รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
ครั้งที่ ๗/๒๕๕๖
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ (ครั้งที่ ๑)
วัน จันทร์ ที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๔๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
______________________
ผูม้ าประชุม
๑. นายอับดุลอาซิซ
หะยีปิยวงศ์
๒. นายมะยูโซ๊ะ
โต๊ะแว
๓. นายอับดุลนาเซร์
ฮะ
๔. นายบากอรี
บาเก็ง
๕. นายสุกรี
เจ๊ะเงาะ
๖. นายกราซี
แวนะลัย
๗. นายดอเลาะ
สะหัดอีตา
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. นายเพาซี
มะเด็ง
๑๗. นายอับดุลเลาะ
กาซอ
๑๘. นายสมหมาย
ลูกอินทร์

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
เลขานุการสภา

รายชื่อผูไ้ ม่มาประชุม
๑๙. นายอดุลย์ แวโวะ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ ๓

(ลาป่วย)

- ๒-

ผูเ้ ข้าร่วมประชุม
๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.
๒๔.
๒๕.
๒๖.
๒๗.
๒๘.
๒๙.
๓๐.
๓๑.
๓๒.
๓๓.
๓๔.

นายเกษมสันต์
นายเสรี
นายสมภพ
นายอับดุลอายิ
นายถาวร
นายมะสดี
นายต่วนมาหามะอับดุลกอเดร์
นายอาฮาหมัด
นายเกรียงศักดิ์
นางนริศรา
นางสาวต่วนมารีนี
นางสาวปวีณา
นายอันวารี
นางดวงกมล
นายวัชระ

สาแม
เรืองกาญจน์
มีเดช
สามะ
นวลปาน
หะยียะปาร์
ต่วนกาจิ
ดือราแม
อินทรสกุล
สาและ
เด่นอุดม
สุหลง
แวหะยี
มณี
วงศ์กระจ่าง

นายกเทศมนตรีฯ
รองนายกเทศมนตรีฯ
รองนายกเทศมนตรีฯ
รองนายกเทศมนตรีฯ
ทีป่ รึกษานายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ
เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ
รองปลัดเทศบาล
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
ผู้อานวยการกองคลัง
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานธุรการ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีพ่ ฒ
ั นาชุมชน
ชุมชนไม้งามพัฒนา
ชุมชนศิริโชครุ่งเรือง

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๔๐ น.
นายสมหมาย ลูกอินทร์ ขณะนี้ถึงเวลาการประชุมสภาเทศบาล ซึ่งขณะนี้มที ่านสมาชิก
เลขานุการสภา สภาเทศบาลสะเตงนอกอยู่ในทีป่ ระชุม ๑๗ ท่าน ลา ๑ ท่าน ขอเรียนเชิญ
ท่านประธานสภาเทศบาลดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม
ต่อไป เชิญครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ ขอความสันติสุขแด่ท่านทัง้ หลาย เรียนนายกเทศมนตรี
ประธานสภา รองนายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี หัวหน้าส่วนราชการ
ทีป่ รึกษานายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าทีแ่ ละตัวแทนชุมชน
ทีเ่ คารพรักทุกท่าน ผมนายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ ประธานสภาเทศบาล
เมืองสะเตงนอก ขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
ครั้งที่ ๗/๒๕๕๖ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ (ครั้งที่ ๑) ประจาปี ๒๕๕๖
ในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๔๐ น.

- ๓–

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ทปี่ ระชุมทราบ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ ๑.๑ เรื่องร่างเทศบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
ประธานสภา พ.ศ. ๑๕๕๗
ตามทีเ่ ทศบาลเมืองสะเตงนอก ได้ส่งร่างเทศบัญญัตงิ บประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ของเทศบาลเมืองสะเตงนอก
ซึ่งได้รับการพิจารณาและเห็นชอบจากสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอกในคราว
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจาปี ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๑ เมือ่ วันที่
๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ และวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๖ เพือ่ ให้
ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาพิจารณา
ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาพิจารณาแล้วเห็นว่า การจัดทา
ร่างเทศบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
ของเทศบาลเมืองสะเตงนอก ได้ดาเนินการเป็นไปตามแนวทางของข้อ
กฎหมายทีก่ าหนด จึงเห็นชอบร่างเทศบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายดังกล่าว
แล้ว ทัง้ นี้ให้ประธานสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอกส่งร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ฯ ดังกล่าวให้นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอกลงนาม
ใช้บังคับเป็นเทศบัญญัตติ อ่ ไป
๑.๒ คาสั่งเทศบาลเมืองสะเตงนอก ที่ ๕๒๒/๒๕๕๖ เรื่องให้
ทีป่ รึกษานายกเทศมนตรีพน้ จากตาแหน่ง ทัง้ นี้ตงั้ แต่วันที่ ๑ กันยายน
๒๕๕๖ เป็นต้นไป
คาสั่งเทศบาลเมืองสะเตงนอก ที่ ๕๖๓/๒๕๕๖ เพือ่ ให้
การ
บริหารราชการของเทศบาลเมืองสะเตงนอกเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่น
ดังนั้น นายกเทศมนตรี จึงแต่งตัง้ บุคลากรในเขตพืน้ ที่ เพือ่ ดารง
ตาแหน่งทีป่ รึกษานายกเทศมนตรี ในโอกาสนี้ผมขอเรียนเชิญทีป่ รึกษา
นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอกแนะนาตัว เรียนเชิญครับ
นายถาวร นวลปาน กราบเรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน ตลอดจน
ทีป่ รึกษานายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน กระผมนายถาวร นวลปาน ทีป่ รึกษา
นายกเทศมนตรี มีความยินดีได้ร่วมกับท่านสมาชิกสภาเทศบาล และทุก
ภาคส่วนของเทศบาลเมืองสะเตงนอก ผมพร้อมทีจ่ ะช่วยเหลือผู้บริหารและ
ฝ่ายสภา ก็ขอกล่าวเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ

- ๔–

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ ๑.๓ นายอดุลย์ แวโวะ สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๓
ประธานสภา ได้ขออนุญาตลาป่วย
ทีป่ ระชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานกาประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
ครั้งที่ ๖/๒๕๕๖

สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ (ครั้งที่ ๑) เมื่อวันที่ ๒

กันยายน ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด มีการแก้ไขข้อความทีไ่ ม่ถูกต้อง
ประธานสภา ขอเรียนเชิญครับ ถ้าไม่มเี ชิญเลขานุการสภาดาเนินการต่อไปครับ
นายสมหมาย ลูกอินทร์ ถ้าไม่มที ่านใดขอแก้ไขเพิม่ เติมผมจะให้ทปี่ ระชุมลงมติครับ
เลขานุการสภา ท่านใดรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
ครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ โปรดยกมือขึ้นครับ
ทีป่ ระชุม มีมติรับรองรายงานการประชุม ๑๕ เสียง
ไม่มาประชุม
๑
เสียง (ลาป่วย)
งดออกเสียง ๒ เสียง
ระเบียบวาระที่ ๓ ญัตติเพือ่ พิจารณาขอความเห็นชอบ การแก้ไขเปลีย่ นแปลงคาชี้แจง
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
ของหน่วยงาน กองช่าง
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ โอกาสนี้ขอเรียนเชิญคณะผู้บริหารชี้แจง เรียนเชิญครับ
ประธานสภา
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ โอกาสนี้ ขอเรียนเชิญคณะผู้บริหารชี้แจง เรียนเชิญครับ
ประธานสภา
นายเกษมสันต์ สาแม ท่านประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล ตลอดจน
นายกเทศมนตรี ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายเกษมสันต์ สาแม นายกเทศมนตรีเมือง
สะเตงนอก
ในระเบียบวาระที่ ๓ ญัตติเพือ่ พิจารณาขอความเห็นชอบ การ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๖ ของหน่วยงาน กองช่าง มีรายละเอียดดังนี้

- ๕–
นายเกษมสันต์ สาแม การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ
นายกเทศมนตรี พ.ศ.
๒๕๕๖ แก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖
แผนงาน เคหะและชุมชน ๐๐๒๔๐
งาน ไฟฟ้าถนน ๐๐๒๔๒
หมวด ค่าครุภัณฑ์ ๕๔๑๐๐๐
ประเภท ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ๔๑๐๖๐๐
๒) ค่าติดตัง้ สัญญาณไฟฟ้าสาธารณะ
งบประมาณ ๘๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
คาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายทีข่ อเปลี่ยนแปลง
ข้อความเดิม
๒) ค่าติดตัง้ สัญญาณไฟฟ้าสาธารณะ ตัง้ ไว้ ๘๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
ค่าติดตัง้ สัญญาณไฟฟ้าสาธารณะ ตัง้ ไว้ ๘๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
ค่าติดตัง้ ไฟฟ้า Post Top จานวน ๔ ดวงโคม ดวงโคมละ
๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ในพืน้ ทีต่ าบลสะเตงนอก สูง ๑๒ เมตร ดวงละ
๔๐๐ W จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏใน
แผนงาน เคหะและชุมชน งาน ไฟฟ้าถนน (ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ)
ปรากฏในแผนพัฒนา ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘) หน้า ๖๓ ข้อที่ ๕
ข้อความใหม่
๒) ค่าติดตัง้ สัญญาณไฟฟ้าสาธารณะ ๔๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
ค่าติดตัง้ ไฟฟ้า Post Top จานวน ๒ ต้น ต้นละ ๔ ดวงโคม
ราคาต้นละ ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ในพืน้ ทีต่ าบลสะเตงนอก สูง ๑๒ เมตร
ดวงละ ๔๐๐
W จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น
ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในแผนงาน เคหะและชุมชน
งาน ไฟฟ้าถนน (ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ) ปรากฏในแผนพัฒนา
๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๘) หน้า ๖๓ ข้อที่ ๕
ผมขอชี้แจงรายละเอียดเพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีการอภิปรายขอเรียนเชญครับ
ประธานสภา
นางอุมาพร ใจแผ้ว กราบเรียนท่านประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒ ทุกท่าน รวมไปถึงหัวหน้าชุมชนทีเ่ ข้ารับฟัง ดิฉันนางอุมาพร ใจแผ้ว

- ๖–
นางอุมาพร ใจแผ้ว สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก เขตที่ ๒ ขออนุญาตสอบถาม
สมาชิกสภา เขตที่ ๒ ท่านประธานสภาผ่านไปยังคณะผู้บริหาร เกีย่ วกับ
การติดตัง้ สัญญาณไฟฟ้า
สาธารณะทีไ่ ด้ตงั้ ไว้ ขอให้ช่วยระบุสถานทีไ่ ด้หรือไม่ เพราะจะมีการ
กาหนดสถานทีใ่ นการติดตัง้ โคมไฟสองดวงนี้ ขอบคุณค่ะ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด มีการสอบถาม ขอเรียนเชิญครับ
ประธานสภา ถ้าไม่มี เรียนเชิญคณะผู้บริหารชี้แจงครับ
นายเกษมสันต์ สาแม ขออนุญาตให้ท่านรองสมภพนาเรียนชี้แจงครับ
นายกเทศมนตรี
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ เชิญครับ
ประธานสภา
นายสมภพ มีเดช สวัสดีท่านประธานสภาทีเ่ คารพ ท่านรองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี ท่านทีป่ รึกษานายกเทศมนตรี ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ
ทุกท่าน ท่านตัวแทนชุมชนทีไ่ ด้ให้เกียรติมาเข้าร่วมรับฟัง การประชุมสภา
เทศบาลเมืองสะเตงนอก ผมนายสมภพ มีเดช รองนายกเทศมนตรี
เสาไฟฟ้าทีท่ ่านสมาชิกสภาเทศบาลได้กรุณาถาม เดิมทีตงั้ ไว้
๔ ต้น ต้นละ ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท แต่เนื่องจากว่างบประมาณเทศบาล
คงเหลือเพียง ๔๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท จึงจัดตัง้ ตามงบประมาณทีเ่ ทศบาล
มีอยู่
ต้นทีห่ นึ่ง ตัง้ ไว้ทมี่ สั ยิด หมูท่ ี่ ๑๐ ตาบลสะเตงนอก
ต้นทีส่ อง ตัง้ ไว้อยู่ทหี่ น้าอนามัยบริเวณสามแยกบ้านพีฉ่ ลอง
ซึ่งตรงนั้นเป็นแหล่งชุมชนและเป็นจุดอับเป็นทีม่ ดื หากว่าท่านมี
ข้อสงสัยจะเสนอแนะหรือตาแหน่งทีด่ ขี ออนุญาตชี้แจงเสนอได้ครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีการอภิปรายขอเรียนเชิญครับ
ประธานสภา ถ้าไม่มเี ชิญเลขานุการ
สภาดาเนินการต่อไปครับ
นายสมหมาย ลูกอินทร์ ต่อไปเป็นการลงมติในระเบียบวาระที่ ๓ ท่านใดอนุมตั ใิ ห้แก้ไข
เลขานุการสภา เปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๖ ของหน่วยงาน กองช่าง โปรดยกมือขึ้นครับ
ทีป่ ระชุม มีมติ

