รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
ครั้งที่ ๙/๒๕๕๕
สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ (ครั้งที่ ๑)
วัน พฤหัสบดี ที่ ๘ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๔๕ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
----------------------ผู้มาประชุม
๑. นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ ประธานสภาเทศบาล
๒. นายมะยูโซ๊ะ โต๊ะแว รองประธานสภาเทศบาล
๓. นายอับดุลนาเซร์ ฮะ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ ๑
๔. นายบากอรี บาเก็ง สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ ๑
๕. นายกราซี แวนะลัย สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ ๑
๖. นายสมชัย หิตานุกูล สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ ๒
๗. จ่าสิบเอก วรดร รอดทุกข์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ ๒
๘. นายบัญชา ศิริ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ ๒
๙. นายปฐม ปันสรณะ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ ๒
๑๐. นางอุมาพร ใจแผ้ว สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ ๒
๑๑. นายดอเลาะ สะหัดอีตาํ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ ๒
๑๒. นายอิทธินันท์ สาเฮาะ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ ๓
๑๓. นายศราวุธ อับดุลกอเดร์ ยานยา สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ ๓
๑๔. นายอดุลย์ แวโวะ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ ๓
๑๕. นายกานต์ชนก กูเ้ กียรติเนาวบุตร สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ ๓
๑๖. นายอับดุลเลาะ กาซอ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ ๓
๑๗. นายเพาซี มะเด็ง สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ ๓
๑๘. นายสมหมาย ลูกอินทร์ เลขานุการสภาเทศบาลฯ
ผู้ไม่มาประชุม
๑. นายสุกรี เจ๊ะเงาะ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ ๑
ผู้มาร่วมประชุม
๑. นายเกษมสันต์ สาแม นายกเทศมนตรี
๒. นายเสรี เรืองกาญจน์ รองนายกเทศมนตรี คนที่ ๑
๓. นายสมภพ มีเดช รองนายกเทศมนตรี คนที่ ๒
๔. นายอับดุลอายิ สามะ รองนายกเทศมนตรี คนที่ ๓
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๕. นายมะสดี หะยียะปาร์ เลขานุการนายกเทศมนตรี
๖. นายต่วนมาหามะอับดุลกอเดร์ ต่วนกาจิ เลขานุการนายกเทศมนตรี
๗. นายอนุชิต กิตติพุฒิพงศ์ ปลัดเทศบาล
๘. นายเกรียงศักดิ์ อินทรสกุล หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล
๙. นางนริศรา สาและ ผู้อํานวยการกองคลัง
๑๐. นายสสิกร ยีเส็น หัวหน้าฝ่ายออกแบบและก่อสร้าง
รักษาราชการแทนผู้อํานวยการกองช่าง
๑๑. นางสาวต่วนมารีนี เด่นอุดม เจ้าพนักงานธุรการ
๑๒. นางสาวปวีณา สุหลง เจ้าหน้าทีธ่ รุ การ

นายสมหมาย ลูกอินทร์ ขณะนีท้ ปี่ ระชุมครบองค์ประชุมแล้ว ขอเชิญท่านประธานสภา
เลขานุการสภา ดําเนินการประชุมต่อไปครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ ขอความสันติสุขแด่ทา่ นทัง้ หลาย ผมนายอับดุลอาซิซ
ประธานสภาเทศบาล หะยีปยิ วงศ์ ประธานสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก ขอเปิดการประชุมสภา
สะเตงนอก ครัง้ ๙/๒๕๕๕ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ (ครัง้ ที่ ๑)
วัน พฤหัสบดี ที่ ๘ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๔๕ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ทปี่ ระชุมทราบ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ ๑.๑ แผนพัฒนาสามปี (๒๕๕๖-๒๕๕๘) เพิม่ เติม ฉบับที่ ๑
ประธานสภาเทศบาล ๑.๒ แผนดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๖
๑.๓ รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ปี ๒๕๕๕
๑.๔ เมือ่ วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ทางเทศบาลเมืองสะเตงนอกได้มี
พิธเี ปิดตลาดสดเทศบาลเมืองสะเตงนอก ในโอกาสนีข้ อให้ทกุ ท่าน
ประชาสัมพันธ์ชี้แจงข้อซักถามของประชาชนให้ทราบโดยทัว่ กัน
๑.๕ เมือ่ วันจันทร์ ที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ทางคณะผู้บริหารได้มกี าร
ปรึกษาหารือเกีย่ วกับตลาดนัด ทีป่ ระชุมได้มมี ติจากข้อเรียกร้องของ
ประชาชนขอให้เปิดตลาดนัด นัดโต๊ะโมง ให้เกิดขึ้นอีกครัง้ ทุกวันพุธ

-๓-

นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์
ของสัปดาห์ โอกาสนีข้ อให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน
ประธานสภาเทศบาล
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบโดยทัว่ กัน
๑.๖ ขอให้ทกุ ท่านในทีป่ ระชุมแห่งนีห้ ลังจากประธานสภาปิดการประชุม
ขอให้ทกุ ท่านรอสักครู่ เจ้าหน้าทีจ่ ะถ่ายรูป เพือ่ จัดทําวารสารของ
เทศบาลเมืองสะเตงนอก
ทีป่ ระชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
ครั้งที่ ๘/๒๕๕๕ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ (ครั้งที่ ๑) เมื่อวันที่ ๑๙
กันยายน ๒๕๕๕
นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ ท่านใดมีการแก้ไขเชิญครับ ถ้าไม่มขี อเชิญเลขานุการสภา
ประธานสภาเทศบาล ดําเนินการต่อไปครับ
นายสมหมาย ลูกอินทร์ ท่านใดรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
เลขานุการสภา ครัง้ ที่ ๘/๒๕๕๕ โปรดยกมือขึ้นครับ
ทีป่ ระชุม มีมติเห็นชอบ ๑๖ เสียง
ไม่มาประชุม ๑ เสียง
งดออกเสียง ๑ เสียง
นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ ขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านครับ
ประธานสภาเทศบาล
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องกระทูถ้ าม
นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ ผมในฐานะประธานสภาอนุญาตให้ผู้ทตี่ งั้ กระทูถ้ ามในระเบียบ
ประธานสภาเทศบาล วาระที่ ๓ ข้อ ๓.๑
ข้อ ๓.๒ และข้อ ๓.๓ เชิญครับ
จ่าสิบเอก วรดร รอดทุกข์ กราบเรียนท่านประธานสภาทีเ่ คารพ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒ เทศบาลผู้ทรงเกียรติ ข้าราชการทุกท่าน ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมในสภา
แห่งนี้ กระผมจ่าสิบเอก วรดร รอดทุกข์ สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
สะเตงนอก เขตที่ ๒ ในฐานะสมาชิกสภาแห่งนี้ ขอขอบคุณท่าน
ประธานสภาทีใ่ ห้โอกาสได้ตงั้ กระทูถ้ าม ผมในฐานะสมาชิกสภาเทศบาล
คนหนึง่ ทีไ่ ด้รบั การคัดเลือกเข้ามาเป็นตัวแทนของพ่อแม่พนี่ ้องประชาชน

-๔-

จ่าสิบเอก วรดร รอดทุกข์ เพือ่ มาทําหน้าทีเ่ ป็นปากเป็นเสียง รับปัญหาความเดือดร้อนต่าง ๆ ของ
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒ พ่อแม่พนี่ ้องประชาชนเข้ามานําเสนอในสภาแห่งนี้ เพือ่ หาทางออก
หาข้อยุติรว่ มกัน สิง่ ต่าง ๆ ทีจ่ ะถามต่อไปนี้ คือหมายความว่าเป็น
ประโยชน์ต่อพ่อแม่พนี่ ้องประชาชนในสะเตงนอกทัง้ สิน้ คือทุกท่านทราบดี
อยูแ่ ล้ว ช่วงทีห่ าเสียงความเดือดร้อนของพ่อแม่พนี่ ้องประชาชนในพืน้ ที่
ต่าง ๆ มีอยูค่ ือ น้ํา ถนน ไฟฟ้า ต่าง ๆ เหล่านีเ้ ป็นสิง่ สําคัญ ผมในฐานะ
ตัวแทนได้รบั คัดเลือกมา เมือ่ รับปัญหาแล้ว ก็จะนํามาถามในสภาแห่งนี้
เพือ่ รับคําตอบเพือ่ ไปตอบคําถามให้กับพ่อแม่พนี่ ้องประชาชน
ได้รบั ทราบ ก่อนทีผ่ มจะเข้าเรือ่ งกระทูถ้ ามของกระผมเอง
ข้อ ๓.๑.๑ ในการจัดระบบระบายน้ําบริเวณ สีแ่ ยกตือเบาะ
สามแยกเบอร์เส้ง และบ้านปารามีแต
ข้อ ๓.๑.๒ การจัดเตรียมความพร้อมกรณีน้ําท่วมฉับพลัน
ข้อ ๓.๑.๓ แผนการรองรับหลังจากเกิดภัยน้ําท่วม
ผมก็ขอพูดในสิง่ ทีด่ ี ๆ
ขณะนีช้ าวบ้านฝากชมเชยมา ยัง ท่านคณะผู้บริหาร
และท่านสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอกทุกท่าน เขาบอกว่ารูส้ ึก
อบอุ่น ดีขึ้น มีการพัฒนา มีการขุดลอกคูระบายน้ําต่าง ๆ ชาวบ้าน
ก็ภมู ใิ จ ขยะก็สะอาดขึ้น ก็ได้รบั การชมเชยทุกท่าน คือเป็นหน้าเป็นตาของ
เทศบาลเมืองสะเตงนอกทีผ่ ่านมา ผมจะเข้าเรือ่ งแล้วครับ โครงการ
ขุดลอกคูระบายน้ํา ก็เป็นสิง่ ทีด่ ีมาก ได้รบั คําชมเชยจากชาวบ้านบางส่วน
ในบางส่วนก็ติบา้ ง แต่ส่วนใหญ่เป็นการชม ก็ฝากผ่านมาไปยังท่าน
ประธานสภา คําชมเหล่านีช้ าวบ้านก็ยนิ ดี การขุดลอกคูระบายน้ําทีผ่ ม
ยกมาจากสีแ่ ยกตือเบาะ สามแยกเบอร์เส้ง บ้านปารามีแตเป็นบางส่วน
ยกตัวย่างว่าผมจะพูดใน ข้อ ๓.๑.๑ มีแผนป้องกันอย่างไรไม่ให้เกิดน้ํา
ท่วม จากท่วมหนักให้เป็นเบาจากเบาแถบจะไม่มเี ลย เพราะฉะนัน้
ชาวบ้านทีอ่ ยูใ่ นพืน้ ทีน่ ้ําท่วมทุกท่านไม่ว่าพ่อแม่พนี่ ้องของเราญาติทกุ ท่าน
หรือแม้กระทัง้ ตัวเราเองรับความเดือดร้อนเสียหายอย่างมาก
บางครอบครัวไม่ค่อยมีฐานะ จะซื้อทีน่ อนสักหนึง่ หลัง ตูเ้ สือ้ ผ้า
เฟอร์นิเจอร์ต่าง ๆ น้ําแม้จะไม่ทว่ มขัง แค่สหี่ า้ ชั่วโมง แต่ว่าความเสียหาย
เกิดขึ้น แต่การเยียวยาครัง้ ทีข่ ั้นทีจ่ บไปแล้ว อย่างนัน้ เป็นขั้นปลายชีวิตแล้ว
เหมือนคนเราป่วยไม่พาไปหาหมอทีโ่ รงพยาบาล แล้วมาหยอดน้ําข้าวต้ม
เกือบจะเสียชีวิตตรงนีก้ ็สายไปแล้ว เพราะฉะนัน้ ป้องกันอย่างไร ตรงนีม้ า
หาทางออกร่วมกัน ในเมือ่ ผมได้รบั ปัญหาเสียงสะท้อนจากชาวบ้านมา

