รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ (ครั้งที่ ๒)
วัน พฤหัสบดี ที่ ๒๗ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
______________________
รายชื่อผู้มาประชุม
๑. นายอับดุลอาซิซ
หะยีปิยวงศ์
ประธานสภาเทศบาล
๒. นายมะยูโซ๊ะ
โต๊ะแว
รองประธานสภาเทศบาล
๓. นายอับดุลนาเซร์
ฮะ
สมาชิกสภาฯ เขตที่ ๑
๔. นายสุกรี
เจ๊ะเงาะ
สมาชิกสภาฯ เขตที่ ๑
๕. นายดอเลาะ
สะหัดอีตา
สมาชิกสภาฯ เขตที่ ๒
๖. จ่าสิบเอก วรดร
รอดทุกข์
สมาชิกสภาฯ เขตที่ ๒
๗. นายบัญชา
ศิริ
สมาชิกสภาฯ เขตที่ ๒
๘. นายสมชัย
หิตานุกูล
สมาชิกสภาฯ เขตที่ ๒
๙. นายปฐม
ปันสรณะ
สมาชิกสภาฯ เขตที่ ๒
๑๐. นางอุมาพร
ใจแผ้ว
สมาชิกสภาฯ เขตที่ ๒
๑๑. นายอดุลย์
แวโวะ
สมาชิกสภาฯ เขตที่ ๓
๑๒. นายอับดุลเลาะ
กาซอ
สมาชิกสภาฯ เขตที่ ๓
๑๓. นายอิทธินันท์
สาเฮาะ
สมาชิกสภาฯ เขตที่ ๓
๑๔. นายเพาซี
มะเด็ง
สมาชิกสภาฯ เขตที่ ๓
๑๕. นายศราวุธ อับดุลกอเดร์ ยานยา
สมาชิกสภาฯ เขตที่ ๓
๑๖. นายสมหมาย
ลูกอินทร์
เลขานุการสภา

รายชื่อผู้ไม่มาประชุม
๑. นายกราซี แวนะลัย
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๑
๒. นายบากอรี บาเก็ง สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๑

(ลาป่วย)
(ไปราชการ)

รายชื่อผู้มาประชุม
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

นายเกษมสันต์
นายเสรี
นายสมภพ
นายอับดุลอายิ
นายมะสดี

สาแม
เรืองกาญจน์
มีเดช
สามะ
หะยียะปาร์

นายกเทศมนตรีฯ
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรีฯ
รองนายกเทศมนตรีฯ
เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ
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๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.

นายเกรียงศักดิ์
นายอาฮาหมัด
นางนริศรา
นายกาแมน
นางสาวต่วนมารีนี
นายอันวารี

อินทรสกุล
ดือราแม
สาและ
อาดหมาด
เด่นอุดม
แวหะยี

หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
ผู้อานวยการกองคลัง
ผู้อานวยการกองช่าง
เจ้าพนักงานธุรการ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน

นายสมหมาย ลูกอินทร์ บัดนี้ถึงเวลาประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก ขณะนี้
เลขานุการสภา ท่านสมาชิกสภาอยู่ในที่ประชุมเกินกึ่งหนึ่งถือว่าครบองค์ประชุม ขอเชิญ
ท่านประธานสภาดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ เรียนท่านนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภา
ประธานสภา หัวหน้าส่วนทุกส่วนราชการ ผม
ขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลเมือง
สะเตงนอก ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ (ครั้งที่ ๒) ประจาปี
พ.ศ. ๒๕๕๗ วันพฤหัสบดี ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๓๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ ๑.๑ นายกราซี แวนะลัย สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
ประธานสภา สะเตงนอก เขตที่ ๑ ขออนุญาตลาป่วย
๑.๒ นายบากอรี บาเก็ง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
เขตที่ ๑ ขออนุญาตไปสอบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ (ครั้งที่ ๑) เมื่อวันที่ ๒๔
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ ขอเรียนเชิญเลขานุการสภาดาเนินการต่อไปเชิญครับ
ประธานสภา
นายสมหมาย ลูกอินทร์ ท่านใดเห็นชอบรับรอง
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมือง
เลขานุการสภา สะเตงนอก ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ (ครั้งที่ ๑) เมื่อวันที่
๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
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ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ ๑๓ เสียง
ไม่มาประชุม ๒ เสียง
งดออกเสียง ๒ เสียง
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่ค้างพิจารณาขอความเห็นชอบ จ่ายขาดเงินสะสมเพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
เขตเลือกตั้งที่ ๓ (แทนตาแหน่งที่ว่าง)
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาท่านใดมีการอภิปรายเชิญครับ
ประธานสภา
นายอับดุลนาเซร์ ฮะ กราบเรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภา เขตที่ ๑ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายอับดุลนาเซร์ ฮะ สมาชิกสภา
เทศบาลเมืองสะเตงนอก เขตที่ ๑
ตามที่สภาได้ประชุมสภาครั้งที่ผ่านมา คือเรื่องค้างพิจารณาขอ
ความเห็นชอบจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก เขตเลือกตั้งที่ ๓ (แทนตาแหน่งที่ว่าง)
ผมได้ดูเอกสารตามที่เจ้าหน้าที่ได้ส่งมาให้นั้น ในการตัดยอด
งบประมาณในการจ่ายขาดเงินสะสมในครั้งนี้และยังมีอีกหลายข้อที่จะต้อง
มีการตัดงบประมาณในการใช้จ่าย เช่น ค่าป้ายคัตเอาท์ ในเมื่อเวลา
กระชั้นชิด เพราะว่าจะเลือกตั้งในวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๗ นี้
ดังนั้น ผมขอเสนอว่าในการพิจารณาการจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อ
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
เขตเลือกตั้งที่ ๓ (แทนตาแหน่งที่ว่าง)
ผมขอเสนอให้ใช้งบประมาณ
๗๕๐,๐๐๐ บาท (เงินเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ขอผู้รับรองด้วยครับ
ผู้รับรอง ๖ เสียง
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาท่านใดมีการอภิปรายเชิญครับ
ถ้าไม่มีผมขอปิดการ
ประธานสภา
อภิปรายในระเบียบวาระที่ ๓ นี้ เรียนเชิญเลขานุการสภาดต่าเนิ
อไปเชิ
นการญครับ
นายสมหมาย ลูกอินทร์ ต่อไปจะให้ที่ประชุมลงมติ ว่าเห็นชอบตามร่างเดิมงบประมาณ
เลขานุการสภา
๙๐๔,๕๓๑.๗๕ บาท
(เงินเก้าแสนสี่พันห้าร้อยสามสิบเอ็ดบาท เจ็ดสิบห้าสตางค์)
หรือเห็นชอบตามที่นายอับดุลนาเซร์ ฮะ สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
สะเตงนอก เขตที่ ๑ เสนอ จานวนเงิน ๗๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท
(เงินเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
ท่านใดเห็นชอบให้จ่ายขาดเงินสะสมจานวนเงิน ๗๕๐,๐๐๐.๐๐
บาท (เงินเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) โปรดยกมือขึ้นครับ
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ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ ๑๐ เสียง
นายสมหมาย ลูกอินทร์ ท่านใดเห็นชอบให้จ่ายขาดเงินสะสมจานวนเงิน
เลขานุการสภา (เงินเก้าแสนสี่พันห้าร้อยสามสิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์)
โปรดยกมือขึ้นครับ
ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ - เสียง
ไม่มาประชุม ๒ เสียง
งดออกเสียง ๕ เสียง