เห็นชอบ
ไม่มาประชุม
งดออกเสียง

๑๕ เสียง
๑
๒

เสียง
เสียง
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ระเบียบวารที่ ๔ เรื่องอืน่ ๆ (ถ้ามี)
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีการสอบถาม เสนอแนะ ขอเรียน
ประธานสภา เชิญครับ
นายปฐม ปันสรณะ กราบเรียนท่านประธานสภาทีเ่ คารพ คณะผู้บริหาร และสมาชิก
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒ สภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ และผู้นาชุมชน กระผมมีข้อเสนอดังนี้
๑) เรื่องถนน ตัง้ แต่สายสี่แยกตือเบาะ ถึงซอยกิตติ ซึ่งผมได้ไป
สารวจแล้ว พบว่าถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ และได้นาเสนอหลายครั้งแล้ว
ขอรบกวนท่านไปปรับปรุงแก้ไขด้วยครับ ผมเกรงว่าจะเกิดอุบัตเิ หตุได้
๒) เรื่องขยะ ชาวบ้านได้ร้องเรียนมา ซอยหลังอนามัย ตัง้ แต่
มินิมาร์ท ซึ่งผมเห็นว่ามีถังขยะเพียงใบเดียว ทาให้ขยะกองและล้นออกมาก
บริเวณรอบนอก ผมขอนาเสนอให้มกี ารเพิม่ เติมถังขยะด้วยครับ
๓) ขอเสนอให้มกี ารลาดยางซอยสมศักดิ์ ซอยสุนีย์ซอยวลงกรณ์
ซอยไชยสุวรรณ ๑ และซอยมณี ซึ่งพืน้ ทีด่ งั กล่าวนั้น ช่วงเวลาฝนตก
น้าจะท่วมขัง และส่งผลให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนมาก ขอบคุณครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ ขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาล เขตที่
ประธานสภา เรียนเชิญสมาชิกสภาทีม่ กี ารเสนอเพิม่ เติม เรียนเชิญครับ

๒ ครับ

นางอุมาพร ใจแผ้ว กราบเรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒ สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ขอต่อเนื่องจากคุณปฐม ปันสรณะ
๑) ในเรื่องขยะ ซึ่งทราบกันดีว่า เทศบาลเมืองสะเตงนอก มีเส้น
ทางเข้าออกหลายสาย และแต่ละเส้นทางมีขยะจานวนมากจริงๆ ประกอบ
กับมีเจ้าหน้าทีจ่ านวนน้อย และไม่เพียงพอต่อการจัดเก็บขยะ เป็นผลให้การ
ปฏิบัตงิ านได้ไม่ครบทุกส่วน จึงขอนาเสนอแนวทาง โดยการจัดโครงการ
รณรงค์การเก็บขยะ แบบต่อเนื่อง และให้ชาวบ้านเข้ามาร่วมด้วย โดยเน้นที่
ผู้นาชุมชนให้เข้ามาร่วม
๒)หมูบ่ ้านร่มเกล้า ถนนสายนั้นถูกทิง้ ให้รกร้างมานานแล้ว และเมือ่
ถึงช่วงฤดูฝน จะส่งผลให้ถนนชารุดและน้าท่วมขัง จึงขอให้เทศบาลเมือง
สะเตงนอก ช่วยดาเนินการซ่อมแซมเรื่องถนนและคูระบายน้าด้วย ซึ่ง
หมูบ่ ้านร่มเกล้ามีชาวบ้านอาศัยอยู่เกือบครบทุกหลังคาเรือน หรือเกือบ
ร้อยเปอร์เซ็นต์ การสัญจรไปมาก็มคี วามลาบาก

- ๘–

นางอุมาพร ใจแผ้ว
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒

๓) ขอให้เร่งรัดเรื่องไฟฟ้า ซอยกิตติ และทราบมาว่าทางเทศบาล
ได้จัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อสายไฟแล้ว ดังนั้นจึงขอให้เร่งดาเนินการ
เนื่องจากบริเวณนั้นเป็นพืน้ ทีม่ ดื และชาวบ้านเคยถูกโจรกรรมมาแล้ว
จึงเป็นกังวลว่าอาจจะถูกโจรกรรมอีกครั้ง
๔) เรื่องโรคระบาดไข้เลือกออก หมูท่ ี่ ๗ จึงขอให้เทศบาลเมือง
สะเตงนอกจัดเจ้าหน้าทีฉ่ ีดพ้นยุงพืน้ ทีห่ มูบ่ ้านร่มเกล้า ๑ และซอยนิบง
พัฒนา ๒๕ และนิบงพัฒนา ๒๗ ด้วยค่ะ
๕) เรื่องถนนหลังอนามัย เนื่องจากว่าพระสงฆ์ถูกทาร้าย จึงทาให้
ชาวบ้านเกิดความกังวลมาก เพราะไม่มแี สงสว่างเพียงพอ ชาวบ้านเกิด
ความกลัว ไม่กล้าออกมาปฏิบัตศิ าสนกิจ (ตักบาตร) จึงขอให้เทศบาล
เมืองสะเตงนอกเพิม่ ไฟแสงสว่างด้วย ถนนเส้นหลังอนามัยนั้นจะทะลุปมั้
ปตท.และถนนผังเมือง ๔ ซอย ๑๒
๖) ผู้นาชุมชนขอให้เทศบาลเมืองสะเตงนอก ติดตัง้ เสียงตามสาย
ตามพืน้ ทีเ่ ทศบาลเมืองสะเตงนอก เพือ่ ให้ชุมชนจะได้รับทราบข้อมูลการ
ดาเนินงานของเทศบาเมืองสะเตงนอกดิฉันมีเรื่องทีจ่ ะนาเสนอเพียงเท่านี้
ขอบคุณค่ะ

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ เชิญสมาชิกสภา เขตที่ ๓ ครับ
ประธานสภา
นายอิทธินันท์ สาเฮาะ เรียนประธานสภา กระผมนายอิทธินันท์ สาเฮาะ สมาชิกสภา
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๓ เทศบาลเมืองสะเตงนอก เขตที่ ๓ ผมมีเรื่องเพือ่ ขอเสนอ เนื่องจากเป็นความ
เดือดร้อนของชาวบ้านจริง ทีผ่ ่านมาผมได้เงียบมาตลอด และล่วงเลยมา
เป็นเวลานานพอสมควร ซึ่งเรื่องทีผ่ มจะเสนอแนะมีดงั ต่อไปนี้
๑) ประชากรในหมูบ่ ้านทีไ่ ด้เสียชีวิตลง ประมาณสัปดาห์ทผี่ ่านมา
แม้อายุจะมากแล้วก็ตาม ซึ่งผมมีความสงสัยว่า ผู้เสียชีวิตนั้นมีร่างกาย
แข็งแรง มีอาชีพจับปลาอยู่ในพืน้ ทีน่ ั้น แต่พอไปจับปลาแล้วเกิดล้มป่วยลง
เนื่องจากได้สูดอากาศทีไ่ ม่ปกติหรือเปล่านั้น ซึ่งได้เข้ารับการรักษาตัวที่
โรงพยาบาลเป็นเวลา ๒ วัน แล้วเสียชีวิตลง ซึ่งอาการดังกล่าวอาจเกิดจาก
สารเคมีทเี่ กิดจากน้าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม ทีไ่ หลลงเข้าหมูบ่ ้าน
ซึ่งลุงแก่ๆ ท่านนี้ได้อาศัยอยู่ในหมูบ่ ้านมาหลายสิบปีแล้ว โดยมีอาชีพจับปลา
อยู่ในละแวกนั้น ขนาดผมขับรถจักรยานยนต์ผ่านบริเวณนั้นยังได้รับกลิ่นน้า
เน่าเสียครับ และกลิ่นแรงมาก แล้วลุงท่านนี้กม้ ลงไปจับปลาในน้านั้น

- ๙–
นายอิทธินันท์ สาเฮาะ
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๓

จะได้รับกลิ่นน้าเน่าเสียมากขนาดไหน ซึ่งเรื่องนี้เรายังแก้ปัญหาเรื่องน้าไม่ได้
อีก น้าทีไ่ หลเข้าหมูบ่ ้าน ณ ตอนนี้ยังไม่ได้ใช้ข้อบังคับใดไปรองรับ หรือ
บังคับโรงงานอุตสาหกรรมเหล่านั้นแต่อย่างใด ซึ่งเดิมที พืน้ ทีต่ รงนั้นเป็นที่
เกษตรกรรม เมือ่ มีโรงงานอุตสาหกรรมเข้ามา เกษตรกรรมก็หายไป
เนื่องจากว่าสารเคมีเหล่านั้นทาให้พชื ผลเสียหาย วัวล้มตาย
และรวมถึง
ประชาชนในละแวกนั้นก็เช่นกัน และเรื่องนี้กเ็ ป็นปัญหามาเป็นปีแล้ว ก็ยัง
ไม่ได้รับการแก้ไขแต่อย่างใด จึงขอให้เทศบาลเมืองสะเตงนอกหาวิธีแก้ไข
ปัญหาเรื่องน้าเน่าเสีย โดยวันก่อนพืน้ ทีเ่ กษตรถูกน้าท่วมขัง หากเปรียบกับ
เมือ่ ครั้งก่อนทีจ่ ะมีโรงงานอุตสาหกรรมเข้ามา แม้น้าจะท่วมขังพืน้ ที่
เกษตรกรรมเป็นสัปดาห์ พืชผลก็ยังอยู่ได้ ไม่เน่าเสีย แต่พอมีโรงงาน
อุตสาหกรรม น้าทีถ่ ูกทิง้ จากโรงงานอุตสาหกรรมไหลลงเข้าสู่พนื้ ทีห่ มูบ่ ้าน
น้าท่วมเพียง ๒ – ๓ วัน พืชก็เหีย่ วเฉา และล้มตายในทีส่ ุด นั่นหมายความ
ว่า น้าทีไ่ หลมานั้น มีสารเคมีเจือปนอยู่ดว้ ย จึงขอให้ทางเทศบาลเมือง
สะเตงนอก เร่งหาวิธีการแก้ไข ไม่ว่าจะประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน
ราชการอืน่ หรือหน่วยงานใดก็แล้วแต่ ร่วมกันหาวิธีหรือประสานไปยัง
โรงงานอุตสาหกรรม ให้ทาการบาบัดน้าเสียก่อนปล่อยทิง้ ลงสู่รอบนอก
หรือพืน้ ทีท่ งุ่ นา เพือ่ จะได้ลดปัญหานี้ได้
๒) เรื่องการขุดลอกคูระบายน้าทีม่ ปี ัญหาอยู่ตอนนี้ โดยหลายๆ
ท่านไปตรวจสอบดูแล้ว หน้าโรงงานเอสพี จุดนั้นมี น้าอุดตัน ประกอบกับมี
น้าจากโรงงานอุตสาหกรรมไหลเข้าหมูบ่ ้าน และไม่สามารถไหลออกรอบ
นอกจนเกิดปัญหานี้ขึ้นมา เมือ่ หลายปีทแี่ ล้ว ชาวบ้านได้นาดินมาถม เพือ่ ปิด
กัน้ ไม่ให้น้าไหลผ่านเข้าหมูบ่ ้าน แต่ผมได้เปิดดินตรงนั้นออกเพือ่ ให้น้าไหล
สะดวก แต่ผลปรากฏว่าเกิดผลกระทบกับชาวบ้าน ชาวบ้านได้ถามผมว่า
เราจะแก้ไขปัญหาอย่างไรต่อไป ผมก็ตอบไม่ได้ ผมจึงขอคาตอบในทีป่ ระชุม
สภาแห่งนี้ว่า ทางเทศบาลจะเข้าไปดูแล แก้ไขปัญหาได้เมือ่ ไหร่ครับ
๓) เรื่องคอกหมู เนื่องจากมีชาวบ้านได้เลี้ยงหมูในพืน้ ที่ และปล่อย
มูลสัตว์ออกมา ไม่ได้มกี ารบาบัดแต่อย่างใด อีกทัง้ ยังมีกลิ่นเหม็น จึงขอให้
เทศบาลเมืองสะเตงนอก ดาเนินการกับผู้เลี้ยงหมูดว้ ยครับ
๔) เรื่องของพายุ ซึ่งได้ผ่านพ้นมาหนึ่งเดือนแล้ว โดยมีชาวบ้านมา
ร้องเรียนกับผม ว่าเทศบาลรับเรื่องร้องเรียนด้านการช่วยเหลือเกีย่ วกับ
สาธารณภัย ผลปรากฏว่าบางครัวเรือนก็ได้รับการเยียวยา แต่บางครัวเรือน
ยังไม่ได้รับการเยียวแต่อย่างใด ผมสงสัยว่าทาไมการช่วยเหลือจึงไม่ทวั่ ถึง
ซึ่งกระเบือ้ งเพียงไม่กแี่ ผ่น ถ้าถามว่าชาวบ้านซื้อเองได้หรือไม่ เขาซื้อเองได้
แต่เทียบกับความรู้สึกทาไมการช่วยเหลือถึงไม่ทวั่ ถึงและ ณ ตอนนี้ชาวบ้าน

- ๑๐ –
นายอิทธินันท์ สาเฮาะ
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๓

ก็ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือแต่อย่างใด จึงขอให้คณะผู้บริหารตรวจสอบเรื่อง
ดังกล่าวด้วย และกากับดูแลเจ้าหน้าทีผ่ ู้รับผิดชอบ หรือผู้ทเี่ กีย่ วข้องติดตาม
ความเดือดร้อนของชาวบ้านด้วยครับ ผมมีเรื่องทีข่ อชี้แจงเพียงเท่านี้ครับ
ขอบคุณครับ

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาท่านใดมีการสอบถาม เสนอแนะ เพิม่ เติม
ประธานสภา เรียนเชิญสมาชิกสภา เขตที่ ๑
นายบากอรี บาเก็ง ขอบคุณมากครับ ท่านประธานสภาทีเ่ คารพ ฝ่ายบริหาร สมาชิก
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๑ สภาเทศบาลทุกท่าน ผมนายบากอรี บาเก็ง สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
สะเตงนอก เขตที่ ๑ ผมมีเรื่องขอนาเสนอ ๒ เรื่อง ดังนี้
๑) เรื่องการรับพนักงานใหม่เข้ามาทางาน ซึ่งขณะนี้มพี นักงาน
เข้ามาใหม่หลายตาแหน่ง แต่ผมในฐานะสมาชิกสภายังไม่รู้จักว่าเป็นใครบ้าง
ผมจึงขอให้ฝ่ายบริหารแนะนาพนักงานใหม่ให้สมาชิก สภา ได้ทาความรู้จัก
บ้าง เพือ่ ความสะดวกต่อการติดต่อประสานงาน
๒) เวลาการทางานของเจ้าหน้าที่ ผมไม่ทราบว่าเทศบาลเมือง
สะเตงอนกได้กาหนดเวลาการทางานไว้อย่างไร โดยเมือ่ สัปดาห์กอ่ นผม
มาติดต่องานทีส่ านักปลัดเทศบาล แต่ปรากฏว่ามีเจ้าหน้าทีอ่ ยู่เพียง ๒ ท่าน
แต่เวลาได้ล่วงเลยมาพอสมควรแล้ว จึงเกิดข้อสงสัยว่าเทศบาลกาหนดเวลา
การทางานอย่างไรขอฝากผ่านประธานสภา ถึงฝ่ายบริหารด้วยครับ
ผมมีเรื่องทีข่ อเสนอแนะเพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาท่านใดมีการเสนอแนะเพิม่ เติม ขอเรียนเชิญครับ
ประธานสภา
เรียนเชิญสมาชิกสภา เขตที่ ๒
นายบัญชา ศิริ กราบเรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร เพือ่ นสมาชิกสภา
สมาชิกสภา เขตที่ ๒ เทศบาลเมืองสะเตงนอกทุกท่าน และประธานชุมชนทีเ่ ข้าร่วมรับฟังการ
ประชุมสภา ผมมีเรื่องเสนอแนะ ๒ เรื่อง ครับ
๑) ผมขอเปิดประชุมสมัยวิสามัญ ร่างเทศบัญญัตอิ นุญาตให้เปิด
ร้านเซเว่นได้นั้น
เรียนท่านนายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก และคณะผู้บริหาร
ตามทีร่ ้านเซเว่นได้รุกคืบเปิดบริการในทุกพืน้ ที่ ได้ส่ง ผลกระทบต่อเทศบาล
เมืองสะเตงนอก ซึ่งอาชีพของประชาชนในพืน้ ทีค่ อื พ่อค้ารายย่อย
เช่น โชว์ฮ่วย หรือจับฮ่วยได้รับผลกระทบอย่างมาก กระผมมีความประสงค์
ขอให้ท่านนายกเทศมนตรีและคณะผู้บริหารเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ เป็น

- ๑๑ –

นายบัญชา ศิริ การ
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒

ด่วน เพือ่ พิจารณาร่างเทศบัญญัตกิ ารอนุญาตเปิดร้านเซเว่นและร้าน
ทีม่ ลี ักษณะเดียวกัน เป็นการสงวนอาชีพให้กบั พีน่ ้องประชาชนและ
ชาวสะเตงนอก ให้สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงครอบครัวได้ตอ่ ไป
จึงเรียนมาเพือ่ โปรดพิจารณาให้คณะผู้บริหาร เปิดประชุมสภาสมัย
วิสามัญ เป็นการด่วนครับ
๒) เรื่องถนนสัญจร ซึ่งถือเป็นหน้าตาของเทศบาลเมืองสะเตงนอก
โดยเฉพาะถนนสายผังเมือง สี่ ซอย ๑๒ ทางเข้าสานักงานเทศบาลเมือง
สะเตงนอก ได้ทาถนนและคูระบายน้าไว้ ณ สี่แยกตือเบาะ ไปจนถึง
ซอยกิตติ แต่ไม่ทราบบริษทั ใดทีเ่ ป็นผู้ประมูล และดาเนินการในจุดนี้
โดยขณะนี้ ได้มชี าวบ้านร้องเรียนมาว่า ถนนสายนั้นจะแก้ไขอย่างไรได้บ้าง
เพือ่ ให้รถสามารถสัญจรไปมาได้สะดวก เพราะทุกครั้งทีผ่ มได้ผ่านเส้นทางนี้
ชาวบ้านจะสอบถามทุกครั้ง ผมจึงกล่าวไปว่า ตอนทีท่ ่านนายก เทศมนตรี
ผ่านเส้นทางนี้ ให้ชาวบ้านไปถามท่านนายกเทศมนตรีว่าจะแก้ไขได้อย่างไร
ผมขอฝากคณะผู้บริหารช่วยปรับปรุงแก้ไขด้วยครับ ขอบคุณครับ

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ เรียนเชิญฝ่ายบริหารชี้แจงครับ
ประธานสภา
นายเกษมสันต์ สาแม เรียนประธานสภา ผมนายเกษมสันต์ สาแม นายกเทศมนตรี
นายกเทศมนตรีฯ เมืองสะเตงนอก ขอบคุณสาหรับข้อเสนอแนะครับ ปกติของการทางาน
คนทีท่ างานย่อมมีข้อผิดพลาดทุกครั้ง และคนทีไ่ ม่ทางานจะไม่พบ
ข้อผิดพลาด ซึ่งความตัง้ ใจของผมนั้น ตัง้ ใจจะทาให้ดแี ละถูกต้อง ทุกท่าน
ย่อมทราบดีว่า การจะทาเรื่องใดให้ถูกใจ ถูกทุกอย่าง ทีไ่ หนๆ ก็เป็นไปไม่ได้
แต่เรามีความตัง้ ใจทีจ่ ะทาให้ดที สี่ ุด ผมขอชี้แจงตามข้อเสนอแนะของท่าน
สมาชิกสภาครับ ตามลาดับดังนี้
๑)
เรื่องถนนสายผังเมือง ๔ ซอย ๑๒ ตามทีส่ มาชิกสภา คุณ
บัญชา ศิริ ได้นาเรียนเสนอมานั้น ทางเทศบาลเมืองสะเตงนอกได้ทาสัญญา
กับผู้รับจ้างแล้ว เพือ่ ให้มาซ่อม ปะ ถนนสายดังกล่าว และถนนทุกสายใน
ตาบลสะเตงนอก โดยมีงบประมาณกว่า
๔๐๐,๐๐๐. - บาท
ได้รับงบประมาณ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จากส่วนกลาง
๒) เรื่องน้าเน่าเสีย หมูบ่ ้านบาโงยดือปู ได้ปรึกษาหารือกันมาหลาย
ครั้งแล้ว โดยพืน้ ทีด่ งั กล่าวมีโรงงานไม้ยางปล่อยน้าเสียและไหลเข้าโซน
บ้านเรือนของประชาชน และได้ทาหนังสือไปยังผู้ประกอบการแล้ว

- ๑๒ –

นายเกษมสันต์ สาแม
นายกเทศมนตรี

ให้มมี าตรการเกีย่ วกับการบาบัดน้าเสีย ด้านมูลสัตว์กเ็ ช่นเดียวกัน เทศบาล
เมืองสะเตงนอก ได้ทาหนังสือไปยังผู้เลี้ยงหมูแล้วเช่นกัน ให้ดแู ลด้านมูลสัตว์
หรือกลิ่นไม่พงึ ประสงค์ จากการเลี้ยงสัตว์นั้นครับ
๓) เรื่องภัยธรรมชาติ ซึ่งงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มี
หน้าทีร่ ับผิดชอบในส่วนนี้ และได้แต่งตัง้ คณะกรรมตรวจสอบความเสียหาย
เกีย่ วกับสาธารณภัยแล้ว และคณะกรรมการได้ให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยภายในวงเงินทีม่ กี าหนดตามระเบียบ ข้อบังคับแล้ว เทศบาล
เมืองสะเตงนอกมีนโยบายทุกครั้ง และขอน้อมรับตามทีท่ ่านสมาชิกสภา
คุณอิทธินันท์ สาเฮาะ ได้เสนอมา เพือ่ ติดตามผลการดาเนินงานต่อไป
ครับ
๔) เรื่องการรับพนักงานใหม่ของเทศบาลเมืองสะเตงนอก การ
เปิดรับสมัครนั้นเป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมายทีก่ าหนดไว้ทุกประการ
ไม่ได้ฝ่าฝืนระเบียบ ข้อกฎหมายแต่อย่างใด
โดยการเปิดรับสมัครพนักงานใหม่เข้ามานั้น เนื่องจากว่ามีปัญหา
หลักๆ ของเทศบาลเมืองสะเตงนอก คือ ปัญหาเรื่องน้าท่วม และเป็นเรื่อง
ทีเ่ ร่งด่วนทีส่ ุด เราจะมีวิธีแก้ไขอย่างไร โดยได้ปรึกษาหารือร่วมกับท่าน
ปลัดเทศบาล เจ้าหน้าทีผ่ ู้เกีย่ วข้อง หาวิธีแก้ไขปัญหานี้ และนี้เป็นเหตุผลที่
เทศบาลรับพนักงานใหม่ทมี่ ปี ระสบการณ์ มีความชานาญด้านการวา
ง
ผังระบบน้า โดยมีนโยบายว่า ในปี ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ จะไม่ให้น้าท่วมพืน้ ที่
ตาบลสะเตงนอก และได้วางแผนไว้ว่าจะแก้ปัญหาน้าท่วม โดยการจัดซื้อรถ
เจ ซี บีเพิม่ จานวนสองคัน เป็นการแก้ไขปัญหาน้าโดยเฉพาะประกอบกับมี
เจ้าหน้าทีท่ คี่ วามสามารถในการจัดการน้า ผมขอชี้แจงให้ท่านสมาชิก สภา
ได้รับทราบ
๕) เรื่องเวลาการทางานนั้นได้ถูกกาหนดตามเวลาราชการทัว่ ไป
และเหมือนกันทุกหน่วยงาน ท่านสมาชิกสภาคงทราบกันแล้ว แต่ทเี่ ป็น
ปัญหาทีท่ ่านสมาชิกสภาสอบถามนั้น คือ คนทีม่ าทางานสายและกลับก่อน
เวลา ฝ่ายบริหารได้กาชับให้ฝ่ายประจาเร่งตรวจสอบแล้ว โดย
มีปลัดเทศบาล ดูแลงานบริหารงานบุคคล และจะสั่งการให้ดแู ล แก้ไขต่อไป
๖) เรื่องการเปิดร้านเซเว่นเราไม่สามารถไปบังคับไม่ให้เขาเปิดได้
เพราะเป็นสิทธิของผู้ประกอบการภายใต้ข้อระเบีย บ หรือข้อกาหนดตาม
กฎหมาย ถ้าเปรียบกันกับ การจะไปบังคับไม่ให้มกี ารเปิดสนามกีฬาชนไก่
ซึ่งตัง้ อยู่ใกล้สานักงานนี้ จะได้หรือไม่ เช่นเดียวกันครับ ถ้าเขาดาเนินการ
ถูกต้องตามข้อกฎหมาย เราก็ไม่สามารถจะกระทาได้ครับ

- ๑๓ –

นายเกษมสันต์ สาแม
นายกเทศมนตรี

ในนามของเทศบาลเมืองสะเตงนอก ทางผู้ประกอบการยังไม่ได้แจ้ง
รายละเอียดมาแต่อย่างใด หากเราเปรียบเทียบการทางานระดับจังหวัด
เมือ่ ครั้งทีผ่ ่านมาในเรื่องของการเปิดศูนย์การค้าบิก๊ ซี โลตัส หรือแมคโคร
ทางจังหวัดไม่อนุญาตให้มกี ารเปิดได้ แต่มาบัดนี้ คณะกรรมการระดับ
จังหวัดร่วมกับหอการค้าจังหวัด ได้เปิดโอกาสกว้างและมีกฎหมายรองรับ
ไว้แล้วให้สามารถเปิดศูนย์การค้าได้ และกลับมาเปรียบเทียบกับร้าน เซเว่น
ไม่แปลกอะไรหากเขาได้ทาตามข้อระเบียบแล้ว

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ เชิญฝ่ายบริหารชี้แจงเพิม่ เติมครับ
ประธานสภา
นายเสรี เรืองกาญจน์ เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาลเมือง
รองนายกเทศมนตรี สะเตงนอก ข้าราชการ และตัวแทนชุมชนทีเ่ คารพรักทุกท่าน ผ
มขอชี้แจง
รายละเอียดทีท่ ่านสมาชิกได้สอบถามมา ดังต่อไปนี้
๑) สืบเนื่องจากทีท่ ่านสมาชิก
สภาได้สอบถามเกีย่ วกับเรื่องขยะมูล
ฝอย ซึ่งเป็นส่วนงานทีผ่ มรับผิดชอบ เป็นงานของกองสาธารณสุข
โดยมีรายละเอียดพืน้ ทีด่ งั นี้
๑.๑ ซอยอนามัยสะเตงนอก หลังมินิมาร์ท
๑.๒ ถนนร่มเกล้า
ผมจะกาชับให้เจ้าหน้าทีเ่ ร่งดาเนินการให้แล้วเสร็จในสัปดาห์นี้ และ
ขอประชาสัมพันธ์ ฝากท่านสมาชิกสภา ผ่านไปยังชาวบ้านตาบลสะเตงนอก
โดยทางเทศบาลเมืองสะเตงนอก จะเร่งนาถังขยะใบใหญ่ออกจากพืน้ ที่
ทัง้ หมด เพือ่ ให้ชาวบ้านแต่ละครัวเรือนนาขยะใส่ลงในถังใบเล็กและตัง้ ไว้
บริเวณหน้าบ้านของแต่ละท่าน เพือ่ สะดวกต่อการทิง้ ขยะของท่าน สะดวก
ต่อการเก็บขยะ และจะไม่มขี ยะตกค้าง ในส่วนใดทีร่ ถขยะยังไม่ได้เข้าไป
เช่น หมูท่ ี่ ๔,๙, ๑๐ และหมูท่ ี่ ๑๒ หรือโซนทีเ่ ป็นจุดรวมใหญ่ๆ ชุมชน
หนาแน่น ขอรบกวนให้สมาชิกสภา ประสานไปยังผู้นาชุมชน หรือชาวบ้าน
โดยทางเทศบาลเมืองสะเตงนอก พยายามเพิม่ เติมให้มรี ถขยะ
คันเล็ก เพราะสามารถเข้าไปเก็บได้ทุกซอก ทุกซอย และเก็บได้ทุกวัน
โดยขณะนี้เรามีรถขยะรวมทัง้ สิ้น หกคัน เมือ่ เทียบกับพืน้ ทีร่ ับผิดชอบ
๑๓ หมูบ่ ้านแล้วนั้น ยังไม่เพียงพอต่อการให้บริการประชาชน มีหลาย
หมูบ่ ้าน ทีร่ ้องขอให้มกี ารเก็บขยะในพืน้ ทีข่ องตน แต่ยังไม่สามารถจัดสรรได้
และในปีงบประมาณนี้ ผมได้เสนอในแผนเพือ่ เพิม่ เติมรถขยะมาแล้ว จานวน
หนึ่งคัน และผมขอเสนอให้ท่านสมาชิกสภาเข้าร่วมการประชุมประจาเดือน

- ๑๔ –

นายเสรี เรืองกาญจน์
นายกเทศมนตรี

ของพนักงานเก็บขยะพร้อมกัน เพือ่ ให้ท่านได้ทราบผลการดาเนินงาน และ
สามารถแจ้งปัญหาในส่วนทีท่ ่านได้รับการร้องเรียนมา เพือ่ หาวิธีแก้ไข
ร่วมกัน ผมมัน่ ใจว่าทุกท่านมีความตัง้ ใจในเรื่องของจัดการขยะ ผมพร้อมที่
จะรับฟังปัญหาและกาชับในส่วนของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเวลา
ปฏิบัตงิ าน โดยจะเริ่มปฏิบัตงิ านในเวลา
๐๗.๐๐ น. รถขยะต้องออก
ปฏิบัตงิ านแล้ว ผมมีแนวคิดว่าจะให้มเี ครื่องสแกนนิ้วมือ เพือ่ ลงเวลาการ
ปฏิบัตงิ าน ตามแบบการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด กระบี่
ซึ่งเราสามารถตรวจสอบได้ทันทีว่า บุคคลใดมาทางานเวลาใด กลับเวลาใด
และผลการตรวจสอบจะถูกต้อง และแน่นอน ทัง้ นี้ยังสามารถประเมินผล
งานได้ดว้ ย หลายๆ ครั้งทีท่ ่านสมาชิกสภาได้นาเสนอเรื่องของเวลาการ
ทางาน อย่างทีท่ ่านนายกได้กล่าวไปแล้วนั้น การดูแลบุคลากร
ถ้าไม่สามารถดูแลได้ทงั้ ระบบ และครอบคลุม ผมจึงเห็นควรให้มเี ครื่องมือ
หรืออุปกรณ์เสริม เพือ่ มากาหนดยุทธศาสตร์ในการปฏิบัตงิ าน ผมเห็นใจ
ผู้บริหารครับ ในแต่ละวันท่านต้องเข้าร่วมการประชุมในหลายสถานที่
จึงไม่มเี วลาพอทีจ่ ะมากากับดูแลในส่วนนี้มากนัก
ส่วนพนักงานทีท่ างานสายแต่กลับก่อนเวลากาหนด ซึ่งมีอยู่หลาย
ท่าน ในเรื่องนี้ ฝ่ายบริหารต้องบริหาร ดูแล พร้อมกาหนดแนวทางการ
ทางานเพือ่ ให้เกิดความยืดหยุ่นในการทางานด้วย
๒) เรื่องการรณรงค์การเก็บขยะ ตามทีท่ ่านสมาชิกสภา เขตที่ ๒
ได้นาเสนอนั้น เทศบาลเมืองสะเตงนอกได้มโี ครงการทาความสะอาด
ประจาเดือน (Bog Cleaning Days) แต่ปัญหาคือเทศบาลมีเฉพาะเจ้าหน้าที่
ของเทศบาลเท่านั้นทีร่ ่วมโครงการนี้ และเราจะประชาสัมพันธ์อย่างไร
เพือ่ ให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการนี้ และร่วมกันคิดเพือ่ หาแนวทางให้
เกิดประสิทธิภาพได้มากยิ่งขึ้น
๓) เรื่องน้าเน่าเสีย ตามทีท่ ่านสมาชิกสภา เขตที่ ๓
ได้กล่าวมานั้น
ในเรื่องนี้ท่านรองปลัด อาฮาหมัด ได้ชี้แจงรายละเอียดแล้วนั้น เมือ่ สัปดาห์
ทีผ่ ่านมา คณะเจ้าหน้าทีผ่ ู้เกีย่ วข้องได้ไปปรึกษาหารือกับทางเจ้าของโรงงาน
แล้ว เพือ่ หาวิธีแนวทางการแก้ไข และหามาตรการทีช่ ัดเจนต่อไป และ
ผมขอความกรุณาท่านสมาชิกสภา ติดตามผลการแก้ไขเป็นระยะต่อไป หาก
การปรึกษาหารือไปแล้วไม่เกิดผล เราต้องหากฎหมายมารองรับและควบคุม
การจัดการต่อไป

- ๑๕ –
นายเสรี เรืองกาญจน์ ๔
รองนายกเทศมนตรี

) เรื่องเหตุวาตภัย หรือสาธารณภัย ขอนาเรียนท่านสมาชิกสภาว่า
ทุกครั้งทีม่ กี ารทาหนังสือขอ ความ อนุเคราะห์ ขอความช่วยเหลือด้านสา
ธารณภัย ให้ท่านบันทึกหลักฐานเป็นลายลักษณ์อกั ษร ว่าเจ้าหน้าทีท่ ่านใด
เป็นผู้รับเรื่องร้องเรียนดังกล่าว เพือ่ ความสะดวกในการติดตามผลการ
ดาเนินงานต่อไป
๕) เรื่องเสียงตามสาย ในเรื่องนี้เทศบาลได้มกี ารออกอากาศ
ผ่านทางคลื่นวิทยุ อสมท. ยะลา เพือ่ รายงานผลการดาเนินงาน แต่ทผี่ ม
สงสัยในส่วนทีท่ ่านสมาชิกสภาได้นาเสนอ ให้มกี ารติดตัง้ เสียงตามสาย
เหตุใดตอนทีเ่ ทศบาลได้จัดทาร่าง เทศบัญญัตทิ ่านจึงไม่นาเสนอเพิม่ เติม
ก่อนทีจ่ ะประกาศใช้เป็นเทศบัญญัติ แต่เมือ่ ท่านมานาเสนอในตอนนี้
ก็ไม่สามารถเพิม่ เติม และดาเนินการได้แล้วครับ หากท่านให้ความสาคัญ
ในเรื่องนี้จริง สมควรทีจ่ ะเสนอก่อนทีม่ กี ารประกาศใช้เป็นเทศบัญญัตคิ รับ
ถ้าท่านเล็งเห็น
ความสาคัญจริงๆ และช่วยกันคิด ช่วยกันกระตุน้ ก็
คงไม่เกินความสามารถและเกิดขึ้นจริงได้ครับ
๖) และขอเพิม่ เติมในเรื่องของถนนผังเมือง ๔ ซอย ๑๒ เมือ่ สักครู่
ท่านรองนายก อับดุลอายิ สามะ ได้ประสานกับเจ้าหน้าทีใ่ นส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง
เทศบาลเมืองได้ทาสัญญาแล้ว ซึ่งทางผู้ประกอบการกาลังเร่งดาเนินการ
และรอเพียงยางมะตอย เพือ่ ใช้ในการลาดยางก็สามารถดาเนินการได้
ผมขอชี้แจง เพียงเท่านี้ครับ ขอบคุณครับ

