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รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครหาดใหญ่
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจาปี 2563
วันอังคาร ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 14.00 น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครหาดใหญ่
ผู้มาประชุม
1. นายสมคิด
2. นายเจตสกุล
3. นายคนึง
4. นายชาตรี
5. นายสามารถ
6. นายรัตน์
7. นางมัรริกา
8. นายอารักษ์
9. นายสมจิต
10. นางสาวอนุสรา
11. นายมนตรี
12. นายสมมาตร
13. นายฟูอาด
14. นายทรงวิทย์
15. นายอุดม
16. นายสวัสดิ์
17. นายยุทธ
18. นายเฉม
19. นายธีระพล
20. นางสุขปานฝัน
21. นายสุธรรม

อรัญดร
เพ็ชรสกุล
นวลแก้ว
คงชนะพาล
เหมมัน
นวลแก้ว
เจริญพานิช
รุจิระศิริกุล
คารวนันท์
รัตนอรุณ
จิระภาค
คชศิริ
หนิมุสา
บุญวรรโณ
คณะภิกขุ
เจือละออง
พัฒโณ
โกศล
หมัดหมีด
อัศวจินดารัตน์
ธรรมโชติ

ผู้ไม่มาประชุม
1. นายล่องหิ้น
2. นายทรงเกียรติ

ทิพย์แก้ว
มุณีสิทธิ์

ประธานสภาเทศบาลนครหาดใหญ่
รองประธานสภาเทศบาลนครหาดใหญ่
สมาชิกสภาเทศบาลนครหาดใหญ่ เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาลนครหาดใหญ่ เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาลนครหาดใหญ่ เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาลนครหาดใหญ่ เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาลนครหาดใหญ่ เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาลนครหาดใหญ่ เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาลนครหาดใหญ่ เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาลนครหาดใหญ่ เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาลนครหาดใหญ่ เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาลนครหาดใหญ่ เขต 3
สมาชิกสภาเทศบาลนครหาดใหญ่ เขต 3
สมาชิกสภาเทศบาลนครหาดใหญ่ เขต 3
สมาชิกสภาเทศบาลนครหาดใหญ่ เขต 3
สมาชิกสภาเทศบาลนครหาดใหญ่ เขต 4
สมาชิกสภาเทศบาลนครหาดใหญ่ เขต 4
สมาชิกสภาเทศบาลนครหาดใหญ่ เขต 4
สมาชิกสภาเทศบาลนครหาดใหญ่ เขต 4
สมาชิกสภาเทศบาลนครหาดใหญ่ เขต 4
สมาชิกสภาเทศบาลนครหาดใหญ่ เขต 4
สมาชิกสภาเทศบาลนครหาดใหญ่ เขต 1 (ลากิจ)
สมาชิกสภาเทศบาลนครหาดใหญ่ เขต 3
(ขาดประชุม)
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ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายสมชัย
2. นายวินัย
3. นางปฏิมา
4. นายสง่า
5. นางสมทรง
6. นายธานินทร์
7. นายธนเดช
8. นางปุญยาพร
9. นางสาวรุจิยา
10. นางสาวทิพย์วิมล
11. พ.จ.อ.ณัฐชัย
12. นางสาวณภัทร
13. นางบุญสิริ
14. นางนุดเราะห์
15. นายธานินทร์
16. นางสุภาวดี
17. นายณรงค์
18. นายวิทยา
19. นางฐิติกาญจน์
20. นางสาวศุภรา
21. นางอาซีซ๊ะ
22. นายยงยุทธ
23. นายพิชัยยศ
24. นางอัญชิษฐา
25. นางสาวปริยากร

จันทร์ประทีป
ปิ่นทอง
ตันติเมตตา
กลิ่นหอม
กิจตินันท์
สุขวรรณโณ
อินขวัญ
แสนศรีจันทร์
สุขมี
พลรักษ์
เพ็ชรทองมา
วิทยาทันต์
รําจวนจร
ชัยยะวิริยะ
แก้วจุรัตน์
ติ้นสกุล
รัฐภูมิภักดิ์
กลางวัน
คํานึงคุณากร
ปางนิติคณากร
เหมมัน
รักษาภิกษุ
เล้นสิ้น
ล่องสุวรรณ
นนทรังสี

รองปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล
ผู้อํานวยการส่วนการโยธา
รก.ผู้อํานวยการส่วนควบคุมอาคารฯ
ผู้อํานวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง
ผู้อํานวยการส่วนช่างสุขาภิบาล
ผู้อํานวยการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ผู้อํานวยการส่วนส่งเสริมสาธารณสุขฯ
ผู้อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน
ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม
ผู้อํานวยการสํานักการศึกษา
ผู้อํานวยการส่วนบริการการศึกษา
ผู้อํานวยการส่วนส่งเสริมการศึกษาฯ
ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล 1
ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล 2
ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล 3
ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล 4
ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล 5
ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล 6
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ผู้อํานวยการสถานีขนส่งผู้โดยสารฯ
ผู้จัดการสถานธนานุบาล
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน
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ระเบียบวาระการประชุม
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- รายงานสรุปผลการประเมินการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ประจําปี 2563
- ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ.2563
- แจ้งขยายเวลาการประชุมสภาเทศบาลนครหาดใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3
ประจําปี 2563
- แจ้งความประสงค์การลาออกจากเลขานุการสภาเทศบาลนครหาดใหญ่ของ
ปลัดเทศบาลนครหาดใหญ่

ระเบียบวาระที่ 2

รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครหาดใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2
ประจําปี 2563 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2563
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครหาดใหญ่ (สํานักปลัดเทศบาล)

ระเบียบวาระที่ 3

เลือกเลขานุการสภาเทศบาลนครหาดใหญ่แทนตําแหน่งที่ว่าง

ระเบียบวาระที่ 4

ญัตติของนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ เรื่อง ขอรับความเห็นชอบรับมอบครุภัณฑ์เพื่อ
อุทิศให้เป็นทรัพย์สินของเทศบาลนครหาดใหญ่
(สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องอื่นๆ

………………………………………………………….
เริ่มประชุมเวลา 14.00น.
นายวินัย ปิ่นทอง
รองปลัดเทศบาล

กราบเรี ยนท่ านประธานสภาเทศบาลนครหาดใหญ่ ที่เคารพ สมาชิก สภา
เทศบาลผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาล
นครหาดใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจําปี 2563 บัดนี้ ที่ประชุมพร้อม
แล้ว ขอ เรีย นเชิญ ท่า นประธานสภาเทศบาลนครหาดใหญ่ จุด เทีย นธูป บูช า
พระรัตนตรัยและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป ขอเรียนเชิญครับ
ก่อนที่ท่านประธานสภาจะดําเนินการประชุมสภาเทศบาลนครหาดใหญ่ตาม
ระเบียบวาระ กระผมขออนุญาตอ่านประกาศสภาเทศบาลนครหาดใหญ่ เรื่อง เรียก
ประชุมสภาเทศบาลนครหาดใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจําปี 2563 ตามมติที่
ประชุมสภาเทศบาลนครหาดใหญ่ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําปี 2563 เมื่อวันศุกร์ที่
28 กุมภาพันธ์ 2563 ได้กําหนดการประชุมสภาเทศบาลนครหาดใหญ่ สมัยสามัญ
สมัยที่ 3 ประจําปี 2563 ระยะเวลา 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ 2 – 31 สิงหาคม 2563 นั้น
อาศัยอํานาจตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 ประกอบข้อ 22 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วย ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2554 จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลนครหาดใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจําปี 2563
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ระยะเวลา 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ 2 – 31 สิงหาคม 2563 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่ว
กัน ประกาศ ณ วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2563 ลงชื่อ นายสมคิด อรัญดร ประธานสภา
เทศบาลนครหาดใหญ่
นายสมคิด อรัญดร
ประธานสภาเทศบาล

ระเบียบวาระที่ 1
นายสมคิด อรัญดร
ประธานสภาเทศบาล

เนื่องจากวันนี้มีหนังสือมอบหมายให้รองปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายก เป็น
ผู้ อ ภิ ป รายชี้ แ จง หรื อ แถลงแทน นายอมร วงศ์ ว รรณ ปลั ด เทศบาล มี ห นั ง สื อ
มอบหมายมาก็ ไ ด้ เ ชิ ญ ท่ า นวิ นั ย ปิ่ น ทอง รองปลั ด เทศบาลปฏิ บั ติ ห น้ า ที่
นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ ในขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการประชุม ก็ต้องกราบเรียน
ท่านรองปลัดปฏิบัติหน้าที่นายก กราบเรียนท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน และ
หัวหน้าส่วนการงาน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติวันนี้ครบ
องค์ป ระชุม การประชุมสภาเทศบาลนครหาดใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1
ประจําปี 2563 วันอังคารที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม
สภาเทศบาลนครหาดใหญ่ ซึ่งวันนี้มีสมาชิกสภามาประชุมครบองค์ประชุม ผมก็จะ
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ มี สท.ล่องหิ้น ทิพย์แก้ว
ลากิจ 1 ท่าน และมีเรื่องแจ้งเพื่อทราบ 3 – 4 เรื่อง แจ้งเพื่อทราบเรื่องแรกก็คือเป็น
รายงานสรุปผลการประเมินการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประจําปี 2563 เอกสารอยู่ที่ท่านสมาชิกแล้ว ท่านสมาชิกคงได้ดูแล้ว เป็นการแจ้งให้
สภาทราบ ไม่ทราบว่ารายงานฉบับนี้มีสมาชิกท่านใดอยากจะถามในเนื้อหาสาระเรื่อง
ใดบ้าง เพราะมีการแจ้งให้สภาทราบ เมื่อไม่มีก็เป็นการแจ้งให้สภาทราบ เรื่องที่ 2 คือ
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561- 2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ.2563 ตรงนี้ก็
เป็ น การประกาศใช้ แ ผน ก็ ไ ด้อ ยู่ใ นมือ ท่า นสมาชิ ก แล้ ว ในแผนนี้ อ ยากทราบว่ า มี
สมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมในแผนบ้างไหม เป็นการแจ้งสภาทราบเหมือนกัน
ท่านสุธรรม

นายสุธรรม ธรรมโชติ
ท่านประธานสภาที่เคารพ ผมนายสุธรรม ธรรมโชติ สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล นครหาดใหญ่ เขต 4 ผมไม่ได้คัดค้านเกี่ยวกับการประเมินที่ท่านประธานบอก แต่
เขต 4
วันนี้ที่ฟังท่านประธานแจ้งที่ประชุม ท่านผู้ปฏิบัติหน้าที่นายกได้มอบหมายให้ท่านรอง
ปลัดเทศบาลทําหน้าที่เป็นนายกแทนในการประชุมวันนี้ อันนี้ผมเห็นว่า เป็นการทําที่
ไม่ถูกต้อง ผมขอคัดค้านการปฏิบัติหน้าที่ของรองปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกครั้ง
นี้ เมื่อเช้าผมได้ประชุมคณะกรรมการจัดหาผลประโยชน์ ท่านรองปลัดเทศบาลก็ไป
เป็นประธาน ผมก็โต้แย้งว่าท่านไม่สามารถเป็นประธานได้ สาเหตุไม่ต้องเอามาพูด ผม
แค่ ย กตั ว อย่ า งให้ ดู วั น นี้ผ มก็ คัด ค้ านการปฏิ บัติ ห น้า ที่ ข องท่ านอี กครั้ ง ว่ า ท่า นไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ปฏิบัติหน้าที่นายกได้นะครับ เพราะท่านเป็นข้าราชการ
ประจํา เทศบาลเราบริหารงานอยู่ 3 ฝ่าย ฝ่ายบริหารก็ปกติก็คือ นายกเทศมนตรี แต่
ตอนนี้ ไ ม่ป กติ คือปลั ด เทศบาลปฏิบั ติห น้า ที่นายก และรองปลั ดทั้ ง 3 ท่ าน ก็ เป็ น
ข้าราชการประจํา มีฝ่ายบริหาร ฝ่ายข้าราชการประจํา และฝ่ายสภา 3 ฝ่าย ฉะนั้น
ผมถือว่ารองปลัดเทศบาลเป็นฝ่ายข้าราชการประจํา จะมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่
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แทนนายกไม่ ไ ด้ แต่ ถ้ า วั น นี้ เ ป็ น กรณี ป กติ นายกเทศมนตรี ไ ม่ อ ยู่ ใ นที่ ป ระชุ ม ก็ ไ ด้
ยกเว้นดูงบประมาณ และก็ให้รองนายกเทศมนตรีตามปกติทําหน้าที่แทนได้ แต่นี่มัน
ไม่ ป กติ กฎหมายมั น ก็ ไ ม่ ไ ด้ อ อกมา หรื อ มี ถ้ า มี ผ มขอดู ว่ า มี ก ารแต่ งตั้ ง ให้ ร อง
ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกได้ ผมขอคัดค้านไว้เป็นหลักฐานครับท่านประธาน
บันทึกไว้ในนี้ ขอบคุณครับ
นายสมคิด อรัญดร
ประธานสภาเทศบาล

ในส่วนของประธานสภา วันนี้ผมเป็นประธานสภา ทําหน้าที่ในการประชุม
สภา เพราะฉะนั้นอํานาจเบ็ดเสร็จนี้ก็คืออยู่ที่ประธานสภา ซึ่งประธานสภาเปิดประชุม
วันนี้ ก็เป็นการเรียนเชิญสมาชิกสภาเข้ามาประชุม เพื่อทําหน้าที่ต่างๆ ตามญัตติ และตาม
เอกสารที่ส่งให้ท่านสมาชิก เพราะฉะนั้นในการประชุมตรงนี้ ผมจะทําตามหน้าที่ของ
ผม ฝ่ายบริหารได้ส่งรองปลัดมาแทน ผมก็เรียกไม่ค่อยถูกเหมือนกัน เขาเรียกอะไร
ปฏิ บั ติ ร าชการแทนนายกเทศมนตรี ตรงนี้ จะถู ก หรื อ ไม่ ถู ก เมื่ อ ท่ า นสุ ธ รรม
อยากจะขอเอกสารอะไรเพิ่มเติม ก็ขอทีหลัง แต่ว่าในส่วนของผมนี้ ผมจะดําเนินการ
ประชุมตามหน้าที่ของประธานสภาในสภา ประธานสภาเป็นผู้ทําหน้าที่การประชุมกับ
สมาชิกสภา ส่วนฝ่ายบริหารจะชี้แจงยังไง คนที่มาชี้แจงถูกต้องหรือไม่ถูกต้องยัง ไงนั้น
อีกเรื่องหนึ่ง ฉะนั้นผมก็จะดําเนินการต่อ ก็สรุปว่าการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นมี
สมาชิ ก ท่า นใดที่จ ะสอบถามอะไรเพิ่ มเติ มไหม ถ้า ไม่ มี ก็เ ท่า กั บว่ าการประกาศใช้
แผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น เพิ่ ม เติ ม ฉบั บ ที่ 3 พ.ศ.2563 เป็ น การแจ้ ง ให้ ส ภาทราบ ก็
เป็นอันว่าสภารับทราบ ต่อไปก็คือแจ้งขยายเวลาการประชุมสภาเทศบาลนครหาดใหญ่
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจําปี 2563 เนื่องจากว่าทางฝ่ายบริหาร ได้กําหนดชี้แจงมาที่
ประธานสภา เนื่องจากการทํางบประมาณไม่เสร็จเรียบร้อย เนื่องจากว่าอยู่ในขั้น ตอน
ชี้แจงคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ ซึ่งเขาได้ชี้แจง
ถึง 3 ครั้ง และครั้งที่ 3 นี้ รู้สึกยังไม่ชัดเจน ยังไม่เรียบร้อย ก็กลายเป็นว่าขอขยายมา
เนื่องจากว่ายังไม่เรียบร้อย สรุปผมก็แจ้งสภาว่าการประชุมสภาพิจารณางบประมาณก็
ขยายไป 1 – 30 กันยายน ในช่วงเดือนหน้า ในเรื่องของการแจ้งให้ทราบ แล้วก็อีก
เรื่ องหนึ่ งก็คือ ครั้งที่แล้ ว มีการแจ้งความประสงค์ การลาออกจากเลขานุการสภา
เทศบาลนครหาดใหญ่ ของปลัดเทศบาลนครหาดใหญ่ ซึ่งวันนั้นอยู่ในช่วงการประชุม
ครั้งที่แล้ว และเป็นช่วงปลายการประชุมในวาระอื่นๆ ซึ่งปลัดก็ได้แสดงความประสงค์
ที่จะลาออกซึ่งเราก็ทําไปตามความประสงค์ของท่าน ก็จะมาเลือกในวาระที่ 3 เป็นการ
เลื อ กเลขานุ การสภาเทศบาลในตํ า แหน่ งที่ ว่ า ง วาระที่ 3 แต่ เ พื่ อความรอบคอบ
เนื่องจากว่าวันนั้นอยู่ในช่วงวาระอื่นๆ และเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเร็วมาก วันนั้นผมไม่ได้
ขอมติที่ประชุมเพื่ออนุมัติให้ท่านปลัดได้ลาออกอย่างถูกต้อง เพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะขอ
มติที่ประชุม ครับๆ เชิญท่านสุธรรม

นายสุธรรม ธรรมโชติ
สมาชิกสภาเทศบาล
เขต 4

นายสุธรรม ธรรมโชติ สมาชิกสภาเทศบาลนครหาดใหญ่ เขต 4 วันนั้นที่
ผู้ปฏิบัติหน้าที่นายกทําหน้าที่เป็นเลขานุการสภาได้แถลงลาออกในที่ประชุม ฉะนั้น
การแถลงลาออกวั นนั้ น ประธานยั ง ไม่ ได้ ปิ ด ประชุ ม ถื อ ว่ า ท่า นได้ล าออกถู ก ต้ อ ง
หลักการที่ 1 หลักการที่ 2 การลาออกต้องทําเป็นหนังสือ ฉะนั้นท่านแถลงในที่ประชุม
เรียบร้อยแล้ว ผมถือว่าการลาออกของท่านสมบูรณ์แล้ว ในส่วนผมนะท่านประธาน
เพราะว่าการลาออกมันต้องมีอยู่ 2 - 3 ประเด็น ดูได้เลยไม่ว่าตําแหน่งไหน 1.ตาย
2.ลาออก ฉะนั้น การลาออกในที่ประชุมถือว่าการลาออกถูกต้อง ถ้าไม่ได้ลาก็ทําเป็น
หนังสือ แต่วันนั้นท่านก็ลาออกในที่ประชุม ผมถือว่าท่านลาออกเสร็จสิ้น สมบูรณ์ ไม่
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ต้องลงมติสําหรับผมนะ ที่ไม่ต้องลงมติเพราะว่าข้อบังคับก็ไม่มี ถ้าลาออกแล้วต้อง
ลงมติ ถ้าวันนั้นสภาลงมติว่าไม่ให้ลาออกทํายังไง เขาก็ไม่เขียน แต่ว่าตอนที่เข้ามาเขา
ให้สภาเป็นคนเลือกเลขาฯ ข้าราชการหรือว่าปลัด หรือข้าราชการอื่น หรือสมาชิกก็ได้
แต่เวลาลาออกไม่ต้องลงมตินะครับ ฉะนั้น ในส่วนผมนะครับท่านประธาน เดี๋ ยวถ้า
ท่า นจั ดการยั งไงก็ แล้ ว แต่ ส มาชิ กสภาท่ านอื่น สํ า หรั บผมไม่ ขอลงมติ ก็ถื อว่ าการ
ลาออกของท่านสําเร็จแล้ว ขอบคุณครับ
นายสมคิด อรัญดร
ประธานสภาเทศบาล

คืออย่างนี้ วันนั้นเหตุการณ์เกิดขึ้นเร็วมาก และหลังจากนั้นผมก็ได้หารือกับ
ฝ่ายกฎหมาย ปรากฏว่าก็ไปสรุปตรงที่ เคยมีที่เทศบาลอื่นมีเป็นหนังสื อ ซึ่งเคยมี
กรณีศึกษานี้เหมือนกัน ก็คือปลัดประสงค์ลาออกอย่างนี้ ปรากฏว่ามีการร้องเรียนว่า
ยังไม่หมดอํานาจหน้าที่ ถ้าเกิดว่ายังไม่ผ่านมติที่ประชุม ก็กลายเป็นว่าหนังสือนั้นเป็น
หนังสือที่ผ่านไปให้กรมการปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ตีความ แล้วก็กรมตีความมาว่า
ให้ ผ่ า นมติ ที่ ป ระชุ ม แล้ ว จึ ง จะมี ก ารเลื อ กตั้ ง ขึ้ น มา ปลั ด คนนั้ น ก็ จ ะพ้ น หน้ า ที่
เพราะฉะนั้นวันนี้เพื่อความรอบคอบของท่านสุธรรมก็อาจจะถูก แต่ของผมถ้าลงมติที่
ประชุมมันจะถูก 100% เพราะเราไม่ได้เสียหายอะไร เราแค่ขอมติที่ประชุมให้ท่าน
ลาออกไปตามความประสงค์ ข องท่ า น ก็ เ ท่ า กั บ ว่ า เราผ่ า นมติ ที่ ป ระชุ ม ไปด้ ว ย ก็
เหมือนกับว่าเราอย่าไปมีปัญหาทีหลัง ของเราถ้าผ่านมติที่ประชุมก็ถือว่าเป็นที่สุด ก็
เท่ากับว่าเรามาเลือกใหม่ในวาระที่ 3 ก็ไม่ได้เสียหายอะไร ก็คือมีหนังสือร้องไปที่กรม
ประเด็นนี้ แล้วกรมก็บอกว่าเลขาสภาตั้งขึ้นมาโดยมติที่ประชุมสภา เพราะฉะนั้นการ
ลาออกก็ ใ ห้ แ จ้ ง ที่ ป ระชุ ม สภาให้ เ ป็ น มติ ข องที่ ป ระชุ ม สภา เพราะฉะนั้ น ผมเลยมี
ความคิดว่าขอมติที่ตรงนี้จะได้ไม่เป็นปัญหาในอนาคตดีกว่า แต่ของท่านสุ ธ รรมก็
อาจจะถูก แต่ถ้าลงมติที่ประชุมมัน ดีกว่าได้ไม่ต้องมารับผิดชอบใดๆ ผมก็อยากให้
สมาชิกเราได้ลงมติ เพื่อให้ท่านลาออกตามความประสงค์ของท่าน ขอเชิญที่ประชุม
ยกมือเพื่ออนุมัติให้ท่านลาออกจากเลขาฯ ขอเชิญลงมติครับ

มติที่ประชุม

ลงมติเห็นชอบให้ท่านปลัดเทศบาลนครหาดใหญ่ลาออกจากเลขาตามความ
ประสงค์ด้วยมติเสียงข้างมาก

ระเบียบวาระที่ 2

รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครหาดใหญ่สมัยสามัญ สมัยแรก
ประจาปี 2563 เมื่อวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมสภา
เทศบาลนครหาดใหญ่ (สานักปลัดเทศบาล)

นายสมคิด อรัญดร
ประธานสภาเทศบาล

ต่อไปเป็ นระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนคร
หาดใหญ่ สมัย สามัญ สมัยที่ 2 ประจําปี 2563 เมื่อวันพฤหั สบดีที่ 28 พฤษภาคม
2563 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครหาดใหญ่ สํานักปลัดเทศบาล ซึ่งตรงนี้สํานัก
ปลัดเทศบาล ได้จัดส่งเอกสารให้กับท่านสมาชิกล่วงหน้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก็ขอเชิญ
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้รายงานต่อสภา เชิญครับ เชิญท่านมัรริกา

นางมัรริกา เจริญพานิช
กราบเรี ยนท่านประธานสภาที่เ คารพ ท่า นสมาชิกสภาผู้ ท รงเกียรติ และ
สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม ที่ เ คารพรั ก ทุ ก ท่ า น ดิ ฉั น นางมั ร ริ ก า เจริ ญ พานิ ช ประธาน
เขต 2
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา ขออนุญาตทําหน้าที่อ่านบันทึกรายงาน
การประชุมคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล เมื่อวันศุกร์ที่ 26
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มิ ถุ น ายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้ อ งปฏิ บั ติ ง านกิ จ การสภาชั่ ว คราว ชั้ น 2
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครหาดใหญ่ประกอบด้วย
1. นางมัรริกา เจริญพานิช
ประธานกรรมการสามัญตรวจรายงานการประชุม
2. นายสวัสดิ์
เจือละออง
กรรมการสามัญตรวจรายงานการประชุม
3. นางสุขปานฝัน อัศวจินดารัตน์ กรรมการสามัญตรวจรายงานการประชุม
4. นายรัตน์
นวลแก้ว
กรรมการสามัญตรวจรายงานการประชุม
5. นายทิพย์อุทัย รุจิระศิริกุล
กรรมการสามัญตรวจรายงานการประชุม
6. นายเฉม
โกศล
กรรมการสามัญตรวจรายงานการประชุม
7. นายสมมาตร คชศิริ
กรรมการและเลขานุการตรวจรายงานการประชุม
ผู้ไม่มาประชุม ไม่มี เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. ที่ประชุมได้ตรวจรายงานการ
ประชุมสภาเทศบาลนครหาดใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจําปี 2563 โดยละเอียด
ตั้งแต่หน้าแรกจนถึงหน้าสุดท้ายเรียบร้อยแล้ว จํานวน 37 หน้า ปรากฏว่า มีการ
แก้ไขข้อความบางประการ และได้ดําเนินการแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงมีมติรับรอง
รายงานการประชุม มติที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสภา
เทศบาลนครหาดใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจําปี 2563 และได้จัดส่งรายงานการ
ประชุมสภาของเทศบาลนครหาดใหญ่ดังกล่าวคืนสภาเทศบาล เพื่อพิจารณารับรอง
ต่อไป เลิกประชุมเวลา 16.00 น. กรรมการได้ลงลายมือชื่อเป็นที่เรียบร้อยทุกท่าน
ขอบคุณค่ะ
นายสมคิด อรัญดร
ประธานสภาเทศบาล
มติที่ประชุม

มีสมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขเพิ่มเติมในรายงานการประชุมบ้าง เมื่อไม่มีก็ขอ
เชิญสมาชิกรับรองรายงานการประชุม เชิญสมาชิกยกมือรับรองรายงานการประชุม
ครับ
รับรองรายงานการประชุมเรียบร้อยถูกต้อง

ระเบียบวาระที่ 3

เลือกเลขานุการสภาเทศบาลนครหาดใหญ่แท่นตาแหน่งที่ว่าง

นายสมคิด อรัญดร
ประธานสภาเทศบาล

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 3 เลือกเลขานุการสภาเทศบาลนครหาดใหญ่แทน
ตําแหน่งที่ว่าง สืบเนื่องมาจากที่แจ้งความประสงค์เมื่อสักครู่ที่แจ้งเพื่อทราบ ตอนนี้ก็
เป็นช่วงที่ให้เลือกเลขานุการสภาในวาระที่ 3 ก็สมาชิกเราเป็นคนเสนอว่าจะเอาใคร
เป็นเลขาสภา ซึ่งครั้งนี้ไม่ใช่ชั่วคราวนะครั้งนี้ถาวร ก็เชิญท่านสมาชิกเสนอครับ เชิญ
ท่านมัรริกา

นางมัรริกา เจริญพานิช
กราบเรี ยนท่า นประธานสภาที่เ คารพ และสมาชิ กสภาผู้ ทรงเกียรติ และ
สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ เข้าร่ ว มประชุมทุกท่า น ดิฉันนางมัรริกา เจริญพานิช สมาชิกสภาเทศบาลนคร
เขต 2
หาดใหญ่เขต 2 ขอเสนอ นายสมชัย จันทร์ประทีป รองปลัดเทศบาลเป็นเลขานุการ
สภาค่ะ
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นายสมคิด อรัญดร
ประธานสภาเทศบาล

สมาชิ ก ท่ า นใดเห็ น เป็ น อย่ า งอื่ น บ้ า งครั บ เมื่ อ ไม่ มี ข อผู้ รั บ รอง ยกมื อ
ขอผู้รับรองก่อน ผู้รับรองเกิน 2 ท่าน เป็นอันถูกต้อง มีสมาชิกท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่น
บ้ า งครั บ เมื่ อ ไม่ มี ก็ ถื อ เป็ น มติ ที่ ป ระชุ ม นะครั บ ให้ ท่ า นสมชั ย จั น ทร์ ป ระที ป
รองปลัดเทศบาลเป็นเลขานุการสภา เชิญท่านขึ้นมาทําหน้าที่ข้างบนครับ วันนี้ได้เลขา
คนใหม่เป็นเลขาถาวรนะครับ ขึ้นทําหน้าที่เชิญครับ ขอแสดงความยินดีด้วย เนื่องจาก
ท่า นรองวิ นั ย ตอนนี้ ไ ปรั ก ษาราชการนายกแล้ ว ท่ า นจะคุ ย อะไรบ้ า งไหม หรื อ ว่ า
ทําหน้าที่เลย ก็ทําหน้าที่เลยดีกว่า

ระเบียบวาระที่ 4

ญัตติของนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ เรื่อง ขอรับความเห็นชอบรับมอบ
ครุภัณฑ์เพื่ออุทิศให้เป็นทรัพย์สินของเทศบาลนครหาดใหญ่
(สานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

นายสมคิด อรัญดร
ประธานสภาเทศบาล

ต่อไประเบียบวาระที่ 4 เรื่อง ญัตติของนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ เรื่อง
ขอรั บ ความเห็ น ชอบรั บ มอบครุ ภั ณ ฑ์ เ พื่ อ อุ ทิ ศ ให้ เ ป็ น ทรั พ ย์ สิ น ของเทศบาลนคร
หาดใหญ่ (สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) เชิญท่านปลัดปฏิบัติหน้าที่นายกครับ

นายวินัย ปิ่นทอง
ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีฯ

ญัตติของนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ เรื่อง ขอรับความเห็นชอบรับมอบ
ครุภัณฑ์เพื่ออุทิศให้เป็นทรัพย์สินของเทศบาลนครหาดใหญ่ สํานักการสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม
หลั ก การ ขอรั บ ความเห็ น ชอบจากสภาเทศบาลนครหาดใหญ่ รั บ มอบ
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่ออุทิศให้เป็นทรัพย์สินของศูนย์บริการด้วยใจ
ไปถึงบ้าน ฝ่ายบริการสาธารณสุข สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จํานวน
3 รายการ
เหตุผล ด้วยเทศบาลนครหาดใหญ่ ได้รับหนังสือแจ้งความประสงค์บริจาค
ครุ ภั ณ ฑ์ วิ ท ยาศาสตร์ ห รื อ การแพทย์ เพื่ อ อุ ทิ ศ ให้ เ ป็ น ทรั พ ย์ สิ น ของเทศบาลนคร
หาดใหญ่ ดังนี้
1. ตามหนังสื อ ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 นางสาวจิตราพร ธรรมพันธ์
อายุ 24 ปี อยู่ บ้ า นเลขที่ 226/11 ถนนศุ ภ สารรั ง สรรค์ ตํ า บลหาดใหญ่ อํ า เภอ
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ได้บริจาคครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการเตียง
ผู้ ป่ ว ย จํ านวน 1 เตีย ง ราคา 10,700 บาท (หนึ่ งหมื่ นเจ็ด ร้อ ยบาทถ้ว น) เพื่อ ใช้
ประโยชน์กับผู้ป่วยในพื้นที่
2. ตามหนังสือ ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 นายกิตติ แซ่ก้วย อายุ 75 ปี อยู่
บ้านเลขที่ 226/11 ถนนศุภสารรังสรรค์ ตําบลหาดใหญ่ อําเภอหาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา ได้บริจาคครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการเตียงผู้ป่วย จํานวน
1 เตียง ราคา 10,700 บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดร้อยบาทถ้วน) เพื่อใช้ประโยชน์กับผู้ป่วยใน
พื้นที่
3. ตามหนังสือ ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 นางทัศนีย์ แซ่ก้วย อายุ 70 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 226/11 ถนนศุภ สารรังสรรค์ ตําบลหาดใหญ่ อําเภอหาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา ได้บริจาคครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการเตียงผู้ป่วย จํานวน
1 เตียง ราคา 10,700 บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดร้อยบาทถ้วน) เพื่อใช้ประโยชน์กับผู้ป่วยใน
พื้นที่
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ระเบียบและหนังสือสั่งการ
1. หนั ง สื อ ด่ ว นที่สุ ด ที่ มท 0808.2/ว1628 ลงวั นที่ 4 มิ ถุน ายน 2561
คณะกรรมการวิ นิ จ ฉั ย ปั ญ หาการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งและการบริ ห ารพั ส ดุ ภ าครั ฐ
กรมบัญชีกลาง ได้วินิจฉัยข้อหารือของกระทรวงมหาดไทย ในประเด็นเกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
2. หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ที่ กค(กวจ) 0405.2/020147 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2561
3. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้ วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครั ฐ พ.ศ.2560 หมวด 9 การบริห ารพั ส ดุ ส่ ว นที่ 1 การเก็บ การบั น ทึก การ
เบิกจ่าย
จึงขอเสนอญัตตินี้ เพื่อขอรับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลนครหาดใหญ่
รับมอบครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่ออุทิศให้เป็นทรัพย์ สินของศูนย์บริการ
ด้ว ยใจไปถึ ง บ้ าน ฝ่ า ยบริ ก ารสาธารณสุ ข สํ า นั ก การสาธารณสุ ข และสิ่ ง แวดล้ อ ม
รายการเตียงผู้ป่วย จํานวน 3 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 32,100 บาท (สามหมื่นสองพัน
หนึ่งร้อยบาทถ้วน) หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับ ความร่วมมือจากสภาเทศบาลด้วยดี
และขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
นายสมคิด อรัญดร
ประธานสภาเทศบาล
มติที่ประชุม

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้บ้าง เมื่อไม่มีก็ขอเชิญสมาชิกลงมติ
เห็นชอบครับ เชิญลงมติครับ
ลงมติเห็นชอบด้วยเสียงข้างมาก

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่อง อื่นๆ

นายสมคิด อรัญดร
ประธานสภาเทศบาล

ต่ อ ไประเบี ย บวาระที่ 5 เรื่ อ งอื่ น ๆ สมาชิ ก ท่ า นใดจะอภิ ป รายเชิ ญ
ท่านสุธรรมครับ

นายสุธรรม ธรรมโชติ
สมาชิกสภาเทศบาล
เขต 4

ท่านประธานสภาที่เคารพ ผมนายสุ ธรรม ธรรมโชติ สมาชิกสภาเทศบาล
นครหาดใหญ่ เขต 4 วันนี้ก็มีญัตติแค่เรื่องเดียว เรื่องที่ เราอนุมัติเมื่อสักครู่ ในการ
ให้ ความเห็น ชอบ แล้ว ก็มาเรื่องอื่นๆ ผมเห็ นว่ามีเ วลามากพอสํ าหรับเรื่องอื่นๆ นี้
ก็เป็นเรื่องที่สมาชิกสามารถที่จะพูดในที่ประชุม เป็นเรื่อ งที่ไม่ได้เป็นญัตติที่กําหนดไว้
ก็คือเป็นเรื่ องทั่วๆ ไป เกี่ยวกับการบริหารทั่วไปของเทศบาลนครหาดใหญ่ของเรา จริงๆ
แล้วนะครับเรื่องอื่นๆ ผมไม่อยากจะพูด เพราะเมื่อสักครู่ผมก็ได้คัดค้านการปฏิบัติ
หน้าที่นายก ตามหนังสือสั่งการ คืออย่างนี้ครับ ผมขอกราบเรียนว่า การคัดค้านการ
ปฏิบัติหน้าที่นายกนั้น เป็นเรื่องของการทําหน้าที่ครับ เป็นเรื่องส่วนตัวผมเคารพรัก
ท่านเหมือนเดิมนะครับ ทั้ง 2 ท่าน ทั้งท่านปลัด และท่านรอง เพราะฉะนั้นต้องแยก
ให้ออกว่าการปฏิบัติหน้าที่กับเรื่องส่วนตัว ผมแยกเด็ดขาดครับ เพราะถ้าเราไม่แยกไม่ได้
และไม่เกรงใจด้วยถ้าไม่ถูกตามข้อบังคับ ตามระเบียบ ตามกฎหมายผมไม่เอาด้ว ย
บอกกันตรงๆ ก็เหมือนการเมืองนั้นและครับ ผมเปรียบเทียบให้ดูกับการบ้านต้องแยก
ให้ออก ถ้าแยกไม่ออกมันก็ทะเลาะกัน วุ่นวายทั้งหมด ทั้งเมือง ทะเลาะกันเองทั้งนั้น
พรรคพวก เพื่อนฝู ง พี่น้อง แต่ถ้าแยกไม่เป็น แยกไม่ออกว่าอย่างไหนคือการเมือง
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ไหนการบ้าน เหนื่อยนะครับ ฉะนั้นผมต้องการทําความเข้าใจตรงนี้ก่อนว่าเป็นเรื่องของ
การทําหน้าที่น ะครับ ทีนี้เรื่องอื่นๆ ที่ผมจะอภิปรายจะพูดนะครับ ในที่ประชุมฟัง
เอาสืบเนื่องก่อน เป็นเรื่องดังโจษจันกันเยอะนะครับ เกี่ยวกับคําสั่งของผู้ปฏิบัติหน้าที่
นายกนะครับ ท่านได้ออกคําสั่งโยกย้ายผู้บริหารโรงเรียน แล้วการโยกย้ายครั้งนี้ เป็น
การโยกย้ายทั้ง 6 โรง ซึ่งในประวัติศาสตร์ของเทศบาลนครหาดใหญ่เราไม่มีปรากฏมา
ก่อน ผมถือว่าเป็นเรื่องที่ ไม่ปกติการโยกย้าย และเรื่องนี้พูดกันมากมาย พูดกันเยอะ
พูดกันจริงๆ นะครับ หลังจากที่รู้คําสั่งผมก็ได้รับโทรศัพท์ พูดได้ว่าหูดับตับไหม้ คุยกัน
ตามเรื่องตามราว ทีนี้ที่บอกว่าเป็นเรื่องที่ไม่ปกตินะครับ ผมมองนะครับ เพราะบาง
ท่านบอกว่าเขามีความผิดอะไรที่มาโยกย้าย ทีนี้การย้ายบางคนอ้างว่าเป็นการย้ายตาม
ฤดูกาลหรือการย้ายประจําปี ใช้บางครั้งสําหรับข้าราชการสํานักอื่น แต่สําหรับสํานัก
การศึกษา ผมว่าไม่ใช่นะครับ ตามฤดูหรือประจําปีว่าเดือนกันยายนแล้วจะมาโยกย้าย
กัน เพราะว่าสํานักการศึกษานี้ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารโรงเรียน เวลาเขาปฏิบัติหน้าที่
ที่โ รงเรี ย นไหน เขาจะมีนโยบาย มีโ ครงการในการพัฒ นาโรงเรียนของเขา ฉะนั้น
โครงการแต่ละโครงการ นโยบายแต่ละอย่างนะครับ มันต้องใช้เวลา พอเขามาอยู่ได้
ปี หนึ่ งเราก็ย้ ายเขาอีกแล้ ว ย้ ายเขาไปอยู่ที่อื่น โรงเรียนอื่ น วนเวียนกันอยู่ตรงนี้และครั บ
เขาก็ต้องไปเริ่มใหม่อีก ที่โรงเรียนใหม่อีกแล้ว การโยกย้ายมันกระทบ ไม่เกิดประโยชน์
อะไรเลย การโยกย้ายครั้งนี้เท่าที่ผ มดู แล้ ว ผมก็อยู่กับการศึกษามาตลอดนะครั บ
ผมติดตาม เป็นประธานคณะกรรมการวิสามัญทางการศึกษา เป็นประธานคณะกรรมการ
โรงเรียนสถานศึกษานะครับ มันกระทบกันไปหมด กระทบแม้แต่บุคลากรซึ่งไม่เป็น
ผู้บริ หารนะครั บ ไม่ใช่ ผอ.สถานศึกษา เขาก็มีความรู้สึ กที่ไม่ดี เขาก็ช็อกนะครับ เขาไม่
Happy บุคลากรอื่นๆ ฉะนั้นต้องคํานึงถึงคนอื่นด้วย อย่าเฉพาะผู้บริหาร 6 ท่านนี้
ฉะนั้นผมถึงบอกว่าการโยกย้ายครั้งนี้ไม่เป็นเรื่องปกติ อาจจะมีเรื่องส่วนตัวนะครับ
เป็นการอคติส่วนตัวหรืออะไรก็แล้วแต่นะ ผมคิดว่าอย่างนั้น ทีนี้การโยกย้ายผู้บริหาร
สํานักการศึกษานี้ แต่ละโรงที่ผมพูดว่าย้ายกันไป ย้ายกันมาอยู่นี้นะ ไม่เกิดประโยชน์
ตรงไหนเลยกั บ การจั ด การศึ ก ษา วั น ก่ อ น เสาร์ อาทิ ต ย์ ที่ ผ่ า นมาได้ มี ก ารอบรม
บุคลากรของสํานักการศึกษาที่โรงแรมบีพีนะครับ เกี่ยวกับการเลื่อนวิทยฐานะของครู
วิทยากรเขาก็ยั งพู ด เขาก็ยังรู้เรื่องนี้ เขาก็ยังพูดว่าศักยภาพการจัดการศึกษาของ
เทศบาลนครหาดใหญ่อยู่ตรงไหน นี้คือคําพูดของวิทยากรที่เขาพูด ดังนั้นมันเป็น
ผลกระทบต่อการจัดการศึกษาของสํานักการศึกษาเทศบาลนครหาดใหญ่ของเรา แล้ว
ก็ย้ายกัน เพราะผมบอกแล้วว่าไม่เกิดประโยชน์ตรงไหนเลย ย้ายกันไปย้ายกันมา ผม
จะให้ดูข้อมูลนะครับของผู้บริหารทั้ง 6 โรง ว่าย้ายไปย้ายมาอย่างไร เอาที่เทศบาล 5
ก่อนนะครับ เทศบาล 5 ผอ.เริ่มจากรองเทศบาล 3 แล้วไปรองเทศบาล 2 แล้วเป็น
ผอ.ที่เทศบาล 6 แล้วกลับมาเป็น ผอ.ที่เทศบาล 2 แล้วไปเป็น ผอ.ที่เทศบาล 5 ตอนนี้ใน
คําสั่งมาเป็น ผอ.ที่เทศบาล 6 นั้นคือของเทศบาล 5 ทีนี้เทศบาล 6 ผอ.เป็นรองที่
เทศบาล 2 ไปเป็นรองที่เทศบาล 5 เป็น ผอ.เทศบาล 5 ไปเป็น ผอ.เทศบาล 4 กลับมา
เป็น ผอ.เทศบาล 6 แล้วมาเป็น ผอ.เทศบาล 2 ตามคําสั่ง ของเทศบาล 4 เป็นรองที่
เทศบาล 6 เป็น ผอ.เทศบาล 6 ไปเป็น ผอ.เทศบาล 5 ไปเป็น ผอ.เทศบาล 4 กลับมา
เป็น ผอ.เทศบาล 5 อีก ของเทศบาล 3 เป็นรองที่เทศบาล 3 มาเป็น ผอ.เทศบาล
ไปเป็ น ผอ.เทศบาล 3 แล้ วมา ผอ.เทศบาล 4 กลั บไปกลั บมา ที นี้เทศบาล 2 นะครับ ผอ.
เทศบาล 2 ท่านมาจาก สพฐ. มาลงที่เทศบาล 5 ประมาณ 3 – 4 เดือน ก็ถูกโยกย้าย
มาที่เทศบาล 2 ได้ปีกว่า ตอนนี้ท่านก็ไปที่เทศบาล 1 ของเทศบาล 1 นะครับ ท่านมา
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จากต่างจังหวัด มาจากกระบี่มาลงที่เทศบาล 1 ประมาณ 2 ปี ท่านถูกโยกย้ายไป
เทศบาล 3 นี้ครับที่ย้ายไปย้ ายมาที่ผมพูดให้ฟัง ผมจึงบอกว่ามันไม่ได้เกิดประโยชน์
อะไรเลย แล้ วยั งแถมรอง ผอ.อีก 2 ท่าน จากเทศบาล 2 ไปเทศบาล 5 จริ งๆ ท่ านก็อยู่
เทศบาล 5 เป็นครูแล้วไปเป็นครู เทศบาล 1 แล้วกลับมาเป็นรองเทศบาล 2 แล้วก็ถูก
ไปเป็นรองเทศบาล 5 อีกท่านหนึ่ง อันนี้ผมก็นึกว่าเป็นเรื่องสนุกหรืออย่างไรที่การ
ย้ายครั้งนี้ หรือว่าเป็นแบบเด็กเล่ นขายของ รองเทศบาล 4 เมื่อก่อนท่านเป็นครูที่
เทศบาล 1 และสอบได้รองที่เทศบาล 1 เป็นครูเทศบาล 1 แต่สอบได้รองมาอยู่ที่
เทศบาล 4 ท่านขอย้ายตัวเองนะครับที่ผมทราบข้อมูลมา ขอย้ายตัวเองไปเป็นรองอยู่
ที่เทศบาล 1 และคนที่เซ็นคําสั่งก็คือท่านที่ปฏิบัติหน้าที่นายก เซ็นให้ไปอยู่ที่เทศบาล 1
และตอนนี้เซ็นกลับให้มาอยู่เทศบาล 4 ขนาดขอย้ายตัวเองมีความประสงค์ที่จะไปเป็น
รองอยู่ที่เทศบาล 1 ซึ่งเคยเป็นครูที่นั้นได้เท่าไรไม่ทราบ ไม่นานนะครับ น่าจะไม่เกิน
1 ปี ก็มีคําสั่งให้กลับมาเทศบาล 4 ย้ายไปย้ายมาอยู่แบบนี้ ผมถามว่ามันเกิดประโยชน์
อะไรเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของเทศบาลนครหาดใหญ่เรา ทีนี้ย้าย 6 โรงเรียนผมดู
เหมือนเป็นการย้ายล้างบางนะครับ จริงๆ แล้วท่านผู้ปฏิบัติหน้าที่นายกวันนี้ท่านไม่อยู่
ในที่ป ระชุ ม ไม่เป็น ไรครับ ท่านค่ อยไปอ่า นรายงานการประชุมอยู่ แล้ ว ท่า นก็จ ะ
เกษียณอายุราชการในเดือนหน้า ทีนี้การกระทําบางอย่างคนที่เป็นผู้บริหาร และเป็น
ผู้นํานะครับ ฉะนั้นจะต้องมีวิธีการหลายๆอย่างที่ทําให้เกิดประโยชน์กับองค์กร ฉะนั้น
การกระทําบางอย่างผมเข้าใจว่าเขาทราบกันทั้งนั้นครับ ว่าเรื่องมันเป็นอย่างไรที่ มีการ
โยกย้ายครั้งนี้ แต่ไม่มีคนพูด เขาไม่กล้าพูดหรอกครับ เพราะเขาขี้เกียจพูดอะไร ก็
แล้วแต่ ผมคิดว่าอย่างนั้น และเขาก็พูดกันเยอะข้างนอกนะ ผมก็ฟังมามาก นี้ผมพูด
ไม่ครบตามที่ฟังมาทีนะครับท่านประธาน พูดให้เป็นตัวอย่างแค่นั้นเอง ฉะนั้นผมถือว่า
บางครั้งเมื่อเราทําอะไรไปนะครับเป็น โลกวัชชะ ถ้าตามศาสนา โลกติเตียนนะครับ
ท่านประธาน แล้วก็ท่านจะเกษียณอายุราชการเมื่อไม่กี่วันนี้แล้ว ฉะนั้นผมถือว่า จริงๆแล้ว
ถ้าเราทราบ ข้าราชการในแต่กระทรวง ทบวง กรม หรือว่าท้องถิ่นก็แล้วแต่ ผู้มีอํานาจ
อัน นี้ ผ มไม่ เ ถีย ง เพราะเป็นอํานาจของท่าน ท่านมีอํานาจเซ็นคําสั่ งโยกย้ายก็ต้อง
เป็นไปตามนั้ น แต่จริงๆแล้วผมอยากจะขอกับท่านผู้ปฏิบัติหน้าที่นายกว่า ถ้าท่าน
ทบทวนคําสั่งได้ ก็ขอฝากให้ท่านไปทบทวนคําสั่งหน่อย แต่ถ้าท่านไม่ทบทวนก็แล้วแต่
ท่านนะครับ ผมก็จะพูดของผมไปต่ออีกว่า จะยกตัวอย่างให้ดู เพราะมีคนพูดหลาย
ครั้งว่า ข้าราชการของเราเวลาจะเกษียณอายุราชการมีอํานาจหน้าที่ตําแหน่งที่สู ง
ที่เป็นผู้มีอํานาจจะสั่งการเพื่อนได้ ก็มักจะใช้คําพูดว่า มักจะทิ้งทวน โยกย้ายครั้งนี้
เขาบอกว่าเป็นการโยกย้ายคําสั่งทิ้งทวน แต่ผมไม่มองแบบนั้นครับ เฉพาะของเรานะ แต่
ที่อื่นทิ้งทวนไม่ทิ้งทวนเรื่องของเขา ของเราผมมองว่าเป็นการสร้างวีรกรรมของท่าน
มากกว่า บวกกับวีรเวรของผู้ใต้บังคับบัญชานะครับ ผมเคยไปร่วมประชุมผู้ปกครอง
นักเรียนในฐานะประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ผมพูดกับผู้ปกครองถึงลูกของ
ผู้ ป กครองว่ า ถ้ าลู กของท่ านอยู่ใ นกลุ่ ม เด็ก เดี๋ ย วนี้ อยู่เ ป็น กลุ่ ม อยู่ในกลุ่ มที่เ รีย น
หนังสือเป็นบุญของพ่อแม่ ถ้าอยู่ในกลุ่มที่เขาเที่ยวก็เป็นบาปเป็นเวรของผู้ปกครอง
ผมก็พูดเป็นประจําทุกครั้ง อันนี้ก็เหมือนกัน แล้วก็ขอฝากว่าการโยกย้ายในครั้งนี้ใน
ความคิดผมว่าไม่สุจริตใจเท่าไหร่ แล้วก็การบริหารราชการของเทศบาลของเรานะครับ
ในกระดาษข้อความบอกว่า ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการ
ด้วยใจเป็ นธรรม ผมถามว่าเข้าสั กข้อไหม อันนี้คือคําพูดแค่นั้นเอง เป็นตัว หนังสื อ
แต่การปฏิบัตินี้ขัดแย้งกันไหม สอดคล้องกับตัวนี้หรือเปล่าครับท่านประธาน ทีนี้ที่สําคัญ
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ที่สุ ดนะครั บ การโยกย้ ายครั้ ง นี้น ะครั บ มั นกระทบกัน ไปหมด กระทบกับ การจั ด
การศึกษา กระทบต่อบุคลากรทางการศึกษา และก็สิ่งที่ต้องเสียไปตอนนี้ท่านประธาน
รู้ไหมครับ มีการต้องไปส่ง ไปส่ง ผอ.นี้ไปตรงโน้น ไปรับ ผอ.นี้อย่างนู้นอย่างนี้ก็อยู่ใกล้ๆ
กัน เทศบาล 2 ไปเทศบาล 6 เดินไปก็ถึง แล้วก็เวลาไปส่งนะครับต้องเสียค่าอะไรบ้าง
ตามธรรมเนี ยมต้องเสียค่าช่อดอกไม้ คนที่รับก็เสียค่าน้ําชากาแฟ โอวัล ติน และที่
สํ า คั ญ ที่ สุ ด คื อ เสี ย ความรู้ สึ ก ครั บ ท่ า นประธาน ที่ โ รงเรี ย นเทศบาล 1 อดี ต
นายกเทศมนตรี ท่านมีนโยบายอยู่ 2 ข้อ ผมก็กําลังติดตามอยู่ ข้อที่ 1 การจัดการ
ศึกษาของเราก็ คือ ความเป็น เลิ ศทางวิช าการ ฉะนั้ นนโยบายนี้ต้ องปฏิ บัติ นะครั บ
เพราะเป็น นโยบาย ข้อที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 1 ต้องเป็นโรงเรียน 1 ใน 100 ของ
ประเทศ ผมก็เคยคุยกับ ผอ.ท.1 เรื่องนี้ เคยสอบถามว่าไปถึงไหนแล้ว ได้ดําเนินการ
อย่างไร ตอนนี้ที่ผมรู้ข้อมูลมา ปีที่แล้ว โรงเรียนเทศบาล 1 อยู่ที่ลําดับ 383 ถ้าผม
จําไม่ผิดนะ อยู่ลําดับที่ 383 ของประเทศ แล้วเราจะทําอย่างไรให้เป็น 1 ใน 100 นี้คือ
หน้าที่ของทางโรงเรียนจะต้องดําเนินการ ความเป็นเลิศทางวิชาการนั้นทั้งหมดครับ
ทั้ ง สํ า นั ก การศึ ก ษา ต้ อ งช่ ว ยกั น ต้ อ งดํ า เนิ น การให้ ไ ด้ ฉะนั้ น เรามี น โยบายของ
ผู้บริหารอยู่ ผมก็จะติดตามต่อไปอีกนะครับเรื่องนี้ สุ ดท้ายครับ การโยกย้ายครั้งนี้ผม
ถื อ ว่ า เป็ น ผลงานชิ้ น โบว์ ดํ า ของผู้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ น ายกสํ า หรั บ การโยกย้ า ยครั้ ง นี้
แล้วจะต้องเป็นตราบาปติดตัวท่านไปตลอด ขอขอบคุณครับท่านประธาน
นายสมคิด อรัญดร
ประธานสภาเทศบาล

ยังมีสมาชิกท่านใด คือให้คนอื่นได้อภิปรายต่อแล้วเดี๋ยวค่อยชี้แจงทีเดียว เชิญ
ท่านฟูอาดครับ

นายฟูอาด หนิมุสา
สมาชิกสภาเทศบาล
เขต 3

กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับ กระผมนายฟูอาด หนิมุสา สมาชิก
สภาเทศบาลนครหาดใหญ่ เขต 3 สําหรับวาระอื่นๆ ผมมีอยู่ประมาณ 2 - 3 ประเด็น
จริงๆ ผมอยากจะสอบถามในประเด็นเรื่องของการโยกย้ายของผู้อํานวยการโรงเรียน
ครั บ ผมก็ พึ่ ง มาทราบข่ า วเมื่ อ วานนี้ ค รั บ ตกใจเลยครั บ เพราะว่ า ผมไปประชุ ม
คณะกรรมการสถานศึกษาซึ่งเป็นวาระเร่งด่วนที่เขาเรียกประชุม พอเห็นวาระการ
ประชุมมีแต่เรื่อง ผอ.เดินทางวันไหน รองผอ.เดินทางวันไหน รับผอ.ที่จะมาใหม่ วัน
ไหน จะเลี้ยงส่งกันยังไง และจะไปรับคณะที่ไหน เราก็งงๆ เหมือนกัน ที่เทศบาลนคร
หาดใหญ่เขาทําอะไรกันตอนนี้ ทําไมย้าย ผอ. ผมก็แกล้งสอบถาม ตกลงย้าย ทั้ง 6
โรงเรียน ก็เลยสงสัยว่ามันมีอะไรเกิดขึ้น มันมีความผิดอะไรขนาดไหน หรือเป็นการ
ย้ายประจําปี แต่การย้ายประจําปีโรงเรียนมันพึ่งเปิดมาเมื่อหลังจากที่คณะกรรมการ
ศึกษาวิสามัญด้านการศึกษาของเทศบาลนครหาดใหญ่ ทั้งสมาชิกทั้ง 6 ท่าน ที่ได้ไป
ร่วมตรวจในเรื่องมาตรการโควิด เราก็ได้ให้การต้อนรับจากผู้อํานวยการทุกโรงเรียน
พร้อมโดยคณะครูอาจารย์นําดูวิธีการป้องกันในการแก้ ไขปัญหาในเรื่องของมาตรการ
โควิด แต่อยู่ไม่ถึง 2 เดือน จาก วันที่ 1 กรกฎาคม กลับมาวันที่ 25 วันนี้ มีคําสั่ ง
โยกย้ายกันหมดแล้ว ซึ่งบางท่าน ผอ.บางท่านปฏิบัติหน้าที่บางโรงเรียนยังไม่ถึงปีก็ย้าย
อีกแล้ว นี่ ถ้าผมเดาไม่ผิ ดนะครับท่านประธาน ก่อนงบประมาณปีหน้าก็จะย้ายอีก
ไม่แน่นะครับ ผมอาจจะชื้อหวยถูกนะครับท่านประธาน ท่านประธานอย่าหัวเราะนะครับ
ไม่แน่เรื่องแบบนี้ครับ แต่ก็ไม่แน่คนที่ย้ายก็ไม่ได้อยู่ก็ได้ในบางครั้ง คนที่เซ็นย้ายครั้งนี้
นี่คือประเด็นนี้ที่ท่านประธานกรรมการวิสามัญด้านการศึกษาได้นําเสนอทั้งเหตุผลแล้ว
ก็อยากจะรู้เหตุผลตรงนี้ ทางฝ่ายบริหารก็ ต้องตอบนะครับเรื่องประเด็นนี้ ผมจะจบ
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ประเด็นนี้นะครับ เรื่องต่อไป ใน 2 - 3 วันก่อน เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาที่ฝนตกหนักใน
พื้นที่หลายๆ พื้นที่ของเทศบาลนครหาดใหญ่ก็เกิดน้ําไหลไม่ทัน แต่ มันมีอยู่พื้นที่หนึ่ง
คิดว่าน่าจะเกิดจากการบกพร่องของผู้ประกอบการ เนื่องจากว่าเป็นการถมดิน แล้ว
ดินนี้พอฝนมันตกหนักมันสไลด์ลงมาบนถนนแล้วไปอุด รอยขี้โคลนก็ไปปิดช่องระบาย
น้ําทั้งหมด ทําให้ชาวบ้านที่อยู่แถวหมู่บ้านถนนเพชรเกษมเกือบโดนน้ําท่วม ชาวบ้านก็
ต้องไปขุด เป็นร่องน้ําขึ้นมาอีก ตรงนี้ก็ฝากสํานักที่รับผิดชอบช่วยไปตรวจสอบด้วย
รวมทั้งถึงแม้ว่าเค้าจะไปล้างถนนแล้วในวันเสาร์ แต่ว่าขี้โคลนที่อ ยู่บนทางเท้าต้องทํา
ความสะอาดครับ เพราะเมื่อสักครู่ ที่ผมผ่านมา ผมก็ไปดูก่อนที่จะเข้ามาห้องประชุม
เขาก็ไปกวาด เมื่อวานเขาก็ไปกวาดใช้คนอยู่ประมาณ 2-3 คน คิดดูใช้คนอยู่ประมาณ
2-3 คน ที่ดินหน้ากว้างประมาณ 30 เมตร ขี้โคลนยังเหลือเยอะ กําชับด้วยนะครับ
อีกเรื่องหนึ่งนะครับท่านประธาน ในเรื่องของการจราจร จุดกลับรถหน้าบริเวณบริษัท อีซูซุ
หาดใหญ่ใน ซึ่งเป็นทางตรงถนนเพชรเกษม 10 เลนของเรานี้ ทั้ง ขาเข้าและขาออก
ซึ่งรถหยุดตรงนั้นการกลับรถ มันจะมีรถวิ่งความเร็วสูงมากทําให้เกิดอุบัติเหตุบ่อย ผมไม่
ทราบว่าตรงนี้ทางเราจะมีโอกาสจะแก้ปัญหาอย่างไรบ้าง เพราะวันก่อนสักประมาณ
1 ปีที่แล้ว หรือประมาณปีกว่าๆ ได้ทดลองว่าจะทําเลนกลับรถโดยทางฝ่ายจราจรของ
เทศบาลนครหาดใหญ่ร่วมกับตํารวจจราจรของ สภ.หาดใหญ่ ไปลองวางกรวยดูแล้ว
ลองกลับรถดูแปลว่าคงจะวงเลี้ยวไม่พอ ก็ต้องแก้ปัญหาว่าจะแก้ยังไงตรงนี้ฝากนะครับ
เพราะพี่น้องประชาชนฝากกันมาเยอะ เพราะเผื่อเค้าคิดเผื่อเขาจะตั้ง ไฟแดงหรือไม่
แต่ว่าเรื่องนี้ผมก็ได้ เคยนําเสนอกับท่านปลัดคนก่อนนะครับ ท่านปลัดบอกว่ามันเป็น
ทางตรงมันทําไม่ได้ทางแยก มันเป็นปัญหาทางกฎหมายอีกมันไม่มีทาง 3 แยก อีก
เรื่ อ งหนึ่ ง นะครั บ วั น นี้ เ ยอะครั บ ก็ อี ก เรื่ อ งหนึ่ ง นะครั บ ผมก็ จ ะพู ด ในวาระอื่ น ๆ
เหมือนกันนะครับ หลังจากที่ผมเป็นคณะกรรมการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของ
เทศบาลนครหาดใหญ่นี้ เมื่อประชุมครั้งที่ผ่านมา เพราะเราไม่ได้ประชุมกันเพราะติด
ภาวะโควิด สิ่งหนึ่งที่จะฝากทางผู้บริหารไปยังทุกกอง/สํานัก เพราะว่าปีนี้เราก็ทราบ
ว่ามันมีเรื่องของมาตรการโควิด ก็เลยทําให้โครงการบางโครงการของเทศบาลนคร
หาดใหญ่ ซึ่งไม่ใช่โครงการใหญ่ก็จริงแต่ว่าเจ้าหน้าที่หลายกองหลายสํานักจะพยายาม
ยกเลิกโครงการ ตรงนี้ผมถือว่าไม่ถูกต้อง เพราะว่ายังมีห้วงเวลาที่จะสิ้นปีงบประมาณ
เหลือให้ท่านเสนอโครงการเข้ามาหลายๆ โครงการผมก็แย้งในที่ประชุมแล้ว ถ้าท่าน
อ้างมาตรการโควิดนี้ผมไม่เห็นด้วย เพราะว่ามหกรรมสุขภาพ ใช้เงินถึงประมาณเกือบ
16 ล้าน จัดได้ คนมางานรวมกันทุกวัน 2 แสนกว่า แต่งบประมาณแสนกว่าบาท หรือ
2 แสน จากในที่ประชุมประชากร ประชาชนที่เข้ามาร่วมอบรมหรืออะไรก็แล้วแต่คง
ไม่เยอะ เพราะฉะนั้นอย่าอ้างโควิด ครับ ยังมีเวลาทํานะครับ ตรงนี้ยังมีเวลาทําอยู่
อันนี้ฝากผู้บริหาร หัวหน้าทุกกองฝ่ายกําชับด้วยนะครับ อีกเรื่องหนึ่งนะครับ ก็ในเรื่อง
ของรอยต่อเขตแดนระหว่างเทศบาลนครหาดใหญ่กับเทศบาลเมืองควนลัง ซึ่งบางซอย
มันเหลือจากของเราพัฒนาไป แล้ วเหลือของควนลังอยู่นิดเดียวประมาณ 10 เมตร
20 เมตร ควนลังเขาไม่ได้ทํา อันนี้ไม่ได้เป็นการตําหนินะครับ แต่ว่ามันเป็นซอยตัน
อะไรอย่างนี้ ซึ่งชาวบ้านเขาร้องเรียนว่าถ้าเราจะมาทําระหว่าง 2 เทศบาลนี้ ควรจะมา
ทําอะไรหรือพัฒนายังไง หรือจะวางมาตรการแก้ไขให้กับพี่น้องประชาชนยังไงบ้าง
เพื่อจะได้พัฒนาให้เขาได้รับผลประโยชน์ เพราะบางซอยอยู่ซอยเดียวกันแต่คนละซีก
ฝั่งเป็นคนละเทศบาล เขาก็เลยเกิดการเปรียบเทียบตรงนี้ ก็อยากจะให้ทางเทศบาล
ตั้งคณะกรรมการเพื่อศึกษาปัญหาเรื่องนี้ร่วมกันทั้ง 2 ฝ่าย ผมได้มีโอกาสได้นําเรียนเสนอ
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ปัญหานี้กับท่านนายกเทศบาลเมืองควนลังไว้แล้ว ซึ่งในอดีตเราเคยทําเรื่องนี้ สมัยนั้น
ต้องขอโทษที่ต้องเอ่ยนาม ท่านรองพฤกษ์ พัฒโน ได้เป็นประธาน ได้ประชุมร่วมกับ
สมาชิกสภาของทั้ง 2 ฝ่าย แล้วเรื่องก็ได้เงียบหายไป ก็อยากให้รื้อฟื้ นเรื่องนี้ขึ้นมา
อีกครั้งหนึ่งนะครับ อีกส่วนหนึ่งก็คือ ช่วงนี้ หน้าฝนก็คิดว่าเรื่องของมาตรการการป้องกัน
น้ําท่วมเราก็น่าจะมีมาตรการอะไรที่ทางฝ่ายป้องกันหรือทางฝ่ายที่รับผิดชอบน่าจะมี
การประชาสัมพันธ์ว่าจะมีอะไรป้องกัน บ้าง เพราะว่าจะได้มีการเตรี ยมตัวแต่เนิ่นๆ
ก็เป็นการดีครับ ขอบคุณครับท่านประธานที่ให้โอกาสเวลาผม ขอบคุณครับ
นายสมคิด อรัญดร
ประธานสภาเทศบาล

ครับ ก็อภิปรายไป 2 ท่าน จะเอายังไงดี ฝ่ายบริหารจะชี้แจงก่อนสักรอบหรือ
ว่าค่อยให้สมาชิก เพราะว่าฝ่ายบริหารเองวันนี้ก็มาปฏิบัติหน้าที่แทน เอาสมาชิกอีก
สักท่าน เชิญท่านสามารถ

นายสามารถ เหมมัน
สมาชิกสภาเทศบาล
เขต 1

ท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ผู้เข้าร่วมประชุมทุ กท่าน
ผมสามารถ เหมมัน สมาชิกสภาเทศบาลนครหาดใหญ่ เขตเลือกตั้งที่ 1 ผมเห็นด้วยที่
ท่านสมาชิกสภาท่านสุธรรม ธรรมโชติ ทุกคําพูดที่ท่านสุธรรมพูดมาเห็นด้วยหมด
จริ ง ๆ แล้ ว ผมขอเท้ า ความไปนิ ด หนึ่ ง ในฐานะผมเป็ น คณะกรรมการสถานศึ ก ษา
โรงเรียนเทศบาล 1 ซึ่งเป็นโรงเรียนที่อดีตท่านนายก ขอเอ่ยนามท่านนายก ดร.ไพร
พั ฒ โน ท่ า นมี ค วามมุ่ ง มั่ น และตั้ ง ใจ ซึ่ ง มอบหมายให้ ผ มเป็ น ค ณะกรรมการ
สถานศึ ก ษาในฐานะศิ ษ ย์ เ ก่ า โรงเรี ย นเทศบาล 1 ผมทํ า หน้ า ที่ ต รงนั้ น มาตลอด
ระยะเวลายาวนานจนกระทั่งพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่และบ้าน
ใกล้ เรื อนเคียงให้ ความไว้วางใจว่าโรงเรียนเทศบาล 1 เป็นโรงเรียนที่ได้มาตรฐาน
อัพเกรดมาจากเดิมเยอะมาก ท่านก็พยายามสรรหาผู้อํานวยการแต่ละท่านที่ลงมาอยู่
โรงเรียนเทศบาล 1 ผมมองแล้วเข้าตาทุกท่านครับ ผมยอมรับในผลงานที่ผ่านมา และ
วัดผลได้จากนักเรียนของโรงเรียนเทศบาล 1 ในหลายๆ ด้านติดระดับประเทศ ผมก็พึ่ง
มาทราบข่าวนะครับ ก็ไม่สบายใจ ถ้าพูด ภาษาบ้านเราก็มีการลายเคง ผมถือว่าเป็น
การลายเคงนะครับ พูดต่อจากพี่สุธรรมมาเลย คือถ้าการโยกย้ายบางส่วนก็ถือว่าเป็น
เรื่องไม่น่าจะตั้งข้อสังเกต แต่นี่มันสับไปสับมามันเป็นการมั่วเหมือนท่านพี่สุธรรมบอก
ผมเห็นด้วย

นายสมคิด อรัญดร
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีก เชิญท่านทรงวิทย์ครับ

นายทรงวิทย์ บุญวรรโณ
กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ที่เคารพทุกท่านครับ
สมาชิกสภาเทศบาล กระผมนายทรงวิ ท ย์ บุ ญ วรรโณ สมาชิ ก สภาเทศบาลนครหาดใหญ่ เขต 3
เขต 3
สํ าหรั บ เรื่ องการศึ กษาผมก็ ไม่อ ภิปรายเพิ่มเติ มนะครับ เป็ นเรื่ องที่ ท่านสมาชิกได้
อภิปรายไปแล้ว สําหรับผมก็เป็นเรื่องของความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่
ตอนนี้ก็เข้าสู่ช่วงฤดูฝน วันสองวันที่ผ่านมาก็ได้รับโทรศัพท์เกี่ยวกับพื้นที่น้ําขังในหลาย
จุด ของผมก็ได้รับโทรศัพท์ในเรื่องพื้นที่น้ําขังบริเวณชุมชนหน้าอู่รถไฟนะครับ ซึ่งตรงนี้
ก็ต้องขอขอบคุณท่าน ผอ.สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่ทุกท่านที่เข้าไปช่วย
แก้ปัญหา ซึ่งส่วนใหญ่ปัญหาก็เกิดจากขยะอุดตัน ซึ่งตรงนี้ก็หลังจากวันนั้นก็ดูจาก
ในไลน์(Line) ก็มีการเฝ้าระวัง ซึ่งต้องขอชมเชยสํานักสาธารณสุขได้ลงพื้นที่แก้ไข และ
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ผอ.ก็ลงไปทําด้วยตัวเองด้วย ก็ขอชื่นชมทุกๆท่านนะครับ และก็มีอยู่จุดหนึ่งที่ ผมได้รับ
การร้องเรียนมาจากพี่น้องประชาชนเมื่อเช้านี้ ก็เป็นเรื่องที่ตกอกตกใจหลังจากที่มีฝน
ตกลงมาระดับที่หนักพอสมควรปรากฏว่าคลองเตยเราน้ําล้น หลายจุดที่มีน้ําเอ่อขึ้นมา
บนถนน ตอนนี้ ช าวบ้า นรับ ทราบและเข้า ใจโครงการนี้ ไ ม่ไ ด้ อยู่ ใ นอํา นาจของเรา
ซึง่ เป็นงบประมาณของกรมทรัพยากรธรรมชาติ แต่เราจะทิ้งเลยไม่ได้ในเรื่องของความ
คืบหน้า ในการที่จะปรับปรุงบริเวณคลองเตยว่าเราจะจัดการอย่างไรในเมื่อน้ํามันก็
ต้องลงคลองเตยแล้ ว เวลามีปั ญหาน้ําท่ ว มขั งเทศบาลนครหาดใหญ่ ห นี ไม่พ้ นครั บ
เพราะฉะนั้นผมจะขอสอบถามในส่วนของช่างสุขาภิบาลว่าท่านได้เตรียมการตรงนี้
อย่างไรบ้าง ชาวบ้านไม่ว่าท่านหรอกครับในเรื่องของคลองส่งน้ําอะไรไม่เสร็จ ตอนนี้
เขากังวลในเรื่องของการระบายน้ํา ของคลองเตยบริเวณ 30 เมตร เพราะฉะนั้นผม
ขออนุ ญาตบอกกล่าวความเดือดร้อนของพี่น้องเพื่อให้ทางผู้ เกี่ยวข้องได้ชี้แจงในส่วนของ
การแก้ไข ครับท่านประธานครับ
นายสมคิด อรัญดร
ประธานสภาเทศบาล

ก็มี ก ารอภิป รายมา 4 ท่ า นแล้ ว เอาท่ า นสุ ข ปานฝั น ฝ่ า ยบริ ห ารได้ชี้ แ จง
ทีเดียว

นางสุขปานฝัน อัศวจินดารัตน์ กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ตลอดจนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล ดิฉันนางสุขปานฝัน อัศวจินดารัตน์ สมาชิกสภาเทศบาลนครหาดใหญ่ เขต 4 ดิฉัน
เขต 4
อยากจะพู ด ถึ ง เรื่ อ งการจอดรถ สถานที่ จ อดรถในเทศบาลนครหาดใหญ่ จ าก
ประสบการณ์ของดิฉันเอง ตอนนี้ก็ทราบว่ามีการทําที่จอดรถ แต่การทําที่จอดรถก็คือ
สถานที่เ ท่ า เดิม จอดรถเท่ าเดิ ม ก็ ไ ม่ ไ ด้ช่ ว ยอะไรเลย ในกรณี ที่ ท างเทศบาลนคร
หาดใหญ่มีกิจกรรม เป็นต้นว่าเมื่อก่อนหน้านี้มีการเย็บหน้ากากใช่ไหมค่ะ ปรากฏว่า
ดิฉันก็มาจอดรถ ได้มีการจอดรถซ้อนคัน โดยบางคันก็ไม่ได้ปลดเกียร์ว่าง ดิฉันจะเอา
รถออกปรากฏว่ า ดิ ฉั น ก็ บ อกว่ า น้ อ งดิ ฉั น ก็ โ ทรไป ทางประชาสั ม พั น ธ์ ก็ บ อกว่ า
ท่าน สท.ค่ะ ตอนนี้เราไม่มีเสียงตามสายที่จะประกาศว่าใครเป็นเจ้าของรถทะเบียน
หมายเลขนี้ให้มาเลื่อนรถของท่านก็ไม่มี ปรากฏว่ าดิฉันก็บอกว่าน้องทํายังไงก็ได้ พี่
เร่งด่วน ตอนนี้ที่บ้านพี่ แฟนพี่ไม่สบายต้องไปดูแฟนพี่ แล้วรถก็ออกไม่ได้ ปรากฏว่า
เขาก็ตามนะค่ะ มาประกาศในห้องที่ทําหน้ากากก็ไม่มีเจ้าของรถ ถามไปที่สํานักกอง
นู้นนี้นั้นก็ไม่มี ปรากฏว่าได้น้องเทศกิจผู้หญิงอ้วนๆ 2 คน นึกภาพผู้หญิงอ้วนๆ เทศกิจ
แล้ วมาเข็นรถ กว่าจะออก แล้ วฝนก็ตก นึกภาพไม่ออกเลยว่ามันจะเป็นยังไง ปรากฏว่า
วั น นั้ น ก็ โ อเคผ่ า นไปด้ ว ยดี ปรากฏว่ า หลั ง ๆ ทางเทศบาลของเราก็ มี กิ จ กรรมอยู่
เรื่อยๆ แล้วไม่ใช่กิจกรรมทีเ่ ฉพาะคนในเทศบาลนะคะ จะมีหน่วยงานข้างนอกมา แล้ว
มาจอดรถอีก ปรากฏว่าก็ไม่ปลดเกียร์ว่างอีกก็เป็นอย่างนี้ ซึ่งดิฉันก็ถูกมาแล้ว 3-4 ครั้ง
จนกระทั่งน้องเทศกิจบอกว่าท่าน สท.ค่ะ ท่าน สท.ช่วยพูดในที่ประชุมได้ไหม บอกได้
เดี๋ยววันนี้พี่จะจัดให้ ดิฉันก็เลยบอกว่าเดี๋ยวพี่จะพูดให้น้อง มันไม่ช่วยอะไรได้เลยค่ะ
มันเหมือนกับการใช้คนมาผิดงานนะ เทศกิจผู้หญิงอ้วนๆ ต้องมานั่งเข็นรถ เอาคันนี้
ของ สท.หญิง เอาคันนี้ของคนที่มาติดต่อที่เทศบาลอีก เอาเข็นอีก ถ้าฝนตกไหนกางร่ม
บ้าง เข็นรถบ้าง น่าสงสารค่ะ ในเมื่อเรามีงบประมาณเยอะใช่ ไหมค่ะของเทศบาลนคร
หาดใหญ่ ทํ าไมเราไม่ ส ร้า งตึก อาคารที่มีล านจอดรถเหมื อนห้ างทั่ ว ไป เหมือ นกั บ
เทศบาลใกล้ ๆ ของเรานี้ค่ะ เวลาเราไปติดต่องานจะได้มีลานที่จ อดรถขึ้นไปมีอาหาร
มีนู้นมีนั้น สบายใจ ไม่ต้องมานั่งพะวงว่า ฉันมาแจ้งคลอดลูกจะมีการไปเลื่อนรถไหม
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ดิฉันไม่เข้าใจเลยค่ะ ดิฉันฝากไว้ด้วยนะคะท่านประธาน ฝากไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องด้วยค่ะ
ขอบคุณค่ะ
นายสมคิด อรัญดร
ประธานสภาเทศบาล

ให้ท่านรองวินัยได้ชี้แจงสักรอบ พอสรุปได้ว่าเรื่องแรก ก็เรื่องของท่านสุธรรม
ก็เกี่ยวกับการโยกย้าย ผอ. แล้วก็ท่านฟูอาด เกี่ยวกับเรื่องย้าย ผอ.ด้วย แล้วก็เกี่ยวกับ
การล้างขี้โคลน และเกี่ยวกับจุดจราจรที่หาดใหญ่ใน แล้วก็รอยต่อระหว่างหาดใหญ่
ควนลัง อะไรทํานองนี้ ส่วนของ สท.สามารถก็เกี่ยวกับเรื่องย้าย ผอ. เหมือนของท่าน
สุ ธ รรม แล้ ว ก็ ข องท่ า นทรงวิ ท ย์ ก็ เ กี่ ย วกั บ การชื่ น ชมเรื่ อ งขยะ คลองเตยน้ํ า ล้ น ก็
สอบถามส่วนช่างสุขาภิบาล ส่วนของ สท.สุขปานฝัน เกี่ยวกับการจอดรถในเทศบาล
และมีดําริ ว่าให้ส ร้างอาคารใหม่เพื่อจอดรถหลายชั้น ลองดูว่าฝ่ายบริห ารจะชี้แจง
อย่างไร

นายวินัย ปิ่นทอง
ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีฯ

กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมก็
ใคร่ขออนุญาตตอบประเด็นคําถาม ของท่าน สท.ผู้ทรงเกียรติทั้งหลาย ได้สอบถามใน
หัวข้อที่ผมพอจะตอบได้นะครับ ก็ยินดีที่จะตอบหรือในส่วนที่ผมมีส่วนดูแลรับผิดชอบ
ช่วยเหลือ ทางคณะผู้บริหารที่ผมพอรู้ก็ยินดี ที่จะตอบทุกท่านนะครับ ขออนุญาตเป็น
อย่างนี้นะครับ ในเรื่องของอํานาจในการบริหารงานบุคคลตามกฎหมายซึ่งเป็นอํานาจ
ของนายกเทศมนตรี โ ดยตรง ในเรื่อ งของการที่ โ ยกย้ ายผู้ บ ริห ารสถานศึก ษาหรื อ
ผอ.โรงเรียนทั้ง 6 โรงเรียน เป็นอํานาจโดยตรงของท่าน ในการใช้อํานาจนายกตาม
กฎหมายซึ่ง เหตุ ผ ลเป็นอย่างไรผมก็ไม่อาจทราบได้ในประเด็นตรงนี้ เพราะฉะนั้น
ประเด็นนี้ผมขออนุญาตไม่ตอบนะครั บ ประเด็นต่อไปในเรื่องของเมื่อวันศุกร์ที่แล้ว
ก็ ฝ นได้ ล งมาอย่ า งหนั ก ในช่ ว งเย็ น ช่ ว งเลิ ก งานแล้ ว ผมเองวั น นั้ น ก็ เ ปี ย กปอน
เช่นเดียวกันครับ เราเองในส่วนของผู้บริหารก็ได้ประสานและก็สั่งการกัน เพราะมันตก
มาแป๊ปเดียว ทาง ผอ.ธนเดช ผอ.ส่วนช่างสุขาภิบาลก็ได้แจ้งปริมาณน้ําฝนที่ตกลงมา
ประมาณสัก 80 มิล นะครับ ซึ่งเป็นผลให้พื้นที่บางจุดมีน้ําท้วมขังจริง ก็ได้เร่งกันแก้ไข
ปัญหา วันนั้นผมเองได้รับการสั่งการทั้งจากทางท่านอมร วงศ์วรรณ ผมเองก็ได้ผสาน
ในแนวราบสั่งการในส่ วนที่ผ มรับผิ ดชอบ ในวันนั้นคือผสานดําเนินการกันทั้งหมด
ทีจ่ ริงก็คือหลังจากที่ ผมยกตัวอย่างว่าวันนั้นหลังจากฝนซาลงนิดหนึ่ง ในขณะที่ไม่ซานี้
หน่วยของเราออกแล้ว ออกตระเวนไปดูพื้นที่แล้ว ก็ปรากฏว่าขยะที่ไปอุด ตันตามท่อ
บางจุด บางพื้นที่ ผมก็ทราบจากทางท่านผู้อํานวยการสํานักการสาธารณสุขวันนั้น
เพราะเราผสานกันอยู่ตลอดนะครับ ว่าจุดไหนบ้างที่เป็นปัญหากี่จุด ก็ปรากฏว่าที่จริง
คูระบายน้ํ าของเราได้ทําการเร่งลอก หรือดูดโคลนกันตลอดเวลาครับ ไม่ห ยุดเลย
เสาร์ -อาทิตย์ท่านก็เห็นในไลน์ 2 แสน ว่าเราทํากันตลอดในเรื่องการเร่งลอกคูระบายน้ํา
แต่ว่าพื้ น ที่ของเรามั น มีปริ มาณเป็ นจํานวนมากอาจจะมีบ้างที่ บางตรอกซอกซอย
ที่อาจจะยังเข้าไปไม่ถึงจริงๆ แต่ในวันนั้นเองช่วงกลางคืนผมจําได้ว่าผมผสานกับทาง
ท่าน ผอ.สํานักสาธารณสุขว่าจุดไหนที่เราคิดว่ ามันยังตกค้างขอให้ผสานกับเจ้าของ
พื้นที่ของเรา ไม่ว่าท่าน สท. ไม่ว่าท่านกรรมการชุมชน หรือเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติของเรา
ซึ่งรู้เรื่ องพื้น ที่ดี ให้เร่ง รีบแก้ไขปัญหา เพราะว่าเราเป็นห่ว งเรื่องคูระบายน้ําอุดตัน
ถ้าหากว่าอุดตันก็ระบายไม่ได้ตามที่ท่านเห็นจริงๆ ทั้งนี้เมื่อเกิดสถานการณ์ขึ้นแล้วเราก็
พยายามเร่งแก้ไขหาปัญหาอย่างรวดเร็วนะครับ และก็ไม่เพียงเฉพาะหน่วยทหารราบ
ของสํ านั กสาธารณสุ ขเท่ านั้น ในส่ ว นกลุ่ มภารกิ จอื่นก็คือ ไม่ว่าจะเป็นงานป้องกั น
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บรรเทาสาธารณภัย กลุ่มของเทศกิจ ซิตี้ครอป ในการอํา นวยความสะดวกหรือการ
ช่วยเหลือของกลุ่มไม่ว่าเป็นงานไฟฟ้าของสํานักการช่าง กลุ่มของงานสวนสาธารณะ
และที่สําคัญก็คือกลุ่มที่ควบคุมดูแลการระบายน้ําของเราก็คือช่างสุขาภิบาล ผมมอง
ว่าเจ้าหน้าที่ของเราในสายตาผมเขามีความเป็นมืออาชีพสูงกับการรับผิดชอบในการ
แก้ไขปัญหาระดับนี้และได้มี ระดับผู้บังคับบัญชาที่คอยดูแลอย่างใกล้ชิดเขาจะทํางาน
อะไรด้วยความคล่องตัวมากยิ่งขึ้นในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาให้เขา เพราะฉะนั้นเรื่อง
ตรงนี้ถ้าหากว่ามัน ยังมีจุดใดที่คิดว่ายังเป็นปัญหาอยู่ สมมติว่าท่านเห็นมาขอความ
กรุณาท่านช่วยแจ้ งทางคณะผู้บริหารหรือทางผู้อํานวยการสํานักกองด้วยจะเป็นการดี ยิ่ง
นะครั บ ตรงนี้ ก็ ก ราบขอบพระคุ ณ ยิ่ ง ที่ ท่ า นกรุ ณ าถามเพราะว่ า เราก็ เ ห็ น ปั ญ หา
ร่วมกัน เรื่องของรอยต่อแดนระหว่างเทศบาลนครหาดใหญ่กับควนลังนะครับ ตรงนี้
ผมก็อยากจะใคร่ขอทราบจุดบริเวณสักนิดว่าเป็นส่วนไหนแล้วเราจะได้ออกไปดู ตรงนี้
มีความยินดีมากครับ มีความยินดีนะครับถ้าหากอยู่ในเขตความรับผิดชอบดูแลของ
เทศบาลนครหาดใหญ่ เราก็ควรที่จะดูแลให้ทัด เทียมกัน เพราะฉะนั้นตรงนี้กราบขอ
ข้อมูลท่านด้ว ยนะครับ ในส่ ว นของคลองเตยที่ท่ านทรงวิทย์ ขออภัยที่เอ่ยชื่อท่าน
นะครับ ได้กรุณาแจ้งว่ามีพื้นที่น้ําล้น คลองเตยกับคลอง 30 เมตร ที่ผมจําไม่ผิด ในวันนั้น
ขณะที่ ท่ า นกํ า ลั ง ไลน์ ไ ปในกลุ่ ม 2 แสน ผมก็ ไ ด้ สั่ ง การอยู่ พ อดี กั บ หั ว หน้ า งาน
ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยว่าจุดไหนบ้างน้ํามันมีปัญหา ก็เวียนดูตลอดเลยและผมก็
เห็นท่านตลอดเหมือนกัน เห็นท่านอยู่ในการแก้ไขปัญหาพี่น้องประชาชน ในส่วนของ
คลองเตยมัน ก็ค่อนข้างเป็นปรัมปราเหมือนกัน ผู้ ที่รู้เรื่องตรงนี้มากที่สุ ด ก็คือทาง
ผู้อํานวยการส่ วนช่างสุขาภิบาล ท่านธนเดช อินขวัญ ท่านรับผิดชอบตรงนี้โดยตรง
ประกอบกับเรื่องของการควบคุมการระบายน้ําเพราะฉะนั้นผมใคร่ขออนุญาตทางท่าน
ประธานสภาที่จะกรุณาให้ท่าน ผอ.ธนเดช ได้กรุณาตอบชี้แจงรายละเอียดส่วนนี้กับ
ทางท่านสมาชิกครับ ขอบคุณครับ
นายสมคิด อรัญดร
ประธานสภาเทศบาล
นายธนเดช อินขวัญ
ผอ.ส่วนสุขาภิบาล

ครับ เชิญผอ.ธนเดช
กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และท่าน สท.ผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ
ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณท่าน สท.ทรงวิทย์ ที่ท่านได้กล่าวถึงสุขาภิบาล แล้วเจาะจงให้
ผอ.สุขาภิบาลเป็นคนตอบ ผมจะเท้าความนิดหนึ่งนะครับ เนื่องจากว่าเมื่อวันศุกร์ที่
ผ่านมา ผมได้ไปประชุมที่กรุงเทพฯ ไปประชุมเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม เพื่อไปนําเสนอ
โครงการของเทศบาลนะครับ smart city นะครับ เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม หลังจากนั้น
ผมก็มาขึ้นเครื่องประมาณ 6 โมง เพื่อมาลงเครื่องที่หาดใหญ่ เมื่อผมได้ทราบว่าพื้นที่
หาดใหญ่มีฝนตก กระผมเองก็ได้แจ้งทางไลน์นะครับว่าประมาณทุ่มครึ่งจะประชุม
ผู้รับผิดชอบตามสถานีต่างๆ ทั้งหมดของส่วนช่างสุขาภิบาล ผมจะเท้าความนิดหนึ่งว่า
คลองเตยมีหน้าที่อย่างไร คลองเตยถ้าท่านผู้มีเกียรติ แล้วก็ท่านสมาชิกท่านใดที่ไม่รู้ว่า
คลองเตยมีหน้าที่อย่างไรผมจะชี้แจงในที่ประชุมนิดหนึ่ง คลองเตยเรานี้เริ่มจากจันทวิโรฒ
ไปจดที่ปลายคลองเตยที่จุด ข7 ซึ่งระยะทางประมาณ 11 กิโลเมตร คลองนี้มีหน้าที่
สําคัญอย่างไร ในกรณีที่ฝนตกคลองนี้มีหน้าที่ควบคุมระดับน้ําให้อยู่ในคลองเตย เพื่อ
ไม่ให้คลองเตยล้นลงสู่ท่อที่เข้ามาในคลองเตย เข้าไปท่ว มในพื้นที่ของพื้นที่ ต่ําของ
เทศบาลนครหาดใหญ่ ซึ่งเวลาฝนตกนี้ที่จันทวิโรฒ ปริมาณน้ําที่คลองเตยเยอะ ขึ้นที่
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ระยะ 2 – 3 เมตร เราจะสูบออกนะครับไปที่คลองอู่ตะเภา ในส่วนที่ปลายคลองเตยที่
สยามรีสอร์ทที่ ข7 เรามีเครื่องสูบน้ําอยู่ประมาณ 18 ตัว ตรงนี้เราเร่งสูบระบายออก
แล้ วในการบั งคับน้ําที่ท่าน สท.พูดนี้ เนื่องจากว่าที่น้ําท่วมผมเชื่อแน่ได้ น่าจะเป็นคลอง
30 เมตรมากกว่า เนื่องจากคลอง 30 เมตรนี้มันไหลมาชนคลองเตยที่ถนน 30 เมตร
ตรงนั้ น ที่ ร้ า นเกี้ ย นเฮง ถ้ า เราไม่ ป ล่ อ ยไม่ ย กประตู ที่ เ กี้ ย นเฮงตรงนั้ น ออก น้ํ า ไม่
สามารถไหลออกได้ ซึ่งวันนั้นทางผมเองได้มอบหมายให้หัวหน้าฝ่ายระบบระบายน้ํา
และทีมงานทั้งหมด 28 สถานีดูแลทั้งหมด กํากับดูแลทั้งหมด แล้วออกตรวจพื้นที่ แล้ว
ส่งไลน์ส่วนช่างสุขาภิบาลว่าบริเวณตรงไหนบ้างที่มีน้ําท่วม น้ําจะล้น ถ้าน้ําขึ้นที่ระดับ
เท่าไหร่ แล้ว ประตูน้ํา เครื่องสู บน้ําที่คลองเตย จํานวน 18 ตัวนี้ เราจะต้องทํางานทุกตัว
แต่ ทั้ ง นี้ ทั้ ง นั้ น ในกรณี ที่ ป ริ ม าณน้ํ า ฝนตกมา แทนที่ เ ราจะสู บ 18 ตั ว ที เ ดี ย วเลย
เราก็ไม่สูบ เราก็สู บเท่าแต่ความจําเป็น ตามที่เราสามารถบริหารจัดการตรงนี้ได้ ในส่ วน
ถนน 30 เมตรนั้นที่เราทําโครงการเสร็จ โครงการท่อน้ําเสีย ซึ่งเป็นของสํานักนโยบาย
และสิ่งแวดล้อม ซึ่งตอนนี้ เนื่องจากว่าเราเปลี่ยนรูปแบบใหม่ในการดําเนินการในส่วน
นั้น จากเดิมเราใช้วิธีขุดเปิดแต่ต่อมาเมื่อเราดําเนินการขุดเปิดไปแล้วทําให้กําแพง
ก่อสร้างทั้ง 2 ข้างกําแพงไม่สามารถที่จะรองรับในการขุดเปิดตรงนี้ได้ เราก็เปลี่ยนวิธี
เป็นดันลอด ซึ่งเราก็ส่งรายละเอียดไปที่ สผ.ยั งไม่อนุมัติ ในส่วนพวกขยะ ผักตบอะไร
ต่างๆ ทางเราเองโดยส่วนช่างสุขาภิบาลมีการรื้นถอน มีการรื้อผักตบตรงนี้อยู่ ในส่วน
ประตูต่างๆที่เรามีอยู่บริเวณตรงนั้นมีการบังคับ เนื่องจากว่าน้ําที่มาลงที่ 30 เมตรก็มา
จากคลองแม่เรียน คลองแม่เรียนตอนนี้มีปริมาณน้ํามากน้อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับแก้มลิง
คลองเรียน ในส่วนแก้มลิงคลองเรียนนี้ถ้าหากว่ามีฝนตกเป็นจํานวนมาก เราก็ประสาน
กับชลประทานเพื่อปิดประตู ให้น้ําที่ไหลเข้าคลองเรียนไปออกที่คลองหวะ ซึ่งที่ผ่านมา
กระผมเองและก็ลูกน้องทีมงานทั้งหมดได้รายงานตลอด แต่ผมก็ไม่ได้แย้งกับท่านสท.
นะครับว่า น้ํามันล้นคลองเตยบริเวณตรงไหนผมไม่ได้แย้ง แต่ในวันที่ 21 นั้น ในการ
รายงานของลูกน้องผมตลอด 28 สถานีไม่มีน้ําที่จะไหลมาล้นคลองเตย ก็ขอชี้แจงให้
ท่านประธานได้ทราบ แล้วก็ท่านสท. ส่วนที่อุโมงค์กัลยาณมิตรที่น้ําท่วม เนื่องจาก
ตอนนั้ น บริ เ วณดั ง กล่ า ว ฝนตกประมาณ 60 มิ ล ที นี้ เ ครื่ อ งสู บ น้ํ า ของเรานี้ อ ยู่ ที่
ประมาณ 0.1 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ของเรามี 2 ตัว ตัวแรก 0.1 อยู่ที่ประมาณ 200 ลิตร
ต่อวินาทีแต่วันนั้น เนื่องจากว่าขยะมันไหลเข้ามาในเครื่องสูบน้ําตัวหนึ่งมันน็ อค พวก
เราโดยสุขาภิบาลก็ไปแก้ปัญหากัน หลังจากนั้นเราก็แก้ปัญหาได้ภายในเวลา 20 นาที
ก็ อ ยากจะชี้ แ จงในที่ ป ระชุ ม ทราบ ซึ่ ง จริ ง ๆ แล้ ว นะครั บ ส่ ว นช่ า งสุ ข าภิ บ าลเอง
เนื่องจากว่าเป็นหน้าที่ที่รับผิดชอบโดยตรงการแก้ปัญ หาน้ําท่วม ถือว่าชาวหาดใหญ่มี
ค่า เพราะฉะนั้นส่วนช่างสุขาภิบาล และสํานักการช่างนี้ พร้อมที่จะดําเนินการตรงนี้
ไม่ให้มีน้ําท่วมในพื้นที่หาดใหญ่ ประเด็นนี้นะครับ อีกประเด็นหนึ่งนะครับผมขอชี้แจง
แทนการโยธานิดหนึ่งครับ เนื่องจากว่าท่านสท.ฟูอาด ขออนุ ญาตที่เอ๋ยนามนะครับ
ท่านบอกว่าในการออกแบบความเร็วที่ถนนเพชรเกษมว่าสามารถที่จะดําเนินการใน
รูปแบบที่กลับยูเทิร์นได้ไหม ตรงนี้ผมในส่วนหนึ่งก็ขอรับผิดชอบไป จะไปดูแลในเรื่อง
นี้ ต่ อ ไป เนื่ อ งจากจริ ง ๆแล้ ว โครงการนี้ น ะครั บ เป็ น โครงการที่ ก รมทางหลวงได้
ออกแบบไว้แล้วนะครับ และได้ดําเนินการก่อสร้างโดยกรมทางหลวง ซึ่งกรมทางหลวง
เมื่ อ ดํ า เนิ น การเสร็ จ เรี ย บร้ อ ยแล้ ว ก็ ม อบให้ กั บ เทศบาล ก่ อ นที่ ก รมทางหลวงจะ
ดําเนินการออกแบบก็ได้ประสานกับเทศบาลนครหาดใหญ่ว่าดําเนินการออกแบบตรง
นี้ ออกแบบแล้วมีผลกระทบต่อชาวบ้าน มีผลกระทบต่ออุบัติเหตุหรือไม่ อย่างไร เขา

สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจําปี 2563 19

เลยออกแบบมาแบบนี้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมก็จะรับผิดชอบไปประสานกับหน่วยงานที่เคย
ออกแบบว่าจะหาทางแก้ไขตรงนี้อย่างไร แล้วก็ขอเพิ่มเติมจากท่านรองวินัยนิดหนึ่ง
นะครั บ ในกรณี ที่ พื้ น ที่ ต่ อ เนื่ อ งระหว่ า งเขตเทศบาลเมื อ งควนลั ง กั บ หาดใหญ่ จุ ด
ต่อแดนที่เหลือเป็นคูระบายน้ําหรือถนนนี้ ระยะทางไม่มาก ผมจะรับไปประสานกับ
เทศบาลเมืองควนลังเพื่อทํางานร่วมกัน ก็ต้องเข้าใจว่ากรณีที่เทศบาลนครหาดใหญ่จะ
ทํานอกเขตนี้จะต้องมีเหตุผล ความจําเป็นอย่างไรและไม่สามารถที่จะกระทําได้ถ้าหากว่า
เทศบาลเมืองควนลั งไม่ยินยอมให้ ดําเนินการส่ ว นนั้น แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็อยากจะ
แก้ปัญหาร่วมกัน ก็ขอชี้แจงเพียงแค่นี้ ขอบคุณครับ
นายสมคิด อรัญดร
ประธานสภาเทศบาล

ครับก็ในส่วนของสมาชิกสภายังมีสมาชิกท่านใด เชิญท่านทรงวิทย์ครับ

นายทรงวิทย์ บุญวรรโณ
กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ผม
สมาชิกสภาเทศบาล ทรงวิทย์ บุญวรรโณ สมาชิกสภาเทศบาลนครหาดใหญ่ เขต 3 ก็ขอขอบคุณท่าน
เขต 3
ผอ.ธนเดช อินขวัญมากครับที่ช่วยชี้แจงในเรื่องของคลอง 30 เมตรครับ จริงๆ แล้วผม
ก็ไม่อยากทราบรายละเอียดมากขนาดนั้น ของหน้าที่ของคลองนะครับ อันนี้รู้แล้วครับ
แต่ว่าที่ชาวบ้านถามคือจะเสร็จเมื่อไหร่ ในเรื่องของคลอง 30 เมตร หน้าที่ของคลอง
ผมรู้แล้ว ชาวบ้านรู้แล้วว่ารับน้ํา อย่างนั้นรู้แล้ว แต่ที่เขาถามมันนาน ทุกครั้งที่มีวาระ
การประชุมก็ตอบอย่างนี้ว่าส่งเรื่องไปที่กรมทรัพยากรฯแล้ว แต่ยังไม่อนุมัติ ส่ งไป
แล้วแต่ยังไม่อนุมัติ แล้วขณะนี้ท่านตามไปถึงไหนแล้ว อนุมัติเมื่อไหร่ หรือเรื่องไปถึง
ไหนแล้วที่ผมถามนะครับ ไม่ใช่เรื่องของหน้าที่ของคลอง แต่อย่างไรก็ขอชื่นชมฝ่าย
สุขาภิบาลนะครับ ผมเห็นแล้วใน Line การทํางานจริงนะครับ ผมก็เห็นคนงานเขาไป
ลอกคลองเตย ต้องลงไปในน้ํา ต้องเอาเรือลงไปกวาดผักตบ กวาดเศษขยะ อันนี้ผมขอ
ชื่นชม ผมยังบอกเลยว่า ถ้าสุ ขาภิบาลยังขาดอุปกรณ์ เครื่องมืออย่างไร สภายินดีอนุมัติ
ไม่ว่ารถขุดตักอะไรก็แล้วแต่ที่ทําให้การทํางานได้เร็วขึ้น สภายินดีที่จะอนุมัติให้กับ
ฝ่ายช่างสุขาภิบาล เพราะฉะนั้นตรงนี้ผมขอเป็นกําลังใจครับ แต่ที่ผมถามมันจะเสร็จ
เมื่อไหร่ เพราะชาวบ้านเขารอมานานแล้ว อย่างไรผมก็ตามเองไม่ได้ ก็ขอฝากท่าน
ช่วยถามกรมทรัพยากรฯ อีกทีว่า เขาจะทําเสร็จเมื่อไหร่ ยังไง เพราะเราก็รอมานาน
แล้ว เพราะฉะนั้นอยากจะให้ท่านช่วยติดตามแทนพวกเรา ตรงนี้ที่ผมอยากให้ติดตาม
ส่วนในเรื่องของการปฏิบัติงานของท่านนี้ ผมขอชื่นชมครับ ท่านผอ. และก็ทุกๆ ท่าน
ขอบคุณมากครับ
นายสมคิด อรัญดร
ประธานสภาเทศบาล

เชิญท่านมัรริกาครับ

นางมัรริกา เจริญพานิช
กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ตลอดถึง
สมาชิกสภาเทศบาล ผู้บริหารนะคะ เท่าที่ฟังมานี้ดิฉันเห็นด้วยกับ 2 – 3 ท่านที่พูด กับทุกๆท่านเลย เอา
เขต 2
เรื่องแรกก่อนคือ ท่านผู้ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ ที่บอกว่าช่างของ
เรานี้ถือว่าเป็นมืออาชีพ ดิฉันเห็นด้วยและขอชื่นชมช่างของเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ผอ.ธนเดช ขออภัยที่เอ๋ยนาม คุณภัคพงศ์ (คุณเชาะ) หรือแม้แต่ท่านอื่นๆ ที่ทําความ
สะอาดอยู่ภายในหาดใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งฝาคู ฝาคูนะคะเมื่อดิฉันเดินไปเจอว่า
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ฝาคูตรงไหนชํารุด หายไปหรือว่า ดูท่าทางว่าจะชํารุด ดิฉันโทรไม่ทันข้ามวันเขาก็เอา
มาใส่ให้เรียบร้อย ก็ต้องขอขอบคุณ ตรงนี้ยังไม่ได้ขอบคุณนะคะ ขอบคุณสะตอนนี้เลย
เสร็จแล้วก็คําว่า ช่างของเราเป็นมืออาชีพ ดิฉันพูดมา 10 กว่าปีแล้ว ใครถามมาดิฉันก็
พูดอย่างนี้ เพราะว่าทุกครั้งที่แจ้งไปก็จะได้รับการแก้ไขทันทีทันใด สําหรับเรื่องของ
การโยกย้าย ดิฉันก็รู้สึกเศร้าเสียใจมาก เห็นด้วยกับท่านสุธรรมพูด ท่านสามารถพูด
คือจริงๆ แล้วท่านอดีตนายกเทศมนตรีของเราได้หวังผลเป็นอย่างยิ่งว่า ท.1 นี้ต้องเป็น
1 ใน 100 ของประเทศ แล้วก็เห็นด้วยเลยนะคะว่า ผอ.ท่านนี้ที่เข้ามาได้พยายามที่จะ
เคี่ยวเข็ญ วางแผนทุกอย่างเพื่อให้นักเรียนของโรงเรียนนี้ให้เข้ามหาวิทยาลัยได้ และที่
ผ่านมาเราก็เห็ นแล้วว่ามันสําเร็จ เรามีนักเรียนที่เข้ามหาวิทยาลั ยได้แม้แต่คณะแพทย์ก็
ยังเข้าได้ เพราะฉะนั้นการโยกย้ายนี้เหมือนกับเด็กเล่นขายขนมฮะ เอาฝานี้ไปใส่ฝาโน้น
เอาฝาโน้นไปใส่ฝานั้น แล้วคนที่มาใหม่เขาจะดําเนินงานตรงนี้ให้ลุล่วงไปให้สําเร็จให้ดี
ขึ้นกว่าเดิมได้ไหม ถ้าเป็นไปได้นี้ ถ้าทบทวนได้ดิฉันก็อยากจะให้ทบทวนคําสั่งนะคะ
เพราะว่า ท.1 นี้ เป็นโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนมัธยมที่พึ่งที่จะเกิดขึ้นได้ไม่กี่ปี แล้ว เรา
สามารถทําได้ขนาดนี้ต้องนับถือ นับถือท่าน ผอ.ที่พยายาม แล้วก็นับถือท่านอดีตนายก
ท่าน ดร.ไพร พัฒโน ที่ได้คิดตรงนี้ขึ้นมา เพื่อเด็กของเราจริงๆ ถ้าสมมุตว่าดิฉันสามารถ
เข้าไปทําได้ ดิฉันจะเข้าไปทําตําแหน่งนี้เมื่อไหร่ ดิฉันจะโยกย้ายกลับทันที ขอบคุณค่ะ
นายสมคิด อรัญดร
ประธานสภาเทศบาล
นายสุธรรม ธรรมโชติ
สมาชิกสภาเทศบาล
เขต 4

นายสมคิด อรัญดร
ประธานสภาเทศบาล

ยังมีท่านใดอีกไหมครับ เชิญท่านสุธรรมครับ
ท่ า นประธานสภาที่ เ คารพครั บ ผมนายสุ ธ รรม ธรรมโชติ สมาชิ ก สภา
เทศบาลนครหาดใหญ่ เขต 4 ผมขออีกสัก 1 รอบครับ เรื่องคําสั่งโยกย้ายนะครับ ก็
เป็ น ไปตามอํ า นาจหน้ า ที่ ข องผู้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ น ายก อั น นั้ น ผมไม่ ไ ด้ โ ต้ แ ย้ ง ที นี้ ก็
เป็นอันว่าผมขอเป็นกําลังใจให้กับผู้บริหารสถานศึกษาทุกๆ ท่าน กับท่านรอง 2 ท่าน
แล้วก็ท่าน ผอ.สํานักการศึกษาด้วย ผมขอเป็นกําลังใจให้ตลอดจนบุคลากรทางการ
ศึกษาทุกคน เรื่องที่ 2 นะครับ เรื่องนี้ต้องขอขอบคุณเรื่องการแก้ปัญหาโควิท – 19
ของเทศบาลนครหาดใหญ่ของเรา ตั้งแต่ต้นจนขนาดนี้ก็คลี่คลายลงไปในระดับหนึ่ ง ก็
ต้อ งขอขอบคุ ณ โดยเฉพาะทุก สํ านั ก แต่ ว่ าไปตรงกับ สํ านั ก การสาธารณสุ ข กอง
สวัสดิการสังคม สํานักปลัด และก็สํานักการศึกษานะครับ บุคลากรก็เหนื่อยกันมามาก
ตรงนี้ผมก็ขอขอบคุณทุกท่านจริงๆ นะครับ ทุกสํานักที่เราได้ช่วยกันตั้งแต่การทําแมส
หน้ากากอนามัย การแจกถุงยังชีพ กว่าจะลุล่วงสําเร็จมา ทุกคนก็เหนื่อยกันมาก ผมก็
ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านในนามสภาเทศบาลนครหาดใหญ่ และก็ขอเป็นกําลังใจ
ให้ทุกคนทุกท่านด้วยครับ ขอบคุณครับ
ยังมีอีกไหมครับ เชิญท่านสุขปานฝัน

นางสุขปานฝัน อัศวจินดารัตน์ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ตลอดจนสมาชิก สภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล ดิฉันนางสุขปานฝัน อัศวจินดารัตน์ สมาชิกสภาเทศบาลนครหาดใหญ่ เขต 4 เรื่อง
เขต 4
สถานที่จอดรถของดิฉัน ท่านยังไม่ได้ตอบดิฉันเลยค่ะ ท่านประธานขอบคุณค่ะ