๙๐๔,๕๓๑.๗๕ บาท

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาท่านมีการสอบถามเสนอแนะเชิญครับ
ประธานสภา
นายดอเลาะ สะหัดอีตา เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุม
สมาชิกสภา เขตที่ ๒ ทุกท่าน ผมนายดอเลาะ สะหัดอีตา สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
เขตที่ ๒ ด้วยในวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๗ จัดการกุศลบ้านลาโจ๊ะ
หมูที่ ๑๒ ตาบลสะเตงนอก ผมขอเชิญท่านคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน และผมขออนุเคราะห์รถเจซีบีเพื่อปรับพื้นที่
บริเวณงาน
เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ นี้ ผมได้ขอรถเจซีบีเพื่อให้ไป
ดาเนินการปรับพื้นที่ ปรากฏว่าเครื่องจักรได้มีปัญหาระบบขัดข้องไม่
สามารถดาเนินการต่อไปได้ ดังนั้น ผมขอให้คณะผู้บริหารที่รับผิดขอบใน
ส่วนนี้ ไปปรับปรุงพื้นที่ดังกล่าวด้วยขอบคุณครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาท่านใดมีการสอบถามเสนอแนะ เรียนเชิญครับ
ประธานสภา
นายอิทธินันท์ สาเฮาะ เรียนประธานสภาที่เคารพ
สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ตลอดจน
สมาชิกสภา เขตที่ ๓ คณะผู้บริหารทุกท่าน
เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ผมได้คุยกับท่านรองเสรี เรื่อง
การขุดลอกคูระบายน้าที่ไหลลงสู่หมู่ที่ ๑๓ แต่ปัญหาก็มีอยู่บางจุดที่
เจ้าของพื้นที่เขาไม่ยอมให้ขุดลอก แต่น่าจะดาเนินการสิ้นสุดแค่ตรงจุดนั้น
ที่ผมได้คุยกับท่านรองเสรีมีอยู่ว่า เรื่องน้าที่ติดตรงสามแยกทางโค้งตรงหน้า
สวนปาร์มของเถ้าแก่ช้าง ช่วงน้าท่วมครั้งที่แล้วท่านรองสมภพได้ไปดูกับ
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นายอิทธินันท์ สาเฮาะ รองปลัดเทศบาล ผมก็ไม่ทราบว่าดาเนินการไปถึงไหนแล้ว ตามที่ท่าน
สมาชิกสภา เขตที่ ๓ รองเสรีได้เสนอมาว่า ถ้าใส่ท่อกลมท่อเดิมไม่ทราบว่าได้หรือไม่ ผมก็ได้
ไปคุยกับชาวบ้านมาสรุปว่า ถ้าใส่ท่อกลมเดิมก็จะอุดตันเหมือนเดิม
สรุปตรงนั้น ต้องใส่ท่อบล็อก ขณะนี้รถกาลังขุดลอกอยู่ ชาวบ้านก็ได้ชื่นชม
มาว่าทาได้สวยและทาได้ดีมากฝากมาขอบคุณทางเทศบาลที่ได้ขุดลอกคู
ดังกล่าว ขณะนี้ที่ต้องการด่วนถ้าเป็นไปได้ตอนนี้กาลังขุดลอกถ้ามี
งบประมาณพอที่จะทาให้เร่งด่วนก็จะได้ดูดีกว่านี้ ก็ขอฝากคณะผู้บริหารทุก
ท่านพิจารณาด้วยขอบคุณครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาท่านใดมีการอภิปรายเชิญครับ
ประธานสภา
นายอับดุลนาเซร์ ฮะ กราบเรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
สมาชิกสภา เขตที่ ๑ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายอับดุลนาเซร์ ฮะ สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองสะเตงนอก เขตที่ ๑ ในฐานะที่ผมเป็นสมาชิกสภาที่ได้รับเลือกตั้งจาก
ประชาชนในเขตพื้นที่เขตที่ ๑ ผมได้คะแนนมาหนึ่งพันสี่ร้อยกว่าคะแนน
ได้ลาดับที่สี่ ได้ความไว้วางใจจากประชาชนในพื้นที่ให้ผมได้ดารงตาแหน่ง
สมาชิกสภาและได้ให้ความเป็นปากเป็นเสียงในสภาแห่งนี้ ในวันนี้ผมมีหนึ่ง
ประเด็น ผมได้ประชุมสภาและได้สอบถามในสภาแห่งนี้มาแล้วสองครั้งยัง
ไม่ได้ครับคาตอบและในวันนี้ผมขอให้ผู้ที่รับผิดชอบ ให้คณะผู้บริหารช่วย
ตอบให้ผมได้ทราบผมได้ตั้งคาถามไว้ว่า ห้องข้าง ๆ ห้องนายกเทศมนตรีเขา
ได้รับค่าตอบแทนค่าจ้างที่ใด สถานที่ใด ในเมื่อเขารับค่าจ้างที่เทศบาลเมือง
สะเตงนอกและผมขอถามว่าเขาเซ็นชื่อที่ใด ผมได้ไปสารวจในสมุดเซ็นชื่อ
ของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองสะเตงนอก แต่ผม
ดูแล้วไม่มีแม้แต่คนเดียวที่เซ็นชื่อในสมุดเล่มนี้ ผมก็ไม่ทราบว่าจะทา
อย่างไร เพราะว่าผมเองก็ไม่รู้จักและผมก็ได้ไปตรวจดูเอกสารได้มีการจ่าย
ค่าจ้างซึ่งมีพนักงานดังนี้
๑. นายกอรี
สาแม
๒. นายดลวัฒน์ คาสุวรรณ
๓. นายไพฑูรย์ ทองคุปต์
๔. นายมงคล พรหมสุวรรณ
สี่คนเหล่านี้ ได้รับค่าจ้างจากเทศบาลเมืองสะเตงนอก เดือนละไม่ต่ากว่า
เกาพันบาท แต่ผมก็ยังไม่ทราบว่าเขามาเซ็นชื่อที่ใดหรือว่าเทศบาล
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นายอับดุลนาเซร์ ฮะ แบ่งเป็นสองขั้วอีกขั้วหนึ่งเซ็นชื่อที่สมุดเซ็นชื่อที่ตั้งไว้อยู่ที่เดิมหรืออีกขั้วหนึ่ง
สมาชิกสภา เขตที่ ๑ ไปเซ็นชื่อที่ข้างหลังข้างห้องนายกเทศมนตรีผมก็ไม่ทราบเหมือนกัน
ถ้าอย่างนั้นจริง ๆ ผมถามว่าเขาใช้อภิสิทธิ์ใดที่ไม่มาเซ็นชื่อร่วมกับพนักงาน
ท่านอื่น ๆ แล้วเราจะทราบได้หรือไม่ว่าบุคคลเหล่านี้เขามาปฏิบัติหน้าที่
มาปฏิบัติงานจริงหรือไม่ แต่บางท่านผมขอชื่นชมว่าเขาทางานจริง
อย่างเช่นคุณกอรี สาแม ผมยอมรับว่าเขาทางานจริงเขาลงพื้นที่
ตลอดเวลา บางครั้งอาจมีรถแมคโครหรือว่าเจซีบีมาขุดลอกคูระบายน้า
เขาก็จะอยู่ตรงนั้นตลอดเวลาเขาบริการจริง ๆ ผมขอยอมรับตรงนั้น แต่
บางท่านผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเขาอาจจะลาก็ได้ผมก็ไม่ทราบเพราะว่า
เขาไม่ได้มาเซ็นชื่อตรงนี้ แต่ถ้าว่าเขาเซ็นชื่อในเล่มนี้ ผมได้ไปตรวจสอบ
แล้วในเล่มนี้และได้ไปถ่ายเอกสารมา พร้อมที่จะมอบให้ท่านประธานสภา
ถ้าท่านประธานสภาขอตรวจสอบ ผมพร้อมที่จะมอบให้เพราะว่าผมดูแล้ว
ไม่มีรายชื่อที่ผมนาเรียนมาเมื่อสักครู่ ผมอยากให้คณะผู้บริหารและผู้ที่
เกี่ยวข้องโดยตรงช่วยกาชับตรงนี้ด้วย เพราะว่าพนักงานคนก่อน ๆ ก็ได้
กาชับตรงนี้เขาก็ทาตามที่เสนอในสภาแห่งนี้ไม่รู้กี่ครั้งเวลามาทางานและ
เวลากลับ แต่สี่ท่านนี้ผมไม่ทราบว่าเขามาทางานจริงหรือไม่ แต่คนที่ทางาน
ผมก็ชื่นชม ส่วนคนที่ไม่มาทางานเขาเจ็บป่วยหรือว่าลาอย่างไร ผมอยาก
ทราบตรงนี้ด้วยขอบคุณครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ เรียนเชิญคณะผู้บริหารชี้แจงเชิญครับ
ประธานสภา
นายเกษมสันต์ สาแม ผมจะใช้สิทธิ์ไม่ชี้แจงก็ได้ แต่เมื่อมีส่วนถูกพาดพิงก็ยินดีจะชี้แจง
นายกเทศมนตรี เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน
เจ้าหน้าที่ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายเกษมสันต์ สาแม
นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก ยินดีทุกเรื่องนาเรียนชี้แจงตามที่ท่าน
สมาชิกสภาข้องใจ จากที่ฟังมาเจ้าหน้าที่ที่อยู่ข้างห้องผม ตามที่ผ่านมาที่
เราได้รับทราบมา มาใหม่ ๆ เขาก็ออกสารวจแหล่งน้าตั้งแต่ต้นน้าจน
กระทั้งถึงปลายน้าและแอ่งน้าที่มาของน้าจุดนี้ วิธีแก้ปัญหาแถวหลังวัดตรี
มิตรส่วนหนึ่งก็เป็นผลงานของเจ้าหน้าที่ที่อยู่ข้างห้องผมด้วยเหมือนกัน
เป็นอันว่าบรรลุวัตถุประสงค์ไปด้วยดีจากที่ผ่านมาแก้ปัญหาไม่ได้
เจ้าหน้าที่ที่อยู่ข้างห้องผมได้ทาการแก้ปัญหาและงบประมาณปรากฏว่า
แก้ปัญหาในส่วนนั้นได้ หลังวัดตรีมิตรถนนพงศ์เจริญ และหลังจากนั้นได้
ไปสารวจหน้าโรงเรียนนิบงพัฒนา ได้จัดทาแบบแปลนในการแก้ไขปัญหาน้า
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นายเกษมสันต์ สาแม บอกได้ว่าผลงานของ
เจ้าหน้าที่ที่อยู่ข้างห้องผมนั้น และที่
ดาเนินการ
นายกเทศมนตรี ทุกวันนี้ เป็นผลงานของเจ้าหน้าที่นั้นด้วยเหมือนกันโดยวิ่งงบประมาณของ
กรมทรัพยากรน้าวงเงินเกือบแปดล้านกว่าบาท ตามที่ท่านสมาชิกสภาคุณ