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงค์ เชิญสมาชิกสภา เขตที่ ๑
ประธานสภา
นายอับดุลนาเซร์ ฮะ ขอบคุณครับ เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๑ ผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ผมนายอับดุลนาเซร์ ฮะ เขตที่ ๑ ผมได้ยกมือ
ขออภิปรายมา สามถึงสี่ ครั้งแล้ว ผมขอแสดงความยินดีกบั ท่านถาวร
นวลปานทีไ่ ด้ร่วมงานกันอีกครั้ง ท่านประธานสภาครับ ผมมี สอง ประเด็น
ทีจ่ ะนาเสนอ และท่านผู้บริหารได้ตอบไปแล้วนั้น
๑) ผมขอเสนอว่า ในการประชุมครั้งต่อไปให้สมาชิกสภาอภิปราย
ให้หมดก่อน แล้วจึงให้ฝ่ายบริหารชี้แจง บางครั้งเรื่องทีผ่ มจะเสนอ เพือ่
อภิปราย อาจจะเกีย่ วข้องกับเรื่องทีเ่ พือ่ นสมาชิก สภา นาเสนอ แล้วท่าน
ประธานสภาได้ให้ฝ่ายบริหารชี้แจงไปแล้ว แต่ท่านประธานสภา ให้ฝ่าย
บริหารชี้แจงไปก่อนแล้ว ผมขอเสริมจากเรื่องทีฝ่ ่ายบริหารได้ชี้แจงไปแล้ว
ตามทีท่ ่านสมาชิกสภา บากอรี บาเก็ง เรื่องการรับสมัครพนักงาน

- ๑๖ –
นายอับดุลนาเซร์ ฮะ
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๑

ผมเห็นด้วยตามทีท่ ่านนายกเทศมนตรีชี้แจง การรับสมัครจะต้องกฎหมาย
รับรอง มีข้อระเบียบมารองรับ หากท่านไม่ทาตามกฎหมาย ท่านก็จะถูก
ตรวจสอบ แต่ทผี่ มท่านบอกว่า ท่านไม่เข้าใจคาถามทีน่ ายบากอรี บาเก็ง
ซึ่งนายบากอรี ไม่ได้กล่าวว่าท่านเปิดรับสมัครไม่ถูกต้อง เพียงแต่ท่าน
บากอรี ขอให้ท่านแนะนาพนักงานให้สมาชิก
สภา ได้รู้จักบ้างครับ
ท่านนายกเทศมนตรี
๒) เรื่องการปฏิบัตหิ น้าทีข่ องเจ้าหน้าที่ และพนักงาน ซึ่งผมได้
เสนอในสภาแห่งนี้มาแล้วครั้งหนึ่ง ผมฝากถึงข้าราชการ ไม่ว่าจะเป็นปลัด
หรือหัวหน้าส่วน ให้ดาเนินการเรื่องนี้ดว้ ย แต่ผมดูแล้วว่าท่านยังไม่ได้
ดาเนินการแต่อย่างใด และท่านบากอรี ได้เสนอให้ฝ่ายบริหารไปกาชับจุดนี้
ด้วยครับ
ผมได้สืบหาข้อมูล และพบว่า บางท่านมาเซ็นชื่อตัง้ แต่
เวลาตอน เย็น
วันพฤหัสบดี ผมขอฝากให้ฝ่ายบริหารกาชับจุดนี้ดว้ ยครับ แล้วที่
ท่านนายก เทศมนตรี บอกว่า ให้ปลัด เทศบาล ดูแลในเรื่องนี้แล้ว แล้ว
ท่านนายกเทศมนตรีไม่มสี ิทธิ ไม่มอี านาจหรือทีจ่ ะไปกาชับในกรอบตรงนี้
ไปดูแลตรงนั้นบ้างหรือครับ จึงให้ข้าราชการ ตรวจสอบ ดูแลแต่ฝ่ายเดียว
ผมอยากให้นายกเทศมนตรี ดูแลในเรื่องนี้บ้างครับ ผมเข้าใจว่าท่านมีงาน
มาก แต่ผมอยากให้ท่านได้รับรู้ถึงปัญหาของสมาชิกสภาด้วย ท่านอย่าลืม
ครับ ทุกท่านทีน่ ั่งอยู่ในทีน่ ี้ ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตาม ได้รับเงินจากภาษีของ
ประชาชนทุกคน แต่คนละบทบาท คนละอานาจหน้าที่ และทีผ่ มเสนอใน
วันนี้ อยากขอให้พนักงาน ลูกจ้าง โปรดทางานอย่างคุม้ ค่า ทางานอย่าง
เต็มที่ ดังทีท่ ่านรองเสรี ได้กล่าวไว้ในเรื่องการใช้เครื่องสแกนนิ้วมือเวลาการ
ทางาน ผมเห็นด้วยครับ ผมได้ไปทัศนศึกษาที่ อบจ.กระบี่ และที่ หน่วยงาน
นั้นใช้ระบบเครื่องมือ ท่านพิจารณาดูครับ ขนาด อบจ. บุคลากร คนงาน
เกือบ หนึ่งพัน กว่าคน ยังทาได้ แต่เรามีเจ้าหน้าที่ เพียงร้อยกว่าคน
ย่อมจะทาได้เช่นกัน ผลทีป่ รากฏจากเครื่องสแกนนิ้วมือ ก็จะทราบทันที
ว่า แต่ละท่านมาทางานเวลาใด กลับเวลาใด เมือ่ ถึงคราวพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือน ก็จะสะดวกชัดเจนมากขึ้น
๓) ท่านสมาชิก
สภาครับ ท่านได้รับเอกสารแนบท้ายหนังสือเชิญ
ประชุมทุกท่านแล้วใช่หรือไม่ ครับ ขอให้ท่านไปตรวจสอบเอกสาร บัญชี
เปลี่ยนแปลงและแก้ไข ขอให้ท่านสังเกตตามกันครับ ท่านนายก เทศมนตรี
ได้ลงนามอนุมตั ไิ ปแล้ว แต่ชื่อสกุลของท่านได้พมิ พ์ไม่ถูก คือนายเกษมสันต์
สามะ ผมขอเตือนท่านครับ ครั้งต่อไป หากท่านจะอนุมตั เิ รื่องใด โปรดอ่าน
ข้อความให้ถูกต้องก่อน ด้วยความเป็นห่วงครับ

- ๑๗ –

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ ขอฝากไปยังกองช่างครับ ให้ตรวจสอบก่อนครับ
ประธานสภา เรียนเชิญสมาชิกสภา เขตที่ ๒ ครับ
นางอุมาพร ใจแผ้ว กราบเรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภา ผู้นา
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒ ชุมชน ดิฉันขอแก้ไขและทาความเข้าใจกับท่านรองเสรี ในส่วนของซอยนิบง
พัฒนา ๒๕ และนิบงพัฒนา ๒๗ เท่าทีฟ่ งั ท่านชี้แจงมา เป็นเรื่องเกีย่ วกับรถ
ขยะ แต่ไม่ใช่คะ ทีด่ ฉิ ันเสนอเป็นเรื่องเกีย่ วกับการฉีดพ้นยุ่ง รวมไปถึงบริเวณ
หมูบ่ ้านร่มเกล้า ไม่ได้เกีย่ วกับเรื่องขยะ และเรื่องเสียงตามสาย มีการ
นาเสนอในทีป่ ระชุมสภาแห่งนี้ ปี ๒๕๕๕ ในสมัยต้นปี เกีย่ วกับวิทยุชุมชน
แต่เรื่องเสียงตามสายอาจเป็นไปตามทีท่ ่านชี้แจงว่า เราเพิง่ เห็น ความ สาคัญ
หากถามว่ามีการนาเสนออย่างต่อเนื่องตลอดมา แต่ไม่ปรากฏในเทศบัญญัติ
ประจาปี ๒๕๕๗ แต่อย่างใด จึงขอเสนอในทีป่ ระชุมนี้ ซึ่งตอนนี้เราได้ชุมชน
มาแล้ว เราจะทาอย่างไรเพือ่ เป็นการประชาสัมพันธ์ของทางเทศบาล
ให้ข่าวสารได้กระจายสู่ชาวบ้านโดยตรง จากทีช่ าวบ้านฟังเสียงจากข่าวลือ
ในหลายๆ ด้าน แต่จะได้รับข่าวทีช่ ัดเจน ถูกต้อง จากท่านโดยตรง และ
เกิดผลดียิ่งกว่า
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาท่านใดมีการเสนอแนะเพิม่ เติม
ประธานสภา เรียนเชิญสมาชิกสภา เขตที่ ๓
นายอิทธินันท์ สาเฮาะ เรียนประธานสภา ผ่านไปยังฝ่ายบริหาร รวมถึงผู้
ทีเ่ กีย่ วข้อง ผมยัง
สมาชิกสภา เขตที่ ๓ ไม่ได้รับคาตอบจากฝ่ายบริหารแต่อย่างใด ผมขอหารือว่า ในการขุดลอก
คูคลองจะได้รับการดูแลเมือ่ ใด เพราะถ้าปล่อยให้เวลาล่วงเลยไปอีก จะเกิด
ปัญหามากยิ่งขึ้น หากท่านจะใช้วิธีจ้างเหมาก็ขอรีบดาเนินการ ผมขอหารือ
ว่าจะทาอย่างไร และด่วนทีส่ ุด ขอบคุณครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ เรียนเชิญฝ่ายบริหารชี้แจงครับ
ประธานสภา
นายเสรี เรืองกาญจน์ ขออนุญาตประธานสภา ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภา และขออภัย
รองนายกเทศมนตรี ทีเ่ กิดความเข้าใจผิด จากเรื่องปัญหาขยะเป็นเรื่องการพ่นยุง พรุ่งนี้ผมจะเร่ง
ให้เจ้าหน้าทีด่ าเนินการพ่นยุ่งให้โดยด่วน ที่ ซอยนิบงบารู ๒๕ และ ๒ ๗
ในส่วนของท่านสมาชิกสภา เขต ที่ ๑ ได้แนะนาเมือ่ สักครู่นี้ เรื่องเครื่อง
สแกนนิ้วมือ เพือ่ ใช้เป็นเกณฑ์การลงเวลาปฏิบัตงิ านของเจ้าหน้าที่ ซึ่งผมได้
ร่วมเป็นคณะเดินทางไปศึกษาดูงานที่ อบจ. กระบีด่ ว้ ย และได้สอบถามไปยัง

- ๑๘ –

นายเสรี เรืองกาญจน์
รองนายกเทศมนตรี

คณะผู้บริหารที่หน่วยงานนั้นว่า จากการนาเครื่องมือดังกล่าวมาใช้แล้วมี
ปัญหาเกิดขึ้นบ้างหรือไม่ ท่านบอกว่าตัง้ แต่มกี ารนาเครื่องสแกนมาใช้
ยังไม่พบปัญหา ไม่ว่าจะเป็นการพิจารณาขั้น เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ผมต้องหามาตรการดูแลเรื่องเวลาการปฏิบัตงิ านร่วมกับเพือ่ นสมาชิกสภา
คณะผู้บริหาร เพราะคนทีไ่ ด้รับผลกระทบในเรื่องนี้แท้จริงแล้ว คือ
บุคคลทีอ่ ยู่ในฐานะนักการเมือง เช่น คณะผู้บริหาร และเพือ่ นสมาชิกสภา
เช่นเดียวกันกับทีท่ ่านสมาชิกสภา หมูท่ ี่ ๑๓ ต้องหารือเพือ่ หา
ข้อสรุปเรื่องการขุดลอกคูคลอง ว่าจะดาเนินการได้ภายในวันไหน ซึ่งเรื่องนี้
ท่านนายกเทศมนตรีและฝ่ายบริหารได้หารือกันตลอดมา ได้ยกตัวอย่างเรื่อง
การทางาน หากพนักงานขับรถเจซีบี อยู่ในบริษทั ใดแล้วแต่ บริษทั นั้นคงเลิก
กิจการไปแล้ว เพราะปริมาณการทางานน้อย เราจึงต้องหาทางแก้ไขให้เร็ว
ทีส่ ุด ผมได้สังเกตตลอดระยะเวลาทีผ่ ่านมา เจ้าหน้าทีท่ เี่ ป็นข้าราชการ
ไม่คอ่ ยมีปัญหามากนัก ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นพนักงานจ้าง เมือ่ ท่านนาเสนอ
ผมยินดีรับฟัง และนาไปปรับปรุงแก้ไขต่อไป และเรื่องชื่อสกุลของ
ท่านนายกเทศมนตรี ซึ่งได้พมิ พ์ผิดไปนั้น ผมขอให้ท่านเป็นผู้ชี้แจงต่อไป

