยทา ก็ได้ให้ใบเสนอราคา
ขนาดที่ ๔๘ เมตร หน้า ๑๒ งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท และ
ความสูง ๔๘ เมตร และสูง ๔๑ เมตร อยูท่ หี่ น้า ๑๕ ด้านเหลีย่ ม ๆ
และในส่วนของเครือ่ ง (Handy) สือ่ สารเมือ่ ก่อนอาจจะราคาแพงจริง ๆ
อาจจะเหมือนกว่าบ้าง แต่ตอนนีไ้ ม่ถึง ราคาอยูป่ ระมาณ ๘,๐๐๐ บาท
บวกใบอนุญาตเรียบร้อยแล้ว ถ้ากาหนดสเป็กยาซุ ๙๑๒ รุน่ กันน้าได้
ด้วยอยูท่ รี่ าคา ๘,๐๐๐ บาท แต่ถ้าราคาทีต่ ่ากว่านัน้ ก็จะมีของมา
เชลล์ ซึ่งใช้เป็น ๒ ย่าน ทีบี ๒๔๕ หรือผ่านเครือข่ายของราชการก็ได้
ตรงนัน้ ก็อยูร่ าคารวมกับขอใบอนุญาตว่าแพงสุดๆ อยูท่ ี่ ๔,๕๐๐ บาท
แต่ราคาทีเ่ สนอในนีส้ ูงไปสักนิด ก็อยากขอคาชี้แจงค่ะ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะซักถามหรือเสนอแนะเชิญครับ
ประธานสภาเทศบาล
นายบัญชา ศิริ เรียนท่านประธานสภา และคณะผู้บริหาร และเพือ่ นสมาชิก
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒ สภาเทศบาลทุกท่าน ผมอยากจะทราบว่าแผนพัฒนาสามปีทเี่ ขียนไว้ใน
เล่มเขียวนี้ เป็นทีน่ ่ายินดีทสี่ ะเตงนอกเราได้งบมาเพิม่ ขึ้นจานวนมาก
จานวนเงินพันล้านบาท ซึ่งเป็นเม็ดเงินทีพ่ ัฒนาความเป็นอยูข่ อง
ประชาชน จากการอ่านเอกสารเท่าทีผ่ มสังเกต เขตที่ ๒ มีประชากร
โดยเป็นเขตทีผ่ มอาศัยอยูด่ ้วยหนาแน่น แต่การพัฒนาล้าหลังมาก ใน
ส่วนตรงนีแ้ ผนการพัฒนาทุม่ เทไปยังทีเ่ ขตที่ ๑ และเขตที่ ๓

เป็นหลักยืน ผมอยากจะถามคณะผู้บริหารว่า ในเขตที่ ๒ ของผมทีอ่ ยู่
ประชากรหนาแน่น แต่ทาไมขาดการดูแลทีช่ ัดเจน ทัง้ ในตัวท่านรอง
- ๒๓ -

นายบัญชา ศิริ นายกเทศมนตรีทเี่ ป็นคณะผู้บริหารก็อยูด่ ้วย นีป้ ระชาชนเขาเรียกร้อง
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒ ครับ เขาผ่านทางผม บางครัง้ ผมเองก็ทาตัวไม่ถูก ผมก็อยากจะฝาก
ตรงนีใ้ ห้คณะผู้บริหารและก็สมาชิกสภาเทศบาลซึ่งเพือ่ นทีอ่ ยูใ่ นเขตที่
๒ ช่วย ๆ กันหน่อยครับ คือเขาฝากมายังผม และในส่วนหนึง่ ผม
อยากจะทราบทีม่ าของงบประมาณจุดนี้ ในงบประมาณทีเ่ ราได้มาสาม
ปีทเี่ ราอยากจะแก้ไข เราได้งบมาจากทีใ่ ด ช่วยชี้แจงให้เพือ่ นสมาชิก
สภาเทศบาล และประชาชนทุกท่านได้ทราบด้วยครับ ขอบคุณมาครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีการสอบถามเสนอแนะเชิญครับ
ประธานสภาเทศบาล ถ้าไม่มเี ชิญฝ่ายบริหารชี้แจงเชิญครับ
นายเสรี เรืองกาญจน์ ขอบคุณท่านประธานสภา อับดับแรกคือยุทธศาสตร์ด้าน
รองนายกเทศมนตรี สังคม ศาสนา และวัฒนธรรมประเพณี ในแผนพัฒนาสามปี ๒๕๕๕๒๕๕๗ เพิม่ เติมฉบับที่ ๒ ทีว่ ่า ๒ วัด คือต้องทาความเข้าใจก่อนที่
เข้าแผนพัฒนาสามปีตรงนีไ้ ม่ใช่ผู้บริหารเป็นคนทา สิง่ เหล่านีท้ บี่ รรจุ
อยูใ่ นเล่มนีค้ ือผ่านการทาประชาคมแต่ละพืน้ ที่ คือแต่ละหมูบ่ า้ น
เจ้าหน้าทีผ่ ่านการประชาคมแล้ว เอาข้อมูลทีป่ ระชาคมแต่ละหมูบ่ า้ นที่
นาเสนอมาเพือ่ บรรจุในแผน ถ้าไม่มกี ารนาเสนอเรือ่ งของประชาคมเรา
ไม่สามารถทีจ่ ะเข้าบรรจุในแผนได้ หมายถึงว่าเราทาโดยพลการไม่ได้
เราก็มคี วามผิดอีก เช่นเดียวกัน
อับดับที่ ๒ ถ้าประชาคมเสร็จแล้วเราไม่บรรจุเราก็มคี วามผิด
อีก เพราะอย่างน้อยประชาชนเป็นเจ้าของพืน้ ที่ เพราะเรามาก็ด้วย
ประชาชน ฉะนัน้ จะให้เราไปเพิม่ เติมหรือแก้ไขตรงนีก้ ารประชาคมนี้
สาคัญทีเ่ ราจะต้องเข้าไปแต่ละพืน้ ทีท่ กุ พืน้ ที่ อธิบายให้ชาวบ้านได้รบั
ทราบว่าการประชาคมมีความสาคัญมากอย่างไรในการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ด้านต่าง ๆ ในพืน้ ทีส่ ะเตงนอก ฉะนัน้ ในข้อมูลรายละเอียด
ตรงนีก้ ็อยากชี้แจงว่าส่วนต่าง ๆ ทีอ่ ยูใ่ นเล่มนีก้ ็ผ่านการประชาคม
ไม่ใช่ทา่ นนายกจะเสนอบรรจุในแผนก็บรรจุ อยากจะเอาออกก็เอาออก
ไม่ได้ครับ ถามว่ามีจานวนมากกว่านี้ ทุกครัง้ ทีเ่ รามีการประชุม
เสนอแนะ ประชุมแผนมีการถอดออกบ้าง มีการเพิม่ เติมบ้าง แต่ตรงนี้
ไม่ใช่อานาจของท่านนายก จะอยูท่ อี่ านาจของคณะกรรมการปรับปรุง
แผน อย่างเช่น ทีป่ ญ
ั หาทีก่ ล่าวเมือ่ สักครูน่ ี้ ทีเ่ ป็นพันล้านบาท

สะเตงนอกการประชาคมแต่ละครัง้ เฉพาะโครงสร้างพืน้ ฐานไม่ต่ากว่า
๖๐๐ ล้านบาท เพราะความต้องการในพืน้ ทีส่ ะเตงนอกยังมีความ
- ๒๔ -

นายเสรี เรืองกาญจน์ ต้องการมาก เพราะพวกเรานีจ้ ะเปรียบเทียบตาบลสะเตงนอกกับ
รองนายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองสะเตงนอกตลอด เรายังไม่เข้าใจว่าสะเตงนอกเกิดมากีป่ ี
สะเตงนอกพึง่ เกิดมา ๔ สมัยของเทศบาลเมืองก็ ๔ ปี เทศบาลนคร
ผมเรียนอยูช่ ั้นประถมปีที่ ๑ เทศบาลนครมีอยูแ่ ล้ว อายุราวๆ ตอนนี้
ผมคานวณดูแล้ว ๗๘ ปีแล้ว ถามว่าในการพัฒนา ๘ ปี กับการพัฒนา
๔ ปี แน่นอนครับทุก ๆ ด้าน เราขอโอกาส ของงบประมาณ ถามว่าถ้า
เรามีงบประมาณเราจะทาทุกพืน้ ทีไ่ ม่มคี รับ ว่ายกเว้นพืน้ ทีห่ นึง่ เขต
ไม่มคี รับ เพราะเราถือว่าทุกพืน้ ทีป่ ระชากรทีอ่ าศัยอยูใ่ นสะเตงนอกเป็น
คนในสะเตงนอกทัง้ หมด ตอนนีจ้ ากัดในเรือ่ งงบประมาณด้วย
ระยะเวลาทีเ่ ราเพึง่ เข้าจัดตัง้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ แต่ถ้าเราไป
มองดูอีกด้านหนึง่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ สามารถมาเป็นเทศบาล
เมืองสะเตงนอกไม่มคี รับ ถ้ามีก็น้อย มีทสี่ งขลา เทศบาลเมืองคลองแห
ควนลัง ทีม่ ารุน่ เดียวกัน ถ้ายะลาผมบอกได้เลยว่าการันตีได้เลยไม่มี
ฉะนัน้ บ่งบอกว่าเราไปไกลแล้วในเรือ่ งการพัฒนา แต่ในเรือ่ ง
งบประมาณทีเ่ รายึดจากองค์การบริหารส่วนตาบล เป็นเทศบาลตาบล
และเปลีย่ นมาเป็นเทศบาลเมืองสะเตงนอก เพราะการจัดสรร
งบประมาณของภาครัฐและการจัดเก็บภาษีทเี่ ราได้ชี้แจงรายละเอียด
เมือ่ สักครูน่ ี้ สิง่ เหล่านีจ้ ะเกิดขึ้นในไม่ช้า ตามเทศบาลนครเกิดมา ๗๘
ปี โครงสร้างตอนสมัยผมเด็ก ๆ พืน้ ทีต่ รงนีเ้ ป็นสวนไผ่หมด แต่ด้วย
ระยะเวลาด้วยการพัฒนาสร้างเรือ่ ย ๆ เช่นเดียวกันสะเตงนอก ๔ ปี
ข้างหน้าอาจจะมีคูทงั้ หมด ในพืน้ ทีส่ ะเตงนอก ฉะนัน้ ให้เราเข้าใจว่า
ในทางทฤษฏีกับในทางปฏิบตั ิบางครัง้ บางทีก็แย้งกัน แต่พวกเราใน
ฐานะทีเ่ ป็นตัวแทนของประชาชนเราต้องรวบรวมปัญหาของชาวบ้าน
เข้าสูใ่ นการพัฒนาแผนสามปีนใี้ ห้ได้ เพราะเมือ่ ไรไม่มใี นนี้ ไม่สามารถที่
จะบรรจุในเทศบัญญัติแต่ละปีได้เลย ฉะนัน้ เราจะสังเกตว่าทาไมใน
แผนสามปีมกี ารตัง้ งบประมาณเป็นพัน ๆ ล้าน เพราถ้าไม่มใี นนีส้ งิ่
เหล่านีจ้ ะให้คาตอบได้ว่า ในเมือ่ เขาเสนอในทีป่ ระชาคมแล้ว ทาไมไม่
บรรจุในแผน เราจะให้คาตอบอย่างไร ฉะนัน้ ต้องมีในแผน พอมีในแผน
เสร็จแล้วเราก็ดูแหล่งทีม่ าของงบประมาณ

๑. เทศบาลเมืองสะเตงนอกมีอานาจในการบริหารโครงสร้าง
พืน้ ฐานเท่าไร สามารถของบอื่นเท่าไร สามารถขอทีอ่ งค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเท่าไร

- ๒๕ –

นายเสรี เรืองกาญจน์ ตรงนีเ้ พือ่ ให้มอี ยูใ่ นแผน เราต้องมีให้หมดทุก ๆ ด้าน เพราะหลาย
รองนายกเทศมนตรี โครงการ พองบส่วนกลางจัดสรรมา เราไม่มไี ม่สามารถทาได้ ถือว่าเรา
เสียโอกาสโดยสิน้ เชิง เขาจะไปทีอ่ ื่นเลย ฉะนัน้ ยุทธศาสตร์ในแผนนี้ ที่
พวกเราเห็นอาจจะเป็นร้อยล้าน พันล้าน เราจะบอกเป็นนัยให้
ส่วนกลางได้รบั รูว้ ่าสะเตงนอกต้องจัดสรรงบประมาณให้ เพราะส่วนนี้
ไม่ได้อยูก่ ับพวกเรา ไปจังหวัดไปส่วนกลางให้เขาเห็นว่าความต้องการ
ของสะเตงนอก พืน้ ที่ ๓.๘ ตารางเมตร ประชากรเกือบ ๓๐,๐๐๐
กว่าคน ความต้องการอีกมาก ฉะนัน้ ไปสอดคล้องกับของโครงสร้าง
ส่วนกลางเสร็จแล้ว เขาดูตัวนีค้ รับแผนพัฒนาสามปีของเรา ฉะนัน้
อยากให้พวกเรา เวลามีการประชาคมแต่ละพืน้ ทีน่ ใี้ ห้ความสาคัญต่อ
ชาวบ้าน ถ้าไม่มใี นนี้ ผมไปเกือบทุกพืน้ ทีป่ ระชาชนจะน้อยมาก เสร็จ
แล้วจะมาแย้งกับฝ่ายบริหารว่าทาไมซอยนีไ้ ม่ทา เพราะตอนประชาคม
ไม่มกี ารนาเสนอ ผู้บริหารจะหยิบมาใส่ไม่ได้ ฟ้องแน่นอนครับ เช่นซอย
ชมดาวไม่มใี นแผน เสร็จแล้วเอาซอยชมดาว มาทาเรียบร้อยเลยครับ
จังหวัดเขาตีกลับไม่ต้องทา เพราะเขาดูในแผนสามปีถ้าไม่มจี งั หวัดตี
กลับ ฉะนัน้ อยากจะให้พวกเราช่วยกันคิด ทาความเข้าใจกับชาวบ้าน
ตอนนีช้ าวบ้านยังไม่เข้าใจว่าทาไมต้องมีแผน ทาไมต้องมีการประชาคม
ก่อนทีเ่ ราจะอธิบายชาวบ้านเราต้องเข้าใจก่อนว่าเหตุใดโครงการต้อง
บรรจุงบประมาณจานวนมากเพียงนี้ ขอชี้แจงรายละเอียดเพียงเท่านี้
ก่อน ก็ขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาล ทีไ่ ด้สอบถาม ฝ่ายบริหารจะได้
ให้คาตอบทีส่ ามารถไปต่อยอดได้ ขอขอบคุณครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ ขอบคุณฝ่ายบริหารครับ สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีการสอบถาม
ประธานสภาเทศบาล เสนอแนะ เชิญครับ สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒
นางอุมาพร ใจแผ้ว ขอบคุณค่ะ กราบเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร และ
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒ สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ดิฉันนางอุมาพร ใจแผ้ว สมาชิกสภา
เทศบาล เขตที่ ๒ ต่อเนือ่ งกับท่านรองเสรีค่ะ ท่านเป็นหนีด้ ิฉันอยู่

เกีย่ วกับหลักเกณฑ์ค่าทาศพ ท่านยังไม่ได้ชี้แจงตัง้ แต่สมัยทีแ่ ล้ว ดิฉัน
ขอเป็นเอกสารก็ได้ จะได้ทาการประชาสัมพันธ์ออกอากาศ เพราะ
ตอนนีด้ ิฉันจัดรายการวิทยุอยูค่ ่ะ
- ๒๖ -

นายเสรี เรืองกาญจน์ ขออนุญาตท่านประธานสภาครับ
รองนายกเทศมนตรี
นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ เชิญครับ
ประธานสภาเทศบาล
นายเสรี เรืองกาญจน์ เรือ่ งหลักเกณฑ์ค่าจัดการศพนัน้ ผมประสานเจ้าหน้าทีแ่ ล้วว่า
รองนายกเทศมนตรี ลาดับแรก ก่อนทีจ่ ะดาเนินการนัน้ ท่านต้องมีชมรมก่อน เพือ่ สะดวก
ต่อการประสานงานในการขอรับงบประมาณของเทศบาลฯ เข้าไป
สมทบได้ สมมติว่าเป็นในส่วนของไทยพุทธ อาจจะตัง้ ชมรมเป็นชมรม
พุทธศาสนาก็ได้ ในส่วนของชาวไทยมุสลิม ได้มชี มรมโต๊ะอีหม่าม
ชมรมตาดีกา สิง่ เหล่านี้ ถ้าท่านไม่จดั การตามรายละเอียดข้างต้น ผมก็
ไม่สามารถนางบประมาณของเทศบาลฯ มาให้ทา่ นได้ และชมรมนัน้
จะต้องมีคณะกรรมการทีช่ ัดเจน มีการประชุมทีช่ ัดเจน ผมขอฝากให้
ทุกท่านช่วยกันดาเนินการในส่วนของพุทธศาสนิก ผมรอเอกสารจาก
ท่านอยูแ่ ละงบประมาณในปีนกี้ าลังจะผ่านการร่างเทศบัญญัติแล้ว
ถ้าไม่ได้บรรจุลงเทศบัญญัติปนี ี้ ปีหน้าก็ไม่สามารถนางบประมาณมา
สมทบได้ เพราะการทางานแต่ละปีต้องทาเทศบัญญัติงบประมาณเป็น
รายปี ผมขอชี้แจงรายละเอียดในส่วนนี้ ส่วนหลักเกณฑ์การช่วยเหลือ
ขึ้นอยูก่ ับคณะกรรมการพุทธศาสนิกว่า จะกาหนดหลักเกณฑ์อย่างไร
จะช่วยเหลือผู้ยากไร้อย่างไร ผมมิอาจเข้าไปถึงจุดนัน้ ได้ เพราะ
รายละเอียดนัน้ ผมไม่ทราบเช่นกัน เพราะเป็นเรือ่ งละเอียดอ่อน เรือ่ ง
ศาสนาเป็นเรือ่ งละเอียดอ่อนมาก ผมต้องให้เกียรติซึ่งกันและกัน
ฉะนัน้ ขอให้ทา่ นจัดตัง้ ชมรมก่อนครับ ซึ่งท่านต้องประสานผ่านทาง
ผู้ใหญ่บา้ น หรือรองสมภพ ว่าจะดาเนินการอย่างไร หากดาเนินการได้
ผมและคณะบริหารพร้อมเห็นชอบด้วย ผมขอชี้แจงเพียงเท่านี้ ขอบคุณ
ครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ เชิญ สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒ ครับ
ประธานสภาเทศบาล

นางอุมาพร ใจแผ้ว ดิฉันขอขอบคุณ ท่านรองเสรีค่ะ ในลาดับแรกจะต้องจัดตัง้
สมาชิกสภาเทศบาลเขตที่ ๒ ชมรมก่อน มีคณะกรรมการ มีผลการประชุมเรียบร้อย และต้อง
ประสานงานกับผู้ใหญ่บา้ นในท้องที่ รวมหลักเกณฑ์ ๔ ข้อนะคะ
ในเรือ่ งต่อไป
- ๒๗ –

นางอุมาพร ใจแผ้ว ๑) เรือ่ งทีค่ ุณนริศรา ติดค้างดิฉันจากการประชุมประจาสัปดาห์ทผี่ ่าน
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒ มา ดิฉันไม่ได้เข้าร่วม จึงขอสอบถามเรือ่ งป้ายถนน ตอนนีไ้ ด้
ดาเนินการส่งมอบแล้วหรือยัง ถ้าผิดพลาดอย่างไร กรุณาทาตาม
ระบบด้วย บริษทั ต้องถูกสัง่ เพิกถอนงาน และให้ผู้อื่นมาดาเนินการ
แทน ในจุดนัน้ ต่อไปคะ
๒) เรือ่ งหินคลุก ไม่ทราบว่า เทศบาล ได้จดั ซื้อแล้วหรือยัง และดิฉันได้
ทาหนังสือฉบับหนึง่ ซึ่งเป็นความร้องขอของชาวบ้านทีต่ ิดต่อมา และได้
ถ่ายภาพประกอบเป็นทีเ่ รียบร้อยแล้ว ดังนี้
๒.๑ คุณชวนพิศ ศิรเิ สถียร และคุณวิวัฒิ พวงงาม ซอย
รุง่ ตะวัน มีบา้ นเลขทีพ่ ร้อม ซึ่งขอให้ช่วยดาเนินการติดตัง้ ไฟในซอย
จานวน ๓ ดวง จึงได้ขอผ่านท่านรองสมภพแล้ว ขอมา ๓ รอบแล้ว แต่
ยังไม่ได้ดาเนินการใดๆ จึงได้ขอใหม่ผ่านมายังดิฉัน และขอถังขยะ
จานวน ๒ ใบ เพราะในซอยไม่มถี ังขยะ
๒.๒ ร.ต.ท. ปรีชา จันทรโชติ ซอยชมดาว เนือ่ งจากกาลังเข้า
สูช่ ่วงฤดูฝน การสัญจรไปมาลาบาก จึงขอหินคลุกและช่วยเข้าไปเกลีย่
เส้นทางให้สัญจรสะดวกขึ้น
๒.๓ นายแผ้ว ศรีหริ ญ
ั ซอยพุทธชาด ซึ่งเรียนมากับรอง
สมภพแล้ว เกีย่ วกับหินคลุกในการถมถนนภายในซอย ช่วยดาเนินการ
ด้วยคะ และเรือ่ งซ่อมแซมไฟฟ้า ซึ่งดิฉันได้นาเสนอแล้วเมือ่ วันจันทร์ที่
ผ่านมา ทางเทศบาลเมืองสะเตงนอก ไม่ได้เข้าไปดาเนินการ ตอนนี้
เทศบาลนครยะลา ได้ช่วยดาเนินการติดตัง้ แล้วและชาวบ้านได้ฝากว่า
“ให้ช่วยดูแลลูกบ้านด้วยค่ะ”
๒.๔ คุณเยาวพา เพชรศรีภาค หมูท่ ี่ ๑ ซอยสีดา ถนนโอ้หโิ อ้
ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ ช่วยซ่อมแซมด้วยค่ะ
๒.๕ นายสุพิศ เรืองพะวัน และคุณนงนุช ใจทองสุข เป็น
ตัวแทนชาวบ้านซอยกูโบร์สยาม ขอถังขยะ เพราะในซอยมีบา้ นเรือน
กว่า ๓๐ หลังคาเรือน แต่ว่าไม่มถี ังขยะแม้แต่ใบเดียว และดิฉันได้เข้า
ไปสารวจแล้ว ปรากฏว่าไม่มจี ริงค่ะ

๒.๖ อ.ประสิทธิ์ จันทร์คง ผังเมือง ๔ ซอย ๑๔ รถขยะ
เทศบาลเมืองสะเตงนอก ไปเก็บขยะ อาทิตย์ละ ๑ ครัง้ บางครัง้ ก็
๑๐ วันครัง้ ตอนนีข้ อให้เก็บขยะวันเว้นวันได้หรือไม่ ซึ่งขยะได้กองเต็ม
และส่งกลิน่ เหม็น จึงขอถังขยะเพิม่ เติมในจุดนัน้
- ๒๘ –

นางอุมาพร ใจแผ้ว ๒.๗ ซอยมีเกียรติ อยูใ่ นทีม่ ดื ไม่มไี ฟแสงสว่าง จึงขอไฟฟ้า
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒ แสงสว่างด้วยค่ะ
๒.๘ จ.ส.อ. สง่าพงศ์ โสภาผล ซอยพลายแก้ว หมูท่ ี่ 6
ปรากฏว่า ตัง้ แต่ต้นปีจนถึงบัดนี้ รถขยะไม่เข้าไปเก็บขยะในถังลูกนัน้
ตัง้ จนเน่าแล้วเน่าอีก ช่วยดาเนินการด้วยคะ
๒.๙ คุณสายใจ สุขสมบูรณ์ ถนนหลังอนามัย ช่วยให้ซ่อม
หลอดไฟด้วย อยูส่ ุดซอยแรก ไฟดับอาจเป็นอันตรายได้
ดิฉันขอนาเรียนเพียงเท่านีค้ ่ะ ขอบคุณค่ะ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ ขอบคุณครับ สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีการเสนอแนะ สอบถาม
ประธานสภาเทศบาล เชิญครับ
นายปฐม ปันสรณะ สวัสดีครับท่านประธานสภา ฝ่ายบริหาร และสมาชิกสภาฯ
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒ ผู้มเี กียรติทกุ ท่าน กระผมนายปฐม ปันสรณะ สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองสะเตงนอก เขตที่ ๒ เนือ่ งจากชาวบ้านร้องขอมา ซอยอลงกรณ์
ตาบลสะเตงนอก อาเภอเมือง จังหวัดยะลา ผมขออนุญาตอ่าน
รายละเอียดครับ เรียนท่านนายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก ด้วย
ชาวบ้านซอยอลงกรณ์ ผู้มรี ายนามข้างล่าง มีความประสงค์ขอความ
อนุเคราะห์ เทศบาลตาบลสะเตงนอก ดาเนินการเพือ่ ปรับปรุงซอยให้มี
ความสะดวก ปลอดภัย และสวยงาม โดยดาเนินการในเรือ่ งต่อไปนีค้ ือ
๑) ดาเนินการจัดสร้างถนน พร้อมคูระบายน้าซอยอลงกรณ์
เชื่อมต่อกับถนนเดิมทีม่ อี ยูแ่ ล้ว ไปจดกับถนนซอยก่อแก้ว ความยาว
ประมาณ ๕๐ เมตร เมือ่ ดาเนินการจัดทาถนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ชาวบ้านซอยอลงกรณ์ ยินยอมให้รอื้ ท่อกัน้ ถนนออก
๒) ขอกระจกติดตัง้ ทางแยกปากซอย เพือ่ ความปลอดภัยใน
การใช้รถใช้ถนน
ซึ่งซอยอลงกรณ์ ผมได้ไปร่วมประชาคมกับชาวบ้านแล้ว และ
ชาวบ้านให้ความยินยอม ซึ่งรายชื่อทัง้ หมด ๑๑ คน ผมได้ทาหนังสือให้
ท่านนายกฯ แล้ว ชาวบ้านซอยอลงกรณ์หวังเป็นอย่างยิง่ ว่าคงได้รบั
ความอนุเคราะห์จากเทศบาลเมืองสะเตงนอกเป็นอย่างดี และ

ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนีด้ ้วย จึงเรียนมาเพือ่ โปรดพิจารณา
ดาเนินการต่อไป ขอแสดงความนับถือ จากชาวบ้านซอยอลงกรณ์
ซึ่งจดหมายฉบับนี้ ผมได้ฝากให้ทา่ นรองนายกและรองเสรีแล้ว
ขอบคุณมากครับ
- ๒๙ นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ ขอบคุณมากครับ สมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดมีการเสนอแนะ
ประธานสภาเทศบาล สอบถามเชิญครับถ้าไม่มผี มขอให้ฝ่ายบริหารชี้แจงครับ เชิญครับ
นายเสรี เรืองกาญจน์ ขอบคุณครับ เกีย่ วกับหนังสือทีย่ นื่ ให้ผมนัน้ ซึ่งปัญหาทีผ่ มได้
รองนายกเทศมนตรี นาเรียนในข้างต้นแล้ว เพราะรายละเอียดโครงการไม่มใี นแผนพัฒนา
สามปี ผมจึงไม่สามารถดาเนินการได้ ซึ่งท่านจะต้องไปชี้แจงกับ
ชาวบ้านซอยอลงกรณ์ใหม่ว่า เมือ่ ทางเทศบาลเมืองสะเตงนอกมีการ
ประชาคมให้ชาวบ้านมาร่วมประชาคมเพือ่ เสนอความเดือดร้อน และ
บรรจุเข้าในแผนพัฒนาสามปี เราต้องการจะดาเนินการตามทีท่ า่ นร้อง
ขอ แต่เมือ่ โครงการไม่มอี ยูใ่ นแผนพัฒนาสามปี ท่านต้องเห็นใจคณะ
บริหารด้วยว่าไม่สามารถดาเนินการได้ ผมขอให้ทา่ นไปชี้แจงกับ
ชาวบ้าน เมือ่ ถึงเวลาประชาคมในเขตหมูท่ ี่ ๙ ให้ช่วยกันเสนอความ
ต้องการเพือ่ จะบรรจุลงในแผนพัฒนาฯ หากได้บรรจุลงในแผนพัฒนาฯ
แล้วผู้บริหารไม่ดาเนินการ สุดความสามารถจริงๆ การประชาคม
หมูบ่ า้ นนัน้ เป็นเรือ่ งสาคัญ หากมีอยูใ่ นแผนพัฒนาสามปี เราสามารถ
นามาบรรจุลงในเทศบัญญัติได้ ในขั้นตอนต่อไป หรือมีงบประมาณเกิน
พอ สามารถทาเทศบัญญัติเพิม่ เติมได้ แต่เมือ่ ไม่มใี นแผนพัฒนาฯ นี้ ก็
สุดความสามารถของผู้บริหารครับ ผมมัน่ ใจว่า ชาวบ้านยังไม่เข้าใจใน
จุดนี้ เพราะฉะนัน้ เป็นหน้าทีข่ องสมาชิกสภาฯ ไปชี้แจงให้ชาวบ้านเข้าใจ
ว่า ฝ่ายบริหารยินดีทจี่ ะทาตามทีท่ า่ นเสนอมา แต่ขอให้มอี ยูใ่ น
แผนพัฒนาสามปี แต่ปญ
ั หาของท่านตอนนี้ ไม่มอี ยูใ่ นแผนพัฒนา
สามปี ก็ไม่สามารถดาเนินการได้ ผมขอให้ทา่ นชี้แจงให้ชาวบ้านเข้าใจ
ด้วยครับ ขอให้เสนอความต้องการในการประชาคมรอบหน้า เพือ่
บรรจุลงในแผนพัฒนาสามปี เมือ่ ได้บรรจุแล้ว หากผู้บริหารไม่ได้
ดาเนินการก็สามารถทีจ่ ะเอาผิดกับผู้บริหารได้ และเรือ่ งทีส่ อง เรือ่ ง
ขยะ เราต้องขอโทษจริงๆ การจัดเก็บขยะ เราสามารถบริหารการ
จัดเก็บได้เฉพาะสายหลักๆ เท่านัน้ เพราะว่าอย่างทีผ่ มได้ชี้แจงไปใน
หลายๆ ครัง้ ว่า เรามีรถไม่เพียงพอต่อพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบของเทศบาล
เมืองสะเตงนอก ซึ่งตอนนีเ้ ราได้ซื้อรถขยะเพิม่ แล้ว จานวน ๒ คัน แต่
ยังมาไม่ถึง ตอนนีก้ ารบริหารจัดการยังคงรูปแบบเดิม เพราะเรามีรถ

ขยะเพียง ๔ คัน ต้องรอให้รถขยะอีก ๒ คันมาถึงก่อน เราจะเข้าซอย
แต่ละซอยได้ แต่ตอนนีเ้ รายังเข้าซอยไม่ได้ครับ เพราะเมือ่ เข้าไปเก็บ
ขยะตามซอยแล้ว การเก็บขยะสายหลักจะดาเนินการไม่ทนั เพราะแต่
ละคันมีพนื้ ทีร่ บั ผิดชอบกว้างมาก ซึ่งแม้แต่สายหลักยังต้องเก็บขยะ
- ๓๐ -

นายเสรี เรืองกาญจน์ วันเว้นวันครับ เพราะต้องเห็นใจพนักงานเก็บขยะ เขาเริม่ ปฏิบตั ิงาน
รองนายกเทศมนตรี ตัง้ แต่เวลา ๐๗.๐๐ น. จนถึงเวลา ๑๔.๐๐ น. โดยประมาณ
ซึ่งในร่างเทศบัญญัติปนี ี้ เราจะประชุมประมาณต้นเดือนหน้า เราจะ
ปฏิบตั ิงานเป็น ๒ กะ เพือ่ แก้ปญ
ั หาในจุดนี้ โดยเฉพาะในชุมชนที่
หนาแน่น ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ หมูท่ ี่ ๓, ๔, ๙, ๑๐ และหมูท่ ี่ ๑๒
หากท่านถามว่าทาไมทีผ่ ่านมาถึงไม่บริหารจัดการเป็น ๒ กะ เพราะ
ด้วยการตัง้ งบประมาณทีผ่ ่านมาไม่มใี นเทศบัญญัติ เมือ่ ครัง้ เป็น
เทศบาลตาบล ได้จดั สรรต่างกัน ฉะนัน้ งบประมาณปี ๒๕๕๖ ชุมชนที่
หนาแน่น เราได้บริหารจัดการการเก็บขยะเป็น ๒ กะ และเพิม่ บุคลากร
ไว้เป็นทีเ่ รียบร้อยแล้ว ไม่ว่าจะเป็นพนักงานขับรถบรรทุกขยะ พนักงาน
เก็บขยะ ทีผ่ ่านมาเราไม่สามารถทาได้เพราะไม่มงี บประมาณตามเทศ
บัญญัติ ไม่มงี บทีจ่ ะจ้างบุคลากรได้ แต่ในปีนไี้ ด้คานวณเรียบร้อยแล้ว
ผู้บริหารตลอดจนข้าราชการได้คานวณแล้วว่าถ้าเพิม่ เป็น ๒ กะ
จะต้องใช้บคุ ลากรจานวนเท่าใด ต้องเพิม่ งบประมาณตลอดทัง้ ปีเท่าใด
เพราะต้องคานวณปีต่อปี ผมขอชี้แจงรายละเอียดในส่วนนีค้ รับ สิง่ ที่
ท่านได้นาเสนอปัญหาขยะในแต่ละซอยนัน้ ผมได้จดบันทึกแล้ว และจะ
แก้ไขต่อไป ซึ่งหลังจากวันรายอ ผมได้ประสานผ่านปลัดเทศบาลนคร
ยะลา เพือ่ ขอศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการขยะ ซึ่งจะนาคณะ
เจ้าหน้าทีก่ องสาธารณสุข เข้าไปศึกษาดูงาน และนาข้อมูลมาปรับใช้ให้
สอดคล้องกับพืน้ ทีเ่ ทศบาลเมืองสะเตงนอกได้ เราไม่ได้หยุดนิง่ และ
พยายามทีจ่ ะติดต่อและแก้ไขปัญหา ส่วนเดือนนีข้ ยะอาจจะมาก ผม
ต้องขอโทษด้วย เนือ่ งจากพนักงานเก็บขยะส่วนใหญ่ ๙๕% เป็นชาว
มุสลิม และช่วงนีเ้ ป็นเดือนถือศีลอดของทางศาสนาอิสลาม ต้องขอ
ความเห็นใจด้วยครับ แล้วหากถามว่าทาไมถึงรับแต่พนี่ ้องมุสลิมมา
ทางาน ผมขอชี้แจงในทีน่ วี้ ่า หากมีพนี่ ้องไทยพุทธประสงค์จะทางาน
ตรงนี้ สามารถแจ้งความจานงได้ทผี่ มครับ ผมขอชี้แจงรายละเอียด
เพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ เชิญรองสมภพ มีเดช ครับ

ประธานสภาเทศบาล

- ๓๑ –

นายสมภพ มีเดช ขอบคุณท่านประธานสภาฯ ทีเ่ คารพครับ ขออนุญาตกล่าวคา
รองนายกเทศมนตรี สวัสดีอีกครัง้ ครับ ท่านประธานสภา รองนายก เลขานายก ทีป่ รึกษา
นายก ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทกุ ท่าน ท่านข้าราชการ หัวหน้า
ส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ต้องขอขอบคุณท่าน
สมาชิกสภาเทศบาลทีไ่ ด้ลงพืน้ ทีก่ ันอย่างจริงจัง รับข้อมูลข่าวสาร
นาความเดือดร้อนของประชาชนมาแจ้งผ่านสภาแห่งนี้ ลาดับแรก เรือ่ ง
ของหินคลุก ขอชี้แจงว่า ณ เวลานีเ้ ทศบาลฯ มีงบประมาณอยูน่ ้อยมาก
ผมพยายามทีจ่ ะรวบรวมเพือ่ มาดาเนินการเรือ่ งหินคลุกให้ทา่ น
พยายามทาให้ได้ เพราะหลายๆ ท่านทีไ่ ด้ขอมาโดยตรงกับผม แต่ยงั
ไม่ได้ ประกอบกับท่านสมาชิกสภาฯ ได้รบั เรือ่ งร้องขอเพิม่ เติมนัน้ ผม
ต้องขอขอบคุณ คุณอุมาพร ใจแผ้ว เพราะท่านได้ลงพืน้ ทีอ่ ย่างจริงจัง
จริงใจ ถึงตัวประชาชนทุกคน ผมพยายามจะทาให้ได้ในเรือ่ งของหิน
คลุก ยังขอใช้คาว่าพยายามอยูค่ รับ ส่วนเรือ่ งระบบไฟฟ้า ทาไมยังไม่
ดาเนินการติดโคมไฟฟ้าตามจุดต่างๆ ทีไ่ ด้รบั การร้องขอมา ดังทีไ่ ด้แจ้ง
ในทีป่ ระชุมทุกๆ วันจันทร์แล้วนัน้ เนือ่ งจากว่างบประมาณไฟฟ้าทีผ่ ่าน
มา เราได้ตงั้ ไว้ค่อนข้างน้อย และขณะนีง้ บไฟฟ้าทีไ่ ด้ตงั้ ไว้เดิม ขอเรียน
ตามตรงว่าไม่มเี หลืออยู่ และเราได้ดาเนินการโอนงบประมาณทีเ่ หลือ
ในแต่ละกอง โดยโอนมาได้บางส่วน เพือ่ ไปซื้อหลอดไฟฟ้าทีจ่ ะใช้
ซ่อมแซมเพียงอย่างเดียว เนือ่ งจากงบประมาณเรามีน้อยจริงๆ และอีก
หนึง่ เรือ่ ง คือ ซอยวรงกรณ์ ท่านสมาชิกสภาฯ ทีเ่ คารพ ไม่ใช่ซอย
อลงกรณ์ครับท่าน ซึ่งรองเสรี ได้ชี้แจงไปแล้วว่า หากไม่ได้บรรจุใน
แผนพัฒนาสามปี ไม่สามารถดาเนินการได้ และข้อที่ ๒ รบกวนชี้แจง
ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ทีซ่ ักถามมาเมือ่ สักครูน่ วี้ ่า การทาประชาคม
ต้องทาทัง้ หมูบ่ า้ น เราไม่สามารถทาประชาคมเฉพาะซอยใดซอยหนึง่
ได้ ท่านต้องชี้แจงให้ชาวบ้านเข้าใจด้วยครับ เพราะการทาประชาคม

เราต้องทารวมกันทัง้ หมูบ่ า้ น โดยเทศบาลจะแจ้งเรือ่ งไปว่า เราจะทา
ประชาคมทีไ่ หน เมือ่ ไหร่ เพราะการทีท่ า่ นดาเนินการมาอย่างนัน้
ชาวบ้านอาจจะเข้าใจผิดได้ว่า ได้ทาประชาคมแล้ว ซึ่งไม่ถูกต้องครับ
การทาประชาคมจะต้องผ่านกระบวนการของเทศบาลฯ ประกอบด้วย
ผู้ใหญ่บา้ น
- ๓๒ -

นายสมภพ มีเดช ตัวแทนชุมชน ผู้นาต่างๆ ในพืน้ ที่ และเจ้าหน้าทีข่ องเทศบาล ลงไป
รองนายกเทศมนตรี ประชาคมร่วมกัน หากเราไปทาเฉพาะซอย ซอยนัน้ ๆ ก็จะชี้ขาดเลยว่า
ซอยนัน้ สาคัญทีส่ ุด ต้องทาก่อน แต่นนั่ เป็นการไม่ถูกต้อง และผมขอ
แจ้งในเรือ่ งของโครงการการเก็บขยะ ซึ่งหลังจากเรารายอ เสร็จสิน้
เดือนหน้าท่านรองเสรี ได้ปรารถนาแล้วว่า เราจะทาโครงการ ๕ ส
ต่อไป และเราจะเชิญชวนชาวบ้านเข้ามาร่วมด้วย เพราะทีผ่ ่านมา
มีเฉพาะคณะบริหาร สมาชิกสภา และเจ้าหน้าทีข่ องเทศบาลฯ เท่านัน้
พอทาความสะอาดเสร็จแล้ว ชาวบ้านก็ทงิ้ ขยะกันอย่างเดิม นัน้
หมายความว่า เราไม่ได้สร้างจิตสานึกให้เกิดขึ้น เราจึงต้องพยายามที่
จะเชิญชวนเจ้าของพืน้ ที่ เจ้าของหมูบ่ า้ นนัน้ ๆ เข้ามาร่วมกับเรา เขาจะ
ได้สานึกรักความสะอาด เพราะเราคนหนึง่ ทีช่ ่วยทาความสะอาดให้
เกิดขึ้น เราจึงต้องรักษามันไว้ ผมขอรบกวนสมาชิกให้ช่วยชี้แจงไปยัง
ชาวบ้านด้วยว่า โครงการ ๕ ส เราลงพืน้ ทีไ่ หน เราขอเชิญชวนให้
ชาวบ้านในพืน้ ทีน่ นั้ เข้าร่วมกับเราด้วย ขอบคุณท่านประธานสภา ครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ ขอบคุณครับ รองสมภพ สมาชิกสภา ท่านใดมีการเสนอแนะ
ประธานสภาเทศบาล สอบถาม เรียนเชิญสมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒
นางอุมาพร ใจแผ้ว
กราบเรียนท่านประธานสภา คณะผูบ้ ริหาร สมาชิกสภา เทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒ ทุกท่าน ดิฉันมาทวงถามคุณนริศราค่ะ ท่านยังไม่ได้ตอบข้อซักถามของ
ดิฉัน เรือ่ งป้ายซอย และเรือ่ งเสาทาวเวอร์กับเครือ่ งวิทยุ ขอบคุณค่ะ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ ขอเชิญ ผู้อานวยการกองคลังครับ
ประธานสภาเทศบาล
นางนริศรา สาและ เรียนประธานสภา ดิฉันขอชี้แจงเกีย่ วกับป้ายซอย ซึ่งเจ้าหน้าที่
ผู้อานวยการกองคลัง ได้ทาหนังสือไปยังผู้รบั จ้างแล้ว ให้เร่งรัดดาเนินการ และได้ติดต่อผู้รบั
จ้างแล้ว คาดว่าจะแล้วเสร็จก่อนวันรายอค่ะ ขอบคุณมากค่ะ

นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ เชิญ สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๑ ครับ
ประธานสภาเทศบาล

- ๓๓ -

นายบากอรี บาเก็ง ผมนายบากอรี บาเก็ง สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๑ หมูท่ ี่ ๑
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๑ เทศบาลเมืองสะเตงนอก ผมเจอปัญหาหลายๆ ด้านในเขตที่ ๑ โดย
เฉพาะทีบ่ อ่ นไก่ ผมขออนุญาตเรียกว่าบ่อนไก่ เพราะข้างในจะมีการ
พนัน ซึ่งการดาเนินกิจการดังกล่าว จะส่งผลกระทบต่อการสัญจรไป
มา เนือ่ งจากมีรถจอดหนาแน่น เวลาทาการก็ปดิ ในเวลาประมาณ
๑๙.๐๐-๒๐.๐๐ น. ผมขอทราบว่ากิจการดังกล่าวได้ใบอนุญาต
หรือไม่ครับ จะได้ตอบชาวบ้านถูกต้อง ขอบคุณครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ ขอบคุณครับ สมาชิกสภา ท่านใด มีการสอบถาม เสนอแนะ
ประธานสภาเทศบาล เชิญสมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒ ครับ
นางอุมาพร ใจแผ้ว กราบเรียนท่านประธานสภา เรือ่ งทีเ่ คยแจ้งเกีย่ วกับถนนสาย
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒ เนินหูกวาง – เนินงาม ไม่ทราบว่าได้ดาเนินการทาหนังสือแจ้งไปยัง
ผู้เกีย่ วข้องทาการซ่อมแซมถนนแล้วหรือยัง เมือ่ วันก่อนดิฉันได้ขับรถ
ผ่านและตกหลุมเองแล้ว ขอช่วยดาเนินการเร่งให้ด้วยคะ ขอบคุณคะ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ ขอบคุณครับ ขอเชิญรองสมภพ ครับ
ประธานสภาเทศบาล
นายสมภพ มีเดช ขอบคุณท่านประธานสภา ผมนายสมภพ มีเดช รองนายก
รองนายกเทศมนตรี ขออนุญาตชี้แจงเรือ่ งเสาทาวเวอร์ และเครือ่ งวิทยุ ในเรือ่ งนี้ ทีท่ า่ น
สมาชิกสภา สอบถามว่าราคาสูงเกินไปนัน้ ผมขออนุญาตชี้แจงว่า ใน
การจัดตัง้ งบประมาณทีจ่ ะจัดซื้อวัสดุสงิ่ ของ เครือ่ งใช้สุขภัณฑ์หรือ
ยานพาหนะต่างๆ เราไม่สามารถกาหนดราคาให้ตรงตัวได้ อย่างเช่นว่า
เราจะซื้อรถมอเตอร์ไซค์ 1 คัน ณ วันนีเ้ ราตัง้ งบประมาณไว้ ๕๐,๐๐๐
บาท แต่การตัง้ งบนัน้ เราไม่สามารถซื้อได้ในวันนี้ เช่นเดียวกับเสา
ทาวเวอร์และเครือ่ งวิทยุ ณ วันนีห้ ากท่านสืบราคามาแล้ว ราคา
ประมาณ ๘,๕๐๐ บาท แต่เราไม่สามารถซื้อในวันนี้ พรุง่ นี้ หรือเดือน

หน้าได้ เราต้องรอให้งบประมาณเข้าบรรจุลงในเทศบัญญัติก่อน ณ ถึง
วันนัน้ หากมีการเปลีย่ นแปลงไป ราคาในขณะนัน้ วันทีเ่ ราจะไปซื้อ
ราคาเป็น ๙,๕๐๐ บาท เราไม่สามารถซื้อได้ เพราะฉะนัน้ ในการจัดตัง้
งบประมาณ เราจะต้องตัง้ ราคาเผื่อไว้ อาจจะขึ้นไปโดยไม่ทราบต้นเหตุ
และเราไม่สามารถไปควบคุมราคาตรงนัน้ ได้ รัฐบาลยังไม่สามารถ
ควบคุมราคาในบางประเภทได้ ต้องปล่อยให้มนั ลอยตัว เพราะฉะนัน้
- ๓๔ นายสมภพ มีเดช การตัง้ งบประมาณ รบกวนชี้แจงท่านสมาชิกสภา ว่าเราไม่สามารถตัง้
รองนายกเทศมนตรี ให้ตรงตามราคา ณ วันนีไ้ ด้ เราต้องตัง้ เผื่อเหลือไว้ ซึ่ง ณ วันนีเ้ รา
ต้องการวัสดุอย่างนี้ วิทยุแบบนี้ เป็นสินค้าทีด่ ีทสี่ ุดแล้ว อย่างทีท่ า่ น
สมาชิกสภา นาเสนอมา เช่น ยีห่ อ้ YAIZU หรือ ICOM แต่อีก ๖ เดือน
ข้างหน้า อาจจะมีรนุ่ ใหม่ทมี่ คี ุณสมบัติ ความสามารถดีกว่า ณ วันนัน้
สภาเราอาจจะเปลีย่ นใจ หรือทีมงานอาจจะเห็นเหมือนกันว่า ราคานี้
ไม่เหมาะสมจะใช้กับเราแล้ว เพราะฉะนัน้ ส่วนนี้ คือ เหตุผลว่า ทาไม
เราต้องตัง้ ราคาให้สูงกว่าปกติในการจัดซื้อ เราสามารถซื้อตัวไหนก็ได้
ซึ่งราคาเราจะตัง้ ไว้สูงสุด และบวกเพิม่ เล็กน้อย เผื่อราคามีการ
เปลีย่ นแปลง และข้อ ๓ เรือ่ งถนนสายเนินหูกวาง – เนินงาม ซึ่งท่าน
สมาชิกสภา บังเอิญไปตกหลุมและเคล็ดขัดยอก ก็ต้องกราบขออภัย
ด้วย ณ ขณะนี้ ทางกองช่างได้ทาหนังสือถึงหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบถนน
สายดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ซึ่งต้องรอให้ผู้เกีย่ วข้องมาดาเนินการ
ซ่อมแซม ซึ่งอยูน่ อกเหนืออานาจของเราทีจ่ ะไปบีบบังคับ หรือว่าไปขอ
ช่วย ขอความร่วมมือมาทาอย่างใจนึกของเราไม่ได้ เพราะการทางาน
ย่อมมีกระบวนการเหมือนเราเช่นกัน ขอบคุณครับ ท่านประธาน
นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ ขอบคุณครับ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีการเสนอแนะ เชิญ
ประธานสภาเทศบาล ครับ ขอเชิญฝ่ายบริหารชี้แจงครับ
นายเสรี เรืองกาญจน์ ขอบคุณท่านประธานสภาครับ ผมขอชี้แจงเรือ่ งเกีย่ วกับที่
รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๑ สอบถามมา ซึ่งผมขอให้เจ้าของกิจการ
ชี้แจงด้วยตนเอง แต่ในเวลานีไ้ ม่อยูใ่ นสภาแห่งนี้ ในส่วนเกีย่ วกับกิจการ
ชนไก่ หรือทีส่ มาชิกสภา คุณบากอรี เรียกว่า บ่อนไก่นนั้ ซึ่งได้รบั การ
ร้องเรียนเรือ่ งการจราจร ส่วนใบอนุญาตผมเข้าใจว่าเป็นอานาจของ
จังหวัด ไม่ใช่ของเทศบาล ซึ่งจะต้องขออนุญาตจากจังหวัดโดยตรง
ผู้ว่าราชการ เป็นผู้ลงนาม และได้รบั การร้องเรียน ๒ เรือ่ ง คือ
เรือ่ งเวลาปิดทาการ จะส่งผลกระทบต่อการปฏิบตั ิศาสนกิจของพีน่ ้อง

มุสลิม และอีกเรือ่ งหนึง่ คือ เรือ่ งการจราจร การจอดรถมีการจอดทัง้
๒ ข้างทาง และทาให้ไม่สะดวกต่อการจราจรไป-มา ผมต้องขอความ
ร่วมมือจากเจ้าของกิจการ โดยจะทาหนังสือไปยังเจ้าของกิจการเพือ่
ดูแลและจัดระเบียบการจอดรถต่อไปนัน้ พร้อมทัง้ กาหนดเวลาปิดทา
การให้เร็ว
- ๓๕ –

นายเสรี เรืองกาญจน์ กว่าเดิม ผมขอเชิญคุณบัญชา ศิริ ชี้แจงข้อสอบถามของเพือ่ นสมาชิก
รองนายกเทศมนตรี สภาเทศบาลเมือ่ สักครูค่ รับ ขอเรียนเชิญครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ เรียนเชิญครับ
ประธานสภาเทศบาล
นายบัญชา ศิริ ขอบคุณมากครับ เพือ่ นสมาชิกสภา ทีไ่ ด้สอบถามมา และ
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒ เรียนท่านนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร ในเรือ่ งของสนามชนไก่
ผมได้รบั ใบอนุญาตมาจากกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านผู้ว่าราชการ
จังหวัดยะลา ให้เปิดดาเนินการได้ แต่ในเรือ่ งทีม่ เี สียงรบกวนบ้างเป็น
บางครัง้ ผมพยายามระงับ พยายามบอกกล่าวทุกท่านทีม่ าใช้บริการ
แล้วครับ เรือ่ งต่อไปการจราจรผมพยายามแก้ไขอยูค่ รับ เพือ่ ให้ทกุ คน
มีความสะดวกและไม่สร้างความรบกวนแก่พนี่ ้องประชาชนทีอ่ ยู่
ใกล้เคียงครับ ผมรับปากจะพยายามแก้ไขให้ดีขึ้นครับ ขอบคุณมาก
ครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ ขอบคุณมากครับ
ประธานสภาเทศบาล
นายเสรี เรืองกาญจน์ ในนามของคณะผู้บริหาร ขอขอบคุณทีเ่ จ้าของกิจการสนาม
รองนายกเทศมนตรี กีฬาชนไก่ ได้รบั ปากทีจ่ ะดาเนินการแก้ไขในส่วนของเสียงรบกวนและ
จัดระเบียบการจราจรให้ดีขึ้นต่อไป ขอขอบคุณครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ ท่านใดมีการเสนอแนะ สอบถาม ขอเรียนเชิญครับ
ประธานสภาเทศบาล เชิญสมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๑
นายบากอรี บาเก็ง สวัสดีครับ ผมนายบากอรี บาเก็ง สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๑ เขตที๑่ เมือ่ ผมได้รบั ฟังคาชี้แจงแล้ว ผมสบายใจครับ และสามารถนา
คาชี้แจงนีไ้ ปยังชาวบ้านได้ว่าเป็นสนามกีฬาชนไก่ ไม่ใช่บอ่ นไก่ และ
เจ้าของกิจการได้รบั ปากว่าจะดูแลการจราจรให้ดีขึ้น ขอบคุณครับ

นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ ขอบคุณครับ ท่านใดมีข้อเสนอแนะ สอบถาม เชิญครับ
ประธานสภาฯ ถ้าไม่มี ผมในฐานะประธานสภาฯ ขอขอบคุณ ผู้ทรงเกียรติใน
ห้องประชุมแห่งนี้ โดยเฉพาะ สมาชิกสภาฯ ทีท่ รงเกียรติทกุ ท่าน ได้
เห็นความสาคัญของสภาฯ และได้ลงมติการประชุมตัง้ แต่ระเบียบวาระ
ที่ ๑ จนถึงระเบียบวาระสุดท้าย โดยเฉพาะวันนี้ สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน
ได้ให้ความสาคัญโดยการลงมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนน ๑๗
- ๓๖ -- --- ๓๕ –
---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 ๖/๒๕๕๕ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ (ครัง้ ที่ ๑)
วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
(ลงชื่อ)
(นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์)
ประธานสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก

