สาเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอกครั้งแรก
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖
สมัยสามัญ สมัย แรก
วัน พุธ ที่ ๓๐ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๔๖ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
______________________
รายชื่อผูม้ าประชุม
๑. นายอับดุลอาซิซ
หะยีปิยวงศ์
๒. นายมะยูโซ๊ะ
โต๊ะแว
๓. นายอับดุลนาเซร์
ฮะ
๔. นายบากอรี
บาเก็ง
๕. นายสุกรี
เจ๊ะเงาะ
๖. นายกราซี
แวนะลัย
๗. นายดอเลาะ
สะหัดอีตํา
๘. นายสมชัย
หิตานุกลู
๙. นายปฐม
ปันสรณะ
๑๐. จ่าสิบเอก วรดร
รอดทุกข์
๑๑. นายบัญชา
ศิริ
๑๒. นางอุมาพร
ใจแผ้ว
๑๓. นายกานต์ชนก
กูเ้ กียรติเนาวบุตร
๑๔. นายอิทธินันท์
สาเฮาะ
๑๕. นายศราวุธ อับดุลกอเดร์ ยานยา
๑๖. นายอดุลย์
แวโวะ
๑๗. นายเพาซี
มะเด็ง
๑๘. นายอับดุลเลาะ
กาซอ
๑๙. นายสมหมาย
ลูกอินทร์
รายชื่อผูไ้ ม่มาประชุม
- ไม่มี
-

ประธานสภาเทศบาล
รองประธานสภาเทศบาล
สมาชิกสภาฯ เขตที่ ๑
สมาชิกสภาฯ เขตที่ ๑
สมาชิกสภาฯ เขตที่ ๑
สมาชิกสภาฯ เขตที่ ๑
สมาชิกสภาฯ เขตที่ ๒
สมาชิกสภาฯ เขตที่ ๒
สมาชิกสภาฯ เขตที่ ๒
สมาชิกสภาฯ เขตที่ ๒
สมาชิกสภาฯ เขตที่ ๒
สมาชิกสภาฯ เขตที่ ๒
สมาชิกสภาฯ เขตที่ ๓
สมาชิกสภาฯ เขตที่ ๓
สมาชิกสภาฯ เขตที่ ๓
สมาชิกสภาฯ เขตที่ ๓
สมาชิกสภาฯ เขตที่ ๓
สมาชิกสภาฯ เขตที่ ๓
เลขานุการสภา

- ๒-

รายชื่อผูม้ าประชุม
๑. นายเกษมสันต์
สาแม
๒. นายสมภพ
มีเดช
๓. นายอับดุลอายิ
สามะ
๔. นายมะสดี
หะยียะปาร์
๕. นายต่วนมาหามะอับดุลกอเดร์ ต่วนกาจิ
๖. นายอนุชิต
กิตติพฒ
ุ ิพงศ์
๗. นายเกรียงศักดิ์
อินทรสกุล
๘. นางนริศรา
สาและ
๙. นางสาวต่วนมารีนี เด่นอุดม
๑๐. นางสาวปวีณา
สุหลง
๑๑. นายอันวารี
แวหะยี
เริ่มประชุม เวลา ๐๙.

นายกเทศมนตรีฯ
รองนายกเทศมนตรีฯ
รองนายกเทศมนตรีฯ
เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ
เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ
ปลัดเทศบาล
หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล
ผู้อํานวยการกองคลัง
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานธุรการ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีพ่ ฒ
ั นาชุมชน

๔๖ น.

นายสมหมาย ลูกอินทร์ บัดนี้ถึงเวลาประชุมแล้ว และมีสมาชิกสภาเทศบาลอยู่ในทีป่ ระชุม
เลขานุการสภา ครบองค์ประชุมแล้ว ขอเชิญท่านประธานสภาดําเนินการประชุมต่อไปครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ ขอความสันติสุขแด่ท่านทัง้ หลาย กระผมนายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์
ประธานสภา ประธานสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก ขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลเมือง
สะเตงนอก ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําปี ๒๕๕๖
ในวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๔๖ น. ณ ห้องประชุมเทศบาลเมือง
สะเตงนอก
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ทปี่ ระชุมทราบ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ ๑.๑ ขอให้สมาชิกสภาทุกท่าน ข้าราชการ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขอให้
ประธานสภา
ระมัดระวังในการปฏิบัตหิ น้าที่ สืบเนื่องจากเมือ่ สามสัปดาห์ทแี่ ล้ว
บุคลากรท้องถิ่น รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล และเจ้าหน้าทีฝ่ ่าย
ปกครอง ได้ถูกลอบทําร้ายถึงแก่ชีวิตและทรัพย์สิน
๑.๒ ท่านรองนายกเทศมนตรี นายเสรี เรืองกาญจน์ ไปราชการทีจ่ ังหวัด
สุราษฎร์ธานี ได้พานักกีฬาเซปัตตะกร้อ เพือ่ เข้าร่วมแข่งขันกีฬาอบจ.คัพ

- ๓–

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ ๑.๓ ขอความกรุณาสมาชิกสภาทุกท่านขอให้คล้องบัตรประจําตัวทีท่ าง
ประธานสภา
เทศบาลได้จัดทําให้ เพือ่ ความสะดวกของท่าน เมือ่ เข้าทีส่ ํานักงาน
เทศบาลเมืองสะเตงนอก ขอขอบคุณครับ
๑.๔ สืบเนื่องจากอําเภอเมืองยะลา ได้ส่งหนังสือมายังนายกเทศมนตรีเมือง
สะเตงนอก เพือ่ ให้สมาชิกสภาทุกท่านได้กรอกประวัติ เพือ่ แจ้งถึงกอง
อํานวยการรักษาความมัน่ คงภายใน ภาค ๔ ส่วนหน้า (กอ.รมน. ภาค ๔
สน.) เพือ่ จัดทําประวัตบิ ุคลากร ขอความกรุณาสมาชิกสภาทุกท่านช่วย
กรอกประวัตแิ ละส่งภายในวันนี้ ขอบคุณครับ
ทีป่ ระชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก ครั้งที่ ๑๐/
๒๕๕๕ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ (ครั้งที่ ๑) เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๕
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาท่านใดมีการแก้ไขเพิม่ เติมเชิญครับ ถ้าไม่มเี ชิญเลขานุการสภา
ประธานสภา ดําเนินการต่อไปครับ
นายสมหมาย ลูกอินทร์
ครับถ้าไม่มที ่านใดขอแก้ไขเพิม่ เติมรายงานการประชุมครั้งทีแ่ ล้ว ผมจะให้
เลขานุการสภา ทีป่ ระชุมลงมติเลยครับ
ท่านใดรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก ครั้งที่
๑๐/๒๕๕๕ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ (ครั้งที่ ๑) เมือ่ วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๕
โปรดยกมือขึ้นครับ
ทีป่ ระชุม

มีมติรับรองรายงานการประชุม ๑๕ เสียง
งดออกเสียง ๓ เสียง

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพือ่ พิจารณาขอความเห็นชอบกาหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ
ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๖
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์
ประธานสภา

เชิญเลขานุการสภาอ่านระเบียบก่อนครับ

นายสมหมาย ลูกอินทร์
ตามพระราชบัญญัตเิ ทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิม่ เติมถึง (ฉบับที่ ๑๓)
เลขานุการสภา พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๒๔ ในปีหนึ่งให้มสี มัยประชุมสามัญสี่สมัย สมัยประชุม

- ๔–

นายสมหมาย ลูกอินทร์ สามัญครั้งแรกและวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจําปี ให้สภาเทศบาลกําหนด
เลขานุการสภา และข้อ ๒๑ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้กําหนดไว้ว่าการกําหนดสมัยประชุมสามัญ ประจําปี
ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจําปี ของแต่ละสมัยในปี
นั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปีของปีถัดไป และระยะเวลาของ
สมัยประชุมสามัญประจําปี สมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่น
นําปรึกษา ในทีป่ ระชุมสามัญประจําปีสมัยแรกของแต่ละปี โดยให้นําความ
ในข้อ ๑๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ซึ่งสภาเราได้กําหนดสมัยประชุมสามัญประจําปี ๒๕๕๖ สมัยแรกไป
แล้ว ได้กําหนดวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๖ ถึง วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
ฉะนั้น ในวันนี้ให้ทปี่ ระชุมปรึกษากันว่า สมัยที่ ๒ สมัยที่ ๓ และ
สมัยที่ ๔ จะเอาห้วงเวลาใด และให้ทปี่ ระชุมกําหนดสมัยสามัญ สมัยแรก
ประจํา พ.ศ. ๒๕๕๗ ด้วย ก็แล้วแต่ทปี่ ระชุมครับ ทีน่ ี้ผมอยากจะนําเรียนที่
ประชุมว่า เมือ่ ปีทแี่ ล้วนี้ เราได้กําหนดสมัยสามัญ ประจําปี ในห้วงเวลาใดบ้าง
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ระหว่าง วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๕ ถึง
วันที่ ๒
พฤษภาคม ๒๕๕๕
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ระหว่าง วันที่
๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ ถึง
วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๕
สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ระหว่าง วันที่ ๒๐ ตุลาคม
๒๕๕๕ ถึง
วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
และได้กําหนดในสมัยสามัญ สมัยแรก ของปี พ.ศ. ๒๕๕๖ คือ
วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๕ ถึง วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
ซึ่งในวันนี้เป็นการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ สมัยสามัญ สมัยแรก
ของปี พ.ศ. ๒๕๕๖
เพราะฉะนั้น ขอให้ทปี่ ระชุมกําหนดอีก ๓ สมัย และสมัยประชุม
สามัญ สมัยแรก ของปีถัดไป ครับผม
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ เชิญสมาชิกสภาเสนอเชิญครับ สมาชิกสภา เขตที่ ๑
ประธานสภา
นายอับดุลนาเซร์ ฮะ กราบเรียนท่านประธานสภา และสมาชิกสภาทุกท่าน
สมาชิกสภา เขตที่ ๑ กระผมนายอับดุลนาเซร์ ฮะ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก เขตที่ ๑

- ๕-

นายอับดุลนาเซร์ ฮะ ระเบียบวาระที่ ๓ การกําหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒
สมาชิกสภา เขตที่ ๑ ส่วนสมัยแรกก็กําลังประชุมอยู่ สมัยที่ ๒ ผมขอเสนอ
ระหว่าง วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๖ ถึง วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาได้เสนอสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒
ประธานสภา ระหว่าง วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๖ ถึง วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖
สมาชิกสภาท่านใดจะเสนอเป็นวันอืน่ เชิญครับ ถ้าไม่มถี ือว่าทีป่ ระชุม
เห็นชอบตามสมาชิกสภานายอับดุลนาเซร์เสนอมา
เชิญสมาชิกสภาเสนอสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ เชิญครับ
เชิญครับสมาชิกสภา เขตที่ ๓
นายอดุลย์ แวโวะ เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร ตลอดจนเพือ่ นสมาชิกสภา
สมาชิกสภา เขตที่ ๓ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมนายอดุลย์ แวโวะ สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
สะเตงนอก เขตที่ ๓ ผมขอเสนอ
ระหว่าง วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ ถึง วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๖
ขอบคุณครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาท่านใดมีการเสนอเป็นวันอืน่ เชิญครับ
ประธานสภา เชิญครับสมาชิกสภา เขตที่ ๒
นางอุมาพร ใจแผ้ว กราบเรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาทุกท่าน ของสมัยที่ ๓
สมาชิกสภา เขตที่ ๒ เนื่องจากวันที่ ๕ นี้ จะยาวเกินไป อยากจะขอเสนอให้ร่นเวลาเข้ามานิดนึง
เป็นเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๖ ถึง วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ ขอบคุณค่ะ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ ขอบคุณครับ เชิญเลขานุการสภาดําเนินการชี้แจงเชิญครับ
ประธานสภา
นายสมหมาย ลูกอินทร์ คืออย่างนี้ครับ พอดีเดือนสิงหาคมนี้ มีการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
เลขานุการสภา ประจําปี ซึ่งกฎหมายก็ได้กําหนดไว้ว่าให้คณะผู้บริหารนําเสนอสภาท้องถิ่น
ภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ของทุกปี เพราะฉะนั้น ผมอยากจะให้เสนอสมัย
สามัญ ประจําปีสอดคล้องกับการเสนองบประมาณรายจ่ายประจําปีดว้ ย คือ
อยากให้มวี ันที่ ๑๕ สิงหาคม ให้ตรงกับสมัยที่ ๓ ด้วย
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ เชิญครับสมาชิกสภา เขตที่ ๒
ประธานสภา
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นางอุมาพร ใจแผ้ว กราบเรียนท่านประธานสภา ดิฉันนางอุมาพร ใจแผ้ว สมาชิกสภา
สมาชิกสภา เขตที่ ๒ เทศบาลเมืองสะเตงนอก เขตที่ ๒ ขออนุญาตเปลี่ยนแปลง จากวันที่ ๕
กรกฎาคม ๒๕๕๖ ขอเป็น วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ถึง วันที่ ๑๗
สิงหาคม ๒๕๕๖ ขอบคุณค่ะ
นายสมหมาย ลูกอินทร์ ตามทีท่ ่าน สมาชิกสภาเสนอมาเมือ่ สักครู่ วันที่ ๑๘ กรกฎาคม
๒๕๕๖
เลขานุการสภา ถึง วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ คือเกินไปหนึ่งวัน ต้องถึง
วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๖
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ มีท่านใดจะเสนอเป็นวันอืน่ อีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มเี ชิญเลขานุการสภา
ประธานสภา ดําเนินการต่อครับ
นายสมหมาย ลูกอินทร์ สําหรับ สมัยที่ ๓ ก็มที ่านสมาชิกสภาเสนอ ๒ ราย
เลขานุการสภา
ท่านแรก เสนอให้มี ระหว่างวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ ถึง วันที่ ๓
กันยายน ๒๕๕๖
ท่านทีส่ อง เสนอให้มี ระหว่างวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ถึง วันที่ ๑๖
สิงหาคม ๒๕๕๖
เพราะฉะนั้น ให้ทปี่ ระชุมลงมติ ท่านใดเห็นชอบให้มสี มัยสามัญ
สมัยที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ ถึง วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๖
โปรดยกมือขึ้นครับ
ทีป่ ระชุม มีมติเห็นชอบ ๑๑ เสียง
งดออกเสียง ๗ เสียง
นายสมหมาย ลูกอินทร์ ท่านใดเห็นชอบมีสมัยสามัญ สมัยที่ ๓
เลขานุการสภา
ระหว่างวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ถึง วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๖
โปรดยกมือขึ้นครับ
ทีป่ ระชุม มีมติเห็น ชอบ ๔ เสียง
งดออกเสียง
๑๔ เสียง
นายสมหมาย ลูกอินทร์ ถือว่าเสียงส่วนใหญ่เห็นชอบ มีสมัยสามัญ สมัยที่ ๓
เลขานุการสภา ระหว่างวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ ถึง วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๖
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ เชิญสมาชิกสภาเสนอ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔
ประธานสภา เชิญครับสมาชิกสภา เขตที่ ๑

-๗–

นายบากอรี บาเก็ง สวัสดีครับ ผมนายบากอรี บาเก็ง สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
สมาชิกสภา เขตที่ ๑ สะเตงนอก ผมขอเสนอ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔
ระหว่างวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๖ ถึง วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ ขอบคุณมากครับ สมาชิกสภาท่านใดมีการเสนอเป็นวันอืน่ เชิญครับ
ประธานสภา ถ้าไม่มี ถือว่าทีป่ ระชุมมีมติเห็นชอบตามทีส่ มาชิกสภา นายบากอรี บาเก็ง
เสนอสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๖ ถึง วันที่ ๑๕
พฤศจิกายน ๒๕๕๖
สมาชิกสภาท่านใดมีการเสนอ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําปี
พ.ศ. ๒๕๕๗ เรียนเชิญครับ
เชิญครับสมาชิกสภา เขตที่ ๑
นายอับดุลนาเซร์ ฮะ เรียนประธานสภาทีเ่ คารพ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
สมาชิกสภา เขตที่ ๑ กระผม นายอับดุลนาเซร์ ฮะ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก เขตที่ ๑
กระผมขอเสนอประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๗
ระหว่างวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๗ ถึง วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
ขอบคุณครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ ขอบคุณครับ
ประธานสภา สมาชิกสภาท่านใดมีการเสนอเป็นวันอืน่ เรียนเชิญครับ
นายสมหมาย ลูกอินทร์ คือขออนุญาตครับ เมือ่ สักครู่ผมนับจะเกินไปหนึ่งวันใช่หรือไม่ครับ
เลขานุการสภา ต้องตัดอีกหนึ่งวันออก ตัดช่วงไหนเสนอเลยครับ
นายอับดุลนาเซร์ ฮะ ถ้าอย่างนั้นตัดออกเป็น
สมาชิกสภา เขตที่ ๑ วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

ระหว่างวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๗ ถึง

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาท่านใดมีการเสนอเป็นวันอืน่ เชิญครับ ถ้าไม่มถี ือว่าที่
ประธานสภา ประชุมเห็นชอบกําหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําปี
พ.ศ. ๒๕๕๗
ระหว่างวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๗ ถึง วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

- ๘–

ระเบียบวาระที่ ๔ ญัตติ เพือ่ พิจารณาขอความเห็นชอบอนุญาตให้ดดู ทรายในแม่น้าปัตตานี
หมู่ที่ ๕ ตาบลสะเตงนอก อาเภอเมือง จังหวัดยะลา
ซึง่ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารทีแ่ นบ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ ครับขอให้เลขานุการสภาชี้แจงเชิญครับ
ประธานสภา
นายสมหมาย ลูกอินทร์ สําหรับระเบียบวาระนี้ ทางทีด่ นิ จังหวัดได้มหี นังสือแจ้งมาทีเ่ ทศบาล
เลขานุการสภา เราว่า ห้างหุน้ ส่วนจํากัด มุสลิมบางกอก โดยนายอดินันท์ สะอุ
หุน้ ส่วนผู้จัดการ อยู่บ้านเลขที่ ๑๓ หมูท่ ๑ี่ ตําบลบันนังสาเรง อําเภอเมือง
จังหวัดยะลา ได้ยื่นคําขออนุญาตดูดทรายในแม่น้ําปัตตานี หมูท่ ี่ ๕
ตําบลสะเตงนอก กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร เนื้อที่ ๒ งาน
ซึ่งตามระเบียบแล้ว การขออนุญาตดูดทรายนี้จะต้องให้สภาท้องถิ่น
เป็นผู้พจิ ารณาเห็นชอบ ว่าการดูดทรายมีผลกระทบด้านการปกครองหรือไม่
เช่นความเดือดร้อนของราษฎร ความเสียหายทางเศรษฐกิจ หรือ
ทรัพยากรธรรมชาติ ก็เลยทําหนังสือมาให้สภาเรานั้น เป็นผู้พจิ ารณา
ส่วนการพิจารณาผลเป็นประการใดจะเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ เราก็จะแจ้ง
ให้กบั สํานักงานทีด่ นิ จังหวัดยะลาทราบหลังจากเราได้พจิ ารณาแล้ว
เพราะฉะนั้น ในวันนี้กใ็ ห้ทปี่ ระชุมมาพิจารณาว่าเห็นชอบทีจ่ ะให้เขาต่ออนุญาต
ดูดทรายต่อหรือไม่ ซึ่งทางสมาชิกสภา หมูท่ ี่ ๕ ได้ไปตรวจสอบกับกองช่างเรา
แล้ว
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ เชิญครับสมาชิกสภา เขตที่ ๑
ประธานสภา
นายกราซี แวนะลัย เรียนประธานสภาทีเ่ คารพ และสมาชิกสภาทุกท่าน กระผมนายกราซี
สมาชิกสภา เขตที่ ๑ แวนะลัย สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก เขตที่ ๑ กระผมและพนักงาน
เทศบาลได้เข้าไปตรวจสอบเมือ่ วาน ได้คยุ กับบุตรของเจ้าของกิจการ ปรากฏ
ว่า ชาวบ้านไม่ได้เดือดร้อนอะไร ซึ่งตัง้ อยู่ในเขตพืน้ ทีห่ มูที่ ๕ ตําบลสะเตงนอก
ได้ดําเนินการดูดทรายนี้ประมาณสิบกว่าปีแล้ว ผมขอชี้แจงให้ตอ่ อนุญาตให้ดดู
ทรายต่อครับ บริเวณพืน้ ทีก่ ไ็ ม่เสียหาย ไม่เปลี่ยนแปลงอะไร อยู่เหมือนเดิมครับ
ผมขอชี้แจงเพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ

- ๙–

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ ขอบคุณครับสมาชิกสภา เขตที่ ๑ ซึ่งกิจการดังกล่าวอยู่ในพืน้ ทีค่ วาม
ประธานสภา รับผิดชอบของท่านสมาชิกสภา เขตที่ ๑
เรียนเชิญฝ่ายบริหารชี้แจงต่อเชิญครับ
นายสมภพ มีเดช ครับขอกล่าวคําว่าสวัสดี เรียนท่านประธานสภา ท่านนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี ท่านหัวหน้าส่วน ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมขออนุญาตชี้แจงต่อ
จากท่านสมาชิกสภาสักนิด จากรูปถ่ายทีท่ ่านมองเห็นบนจอภาพ เป็นสภาพ
ปัจจุบันทีผ่ ู้อํานวยการกองช่างกับเจ้าหน้าทีแ่ ละสมาชิกสภาเรา ไปตรวจสอบ
และถ่ายรูป ณ ปัจจุบันมาให้ทุกท่านได้เห็นภาพจริง ๆ ว่าขณะนี้พนื้ ทีจ่ ริง ๆ
ทีเ่ ราดูดทรายขึ้นมาแล้วเขาทําอะไรบ้าง สภาพโดยทัว่ ไปสภาพพืน้ ทีถ่ นนทีเ่ ขา
ใช้ขนส่งอยู่ ก็ตอ้ งยอมรับว่าเขาดูแลอยู่ในสภาพค่อนข้างดี มีการฉีดน้ํา
มีการเกลี่ย มีการปรับดิน ลักษณะการกองทรายออกมานี้เรียบร้อย และสภาพ
พืน้ ที่ ณ ปัจจุบันในการดูดทรายไม่มผี ลกระทบแต่อย่างใดทัง้ สิ้น
เพราะฉะนั้น การพิจารณาของเราให้พจิ ารณาตามความเป็นจริง ไม่มี
การเข้าข้างใครใด ๆ และก็ไม่เข้าข้างเรา ขอให้พจิ ารณาตามสภาพเป็นจริง
ท่านสมาชิกสภาก็ได้แจ้งให้ทราบไปแล้วว่า ไม่มผี ลกระทบต่อราษฎร สภาพผิว
จราจรทีใ่ ช้ขนส่งเขาปรับปรุงดูแลสภาพค่อนดี ขอบคุณครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ ขอบคุณครับฝ่ายบริหารได้ชี้แจงให้สมาชิกสภาได้รับทราบ
ประธานสภา สมาชิกสภาท่านใดมีการอภิปรายเรียนเชิญครับ ถ้าไม่มเี ชิญเลขานุการ
สภาดําเนินการต่อครับ
นายสมหมาย ลูกอินทร์ ครับท่านใดเห็นชอบก็หมายความว่าเห็นชอบให้เขาต่อใบอนุญาต
เลขานุการสภา ดูดทราย ถ้าไม่เห็นชอบก็คอื เราไม่ตอ่ ใบอนุญาตให้เขาดูดทรายแล้ว
ท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือขึ้นครับ
ทีป่ ระชุม มีมติเห็นชอบ ๑๑ เสียง
งดออกเสียง ๗ เสียง
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ ขอบคุณท่านสมาชิกสภาทุกท่านครับ
ประธานสภา ผมขอพักการประชุม ๑๐ นาที

ก่อนจะเข้าในระเบียบวาระที่ ๕

--------------------- พักการประชุม ๑๐ นาที ---------------------------

- ๑๐ –

เริ่มประชุมต่อ
ระเบียบวาระที่ ๕ ญัตติ เพือ่ พิจารณาขอความเห็นชอบอนุมัตกิ ารโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ หน่วยงาน สานักปลัดเทศบาล
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ เชิญคณะผู้บริหารชี้แจงเชิญครับ
ประธานสภา
นายเกษมสันต์ สาแม ท่านประธานสภา รองประธานสภา รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภา
นายกเทศมนตรี ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายเกษมสันต์ สาแม นายกเทศมนตรี
เมืองสะเตงนอก ระเบียบวาระที่ ๕ ญัตติเพือ่ พิจารณาขอความเห็นชอบอนุมตั ิ
การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ หน่วยงาน
สํานักปลัดเทศบาล
คือขณะนี้ทางงานป้องกันและบรรเทาสาธรณภัยของเทศบาลเมือง
สะเตงนอกจะสร้างอาคาร ซึ่งได้อนุมตั ไิ ปแล้ว แต่ห้วงเวลาทางโยธาจังหวัด
ยะลา ก็จะมาสร้างความเจริญให้กบั พืน้ ทีเ่ ทศบาลเมืองสะเตงนอก ซึ่งเทศบาล
ก็มเี นื้อทีอ่ ยู่ส่วนหนึ่งหน้าสํานักงานเทศบาลเมืองสะเตงนอก ได้จัดตัง้ ไว้เพือ่
ก่อสร้างอาคารงานป้องกัน จําเป็นทีจ่ ะต้องจัดซื้อทีด่ นิ ใหม่อกี ๑ แปลง ในส่วน
นั้นไม่ได้จัดตัง้ ไว้ในเทศบัญญัติ จึงจําเป็นทีจ่ ะต้องโอนเงินงบประมาณในส่วน
ของค่าก่อสร้างท่อระบายน้ําพร้อมบ่อพัก หมูท่ ี่ ๑๐ ตําบลสะเตงนอก สืบเนื่อง
จําเป็นทีจ่ ะต้องโอนมาเพือ่ จัดซื้อทีด่ นิ ไม่ต่ํากว่า ๒ ไร่ คือเมือ่ ก่อนเจ้าของทีด่ นิ
บอกว่า ราคาทีด่ นิ ไร่ละ ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท เนื้อทีจ่ ะมี ๒ ไร่กว่า ซึ่งอยู่
ด้านหลังป้อมจุดตรวจโพธิทอง ซึ่งผมจะโอนครั้งนี้ งบประมาณ จากหน่วยงาน
กองช่าง ดังนี้
โอนเพิม่ หน่วยงาน สํานักปลัดเทศบาล
ด้าน บริหารงานทัว่ ไป แผนงาน บริหารงานทัว่ ไป
งาน บริหารทัว่ ไป งบลงทุน
หมวด ค่าทีด่ นิ และสิ่งก่อสร้าง
ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
- โครงการจัดซื้อทีด่ นิ ไม่น้อยกว่า ๒ ไร่
โอนเพิม่ ครั้งนี้ ๓,๙๕๐,๐๐๐ บาท
เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าจัดซื้อทีด่ นิ ไม่น้อยกว่า ๒ ไร่ เพือ่ ใช้ในโครงการ
ก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป
ปรากฏในแผนงาน บริหารงานทัว่ ไป งาน บริหารทัว่ ไป
(ตัง้ จ่ายเป็นรายการใหม่)

- ๑๑ –
นายเกษมสันต์ สาแม โอนลด จากหน่วยงาน กองช่าง
นายกเทศมนตรี
ด้าน บริการชุมชนและสังคม แผนงาน เคหะและชุมชน
งาน ไฟฟ้าถนน งบลงทุน
หมวด ค่าทีด่ นิ และสิ่งก่อสร้าง
ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
- ท่อระบายน้ําพร้อมบ่อพัก
งบประมาณอนุมตั ิ ๙,๔๖๐,๐๐๐ บาท
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๙,๔๖๐,๐๐๐ บาท
โอนลดครั้งนี้ ๓,๙๕๐,๐๐๐ บาท
ยอดเงินงบประมาณคงเหลือหลังโอน ๕,๕๑๐,๐๐๐ บาท
เพือ่ จ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ํา พร้อมบ่อพัก ถนนปารามีแต
-ตือเบาะ
หมูท่ ี่ ๑๐ ขนาดกว้าง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๔๗๕ เมตร สูง ๑.๘๐ เมตร
ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในแผนงาน เคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าถนน (ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๘) หน้า ๕๑ ข้อ ๔.๓๐
ผมขอชี้แจงรายละเอียดเพียงเท่านี้ ชอบคุณครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ ขอบคุณคณะผู้บริหาร เชิญสมาชิกสภา จะสอบถามอภิปรายเรียนเชิญ
ประธานสภา ครับ
เชิญครับสมาชิกสภา เขตที่ ๒
จ่าสิบเอก วรดร รอดทุกข์ กราบเรียนท่านประธานสภาทีเ่ คารพ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ และ
สมาชิกสภา เขตที่ ๒ คณะผู้บริหารทุกท่าน ผมจ่าสิบเอก วรดร รอดทุกข์ สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
สะเตงนอก เขตที่ ๒ ผมได้อา่ นทีห่ น้าบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย และก็
ได้ระบุ เพือ่ จ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ําพร้อมบ่อพัก ถนนปารามีแต
ตือเบาะ หมูท่ ี่ ๑๐ ขนาดกว้าง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๔๗๕ เมตร พอมาตรงนี้
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๖
– พ.ศ. ๒๕๕๘) หน้า ๔๘
ข้อ ๔.๓๐ ผมมาดูแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๖ – พ.ศ. ๒๕๕๘) ไม่เจอ
ครับ ข้อ ๔.๓๐ เป็นซอยนาเดียร์ หมูท่ ี่ ๕ มาเจอในแผนดําเนินงาน
ปี ๒๕๕๖
ดังนั้น ผมจึงขอให้แก้ไขเพิม่ เติม ครั้งต่อไปจะได้ข้อตรงกัน
ปรากฏว่าอยู่หน้าที่ ๙ ข้อ ๒๔ ก่อสร้างท่อระบายน้ําพร้อมบ่อพัก
ถนนปารามีแต – ตือเบาะ หมูท่ ี่ ๑๐ ขอบคุณมากครับ

- ๑๒ –

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ ขอบคุณมากครับ สมาชิกสภา เขตที่ ๒
ประธานสภา
นายเกษมสันต์ สาแม ขออนุญาตแก้ไขครับ
นายกเทศมนตรี
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ เชิญครับฝ่ายบริหาร
ประธานสภา
นายเกษมสันต์ สาแม เรียนประธานสภา ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขออนุญาตแก้ไข คําว่า
นายกเทศมนตรี ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๘) หน้า ๔๘ แก้เป็นหน้า ๕๑
คืองบประมาณอนุมตั ใิ นเทศบัญญัตเิ ก้าล้านกว่าบาท ซึ่งทางเทศบาล
จะดําเนินการสร้างอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕ คือได้ทําสัญญากันไว้แล้ว
แต่เราไม่มเี นื้อทีท่ จี่ ะจัดสร้าง แต่กอ่ นหน้านี้เรามีทดี่ นิ อยู่แล้วหน้าสํานักงาน
เทศบาล อยู่ ๆ โยธาจังหวัดยะลามีงบประมาณทีจ่ ะมาสร้างอาคารให้เทศบาล
คือรวม ๆ แล้วทีจ่ ะก่อสร้างอาคารงานป้องกันนี้น่าจะยกให้โยธาจังหวัดยะลา
ก่อน ดังนั้น จึงจําเป็นต้องหาซื้อทีด่ นิ ใหม่ เพือ่ ให้มพี นื้ ทีท่ จี่ ะจัดสร้างอาคาร
งานป้องกัน คิดว่าจําเป็นทัง้ สองอย่าง จึงขออนุมตั โิ อนเงินงบประมาณเพือ่ มา
จัดซื้อทีด่ นิ สร้างอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขอบคุณมากครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรี
ประธานสภา สมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามอภิปรายเรียนเชิญครับ
เชิญครับสมาชิกสภา เขตที่ ๒
นางอุมาพร ใจแผ้ว ขอบคุณท่านประธานสภา กราบเรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา เขตที่ ๒ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางอุมาพร ใจแผ้ว สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองสะเตงนอก เขตที่ ๒ จากทีท่ ่านได้ขอปรับเพิม่ เพือ่ มาจัดซื้อทีด่ นิ ไม่น้อย
กว่า ๒ ไร่ แสดงว่าท่านมีโครงการแล้ว ไม่ทราบว่าทีต่ รงนี้ทจี่ ะจัดซื้ออยู่ที่
บริเวณใด ขอขอบคุณค่ะ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ ขอบคุณครับสมาชิกสภา เขตที่ ๒
ประธานสภา

- ๑๓ –

นายเกษมสันต์ สาแม เรียนท่านประธานสภา ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายเกษมสันต์
นายกเทศมนตรี สาแม นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก ท่านสมาชิกสภาได้ถามว่าจะจัดซื้อ
ทีด่ นิ ทีใ่ ด อยู่ดา้ นหน้าสํานักงานสามแยกทีจ่ อดรถอยู่ดา้ นหลังป้อมจุดตรวจ
โพธิ์ทอง เราได้จัดซื้อไว้แล้วอยู่ถัดไปเล็กน้อยอยู่ตดิ กันในเนื้อที่ ๒ ไร่
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาท่านใดมีการอภิปรายเรียนเชิญครับ
ประธานสภา เชิญครับสมาชิกสภา เขตที่ ๒
นางอุมาพร ใจแผ้ว ขอสอบถามต่อจากเมือ่ สักครู่ คือจัดซื้อทีด่ นิ เปล่าใช่หรือไม่คะ่ รวมกับ
สมาชิกสภา เขตที่ ๒ ค่าก่อสร้างด้วยหรือไม่ ขอบคุณค่ะ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาท่านใดมีการอภิปรายเรียนเชิญครับ ถ้าไม่มเี ชิญเลขานุการ
ประธานสภา สภาดําเนินการต่อครับ เรียนเชิญครับ
นายสมหมาย ลูกอินทร์ ต่อไปเป็นการลงมติ ท่านใดอนุมตั ใิ ห้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย
เลขานุการสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จํานวน ๓,๙๕๐,๐๐๐ บาท เพือ่ นําไป
จัดซื้อทีด่ นิ ไม่น้อยกว่า ๒ ไร่ โปรดยกมือขึ้นครับ
ทีป่ ระชุม มีมติเห็นชอบ ๑๖ เสียง
งดออกเสียง ๒ เสียง
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ ขอบคุณสมาชิกสภาทุกท่าน
ประธานสภา
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอืน่ ๆ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ เชิญสมาชิกสภาทุกท่านเสนอแนะในระเบียบวาระที่ ๖
ประธานสภา เชิญสมาชิกสภา เขตที่ ๓ เรียนเชิญครับ
นายอดุลย์ แวโวะ ท่านประธ
านสภา คณะผู้บริหาร ตลอดจนเพือ่ นสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ
สมาชิกสภา เขตที่ ๓ ทุกท่าน ผมนายอดุลย์ แวโวะ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก เขตที่ ๓
ผมมีเรื่องทีจ่ ะเสนอผ่านประธานสภาถึงคณะผู้บริหาร
ประเด็นข้อทีห่ นึ่ง การจัดตัง้ ชมรมฝ่ายปกครอง หรือกํานัน
ผู้ใหญ่บ้าน เนื่องจากว่าสภาพพืน้ ทีต่ อนนี้ เป็นพืน้ ทีเ่ สี่ยง ผมเห็นว่าการทีจ่ ะ
ดูแลสภาพปัญหาบางพืน้ ที่ ทีม่ อี ยู่ตอ้ งอาศัยฝ่ายปกครอง กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน

- ๑๔ -

นายอดุลย์ แวโวะ หรือ ชรบ. ผมก็เลยอยากจะให้ทางเทศบาลเมืองสะเตงนอก คือให้ดแู ลอย่าง
สมาชิกสภา เขตที่ ๓ จริงจัง ส่วนหนึง่ ก็เป็นนโยบายของเราอยู่แล้วตอนทีเ่ ราหาเสียงว่าเราจะให้
การสนับสนุนฝ่ายปกครอง ชรบ. อรบ. หรือ ชป.ทุก ชป. ในพืน้ ทีเ่ มือง
สะเตงนอก แต่ขณะนี้ล่วงเวลามาปีกว่าแล้ว คือเราไม่ได้ดแู ลเลยเท่าทีค่ วร
ผมทราบครับ ผมก็อยากจะให้ทางเทศบาลผลักดันให้เกิดชมรมขึ้นมาเหมือนกับ
ทีเ่ ราได้จัดตัง้ ชมรมฝ่ายอิหม่านขึ้นมาเมือ่ สองปีทแี่ ล้ว คิดว่าในสมัยนี้ผมอยากให้
จัดตัง้ ชมรมฝ่ายปกครองหรือชมรมกํานัน ผู้ใหญ่บ้านให้เกิดขึ้น เนื่องจากว่าเรา
จะได้ดแู ลกันได้อย่างทัว่ ถึง เพราะส่วนหนึ่งกลุ่มนี้ทเี่ ป็นหูเป็นตาในพืน้ ที่
เนื่องจากว่าสภาพ ณ เวลานี้อาชกรรมในพืน้ ทีม่ ากมาย เราเป็นสมาชิกสภา
ท้องถิ่น เราไม่คอ่ ยจะดูแลในเรื่องนี้ครับ คือส่วนนั้นเราต้องให้พวกเขาดูแล
ขอฝากด้วยครับ
ประเด็นข้อทีส่ อง เรื่องเกษตรผมขอฝากด้วยครับ คือพืน้ ทีส่ ะเตงนอก
นี้ส่วนหนึ่งหรืออาจจะเกินหกสิบเปอร์เซ็นต์เป็นพืน้ ทีเ่ กษตรกรรม ผมได้ดใู น
เทศบัญญัตปิ ีทแี่ ล้ว ส่วนปีนี้ผมได้ดใู นส่วนของเกษตร เราดูแลน้อยมาก
เนื่องจากว่า เป็นการไถนา ใช่ครับการไถนาเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมอาชีพ
ในด้านการเกษตร แต่มอี กี หลายเรื่องทีเ่ ราไม่ได้ดแู ลกันเลย ส่วนหนึ่งด้าน
การเกษตร ด้านปศุสัตว์ การปลูกพืชสวนครัว การปลูกพืชในพืน้ ทีเ่ ราไม่ได้ดแู ล
เลย ผมอยากให้ในส่วนตรงนี้เพิม่ งบประมาณอีกสักนิด ถ้าเป็นไปได้ฝากถึง
เพือ่ นสมาชิกสภาด้วยครับ ถ้าปรับลดในส่วนด้านโครงสร้างพืน้ ฐานในพืน้ ที่
ถ้าเป็นไปได้เราจะส่งเสริมในเรื่องของเกษตรในพืน้ ที่ เพราะทุกปีโครงสร้าง
พืน้ ฐานจะลงในพืน้ ทีล่ ้านต้น ๆ ถ้าเป็นไปได้ผมฝากเพือ่ นสมาชิกสภาทุกท่าน
ด้วยครับ เพือ่ ลดในส่วนนี้ เพือ่ นําไปส่งเสริมอาชีพในพืน้ ที่ เนื่องจากว่าหลาย ๆ
พืน้ ที่ จะมีผู้ดอ้ ยโอกาส แล้วเราก็ไม่ได้ส่งเสริมอาชีพตรงนั้นเลย และอัตราการ
ว่างงานในพืน้ ทีน่ ี้ ก็มจี ํานวนมาก เนื่องจากว่าตอนนี้เขาจ้างแรงงานคนต่างด้าว
จึงทําให้คนในพืน้ ทีว่ ่างงาน จึงอยากให้ทางเรานี้ช่วยส่งเสริมอาชีพในส่วนตรงนี้
อาจจะเป็นกลุ่มหรือจะเป็นรายบุคคล สําหรับผู้ดอ้ ยโอกาสถ้าเป็นไปได้ในส่วน
ของโครงสร้างพืน้ ฐานนี้อาจจะลดลงประมาณพืน้ ทีล่ ะห้าหมืน่ บาท หรือ
ประมาณพืน้ ทีล่ ะสามหมืน่ บาท เพือ่ นําไปส่งเสริมแต่ละหมูแ่ ต่ละเขต
ประเด็นข้อทีส่ าม เรื่องเทศบัญญัตผิ ังเมือง ผมไม่ทราบว่าในส่วนของ
เทศบาลเมืองสะเตงนอกมีหรือยัง หรือว่าอาจจะไม่ตอ้ งใช้ คือผมก็ยังไม่เข้าใจ
เกีย่ วกับเรื่องนี้ เนื่องจากว่าถ้าเราไม่มเี ทศบัญญัตนิ ี้ จะมีปัญหาในอนาคตครับ
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นายอดุลย์ แวโวะ ในการก่อสร้างหรือการวางผังเมืองเราจะกําหนดส่วนไหนเป็นของห้างการค้า
สมาชิกสภา เขตที่ ๓ โรงแรม หรือสถานทีท่ ่องเทีย่ ว ถ้าเป็นไปได้ตรงนี้ผมอยากให้ทางเทศบาลเมือง
สะเตงนอกกําหนดเทศบัญญัตขิ ึ้นมา ได้วางกรอบในอนาคตต่อไปว่า
เราจะกําหนดทิศทางใดของเทศบาลเมืองสะเตงนอก ขอยกตัวอย่างสักนิดคือว่า
ทําไมเทศบาลนครยะลาเป็นเทศบาลทีโ่ ดดเด่นได้ทหี่ นึ่งสองปีซ้อน เนื่องจากว่า
ผู้ทรี่ ิเริ่มกําหนดผังเมืองขึ้นมาเป็นคนทีม่ วี ิสัยทัศน์กว้างไกล กําหนดผังเมือง
ได้ดเี ยี่ยมทําให้คนไทยทัง้ ประเทศยอมรับ ผมก็อยากเป็นอย่างนั้นด้วยครับ
สะเตงนอกถ้าเป็นไปได้กําหนดกรอบทีช่ ัดเจนว่า ส่วนตรงไหนทีเ่ ป็นโรงงาน
ตรงไหนทีเ่ ป็นโรงแรม เพราะอนาคตต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้ว ถ้าเป็นไปได้ขอ
ฝากถึงท่านประธานสภาและคณะผู้บริหารด้วยครับ สวัสดีครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ ขอบคุณสมาชิกสภา เขตที่ ๓
ประธานสภา สมาชิกสภาท่านใดมีเรื่องเสนอแนะสอบถาม
เชิญครับสมาชิกสภา เขตที่ ๒
นายปฐม ปันสรณะ กราบเรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภา
สมาชิกสภา เขตที่ ๒ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายปฐม ปันสรณะ สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
สะเตงนอก เขตที่ ๒ ผมมีข้อเสนอทีว่ ่าเมือ่ ก่อนเราได้ประชุมเรื่องแก้ปัญหา
น้ําท่วม เพราะตอนนี้หน้าฝนก็หมดไปแล้วเริ่มกลับเข้าหน้าแล้งแล้ว เมือ่ ก่อนผม
เคยมาหาท่านนายกเทศมนตรีเกีย่ วกับปัญหาบางซอยถนนแชะ การจราจร
ไม่สะดวก อย่างเช่น ซอย ส ภิญโญข้างโรงน้ําเขาก็ขอหินคลุก
ซอย ช พัฒนา ๒ ตอนทีฝ่ นตกผมก็ได้ไปลงพบปะมวลชนรู้สึกว่าตรงนั้นจะแชะ
มากก็ขอหินคลุกไปลงด้วยครับ ซอยสมศักดิ์ ซอยเจริญสุข และอีกหลายซอย
มากครับถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ ขอความอนุเคราะห์ดว้ ยครับ ขอบคุณมากครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ ขอบคุณสมาชิกสภา เขตที่ ๒
ประธานสภา สมาชิกสภาท่านใดมีการเสนอแนะ เรียนเชิญครับ
เชิญครับสมาชิกสภา เขตที่ ๒
นางอุมาพร ใจแผ้ว กราบเรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วม
สมาชิกสภา เขตที่ ๒ ประชุมทุกท่าน ดิฉันนางอุมาพร ใจแผ้ว สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
เขตที่ ๒ มีเรื่องทีจ่ ะเสนอและสอบถาม
ข้อทีห่ นึ่ง แผนต่อไปทางเทศบาลเมืองสะเตงนอก เกีย่ วกับด้านตลาด
เพราะตอนนี้ผู้ประกอบการได้หยุดการขายแล้ว แต่เท่าทีท่ ราบมาตอนนี้
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นางอุมาพร ใจแผ้ว ทางเทศบาลก็ได้ประชุม แต่ชาวบ้านคนทีเ่ ขาไม่ได้เกีย่ วข้องตรงนั้นแต่อยาก
สมาชิกสภา เขตที่ ๒ จะทราบว่า จะมีแผนดําเนินการต่อไปอย่างไร
ข้อทีส่ อง ก็คอื ไหน ๆ ก็คยุ เรื่องจุดตรวจเมือ่ สักครู่ ก็เลยอยากจะ ขอ
กล่าวสักนิดว่า พอดีท่านวรพจน์ อุฬาร์ศลิ ป์ ประธานคณะกรรมการติดตาม
การดําเนินงานข้าราชการตํารวจ หรือ กก .ตร. ของสถานีตํารวจภูธรเมืองยะลา
ได้ตรวจเยี่ยมชุมชนต่าง ๆ ทีเ่ ป็นจุดตรวจ และได้มาล่าสุดทีน่ ี่จุดตรวจโพธิ์ทอง
ทีอ่ ยู่ดา้ นหน้าสํานักงานเทศบาล ซึ่งทางจุดตรวจโพธิ์ทองเขามีความกังวลใจ
ทีด่ นิ ด้านหน้าทางอาคารของเทศบาลเมืองจัดสร้างเป็นอาคารสันทนาการใช่
หรือไม่คะ่ เขาก็เลยกลัวจะมีปัญหาว่าเวลาเขาจะตัง้ ตรวจ เขาอาจจะต้องย้ายที่
ออกไปซึ่งถ้าพูดถึง เขาก็เลยขอความอนุเคราะห์ว่าเขาเป็นห่วงเป็นใยของคนใน
พืน้ ทีส่ ะเตงนอก ถ้าหากทางเทศบาลได้ดําเนินการจัดสร้างพืน้ ทีส่ ันทนาการ
ตรงนั้น ถ้าแบ่งพืน้ ทีส่ ่วนหนึ่งให้กบั จุดตรวจได้หรือไม่ หรือว่าจะต้องให้ทางจุด
ตรวจดําเนินการขอเรื่องอย่างไร เพราะว่าตามสถานการณ์ของจังหวัดชายแดน
ภาคใต้เราของทางเข้าออกเมืองยะลา ทีน่ ี้กเ็ ป็นจุดหนึ่งในการเข้าออกของเมือง
ยะลา เพือ่ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เขาก็เลยมาขอความอนุเคราะห์
ตรงนี้
ข้อทีส่ าม เรื่องติดตามผลซึ่งโดยเสนอตัง้ แต่สมัยปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๕ มาแล้วเสนอเรื่องนี้ขอรบกวนรองสมภพตอบเกีย่ วกับไฟฟ้าทีซ่ อย
มีเกียรติทเี่ คยเสนอไปแล้ว เสนอเป็นหนังสือ เมือ่ วันที่ ๑๔ สิงหาคม
พ.ศ. ๒๕๕๕
ข้อทีส่ ี่ เรื่องเกีย่ วกับการขยายเขตของซอยรุ่งตะวัน ซึ่งทางรองสมภพ
ได้ทําเรื่องขยายเขตไฟฟ้าไม่ทราบว่าดําเนินการไปถึงไหนแล้ว
ข้อทีห่ ้า เรื่องถนนเนินหูกวาง – เนินงาม สิ้นสุดทางองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดยะลา ไม่ทราบว่าทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาตอบรับแล้ว
หรือยัง เนื่องจากการสัญจรไปมาตอนนี้กย็ ังเหมือนเดิมแล้วก็อาจจะแย่กว่าเดิม
ข้อทีห่ ก เรื่องการจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะ ตอนนี้เริ่มเก็บจากพืน้ ทีใ่ ด
ก่อน ก็คอื หมายถึงพืน้ ทีใ่ นเขตรอบสะเตงนอก ก็คอื บริเวณหมูใ่ ดก่อน ก็พอดีได้
ไปดูในเว็บไซด์ ได้มกี ารจัดเก็บค่าขยะเป็นรายเดือนใช่หรือไม่ ตามบ้านรายคน
อยากจะสอบถามว่า เริ่มจัดเก็บทีใ่ ดก่อน แล้วก็เอาอาณาเขตตรงไหนในการ
จัดเก็บก่อน ขอบคุณค่ะ
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นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ ขอบคุณสมาชิกสภา เขตที่ ๒
ประธานสภา สมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามเสนอแนะเชิญครับ
เชิญครับสมาชิกสภา เขตที่ ๒
จ่าสิบเอก วรดร รอดทุกข์ กราบเรียนท่านประธานสภาทีเ่ คารพ ผมจ่าสิบเอก วรดร รอดทุกข์
สมาชิกสภา เขตที่ ๒ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก เขตที่ ๒ ขอเพิม่ เติมสักนิด ซอยพัฒน
นิมติ ร ชาวบ้านเขาบอกว่าไม่ทราบว่าเขาจะอยู่นครยะลาหรือว่าเทศบาลเมือง
สะเตงนอก แต่ถ้าใครไม่สังเกตคิดว่าอยู่ในนครยะลาแน่นอน ตรงนั้นสองซอย
จะมีซอยพัฒนนิมติ ร ทีจ่ ะเข้าทางซอยประภัสสร ไปถึงซอยแรกไม่มชี ื่อซอย
พอถัดไปซอยพัฒนนิมติ ตรงนั้นถ้าอยู่ในเทศบาลเมืองสะเตงนอกก็ช่วย ๆ กัน
ดูแลคูระบายน้ําสักนิด แล้วก็ท่อทีเ่ ขาฝังไว้ทคี่ นั้ ไว้ ไม่ทราบว่าทางจังหวัด
เขาวางไว้ป้องกันอันตรายหรือว่าอย่างไร ถ้าเป็นไปได้ชาวบ้านบอกว่า
เพือ่ ความสะดวกของเขาถ้าเทศบาลดําเนินการสักหน่อยหนึ่ง แต่ว่าถ้าประสาน
กับทางจังหวัดไม่ได้ ก็ไม่เป็นไร เข้าไปดูครู ะบายน้ําสักนิด ตัง้ แต่ฝนตกทีผ่ ่านมา
เหมือนกันว่าซอยทีถ่ ูกลืม ขอบคุณครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาท่านใดมีการสอบถามเสนอแนะเชิญครับ
ประธานสภา เชิญครับสมาชิกสภา เขตที่ ๓
นายศราวุธ อับดุลกอเดร์ ยานยา เรียนท่านประธานสภา ท่านนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา เขตที่ ๓ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมนายศราวุธ อับดุลกอเดร์ ยานยา
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก เขตที่ ๓ ก็ขออนุญาต ลําดับแรก ก็ตอ้ ง
ขอขอบคุณคณะผู้บริหารทีไ่ ด้ดําเนินการหลาย ๆ เรื่อง โดยเฉพาะทางเขตที่ ๓
ทีไ่ ด้ยื่นเรื่องขอความอนุเคราะห์เรื่องต่าง ๆ อย่างเช่น เรื่องการซ่อมแซมถนน
ถ่างป่า การจัดเก็บขยะ และถนนทีม่ ที รายหินกรวดขีดขวางทางจราจร ก็
ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งทีไ่ ด้อนุเคราะห์ เพือ่ พัฒนาบ้านเมืองของเราให้น่าอยู่ ณ
ตอนนี้คณะผู้บริหารท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านก็ได้ดําเนินงานมาเป็น
ระยะเวลาพอสมควร และผมเองยังนึกถึงนโยบายของทางคณะผู้บริหารทีไ่ ด้
ปรารภไว้ แถลงนโยบาย ณ ทีป่ ระชุมสภาแห่งนี้ ก็ยังมีไม่กจี่ ุดไม่กอี่ ย่างเท่า
นั้นเองทีย่ ังไม่ได้ดําเนินการ ซึ่งวันนี้ผมก็ขออนุญาตนําเรียนทบทวนสิ่งเหล่านี้ที่
ท่านได้ปรารภไว้
ข้อทีห่ นึ่ง เรื่องแสงสว่าง สะเตงนอกจะเต็มไปด้วยแสงสว่าง ก็ยังมีอกี
หลายจุด ก็ขอฝากนําเรียนผ่านประธานสภาถึงคณะผู้บริหารให้ส่งเจ้าหน้าที่
ให้ลงไปสํารวจบางจุดควรซ่อมก็ให้รีบซ่อม จุดไหนทีเ่ ป็นจุดเสี่ยงก็อยากจะให้

- ๑๘ -

นายศราวุธ อับดุลกอเดร์ ยานยา เพิม่ เติม เพราะว่าคงไม่ตอ้ งบอกถึงรายละเอียดว่าจุดใดบ้าง ก็ได้ทําเรื่องและ
สมาชิกสภา เขตที่ ๓ แจ้งต่อการประชุมสภาหลายต่อหลายครั้ง
ข้อทีส่ อง เรื่องการจัดเก็บขยะ ซึ่ง ณ ปัจจุบันนี้เรามีรถขยะเพิม่ ขึ้น
เรามีคนงานเพิม่ เข้ามา แต่การให้บริการผมรู้สึกว่ายังไม่คมุ้ กับจํานวนคนทีเ่ รามี
คนอยู่ มีกําลังคนแต่กําลังงานทีล่ งไปนี้ยังรู้สึกว่าไม่คมุ้ กับงบประมาณทีเ่ ราได้
เสียไป ก็คดิ ว่าอาจจะต้องลงไปดูอกี สักนิด เพราะว่าบางจุดก็ยังไม่ได้ไปเก็บ
ขยะ ยังมีอกี หลายซอย ยังมีอกี หลายหมูบ่ ้านทีย่ ังไปไม่ถึงด้วยเหตุผลใดก็
แล้วแต่ ครับผมก็ขอนําเรียนตรงนี้
ข้อทีส่ าม เรื่องถนนทีย่ ังไม่ได้รับการปรับปรุงหรือพัฒนา อย่างเช่น
ถนนทีย่ ังเป็นลูกรังเดิม ช่วงนี้เข้าสู่ช่วงหน้าแล้งก็จะทําให้เกิดฝุ่นละออง
ก็ขอฝากให้คณะผู้บริหารให้ฝ่ายทีร่ ับผิดชอบนี้ อาจจะสักสองวันครั้งไปฉีดน้ํา
ตามถนนทีย่ ังเป็นดินลูกรัง เพือ่ ให้ลดฝุ่นละอองตรงนั้น เนื่องจากว่าเราดูแล้ว
ช่วงนี้ภาระงานของคนงานเรานี้กไ็ ม่ถึงกับว่าทํางานหนัก ก็จะได้ช่วยกันดูแล
ชาวบ้านอย่างน้อยชาวบ้านได้เห็นรถเทศบาลรดน้ํา ก็มคี วามรู้สึกอุน่ ใจ เวลาเขา
ขับรถจักรยานยนต์นี้กจ็ ะได้ไม่มฝี ุ่นละอองเข้าบ้าน
ข้อทีส่ ี่ เรื่องบริเวณก่อสร้างถนนสี่แยก อส.มท. ไปถึงเนินหูกวาง
มีการก่อสร้างคูระบายน้ํา ก็ทําให้ฝุ่นละอองมีมากเหลือเกิน ก็อยากนําเรียนว่า
ถ้าประสานกับผู้รับเหมารดน้ําให้มากขึ้นหน่อย ทีเ่ ห็น ๆ อยู่ทชี่ าวบ้าน
มาร้องเรียนผ่านมายังผม ก็มวี ันละหนึ่งครั้งปริมาณน้ําพอแชะ ๆ สักประมาณ
ชั่วโมงหนึ่งฝุ่นก็มขี ึ้นมาอีก คณะผู้บริหารช่วยติดตามด้วยครับ และก็ครู ะบาย
น้ําเดิมมีอยู่หลายต่อหลายจุดเราได้สร้างไว้ ตอนนี้มนั ได้เกิดปัญหา แต่คดิ ว่าอีก
สักพักหนึ่งน่าจะแก้ปัญหาได้ ยุงตอนนี้เยอะมากถึงแม้จะเป็นหน้าร้อนก็ยังเยอะ
อยู่ ช่วงแรกเห็นมีกองสาธารณสุขจะไปฉีดพ่นหมอกควัน แต่พอมาหลัง ๆ นี้
รู้สึกว่าจะหายผมไม่แน่ใจในรายละเอียดตรงนั้น ก็ขอฝากนําเรียน
คณะผู้บริหารด้วยครับ
คิดว่าสี่เรื่องนี้ ทางฝ่ายคณะผู้บริหารเองคงจะไม่ลําบาก เพราะว่าเรา
สามารถขับเคลื่อนได้ เพราะเรามีทงั้ เงินเรามีทงั้ คน เรามีทงั้ อุปกรณ์และเรามี
ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทมี่ คี วามสามารถก็ลงพืน้ ทีต่ ดิ ตามดูแลกันอยู่แล้ว
ก็อยากจะให้ชาวบ้านอยู่อย่างมีความสุข มีแสงสว่างทีเ่ พียงพอสามารถสัญจรไป
มาด้วยความปลอดภัย และก็ปราศจากฝุ่นโรคร้ายต่าง ๆ สุขภาพก็จะดี
จิตก็จะดีคนก็มคี วามสุข ขอบคุณครับ
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นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาท่านใดมีการเสนอแนะเชิญครับ ถ้าไม่มเี ชิญคณะผู้บริหาร
ประธานสภา ชี้แจง เชิญครับ
นายสมภพ มีเดช ขอบคุณท่านประธานสภา ทีใ่ ห้โอกาส กระผมนายสมภพ มีเดช
รองนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก ขอกล่าวคําสวัสดีสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ
ทุกท่านอีกครั้งหนึ่ง หลังจากฟังท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทงั้ สี่ท่านทีไ่ ด้ให้
เกียรติกบั ฝ่ายบริหารช่วยกันสํารวจตรวจสอบความทุกข์ยาก ความเดือดร้อน
ของประชาชนในสะเตงนอกเรา นํามากล่าวมาบอกในทีป่ ระชุมสภาแห่งนี้ ต้อง
ขอกล่าวขอบคุณแทนประชาชนชาวสะเตงนอกทุก ๆ ท่าน นับว่าท่านเหล่านั้น
เลือกคนมาได้ดมี ากเข้ามาช่วยกันขจัดทุกข์บํารุงสุขสอดส่องหาความเดือดร้อน
ของชาวบ้านมาบอกมากล่าว มาช่วยกันพัฒนา ทีผ่ มจับประเด็นได้มามีอยู่ส่วน
ใหญ่จะเป็นด้านโครงสร้างพืน้ ฐานทีเ่ รายังเดือดร้อนอยู่ ก่อนทีจ่ ะกล่าวตรงนั้น
ขอเท้าความมานิดนึงว่า สะเตงนอกเรานี้มพี นื้ ทีใ่ หญ่มากใหญ่กว่าหลาย ๆ
ตําบล ใหญ่กว่าหลาย ๆ อําเภอในพืน้ ทีเ่ รา ประชากรเราก็มากกว่าหลายอําเภอ
ในจังหวัดเรา ย่อมเป็นเรื่องทีเ่ รายังดูแลไม่ทวั่ ถึง แต่ดที มี่ สี มาชิกสภาของเราเข้า
ไปช่วยกันดูแลมาบอกมากล่าว
เรื่องแรก ขอพูดถึงเรื่องไฟฟ้าแสงสว่าง เป็นนโยบายหลักข้อหนึ่งเลย
ของท่านนายกเกษมสันต์ สาแม ทีไ่ ด้แถลงนโยบายไว้กบั สภาแห่งนี้ เราไม่ได้
นิ่งนอนใจ เรื่องไฟฟ้าแสงสว่างได้ไปสํารวจตรวจสอบมาหมดแล้ว เหมือนทีท่ ่าน
ขออนุญาตเอยนาม ท่านอุมาพร ใจแผ้ว บอกว่า ซอยมีเกียรติ ซอยรุ่งตะวัน
ซอยสุณยี ์ ซอยทองดี และอีกหลาย ๆ ซอย ทีแ่ ล้วเสร็จไปแล้วมี ซอยทองดี
ซอยสุณยี ์ ก็มที ่านสมาชิกสภาของเรา ขออนุญาตเอยนาม ท่านบัญชา ศิริ
ได้เข้าไปในพืน้ ทีช่ าวบ้านได้ฝากขอบคุณมามากมาย ผมเลยกล่าวบอกว่า
นั่นละครับผลงานท่าน ท่านมาบอกว่า ซอยนั้นต้องการอุปกรณ์นั้น ซอยนั้น
ต้องการแสงสว่าง มาบอกคณะผู้บริหาร เราก็จัดให้ และในซอยทีก่ ําลัง
ดําเนินการอยู่ มีซอยมีเกียรติ ซอยรุ่งตะวัน เข้าไปสํารวจตรวจสอบแล้วครับ
กําลังอยู่ในระหว่างทีจ่ ะเอาอุปกรณ์เข้าไปพาดสายทีจ่ ะติดตัง้ หลอดไฟ คาดว่า
อย่างช้าสุดไม่เกินกลางเดือนมีนาคม ๒๕๕๖ จะแล้วเสร็จครับผม แล้วไฟฟ้า
ในเขตที่ ๓ เราได้ส่งเจ้าหน้าทีไ่ ปสํารวจตรวจสอบทีจ่ ะติดตามแก้ไขแสงสว่าง
ตรงไหนทีบ่ กพร่องทีย่ ังมืดอยู่ เราจะดําเนินการเข้าไปติดตัง้ ให้ ซึ่งในห้วงเวลาที่
ผ่านมาต้องขอกล่าวคําว่า ขออภัย เพราะไฟฟ้าในช่วงฤดูฝนทีจ่ ะไปแก้ไขให้
ทันท่วงที ไฟดับปุบ้ แก้ไขให้เลย ก็ขอกล่าวคําว่า ขออภัยในบางกรณีทําไม่ได้