-๕-

จ่าสิบเอก วรดร รอดทุกข์ ผมคนหนึง่ ทีพ่ ูดในบางส่วน ตัง้ แต่สามแยกเบอร์เส้งจนถึงสีแ่ ยกตือเบาะ
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒ เป็นบางจุด จากสีแ่ ยกตือเบาะถ้าเราหลับตาหันไปมองทางตองเก้าไปถึง
สะพาน ถ้าอยูซ่ ้ายมือถึงหอพักฟาติมา ตรงนัน้ จะมีคลองเส้นหนึง่
ฉะนัน้ จากสีแ่ ยกตือเบาะถึงหอพักฟาติมา ตรงนีด้ ูดีน้ําไม่ทว่ มขัง น้ําจะ
ระบายลงหมด เพราะฉะนัน้ จะมีอยูท่ จี่ ากหน้า ป้อม อส. ผมเห็นก็ขอบคุณ
ทีว่ ่าได้ไปรือ้ ไปลอกคู แต่ว่าหน้าป้อม อส. ก็ยงั ไม่ลอกคู ไม่ทราบว่าเหตุผล
น้ํามันหมดหรือว่าหมดเวลาทีจ่ ะทําอย่างไรก็ไม่ทราบ ผมก็ขอขอบคุณใน
การทีล่ งช่วยกันทํางานให้ชาวบ้านได้รบั สิง่ ทีด่ ี ๆ น้ําทีท่ ว่ มมาก ฝนจะตก
มากสักแค่ไหนทีท่ ว่ มบ่อยหลายหลังคาเรือนเป็นร้อยสองร้อยหลังคาเรือน
ตัง้ แต่เม๊าะสะรีข้างตองเก้า และฝั่งซ้ายมือทีซ่ อยปะจูรงก็ส่วนหนึง่
ซอยอาจารย์ไพริน ตรงข้ามบ้านอาจารย์ไพรินอีกฝั่งหนึง่ และมาซอย
เจริญสวัสดิ์ ซอยเจริญทรัพย์ ตรงนีไ้ ด้รบั ปัญหามากทีส่ ุดเพราะน้ําไหล
จากทีส่ ูงลงมาสูท่ ตี่ ่ํา พอสูท่ ตี่ ่ําแล้วทีพ่ นักงานหรือเจ้าหน้าที่ ทีเ่ กีย่ วข้องได้
ไปขุดลอกคูระบายน้ําจริง แต่ไปขุดลอกเฉพาะคูระบายน้ํา แต่น้ําทีไ่ หลมา
เหมือนคอขวด น้ําก็ไหลเต็มถนน ถนนกว้างสองเมตร พอมาถึงท่อระบาย
น้ําเหลือนิดเดียว ฉะนัน้ น้ําระบายได้นิดเดียวทีเ่ หลือก็บา่ ไหลลงมาเข้าท่วม
บ้านชาวบ้าน ตรงนีแ้ ก้ปญ
ั หาอย่างไร ผมว่าถ้าเป็นไปได้ งบประมาณไม่
มาก ไปรือ้ ท่อเก่า ๆ เหล่านัน้ ทําให้มาตรฐานไปเลย ไม่ต้องรือ้ ไปรือ้ มา
หลาย ๆ ครัง้ ถ้ามีงบประมาณเพียงพอ เดีย๋ ว ผู้ บริหารจะตอบมาว่าหน้า
บ้านเขาล่ะ ปัญหาหน้าบ้านเขาทําอย่างไร หน้าบ้านเขาเป็นถนนสาธารณะ
เราไปขอเขาว่าขอรือ้ สักครัง้ จะทําทีเดียวให้มาตรฐานไปเลย ใส่ทอ่ ใหญ่
หรือท่อบล็อกทีใ่ ห้น้ําระบายได้เร็วทีส่ ุด เพือ่ น้ําระบายลงสูค่ ลองฟาติมา
ตรงนัน้ สิง่ ต่าง ๆ เหล่านี้ ผมว่าท่านจัดสรรงบประมาณได้รบั ส่วนหนึง่ ก็
น่าจะเป็นการดี ดีกว่าไปแก้ปญ
ั หาตอนทีน่ ้ําท่วมแล้ว ไปแจกข้าวสาร
ครัวเรือนละหนึง่ ถึงสองกิโลสามกิโล ปลากระป๋อง อย่างนัน้ เป็นบางส่วน
ทีว่ ่าแก้ปญ
ั หานัน้ ตอนปลายแล้ว ฉะนัน้ แก้ปญ
ั หาก่อนทีจ่ ะเกิดปัญหาจะ
ดีกว่า ผมว่าสิง่ เหล่านีน้ ่าจะเป็นประโยชน์กับชาวบ้านมาก และอีกหนึง่
ซอย คือซอยเจริญทรัพย์ทเี่ ยือ้ ง ๆ กับซอยเจริญสวัสดิ์ ถ้าเราหันหน้าที่
ปากซอยมองไปทางทิศเหนือเข้าในซอยเจริญทรัพย์ ตรงนัน้ สีส่ ิบกว่า
ครัวเรือน ด้านซ้าย ภมส.เป็นทีส่ ูง ด้านขวาเป็นโรงงานของชาวบ้าน
เพราะฉะนัน้ สองฝั่งนัน้ เป็นทีส่ ูงน้ําไหลมาก็ลงตรงนีช้ าวบ้านก็ไม่รจู้ ะหนีไป
ไหนเพราะอยูม่ านานแล้วจะรือ้ บ้านทุกบ้านเงินก็ไม่มจี ะถมดินให้เสมอ
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จ่าสิบเอก วรดร รอดทุกข์ เท่าทีเ่ ขาถมต่อ เพราะฉะนัน้ ตรงนีช้ ่วยกันปรึกษาหารือร่วมกันจะ
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒ แก้ปญ
ั หาอย่างไร ความคิดของผมเพือ่ ให้น้ําระบายลงสูท่ ตี่ ่ําเร็วทีส่ ุด
มาแบบไหนขอให้ไปแบบนัน้ คูกว้างสองเมตรขอให้ไหลอย่าให้เป็นคอขวด
เพราะน้ําจะทะลักเข้ามาในบ้านชาวบ้านไม่กจี่ ดุ ครับ ขอให้ไปรือ้ แล้ว
ทําใหม่ให้เป็นมาตรฐาน น้ําท่วมสิบสามหมูเ่ กือบทัง้ หมด แต่ตรงนีฝ้ นตก
นิดหน่อยก็ผวา เพราะฉะนัน้ ผมในฐานะชาวบ้านคนหนึง่ และมาทําหน้าที่
สมาชิกสภาเทศบาลแห่งนีก้ ็ขอปรึกษาหารือท่านว่าอย่างน้อยๆ ช่วยกัน
จัดสรรงบประมาณ ผมว่าไม่มากเท่าไร เครือ่ งจักรพอมีอยูบ่ า้ ง มัวแต่ขุด
ลอกลึกลงไป น้ําก็จะไหลเป็นคอขวดเราไม่ได้แก้ปญ
ั หาเหล่านัน้ น้ําก็จะ
ไหลไปในทางทีแ่ คบ ส่วนอื่น ๆ ก็ได้รบั คําชมเชยจากชาวบ้านมากมาย
ข้อ ๓.๑.๒ การเตรียมความพร้อมในกรณีน้ําท่วมฉับพลันตรงนี้
ผมตัง้ กระทู้ ถามมาแบบนี้ แต่ว่าฝ่ายบริหารมีแผนอยูแ่ ล้ว ขออนุญาต
เอยนามทีท่ า่ นนายกเทศมนตรีได้พูดเมือ่ สมัยก่อนว่ามีแผนป้องกัน
เรียบร้อยแล้ว แผนการรองรับเกิดจากหลังน้ําท่วม อย่างน้อย ๆ ก็มี
งบประมาณทีจ่ ะช่วยเหลือโดยเร็ว มีเรือ่ งต่าง ๆ เหล่านี้ ปัญหาทีส่ ่วนนัน้
ปลายไปแล้ว แต่ผมต้องการข้อ ๓.๑.๑ ตรงนีช้ ่วยป้องกันดีกว่าเกิด ผมว่า
สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทกุ ท่าน คณะผู้บริหารในทีน่ นี้ ่าจะเป็น
ประโยชน์สูงสุด ผมเข้ามาในทีน่ ไี้ ด้ค่าตอบแทนจากภาษีของพ่อแม่พนี่ ้อง
ประชาชนทุกบาททุกสตางค์ และทําอย่างไรภาษีเหล่านีย้ อ้ นกลับไปให้เขา
ได้รบั ประโยชน์สูงสุด ในฐานะสมาชิกสภาเทศบาล รูส้ ึกว่าชาวบ้านยิม้ แย้ม
แจ่มใสน้ําท่วมก็น้อย ถนนหนทางต่าง ๆ ดี ไฟฟ้าแสงสว่างก็ดีขึ้น ทีน่ กี้ ็อยู่
อย่างสุขสบายทุกท่าน ซึ่งทุกท่านอาสาเข้ามาเพือ่ อะไร เพือ่ ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อพ่อแม่พนี่ ้องประชาชน กระผมเองก็ใช้เวลาไม่มาก
เพราะฉะนัน้ ทีพ่ ูดไปผิดพลาดประการใด กระผมเองไม่ใช่กระแนะกระแหน
เพือ่ ประโยชน์สูงสุดไม่มคี าํ ว่าไม่โ หวต เพราะชาวบ้านถามมา มาถามใน
สภาแห่งนีผ้ ่านไปยังท่านประธานสภา ไม่ทราบจะตอบชาวบ้านอย่างไร
เพราะบันทึกอยูใ่ นรายงานการประชุมอยูแ่ ล้ว ฉะนัน้ สิง่ ต่าง ๆ เหล่านี้ ถ้ามี
เรือ่ งส่วนตัว เป็นเรือ่ งเพือ่ ประโยชน์ของพ่อแม่พนี่ ้องประชาชนทัง้ สิน้
ฉะนัน้ ผมในฐานะสมาชิกสภาแห่งนีก้ ็ ขอ ขอบคุณท่านประธานสภาทีใ่ ห้
โอกาสกระทูถ้ าม ขอบคุณมากครับ
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นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒ ทีไ่ ด้ตงั้ กระทูถ้ าม
ประธานสภาเทศบาล ฝ่ายบริหารเพือ่ ทุกข์สุขของประชาชน ในโอกาสนีเ้ ชิญฝ่ายบริหารตอบ
คําถามทีท่ า่ นสมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒ กระทูถ้ าม เชิญครับ
นายเกษมสันต์ สาแม ท่านประธานสภา รองประธานสภา รองนายกเทศมนตรี สมาชิก
นายกเทศมนตรี สภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล
ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทีเ่ คารพรักทุกท่าน ผมนายเกษมสันต์ สาแม
นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก วันนีเ้ ป็นเกียรติทที่ กุ ท่านได้มาร่วม
ประชุมสภาสมัยสามัญทีท่ กุ ท่านได้กาํ หนดไว้ และนําเสนอประธานสภา
เปิดประชุม อย่างเช่นวันนีจ้ ริง ๆ แล้ว ชื่ นอกชื่นใจทีเ่ ห็นทุกท่านยิม้ แย้ม
แจ่มใส เรือ่ งของเรือ่ งแน่นอนครับ ทีว่ ่าผู้บริหารและคณะผู้บริหารอาสามา
ทําหน้าทีก่ ็คือการทํางาน คนทํางานนีจ้ ะบอกว่าถูกทุกอย่างเป็นไปไม่ได้
โดยสิน้ เชิง แต่ลึก ๆ ในความตัง้ ใจสุดความสามารถอีกหนึง่ อย่างก่อนที่
จะเข้าเรือ่ งรูส้ ึกว่าประชุมครัง้ ทีแ่ ล้วทีผ่ ่านมา ผมก็ถูกพาดพิงไปหลายเรือ่ ง
เหมือนกัน เนือ่ งจากว่าผมไม่ได้เข้าร่วมประชุมก็อาจจะเป็นไปได้
ซึ่งติดภารกิจทีจ่ งั หวัดได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัด (กทจ.) จะทําอย่างไรให้ทกุ ท่านสามัคคีเป็นหนึง่ เดียว
ไม่แตกแยก
คําทีถ่ ูกพาดพิงทีแ่ ล้วมาไม่ขอโต้ตอบ เมือ่ สักครูน่ ที้ า่ นสมาชิกสภาเทศบาล
ทุกท่านต้องเป็นหูเป็นตา เพราะพีน่ ้องประชาชนได้กระทูถ้ ามของระบบ
การจัดการน้ําท่วม คณะผู้บริหารจริง ๆ แล้วผมตอบก็ได้ให้ใครตอบก็ได้
ผมก็ไม่ได้ทาํ เพียงคนเดียวทุกเรือ่ ง เพราะผมก็ทาํ ไม่ได้เพียงคนเดียว
ทุกเรือ่ ง ผมเชิญประชุมเพือ่ ปรึกษาหารือ ผมก็ได้เชิญสมาชิกสภาเทศบาล
ทุกท่านประชุมร่วมกันมาแก้ปญ
ั หากัน แต่ในเมือ่ ถามมาในสภาแห่งนีผ้ ม
ตอบเองก็ได้ ก็อยากจะให้ทา่ นรองสมภพ คืออยากให้มสี ่วนร่วมกัน ลําดับ
ต่อไปขออนุญาตประธานสภาให้รองนายกเทศมนตรี นายสมภพ มีเดช
ตอบคําถามในเรือ่ งกระทูถ้ าม ข้อ ๓.๑.๑ เรือ่ งแผนป้องกันน้ําท่วมในเขต
สะเตงนอก ตามทีท่ า่ นสมาชิกสภาเทศบาลได้กล่าวเมือ่ สักครูน่ ี้ เชิญครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ อนุญาตเชิญครับ
ประธานสภาเทศบาล
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นายสมภพ มีเดช ต้องขอบคุณท่านประธานสภา ให้โอกาสได้ตอบ ต้องขอบคุณท่าน
รองนายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรี ขอกล่าวคําสวัสดี ฝ่ายบริหารทุกท่าน ท่านผู้อํานวยการ
กองทุกกอง
ท่านหัวหน้าส่วนและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทกุ ท่าน ตลอด
จนเจ้าหน้าทีท่ กุ ท่าน ผมมีความยินดีเป็นอย่างยิง่ วันนี้ มองเห็นท่านสมาชิก
สภาเทศบาลทุกท่านมาโดยพร้อมเพรียงกัน ยิม้ แย้มแจ่มใสมองเห็นความ
สามัคคีต่างความคิดต่างมุม แต่เราไม่ได้แตกแยกกัน จากระทูถ้ ามเมือ่
สักครูน่ ี้ ผมเห็นกระทูต้ งั้ แต่วันแรกทีย่ นื่ กระทู้ ผมดีใจมาก เพระเห็นแล้วว่า
สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านเราขันอาสาจากชาวบ้านมารับค่าตอบแทนซึ่ง
เป็นภาษีของประชาชน ทําหน้าทีก่ ันอย่างเต็มที่ วันไหนขับรถเลียบทาง
สมาชิกสภาเทศบาลแต่ละเขต แวะเวียนถามไถ่สารทุกข์สุขดิบ เห็นแล้ว
ชื่นใจ ชาวบ้านหลายคนมาพูดมาถามไถ่ บอกว่าสมาชิกสภาเทศบาลชุดนี้
ทุกเขตเข้าพบปะชาวบ้าน นับเป็นนิมติ หมายอันดีจากกระทูถ้ ามทีท่ า่ นถาม
ทัง้ สามข้อ ส่วนตัวผมมองภาพกว้าง พอพูดถึงภาพกว้าง ๆ ว่าบ้านเราสะ
เตงนอก ต้องยอมรับอยูส่ ่วนหนึง่ ว่า กว่าหกสิบเปอเซ็นต์ของสะเตงนอก
เป็นทีล่ มุ่ ต่ํา น้ําท่วมอย่างหลีกเลีย่ งไม่ได้ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลกล่าว
ถูก ถามว่าท่วมมากทําให้ทว่ มน้อยได้ ท่วมน้อยทําไม่ให้ทว่ มเลย อาจได้
บางส่วน นัน่ คือสาธารณภัย สาธารณภัยในโลกนีไ้ ม่ว่าจะเป็นอุทกภัย
วาตภัย ภัยแล้ง ซึ่งเป็นภัยจากธรรมชาติ เราป้องกันได้เพียงแค่บางส่วน
แต่เราไม่สามารถหลีกเลีย่ งได้ เพราะนัน่ คือภัยทีเ่ กิดขึ้นจากธรรมชาติ และ
หลาย ๆ ส่วนก็ได้ เกิดจากน้ํามือมนุษย์ อย่างเช่นน้ําแข็งกําลังจะละลายที่
ขั้วโลกเหนือ ขั้วโลกใต้ นักวิทยาศาสตร์ไปวิเคราะห์วิจยั กันหามรุง่ หามค่ํา
เป็นเดือนเป็นปี ออกมาบอกว่าห้าปีสิบปีข้างหน้าน้ําจะท่วมโลกบางส่วน
ปัจจุบนั นีบ้ อกว่าคงไม่นานเกินรอ สีห่ า้ ปีจะมองเห็นว่าพืน้ ทีป่ ระเทศไทย
ล่าสุดทีเ่ ขาออกมาพูดหนึง่ พันแปดร้อยไร่ทหี่ ายไปลงไปในน้ําแล้วที่
สมุทรปราการ นัน่ คือภัยจากน้ํามือมนุษย์ และภัยจากมือมนุษย์อีก
มากมาย อย่างเช่น อัคคีภยั เกิดจากฝีมอื มนุษย์ ภัยจากสารเคมีทเี่ ราขน
ย้าย ทีเ่ ราวิเคราะห์ เราวิจยั เราพัฒนาขึ้นมาเพือ่ ทีจ่ ะทําธุรกิจ ธุรกรรม
อะไรต่าง ๆ สารเคมีทรี่ วั่ ไหล ถามว่าเราป้องกันได้หรือไม่ ได้หลีกเลีย่ งได้
หรือไม่ ได้บางส่วน เพราะเมือ่ ใดทีเ่ ราเข้าไปยุง่ กับมัน มันจะเป็นคุณอนันต์
มันก็มโี ทษมหันต์เช่นกัน และสาธารณภัยปัจจุบนั นี้ ถ้าทุกท่านติดตาม
ข่าวสาร เราจะเห็นว่านับวันมันจะรุนแรงขึ้นเรือ่ ย ๆ และถี่
ขึ้น เรือ่ ย ๆ
ล่าสุดเมือ่ สองเดือนทีผ่ ่านมาใน

-๙นายสมภพ มีเดช สหภาพโซเวียต ในขณะทีภ่ าคเหนือเกิดภัยแล้วอย่างหนัก ภาคใต้หมิ ะตก
รองนายกเทศมนตรี อย่างทีไ่ ม่เคยเป็นมาก่อนในรอบหกสิบปี ภาคเหนือกําลังแล้งอย่างหนัก
เอาให้ได้ในปี ๒๕๕๕ ทีก่ าํ ลังจะสิน้ ปีอีกไม่กวี่ ันนี้ หลายเดือนก่อน ที่สหรัฐ
โดนมรสุมหนักทีส่ ุดในรอบเกือบหนึง่ ร้อยปี เฮอ
ร์ ลิเคนเข้าถล่ม
หกสิบลูกเดือนตุลาคมทีผ่ ่านมาวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๕ ก่อนเลือกตัง้
ก่อนโอบามาจะชนะ เฮอร์ลิเคนแคนดีถ้ ล่มพังพินาศไปตัง้ หลายรัฐ แต่ละ
รัฐใหญ่กว่าประเทศไทยอีก เทคโนโลยีเขามหาศาล เครือ่ งหมายเครือ่ งมือ
มีแทบว่าไม่จาํ กัดก็ยงั ได้ ป้องกันได้หรือไม่ แท บจะป้องกันไม่ได้ เพราะ
ความรุน่ แรงมากจนเกิดเป็นสตรอมเ สิ ร์ช จนผลัดตก บ้านพังสะพานพัง
เสียหายมากมาย ถ้าท่านติดตามข่าวจะเห็นว่าดูแล้วน่าสลดใจ แต่สหรัฐ
สามารถผ่านวิกฤตนัน้ ได้อย่างง่าย ๆ เข้าสูก่ ารเลือกตัง้ จนกระทัง้ โอบามา
ชนะเพราะเขามีแผนรองรับ เพราะเขามีงบประมาณสนับสนุน ประชากร
หรือบุคลากรเขามีคุณภาพ และทีส่ าํ คัญสหรัฐมีความสามัคคีเป็นน้ําหนึง่
ใจเดียวกัน เมือ่ เช้าหลายคนผมมัน่ ใจว่าท่านดูข่าวโอบามาชนะในขณะที่
รอนนีล่ ุกขึ้นมากล่าวสนับสนุนพร้อมทีจ่ ะเดินทางร่วมกัน โอบามาทํางาน
ร่วมกันเห็นหรือไม่ครับเขาอภัยให้กันแล้ว ยังไม่ได้ประกาศเป็นทางการเลย
เขาพร้อมทีจ่ ะพัฒนาเดินไปด้วยกัน นัน่ สะท้อนภาพบางภาพได้สาํ นึกได้
คิดว่ามาถึงวันนี้ เรามาหันหน้าเข้าหากัน มาจับมือกัน มาบอกมากล่าวกัน
ว่าเราจะทําอะไรกัน แบบไหน อย่างไร เหมือนท่านสมาชิสภาเทศบาล
ขออนุญาตเอยนาม ท่านวรดร รอดทุกข์ กล่าวมาเมือ่ สักครูผ่ มเห็นด้วย
ผมชืน่ ชมในแนวคิดในวิสัยทัศน์ของท่าน ท่านพูดได้ดีพูดได้สวย เทศบาล
เมืองสะเตงนอกนีเ้ ข้ามาใกล้แล้วครับ เมือ่ สักครูพ่ าไปถึงเมืองนอก
ไปสหภาพโซเวียต สหรัฐอเมริกา เกือบรอบโลกแล้ว ไปขั้วโลกเหนือ
ขั้วโลกใต้ ทีน่ กี้ ลับมาสะเตงนอก สะเตงนอกเป็นตําบลทีม่ ขี นาดใหญ่
คําว่าใหญ่พูดถึงใหญ่มากก็ว่าได้ ใหญ่กว่าหลายอําเภอในจังหวัดยะลา
ประชากรมากกว่าหลายพืน้ ทีใ่ นยะลา สิบสามตําบล ๓๖.๙ ตาราง
กิโลเมตร ๒๓,๐๖๒ ไร่ ประชากรเกือบสามหมืน่ หรืออาจจะแตะสาม
หมืน่ แล้วก็ได้วันนี้ เฉพาะทีม่ ชี ื่ออยูใ่ นทะเบียนบ้าน ยังไม่รวมประชากรแผง
อีกหมืน่ กว่าคนแน่ ๆ เพราะฉะนัน้ สีห่ มืน่ กว่าคนทีท่ กุ ๆ ท่าน ทัง้ ทีน่ งั่ ใน
ห้อง ต้องช่วยกันดูแล เพราะฉะนัน้ ในสีห่ มืน่ กว่าคน ให้สามสีห่ า้ คน ตรง นี้
ดูได้หรือไม่ ได้แต่ไม่พอ ทําได้หรือไม่ ทําได้ครับ แต่ไม่ดี ถ้าจะให้ดูได้
ทําให้ดีได้ ท่านกับเราร่วมมือกัน ช่วยกันเหมือนทีท่ า่ นลงไปทําทุกวันนี้

- ๑๐ -
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แต่เราทําให้มนั่ เข้าไปอีก ช่วยกันติดตาม ช่วยกันดูแลช่วยกันบําบัดทุกข์
บํารุงสุขของชาวบ้านให้มากขึ้นไปอีก รับรองเทศบาลเราพัฒนาไปมากว่า
นีแ้ น่นอนปีทผี่ ่านมางบประมาณเราแค่เจ็ดสิบกว่าล้าน ปีนดี้ ้วย
ความสามารถ ท่านนายกเทศมนตรี งบประมาณผ่านประมาณเก้าสิบสาม
ล้านบาท ซึ่งลึก ๆ ผมยังหวั่นอยูว่ ่า เก้าสิบล้านนีเ้ ราหามาได้หรือไม่
ถ้าส่วนตัวผมเองสามสีค่ นตรงนี้ ผมมัน่ ใจว่ารูส้ ึกว่าอยูป่ ลายมือ แต่ถ้าทุก
ท่านร่วมกัน สมาชิกสภาทุกท่านร่วมกันเก้าสิบสาม ล้ านไม่ใช่อยูป่ ลายมือ
อยูใ่ นอุ้มมือเรา เข้ามาถึงกระทูถ้ าม
๓.๑.๑ เรือ่ งการจัดการระบบระบายน้ําสีแ่ ยกตือเบาะ
สามแยกเบอเส้ง บ้านปารามีแต เหมือนทีท่ า่ นสมาชิกสภาเทศบาลกล่าว
มาเมือ่ สักครู่ เหมือนทีผ่ มพูดถึงสหรัฐเมือ่ สักครู่ ว่าเขาผ่านวิกฤตตรงนัน้
มาได้ เช่นสะเตงนอกของเราก็เป็นเช่นนัน้ เหมือนกัน เราก็มแี ผนรองรับ
เรามีการบูรณาการ หลาย ๆ ความคิด รวบรวมเอามา และก็จดั ระบบว่า
เราจะทําอย่างไร ทีน่ ้ําท่วมทุกวันนี้ จากท่วมมาก ให้ทว่ มน้อย จากท่วม
น้อยไม่ให้ทว่ มเลย แต่ทงั้ นีท้ งั้ นัน้ ปัจจัยอย่างยิง่ ทีต่ ้องหาคือตัว
งบประมาณ แต่ยงั ไม่สาํ คัญเท่ากับบุคลากรของเรา เรามีงบประมาณมาก
แต่เราไม่มบี คุ ลากรของเราทีม่ คี วามเฉีย่ วชาญ มีความรู้
มีการศึกษา มีการวางแผน มีระบบทีด่ ีได้ เราไม่สามารถแก้ปญ
ั หานีไ้ ด้
ครับผมจะให้ผู้อํานวยการกองช่างชี้แจงในหัวข้อ ๓.๑.๑ ว่ารูปแบบทีเ่ รา
คิดไว้ว่าจะทําอย่างไรกับระบบระบายน้ําของเรา ขออนุญาตครับผม

นายสสิกร ยีเส็น กราบเรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
ผู้อํานวยการกองช่าง หัวหน้าส่วนราชการ ผมนายสสิกร ยีเส็น รักษาการผู้อํานวยการกองช่าง
ในส่วนของการจัดการระบบระบายน้ําบริเวณสีแ่ ยกตือเบาะ สามแยก
เบอเส้ง บ้านปารามีแต แนวคิด คือน้ําทีท่ ว่ มอยูท่ กุ วันนี้ ซึ่งน้ํามาจาก
บริเวณตําบลบุดี ทีไ่ หลลงมาในพืน้ ทีส่ ะเตงนอก และไหลไปทางน้ําบริเวณ
ด้านหลัง ถ้าได้เห็นหมูบ่ า้ นสถิตภิรมย์ คือ ถ้าบริเวณนัน้ น้ําเต็ม น้ําก็เอ่อ
ขึ้นมา ทีต่ ามซอยปารามีแต ตือเบาะ เบอเส้ง ทีน่ ปี้ รากฏว่าในส่วนคู
ปารามีแต ตือเบาะ ตามถนนตอนนีก้ ็กองช่างได้ดาํ เนินการไปขุดลอกได้
บ้างส่วน แต่ว่าในโครงการจริง ๆ นี้ คือตอนนีเ้ รามีแนวคิดว่า ถ้าเราทํา

- ๑๑ นายสสิกร ยีเส็น ตอนนีเ้ รามีแนวคิดว่าถ้าตอนนีใ้ ห้น้ําจากเบอเส้ง ไหลไปลงทีค่ ลองฟาติมา
ผู้อํานวยการกองช่าง
อย่างเดียว จะไม่พอก็เลยตรงสีแ่ ยกเบอเส้งตรงนี้ เรามีแนวคิดว่า ถ้าอย่าง
นัน้ จะแบ่งน้ํา ให้ไปลงทุง่ นาออกไปทางหมูบ่ า้ นสถิตภิรมย์ แต่ว่าตรงนัน้
ต้องทําความเข้าใจกับชาวบ้านก่อน เพราะว่าตรงแนวคูตรงนัน้ เดิมตรงนัน้
ยังไม่มแี นวคูอยู่ เราต้องการแบ่งน้ําจากเบอเส้งนี้ เวลาน้ํามาจากเบอเส้ง
น้ําก็จะเอ่อไปตามสายปารามีแต ตือเบาะ ไปถึงหน้าพาณิชย์ ทีน่ แี้ บ่งน้ํา
บริเวณนีอ้ อกไปให้ลงทุง่ นาบางส่วน และตอนนีม้ โี ครงการขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ก็คือพยายามเปิดช่องระบายน้ํา ให้น้ําตรงนีไ้ หลเร็วขึ้น
ถ้าไหลลงสูท่ สี่ นามกีฬานี้ ตรงบริเวณหัวโค้งนี้ คือตอนนีอ้ งค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดไปดําเนินการต่อท่อบล็อกจากเดิมเป็นท่อบล็อกเป็นขนาดใหญ่
ขั้นสามารถรองรับน้ํา น้ําสามารถระบายได้เร็วขึ้น และถ้าในระยะยาวนี้
คือน้ําตอนนีส้ ุดท้ายก็จะไหลลงไปทีพ่ รุแบเม๊าะ ใช่หรือไม่ครับ พอลงพรุ
แบเม๊าะ ตอนนีท้ จี่ ะเห็นทีพ่ รุแบเมาะนีก้ ็คือเขาถามเยอะมาก พรุทเี่ ทศบาล
นี้ คือรับน้ําได้มาก ทางน้ําทีจ่ ะส่งไปนีม้ นั แคบ น้ําจะระบายแทบไม่ทนั
ทีน่ วี้ ันก่อนมีการประชุม ทางเทศบาลนคร องค์การบริหารส่วนจังหวัดก็ได้
เชิญท่านนายกเทศมนตรี ท่านนายกเทศมนตรีก็ได้มอบท่านรองสมภพไป
ร่วมประชุมด้วย ผมก็ได้ติดตามไปด้วย ก็มแี นวคิดว่าถ้าอย่างนัน้ ต้องทํา
เป็นโครงการระยะยาว คือมีโครงการสํารวจของทางโยธานี้ ดําเนินการไว้
แล้ว งบประมาณก็เกือบ ๆ ร้อยล้าน ก็คือทําท่อลําเลียงน้ํา เริม่ จาก
สะพานตรงซอย ๑๒ นี้ และวิ่งลงมาจนถึงเทศบาล และเข้าตะโล๊ะซีโปร์
ไปออกทางสนามกีฬา คือต้องแบ่ง เพราะถ้าจะให้น้ําไหลลงไปทีพ่ รุแบ
เมาะ คือน้ําจะระบาย สุดท้ายน้ําจะเต็มไหลเอ่อท่วมหมูท่ ี่ ๓ หมูท่ ี่ ๙
แล้วลงมาเรือ่ ย ๆ และกับอีกหนึง่ จุด คือจุดนัน้ เป็นจุดแรก จุดทีส่ องคือ
เลียบทางรถไฟทางฝั่งหมูท่ ี่ ๗ หมูท่ ี่ ๑๓ ก็คือจะเอาน้ําจากซอยตักวา
น้ําจะเข้ามัรกัสทีเ่ ดียวไม่ได้ต้องแบ่งน้ํามา ก็เอาน้ําซอยหลังตักกวานัน้
ทําเป็นคานคอนกรีต เป็นรางกว้างทีผ่ มออกแ
บบไปแล้ว ขนาดกว้าง
ประมาณ ๑๐ เมตร และตรงเลียบทางรถไฟ จึงมาลงทีห่ มูท่ ี่ ๑๓ คือต้อง
พยายามแบ่งน้ําตรงนัน้ เพราะถ้ารอให้น้ําไปทางคลองสายฟาติมานี้ น้ําจะ
ไหลไม่ทนั ทัง้ หมดนีเ้ ป็นแนว คิดคร่าว ๆ ทีท่ างกองช่างและผู้บริหารได้คิด
แต่ทนี่ กี้ ็ติดอยูท่ งี่ บประมาณ ต้องหางบประมาณ ขอบคุณครับผม
นายสมภพ มีเดช
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แล้วนัน้ เป็นแผนระยะยาวไม่ทราบว่าท่านมองภาพออกหรือไม่ครับซึ่งจริง ๆ

- ๑๒ –
นายสมภพ มีเดช แผนหลักนีแ้ บ่งได้สามส่วน ขออนุญาตพูดถึงส่วนทีห่ นึง่ ควรจะมีถนนเป็น
รองนายกเทศมนตรี คันกัน้ น้ําในตัว อยูท่ ดี่ ้านขวาหอพักฟาติมามาทะลุทบี่ ดุ ีหนึง่ เส้นถนนเส้น
นัน้ เพือ่ ทีจ่ ะกัน้ น้ําจากฝั่งบุดีน้ําทีท่ ว่ มทีเ่ รา มันมีส่วนหนึง่ ซึ่งเป็นส่วนใหญ่
จะมาทะลักข้างจากภูเขามา แล้วมารวมกันอยูท่ สี่ ะเตงนอก ตรงนัน้ เราได้
คุยร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ท่านรองนายกเทศมนตรี ท่าน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ปรารภขึ้นมาว่า เราจะต้องทําแล้วล่ะ
แต่ยงั ไม่ทราบว่าท่านจะทําเมือ่ ไร นัน่ เป็นขั้นตอนทีห่ นึง่ ส่วนขั้นตอนทีส่ อง
ทีพ่ ูดถึงเมือ่ สักครูน่ ี้ คือโดยแผนการสํารวจของโยธาร่วมกับบริษทั สํารวจ
เป็นแผนออกมาตัง้ ไปแล้ว ว่าเราจะต้องแบ่งน้ําออกจากคลองหอพักฟาติ
มาทีซ่ อย ๑๒ บริเวณตรงสะพาน และก็วิ่งตามถนนออกตะโล๊ะซีโ
ปร์
เลียบทางสนามกีฬาไปออกทีท่ อ่ บล็อก ของจังหวัดทีเ่ ราไปทําไว้แล้วนัน้ คือ
ส่วนทีส่ อง ส่วนทีส่ ามคือทางเลียบทางรถไฟเริม่ ตัง้ แต่หมูท่ ี่ ๔ จนกระทัง้
ถึงสะพานดําพอถึงสะพานดําพอเสร็จแล้ว ข้ามฝั่งไปอยูท่ หี่ มูท่ ี่ ๗ และขุด
ลอกคลองระบายน้ําเลียบทางรถไฟถึงปศุสัตว์เป็นโครงการทีส่ าม ซึ่งสาม
โครงการนี้ หากสามารถทําได้ครบทัง้ สามโครงการเราจะเห็นภาพใหม่
เกิดขึ้นในบริเวณสะเตงนอก หมูท่ ี่ ๓,๗,๙,๑๐ และหมูท่ ี่ ๑๒
น้ําจะหายไป พูดง่าย ๆ ว่า กําลังจะเป็นเทศบาลเหมือนเทศบาลนครยะลา
หากเราทําตัวนีไ้ ด้ ถ้าให้สมบูรณ์ยงิ่ ขึ้นกว่านีท้ าํ ถนนเรียบคลองทีห่ มูท่ ี่ ๕
ซึ่งระยะทางอีกประมาณไม่เกินหนึง่ กิโลเมตร ถ้าทําตรงนัน้ เสร็จน้ําที่
หมูท่ ี่ ๕ จะไม่ทว่ มสะเตงนอก แต่ถามว่าตัวนัน้ เป็นแผนทีเ่ ราคาดคิดเอาไว้
เราพยายามทีจ่ ะทําให้ได้ แม้ว่ามันจะออกมาว่าเป็นไม้ทปี่ ลายมือเอื้อมถึง
บ้างไม่ถึงบ้าง แต่เราพยายามทําให้ได้ และลึก ๆ ผมประสานกับหลาย
หน่วยงาน ยอมรับประสานถึงกรุงเทพทีจ่ ะหางบประมาณตรงนี้ มาทําให้
ได้รวมถึงถนนหลาย ๆ เส้น ไฟแสงสว่าง หลาย ๆ จุด กล้องวงจรปิดทัง้
ตําบล กําลังดําเนินการอยูอ่ ย่างเงียบ ๆ ซึ่งหากว่าสามแผนป้องกันน้ํารวม
แผนทีส่ ี่ ทีห่ มูท่ ี่ ๕ ผมมัน่ ใจว่าสะเตงนอกน้ําไม่ทว่ มแน่ ๆ แต่ก่อนจะไปถึง
จุดนัน้ ได้เมือ่ ใดทีเ่ รามีงบประมาณมาเมือ่ ไรผมบอกได้เลยว่าทุกท่าน
เดือดร้อนแน่ครับ เพราะผมต้องเชิญทุกท่านในทีน่ ลี่ งมาช่วยกันครับ
หลาย ๆ จุดยอมรับว่าทุกวันนีท้ เี่ ขาก่อสร้างบ้านหลายแห่งเรา ไม่สามารถ
แก้ได้ เพราะเขาสร้างก่อนทีจ่ ะเกิดเทศบาลทีเ่ ราจะประกาศใช้
พระราชบัญญัติเรือ่ งอาคารสถานทีเ่ หมือนทีท่ า่ นสมาชิกสภาเทศบาล
กล่าวมาเมือ่ สักครูว่ ่าซอยบุญสวัสดิซ์ อยเจริญสวัสดิน์ ้ํามาสองเมตรไหล
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แก้ได้หรือไม่ ได้ครับถ้ามีงบประมาณ ถ้าเราลง
รองนายกเทศมนตรี ไปด้วยช่วยกันและติดเขตในพืน้ ทีข่ องชาวบ้านหลาย ๆ จุดเขาตัง้ อยูบ่ น
หมุดของเขา หมุดโฉนดเราไปขุดไม่ได้ตงั้ แต่สมัยผมเป็นสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตําบลเมือ่ หลายปีก่อน ผมมาลุยไปขุดเยอะแต่
หลังจากขุดเสร็จ ผมสบายน้ําไม่ทว่ มไฟสว่างเดินกันสะดวก แต่องค์การ
บริหารส่วนตําบลโดนฟ้อง เพราะไปขุดเอาหลักโฉนดของเขาหลายหมุด
อยากทําครับ ไม่ใช่ไม่อยากทํา เพราะฉะนัน้ หลาย ๆ ครัง้ ทีเ่ วลาลงพืน้ ที่
เราก็จะพยายามให้เจ้าหน้าที่ ให้สมาชิกสภาช่วยติดตามลงไปดูบา้ ง ไม่ใช่
ไปคุมไปดูแลไปเฝ้ารถ ไม่ใช่ครับ เหตุผลคือต้องไปดูเผื่อว่ารถของเทศบาล
จะไปตักเอาหมุดโฉนดเขามา ช่วยกันดูตรงนัน้ เพราะบางทีบางแห่งไป
มาแล้วขุดไม่ได้ เพราะเจ้าของบ้านยืนถือพร้าอยูต่ งั้ แต่สมัยทีแ่ ล้ว ผมเดิน
ลงไปทีเ่ ขากําลังจะขุด ชาวบ้านบอกว่าขุดตรงนีน้ ้ําไหล ถ้าขุด น้ําไหลแน่
แต่ชาวบ้านยืนถือพร้าอยู่ นัน่ เป็นปัญหาทีเ่ จ้า
หน้า ทีเ่ ราลงไปแล้ว
เจอสมาชิกสภาเราบางท่านก็เจอแล้ว สมาชิกสภาใหม่อยากเจอบ้างไม่
ยากครับ เวลารถลงเข้าไปในพืน้ ที่ ตามไปดูครับ ท่านเป็นสมาชิกสภา
หมายถึงเป็นผู้บงั คับบัญชาเราตามไปดู ช่วยดูแลน้อง ๆ หรืออาจจะมีน้ํา
จิตใจน้ําใจซื้อน้ําเครือ่ งดืม่ นัน่ คือความเป็นจริงทีเ่ กิดขึ้น ซอยบุญสวัสดิ์
ซอยเจริญสวัสดิ์ ทีผ่ ่านมาฝนตกทุกครัง้ ท่านสมาชิกสภาบอกว่าต้องลุก
ขึ้นมา ใจตุม่ ๆ ต่อม ๆ ท่วมไม่ทว่ ม มัน่ ใจเถอะครับคําว่า ไม่ คงไม่มี มัน
ท่วมแน่ เพราะซอยนัน้ โทษครับบ้านสมาชิกสภาท่านวรดร รอดทุกข์
เป็นพืน้ ทีล่ มุ่ ต่ํา จริง ๆ ซอยตรงนัน้ ญาติพนี่ ้องผมห่าง ๆ กันอยูส่ าม
ครัวเรือน น้ําท่วมทุกวันครับ ผมจะต้องไปตัง้ แต่มื ดก็ต้องไป ค่ําก็ต้องไป
ดึกก็ต้องไป ไปยกของก่อนจนกระทัง่ ทุกวันนีเ้ ขาได้ยา้ ยหนีออกไปแล้ว
เพราะทุกทีฝ่ นตกน้ําซอยนัน้ ยอมรับว่าท่วมทัง้ ๆ ทีน่ ้ําบนถนนยังไม่มี แม้น
ว่าขณะนี้ วันนีเ้ ขายกผิวจราจรขึ้นมาบ้างแล้ว แต่ก็ยงั ท่วมอยู่ ถูกของ
ท่านวรดร น้ําตรงนัน้ ท่วมจริง ทีน่ ถี้ ้าว่าตรงนัน้ เราจะแก้ไม่ให้ทว่ มเลยได้
หรือไม่ คงเป็นเรือ่ งยาก แต่ถ้าให้ทว่ มน้อยกว่านัน้ ได้หรือไม่ ดูไม่น่าจะยาก
แต่ทงั้ นีท้ งั้ นัน้ เราต้องมาช่วยกัน เหมื อนหลาย ๆจุดทีท่ า่ นวรดรกล่าวเมือ่
สักครู่ ไปเปิดทางน้ําได้หรือไม่ ได้ครับไปช่วยกัน นัดมาแล้วเราไปช่วยกัน
ว่าเราจะขยายตรงนัน้ อย่างไร เพราะปัญหาบางปัญหาหัวเดียวแก้ไม่ได้
ต้องเอาความสัมพันธ์ส่วนตัวบ้างบางทีต้องเอาเรือ่ งญ
าติ พนี่ ้องไปคุย
บางคนไปคุยแล้วไม่จบ ผมไปคุยหลายแห่งไม่จบ เขาบอกว่าขุดแล้วจบ
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รองนายกเทศมนตรี นายสมชัย หิตานุกูลไปหลายแห่งยอมรับ ปัญหาน้ําเกิดขึ้นจริง ๆ แต่เรา
ต้องอาศัยว่าเราต้องจับมือเดินไปด้วยกัน ช่วยกันแก้
ข้อ ๓.๑.๒ การจัดเตรียมความพร้อมกรณีน้ําท่วมฉบับพลัน
กรณีน้ําท่วมฉับพลันเรามีประสบการณ์อยูบ่ า้ ง แม้นว่าจะห่าง ๆ
คือล่าสุดเมือ่ ตอนปีใหม่ แม้นว่าท่านนายกเทศมนตรีของเราหมดวาระไป
เมือ่ วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๕ น้ําท่วมเมือ่ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๔
คาบเกีย่ ววันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕ เป็นความชอกช้ําของเราฝ่ายบริหารที่
เราหมดวาระไป ยืนทําตาปริบ ๆ และอยูใ่ นช่วงที่ คณะกรรมการการ
เลือกตัง้ (กกต.) กําลังเข้มงวดกวดขั้นเรือ่ งการหาเสียงมาก
ยอมรับมากกว่าน้ําตาตกใน ฝนตกไม่มากแต่น้ําท่วมเร็วมาก สิง่ ทีผ่ ่านมา
เราไม่โทษใคร เราไม่โทษสิง่ แวดล้อม สิง่ ข้างเคียง เรามาวางแผนร่วมกัน
มาแก้ปญ
ั หาด้วยกัน เท่าทีผ่ ่านมา เราเปรียบเสมือนยืมจมูกเพือ่ นหายใจ
อยูห่ นึง่ ข้าง สาเหตุเพราะน้ําของเทศบาลเมืองสะเตงนอกเกือบ
ร้อยเปอร์เซ็นน้ําจะผ่านหลังหอพักฟาติมาไปออกทีม่ รั กัส และไปที่
จารูเทศบาลนครยะลาดูดน้ําออกจากจารูทงิ้ ลงไปในแม่น้ําปัตตานี นัน่
หมายความว่าเมือ่ ใดทีเ่ ทศบาลนครเขาไม่ได้เปิดประตูกรณีน้ําในคลองต่ํา
หรือไม่ได้เปิดปัม้ กรณีน้ําท่วม นัน่ หมายความว่าเราต้องเตรียมรับมือน้ํา
ท่วมจะมากจะน้อยขึ้นอยูก่ ับปริมาณน้ําทีไ่ หลมา เพราะฉะนัน้ เราต้อง
แก้ปญ
ั หาแบบเบ็ดเสร็จให้ได้ โดยใช้แผนหลักมาสเตอร์แ พลน สามสีห่ ลัก
ตรงนัน้ เราแก้ปญ
ั หาน้ําท่วมได้เราจึงจะหาย ทีน่ มี้ าพูดถึงแผนกรณีน้ําท่วม
ฉับพลันมาสเตอร์แพลนมีอยูแ่ ล้วครับว่าเราจะต้องทําอะไรบ้าง อยูใ่ นเล่ม
นีห้ มด กรณีภยั เร่งด่วน ภัยฉุกเฉิน ภัยทุกชนิด เทศบาลนครโดยการนํา
ของท่านนายกเทศมนตรีให้เจ้าหน้าทีร่ ว่ มกันวางแผนและบูรณาการแผน
เข้าไปในแผนร่วมกัน อยูใ่ นเล่มนีฉ้ บับนี้ เพราะฉะนัน้ ให้หายกังวลได้ว่า
แผนรองรับเรามีหรือไม่ กรณีน้ําท่วมฉับพลันหลังน้ําท่วมเรามีแผน แผน
รองรับมีหรือไม่ มีครับ ถ้ากรณีน้ําท่วมฉับพลัน เหตุฉุกเฉินเราทําอย่างไร
บ้าง
๑. ต้องประชุมวางแผนก่อน
๒. หลังจากวางแผนแล้วส่วนทีส่ าํ คัญคือระบบการสือ่ สารและ
ต้องมีระบบสือ่ สารสํารองเสมอ อย่างเช่นการสือ่ สารเราใช้ อะไรบ้าง
วิทยุ โทรศัพท์เคลือ่ นที่ โทรศัพท์บา้ น คํานําสาร
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๓. เราต้องมีการประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสารนัน้ ให้ทราบโดยทัว่ กัน
เพือ่ ป้องกันการตืน่ ตระหนกตกใจของมวลชน
๔. เราต้องแจ้งเตือนข่าวสารให้กับเจ้าหน้าทีใ่ ห้กับหน่วยงานทีเ่ รา
เกีย่ วข้องทัง้ หมดรับทราบว่าครัง้ นีเ้ ราเกิดการฉุกเฉินเหตุอะไร
๕. หลังจากนัน้ ทําแผนอพยพเคลือ่ นทีม่ เี หตุฉุกเฉินนัน้ ๆ เช่น
ถ้า น้ําท่วม ต้องเตรียมพืน้ ทีส่ าํ รองไว้ไม่ให้น้ําท่วม เราต้องเตรียมพืน้ ที่
สํารองทีเ่ ราอพยพพร้อมวัสดุอุปกรณ์ เต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ เครือ่ งนุง่ ห่มหรือ
ปัจจัยสี่
๖. มาตรการรักษาความปลอดภัย เราก็จะมีเจ้าหน้าที่ รปภ.
เจ้าหน้าทีต่ าํ รวจ เจ้าหน้าทีท่ หาร มี ชรบ. อรบ. รองรับอยูแ่ ล้ว ผู้ช่วย
เจ้าหน้าทีห่ รือเจ้าหน้าทีฝ่ ่ายปกครองท้องที่ คือกํานัน ผู้ใหญ่บา้ น
๗. ต้องดูแลในเรือ่ งของสิง่ ของ ไม่ว่าจะเป็นสิง่ ของด้านการ
บริจาค และสิง่ ทีเ่ ราจะต้องให้ความสะดวก เช่นพวกอาคารต่าง ๆ
เราจะต้องดําเนินการแจกจ่าย
๘. เราจะต้องทําบัญชีรายชื่อทุกครัง้ ทีม่ เี หตุการณ์เกิดขึ้นเสมอ
ไม่ว่าจะเป็นเร่งด่วนอะไรก็แล้วแต่ เพือ่ สํารวจตรวจสอบดูว่ามีใครได้รบั
ผลกระทบกีร่ ายกีค่ รอบครัว เราจะต้องดําเนินการช่วยเหลือจะต้องมา
เยียวยามีเหตุอะไรบ้างและตรงนัน้ เพือ่ ว่าเราจะต้องใช้งบประมาณเท่าไร
ดูแลใครทีไ่ หนอย่างไร
ทัง้ หมดนีเ้ ป็น ๘ หัว ข้อหลัก ว่าหากเกิดเหตุฉับพลัน หรือ เหตุน้ํา
ท่วมเราต้องทําอะไรบ้าง ทีน่ ชี้ ่องทางการสือ่ สารก็มอี ยูแ่ ล้ว เราไปแล้วว่ามี
อะไรบ้าง ถ้ากรณีใช้วิทยุ โทรศัพท์บา้ นใช้ไม่ได้เราต้องใช้คนนําสาร ที่
สําคัญคือต้องใช้คนนําสารและทีส่ าํ คัญกว่าคนนําสารคือบุคลากรของเรา
ทีส่ าํ คัญทีส่ ุดของบุคลากรคือใจครับ ทุกครัง้ ทีม่ เี หตุภยั ไม่ว่าจะเป็นฉุกเฉิน
เหตุหนักเบาขนาดไหน ก็แล้วแต่อันดับแรกคือใจเรา สติเรา สาเหตุทผี่ ม
พูดตรงนีเ้ พราะว่าเมือ่ เกิดเหตุอย่างเช่นกรณีปลายปีทผี่ ่านมาหลายคนใน
ทีน่ งั่ อยูต่ รงนี้ ออกไปช่วยเหลือชาวบ้านหามรุง่ หามค่ํา ข้ามคืนแต่พอเหตุ
ใกล้จะจบ ปรากฏว่าพระเอกคือพูดง่าย ๆ พระเอกตายตอนจบ ทัง้ ที
สมมติว่าหลาย ๆ คนนีช้ ่วยเพือ่ นสามวันสีค่ ืนแล้ว ทุกคนเห็นดีเห็นงาน คน
นีพ้ ระเอกในงานนี้ แต่พอสุดท้ายคน ๆ นี้ ด้วยความทีเ่ ขาเหนือ่ ยมากเกิด
ความเครียดเพาะจะต้องประสบภัยเหตุกับคนทัง้ ระบายอารมณ์ใส่กัน
ช่วยเหลือไม่ทนั เพราะฉะนัน้ ทีส่ าํ คัญคือใจของเรา ทีน่ มี้ าดูของการเตรียม
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ความพร้อม ทันทีทเี่ กิดเหตุ เพราะเกิดเหตุเร่งด่วนเหตุใด ๆ ก็แล้วแต่ เรา
จะต้องขึ้นมา ๕ ฝ่ายนี้ จะต้องเป็นพระเอก คือฝ่ายอํานวยการเหตุผลที่
ต้องมี ๕ ฝ่ายนี้ เพือ่ ไม่ให้เกิดการสับสนในการทํางาน โดยสัง่ การ ใคร
ทํางาน ใครดูแล ใครรับผิดชอบ ใครจะช่วยเหลือ ใครขนส่ง เพราะฉะนัน้
เราต้องมี ๕ ฝ่ายนีข้ ึ้น คือ
๑.ฝ่ายอํานวยการ ฝ่ายนีค้ ือจะต้องมีพระเอก พระเอกในกรณีนี้
ถ้าหากว่าเราเป็นหน่วยงานใหญ่ พระเอกคือนายกเทศมนตรี ทุกอย่างต้อง
ผ่านทีน่ ายกเทศมนตรี มีรองนายกเทศมนตรี มีสาํ นักปลัดเทศบาล มี
กํานัน ผู้ใหญ่บา้ น มีอพปร. อยูใ่ นหน่วยงานฝ่ายอํานวยการเสมอ
๒. ฝ่ายแผนและฝ่ายโครงการว่าจะให้ใครไปทําอะไรทําทีไ่ หน
กับใคร ทําอะไร และทําอย่างไร
๓. ฝ่ายป้องกันและปฏิบตั ิการ เราต้องเอาบุคลากรใส่ลงไป ฝ่าย
ป้องกันคือบุคลากรต่าง ๆ มีสาํ นักปลัดเทศบาล งานป้องกัน อพปร.
ตํารวจ ทหาร กํานัน ผู้ใหญ่บา้ น และอพปร. ซึ่ง อพปร.เทศบาลเรามีอยู่
แล้วสองร้อยท่านทีต่ งั้ ไว้
๔. ฝ่ายฟืน้ ฟูและบูรณะ ประกอบด้วย กองช่าง กองคลัง
สาธารณสุข กองการศึกษา และส่วนทีส่ าํ คัญส่วนหนึง่ ทีข่ าดไม่ได้
๕. คือฝ่ายประชาสัมพันธ์ เพราะฝ่ายนีจ้ ะต้องเป็นผู้ทจี่ ะแจ้ง
ข่าวสารกับหน่วยงานและประสาน กับหน่วยงานต่าง ๆ ว่าเราต้องการ
อะไร เราช่วยเหลือใครใครจะสนับสนุนเรา หรือว่าเราต้องการวัสดุ
อุปกรณ์ จากเทศบาลในการส่งเสริมการทํางานของเรา เราจะเห็นว่าทุก
ครัง้ ทีเ่ กิดเหตุเราต้องมีแผนเสมอ นอกจากมาสเตอร์แพลนต้องมีแผน
สํารอง เพือ่ ทีจ่ ะจัดวางกําลังคนลงไปในพืน้ ที่ เพือ่ ดําเนินงานเสมอ ทีน่ มี้ า
ดูแผนหลังจากเกิดเหตุน้ําท่วม แผนรองรับหลังจากเกิดเหตุภยั น้ําท่วม
ข้อ ๓.๑.๓ แผนการรองรับหลังเกิดภัยน้ําท่วม แผนหลังจากนัน้
ทําอะไรบ้าง
๑. แผนรองรับหลังจากเกิดภัยน้ําท่วมเมือ่ สักครูผ่ มกล่าวถึง
มาสเตอร์แพลน ซึ่งเป็นแผนหลักและแผนสํารองอีก หลังเกิดภัยพิบตั ิยอ่ ม
มีความเสียหายเกิดขึ้นเป็นธรรมดาแน่นอน
ไม่ว่าจะเกิดเหตุไฟไหม้
หรือว่าเกิดเหตุสึนามิ แต่ก่อนทีท่ กุ อย่างจะเข้าไปถึงได้ ให้เราเตรียมตัว
เสมอไม่ว่าเหตุการณ์นนั้ จะเกิดขึ้นนรุนแรงมากน้อยเพียงใด อย่าลืมว่า
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ผลกระทบของผู้ช่วยเหลือ หมายถึงตัวเราเจ้าหน้าทีข่ องเราทีจ่ ะเข้าไป
ช่วยเหลือ ต้องต้องเตรียมพร้อมก่อน หลังจากเกิดภัยน้ําท่วม เราต้อง
ประชุมหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง หลังจากมาสเตอร์แพลนแล้ว เราจะต้อง
ประชุมเพือ่ กําหนดแผนฟืน้ ฟูผู้ประสบภัยต่าง ๆ ทางด้านอาชีพ ด้าน
สุขภาพ ด้านอนามัย ด้านจิตใจ ของผู้ประสบภัย
๒. ตัง้ หน่วยงานบรรเทาทุกข์ จะต้องมีการปฐมพยาบาล
ต้องมีการดูแลผู้บาดเจ็บ ดูแลผู้ปว่ ย ขนย้ายผู้ประสบภัย ไม่ว่าจะเป็น
ทรัพย์สิน หรือผู้ประสบภัย
๓. ต้องให้ความช่วยเหลือดูแลฟืน้ ฟู ต้องมีคณะกรรมการ
หลังจากทีม่ คี ณะกรรมการ ต้อง เอาทุกส่วนทุกฝ่ายเข้ามาเกีย่ วข้อง
เริม่ ต้นจากงานนี้ เป็นแม่งานจะต้องเป็นงานสาธารณสุข ก็หลังจาก
ประสบภัยแล้วเราต้องมีการเยียวยาดูแล
(๑) ในเรือ่ งของสุขภาพอนามัยก่อน
(๒) ช่วยเหลือในเรือ่ งการซ่อมแซมทีพ่ ัก งานสร้าง
ประชาสัมพันธ์เพือ่ สร้างขวัญและกําลังใจ ของผู้ผู้ประสบภัย
รักษาพยาบาลผู้เจ็บป่วย ป้องกันโรคระบาดและสัตว์ เราจะเห็นว่าเป็น
แผนหลังจากภัยน้ําท่วมหรือว่าหลังจากเกิดเหตุ เราสามารถเอาแผนนีต้ ัว
นีบ้ รู ณาการใช้กับเหตุ ทุก ๆเหตุ หลังจากนัน้ เราสูร่ ะบบฟืน้ ฟู มาประชุม
เพือ่ ฟืน้ ฟูโครงสร้างพืน้ ฐาน และระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ สํารวจความ
เสียหายทุกอย่างละเอียด ไม่ว่าจะเป็น
ระบบ สาธารณูปโภค
สิง่ สาธารณประโยชน์ต่าง ๆ ดําเนินการซ่อมแซมโครงสร้างพืน้ ฐาน
ทีจ่ าํ เป็นเร่งด่วน และกรณีทเี่ กินความสามารถของเรา เราก็จะต้องติดต่อ
ติดตามหน่วยงานเทศบาลเรา เราต้องติดต่อกับหน่วยงานทีใ่ หญ่ขึ้น หรือ
จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ติดต่อกับอําเภอ รอ ประสานเข้าจังหวัด
เพือ่ ขอความช่วยเหลือกรณีทเี่ กินความสามารถของเราซึ่งทัง้ หมดทีผ่ ม
กล่าวมานีเ้ ป็นแผนตัง้ แต่ก่อนเกิดเหตุ และหลังเกิดเหตุ แต่ทงั้ นีท้ งั้ นัน้
เราควรป้องกันทีจ่ ะไม่ให้เกิดเหตุ เราป้องกันดีกว่า ทีต่ ้อง มาติดตามแก้ไข
ทีหลัง ซึ่งมันง่ายกว่า ซึ่งผมได้ตอบกระทูท้ งั้ สามข้อไว้เพียงเท่านีก้ ่อน
หากว่าสงสัยอย่างไรสอบถามได้ ขอบคุณครับท่านประธานสภา

นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ ขอบคุณครับฝ่ายบริหาร เชิญสมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒
ประธานสภาเทศบาล
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จ่าสิบเอก วรดร รอดทุกข์ ขออนุญาตท่านประธานสภาอีกครัง้ หนึง่ ผมจ่าสิบเอก
วรดร
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒ รอดทุกข์ สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒ ขอขอบคุณที่ คณะผู้บริหารให้
ความกระจ่าง ตัง้ แต่การป้องกันหลังจากเกิดเหตุกรณีน้ําท่วมฉับพลัน
ผมจะนําความรูเ้ หล่านี้ ไปบอกชาวบ้านทีเ่ ขาได้รบั ความเดือดร้อน
ฉะนัน้ ทุกสิง่ ทุกอย่างเป็นสิง่ ทีด่ ี ผมก็นาํ สิง่ เหล่านีไ้ ป ขอฝากสักนิดไม่
ทราบว่า ไดเหรือไม่ พอดีผมได้ ไปทีซ่ อยมัจฉานุก็เห็นซอย โอเอ็กโอลอกคู
ระบายน้ําเรียบร้อย แต่ว่าซอยมัจฉานุลึกเข้าไปสักนิดจะมีระยะทางไม่มาก
ตรงนัน้ เขาว่าถ้าเป็นไปได้ ขอความกรุณาเอารถไปช่วย ลอกคูเขาบ้าง
เพราะว่าสมัยนัน้ ลอกได้ อาจจะว่าท่านสมาชิกสภาไม่ค่อยได้พบปะ
ชาวบ้านสักนิด หรือว่าเข้าไปแล้วชาวบ้านไม่อยู่ คือปัญหาเหล่านีเ้ ขาฝาก
มา ฝากต่อไปยังประธานสภา ฝากไปยังสมาชิกสภาเขตนัน้ ด้วย ขอบคุณ
มากครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลเขตที่ ๒
๓.๒.๑ เรือ่ ง รับเรือ่ งร้องเรียนการถูกปลดออกจากพนักงาน
ขอเชิญสมาชิกสภา ผู้ตงั้ กระทูถ้ าม ซักถาม เรียนเชิญครับ

นายบัญชา ศิริ
ขอกล่าวสวัสดีทกุ ท่าน และท่านประธานสภา คณะ
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒ ผู้บริหาร และสมาชิกสภาทุกท่าน รวมถึงข้าราชการประจํา และเพือ่ น
สมาชิกสภาครับ ผมนายบัญชา ศิริ สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒ ได้รบั
เรือ่ งร้องเรียนจากพนักงานหรือน้องๆ เกีย่ วกับการถูกปลดของพนักงาน
จากทีพ่ วกเขาเหล่านัน้ ได้ผ่านงานมาหรือได้ทาํ งานมา ซึ่งมีข้อย่อยทีผ่ มขอ
ถามคณะผู้บริหาร ดังนี้
๓.๒.๑ สาเหตุและหลักเกณฑ์การปลดลูกจ้าง
ซึ่งจุดนีผ้ มก็ยงั ไม่เข้าใจถึงคําอธิบายทีช่ ัดเจนถึงสาเหตุ และเขาเหล่านัน้ มี
ความผิดร้ายแรงหรือไม่ถึงได้ปลดเขา หรืออย่างไร
๓.๒.๒ หลักเกณฑ์การรับตําแหน่งพนักงานใหม่
การเปิดรับตําแหน่งพนักงานใหม่ทงั้ หมดมีการประชาสัมพันธ์อย่างไร หรือ
มีรปู การแบบใด
๓.๒.๓ รูปแบบการประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงาน
ความชัดเจนของรูปแบบการประชาสัมพันธ์อยูต่ รงไหนครอบคลุมทุกพืน้ ที่
หรือไม่ หรือประชาสัมพันธ์เฉพาะทีส่ าํ นักงานอย่างเดียว ทัง้ ๓ ข้อนี้
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สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒

ในส่วนทีผ่ มได้รบั การร้องเรียนมา พนักงานทุกท่านทีถ่ ูกปลดออกไป ซึ่ง
เขาอาจเป็นหัวเรีย่ วหัวแรงของครอบครัว เขาพยายามทีจ่ ะมีรายได้เพือ่
ครอบครัวของเขา แต่กรณีทเี่ ขาถูกปลดนัน้ เขาตอบครอบครัวเขาไม่ถูก
จริงๆ ว่าสมาชิกสภาเทศบาลทําไมถึงถูกปลดออก ผมจึงขอเรียนถามและ
ฝากส่วนหนึง่ ถึงท่านผู้บริหารโปรดมีความเมตตาแก่เขา มีจริยธรรมอันดี
ทีใ่ ห้แก่เขา ขอเถิดครับ เมือ่ เขาได้ทาํ งานบางครัง้ อาจมีข้อผิดพลาดบ้าง
ท่านก็ตักเตือนได้ เพราะเขาเป็นผู้ใต้บงั คับบัญชาของท่าน ให้โอกาสเขา
เถิดครับ และเป็นจุดทีด่ ีของท่านครับทีเ่ ขาเคยทําอะไรหลายๆอย่างทีท่ า่ น
รับไม่ได้ แต่ทา่ นให้โอกาสเขาครัง้ นี้ ก็จะเป็นผลดีแก่ทา่ น สุดท้ายเขา
ก็จะเข้าใจท่านเอง ในส่วนของผมทีผ่ มต้องพูดทุกท่านทีอ่ ยูใ่ นห้องประชุม
แห่งนี้ ผมทราบว่าทุกท่านก็เห็นใจพวกเขาเหล่านี้ แต่หลายๆ ท่านอาจ
ไม่กล้าพูด แต่ทผี่ มต้องพูดเพราะเขาได้รอ้ งเรียนมายังผม ช่วยเถิดครับ ถ้า
ท่านไม่ช่วยเขา เขาก็ต้องหางานใหม่ ซึ่งกว่าจะได้มานัน้ ยังไม่รวู้ ่าจะได้ใน
รูปแบบใด เพราะฉะนัน้ ความปรองดองตรงนี้ หรือคุณธรรมจริยธรรม
ความสามัคคี ถ้าท่านสร้างก็เกิดแก่ตัวท่านเอง ท่านให้โอกาสเขาเถิดครับ
ผม ในเรือ่ งอื่นๆ ทีท่ า่ นทํามาก็ดีหมด ผมจึงไม่ตงั้ กระทูถ้ ามในเรือ่ งอื่นมาก
ทีผ่ มต้องถามเรือ่ งนีเ้ พราะเขาเหล่านัน้ ได้รอ้ งเรียนมายังผม และได้ถามว่า
เขาผิดอะไร สาเหตุอะไร ผมขอฝากเรือ่ งนีด้ ้วยครับ ขอบคุณมากครับ

นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ ขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาล เขต
ประธานสภาเทศบาล บริหาร ครับผมขอเชิญฝ่ายบริหารชี้แจงครับ

ที่ ๒ ทีไ่ ด้ตงั้ กระทูถ้ ามฝ่าย

นายเกษมสันต์ สาแม ขออนุญาตท่านประธานสภา ก่อนอื่นผมขอสวัสดีทา่ น
นายกเทศมนตรี ประธานสภาตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายเกษมสันต์ สาแม
ซึ่งได้รบั ความไว้วางใจจากชาวบ้านคนหนึง่ มาทําหน้าทีใ่ นตําแหน่ง
นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก ทุกเรือ่ งทีท่ าํ ไปมีเหตุผลครับ ผมขอ
อนุญาตเอ่ยนามคุณบัญชา ศิริ ทีท่ า่ นได้กล่าวคําว่า “ปลดลูกจ้าง” นัน้
คราวหน้าท่านต้องศึกษาระเบียบก่อนว่า การปลดลูกจ้างนัน้ ระเบียบ
กฎหมายทีว่ ่าด้วยการปลดพนักงานคนใด คนหนึง่ ต้องมีความผิดคดีวินัย
ร้ายแรง ผมจึงอยากให้คุณบัญชา ศิริ ถอนคําพูดในส่วนคําว่า
“ปลดออก” ครับ หากท่านสงสัยสามารถสอบถามข้าราชการ
ในเรือ่ งประชุมแห่งนีไ้ ด้ กับคําว่าผิดวินัยร้ายแรง หมายถึงอะไรบ้าง
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นายเกษมสันต์ สาแม
นายกเทศมนตรี

ถึงจะสามารถปลดออกได้ ผมขอให้ทา่ นถอนคําพูดก่อนครับ ขอให้ใช้
คําพูดใหม่ ผมถึงจะชี้แจงรายละเอียดครับ

นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ เชิญสมาชิกสภา เขตที่ ๒ ครับ
ประธานสภาเทศบาล
นายบัญชา ศิริ ขอบคุณท่านประธานสภาครับ ผมขออภัยครับ ผมขอถอนคําพูด
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒ ทีว่ ่า“ปลดพนักงานออก” ครับ ช่วยชี้แจงเหตุผลด้วยครับ ขอบคุณครับ
นายเกษมสันต์ สาแม ขอบคุณครับ ผมขออนุญาตท่านประธานสภา ให้ทา่ นรองนายก
นายกเทศมนตรี
นายเสรี เรืองกาญจน์ ได้ชี้แจงรายละเอียดในเรือ่ งทีค่ ุณบัญชา ศิริ ตัง้
กระทูใ้ นข้อ ๓.๒.๑ สาเหตุและหลักเกณฑ์การปลดลูกจ้าง ขออนุญาต
ครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ เชิญรองนายกเทศมนตรี ครับ
ประธานสภาเทศบาล
นายเสรี เรืองกาญจน์ ขอขอบคุณท่านประธานสภา ท่านนายกเทศมนตรี ก่อนอื่นต้อง
รองนายกเทศมนตรี ขออภัยทีว่ ันนีผ้ มแต่งกายไม่สุภาพ เนือ่ งจากติดภารกิจต่อเนือ่ งจากทีไ่ ด้
พาเยาวชนไปแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติทจี่ งั หวัดสตูล แต่อีกด้านหนึง่ เรา
มีภารกิจในเรือ่ งของการประชุมสภา และการประชุมสภาเป็นเรือ่ งหลัก
ของผู้บริหารทีต่ ้องมารับรูป้ ญ
ั หา แนวทางในการทํางาน จึงได้เดินทาง
กลับมาเมือ่ เช้านีค้ รับ ต้องขอขอบคุณประธานสภาทีไ่ ด้ให้โอกาสผมได้เข้า
ร่วมประชุมสภาครัง้ นี้ อย่างทีท่ า่ นนายกได้กล่าวเมือ่ สักครูน่ ี้
ข้อ ๓.๒.๑สาเหตุและหลักเกณฑ์การปลดลูกจ้าง
ผมได้ปรึกษาหารือกับท่านนายกให้ทา่ นสมาชิกถอนคําพูดทีว่ ่า “ปลด”
ก่อนครับ ถ้าท่านไม่ถอนคําพูดคณะ ผู้ บริหารจะไม่ชี้แจงรายละเอียด
เพราะคณะผู้บริหารไม่ได้ปลดพนักงานสักคน ไม่ได้เข้าประเด็นในกรณี
ปลดพนักงาน ผมจึงไม่ทราบว่าจะชี้แจงได้ในประเด็นใด แต่ในทีน่ ที้ า่ นได้
ถอนคําพูดไปแล้วในเรือ่ งการปลดพนักงาน สาเหตุทบี่ อกว่าไม่เข้าข่ายถูก
ปลดพนักงานเพราะอะไร อันดับแรกพนักงานทุกคนทีไ่ ม่ได้ต่อสัญญานัน้
และได้ทาํ หนังสือลาออก ทุกคนและเซ็นด้วยลายมือตัวเอง ส่วนหนึง่ ก็
ออกไปทําธุรกิจส่วนตัว
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นายเสรี เรืองกาญจน์
รองนายกเทศมนตรี

ส่วนทีส่ องในเรือ่ งการหมดสัญญาจ้างในวันที่ ๓๐ กันยายน
๒๕๕๕ และได้มกี าร ประเมินการทํางานหลายๆ เรือ่ งทีผ่ ู้บริหาร ไม่
สามารถตอบกระทูส้ ดได้ และจากทีท่ า่ นสมาชิกสภาได้ กล่าวว่า ได้รบั การ
ร้องเรียนจากพนักงาน ผมไม่ทราบว่าพนักงานคนใด ชื่ออะไร เพราะอย่าง
น้อยผมก็รคู้ าํ ตอบแน่นอนว่า คนๆ นี้ ผมจะให้เหตุผลได้เช่นไร เมือ่ ท่าน
กล่าวแบบกว้างเช่นนี้ อันหนึง่ ว่าเป็นภาระของผู้บริหารซึ่งได้กระทํา
ความผิดแล้ว จริงๆ แล้วไม่ใช่เช่นนีค้ รับ ซึ่งหากเราพิจารณาตามกระทูน้ ี้
แล้ว เสมือนว่าถูกผู้บริหารรังแก เราไม่ได้คิดจะรังแกใครครับ เราคิดเสมอ
ว่าการทํางานย่อมมีข้อผิดพลาดบ้างซึ่งเป็นเรือ่ งธรรมดา
คณะบริหารให้โอกาสทุกคน ถ้าหากไม่ให้โอกาสท่านนายกคงจะไม่ให้ทกุ
ท่านอยูไ่ ด้จนถึง ๘ เดือนครับ เราให้โอกาสทุกคนเสมอ ท่านจะใช้โอกาส
นัน้ หรือเปล่าครับ แต่ถ้าท่านไม่ใช้ก็เปล่าประโยชน์ เช่นเดียวกับพวกเรามี
โอกาสได้เข้ามาอยูใ่ นสภาแห่งนีแ้ ล้ว สามารถทีจ่ ะนําปัญหาของชาวบ้าน
เข้าสูก่ ารประชุมได้ แต่อีกด้านหนึง่ ผมอยากให้ทา่ นสมาชิกสภา รับข้อมูล
ทัง้ สองด้าน และฟังบุคคลทีส่ ามหรือสีด่ ้วยว่าเป็นเหตุใด และเหตุผลอะไร
อย่างทีท่ า่ นนายกเทศมนตรีได้กล่าวไว้แล้วว่า พนักงานใดทีไ่ ม่ต่อสัญญามี
เหตุผลทุกราย รายไหนทีท่ า่ นสงสัย รายไหนทีม่ ขี ้อข้องใจสามารถถามได้
ทุกเรือ่ ง เหตุผลอะไรทีไ่ ม่กล้ามาหาคณะผู้บริหาร ท่านต้องคิดครับ บางที
เขาอาจไม่กล้าเผชิญความจริงกับผู้บริหาร ทีร่ ปู้ ญ
ั หาในเรือ่ งการทํางาน
ของแต่ละท่านดี บางท่านเมาตัง้ แต่เช้าจนเย็น เตือนไม่รกู้ คี่ รัง้ ต่อกีค่ รัง้ แล้ว
เราควรจะให้โอกาสอีกหรือไม่ครับ ลงโทษไปแล้ว ซึ่งไม่ได้เสียหายเฉพาะ
พวกเราเท่านัน้ แต่เสียหายทัง้ องค์กร โดยทีเ่ ราจะรักษาแค่คนสองคน แต่
จะเสียหายทัง้ องค์กรทีม่ คี าํ ว่าเทศบาลเมืองสะเตงนอก ทีม่ บี คุ ลากรกว่า
๑๐๐ คน แล้วจะโยงใยถึงผู้หลักผู้ใหญ่ เราจะไปดูแลในส่วนของคนใดคน
หนึง่ โดยเฉพาะย่อมเป็นไปไม่ได้ ฉะนัน้ ก่อนทีท่ า่ นจะหาเหตุผลตรงนี้ อยาก
ขอให้ทา่ นไปหาข้อมูลทีช่ ัดเจน เพือ่ จะมาสอบถามผู้บริหาร ไม่อยากให้เอา
ข้อมูลเพียงข้างเดียว ซึ่งหากชาวบ้านได้อ่านแล้วจะเข้าใจว่าคณะผู้บริหาร
รังแก ซึ่งผู้บริหารไม่ได้รบั ความเป็นธรรมในเรือ่ งของข้อความและไม่
ถูกต้องครับ คําว่าผู้บริหารปลดพนักงาน ซึ่งในความเป็นจริงผมจะอธิบาย
เช่นนี้ แต่หากชาวบ้านดูเพียงหนังสือฉบับนี้ แต่ไม่ฟังเหตุผลของคณะ
บริหาร คณะบริหารก็จะไม่ได้รบั ความเป็นธรรมเช่นกัน ฉะนัน้ ผมขอให้

- ๒๒ -

นายเสรี เรืองกาญจน์
รองนายกเทศมนตรี

ท่านศึกษารายละเอียดให้ชัดเจน ท่านมัน่ ใจได้ครับว่า พวกเราทํางาน
โดยการให้โอกาส ด้วยเจตนารมณ์ทดี่ ี ด้วยความประนีประนอม และไม่
รังแกไม่เกเรใครแน่นอน โดยเฉพาะทีมงานของเรา แต่เมือ่ ไหร่ทเี่ ขา
รังแกเรา เราก็จะไม่อยูน่ งิ่ เหมือนกัน ประกอบกับหนังสือของ
กระทรวงมหาดไทย กฎระเบียบเกีย่ วกับการจ้างพนักงานได้กล่าวไว้ว่า
หน่วยงานท้องถิน่ จะจ้างพนักงานได้ไม่เกิน ๔๐ เปอร์เซ็นต์ของรายได้ ถ้า
เกิน ๔๐ เปอร์เซ็นต์ มีปญ
ั หาแน่นอนครับ ยกตัวอย่างเทศบาลนครยะลา
เงินเสีย่ งภัยเดือนละ ๑,๕๐๐ บาทมีปญ
ั หา ไม่สามารถนําเงินรายได้ของ
หน่วยงานจ่ายให้แก่พนักงานได้ ต้องร้องให้นายกรัฐมนตรีจา่ ยจาก
ส่วนกลาง เพือ่ อุดหนุนมาให้เทศบาลนครยะลา เพือ่ จ่ายค่าครองชีพให้แก่
พนักงานในเทศบาล เพราะอัตรากําลังเขาเกือบจะเต็ม ๔๐ เปอร์เซ็นต์
และของเราตอนนี้ ๓๗.๘๑ เปอร์เซ็นต์ เหลือเพียง ๒.๑๙ เปอร์เซ็นต์ก็จะ
ถึง ๔๐ เปอร์เซ็นต์ ซึ่งอันตรายพอแล้ว สําหรับการบริหารจัดการในเรือ่ ง
บุคลากร และหนังสือสัง่ การได้ระบุไว้ว่า ถ้าปรับลดพนักงานได้ โดยการ
หมดอายุสัญญาจ้างและไม่มคี วามจําเป็นแล้วให้พิจารณาจ้างเหมาบริการ
ซึ่งมีหลายประเด็นทีเ่ ราต้องศึกษาข้อมูลและรายละเอียดในเรือ่ งนี้ เมือ่ เรา
เข้ามาทํางานตรงนีแ้ ล้ว ผมไม่อยากให้พวกเราศึกษาเพราะตอนทีม่ กี าร
ประชุมเพียงเท่านัน้ เราควรอ่านระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องกับการบริหารงาน
ท้องถิน่ เพือ่ เป็นความรูส้ าํ หรับตัวเราเอง และนําข้อมูลเหล่านัน้ มาแบ่งปัน
ความคิดกัน เพือ่ ให้การทํางานอยูบ่ นความถูกต้อง ในส่วนของการปลดนัน้
เราไม่มกี ารปลดแม้กระทัง่ คนเดียว ท่านไปดูในคําสัง่ ได้ และเรามีหนังสือ
ขอลาออกทุกคน จุดนีม้ คี วามชัดเจนพอแล้วสําหรับคําถามตรงนี้ แต่ผม
กลัวอย่างเดียว กลัวว่าคําตอบทีผ่ มตอบไปนี้ จะไปไม่ถึงชาวบ้านทีไ่ ด้ดู
ข้อมูลเหล่านีแ้ ล้ว และจะกลายเป็นอีกประเด็นหนึง่ แต่ทงั้ นีท้ งั้ นัน้ ก็อยูท่ ี่
พวกเราช่วยกันตอบช่วยกันแก้ปญ
ั หาครับ
ข้อ ๓.๒.๒ หลักเกณฑ์การรับตําแหน่งพนักงานใหม่ตอนนีย้ งั ไม่มี
การเปิดรับสมัครพนังงานใหม่ เมือ่ ใดทีเ่ ปิดรับจะแจ้งประกาศอีกครัง้ แต่
หลักเกณฑ์นนั้ อยากให้พวกเราเปิดดูในเว็บไซด์ของเทศบาล โดยมี
หลักเกณฑ์ทวั่ ๆ ไปต้องปฏิบตั ิตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๐
ทุกคนมีสิทธิทาํ งานในสะเตงนอก หมายถึงอาณาจักรไทยทัง้ ประเทศ
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ประเทศไทยมีกจี่ งั หวัดก็สามารถเข้ามาสมัครเป็นพนักงานเทศบาลเมือง
สะเตงนอกได้ ฉะนัน้ เราไม่ได้กระจายเฉพาะจุด ทุกคนทีเ่ กิดมาเป็นคน
ไทยมีสิทธิเข้ามาทํางานในเทศบาลนีไ้ ด้ ท่านสามารถขอข้อมูลด้าน
หลักเกณฑ์ได้ทฝี่ ่ายบุคลากรครับ หากให้ผมอ่านให้ ท่านก็เพียงเข้ารับฟัง
หากท่านนําหลักเกณฑ์กลับไปศึกษาต่อ ท่านจะได้เข้าใจกระบวนการ
ทํางานมากขึ้น
ข้อ ๓.๒.๓ รูปแบบการประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงาน
เราจะประกาศการรับสมัครทีบ่ อร์ดประชาสัมพันธ์ของเทศบาล
และจะประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซด์ของเทศบาลเมืองสะเตงนอก หากเรา
ไม่ประชาสัมพันธ์จะมีความผิดแน่นอน ท่านสบายใจได้ว่าถ้ามีการเปิดรับ
สมัครเมือ่ ใดจะมีการประชาสัมพันธ์แน่นอน และคนทีจ่ ะทํางานต้อง
ติดตามข่าวสาร หากเราประชาสัมพันธ์แล้วท่านบอกว่าท่านไม่ทราบ
อยูด่ ีๆ ก็หมดเขตแล้ว ซึ่งไม่ใช่หน้าทีข่ องเรา หน้าทีข่ องเราคือประกาศให้
ประชาชนทราบ ส่วนท่านจะมาเปิดอ่านดูประกาศหรือไม่นนั้ เป็นหน้าที่
ของคนทีจ่ ะมาทํางาน ผมอยากให้พวกเราช่วยรับรูข้ ้อมูลข่าวสาร และฟัง
ทุกเรือ่ งด้วยเหตุด้วยผลว่าทําไมหมดสัญญาแล้วคณะบริหารถึงไม่ต่อ
สัญญา เราอยูด่ ้วยกันบนพืน้ ฐานของเหตุผล และเราสามารถตอบคําถาม
ทุกคําถามทีท่ าํ ไมบุคคลเหล่านัน้ ถึงไม่ได้รบั การต่อสัญญา เรามัน่ ใจว่าเรา
มีเหตุผล เพราะเราทําด้วยการประชุมทุกครัง้ และให้หวั หน้ากองแต่ละ
กองเข้าร่วมประชุมกับคณะบริหารทุกครัง้ เรามีเจตนาดี ไม่รงั แกและ
ต้องการทํางานอย่างสมานฉันท์ ทํางานร่วมกัน เพราะฉะนัน้ อยากให้พวก
เราบอกชาวบ้านด้วยถึงเหตุผล เพราะอะไร ยกตัวอย่างเมือ่ สักครู่ ก่อนที่
จะมาเจอกับหัวหน้าต้องกินลูกอมก่อนสัก ๔ เม็ด เพือ่ ลบกลิน่ เหล้าก่อน
ตัวอย่างเช่นนีส้ มควรหรือไม่ทจี่ ะต่อสัญญาให้ อย่าหวังคะแนนเสียง แต่ให้
เราดูองค์กรเป็นขนาดใหญ่แล้ว เราจะมารับผิดชอบกับความเสียหายแค่
คนๆ เดียว หากขับรถแล้วอยูใ่ นอาการมึนเมา และเกิดอุบตั ิเหตุชนใครจะ
รับผิดชอบครับ แล้วจะกลายเป็นลูกโซ่ หากมีการเสียชีวิตขึ้นใครจะ
รับผิดชอบครับ แล้วเราควรเอาบุคลากรเช่นนีม้ าปฏิบตั ิงานได้หรือครับ
และผู้ทรี่ บั ผิดชอบหนักก็คือคณะผู้บริหาร ขอให้เราอยูบ่ นพืน้ ฐานความ
เป็นจริง ผมขอชี้แจงรายละเอียดเพียงเท่านี้ หากมีอะไรสงสัยสามารถ
สอบถามได้ครับ ขอบคุณครับ
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นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ ขอบคุณฝ่ายบริหารครับ เชิญสมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒ ครับ
ประธานสภาเทศบาล
นายบัญชา ศิริ
ผมขอกล่าวคําขอบคุณคณะผู้บริหารทีไ่ ด้ชี้แจง ผมจะได้บอก
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒ กล่าวในสิง่ ทีส่ ่วนรวมไม่รู้ กับประชาชนทีเ่ ขาไม่ทราบ ผมจะได้บอกกล่าว
ได้ถูกต้อง เพราะความชัดเจนอยูต่ รงนี้ หากพวกเขาเหล่านัน้ เป็นเช่นนัน้
จริง ก็สมควรแล้ว และในบางท่านครอบครัวของเขาอาจจะไม่ทราบถึง
เหตุผล ขอบคุณมากครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ ขอบคุณครับ สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒
ประธานสภาเทศบาล
ข้อ ๓.๓ .๑ เรือ่ งหลักเกณฑ์การเปิดบริการตลาดสดเทศบาลเมือง
สะเตงนอกขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒ ผู้ตงั้ กระทูถ้ าม เชิญครับ
นางอุมาพร ใจแผ้ว กราบเรียนท่านประธานสภาทีเ่ คารพ และสมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒ ผู้ทรงเกียรติทกุ ท่าน ดิฉันนางอุมาพร ใจแผ้ว สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
สะเตงนอก เขตที่ ๒ ได้ยนื่ กระทูถ้ ามผ่านยังท่านประธานสภา ไปถึง
คณะผู้บริหาร เรือ่ ง หลักเกณฑ์การเปิดบริการตลาดสดเทศบาลเมือง
สะเตงนอก ดังนี้
๓.๓.๑ เรือ่ งระบบสุขาภิบาลอนามัยสิง่ แวดล้อม
๓.๓.๒ การดูแลความปลอดภัย/การจัดระเบียบจราจร
๓.๓.๓ มาตรการการป้องกันการให้เช่า หรือโอนสิทธิการเช่า
เนือ่ งจากทัง้ ๓ ข้อนี้ ดิฉันได้รบั ฟังคําพูดจากชาวบ้านมา จึงได้มาสอบถาม
ผ่านยังสภาแห่งนี้ ขอให้ทา่ นช่วยชี้แจงให้ทราบเพือ่ เป็นความรูแ้ ละนําไป
ตอบให้ชาวบ้านได้ทราบต่อไป ขอบคุณค่ะ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ ขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒ ขอเรียนเชิญคณะบริหาร
ประธานสภาเทศบาล ตอบกระทูท้ สี่ มาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒ ได้ตงั้ กระทูถ้ าม เชิญครับ
นายเกษมสันต์ สาแม เรียนท่านประธานสภา ผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน
นายกเทศมนตรี ผมนายเกษมสันต์ สาแม
นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก สําหรับกระทู้
ถาม ข้อ ๓.๓.๑ เรือ่ งระบบสุขาภิบาลอนามัยสิง่ แวดล้อม ผมขอสรุป
รายละเอียดตามระเบียบสุขาภิบาล ดังนี้
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๑. ห้องส้วมต้องแยกเพศชาย เพศหญิงออกจากกันเป็นสัดส่วน
๒. ภายในห้องส้วมต้องไม่มกี ลิน่ เหม็น และมีการระบายอากาศดี
๓. ระบบเก็บกักอุจจาระถูกสุขลักษณะ ไม่ชาํ รุดและมีช่องระบาย
อากาศ
๔. มีผู้ดูแลและรับผิดชอบในการรักษาความสะอาด ความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย และความปลอดภัย
๕. มีการทําความสะอาดตลาดเป็นประจํา โดยการล้างตลาดตา
มาหลักสุขาภิบาลอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครัง้
๖. มีบอ่ ดักไขมันและระบบบําบัดน้ําเสีย
และทัง้ หมดนีค้ ือระบบสุขาภิบาลอนามัยสิง่ แวดล้อมในการบริการ
ตลาดสดของเทศบาลเมืองสะเตงนอก
๓.๓.๒ การดูแลความปลอดภัย/การจัดระเบียบจราจร
ในส่วนนี้ เรามีกล้องวงจรปิดตัง้ แต่สแี่ ยกนัดโต๊ะโมงจนถึงหน้า
ตลาดสดเทศบาล และขณะนีก้ าํ ลังประสานกับเจ้าหน้าทีต่ าํ รวจเพือ่ ตัง้ ตู้
แดงให้เจ้าหน้าทีต่ าํ รวจได้มาบันทึกเหตุการณ์ประจําวันหลังตรวจความ
เรียบร้อยแล้ว มีชุมชนเข้มแข็งของผู้ใหญ่บา้ น ผมขออนุญาตเอ่ยนาม
ผู้ใหญ่มะอีซอ สามะ และทางเทศบาลมีการบูรณาการร่วมกัน มีการ
ประสานงานร่วมกัน ช่วยกันเป็นหูเป็นตา และช่วยกันดูแล และยังได้
ประสานกับเจ้าหน้าทีท่ หารด้วยเหมือนกัน หากมีเหตุการณ์ใดทีเ่ กีย่ วกับ
ข้องกับความปลอดภัย จะแจ้งให้เราทราบทันที เพือ่ จะได้ระวังกันต่อไป
อีกทัง้ ยังได้ประสานกับเจ้าหน้าทีจ่ ราจร สมาชิก อปพร.ตําบลสะเตงนอก
และทีข่ าดไม่ได้ก็คือชุดเจ้าหน้าทีข่ องงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เทศบาลเมืองสะเตงนอก และผมอยากจะให้เพือ่ นสมาชิกสภาเทศบาลทุก
ท่านร่วมกันดูแลความปลอดภัย ช่วยเป็นหูเป็นตา ส่วนด้านการจัดระบบ
จราจรเรามีประตูเปิดทางเดียว ครับ
๓.๓.๓ มาตรการการป้องกันการให้เช่า หรือโอนสิทธิการเช่า
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ใน
ทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๓ ผมขออ่านข้อ
ระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ เป็นคําตอบให้กับเพือ่ นสมาชิกสภาเทศบาลทีไ่ ด้
ถามกระทูม้ า ในเรือ่ งมาตรการการป้องกันการให้เช่า หรือโอนสิทธิการ
เช่านัน้ ข้อ ๒๔ การให้เช่าช่วงหรือโอนสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
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จะกระทําได้ก็ต่อเมือ่ คูส่ ัญญาได้ตกลงกันโดยระบุไว้ในสัญญาเช่าเดิมว่า
ผู้ให้เช่ายินยอมให้ผู้เช่านําอสังหาริมทรัพย์ทเี่ ช่าไปให้บคุ คลอื่นเช่าช่วงหรือ
โอนกรรมสิทธิก์ ารเช่าได้และให้บนั ทึกต่อท้ายสัญญาเช่าเดิม แสดงความ
ยินยอมระหว่างผู้เช่าช่วงหรือผู้โอนสิทธิการเช่ากับผู้รบั โอนสิทธิการเช่า
ตามแบบท้ายระเบียบนี้ ซึ่งตัวอย่างสัญญาเช่ามีให้ทา่ นสามารถดูได้ ผมขอ
อ่านข้อทีส่ าํ คัญให้สมาชิกสภาได้รบั ทราบ
ข้อ ๑ ผู้ให้เช่าตกลงให้เช่าและผู้เช่าตกลงเช่า
ข้อ ๑๐ ห้ามผู้เช่านําสถานทีเ่ ช่าทัง้ หมดหรือบางส่วนไปให้เช่าช่วง
โอนสิทธิการเช่า ยอมให้ผู้อื่นใช้หรือใช้ประโยชน์อื่นนอกจากเพือ่
วัตถุประสงค์การเช่าตามข้อ ๑ เว้นแต่จะได้รบั การยินยอมเป็นหนังสือจาก
ผู้ให้เช่าก่อน
และประกอบกับมติในทีป่ ระชุมคณะกรรมการตลาด ซึ่งประกอบด้วย
๑) นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก
๒) นักผังเมืองชํานาญการ (ทําหน้าทีแ่ ทนโยธาธิการจังหวัด)
๓) ผังเมืองจังหวัดยะลา
๔) นักวิชาการทีด่ ินชํานาญการ
๕) หัวหน้ากลุม่ งานส่งเสริมพัฒนาท้องถิน่
๖) ผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย
- นายมะดิง
จิใจ
- นายบั
กรี
โต๊ะกายอ
- นายบุญเ
พ็ง
อิดดือเร๊ะ
- นายมะอีซอ
สามะ
- นายแมร์โซร์
แยนา
- นายอนุชิต
กิตติพุฒิพงศ์
- นายสมหมาย
ลูกอินทร์
- นางนริศรา
สาและ
- นางณั
ฐปภัสร์
แก่นแก้ว
และมติทปี่ ระชุม เสียงส่วนใหญ่เห็นชอบให้กาํ หนดค่าตอบแทนกรณีการ
ให้เช่าช่วง การโอนสิทธิการเช่า การเปลีย่ นตัวผู้เช่า ให้คิดในอัตรา
๒,๐๐๐ บาท ผมขอชี้แจงรายละเอียดเพียงเท่านีค้ รับ ขอบคุณท่าน
ประธานสภาครับ

- ๒๗ –
นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ เชิญสมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒ ครับ
ประธานสภาเทศบาล
นางอุมาพร ใจแผ้ว ขอบคุณท่านประธานสภาค่ะ ดิฉันได้ทราบข้อมูลพอสมควรใน
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒ กระทูท้ งั้ ๓ ข้อ ทีถ่ ามมาเรือ่ งสุขาภิบาลทีอ่ ยากจะทราบคือ เรือ่ งการ
บําบัดไขมัน เพราะว่าดิฉันไม่ได้เห็นตอนช่วงทีม่ โี ครงสร้างในการสร้าง
เพราะฉะนัน้ ตอนนีไ้ ด้รบั ความกระจ่างว่า มีบอ่ ดักไขมัน ซึ่งอยูใ่ นใต้ดินทีฝ่ ัง
อยูต่ ามทีท่ า่ นนายกได้ชี้แจงไว้ และในเรือ่ งการดูแลรักษาความปลอดภัย
และการจัดระเบียบจราจร ดิฉันได้รบั ข้อมูลแล้วว่า เรามีกล้องวงจรปิด
มีชุดรักษาความปลอดภัย ชาวบ้านจะได้มคี วามอุ่นใจในการประกอบ
อาชีพ ส่วนข้อที่ ๓.๓.๓ มีมาตรการการป้องกันการให้เช่า หรือโอนสิทธิ
การเช่า ดิฉันพอทราบแล้วว่าท่านมีมาตรการไว้ว่า ถ้ามีการโอนสิทธิถ่าย
โอนให้กับผู้อื่น จะมีการเก็บเพิม่ เติม ๒,๐๐๐ บาท จะได้ไปนําเรียนให้กับ
ชาวบ้านได้รบั ทราบ แต่ทดี่ ิฉันได้ถามในข้อ ๓.๓.๓ ไปนัน้ อาจจะมี
ประเภทหน้าม้า ท่านจะมีมาตรการเช่นไร และดิฉันขอฝากท่าน
ประธานสภาไปยังคณะบริหาร ช่วยนําเข้าสูท่ ปี่ ระชุมคณะกรรมการตลาด
สด ในเรือ่ งทีอ่ ยากให้ตลาดเปิดติดจริงๆ ในฐานะทีด่ ิฉันเป็นผู้ใช้บริการใน
เขตพืน้ ทีต่ าํ บลสะเตงนอกคนหนึง่ และมองเห็นว่า ในส่วนของตลาดนัน้
เราต้องมีการบูรณาการอีกมาก เพือ่ ให้ตลาดติดและเป็นทีแ่ พร่หลายของ
ชุมชน จึงขอเสนอแนะดังนี้
๑) อยากให้นาํ เรียนเข้าสูท่ ปี่ ระชุมคณะกรรมการตลาดว่า
หากในหกเดือนแรก งดการเก็บค่าพืน้ ทีไ่ ด้หรือไม่ ซึ่งชาวบ้านทุกคนทีเ่ ข้า
มาค้าขาย มีความกังวลว่า เขาจะขายได้กาํ ไรหรือไม่ กําไรทีไ่ ด้มาจะต้อง
หักค่าใช้จา่ ยแล้ว จะเหลือพอใช้หรือไม่ ถ้าเป็นไปได้อยากให้ช่วงหกเดือน
แรก งดหรือผ่อนผันการชําระเกีย่ วกับค่าเช่าแผง ค่าใช้จา่ ยต่างๆ เพือ่ ดึง
ให้ผู้ทคี่ ้าขายจริงๆ ได้เข้ามาค้าขายก่อน ตามวิธกี ารจับฉลากทีไ่ ด้
ดําเนินการถูกต้องไปแล้วนัน้ เพือ่ ดูผลดูการปฏิบตั ิงาน แล้วหลังจากหก
เดือนแรก
๒) ท่านก็ทาํ สัญญาต่ออีกฉบับต่อท้ายฉบับแรก ว่าหกเดือนหลัง
จะทําการเก็บค่าเช่าแผงอย่างเป็นทางการตามรูปแบบของเทศบาลเมือง
สะเตงนอกกําหนด จึงอยากให้ทา่ นนําเรือ่ งนีเ้ ข้าสูก่ ารประชุมของตลาด
ด้วยค่ะ

- ๒๘ นางอุมาพร ใจแผ้ว ๓
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒

) ควรมีกิจกรรมอย่างน้อยเดือนละครัง้ อย่างรูปแบบของตลาดนัด
ดิฉันเห็นด้วย เพือ่ เป็นการเพิม่ สินค้าอุปโภคบริโภค และทุกอย่างให้รวมอยู่
ในตลาดเดียวกัน เพียงแต่ว่าต้องจัดในรูปแบบทีเ่ ป็นสัดส่วน ไม่ให้ล้นหรือ
เกิน เพราะว่าการล้นและการเกินออกมาจะทําให้เกิดความไม่เป็นระเบียบ
จึงอยากให้มกี ารจัดระเบียบให้ถูกสุขลักษณะของเทศบาล อาจเป็นไปได้
ยาก ยกตัวอย่างตลาดสดเมืองใหม่ ซึ่งปัจจุบนั ไม่สามารถควบคุมได้ จาก
เดิมเป็นตลาดสดทีเ่ คยติดอันดับ ๕ ดาว ลดเหลือ ๓ ดาว และตอนนีไ้ ม่
เหลือแม้แต่ดาวเดียว เนือ่ งจากการควบคุมไม่เป็นระบบ เพราะตลาดสด
เมืองใหม่มคี วามผิดพลาดทีใ่ ห้เอกชนเข้ามารับช่วงต่อในการดูแล ดิฉันขอ
ฝากท่านประธานสภา ไปยังคณะผู้บริหารช่วยนําเรือ่ งนีเ้ ข้าสูก่ ารประชุม
คณะกรรมการตลาด และในเรือ่ งของข้อสัญญาทีด่ ิฉันได้เห็นจากชาวบ้าน
นัน้ ในข้อ ๑๔ เกีย่ วกับอายุสัญญาเช่า หากทางเทศบาลเมืองสะเตงนอกมี
การเรียกร้องตลาดคืนกลับไป โดยกําหนดให้ชาวบ้านบอกแจ้งภายใน ๑๕
วัน ดิฉันขอเปลีย่ นเป็น ๖๐ วันได้หรือไม่ เพราะบางคนยังไม่รตู้ ัวล่วงหน้า
ยกตัวอย่างเช่น ดิฉันขายของอยูใ่ นตลาดนี้ อาทิตย์นไี้ ด้สงั่ ของเข้ามา
ประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท พออีกอาทิตย์ถัดมา ได้มหี นังสือจากทาง
เทศบาลเมืองสะเตงนอก ให้ยา้ ยออกภายใน ๑๕ วัน แล้วของทีเ่ ราได้เหลือ
ขายมานัน้ เราไม่รจู้ ะไประบายของทีไ่ หน ถ้ายืดโอกาสจาก ๑๕ วัน ให้เป็น
อย่างน้อย ๖๐ วันได้หรือไม่ อย่างน้อยให้เขาได้หาทีร่ ะบายสินค้าก่อน เห็น
ใจเขาเห็นใจเราเถิดค่ะ เขาอยูไ่ ด้เราก็ต้องอยูไ่ ด้ และเรือ่ งต่อไป เกีย่ วกับ
เรือ่ งอัคคีภยั ชาวบ้านเห็นว่าการทีเ่ ราจะต้องเสียค่าอัคคีภยั ด้วยนัน้ ทําให้
เขาต้องรับภาระมากขึ้น ในกรณีตามหลักจริงๆ ของผู้เช่า ผู้เช่าจะต้อง
รับผิดชอบเกีย่ วกับเรือ่ งอัคคีภยั อยูแ่ ล้ว แต่ไม่ทราบว่าจะตรงกับกฎหมาย
ข้อใด หรือไม่ จึงอยากขอให้ทา่ นพิจารณาในเรือ่ งอัคคีภยั นัน้ ละเว้น
ค่าใช้จา่ ยโดยให้ทางเทศบาลเมืองสะเตงนอกรับภาระได้หรือไม่ เพือ่ เป็น
การช่วยเหลือประชาชนโดยทางอ้อม ดิฉันขอฝากด้วยค่ะ และขอขอบคุณ
สําหรับคําตอบทุกคําตอบมากๆ ค่ะ และขอชมเชยจากทีช่ าวบ้านได้
ร้องเรียนมา การทํางานของเทศบาลภายใต้การบริหารของคณะบริหารชุด
นีด้ ีขึ้นกว่าเดิมมาก และในส่วนตัวดิฉัน จากทีไ่ ม่เคยสนิทกับท่าน
นายกเทศมนตรีเลย แต่ยอมรับว่าท่านมีความเป็นประชาธิปไตย
สูงมาก ยอมรับฟังความคิดเห็นของทุกคนไม่ว่าจะเป็นบุคคลใดก็ตาม
เรือ่ งนีก้ ็ขอความกรุณาช่วยนําเข้าสูก่ ารประชุมคณะกรรมการตลาด
ด้วย ขอบคุณมากค่ะ

- ๒๙ นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ ขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒
ประธานสภาเทศบาล เชิญฝ่ายบริหารชี้แจงและตอบคําถามของสมาชิกสภา เขตที่ ๒ ครับ
นายเกษมสันต์ สาแม ขอบคุณท่านประธานสภา ในเรือ่ งของตลาดนัน้ ผมได้ให้
นายกเทศมนตรี ความสําคัญเป็นอย่างมาก และผมมีเทศบัญญัติเกีย่ วกับตลาด
พ.ศ. ๒๕๕๒ ในเรือ่ งบทกฎหมายตามทีส่ มาชิกสภาอ้างถึงเมือ่ สักครูน่ นั้
ผมขอให้รองปลัดเทศบาล นําเรียนชี้แจงให้สมาชิกสภาทราบ ขออนุญาต
ท่านประธานสภาครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ เชิญครับ
ประธานสภาเทศบาล
นายสมหมาย ลูกอินทร์ เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา คณะผู้บริหาร ท่าน
รองปลัดเทศบาล สมาชิกสภา ผู้อํานวยการกองทุกกอง ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุก
ท่าน สําหรับเรือ่ งตลาดนัน้ ซึ่งทางคณะผู้บริหารได้ตอบตามกระทูถ้ ามไป
แล้วนัน้ แต่เรือ่ งนีอ้ ยูน่ อกเหนือจากกระทู้ ซึ่งทางสมาชิกสภาได้ถามเพิม่
เข้ามา เรือ่ งการทดลองขาย ๖ เดือนก่อนได้หรือไม่ และการบอกเลิก
สัญญาจาก ๑๕ วันเป็น ๖๐ วันนัน้ ได้หรือไม่ ตลอดจนการประกันอัคคีภยั
หากไม่มจี ะได้หรือไม่นนั้ ทัง้ ๓ ประเด็นทีท่ า่ นสมาชิกสภาถามมานัน้ ผม
ขอนําเรียนว่า การจัดหาทรัพย์สินของเทศบาลมีระเบียบเข้ามาเกีย่ วข้อง
ตามทีท่ า่ นนายกได้กล่าวมาเมือ่ สักครูน่ ี้ ซึ่งเมือ่ มีระเบียบแล้วจะต้องยึดถือ
ตามระเบียบ โดยเฉพาะสัญญานัน้ เป็นสัญญาทีก่ รมได้กาํ หนด ซึ่งใน
รายละเอียดสัญญามีไว้ว่า จะต้องมีการประกันอัคคีภยั และข้อ ๑๔ ที่
ท่านสมาชิกสภาได้กล่าวไว้ในเรือ่ งการบอกเลิกสัญญา ภายใน ๑๕ วันนัน้
ขอให้ขยายออกเป็น ๖๐ วัน ได้หรือไม่นนั้ ทัง้ ๒ ประเด็นนี้ ผมขอนําเรียน
ว่า หากเรากระทํานอกเหนือจากตัวสัญญานี้ จะต้องส่งรายละเอียดไปให้
อัยการจังหวัดเป็นผู้พิจารณาอีกครัง้ หนึง่ ในการประกันอัคคีภยั
ผมสามารถตอบในห้องประชุมสภาแห่งนีไ้ ด้ทนั ที เมือ่ วันทีม่ กี ารจับฉลาก
ผมได้แจ้งในทีป่ ระชุมไปแล้วว่า ในการประกันอัคคีภยั ท่านไม่ต้องไป
ประกันแต่อย่างใด ท่านสบายใจได้ครับ แต่จะให้เราไปแก้ไขในสัญญานัน้
ไม่สามารถกระทําได้ครับ เพราะเป็นสัญญาทีก่ รมได้กาํ หนดมา และ
เทศบาลได้ตกลงกับผู้เช่าแล้วครับ ในส่วนข้อ ๑๔ ถ้าจะให้เปลีย่ นแปลง
จาก ๑๕ วัน เป็น ๖๐ วันนัน้ จะต้องส่งเรือ่ งไปให้อัยการจังหวัดเป็น

- ๓๐ -

นายสมหมาย ลูกอินทร์
เลขานุการสภา

ผู้พิจารณาอีกครัง้ หนึง่ เทศบาลไม่สามารถทีจ่ ะกระทําได้ เพราะอยู่
นอกเหนือการพิจารณาของเทศบาล ส่วนการทดลองขายก่อน ๖ เดือนได้
หรือไม่นนั้ ซึ่งขอนําเรียนในประเด็นนี้ โดยมีทา่ นนายก ผู้อํานวยการกอง
คลัง ผมและเจ้าหน้าทีผ่ ู้เกีย่ วข้อง ได้เรียกพ่อค้าแม้ค้าทีไ่ ด้มาทําสัญญากับ
เราแล้วมาประชุมเมือ่ วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๔.๐๐ น.
ผมได้เข้าร่วมพร้อมด้วยนายก เพือ่ รับทราบและติดตามผลการดําเนินงาน
หลังจากทีไ่ ด้เปิดตลาดไปแล้วในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ และจะได้
ทราบว่าพ่อค้าแม่ค้ามีปญ
ั หาอะไรบ้างนัน้ ซึ่งเทศบาลฯ ก็ได้รบั ข้อคิดเห็น
จากพ่อค้าแม่ค้าสะท้อนให้เราทราบถึงปัญหาในประเด็นนี้ ผมได้นาํ เรียน
พ่อค้าแม่ค้าในวันนัน้ ไปแล้ว ซึ่งมีคณะกรรมการในการพิจารณาอยูแ่ ล้ว
ในการกําหนดอัตราค่าเช่าขั้นต่ํา เดือนละ ๑,๐๐๐ บาท อายุสัญญา ๑ ปี
และได้ออกมาเป็นมติของคณะกรรมการแล้ว ซึ่งหากท่านจะให้มกี าร
ทดลองขายก่อน ๖ เดือน ก็จะต้องนําเข้าสูท่ ปี่ ระชุมใหม่โดย
คณะกรรมการชุดนีเ้ ช่นกัน ทีจ่ ะร่วมพิจารณาใหม่อีกครัง้ ถ้าจะขอผ่อนผัน
ให้ทดลองขายไปก่อนได้หรือไม่ และพอตลาดเริม่ มีลูกค้ามาใช้บริการมาก
ขึ้น ก็เริม่ ชําระค่าเช่ารายเดือนได้ ผมได้รบั ปากในทีป่ ระชุมแล้วว่าจะนํามา
พิจารณา และเจ้าหน้าทีผ่ ู้รบั ผิดชอบกําลังทําหนังสือเชิญคณะกรรมการที่
ได้แต่งตัง้ ไปแล้วนัน้ มาประชุมเพือ่ พิจารณาในเรือ่ งนีอ้ ีกครัง้ ว่า จะสามารถ
กระทําได้หรือไม่ และจะผิดระเบียบกระทรวงมหาดไทยทีไ่ ด้กาํ หนดไว้
หรือไม่ ผมขอนําเรียนเพียงเท่านีค้ รับ ขอบคุณมากครับ

ระเบียบวาระที่ ๔ ญัตติ เรื่องเพือ่ พิจารณาขอความเห็นชอบ อนุมัติแก้ไขเปลีย่ นแปลง
คาชีแ้ จงงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
จานวน ๑ รายการ ของหน่วยงานกองช่าง (รายละเอียดแนบท้าย
เอกสารฉบับนี)้
นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ ระเบียบวาระที่ ๔ ญัตติ เรือ่ งเพือ่ พิจารณาขอความเห็นชอบ
ประธานสภาเทศบาล อนุมตั ิแก้ไขเปลีย่ นแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๖ จํานวน ๑ รายการ ของหน่วยงานกองช่าง (รายละเอียดแนบ
ท้ายเอกสารฉบับนี)้ ขอเชิญฝ่ายบริหารชี้แจงครับ

- ๓๑ -

นายเกษมสันต์ สาแม ขอบคุณท่านประธานสภา ผมขออนุญาตให้รองนายกเทศมนตรี
นายกเทศมนตรี คนที๓่ คุณอับดุลอายิ สามะ นําเสนอชี้แจงครับ
นายอับดุลอายิ สามะ ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีทใี่ ห้โอกาสผมได้ชี้แจงครับ สวัสดี
รองนายกเทศมนตรี ท่านประธานสภา นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมตรี สมาชิกสภาผู้ทรง
เกียรติ และผู้อํานวยการกองทุกกอง ระเบียบวาระที่ ๔ ญัตติ เรือ่ งเพือ่
พิจารณาขอความเห็นชอบ อนุมตั ิแก้ไขเปลีย่ นแปลงคําชี้แจงงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จํานวน ๑ รายการ ของ
หน่วยงานกองช่าง มีรายละเอียดดังนี้
บัญชีแก้ไขเปลีย่ นแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เทศบาลเมืองสะเตงนอก
อําเภอเมือง จังหวัดยะลาแก้ไขเปลีย่ นแปลง ครัง้ ที่ ๑/๑๕๕๖
แผนงาน เคหะและชุมชน ๐๐๒๔๐
งานไฟฟ้าถนน ๐๐๒๔๒
หมวดค่าทีด่ ินและสิง่ ก่อสร้าง ๕๔๒๐๐๐
(๑) ค่าก่อสร้างสิง่ สาธารณูปโภค ๒๔) ถมดินปรับระดับหน้าเทศบาล
งบประมาณอนุมตั ิ ๕๘๐,๐๐๐.- บาท
คําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายทีข่ อเปลีย่ นแปลง
ข้อความเดิม
เพือ่ จ่ายเป็นค่าถมดินปรับระดับหน้าเทศบาล หมูท่ ี่ ๖ พืน้ ทีถ่ มดิน
๑,๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน งาน ไฟฟ้าถนน (ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ)
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘) หน้า ๘๐ ข้อที่ ๖
ข้อความใหม่
๑) เพือ่ จ่ายเป็นค่าถมทีด่ ินบริเวณมัสยิดบ้านธารน้ําผึ้ง หมูท่ ี่ ๑๓
พืน้ ที่ ๗๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ)
เป็นเงิน ๒๕๐,๐๐๐ .- บาท
๒) เพือ่ จ่ายเป็นค่าถมทีด่ ินบริเวณกูโบร์บา้ นบาโงยดือปู หมูท่ ี่ ๑๓
พืน้ ที่ ๙๗๐ ตารางเมตร เป็นเงิน ๓๓๐,๐๐๐.- บาท ตัง้ จ่ายจากเงิน
อุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งาน ไฟฟ้าถนน (ตาม
แบบแปลนของเทศบาลฯ) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๖ –
๒๕๕๘) หน้า ๒๑ ข้อที่ ๓.๒

- ๓๒ -

นายอับดุลอายิ สามะ
รองนายกเทศมนตรี

ซึ่งการแก้ไขเปลีย่ นแปลงครัง้ นีเ้ ป็นอํานาจของสภาท้องถิน่ ตาม
ระเบียบของกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธกี ารงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๑ หมวด ๔ ข้อ ๒๘ ผมขอชี้แจงเพียง
เท่านีค้ รับ ขอบคุณครับ

นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ ขอบคุณคณะบริหารครับ สมาชิกสภาท่านใด มีการอภิปรายใน
ประธานสภาเทศบาล ระเบียบวาระที่ ๔ ขอเรียนเชิญครับ
นายอับดุลอายิ สามะ ขออนุญาตท่านประธานสภาครับ ผมขอเสนอให้สมาชิกสภา
รองนายกเทศมนตรี เจ้าของพืน้ ทีไ่ ด้ชี้แจงเพิม่ เติมครับ
นายเกษมนสันต์ สาแม ขออนุญาตท่านประธานสภาครับ ผมในฐานะผู้บริหาร ขออนุญาต
นายกเทศมนตรี ท่านประธานสภา ให้สมาชิกสภาในพืน้ ทีห่ มู่ ๑๓ ได้อภิปรายในส่วนนี้
เริม่ แรกงบประมาณในส่วนนี้ คณะบริหารได้รว่ มหารือว่าจะถมทีห่ น้า
เทศบาล แต่เมือ่ พิจารณาถึงความจําเป็นแล้ว เห็นว่าการบูรณะซ่อมแซม
พืน้ ทีห่ มู่ ๑๓ มีความจําเป็นมากกว่า และขอให้สมาชิกสภาเทศบาล
เขต ที่ ๓ ได้อภิปรายเพิม่ เติมถึงปัญหาและความจําเป็นในส่วนนี้
ขออนุญาตท่านประธานสภาครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ เชิญครับ
ประธานสภาเทศบาล
นายอดุลย์ แวโวะ เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร เพือ่ นสมาชิกสภา ตลอดจน
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๓ ผู้เข้าร่วมการประชุม ผู่ทรงเกียรติทกุ ท่าน ผมนายอดุลย์ แวโวะ สมาชิก
สภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก เขตที่ ๓ ในฐานะสมาชิกสภาในพืน้ ที่
ขอชี้แจงรายละเอียดเพิม่ เติมครับ ในพืน้ ทีเ่ ขตมัสยิดบ้านธารน้ําผึ้ง โดย
พืน้ ทีจ่ ดุ นีเ้ ป็นพืน้ ทีท่ ไี่ ด้รบั การบริจาคจากผู้ใจบุญ ประมาณ ๒ ไร่ แต่ ณ
เวลานี้ ยังไม่สามารถใช้การได้ เนือ่ งจากว่าพืน้ ทีต่ รงนัน้ ยังมีสภาพเป็น
หลุมเป็นบ่อจะมีพนื้ ทีส่ ูงเฉพาะพืน้ ทีท่ ตี่ งั้ มัสยิดเท่านัน้ และบริเวณโรงเรียน
ตาดีกาข้างๆ และพืน้ ทีร่ อบข้างเป็นหลุมเป็นบ่อ ซึ่งเป็นส่วนของสนามเด็ก
เล่น และยังใช้การไม่ได้ จึงได้ของบประมาณเพือ่ ถมที่ เป็นเงินจํานวน
๒๕๐,๐๐๐ บาท เพราะพืน้ ทีร่ อบข้างนัน้ ยังไม่ลึกมาก และยังไม่เรียบ
พอทีจ่ ะใช้ประโยชน์ตรงนัน้ ได้ ผมจึงขออนุมตั ิทางสภาแห่งนีค้ รับ

- ๓๓ นายอดุลย์ แวโวะ
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๓

ในส่วนพืน้ ทีบ่ าโงยดือปู โดยพืน้ ทีต่ รงนีเ้ จ้าของพืน้ ทีเ่ ดิมได้บริจาค
ให้เป็นพืน้ ทีส่ าธารณประโยชน์ (สร้างเป็นกูโบร์) ประมาณ ๓ ไร่ ณ เวลานี้
ยังไม่สามารถใช้การได้ เนือ่ งจากเดิมนัน้ เป็นบ่อปลา ในโอกาสนี้ เพือ่ ให้
เกิดประโยชน์ในส่วนนี้ และพืน้ ทีบ่ างส่วนด้านหน้าจะได้สร้างเป็นอาคาร
อเนกประสงค์ จึงขออนุมตั ิจากสภาแห่งนี้ เป็นเงินจํานวน
๓๓๐,๐๐๐ บาท เพือ่ ให้เจตนารมณ์ของเจ้าของพืน้ ทีท่ ไี่ ด้บริจาคมานัน้ ได้
เกิดประโยชน์สูงสุด ขอบคุณมากครับ

นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ สมาชิกสภาท่านใดมีการอภิปราย เชิญครับ
ประธานสภาเทศบาล ถ้าไม่มี ผมในฐานะประธานสภา ขอมติจากทีป่ ระชุม ขอเรียนเชิญ
เลขานุการสภา ดําเนินการต่อไปครับ
นายสมหมาย ลูกอินทร์ ขอบคุณท่านประธานสภาครับ ก่อนลงมติ ผมขอนําเรียนชี้แจงใน
เลขานุการสภา เรือ่ งของข้อความเดิมและข้อความใหม่ โดยข้อความเดิมนัน้ หมายถึง
ข้อความทีต่ งั้ ไว้ในเทศบัญญัติ ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ส่วนข้อความใหม่
หมายถึง ข้อความทีข่ อแก้ไขเปลีย่ นแปลงจากข้อความเดิม แต่งบประมาณ
ยังคงเดิมครับ
ลําดับต่อไป เป็นการลงมติ สมาชิกสภาท่านใด อนุมตั ิแก้ไข
เปลีย่ นแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๖ จํานวน ๑ รายการ ของหน่วยงานกองช่าง โปรดยกมือครับ
ทีป่ ระชุม มีมติ เห็นชอบ ๑๖ เสียง
ไม่มาประชุม ๑ เสียง
งดออกเสียง

๑ เสียง

ระเบียบวารที่ ๕ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ ระเบียบวารที่ ๕ เรือ่ งอื่นๆ มีสมาชิกสภาท่านในจะเสนอแนะ
ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญครับ
นายมะสดี หะยียะปาร์ เรียนท่านประธานสภา นายกเทศมนตรี สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ
เลขานุการนายกเทศมนตรี ทุกท่าน และผู้เข้าร่วมการประชุมสภาทุกท่าน ผมนายมะสดี หะยียะปาร์
เลขานุการนายกเทศมนตรี ก่อนทีจ่ ะเข้าวาระอื่นๆ ผมขอแก้ไขในส่วนของ
ระเบียบวาระที่ ๓ ข้อ ๓.๑.๑ การจัดการระบบระบายน้ําบริเวณสีแ่ ยกตือ
เบาะ สามแยกเบอร์เส้ง บ้านปรามีแต ขอแก้ไขในส่วนของสามแยก
เบอร์เส้งเป็นสีแ่ ยกเบอร์เส้งครับ ขอบคุณครับ

- ๓๔ -

นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ เชิญสมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๑ ครับ
ประธานสภาเทศบาล
นายอับดุลนาเซร์ ฮะ เรียนท่านประธานสภา และฝ่ายบริหาร สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๑ กระผมนายอับดุลนาเซร์ ฮะ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก เขตที่
๑ ท่านประธานสภาครับ ผมมีเรือ่ งขอหารือผ่านประธานสภาไปถึงฝ่าย
บริหาร วันนีผ้ มไม่ได้จะมาอภิปราย แต่เป็นเพียงการหารือเพือ่ จะได้แก้ไข
ปัญหาไปด้วยกัน ในเรือ่ งของสัตว์เร่รอ่ นครับ ซึ่งวัวเร่รอ่ นเหล่านัน้ มี
เจ้าของทุกตัว แต่ไม่ได้รบั การดูแลให้ดี ซึ่งวัวเหล่านัน้ ได้สร้างความลําบาก
ในการสัญจรไปมา กีดขวางเส้นทางการจราจร ท่านประธานสภาครับ เรา
มีมาตรการจะแก้ไขปัญหานีอ้ ย่างไร ในเมือ่ เจ้าของวัวไม่ได้ให้ความร่วมมือ
กับทางเทศบาลฯ ซึ่งทางเทศบาลฯ ได้ปดิ ป้ายประกาศทางจราจรแล้ว ให้
เจ้าของสัตว์เลีย้ งต่างๆ ได้อ่าน ซึ่งสัตว์เลีย้ งนัน้ อ่านหนังสือไม่ออกครับ ผม
ได้รบั การร้องเรียนจากชาวบ้านหลายครัง้ ว่าเกิดอุบตั ิเหตุรถชนกับสัตว์
เร่รอ่ นบ่อยครัง้ ในเขตพืน้ ทีข่ องผมเอง เขตที่ ๑ เป็นสายหลักของเทศบาล
เริม่ จากสีแ่ ยกอนามัยสะเตงนอก ถึงสามแยกหน้าเทศบาลฯ มีวัวอยูบ่ น
ถนนเต็มถนน ตัง้ เวลา ๔ โมงเย็น จนถึงเช้า ของอีกวันหนึง่ บางครัง้ ได้เกิด
อุบตั ิเหตุรถสัญจรไปมาชนวัวทีก่ ีดขวางอยูบ่ นถนน แต่เจ้าของวัวก็
ไม่ยอมรับว่าเป็นของตน เพราะหากยอมรับจะต้องชดเชยใช้ค่าเสียหาย
ผลกระทบต่อมาก็ทาํ ให้ถนนหนทางสกปรกเต็มไปด้วยมูลวัว เช่น หน้า
ตลาดนัดวันจันทร์ เวลาชาวบ้านไปจับจ่ายซื้อของ ก็ส่งกลิน่ เหม็น ขนาดว่า
เทศบาลมีโครงการ Big Cleaning Day ทุกเดือนแล้ว ก็ยงั ไม่เพียงพอ
เพราะมูลสัตว์บนท้องถนนเยอะมาก กระผมเห็นสมควรว่า เราควรเรียก
เจ้าของสัตว์ มานัง่ คุยกันว่าจะแก้ไขปัญหาจุดนีไ้ ด้อย่างไร เพือ่ เป็นการลด
อุบตั ิเหตุและทําให้เส้นทางสัญจรไปมาสะดวกมากขึ้น ผมมีเรือ่ งเสนอ
เพียงเท่านีค้ รับ ขอบคุณมากครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ สมาชิกสภาท่านใด มีการเสนอแนะเพิม่ เติม เชิญครับ
ประธานสภาเทศบาล

- ๓๕ นางอุมาพร ใจแผ้ว กราบเรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒ ทุกท่าน เรือ่ งอื่นๆ ดิฉันขอสอบถามดังนี้
๑) เรือ่ งประเพณีลอยกระทง ทางเทศบาลมีแนวทางในการจัด
ประเพณีลอยกระทงอย่างไร
๒) ขอทราบรายนามคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการ
ทํางานของคณะบริหาร
๓) ยุทธศาสตร์การทํางานในเทศบัญญัตินี้ จํานวนโครงการที่
ปรากฏในแผนรวม ๑๓ โครงการ ได้ปฏิบตั ิแล้ว ๕ โครงการ ส่วนทีเ่ หลือ
นัน้ ไม่ทราบว่ายังไม่ได้ดาํ เนินการหรือถูกตัดออกหรือจะนําไปรวมไว้
ดําเนินการในปีถัดไป
๔) มีหนังสือร้องเรียนจากชาวบ้าน หมูท่ ี่ ๑ ขอให้ส่งหนังสือ
ร้องเรียนเกีย่ วกับพืน้ ทีส่ าธารณะ โดยมีบา้ นหลังหนึง่ ได้นาํ ถนนทีด่ ิน
สาธารณะมาเป็นโรงจอดรถส่วนตัว โดยไม่ได้ใช้ประโยชน์ในส่วนรวม มีรปู
ถ่ายประกอบพร้อม ขอให้ช่วยดําเนินการติดตามข้อเท็จจริงด้วยว่าเป็น
อย่างไร
ดิฉันมีเรือ่ งจะสอบถามเพียงเท่านี้ ขอบคุณค่ะ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ สมาชิกสภาท่านใดมีการสอบถาม เสนอแนะเพิม่ เติม เชิญครับ
ประธานสภาเทศบาล
นายปฐม ปันสรณะ สวัสดีทา่ นประธานสภา และท่านฝ่ายบริหาร ท่านสมาชิกสภา
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒ ผู้ทรงเกียรติทกุ ท่าน ผมมีข้อเสนอแนะดังนีค้ รับ
๑) เมือ่ วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ผมได้ไปเยีย่ มเยียนชาวบ้านที่
หมูบ่ า้ นร่มเกล้า บ้านเลขที่ ๘๑/๘๑ และได้รบั การร้องเรียนว่า มีขโมยขึ้น
บ้าน จึงได้ขอให้ทางเทศบาลฯ ติดหลอดไฟแสงสว่าง จํานวน ๒ หลอด มี
หมายเลขเสาไฟต้นที่ ๑-๒๒ และ ๑-๒๓ เนือ่ งจากบริเวณดังกล่าว
มืดมาก ประกอบกับหน้าบ้านเป็นป่ารก ขอให้คณะบริหารพิจารณา
อนุเคราะห์หลอดไฟเพือ่ เพิม่ แสงสว่างด้วยครับ
๒) ซอย ส.พัฒนา บริเวณหน้าปากซอย จะมีคูน้ําลึกมาก และมี
หญ้ารกปกคลุมคูน้ํา ผมขอให้ฝ่ายบริหารช่วยพิจารณาส่งเจ้าหน้าทีไ่ ปตัด
หญ้าบริเวณดังกล่าวด้วย เนือ่ งจากเกิดอุบตั ิขึ้นบ่อยครัง้ และมีรถตกลงใน
คูน้ํานัน้ ประมาณ ๓-๔ คันแล้ว

- ๓๖ -

นายปฐม ปันสรณะ
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒

๓) ชาวบ้านบริเวณสีแ่ ยกตือเบาะ จนถึงหน้าปากซอยกิตติ
หลังจากทีท่ างเทศบาลฯ ได้ไปวางท่อระบายน้ําบริเวณใต้ถนนนัน้ ทําให้
ถนนมีสภาพขรุขระ พืน้ ถนนไม่เรียบ ไม่สะดวกแก่การสัญจร ชาวบ้านได้
ร้องขอมาว่าจะทําอย่างไรให้ถนนเรียบขึ้น
๔) ชาวบ้านซอยพุฒิพงศ์ ได้แสดงความขอบคุณมาถึงฝ่ายบริหาร
ทีไ่ ด้วางท่อระบายน้ํา เพือ่ เป็นการแก้ปญ
ั หาน้ําท่วม
ผมมีเรือ่ งเสนอเพียงเท่านีค้ รับ ขอบคุณมากครับ

นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ ขอบคุณสมาชิกสภาครับ ท่านใดมีการเสนอแนะเพิม่ เติมขอเชิญ
ประธานสภาเทศบาล
ครับ
นายศราวุธ อับดุลกอเดร์ ยานยา ขอบคุณท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนและท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๓ สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทกุ ท่าน ผมนายศราวุธ อับดุลกอเดร์
ยานยา สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก เขตที่ ๓ ต้องขอขอบคุณ
คณะบริหารผ่านยังสภาแห่งนี้ เนือ่ งจากการประชุมครัง้ ทีผ่ ่านมา ผมใน
นามตัวแทนของประชาชน พ่อแม่พนี่ ้องสะเตงนอก ได้นาํ เรียนปัญหาต่างๆ
ทีไ่ ด้เกิดขึ้น โดยเฉพาะเรือ่ งพืน้ ผิวจราจร และได้รบั การดูแลอย่างดี จาก
ทางคณะบริหาร ต้องขออนุญาตเอ่ยนาม ท่านนายกเกษมสันต์ สาแม
ท่านรองสมภพ มีเดช ท่านรองเสรี เรืองกาญจน์ และท่านรองอับดุล
อายิ สามะ ทีไ่ ด้ให้ความสําคัญใจจุดนี้ พ่อแม่พนี่ ้องผู้ปกครองนักเรียน
ฝากขอบคุณ โดยให้ผมมาขอบคุณในสภาอันทรงเกียรติแห่งนี้ ผมต้อง
ขอขอบคุณอีกครัง้ หนึง่ ขอบคุณครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ สมาชิกสภาท่านใดมีการเสนอแนะเพิม่ เติม ขอเรียนเชิญครับ
ประธานสภาเทศบาล
นางอุมาพร ใจแผ้ว ขออนุญาตอีกครัง้ ค่ะ เนือ่ งจากมีข้อเสนอแนะเพิม่ เติมอีก ๒
ข้อ
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒ คือ
๑) ถนนสายเนินหูกวาง –เนินงาม ทีท่ า่ นรองสมภพ ได้รบั ปากว่า
จะไปประสานงานกันหน่วยงานผู้รบั ผิดชอบดูแลถนนสายนี้ ไม่ทราบว่าได้
ดําเนินการไปถึงไหนแล้วค่ะ
๒) เรือ่ งทีไ่ ด้ขอเปลีย่ นระบบไฟแสงสว่าง จากไฟโ
ซล่ า เซลล์ให้เป็น
ระบบไฟแบบทัว่ ไปนัน้ ดําเนินการได้หรือไม่ค่ะ ขอบคุณค่ะ

- ๓๗ -

นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ สมาชิกสภาท่านใดจะเสนอแนะเพิม่ เติม เชิญครับ
ประธานสภาเทศบาล
นายบากอรี บาเก็ง สวัสดีครับท่านประธานสภา ผมนายบากอรี บาเก็ง สมาชิกสภา
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๑ เทศบาลเมืองสะเตงนอก เขตที่ ๑ เมือ่ สักครูน่ มี้ สี มาชิกสภา เขตที่ ๒
ได้เสนอเรือ่ งร้องเรียนของพืน้ ที่ หมูท่ ี่ ๑ ไม่ทราบว่าร้องเรียนเรือ่ งอะไร
ครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ เชิญสมาชิกสภา เขตที่ ๒ ครับ
ประธานสภาเทศบาล
นางอุมาพร ใจแผ้ว ด้วยความขอบคุณค่ะ เรียนสมาชิกสภา เขตที่ ๑ เรือ่ งทีม่ กี าร
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒ ร้องเรียนได้มอี าจารย์ทา่ นหนึง่ ซึ่งอยูใ่ นพืน้ ทีเ่ ขตนี้ ได้แจ้งมาว่า ตัง้ แต่เริม่
หาเสียงมานัน้ ท่านไม่ได้เข้าไปดูแลชาวบ้านในพืน้ ทีน่ เี้ ลย ไม่ทราบว่าจะไป
ร้องเรียนกับใคร จึงได้ทาํ หนังสือร้องเรียนฉบับหนึง่ เนือ่ งจากหน้าบ้าน
ท่านเป็นถนนสาธารณบุคคล และได้มบี า้ นหลังหนึง่ ได้ใช้ถนนเส้นนีเ้ ป็นโรง
จอดรถ จึงขอให้ทางเทศบาลฯ ผ่านท่านประธานสภา ฝากไปยังผู้บริหาร
ให้ไปตรวจสอบว่า ถนนสายนีส้ มควรเป็นพืน้ ทีส่ ่วนบุคคลหรือส่วนรวม
ดิฉันขอชี้แจงเพียงเท่านีค้ ะ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ สมาชิกสภาท่านใดจะเสนอแนะเพิม่ เติม เชิญครับ
ประธานสภาเทศบาล
นายอิทธินันท์ สาเฮาะ เรียนประธานสภาทีเ่ คารพ รวมถึงคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภา
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๓ ผู้ทรงเกียรติทกุ ท่าน ผมนายอิทธินันท์ สาเฮาะ สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
สะเตงนอก เขตที่ ๓ ผมมีเรือ่ งทีข่ อนําเสนอ คือ เรือ่ งถนนสายบาโงยดือปู
เส้นทางออกไปปรามะ เวลานีถ้ นนสายนีม้ สี ภาพเป็นหลุมเป็นบ่อมากขึ้น
เนือ่ งจากมีรถสิบล้อวิ่งขนดินบนถนนสายนี้ ผมอยากขอให้เจ้าหน้าทีไ่ ป
ติดตามและดําเนินการเกีย่ วกับผู้ขับขี่รถสิบล้อ ซึ่งปัจจุบนั นีส้ ภาพถนนนัน้
ย้าํ แย่มากกว่าเดิม ผมขอให้ทางเทศบาลเมืองสะเตงนอกหาวิธแี ก้ปญ
ั หา
ร่วมกับผู้ดาํ เนินการรถสิบล้อว่าควรดําเนินการอย่างไรต่อไป ขอบคุณครับ

- ๓๘ นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ เชิญสมาชิกสภา เขตที่ ๑ ครับ
ประธานสภาเทศบาล
นายบากอรี บาเก็ง เรียนท่านประธานสภา ผมนายบากอรี บาเก็ง สมาชิกสภา
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๑ เทศบาลเมืองสะเตงนอก เขตที่ ๑ ผมขอถามท่านสมาชิกสภา เขตที่ ๒
ว่าอาจารย์ทที่ า่ นได้เอ่ยมานัน้ มีนามว่าอะไร อยูถ่ นนซอยอะไร ผมยังนึก
ภาพไม่ออกว่าอยูจ่ ดุ ไหน ขอบคุณมากครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ เชิญสมาชิกสภา เขตที่ ๒ ครับ
ประธานสภาเทศบาล
นางอุมาพร ใจแผ้ว ขอบคุณคะ ถ้าเช่นนัน้ ดิฉันขอฝากหนังสือร้องเรียนฉบับนีใ้ ห้กับ
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒ สมาชิกสภา เขตที่ ๑ ได้ทาํ หน้าทีต่ ่อไป ซึ่งผู้รอ้ งชื่ออาจารย์ประดับ นวล
ลออ อยูบ่ า้ นเลขที่ ๖๕/๑ หมูท่ ี่ ๒ ซอยเรืองฤทธิ์ ถนนสุขยางค์ ตําบลสะ
เตงนอก อําเภอเมือง จังหวัดยะลา อยูห่ ลังบ้านอาจารย์วันมูฮัมหมัดนอร์
มะทา ขอบคุณคะ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ ขอเชิญฝ่ายบริหารชี้แจงข้อซักถาม เชิญครับ
ประธานสภาเทศบาล
นายสมภพ มีเดช ขออนุญาตท่านประธานสภา ขอกล่าวสวัสดีทา่ นนายก รองนายก
รองนายกเทศมนตรี ท่านสมาชิกสภา ผู้อํานวยการกองทุกท่าน คําถามเมือ่ สักครูท่ ที่ า่ นสมาชิก
สภา ผู้ทรงเกียรติ ท่านปฐม ปันสรณะ ได้สอบถามเรือ่ งขอหลอดไฟแสง
สว่างนัน้ ผมขอทราบบ้านเลขทีอ่ ีกครัง้ ครับ
นายปฐม ปันสรณะ บ้านเลขที่ ๘๑/๘๑ หมูบ่ า้ นร่มเกล้า (บ้านหลังคาแดง) เสาไฟ
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒ หมายเลขที่ ๑-๒๒ และ ๑-๒๓ และหน้าบ้านจะเป็นป่ารกครับ
นายสมภพ มีเดช ขอบคุณครับ ในเรือ่ งการขอหลอดไฟดังกล่าวนัน้ ผมจะให้
รองนายกเทศมนตรี เจ้าหน้าทีไ่ ปติดตามตรวจสอบดูว่า สามารถดําเนินการติดตัง้ ได้หรือไม่
ตรวจสอบว่ามีคสู่ ายหรือไม่ ถ้ามีจะรีบดําเนินการต่อไปครับ
- ซอย ส.พัฒนา มีหญ้ารกปกคลุมคูระบายน้ํา ผมจะให้เจ้าหน้าที่
ดําเนินการต่อไปครับ
- สีแ่ ยกตือเบาะ ถนนทรุดและขรุขระ ให้ปรับและแก้ไขนัน้ ตอนนี้

- ๓๙ -

นายสมภพ มีเดช
รองนายกเทศมนตรี

ขอเรียนว่า จากการทีไ่ ด้ไปทําคูระบายน้ําเสร็จแล้วนัน้ ส่งผลให้ถนนขรุขระ
จริง ซึ่งกระบวนการในการทํางานนัน้ ได้ใช้ทรายในการถมทีเ่ พือ่ ปรับพืน้
ระดับและต้องรอให้ดินอัดแน่นก่อน หลังจากดินทรุดตัวลงก็ต้องรอสักพัก
หนึง่ และหลายเดือนทีผ่ ่านมา ได้ทาํ การปรับพืน้ แล้ว และถนนจะต้องทรุด
ลงอีกครัง้ หนึง่ เพราะตอนนีเ้ ป็นกระบวนการในการทํางานครับ หลังจาก
นัน้ เราจึงจะสามารถปรับและแก้ไขได้อีกครัง้ หนึง่ ตอนนีใ้ ห้ถนนสายนัน้ ใช้
การได้ไปก่อน เพือ่ เป็นการบรรเทาเรือ่ งการจราจร และจะดําเนินการ
แก้ไขให้ต่อไป
- ซอยพุฒิพงศ์ ชาวบ้านได้กล่าวขอบคุณ ผมและคณะบริหาร
ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภามากครับ ทีไ่ ด้นาํ ข่าวสารข้อความอันดีมาฝาก
ถึงฝ่ายบริหาร และสมาชิกสภาทุกๆ ท่าน เรายินดีทจี่ ะทํางานให้เกิดผลดี
กับทุกๆ ซอยครับ
- ท่านศราวุธ อับดุลกอเดร์ ยานยา ได้ขอบคุณเรือ่ งถนนหมูท่ ี่ ๔
คณะบริหารก็ต้องขอขอบคุณเช่นกันครับ
- คุณอุมาพร ใจแผ้ว สอบถามเรือ่ งถนนสายเนินหูกวางปอเนาะ
ญีฮัจย์ ว่าได้ดาํ เนินการไปถึงไหนแล้ว และในส่วนเรือ่ ง
ไฟฟ้าแผงโซลาเซลล์ บริเวณถนนหลังอนามัยนัน้ กําลังดําเนินการให้ครับ
ท่านอิทธินันท์ สาเฮาะ สอบถามเรือ่ งรถสิบล้อ ทีถ่ นนสาย
บาโงยดือปู ผมจะให้เจ้าหน้าทีล่ งไปตรวจสอบและประสานกับ
ผู้ประกอบการต่อไป เพราะถนนบางเส้นทางในตําบลสะเตงนอก ไม่ควรให้
รถสิบล้อวิ่ง เนือ่ งมีถนนลานเส้นทีเ่ ราได้ทาํ การพัฒนาไปแล้ว ไม่อนุญาต
ให้รถบรรทุกสิบล้อ ขนาด
๒๑ ตัน ใช้สัญจรได้ครับ
ไม่ทราบว่ามีสมาชิกสภาท่านใดจะเพิม่ เติมหรือไม่ครับ เมือ่ ไม่มผี ม
ขอฝากข่าวประชาสัมพันธ์เรือ่ งประเพณีลอยกระทง ในวันที่ ๒๘
พฤศจิกายน ๒๕๕๕ นี้ ผมขอความร่วมมือ ขอความอนุเคราะห์เพือ่ น
สมาชิกสภาทุกๆ ท่าน ได้โปรดมาร่วมงานนีแ้ ละท่านใดทีส่ ามารถติดต่อ
เรือ่ งการแสดงในพืน้ ทีข่ องท่านได้อย่างไร สามารถนําเสนอมายังเจ้าหน้าที่
สํานักปลัด หรือกองการศึกษาได้ครับ และช่วยประชาสัมพันธ์งานลอย
กระทงของเราให้ชาวบ้านได้รบั ทราบด้วย ขอบคุณครับ

- ๔๐ -

นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ ขอบคุณฝ่ายบริหารครับ มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอแนะ
ประธานสภาเทศบาล เพิม่ เติม เรียนเชิญครับ ถ้าไม่มผี มขอปิดการประชุม
ปิดการประชุม เวลา ๑๒.๓๐ น.
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