อิทธินันท์ สาเฮาะ ได้นาเรียนมาเมื่อสักครู่เรื่องคูระบายน้าที่ผมได้รับทราบ
มาที่กรมทรัพยากรน้าที่จังหวัดสงขลาก็เป็นเจ้าหน้าที่ที่ทางานอยู่ข้างห้องผม
เหมือนกันที่ดึงงบประมาณนี้มา และในการเซ็นชื่อนี้ยินดีที่จะติดตามและ
จะสอบถามในการบังคับบัญชาหัวหน้างานในเรื่องพนักงานเจ้าหน้าที่
เทศบาลเมืองสะเตงนอก มีตั้งแต่ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้า
สานักปลัดเทศบาล ผู้อานวยการกองทุกกองดูแล พร้อมที่จะติดตามจะ
นาเสนอมาพูดคุยมาชี้แจงอาจจะเป็นการประชุมสภาก็ได้ เพราะอธิบายจะ
ละเอียด ผมเพียงแต่ว่าได้บรรลุวัตถุประสงค์ของผมแล้วขอบคุณครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ เรียนเชิญท่านรองนายกเทศมนตรีเชิญครับ
ประธานสภา
นายเสรี เรืองกาญจน์ เรียนท่านประธานสภา ท่านนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล
รองนายกเทศมนตรี พนักงานเทศบาล ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมจะอธิบาย
รายละเอียดตามที่ท่านสมาชิกสภาได้นาเรียนชี้แจงเกี่ยวกับท่อบล็อก
เพราะท่านได้มาประสานกับผมเกี่ยวกับท่อบล็อกผมก็ได้ประสานเจ้าของ
โครงการเพราะเจ้าของโครงการอับดับแรก ก่อนที่เขาจะลงพื้นที่เขาได้
ประสานมากับผม ผมก็ได้ลงพื้นที่ด้วยตนเองและเขาได้บอกมาอีกว่าถ้า
สมาชิกสภาหรือว่าชาวบ้านต้องการท่อไม่ใช่ท่อบล็อกเขาจะใส่ให้
เพราะอยู่ในตัวโครงการ เขาสามารถเบิกท่อจากตัวโครงการได้แต่ท่อบล็อก
นี้ตามที่ผมได้บอกกับท่านสมาชิกสภาแล้วว่า เขาไม่มีในตัวแบบท่อบล็อก
แต่ถ้าจะใส่ท่อสองช่องสามช่องนี้เขาสามารถใส่ได้ แต่ท่อบล็อกนี้
เขาไม่สามารถดาเนินการได้ ก็ต้องอยู่ในส่วนของเทศบาลเมืองสะเตงนอก
ไม่ทราบว่าได้หรือไม่
อีกหนึ่งประเด็นตามที่สมาชิกสภาเทศบาลเขตที่ ๑ ได้เสนอให้ทาง
คณะผู้บริหารได้ทาการตรวจสอบ ตามที่ท่านได้ตรวจสอบว่าในการเซ็นชื่อ
ว่าเดือนนี้ไม่มีการเซ็นชื่อ ดังนั้นผมขออนุญาตตรงนี้ บังคับให้เซ็นชื่อที่
เดียวกันเหมือนพนักงานท่านอื่น ๆ จะได้อยู่ชุดเดียว เพราะว่า
ท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้ตรวจสอบชัดเจนแล้วว่า ไม่มีการเซ็นชื่อเข้าออก
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นายเสรี เรืองกาญจน์
ในส่วนคณะผู้บริหารไม่ว่าจะเป็นผมหรือรองยิ พวกเราก็ดูกันทุกคนใคร
รองนายกเทศมนตรี ทางานใครไม่ทางานอยู่ที่ผลงาน แต่ที่ว่างบประมาณแปดล้านกว่าบาทนี้คือ
คนแรกที่ผมได้ประสานนี้คือเจ้าของโครงการบริษัทผลดีเขาประสานมา
ฉะนั้น อยากให้ทุกท่านรับทราบว่ามีอะไร เพราะผมประสาน
ตลอดมานั่งคุยกันเรื่องโครงการที่จะต่อยอดผมก็ได้บอกท่านสมาชิกสภาเขต
ที่ ๓ แล้ว ว่าเราจะต่อยอดถึงชลประทาน เขานาเสนอมาเราก็นาเสนอไปที่
ส่วนกลางแล้วเขตอยู่ที่จังหวัดสงขลาตามที่ท่านนายกเทศมนตรี ได้นาเรียน
มาเมื่อสักครู่ เพื่อให้สบายใจเพราะว่าครั้งหน้าก็อภิปรายอีก ก็ต้องขอ
อนุญาตท่านนายกเทศมนตรี ว่าส่วนผู้อานวยกองช่างเขามาช่วยราชการที่
เทศบาลเมืองสะเตงนอกได้รับเงินเดือนจากเทศบาลเมืองสะเตงนอกรับเงิน
ของรพช. แต่ว่าทีมงานของผู้อานวยการสี่คนรับเงินเดือนของเทศบาลเมือง
สะเตงนอก
ฉะนั้น ขอสรุปให้มาเซ็นชื่อที่เดียวกัน ถ้าไม่เป็นเช่นนี้ ต่อไปกอง
อื่น ๆ ก็จะแยกเซ็นชื่อที่เดียวกัน เพราะว่าทุกเดือนบุคลกรจะส่งรายชื่อคน
ที่มาสายส่งให้ผมจะเก็บแฟ้มทุกเดือน ถ้าสมาชิกสภาไปดูที่โต๊ะผมได้เลย
มีทุกเดือนคนที่มาสายว่ามาสายกี่ครั้ง ผมเก็บไว้ทุกเดือน เพราะผมให้ทาง
บุคลากรจัดทามา กองที่ผมรับผิดชอบผมจะเรียกมาคุยและเรียกประชุมทุก
เดือนโดยมีรองปลัดอาฮาหมัดร่วมประชุมด้วยในการตักเตือน ตรงนี้ที่เป็น
