รายงานการประชุ มสภาเทศบาลตาบลสะเตงนอก
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1
ประจาปี 2552
วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2552
ณ ห้ องประชุ มสภาเทศบาลตาบลสะเตงนอก
รายชื่ อผู้เข้ าประชุ ม
ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ชื่อ-สกุล
นายวันอาฮาหมัด มามะ
นายอับดุลวาหะ ตาเละ
นายมัสอูเซ็ง
สาและ
นายถาวร
นวลปาน
นายชานาญ
ทวีรัตน์
นายอนุชิต
กิตติพฒ
ุ ิพงศ์

ตาแหน่ ง
ประธานสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
เลขานุการสภาเทศบาล

ลายมือชื่อ
วันอาฮาหมัด มามะ
อับดุลวาหะ ตาเละ
มัสอูเซ็ง
สาและ
ถาวร
นวลปาน
ชานาญ
ทวีรัตน์
อนุชิต
กิตติพฒ
ุ ิพงศ์

หมายเหตุ

รายชื่ อผู้ไม่ มาประชุ ม
ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ชื่อ-สกุล
นายอับดุลอายิ
สามะ
นายมะยูโซ๊ะ
โต๊ะแว
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์
นายมะสดี
หะยียะปาร์
นายศรัทธา
แซ่ด่าน
นายอดุลย์
แวโวะ
นางสารี ฟ๊ะ
วาหะ

ตาแหน่ ง
รองประธานสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

ลายมือชื่อ
อับดุลอายิ
สามะ
มะยูโซ๊ะ
โต๊ะแว
อับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์
มะสดี
หะยียะปาร์
ศรัทธา
แซ่ด่าน
อดุลย์
แวโวะ
สารี ฟ๊ะ
วาหะ

หมายเหตุ

รายชื่อผู้เข้ าร่ วมประชุม
ที่
1.
2.
3.

ชื่อ-สกุล
นายเกษมสันต์ สาแม
นายพัสกร
พงษ์เจริ ญ

ตาแหน่ ง
นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี

ลายมือชื่อ
เกษมสันต์ สาแม
พัสกร
พงษ์เจริ ญ

นายสมหมาย

ลูกอินทร์

รองปลัดเทศบาล

สมหมาย

4.
5.

นายเกรี ยงศักดิ์
นางนริ ศรา

อินทร์สกุล
สาและ

หัวหน้าสานักปลัด

เกรี ยงศักดิ์ อินทร์สกุล

นักบริ การงานคลัง

นริ ศรา

ลูกอินทร์
สาและ

หมายเหตุ

6.
7.
ที่
8.
9.

นายมาหะมะไดเดน กาสง
นางสาวต่วนมารี นี เด่นอุดม
ชื่อ-สกุล
นางสาวปวีณา
สุหลง
นายอันวารี
แวหะยี

หัวหน้าฝ่ ายแบบแผน ฯ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
ตาแหน่ ง
เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการสภา
เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการสภา

นายมาหะมะไดเดน กาสง
ต่วนมารี นี เด่นอุดม
ลายมือชื่อ
ปวีณา
สุหลง
อันวารี
แวหะยี

หมายเหตุ

วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2552
เริ่มประชุ ม เวลา 09.30 น.
เลขานุการสภา

สวัสดีครับท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผูบ้ ริ หาร หัวหน้าส่ วนทุก
ส่ วน ตลอดจนเจ้าหน้าที่ทุกท่าน สาหรับวันนี้ มีสมาชิกสภาเทศบาลทั้งหมด
12 คนไม่มาประชุม 7 คน ลาดับต่อไปขอเรี ยนเชิญประธานสภาเทศบาลตาบล
สะเตงนอก ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป ขอเชิญครับ

ประธานสภาเทศบาล

เรี ยนนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่ วนทุกส่ วน
ราชการ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างทุกท่าน ไม่ทราบว่ายังมีสมาชิก
สภาเทศบาลที่ยงั ไม่มาประชุม ณ เวลานี้ มีอีกจานวนกี่คน ผมจะขยายเวลาให้
สมาชิกสภาที่ยงั ไม่มา ถึงเวลา 10.30 น.

ประธานสภาเทศบาล

เวลา 10.40 น. ปรากฏว่า สมาชิกสภาเทศบาลตาบลสะเตงนอก
จานวน 7
คน ไม่มาประชุมตามเวลาที่กาหนด ดังนั้นตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547
ข้อ 25 วรรค 4 เมื่อถึงกาหนดเวลานัดประชุมแล้ว สมาชิกสภาท้องถิ่นมา
ประชุมไม่ครบองค์ประชุมและพ้นกาหนดเวลานัดประชุมแล้วหนึ่งชัว่ โมง ก็ให้
ประธานสภาท้องถิ่นสั่งเลื่อนการประชุม และให้ถือว่าสมาชิกสภาท้องถิ่นที่
ไม่ได้อยูใ่ นที่ประชุม ขาดประชุมสภาท้องถิ่น
ดังนั้น อาศัยตามระเบียบนี้ ผมขอเลื่อนการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัย
ที่ 2 ครั้งที่ 2 ในวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2552 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม
สภาเทศบาลตาบล สะเตงนอก ผมขอให้เจ้าหน้าทาหนังสื อเชิญประชุม
สาหรับสมาชิกสภาเทศบาลที่ไม่มาประชุม และคณะผูบ้ ริ หาร สาหรับวันนี้
ส่ วนสมาชิกสภาฯ คณะผูบ้ ริ หาร และหัวหน้าส่ วนราชการ ที่มาประชุมวันนี้
ผมขอแจ้งให้ทราบไว้ ณ ที่น้ ีดว้ ยครับ

ผมขอปิ ดการประชุม ณ บัดนี้ครับ
ปิ ดประชุ มเวลา

เวลา 10.50 น.

อนุชิต กิตติพุฒพิพงศ์ ผูจ้ ดบันทึกการประชุม
(นายอนุชิต กิตติพุฒพิพงศ์)
เลขานุการสภาเทศบาลตาบลสะเตงนอก

ถาวร นวลปาน ผูต้ รวจรายงานการประชุม
(นายถาวร นวลปาน)
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

.มะสดี หะยียะปาร์ ผูต้ รวจรายงานการประชุม
(นายมะสดี หะยียะปาร์ )
คณะกรรมการตรวจรายงานประชุ ม

อับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ ผูต้ รวจรายงานประชุม
(นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์)
ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