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ ขอบคุณคณะผู้บริหาร ในเรื่องเอกสารทีจ่ ะนาส่งให้ฝ่ายกิจการสภา
ประธานสภา ผมให้ผู้อานวยการกอง หัวหน้าส่วนและเจ้าหน้าทีท่ เี่ กีย่ วข้องตรวจสอบ
ความถูกต้องของเอกสารก่อนทุกครั้ง
เรียนเชิญฝ่ายบริหารชี้แจงเพิม่ เติมครับ
นายสมภพ มีเดช ขอขอบคุณท่านประธานสภา เรียนประธานสภา และสวัสดีสมาชิก
รองนายกเทศมนตรี สภาเทศบาลทุกท่าน ในส่วนเรื่องทีส่ มาชิกสภาได้เสนอท่านอิทธินันท์
ได้สอบถามหารือเรื่องการขุดลอกคูคลองพืน้ ทีบ่ ้านบาโงยดือปู ว่าจะ
ดาเนินการได้เมือ่ ใด ซึ่งเมือ่ สองสัปดาห์ ทีผ่ ่านมา คณะบริหารพร้อมด้วย
รองปลัด อาฮาหมัด และเจ้าหน้าทีผ่ ู้เกีย่ วข้อง ได้ลงไปตรวจสอบพืน้ ทีจ่ ริง
แล้ว และเทศบาลจะเร่งดาเนินการแก้ไขให้เร็วทีส่ ุด เนื่องจากฤดูฝนใกล้เข้า
มาเยือน ผมขอนาเรียนให้ท่านทราบ เทศบาลจะเร่งดาเนินการจ้างเหมาให้
เร็วทีส่ ุดเพราะเป็นปัญหาทีต่ อ้ งได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ส่วนในการ
แก้ไขในระยะยาว คณะ ผู้ บริหารและเจ้าหน้าทีไ่ ด้ร่วมกันหารือแล้วว่า
เทศบาลเมืองสะเตงนอก จะเข้าไปประสานงาน ร่วมหารือกับทาง
ผู้ประกอบการ ผมคาดว่าปัญหานี้จะได้รับการแก้ไขอย่างยั่งยืน

- ๑๙ –

นายสมภพ มีเดช
รองนายกเทศมนตรี

ในส่วนของคุณอุมาพร เรื่องไฟฟ้าซอยกิตติ เจ้าหน้าทีไ่ ฟฟ้าได้เข้าไปสารวจ
และเริ่มดาเนินการแล้ว แต่ทผี่ ่านมานั้นยังไม่สามารถดาเนินการได้
เนื่องจากว่า บ้านจุดนั้น แต่ละหลังตัง้ อยู่กนั ห่างๆ และไม่มเี สาไฟฟ้าตลอด
ทัง้ สาย แต่ปัจจุบันนี้ เริ่มมีการสร้างบ้านและมีเสาไฟฟ้าแล้ว ทัง้ นี้จะเร่ง
ประสานให้เจ้าหน้าทีเ่ พิม่ หลอดไฟ เพือ่ เป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าก่อน
ไฟฟ้าในพืน้ ทีห่ ลังอนามัย ทีม่ ขี ่าวว่าพระภิกษุถูกทาร้ายนั้น จุดนี้ยังอยู่ใน
แผนทีจ่ ะมีการเพิม่ ไฟแสงสว่าง เราจะเพิม่ เป็นการเร่งด่วน เฉพาะจุดทีม่ ี
เสาไฟฟ้าแล้ว ผมขอนาเรียนชี้แจงเพียงเท่านี้ครับ

นายอับดุลอาซิซ หะยีปียวงศ์ สมาชิกสภาท่านใดมีการเสนอแนะ
ประธานสภา เรียนเชิญสมาชิกสภา เขตที่ ๓ ครับ
นายกานต์ชนก กูเ้ กียรติเนาวบุตร เรียนประธานสภาทีเ่ คารพ และคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๓ ผู้ทรงเกียรติ ตลอดจนเจ้าหน้าทีท่ ุกท่าน ผม นายกานต์ชนก กูเ้ กียรติเนาวบุตร
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก เขตที่ ๓ มีประเด็นทีจ่ ะขอเสนอแนะ
สอบถาม ๒ เรื่อง ดังนี้
๑) ถนนสี่แยกตือเบาะ ทีท่ างเทศบาลเมืองสะเตงนอกได้
ดาเนินการสร้างไปแล้วนั้น เราได้เสนอให้แก้ไขตัง้ แต่ปลายปี ๒ ๕๕๕ จนถึง
ปัจจุบันนี้ และวันนี้ ผมรับทราบมาว่า เวลานั้นยังอยู่ในช่วงสัญญา แต่ทาไม
ตอนนี้สัญญาจึงหมดไป เพราะเหตุใด ทุกครั้งทีเ่ ราผ่านถนนสายนั้น รับทราบ
ว่ารถจักรยานยนต์ไม่สามารถวิ่งได้ และเมือ่ ไม่นานนี้ ทางเทศบาล
นาปูนซีเมนต์ไปปะผิวถนน แต่นั่นถือว่าเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน
ให้กบั พีน่ ้อง ประชาชน และการทีค่ ณ
ุ บอกว่าคุณทาเพือ่ หน้าตาของเทศบาล
แต่ไม่ได้ทาเพือ่ ประชาชน ให้อยู่ดกี นิ ดี สัญจรสะดวกและปลอดภัย
ตามทีท่ ่านนายก เทศมนตรี ได้กล่าวไว้ว่า เทศบาลได้ทาสัญญาใหม่นั้น
ผมขอให้สมาชิกสภาไตร่ตรองดูว่าหมายความอย่างไร
๒) เรื่องขยะ การเก็บขยะของเทศบาล คล้ายว่าคุณทางานแบบ
“เช้าชาม เย็นชาม” ประเด็นอยู่ทวี่ า ขยะข้างถังคุณเก็บไม่หมด และผมไม่
ทราบว่า ในรถขยะมีอปุ กรณ์อนื่ ๆ หรือไม่ เพราะตามระบบการทางาน
ผมไม่สามารถแตะต้องการทางานของท่านได้ แต่ทุกครั้งทีผ่ มได้สังเกต
ขยะข้างถังจะมีคา้ งอยู่ตลอด และเราไม่ได้ทาธุรกิจครับ และก็ไม่มคี วาม
จาเป็นหากคุณจะเพิม่ เติมถังขยะ แต่ไม่ได้ทางาน ผมคิดว่าขอให้เปลี่ยน
ระบบการทางานให้เป็นระเบียบ

- ๒๐ –
นายกานต์ชนก กูเ้ กียรติเนาวบุตร
๓) เรื่องของพนักงานจ้าง และลูกจ้าง ผมคิดว่าไม่ใช่ประเด็นทีต่ อ้ ง
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๓ อภิปราย บางครั้งหัวหน้ากอง อาจจะรับทราบอยู่แล้วว่าลูกน้องไปไหน หรือ
พนักงานติดธุระอะไร หรือไปไหน ซึ่งเราอาจจะขออนุญาตให้ผู้บังคับบัญชา
ได้ทราบแล้ว ก็อยู่ทคี่ ณะบริหารทีจ่ ะต้องหารือกับหัวหน้าส่วน ซึ่งไม่ใช่
ประเด็นสาคัญ
เรื่องการขุดลอกคูคลอง ได้หารือแล้วเสนอมาตัง้ แต่ปลายปี ๒
๕๕๕
จนถึงปี ๒๕๕๖ การขุดลอกคูคลอง เราไม่จาเป็นต้องไปขุดช่วงทีม่ นี ้าขึ้น
เราต้องทางานช่วงทีน่ ้าลด เพราะเราจะทราบขอบเขตการวางท่อประปา
และด้วยเหตุอนื่ ก็ตาม ผมขอยกตัวอย่าง พืน้ ทีห่ มูท่ ี่ ๙ ในปีนี้ มีการขุดลอก
คูคลองมา ๓ ครั้ง เพราะคุณทราบดีว่า จุดนั้นเป็นทางน้า แต่ในเขตที่ ๓
คุณไม่ได้ดแู ลแต่อย่างใด คุณจะไปดูแลตอนทีน่ ้าท่วมเกือบทุกพืน้ ทีก่ อ่ น
ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนแล้ว นั่นคือการทางานของคุณ ทาไมคุณถึงไม่
ทาเสียตอนนี้ เพราะอย่างน้อยถ้าน้าขึ้นมาครั้งหนึ่ง คุณจะทราบว่าใน
คูระบายน้านั้นมีอะไรบ้าง อาทิเช่น ถุงพลาสติก ลูกมะพร้าว และอีกหลาย
อย่าง ซึ่งสิ่งเหล่านั้นเป็นต้นเหตุทที่ าให้น้าอุดตัน เพราะจะไปปิดปากท่อ
เมือ่ คุณทราบต้นเหตุ คุณก็จะสามารถแก้ไขปัญหาได้ถูกประเด็น ซึ่งตัง้ แต่
ทีค่ ณ
ุ ได้รับตาแหน่งมา คุณไม่เคยขุดลอกคูระบายน้าสายนั้นเลย ตัง้ แต่
ปากซอยหมูท่ ี่ ๑๒ แล้วคุณยังได้ พูด อีกว่า ทาเพือ่ หน้าตาของเทศบาล
ได้อย่างไร แล้วทีท่ ่านว่าเรื่องน้าท่วมเป็นปัจจัยทีห่ นึ่ง ไฟแสงจันทร์ ๖๘ ชุด
น่าจะไม่เกิดขึ้น ท่านบอกว่าการบริหารกิจการน้าเป็นเรื่องหลักของเทศบาล
เมืองสะเตงนอก ผมว่าไม่ใช่ตามหลักความเป็นจริงแล้วผมยอมรับว่า
น้าท่วมครั้งหนึ่ง ประชาชนเดือดร้อนจริงๆ แล้วพืน้ ทีเ่ ทศบาล ณ ปัจจุบันนี้
แสงสว่างในพืน้ ทีเ่ รามีอยู่แล้ว แต่ไม่ปรับปรุงให้ดขี ึ้น ถ้าการพัฒนาระบบ
คูระบายน้าให้ดขี ึ้น การแก้ไขไฟฟ้าจะเกิดขึ้นตามมา ผมยอมรับได้ และ
ประการที่ สอง ตัง้ แต่ถนนสายร่มเกล้า ได้มกี ารติดตัง้ ไฟฟ้าแสงสว่าง
เราไม่ว่ากัน แต่ถ้าจะให้กล่าวถึงการจัดการบริหารงาน เวลาคุณตัดต้นไม้
คุณก็ทงิ้ ลงในคูระบายน้า เป็นเหตุให้น้าระบายไม่สะดวก และการทีค่ ณ
ุ
ติดตัง้ โคมไฟบางครั้ง แสงไฟถูกส่องยังป่าหรือต้นไม้ ขอให้คณ
ุ แก้ไขในจุดนี้
ด้วย และสุดท้ายนี้ ผมขอแสดงความยินดีกบั คุณถาวร นวลปาน
ทีป่ รึกษานายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก ผมยินดีทไี่ ด้ร่วมงานกับทุกท่าน
การทีท่ ่านจะทาอะไรแล้วแต่ ก็ขอให้ทาอย่างทีเ่ ราได้หาเสียงไว้กบั พีน่ ้อง
ประชาชน เพราะทุกคนตัง้ ใจทางานเพือ่ ประชาชน ไม่มใี ครทาเพือ่ ตัวเอง
จะเดือดร้อนเพียงใด เราก็จะนึกถึงประชาชนเป็นหลัก ผมขอขอบคุณท่าน
ประธานสภาครับ
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นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ เรียนเชิญสมาชิกสภา เขตที่ ๑
ประธานสภา
นายอับดุลนาเซร์ ฮะ เรียนประธานสภา ฝ่ายบริหาร ผู้เข้าร่วมการประชุม ผู้ทรงเกียรติ
สมาชิกสภา เขตที่ ๑ ท่านประธาน
สภาครับ เมือ่ สักครู่ได้รับฟังเพือ่ นสมาชิกอภิปรายในเรื่องการ
ทางานของพนักงาน ลูกจ้าง และประโยคทีท่ ่านกล่าว่า “ไม่ใช่ประเด็น”
ผมไม่เห็นด้วยครับ เรื่องพนักงานเป็นประเด็นครับ ก่อนทีเ่ ราจะทางานให้มี
ประสิทธิภาพได้นั้น ต้องเริ่มต้นทีต่ วั บุคคลก่อน ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัตงิ าน
ฝ่ายบริหารเป็นผู้ควบคุมดูแล เราต้องกาชับเจ้าหน้าทีม่ าทางานให้ตรงต่อ
เวลา แล้วคุณกล่าวว่าไม่ใช่ประเด็นได้อย่างไรครับ เมือ่ ท่านกล่าวเช่นนี้ นั่น
หมายความว่าท่านดูถูกผู้อภิปราย และประชาชน เนื่องจากเรื่องนี้
เป็นการร้องเรียนของประชาชน ทีไ่ ด้สอบถามสมาชิกมา และให้มานาเสนอ
ในสภาแห่งนี้ ผมขอให้ท่านกานต์ชนก กูเ้ กียรติเนาวบุตร ถอนคาว่ า “ไม่ใช่
ประเด็น” ครับ ขอบคุณครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ เรียนเชิญสมาชิกสภา เขตที่ ๑
ประธานสภา
นายบากอรี บาเก็ง ขอบคุณท่านประธานสภา ผมนายบากอรี บาเก็ง ทีผ่ มว่าเรื่อง
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๑ เวลาการทางาน ผมตัง้ ใจไว้ว่าจะมาอภิปราย เสนอแนะทีป่ ระชุมสภาแห่งนี้
แต่เมือ่ ท่านสมาชิก เขตที่ ๓ กล่าวว่าไม่ใช่ประเด็นเท่ากับว่า เรื่องทีผ่ มได้
อภิปรายไปแล้วนั้นไม่สาคัญพอ แต่ท่านกล่าวว่าเรื่องขยะ เรื่องไฟฟ้า
เป็นปัญหามากกว่า ถามว่าตอนทีท่ ่านเป็นสมาชิกสภา ท่านได้เข้ามาร่วม
แก้ปัญหาด้วยกันหรือไม่ ท่านเข้ามาประชุมร่วมกันในทุกวันจันทร์หรือไม่
ท่านเพียงแต่แก้ปัญหาในสภาแห่งนี้ แล้วทีท่ ่านกล่าวว่า ท่านกินภาษี
ของประชาชน แต่ท่านไม่ได้เข้ามาเทศบาลสักครั้ง ขอบคุณครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ เรียนเชิญนายกเทศมนตรี ชี้แจงครับ
ประธานสภา
นายเกษมสันต์ สาแม เรียนประธานสภา ผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ผมนายเกษมสันต์
นายกเทศมนตรี สาแม นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก ขอแก้ไขเอกสารในส่วนชื่อสกุล
ของผม จากนามสกุลสามะ เป็น สาแมครับ ผมขอเรียนให้สมาชิกสภาทุก
เขตทราบ ตาบลสะเตงนอกมีเนื้อทีก่ ว้าง
ประชาชนจานวนมาก
ความต้องการของแต่ละคนย่อมแตกต่างกัน ปัญหาเยอะ แต่งบประมาณ
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นายเกษมสันต์ สาแม
ทุกบาททุกสตางค์ทพี่ นี่ ้องประชาชนเสียให้กบั ตาบลสะเตงนอก มีข้อจากัด
นายกเทศมนตรี
เรื่องทีผ่ มขอชี้แจงเพิม่ เติมดังนี้
๑) เสียงตามสาย ผมไม่ได้นิ่งเฉยแต่อย่างใด ในการทีจ่ ะกระจาย
ข่าวสารหรือผลการดาเนินงานให้ประชาชน และชุมชนได้รับการ เพราะ
ขณะนี้เทศบาลเมืองสะเตงนอกได้ซื้อเวลาจาก อสมท. ยะลา คลื่นความถี่
๑๐๒.๕ MHz ทุกวันอาทิตย์ เวลา ๑ ๔.๑๐ น. โดยได้นาเรียนชี้แจง
ให้ทราบถึงผลการดาเนินงานทีผ่ ่านมา แนวทางการทางานในปัจจุบัน และ
คาดการณ์ว่าวันข้างหน้า เราจะทาอย่างไร
๒) เรื่องขุดลอกคูระบายน้า ทุกท่านทราบดีอยู่ว่า รถเจซีบี หรือรถ
ตักหน้าขุดหลัง ซึ่งชารุดบ่อยมาก ส่วนหนึ่งเป็นการทาให้การทางานเป็นได้
ด้วยความลาบาก ล่าช้า ในเรื่องการขุดลอกคูคลอง เราได้ทากันทุกวัน
นอกจากว่ารถเจซีบี จะเสียหรือชารุด ไม่สามารถปฏิบัตงิ านได้เท่านั้น พืน้ ที่
ตาบลสะเตงนอกกว้าง คนมาก ซึ่งพืน้ ทีค่ รึ่งหนึ่งของเทศบาลนครยะลา
เทียบเท่าพืน้ ทีท่ งั้ หมดของเทศบาลเมืองสะเตงนอก และเรายังมีแนวทางที่
จะจัดซื้อรถเจซีบีเพิม่ เติม จานวน สอง คัน เพือ่ แก้ไขปัญหาน้าท่วม และ
รถขยะเพิม่ เติม จานวน หนึ่ง คัน เพือ่ แก้ปัญหาเรื่องขยะ ผมในฐานะ
นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก น้อมรับและจะกาชับให้ปลัด
เทศบาล
รองปลัดเทศบาล ผู้อานวยการกอง และหัวหน้าส่วน ดูแลเรื่องเวลาการ
ทางานของพนักงานให้เคร่งครัด เพือ่ ให้การทางานมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล และเป็นไปตามจุดประสงค์ เป้าหมายทีเ่ ราได้วางไว้
๓) เรื่องคู
ระบายน้าหมูท่ ี่ ๑๐ หรือซอย ๑๒ นั้น เราได้ทาสัญญา
เรียบร้อยแล้ว โดยได้รับงบประมาณจากส่วนกลาง และขณะนี้ยังอยู่ในห้วง
สัญญา จะหมดสัญญาประมาณปลายปี ๒ ๕๕๖ เมือ่ เราทาสัญญาและ
มอบหมายให้ผู้รับเหมาดาเนินการรับผิดชอบให้แล้วเสร็จจนกว่าจะหมด
สัญญาจ้าง และงบประมาณในการสร้างนั้น เราได้รับเงินอุดหนุนจาก
ส่วนกลาง ตามจานวนประชากร ของตาบลสะเตงนอก รายหัว หัวละ ๔๐๐
บาท จึงได้ทาการจัดซื้อจัดจ้างคูระบายน้าและฟุตบาทพืน้ ที่ หมูท่ ี่ ๑ ๐ และ
ขอนาเรียนชี้แจงให้ท่านสมาชิกสภารับทราบ เพือ่ ตอบให้ประชาชนได้รับ
ทราบต่อไป
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นายเกษมสันต์ สาแม ๔
นายกเทศมนตรี

) เรื่องขยะ ปัจจุบันนี้เทศบาลเมืองสะเตงนอก มีรถขยะหกคัน
เทศบาลมีพนักงานไม่กคี่ น และมีความตัง้ ใจในการบริหาร เพือ่ ให้ประชาชน
เกิดความพอใจมากทีส่ ุด เรามีงบประมาณน้อย มีรถขยะน้อย พนักงานมีไม่
เพียงพอ แต่ยังตัง้ ใจทีจ่ ะพัฒนาในส่วนนั้นให้ดที สี่ ุด
๕
) ไฟฟ้าสาธารณะ เป็นการบริหารหนึ่งในนโยบายทีไ่ ด้วางไว้ นั่น
คือ น้าไหล ไฟสว่าง ถนนสะอาด สิ่งแวดล้อมดี โดยทางคณะผู้บริหารได้ทา
โครงการของบประมาณจากหน่วยงานภายนอก แต่ได้รับการสนับสนุนไฟ
แสงสว่าง ซึ่งขอให้ทุกท่านร่วมแสดงความยินดี และภาคภูมใิ จด้วยกัน ที่
ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก และเรื่องน้าท่วม กับไฟ
ฟ้า
สาธารณะ มีความสาคัญเหมือนกัน
ไฟแสงสว่าง เปรียบเสมือนความ
ปลอดภัยของชีวิต เพราะบางจุดนั้นมืด และเกิดการโจรกรรมบ่อยครั้ง
แต่ตอนนี้ หลังจากทีไ่ ด้ตดิ ตัง้ ไฟแสงสว่างแล้ว ปรากฏว่า สามารถลดปัญหา
เรื่องการชิงทรัพย์ได้มากขึ้น และในส่วนทีท่ ่านสมาชิกสภา ได้กล่าวมาว่า
มีพระถูกทาร้าย ผมขอแสดงความเสียใจด้วย และได้ประสานให้เจ้าหน้าที่
เร่งตรวจสอบ และเจ้าหน้าทีต่ ารวจทราบตัวผู้กระทาผิดแล้ว และอยู่ใน
ระหว่างการติดตามตัว ผมฝากให้ทุกท่านร่วมกันเป็นหูเป็นตา และ
ระมัดระวังตัวด้วยครับ ในวันนี้เป็นวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ ซึ่งเป็นวัน
สิ้นปีงบประมาณ ๒๕๕๖ และงบประมาณปี ๒ ๕๕๗ จะเริ่มตัง้ แต่วันที่ ๑
ตุลาคม ๒๕๕๗ แต่กว่าจะทาการจัดซื้อจัดจ้างได้นั้นจะต้องรอให้ส่วนกลาง
โอนเงินงบประมาณประจาปีมาก่อน ซึ่งตอนนี้เทศบาลมีแผนงาน โครงการ
ต่างๆ มากมาย ทีไ่ ด้มาจากการจัดทาประชาคมหมูบ่ ้าน และบรรจุลงใน
แผนพัฒนา ๓ ปี โดยมีวงเงินงบประมาณในเทศบัญญัตปิ ระจาปี ๒
๕๕๗
เป็นเงินจานวนทัง้ สิ้นเก้าสิบแปดล้าน กว่าบาท แต่ในเรื่องการแก้ปัญหา
ความเดือดร้อน มีงบประมาณ สามสิบ กว่าล้านบาท แล้วจะทาให้เป็น
รูปธรรมได้หรือไม่นั้น ก็คอื ขึ้นอยู่กบั งบประมาณทีโ่ อนมา โดยงบประมาณ
จานวนสุดท้ายของปีงบประมาณ ๒ ๕๕๖ ทีใ่ ช้ในการจัดทาไฟ Post Top
จานวนสี่ตน้ และไม่สามารถทาได้ จึงขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจง จากสี่ ตน้
ให้เหลือเพียงสอง ต้น เนื่องจากงบประมาณมีไม่เพียงพอ ตลอดระยะเวลาที่
ผ่านมา ในการทางานปีงบประมาณ ๒๕๕๖ นั้น กล่าวได้ว่า การทางานจะ
ถูกทุกเรื่องนั้นเป็นไปไม่ได้ หากจะประเมินผลการทางานแล้ว
อยู่ที่ ๖๐ – ๗๐ เปอร์เซ็นต์ และทุกเรื่องทีท่ าไปอาจจะมีถูกบ้าง ผิดบ้างนั้น
ก็ขออภัยด้วย แต่ความตัง้ ใจของคณะบริหาร มีความประสงค์จะให้ถูกต้อง
ทุกเรื่อง ขอบคุณมากครับ

- ๒๔ –

นายอับดุลอาวซิซ หะยีปิยวงศ์ จากทีท่ ่านสมาชิกสภา เขตที่ ๑ ท่านอับดุลนาเซร์ ฮะ ได้ขอให้
ประธานสภา สมาชิกสภา เขตที่ ๒ ท่านกานต์ชนก กูเ้ กียรติเนาวบุตร
ถอนคาพูดทีว่ ่า
“ได้ใช่ประเด็น” ประธานขอสรุปว่า สมาชิกสภา เขตที่ ๓ ไม่ได้กระทาผิด
ตามข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิม่ เติม ฉบับที่ ๒
พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๑๑๘ และ ๑๑๙ เรียนเชิญฝ่ายบริหารชี้แจง เพิม่ เติมครับ
นายเสรี เรืองกาญจน์ ขอบคุณท่านประธานสภา ผมขอชี้
แจงรายละเอียดทีท่ ่าน
รองนายกเทศมนตรี สมาชิก
สภา ได้เสนอมา เรื่องขยะ และผมขอน้อมรับตามทีส่ มาชิกสภา
เขตที่ ๓ นาเสนอมาว่า พนักงานไม่ได้เก็บขยะข้างถังเลยนั้น ไม่ใช่ความจริง
แน่นอนครับ การทางานของเราทุกอย่างย่อมมีตวั ชี้วัด และตัง้ แต่มกี ารเริ่ม
เก็บค่าจัดเก็บขยะ ชาวบ้านทุกคนเต็มใจทีจ่ ะใช้บริการ และตามทีท่ ่านกล่าว
ว่าเทศบาลเก็บขยะไม่ได้ประสิทธิภาพนั้น หากเป็นเช่นนั้นจริง ผู้ใช้บริการคง
ไม่เต็มใจจ่ายค่าบริการแน่นอน จากทีท่ ่านสมาชิกสภา
ได้ไปประชาคม
ทีห่ มูบ่ ้านสถิตภิรมย์ และได้สอบถามชาวบ้านในหมูบ่ ้าน ถึงการให้บริการ
เรื่องขยะแล้ว ปรากฎว่าทุกคนพอใจกับการให้บริการ และชื่นชมการให้
บริการมา และผมขอค้านทีท่ ่านกล่าวว่าพนักงานทางานแบบ
“เช้าชามเย็นชาม” นั้นไม่เป็นความจริงครับ
จากการเก็บค่าบริการเก็บขยะ ได้รายได้ประมาณหนึ่งแสนกว่าบาท
ซึ่งนั่นเป็นตัวชี้วัดทีบ่ ่งบอกถึงการทางานของพนักงานของผมได้เป็นอย่างดี
มีหลักฐานทีช่ ัดเจน และหากท่านมีข้อมูลทีช่ ัดเจนว่าโซนไหน หมูไ่ หน
ทีม่ กี ารเก็บขยะไม่สะอาด ตกค้าง ท่านสามารถแจ้งผมได้ ผมจะได้แก้ไข
ข้อบกพร่องนั้น และปรับปรุงให้ดขี ึ้น รูปแบบของการทางานทีด่ ี คือ
การบูรณาการร่วมกัน พัฒนาแก้ไขให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
ผมพร้อมทีจ่ ะเป็นน้าเพียงครึ่งแก้ว เพือ่ ให้ท่านสมาชิกมาเติมเต็มน้า
ให้เต็มแก้ว และเมือ่ สักครู่นี้ ผมได้ไปตรวจสอบรายละเอียดเพิม่ เติมเกีย่ วกับ
เรื่องคูระบายน้า และทางเดินเท้า ตลอดจนถนนสัญจร สี่แยกตือเบาะ ถึง ผัง
เมือง ๔ ซอย ๑๒ นั้น ยังอยู่ในสัญญาจ้าง และจะสิ้นสัญญาจ้างในวันที่ ๑
สิงหาคม ๒๕๕๗ ซึ่งท่านนายกเทศมนตรี ได้หางบประมาณเพือ่ มาพัฒนา
และต้องการแก้ไขปัญหาตรงนี้ ผมขอฝากถึงเพือ่ นสมาชิกทุกท่าน ดังนี้

- ๒๕ –

นายเสรี เรืองกาญจน์
๑) ก่อนทีจ่ ะอภิปราย เสนอแนะ ขอให้ท่านมีข้อมูลทีช่ ัดเจนและ
รองนายกเทศมนตรี
ถูกต้อง
๒) ท่านต้องกล้าทีจ่ ะยอมรับผิดร่วมกัน ไม่ปัดความรับผิดชอบ
๓) สมาชิกสภาทุกท่าน สามารถเข้าสานักงานเทศบาลเมือง
สะเตงนอก ได้ทุกวัน และทุกท่านกินภาษีประชาชนเหมือนผมและ
คณะผู้บริหาร ท่านต้องทางานร่วมกับผม ไม่ใช่คอยจับผิดฝ่ายบริหารอยู่
อย่างนี้
๔) ประเด็นทีท่ ่านพูดว่า พนักงานเทศบาลทางานแบบ
“เช้าชามเย็นชาม” นั้น แล้วท่านบอกว่าการดูแลพนักงาน ไม่ใช่ประเด็นของ
การบริหารงาน ซึ่งขัดแย้งกันครับท่าน เราควรมองปัญหาออกทีละจุด และ
วางแผนร่วมกันว่าจะทางานอย่างไร ให้ไปถึงเป้าหมายทีไ่ ด้วางไว้
ผมขอชี้แจงเพียงเท่านี้ ขอบคุณมากครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาท่านใด้มกี ารเสนอแนะเพิม่ เติม
ประธานสภา เชิญสมาชิกสภา เขตที่ ๒
นายปฐม ปันสรณะ เรียนประธานสภาทีเ่ คารพ ท่านผู้บริหาร ผมนายปฐม ปันสรณะ
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒ สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒ ผมขอเสนอแนะเรื่องขยะ โดยปกติแล้ว
พนักงานเก็บขยะส่วนใหญ่เป็นชาวไทยมุสลิม และจะหยุดทุกวันศุกร์
ใช่หรือไม่ครับ ผมขอเสนอให้เรารับบุคลากรทีเ่ ป็นไทยพุทธส่วนหนึ่งเพิม่ เติม
แล้วแต่ดลุ ยพินิจของท่านนายกเทศมนตรี เพือ่ ให้มาทางานในวันศุกร์ และ
จะลดปัญหาเรื่องขยะตกค้างได้หรือไม่ครับ ขอบคุณครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาท่านใดมีการเสนอแนะเพิม่ เติม
นายประธานสภา
เรียนเชิญสมาชิกสภา เขตที่ ๑ ครับ
นายบัญชา ศิริ กราบเรียนประธานสภา ผมขอติงท่านนายก
เทศมนตรีเกีย่ วกับเรื่อง
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒ การเปิด ร้านเซเว่นครับ ในการนาเสนอแนวทางของกระผมนั้น ผมเป็นห่วง
ประชาชน และชาวบ้าน ทีม่ อี าชีพค้าขายขนาดเล็ก ผมขอเสนอแนะแนว
ทางการวางมาตรการควบคุมดูแลในเรื่องร้านค้า ให้เปิดบริการแต่พอควร
ขอให้นายกพิจารณาว่า เราควรวางมาตรการอย่างไร ผมไม่ได้ขอให้
นายกเทศมนตรีรับผิดชอบ แต่เพียงผู้เดียว
เรื่องต่อไป ผมขอความกรุณาท่านนายก
เทศมนตรี ไม่ควรนาเรื่อง
สนามชนไก่ของกระผมมาโจมตีในสภาแห่งนี้ได้หรือไม่ครับ เพราะสนามกีฬา

- ๒๖ –

นายบัญชา ศิริ
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒

ชนไก่ของกระผมเปิดถูกต้องตามกฎหมาย การทีไ่ ด้ใบอนุญาต ก็ได้รับมาจาก
กระทรวงมหาดไทย โดยผ่านผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วยังถือเป็นสมาคมกีฬา
ชนไก่แห่งประเทศไทย และประโยชน์ของสนามกีฬามีอยู่หลายด้าน
เป็นการเชิญชวนคนต่างอาเภอ ต่างจังหวัด เข้ามาเทีย่ วในพืน้ ทีส่ ะเตงนอก
มากขึ้น และถือโอกาสสร้างรายได้ให้กบั ร้านค้าในบริเวณใกล้เคียง ผมขอ
ชี้แจงเพียงเท่านี้ครับ ขอบคุณมาครับ

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ เรียนเชิญฝ่ายบริหารชี้แจงครับ
ประธานสภา
นายเกษมสันต์ สาแม เรียนท่านประธานสภา ผมนายเกษมสันต์ สาแม นายกเทศมนตรี
นายกเทศมนตรี เมืองสะเตงนอก ในเรื่องของการเปิดร้าน
เซเว่น ผมเพียงแค่เปรียบเทียบกัน
เพราะเราไม่สามารถทีจ่ ะไปบังคับผู้ประกอบการได้ เนื่องจากว่าทางร้าน
เซเว่นได้ดาเนินการถูกต้องตามระเบียบข้อกฎหมายทุกประการ และสนาม
กีฬาชนไก่ ซึ่งได้ดาเนินการถูกต้องตามระเบียบ ข้อกฎหมายทุกประการ
เช่นกัน เมือ่ เทียบทัง้ จังหวัด ร้าน
เซเว่น มีกว่าร้อยแห่ง แต่ตาบล
สะเตงนอก มีเพียงแห่งเดียวทีไ่ ด้เปิดให้บริการ คือ ตัง้ ในพืน้ ทีห่ มูท่ ี่ ๑
๐
ตาบลสะเตงนอก และผมต้องขออภัยท่านสมาชิกสภา คุณบัญชา ศิริ ทีไ่ ด้
พาดพิงกิจการของท่าน ไม่ได้มเี จตนาใดแอบแฝงครับ ซึ่งการทีร่ ้าน เซเว่น
มาตัง้ ในพืน้ ทีต่ าบลสะเตงนอก สามารถสร้างรายได้ดา้ นภาษีโรงเรือน ให้กบั
เทศบาลเมืองสะเตงนอกครับ ผมขอนาเรียนเพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ เรียนเชิญสมาชิกสภา เขตที่ ๒
ประธานสภา
นางอุมาพร ใจแผ้ว กราบเรียนท่านประธานสภา จากการประชุมทีผ่ ่านมา ได้ทราบว่า
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒ รถไถนา หรือรถแทรกเตอร์ของเทศบาลเมืองสะเตงนอก ชารุดอยู่บ่อยครั้ง
และดิฉันไม่แนใจว่าทางเทศบาล ได้ทาการซ่อมไว้กบั ร้านใด และดิฉันขอ
นาเสนอให้เทศบาลวัดมาตรการการซ่อมรถ ถ้าหากการซ่อมแล้วเกิดชารุด
บ่อยครั้ง เห็นควรเปลี่ยนร้านได้หรือไม่ หาร้านทีมคี ณ
ุ ภาพมากยิ่งขึ้น ขอ
นาเสนอเพียงเท่านี้ ขอบคุณค่ะ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ เชิญสมาชิกสภา เขตที่ ๑
ประธานสภา

- ๒๗ –

นายอับดุลนาเซร์ ฮะ เรียนประธานสภา เนื่องจากเวลาได้ล่วงเลยมาพอสมควร
สมาชิกสภา เขตที่ ๑ ผมขอเสนอให้ปิดการประชุมครับ ขอบคุณครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ ผมขอปิดการประชุมครับ
ประธานสภา

ปิดการประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

(ลงชื่อ) สมหมาย ลูกอินทร์
ผู้จดรายงานการประชุม
(นายสมหมาย ลูกอินทร์)
เลขานุการสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก

อับดุลนาเซร์ ฮะ ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายอับดุลนาเซร์ ฮะ)
ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม

สมชัย หิตานุกลู ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายสมชัย หิตานุกลู )
กรรมการตรวจรายงานการประชุม
อับดุลเลาะ กาซอ ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายอับดุลเลาะ กาซอ)
เลขานุการกรรมการตรวจรายงานการประชุม
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สภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก ได้รับรองรายงานการประชุมฉบับนี้เรียบร้อยแล้ว เมือ่ คราว
ประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก ครั้งที่ ๘/๒๕๕๖ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ (ครั้งที่ ๑) วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน
๒๕๕๖

(ลงชื่อ)

อับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์
(นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์)
ประธานสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก