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นายสมภพ มีเดช เพราะไฟฟ้ากับความชื้นมันไม่ถูกกัน แต่หลังจากนี้ท่านจะเห็นความ
รองนายกเทศมนตรี เปลี่ยนแปลงทีเ่ กิดขึ้น คิดว่าเราจะไปแก้ไขได้เร็วขึ้น เพราะช่วงนี้เข้าสู่หน้าแล้ง
แล้วค่อนข้างจะรวดเร็ว และเรื่องแสงสว่างต่ออีกนิดนึง ล่าสุดตอนนี้เรามี
โครงการทีจ่ ะติดตัง้ ไฟแสงจันทร์จาก ซอย ๑๒ ถึง สํานักงานเทศบาลเมือง
สะเตงนอก คาดว่าเราจะได้คอ่ นข้างแน่นอนแล้ว และมีโครงการทีจ่ ะทําให้
แสงสว่างทัง้ ตําบลอีกเจ็ดสาย ทําเรื่องขอไปแล้วโดยท่านนายกเกษมสันต์
สาแม ดําเนินการทําเรื่อง ผมก็ดําเนินการส่งเรื่องขอ ต่อส่วนกลางทีก่ รุงเทพอีก
เจ็ดสาย ประมาณห้าถึงหกร้อยต้น ซึ่งลึก ๆ ผมมัน่ ใจว่า เราจะต้องได้มา
ไม่มากก็น้อย นอกจากซอย ๑๒ ถึง สํานักงานเทศบาลเมืองสะเตงนอก
ซึ่งเจ็ดสายกระจายอยู่ทงั้ ตําบล เป็นไฟแสงจันทร์ทงั้ หมด นอกเหนือจากนั้นไป
ประชุมล่าสุดเราได้นําเสนออีกโครงการหนึ่ง คือ ไฟหลอดแอลอีดที ําเสนอขอไป
ทีส่ ่วนกลางเป็นหลอดแอลอีดี ถ้าจําไม่ผิดประมาณอีกสี่ร้อยกว่าหลอดทีจ่ ะมา
ติดทดแทนกับหลอดหลัก ๆ ทีม่ อี ยู่ โครงการนู้นเราก็กําลังติดตามว่าเราจะได้
เป็นไปได้มากน้อยขนาดไหน
เพราะฉะนั้น เรื่องแสงสว่างท่านมัน่ ใจได้เลยว่า เราไม่ทงิ้ แน่นอน เรา
จะต้องติดตามเอามาให้ได้ ผมเคยปรารภกับคุณอุมาพร ใจแผ้ว ว่าไฟฟ้าเรื่อง
แสงสว่างเราทําขอไว้อกี เจ็ดสายกับหลอดแอลอีดอี กี ประมาณสี่ร้อยถึงห้าร้อย
กว่าชุด ซึ่งตรงนั้นงบประมาณสามสิบกว่าล้านครับผม เฉพาะแสงสว่างทีท่ ํา
ขอไป ขอแล้วเราติดตามตลอดครับ ซึ่งผมติดตามอยู่อย่างเงียบ ๆ เพียงแต่ว่า
ผมติดตามผมไม่ได้มาแจ้งว่าติดตามไปถึงไหนแล้ว เพราะว่าการทีค่ ยุ กับ
ส่วนกลางนี้ บางทีเราไปพูดก่อนไม่ได้ ว่าเราได้แล้วน่ะ ไม่ได้ครับตราบใดทีเ่ งิน
ยังไม่โอนมาถึงเราเป็นเรื่องของไฟฟ้า ผมจะบอกท่านว่า ผมยังไม่แน่ใจ เหมือน
เช่นโครงการทีเ่ ราจะได้มาทีซ่ อย ๑๒ ถึงสํานักงานเทศบาลเมืองสะเตงนอก
ผมยังไม่กล้าตอบท่านว่า เราจะได้แน่นอนผมเพียงตอบว่าค่อนข้างจะมัน่ ใจว่า
เราน่าจะได้แน่นอน ผมยังไม่ได้ตอบร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ นั่นคือเรื่องของแสง
สว่าง
เรื่องทีส่ อง เรื่องถนนเส้นทางการจราจร เมือ่ สักครู่ท่านสมาชิกสภา
ถามว่า ถนนสายเนินหูกวาง ถึง ปอเนาะญีฮะห์ ขณะนี้ท่านนายกเทศมนตรีสั่ง
การไปเรียบร้อยแล้วให้กองช่างไปสํารวจตรวจสอบมาว่า ถนนเส้นใดจะต้อง
ดําเนินการซ่อมแซมและปรับปรุงอย่างเร่งด่วน ซึ่งตอนนี้กองช่างกําลัง
ประมาณค่าใช้จ่ายอยู่ ว่าเราจะต้องใช้งบประมาณเท่าไร ในการซ่อมแซม
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นายสมภพ มีเดช รวมทัง้ เส้นนั้นด้วยครับผม และอีกหลาย ๆ เส้นทีอ่ ยู่ในสะเตงนอก ในทุก ๆ
รองนายกเทศมนตรี เขต ทุกหมูบ่ ้าน ซึ่งกองช่างกําลังประมาณการค่าใช้จ่าย เพือ่ เสนอผู้บริหาร
เรื่องทีส่ าม เรื่องฝุ่นละอองทีก่ ําลังก่อสร้างคูระบายน้ํา เบือ้ งต้นเราได้
ประสานกับผู้รับเหมาให้ไปฉีดน้ําทัง้ เช้าและเย็น แต่กต็ อ้ งยอมรับว่าเราเข้ามาสู่
หน้าแล้ง และอากาศบ้านเราค่อนข้างจะร้อน เพราะฉะนั้นฉีดไม่เกินสองชั่วโมง
ก็แห้งแน่ เดีย๋ วเราจะประสานกับผู้รับเหมาอีกครั้งหนึ่งเพิม่ จํานวนครั้งในการฉีด
ราดน้ํา เพือ่ ลดฝุ่นละออง
ส่วนเรื่องสาธารณสุขเกีย่ วกับขยะ ผมจะยกให้ท่านรองสมหมาย
ซึ่งท่านดูแลเรื่องนี้โดยตรงว่า เรื่องการเก็บขยะ เรื่องการจัดเก็บค่าขยะต่าง ๆ
เพราะจะเกีย่ วข้องกับเทศบัญญัตเิ ก็บค่าขยะ ส่วนเรื่องอืน่ ๆ ทีผ่ มตอบมา
ท่านใดมีข้อสงสัยเมือ่ สักครู่โปรดถามได้ ขอบคุณครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ เชิญรองปลัดครับ
ประธานสภา
นายสมหมาย ลูกอินทร์ ขออนุญาตพูดในนามผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
รองปลัดเทศบาล ก็แล้วกันครับ
สําหรับเรื่องการจัดเก็บค่าขยะ ผมอยากจะเรียนอย่างนี้ครับว่า
ขณะนี้เราได้เก็บขยะ และได้ประชุมทุกอาทิตย์ว่าจะทําอย่างไรให้การเก็บขยะ
ให้มปี ระสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และสามารถจัดเก็บขยะได้หมดแต่ละวัน
ก็ปรากฏว่าขณะนี้ได้เก็บขยะหมดในแต่ละวัน ก็มหี มูท่ ี่ ๔,๖,๙,๑๐
และหมูท่ ี่ ๑๒ ซึ่ง ๕ หมูน่ ี้รถขยะจะเข้าไปเก็บตามถนนสายหลัก สายรอง
ตรอก ซอย หมดทุกวัน ยกเว้นวันหยุดของเขาคือวันศุกร์ วันศุกร์จะมีขยะถ้า
ท่านเห็นวันศุกร์มขี ยะก็ถือว่าวันนั้นเป็นวันหยุดของเขา แต่วันเสาร์จะเก็บ
ให้หมด ส่วนหมูท่ ี่ ๓ และหมูท่ ี่ ๗ เดิมอาจจะเก็บบางถนน บางซอย อาทิตย์
ละครั้ง หรือว่าสามสี่วัน ในขณะนี้จะเก็บวันเว้นวัน ของหมูท่ ี่ ๓
และหมูท่ ี่ ๗ ส่วนโซนหมูท่ ี่ ๑,๒,๕ และหมูท่ ี่ ๑๑ นี้กเ็ ช่นเดียวกัน
เก็บยังไม่หมดสลับวันเว้นวัน แต่กด็ ขี ึ้นไม่มขี ยะตกค้างจนล้นถัง คือเดิมเมือ่ ก่อน
อาทิตย์ละครั้งสามวันครั้งทํานองนั้น ขณะนี้มาเหลือวันเว้นวัน
ส่วนหมูท่ เี่ ก็บหมดแล้ว อยากนําเรียนอย่างนี้ครับว่า หากท่านเห็นว่ารถขยะ
ยัง ไม่เข้าไปเก็บตามตรอก ตามซอยแจ้งมาได้ครับ ของหมูท่ ี่ ๔,๖,๙,๑๐
และหมูท่ ี่ ๑๒ แจ้งมาได้ครับ แจ้งมาทีผ่ มก็ได้กองสาธารณสุขก็ได้
คือใครก็ได้ทเี่ กีย่ วข้องเพราะวันนี้จะเข้าไปเก็บทุกวัน ยกเว้นวันหยุดของเขา
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นายสมหมาย ลูกอินทร์ วันศุกร์ หรือในกรณีทรี่ ถขยะเสีย รถขยะเสียก็เช่นเดียวกัน ก็จะทําอย่างนี้
รองปลัดเทศบาล ครับ กรณีทรี่ ถขยะทีเ่ ราเก็บทุกวันเกิดเสีย จะให้รอรถขยะสายอืน่ พอเก็บ
เสร็จให้เขาไปเก็บในช่วงบ่าย เราจะไม่หยุด
เพราะฉะนั้น ให้ท่านมัน่ ใจได้เลยครับ ซอยทีเ่ ราเก็บทุกวัน จะรักษา
มาตรฐานนี้เอาไว้ ซึ่งถ้าหากยังไม่เข้าไปเก็บเข้าซอยเล็ก ๆ นี้ ท่านแจ้งได้เลย
และเทศบาลจะเริ่มเก็บค่าธรรมเนียมค่าขยะจะเริ่มตัง้ แต่เดือนกุมภาพันธ์
๒๕๕๖ คือเดือนหน้าทีจ่ ะถึงนี้ โดยจะเริ่มเก็บเฉพาะสายทีเ่ ข้าไปเก็บขยะทุก
วันเท่านั้น จะเก็บอัตราค่าธรรมเนียมหลังละ ๒๐ บาทต่อเดือน เท่ากับนคร
ยะลา สายอืน่ ทีเ่ ก็บวันเว้นวัน จะเก็บเฉพาะ โรงแรม สถานประกอบการ
โรงเรียนเอกชน แต่ไม่ได้เก็บในอัตรา ๒๐ บาทต่อเดือน เก็บตามปริมาณ
ขยะทีเ่ กิดขึ้นในแต่ละวัน อาจจะ ๒๐๐ บาทบ้าง ๕๐๐ บาทบ้าง ๑,๐๐๐
บาทบ้าง ซึ่งเจ้าหน้าทีไ่ ด้ไปสํารวจข้อมูลในนี้เรียบร้อยแล้ว รอให้ถึงเดือน
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ทีจ่ ะถึงนี้จะเก็บค่าขยะแล้ว ก็ขอฝากประชาสัมพันธ์ดว้ ย
ครับ ทีน่ ี้ทที่ ่านสมาชิกสภาจะให้เข้าไปเก็บขยะ ก็อยากจะให้ระบุหมูท่ ี่ ซอย
ด้วยครับ เพราะว่าจะเอาจริงกับเรื่องนี้ และมีชุดควบคุมดูแลการเก็บขยะของ
พนักงานขับรถในแต่ละโซน และมาปรับปรุงแก้ไขอยู่ตลอด และ
ถนนสายหลัก ๆ จะเอาถังขยะออกแล้วครับ เริ่มทยอยเอาออก ท่านเริ่มเห็น
แล้วใช่ไหมครับทีส่ ี่แยกตือเบาะเอาออกแล้ว ถังหน้าบ้านท่านนายก หน้า
พาณิชย์ป่ายางจะเริ่มทยอยเอาออก ถ้าท่านสังเกตจะสะอาดขึ้นมาก พอไม่มี
ถังขยะ เพราะอะไรครับ เพราะบางทีคนนอกนําขยะมาทิง้ ในถังของเทศบาล
และก็ได้ทําความเข้าใจกับชาวบ้านในแต่ละซอย มีเจ้าหน้าทีล่ งไปทําความ
เข้าใจว่าให้ท่านเตรียมถังขยะหรือใส่ถุงก็ได้ ใส่ถังก็ได้ เพราะเราจะเข้าไปเก็บ
ทุกวันแล้ว ยกเว้นวันศุกร์ ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนทําความเข้าใจอยู่ครับ
เรื่องการฉีดพ่นหมอกควัน ไม่คอ่ ยได้ออกไปพ่น อยากจะนําเรียน
อย่างนี้ว่า ในปีงบประมาณทีแ่ ล้ว เทศบาลมีแผนออกไปพ่นหมอกควันในชุมชน
ทัง้ ๑๓ หมูบ่ ้านทัง้ ปี พอสิ้นปีงบประมาณ งบนั้นก็หมดไป
ตอนนี้เพิง่ ต้นปีงบประมาณต้องรองบประมาณอยู่ ถ้าเกิดงบประมาณมาเมือ่ ไร
เทศบาลก็ทําแผนออกไป พ่นหมอกควันเหมือนกับปีทแี่ ล้วมา แต่หากมีกรณี
โรคไข้เลือดออกระบาดในหมูบ่ ้านหรือต้องการให้ชุดพ่นหมอกควันออกไปพ่น
ท่านแจ้งเข้ามาชุดพ่นหมอกควันจะออกไปทันที ถ้าไม่ตรงกับหมูไ่ หนทีเ่ ขาแจ้ง
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นายสมหมาย ลูกอินทร์ เข้ามาก่อนแล้ว หากตรงกันจะให้ไปพ่นในวันถัดไปชุดพ่นหมอกควันมีเครื่อง
รองปลัดเทศบาล อยู่แล้วทัง้ หมด ๔ เครื่องทีใ่ ช้การได้
เพราะฉะนั้น ในตอนนี้ตน้ ปีงบประมาณ ถ้าท่านประสงค์ให้ไป
พ่นหมอกควัน แจ้งมาได้เลยครับ ออกไปปฏิบัตทิ ันที สําหรับแผนในปี
พ.ศ. ๒๕๕๖ ทีอ่ อกพ่นทุก ๆ วัน รองบประมาณสักนิดครับ
และอีกเรื่องหนึ่ง เรื่องตลาด เมือ่ สักครู่กถ็ ามบางคนก็เป็นห่วงว่าเดีย๋ ว
การบริหารจัดการตลาดของเทศบาลนี้รู้สึกพ่อค้าแม่คา้ ไม่ได้ขายของแล้ว
อยากนําเรียนอย่างนี้ครับ ว่าเดือนนี้สองอาทิตย์ทแี่ ล้วได้เชิญแม่คา้ ทีท่ ําสัญญา
กับเทศบาลและมีความประสงค์ทจี่ ะค้าขายต่อในตลาดมาประชุม แล้วก็หา
ทางออกร่วมกันจะเอาอย่างไรต่อ ถ้าท่านจะเดินไปกับเทศบาล ท่านจะให้
เทศบาลทําอะไร ได้ประชุมทําความเข้าใจกันแล้ว ผมนําเรียนอย่างนี้แล้วกันว่า
แม่คา้ ทีท่ ําสัญญากับเทศบาลและไม่ได้เข้ามาค้าขายของในตลาดเลย
ซึ่งในสัญญาได้กําหนดไว้ว่า จะต้องขายของภายในหกสิบวันนับตัง้ แต่วันทํา
สัญญา เทศบาลได้แจ้งยกเลิกสัญญาไปแล้ว และก็มผี ลไปแล้วด้วย
แล้วก็เรียกแม่คา้ สํารองขึ้นมาหมดแล้วด้วยบางโซนบางประเภทอย่างเช่น
อาหารทะเลจะหมดไปแล้ว ในกรณีอย่างนี้ทปี่ ระชุมให้เกียรติพอ่ ค้าแม่คา้ ทีข่ าย
ของอยู่กอ่ นแล้วให้เขาหาพรรคพวกได้เลยมาทําสัญญากับเทศบาล และทีส่ ําคัญ
ตัง้ แต่เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นต้นไปนี้ จะยกเว้นในการเก็บค่าแผงให้
หกเดือนงดเว้นในการเก็บค่าแผงก็คอื จะไม่เก็บค่าเช่าแผงเดือนละหนึ่งพันบาท
นี้ ตกลงกันแล้วก็อยู่ทพี่ อ่ ค้าแม่คา้ ว่าจะไปขายอย่างไรก็ได้ช่วงนี้
ก็คงจะหมดแล้วในส่วนของกองสาธารณสุข ก็อยากนําเรียนเพียงเท่านี้
ครับผม
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาท่านใดมีการเสนอแนะเชิญครับ
ถ้าไม่มกี อ่ นปิดการ
ประธานสภา ประชุมผมขอแสดงความยินดีกบั เทศบาลเมืองสะเตงนอกทีม่ โี อกาสได้รับ
บริจาคจากชาวไทยทุกคนไม่ว่าศาสนาใด ซึ่งเมือ่ วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๖
ทีผ่ ่านมาทางเทศบาลเมืองสะเตงนอกได้จัดบุคลากรในสํานักงานช่วยกันขอรับ
บริจาค ได้จํานวนเงินเกือบสี่หมืน่ กว่าบาท ซึ่งเงินส่วนนี้ทางเทศบาลเมือง
สะเตงนอก พร้อมด้วยนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี เลขานุการ
นายกเทศมนตรี อดีตกํานันตําบลสะเตงนอก และผมตัวแทนของสภา ก็ร่วม
เดินทางนําเงินจํานวนนี้ไปบริจาคฝากให้คณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัด
สงขลา ส่วนนี้ผมคิดว่าทุกคนมีส่วนร่วมในการบริจาค ในฐานะสภาขอขอบคุณ
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นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ และถ้ามีโอกาสต่อไปชาวไทยทุกคนทีม่ คี วามเดือดร้อนไม่ว่าศาสนาใดขอให้
ประธานสภา ทุกคนมีส่วนร่วม
ครับผมขอปิดการประชุมในวันนี้ขอบคุณครับ
ปิดประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น.
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