ในส่วนของกองสาธารณสุขและกองการศึกษาสอบถามได้เลย ถ้าเจอสาม
ครั้งผมจะตักเตือนด้วยเหตุผลถ้าเขามีเหตุผลเราจะอะลุ่มอล่วย ถ้าเหตุผล
ฟังไม่ขึ้นก็ต้องตักเตือนบ้าง ไม่ใช่ว่าไม่มาทางานแล้วมาเซ็นชื่อทางาน
มาตอนเช้าแล้วหาย แล้วมาเซ็นชื่อตอนเช้าอีกวันหนึ่งมีครับแบบนี้ ทุกท่าน
จะทาอย่างไรในเมื่ออาสามาทางานที่นี่ไม่ว่าตัวกระผมหรือว่าท่านสมาชิก
สภา ท่านสามารถตรวจสอบได้เลยเอาข้อมูลมาพูดคุยเป็นข้อคิดที่ดี ผม
ท่านนายกเทศมนตรี หรือว่าท่านรองนายกเทศมนตรีต้องไปปรับแผนใน
เรื่องการดูแลบุคลากรในสังกัดที่ท่านดูแลอยู่ ถ้าในส่วนกองสาธารณสุขและ
กองการศึกษา ถ้าเจ้าหน้าที่ไม่มาทางานมาบอกผมได้เลยผมจะไม่บอกใคร
ผมจะเรียกมาตักเตือน ถ้าเห็นแล้วไม่แจ้งเพราะทุกท่านจะหนัก
สายการเมืองมีวาระอยู่สี่ปี ถ้าไม่มีผลงานที่เขายอมรับได้จะไปตอบโจทย์ให้
ชาวบ้านได้อย่างไร ในส่วนของพนักงานเทศบาลถ้าเขาอยู่ต่อถ้าเขาอยู่ไม่ได้
เขาก็ย้ายไป และในส่วนลูกจ้างถ้าเขาทางานเราก็ต่อสัญญาให้ถ้าเขาไม่
ทางานเทศบาลก็ไม่ต่อสัญญาให้
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นายเสรี เรืองกาญจน์ ฉะนั้น ขอให้ทุกท่านช่วยกันตระหนักช่วยกันคิด เช่นว่าตามที่ท่าน
รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาคุณดอเลาะ สะหัดอีตา นาเรียนว่าถ้าท่านประสานกับ
เจ้าหน้าที่ถ้าเจ้าหน้าที่รับปากแล้วไม่มาดาเนินการท่านทาบันทึกได้เลยครับ
เพราะคนที่เสียหายคือท่านต่อชุมชน ดังนั้นท่านถามเจ้าหน้าที่เลยว่าทาได้
หรือไม่ ถ้าทาไม่ได้อย่าไปรับปากก่อน ตรงนี้เป็นประเด็นที่เราต้องมานั่งคิด
แก้ปัญหาว่าจะทาอย่างไร ผมขอชี้แจงเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาท่านใดมีการสอบถามเสนอแนะเชิญครับ
ประธานสภา
นายศราวุธ อับดุลกอเดร์ ยานยา เรียนท่านประธานสภา ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภา
สมาชิกสภา เขตที่ ๓ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมนายศราวุธ อับดุลกอเดร์ ยานยา สมาชิกสภา
เทศบาลเมืองสะเตงนอก เขตที่ ๓ วันนี้ต้องขออนุญาตนาข้อความจากพ่อ
แม่พี่น้องโดยเฉพาะในพื้นที่หมู่ที่ ๔ ได้กล่าวขอขอบคุณทางคณะผู้บริหาร
โดยเฉพาะท่านรองนายกเทศมนตรี ท่านรองเสรี เรืองกาญจน์
ที่ได้อนุเคราะห์รถน้าจานวน ๑ คัน รถน้าอยู่วันละสองเวลาเป็นระยะเวลา
เกือบห้าวัน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเรื่องของฝุ่นละออง เพราะว่า
ช่วงนี้เป็นช่วงหน้าแล้ง ชาวบ้านฝากบอกให้ผมในฐานะสมาชิกสภา
มานาเรียนต่อท่านคณะผู้บริหารผ่านสภาแห่งนี้ และทางชมรมผู้ปกครอง
โรงเรียนอนุบาลยานยากล่าวขอบคุณท่านเช่นกันที่ได้อานวยความสะดวก
สิ่งเหล่านี้และก็คิดว่าคงจะทาให้ดียิ่ง ๆ ขึ้น ต่อไปผมเองถ้ามีอะไรก็จะช่วย
ท่านคณะผู้บริหาร ขอบคุณครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาท่านใดมีการสอบถามเสนอแนะเชิญครับ
ประธานสภา
นายปฐม ปันสรณะ เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ
สมาชิกสภา เขตที่ ๒ ทุกท่าน ผมได้รับการร้องเรียนมาว่าจะขอรถน้าไปรดที่ซอยไชยสุวรณถึง
ซอยนันทเสน และที่ซอยเจริญสุขด้วยตรงนี้ขอความกรุณาด้วยเพราะช่วงนี้
หน้าแล้งฝุ่นมาก
ผมมีข้อเสนอจะให้วางท่อระบายน้าที่หน้ากูโบร์ตรงกันข้ามร้าน
ขนมปัง เพราะว่าตรงนั้นถนนแคบพอเวลาเขามาทาพิธีฝังศพจะมีคน
จานวนมากกลัวว่าจะเกิดเหตุบ่อยเขาร้องขอมา ทางฝ่ายบริหารเคยไป
รับปากเขาแล้วไม่ได้ไปทา
ตรงกันข้ามซอยเอ็มร้อยถนนดินเกิดล่ม ตรงนั้นจะเป็นสุดซอย
กอแก้วตรงกันข้างซอยเอ็มร้อย ขอบคุณมากครับ

- ๑๐ –
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ เรียนเชิญรองนายกเทศมนตรีชี้แจงเชิญครับ
ประธานสภา
นายอับดุลอายิ สามะ เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ
รองนายกเทศมนตรี ทุกท่าน ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
เรื่องที่กูโบร์หมู่ที่ ๙ ตาบลสะเตงนอก ตอนนี้ท่อได้วางหมดแล้วแต่
ดินลูกรังยังไม่ได้ลง ขอชี้แจงเพียงเท่านี้ครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาท่านใดมีการเสนอแนะเชิญครับ
ประธานสภา
นายปฐม ปันสรณะ ไม่ทราบว่าท่อวางอยู่ตรงไหนครับ อย่างไรผมจะได้ไปประสานกับ
สมาชิกสภา เขตที่ ๒ ชาวบ้านที่ร้องขอมา ช่วยอธิบายด้วยครับ
นายอับดุลอายิ สามะ ตอนนี้อยู่ในคูบริเวณหน้ากาแพงกูโบร์ บ่อพักยังไม่ได้สร้าง
รองนายกเทศมนตรี รอเชื่อมท่อ ขอบคุณครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ เชิญท่านรองนายกเทศมนตรีครับ
ประธานสภา
นายสมภพ มีเดช กราบเรียนท่านนายกเทศมนตรี ท่านประธานสภา
รองนายกเทศมนตรี ท่านรองนายกเทศมนตรี ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ขออนุญาต
ชี้แจงเพิ่มเติมจากท่านรองยิ เรื่องท่อที่หน้ากูโบร์ ตอนนี้ท่อมีอยู่แล้ว
กระผมรับปากกับท่านเลยว่า ผมจะดาเนินการให้ เพราะว่าดินที่ถมวันไหน
ที่ลงมือขุดที่หน้าพาณิชย์ ผมก็จะรอเอาดินนั้นไปจัดการถมให้
แต่ในระหว่างนี้ ขอฝากผ่านไปถึงฝ่ายกองช่างไปเลยว่าช่วยไปดาเนินการไป
เชื่อมท่อตรงนั้นก่อน เพื่อที่จะอานวยความสะดวกในกรณีที่มีผู้เสียชีวิตแล้ว
จะมีรถจอดจานวนมากนั้น เท่าที่เห็นถนนคับแคบและก็จะเป็นอันตราย
ตรงนั้นก็รับปากเลยว่าจะดาเนินการให้ ขอบคุณมากครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ เชิญท่านรองนายกเทศมนตรีครับ
ประธานสภา
นายเสรี เรืองกาญจน์ เพื่อได้กระชับหลักการในเรื่องเกี่ยวกับรถน้า ขอให้ท่านช่วยเขียน
รองนายกเทศมนตรี รายละเอียดว่าจะให้รดน้าที่ใดบ้าง เพราะจะได้ประสานกับดับเพลิง
บางซอยตัวกระผมเองก็ยังไม่รู้จักช่วยกรุณาประสานกับท่านรองปลัดอาฮาหมัดด้วย

- ๑๑ –
นายเสรี เรืองกาญจน์ ในส่วนของการเซ็นชื่อ เพื่อให้เราชัดเจน
อยากให้ผู้ที่เกี่ยวข้องหัวหน้า
รองนายกเทศมนตรี สานักปลัดเทศบาลหรือรองปลัดเทศบาล แจ้งให้สมาชิกสภาตามที่สมาชิก
สภาได้นาเรียนมาให้เริ่มต้นเดือนมีนาคม ๒๕๕๗ เลยครับ ฉะนั้นรองปลัด
ช่วยประสานลูกจ้างตามที่สมาชิกสภาได้นาเรียนมา ให้เช็นชื่อที่เดียวกับ
และบุคลากรจะได้รายงานผมถูก ว่าใครมาทางานใครไม่มาทางาน
ผมจะได้นาข้อมูลนี้ให้ทุกท่านได้ เพียงเท่านี้ขอบคุณครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาท่านใดมีการเสนอแนะเชิญครับ
ประธานสภา
นายอับดุลนาเซร์ ฮะ เรียนท่านประธานสภาและ
สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
สมาชิกสภา เขตที่ ๑ กระผมนายอับดุลนาเซร์ ฮะ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
เขตที่ ๑ ผมมีข้อสอบถามท่านผู้อานวยการกองช่าง เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา
ได้มีการประชุมได้เสนอให้ซื้อหินคลุกมาลงไว้ที่หน้าสานักงานเทศบาลเมือง
สะเตงนอก ไม่ทราบว่าหินคลุกตอนนี้มาแล้วหรือยัง เช่นชาวบ้านซอยกูบู
สยามและมีอีกหลายซอยไม่ว่าจะเป็นแถวลาโจะ หมู่ที่ ๒ ที่ต้องการใช้
หินคลุก ขอบคุณครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ เชิญผู้อานวยการกองช่างเชิญครับ
ประธานสภา
นายกาแมน อาดหมาด กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
ผู้อานวยการกองช่าง
ทุกท่าน ในส่วนของหินคลุก ตอนนี้ได้ลงแล้วหน้าสานักงานเทศบาลเมือง
สะเตงนอก ต้องรอให้คณะกรรมการตรวจรับก่อน สามารถเอาไป
ดาเนินการในส่วนที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านที่ขอไว้ ผมขอนาเรียน
เพียงเท่านี้ขอบคุณครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาท่านใดจะเสนอแนะเชิญครับ ถ้าไม่มีผมขอปิดการ
ประธานสภา ประชุมในวันนี้สวัสดีครับ
เลิกประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น.

(ลงชื่อ)

สมหมาย ลูกอินทร์ ผู้จดรายงานการประชุม
(นายสมหมาย ลูกอินทร์)
เลขานุการสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก

- ๑๒ -

อับดุลนาเซร์ ฮะ ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายอับดุลนาเซร์ ฮะ)
ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม

สมชัย หิตานุกูล ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายสมชัย หิตานุกูล)
กรรมการตรวจรายงานการประชุม
อับดุลเลาะ กาซอ ผูต้ รวจรายงานการประชุม
(นายอับดุลเลาะ กาซอ)
เลขานุการกรรมการตรวจรายงานการประชุม
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก ได้รับรองรายงานการประชุมฉบับนี้เรียบร้อยแล้ว เมื่อคราว
ประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก ครัง้ ที่ ๔/๒๕๕๗ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ (ครั้งที่ ๑) เมื่อวัน ๘
เมษายน ๒๕๕๗

(ลงชื่อ)

อับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์
(นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์)
ประธานสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก

