รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลสะเตงนอก
สมัยสามัญ สมัยที่ 4
ครั้งที่ 2
วัน พุธ ที่ 15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2553
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลสะเตงนอก
อาเภอเมือง จังหวัดยะลา
----------------------------------------รายชื่อผู้เข้าประชุม
ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ชื่อ-สกุล
นายวันอาฮาหมัด
นายอับดุลอายิ
นายมะยูโซ๊ะ
นายมะสดี
นายอับดุลอาซิซ
นางสารีฟ๊ะ
นายศรัทธา
นายอดุลย์
นายอนุชิต

มามะ
สามะ
โต๊ะแว
หะยียะปาร์
หะยีปิยวงศ์
วาหะ
แซ่ดา่ น
แวโวะ
กิตติพุฒิพงศ์

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ

ประธานสภาเทศบาล
รองประธานสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
เลขานุการสภาเทศบาล

วันอาฮาหมัด
อับดุลอายิ
มะยูโซ๊ะ
มะสดี
อับดุลอาซิซ
สารีฟ๊ะ
ศรัทธา
อดุลย์
อนุชิต

ตาแหน่ง
รองปลัดเทศบาล
รองนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี

ลายมือชื่อ
สมหมาย ลูกอินทร์
เสรี
เรืองกาญจน์
พัสกร
พงษ์เจริญ
ต่วนมาหะมะอับดุลคอเดร์
ต่วนกาจิ
นริศรา
สาและ
เกรียงศักดิ์ อินทรสกุล
ต่วนมารีนี เด่นอุดม
อันวารี แวหะยี

หมายเหตุ

มามะ
สามะ
โต๊ะแว
หะยียะปาร์
หะยีปิยวงศ์
วาหะ
แซ่ด่าน
แวโวะ
กิตติพุฒิพงศ์

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
ที่
1
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ชื่อ-สกุล
นายสมหมาย ลูกอินทร์
นายเสรี
เรืองกาญจน์
นายพัสกร
พงษ์เจริญ
นายต่วนมาหะมะอับดุลคอเดร์
ต่วนกาจิ
นางนริศรา
สาและ
นายเกรียงศักดิ์ อินทรสกุล
นางสาวต่วนมารีนี เด่นอุดม
นายอันวารี แวหะยี

รายชื่อผู้ไม่มาประชุม

ผู้อานวยการกองกคลัง
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
เจ้าพนักงานธุรการ
พนักงานจ้าง

หมายเหตุ

ที่
1.
2.
3.
4.

ชื่อ-สกุล
นายอับดุลวาหะ ตาเละ
นายมัสอูเซ็ง สาและ
นายถาวร
นวลปาน
นายชานาน ทวีรัตน์

ตาแหน่ง
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล

หมายเหตุ
เขต 1
เขต 2
เขต 2
เขต 2

ลา
ลา
ลา
ลา
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นายอนุชิต กิตติพุฒิพงศ์
(เลขานุการสภา)

เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ
และพนักงานเทศบาลทุกท่าน ขณะนี้เวลา 09.40 น. มีสมาชิกสภาผู้ทรงเกี ยรติ
ได้เข้าประชุมสภาเทศบาลตาบลสะเตงนอกครบองค์ประชุม เมื่อ ครบองค์ประชุม
ผมก็ขอเรียนเชิญท่านประธานสภาดาเนินการต่อไปครับ ขอเรียนเชิญครับ

ประธานสภาฯ

เรียนคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และข้าราชการ ที่เคารพทุกท่าน
เมื่อได้เวลา 09.40 น. ประธานสภา ขอเปิดการประชุม ระเบียบวาระการ
ประชุม สภาเทศบาล ตาบลสะเตงนอก สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 วัน พุธ
วันที่ 15 ธันวาคม 2553

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานสภาฯ -

ไม่ม-ี

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลสะเตงนอก สมัยสามัญ สมัยที่
4 ครั้งที่ 1 ประจาปี 2553 วัน จันทร์ ที่ 13 ธันวาคม 2553

ประธานสภาฯ

ไม่ทราบว่าสมาชิกสภาท่านใดจะแก้ไขเพิ่มเติม ขอเรียนเชิญครับ ถ้าไม่มี
สมาชิกสภาท่านใดจะแก้ไขเพิ่มเติม ประธานสภาจะให้เลขานุการสภาดาเนินการ
ขอมติรับรองรายงานการประชุมต่อไป ขอเรียนเชิญครับ

นายอนุชิต กิตติพุฒิพงศ์
(เลขานุการสภา)

ขอบคุณท่านประธานสภาครับ ก่อนที่จะรับรองรายงานการประชุม
ขอนาเรียนในฐานะที่เป็นเลขานุการสภา ผมขอแก้ไข หน้าที่ 11 เดิม เมื่อสักครู่ นี้
จากที่ประธานได้นาเรียน ต่อที่ประชุมสภา อยู่วรรคสุดท้าย ประโยคที่เน้นข้อความ
ครับ

ประธานสภาฯ

อย่างนี้ครับ วันนั้นผมจาได้ครับ คือเมื่อสักครู่นี้เราหารือแล้ว ถ้าว่าสมาชิก
สภาท่านใดสงสัยซักถาม หรือว่าอภิปราย ขอเรียนเชิญครับ ผมพูดแค่นั้นครับแก้ไข

ครับและผมขอเพิ่มเติมต่ออีกครับ ผมจะให้สมาชิกสภาเสนอแนะ อภิปรายก่อน 3
ท่าน แล้วจะให้ผู้บริหารชี้แจง ประธานพูดอย่างนี้ครับ
นายอนุชิต กิตติพุฒิพงศ์
(เลขานุการสภา)

ครับ ผมขอแก้ไข ในหน้าที่ 11 วรรคสุดท้ายประโยคที่เน้นข้อความ ตัด
ออกเลยครับ ครับถ้าท่านสมาชิกสภาผู้ ใดเห็นชอบในรายงานประชุมสภาเทศบาล
ตาบลสะเตงนอก สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจาปี 2553 วันจันทร์ ที่ 13
ธันวาคม 2553 โปรดยกมือครับ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมเห็นชอบ 6 เสียง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล
ตาบลสะเตงนอก สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจาปี 2553 วันจันทร์ ที่ 13
ธันวาคม 2553 ครับขอบคุณมากครับ ขอเรียนเชิญประธานสภาครับ

ประธานสภาฯ

ขอขอบคุณสมาชิกสภาครับ
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ระเบียบวาระที่ 3

ประธานสภาฯ

ญัตติ ขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2554 (ในวาระที่ 2 ขัน้ แปรญัตติ และวาระที่ 3
ขั้นลงมติ)
ขอเรียนเชิญคณะกรรมการแปรญัตติ ครับ ขอเรียนเชิญครับ

นายมะสดี หะยียะปาร์

เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม
นายมะสดี หะยียะปาร์ สมาชิกสภาเทศบาลตาบลสะเตงนอก เขตที่ 1 ครับผม
ในฐานะที่เป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ปรากฏว่า จนถึง ณ เวลานี้ไม่มี
ท่านสมาชิกสภา ท่านผู้ใดเสนอแปรญัตติครับ ขอบคุณมากครับ

ประธานสภาฯ

ครับขอขอบคุณ ประธานคณะกรรมการแปรญัตติครับ ขั้นต่อไป ขั้นลง
มติ เมื่อไม่มีการแปรญัตติ ก็ต้องดาเนินการต่อไป ในขั้นลงมติ
ขอเรียนเชิญ
เลขานุการสภาดาเนินการต่อไปในขั้นลงมติ ขอเรียนเชิญครับ

นายอนุชิต กิตติพุฒิพงศ์
(เลขานุการสภาฯ)

ครับ ขอขอบคุณประธานสภาครับ เมื่อสมาชิกสภา ไม่มีการแปรญัตติ
ร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ต่อไปก็ขอ
ดาเนินการในวาระที่ 3 ขั้นลงมติ ตามที่ สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ในการให้ความเห็นชอบ ร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2554 ของเทศบาลตาบลสะเตงนอก ครับ ถ้าท่านสมาชิกสภาผู้ใดเห็นชอบ
กับร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2554 โปรดยกมือครับ

มติที่ประชุม

มีมติเห็นชอบ
ไม่มาประชุม
งดออกเสียง

7
4
1

เสียง
ท่าน
ท่าน

ครับ ขอขอบคุณมากครับ เรียนเชิญท่านประธานสภาครับ
ประธานสภาฯ

ครับขอบคุณท่านสมาชิกสภาครับ
สมาชิกสภาเห็นชอบ
7
เสียง
ไม่มาประชุม
4
ท่าน
งดออกเสียง
1
ท่าน
ถือว่าขั้นลงมติ เห็นชอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2554 ครั้งนี้ครับ

ประธานสภาฯ

ไม่ทราบว่า สมาชิกสภา ที่ไม่มาประชุม มีอะไรบ้าง มีการลา มีใบลา
หรือไม่ ที่จริงถ้ามีการลาส่ งเอกสารให้ฝ่ายเลขานุการสภา ด้วยครับ คือดาเนินการ
ถูกต้องหรือเ ปล่าครับ ถูกต้องใ ช่ไ ม่ครับ ต่อไปพอจะเริ่มประชุมขอให้ เจ้าหน้าที่
แจ้งเลขานุการสภาด้วยครับ จะได้นับองค์ประชุมจากรายชื่อผู้ที่มาประชุมสภา
ครับขอขอบครับ ระเบียบวาระต่อไป
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ระเบียบวาระที่ 4
ประธานสภาฯ

เรื่องอื่น ๆ
ไม่ทราบว่า สมาชิกสภา มีอะไรจะซักถาม ขอเรียนเชิญครับ

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์
(สมาชิกสภา เขตที่ 1)

เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ
ทุก ๆ ท่าน ผมนายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลตาบล
สะเตงนอก เขตที่ 1 ในระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ ผมในฐานะส มาชิกสภา
เทศบาลตาบลสะเตงนอก ผมขอเสนอแนะ ครับสภาแห่งนี้ เป็นสภาที่สูงสุด เป็น
สภาที่ทรงเกียรติ ตรงนี้อยากจะฝาก ประธานสภา ผ่านประธานสภาแจ้งให้
ผู้บริหาร ในการประชุมครั้ง ต่อๆ ไป ผมอยากจะให้ ทั้งผู้บริหาร ข้าราชการ ให้
เกียรติเข้ามาประชุมในสภาแห่งนี้ด้วย อย่างเช่ น ประชุมเกี่ยวกับการดูดทราย ฝ่าย
ข้าราชการ โดยเฉพาะกองช่าง หัวหน้ากองช่าง ไม่เข้าร่วมประชุมพร้อมด้วย
สมาชิกสภา ในเมื่อไม่เข้าประชุม ปัญหาทุกปัญหาไม่มีคาตอบ ตรงนี้อยากจะฝาก
ให้ผู้บริหารทราบ ช่วยกันไตร่ตรองในการปฏิบัติ งาน ด้วย แล้วก็วันนี้ เห็นว่า
นายกเทศมนตรีไ ปประชุม ติดภารกิจราชการ และรองนายกเทศมนตรี คนที่ 2 ก็

ไม่มาประชุม ไม่ทราบว่า ไปไหน ตรงนี้อยากจะฝาก ในเมื่อสมาชิกสภา เข้า
ประชุม ฝ่ายบริหาร และข้าราชการ ที่รับผิดชอบต้องเข้าประชุมด้วย ตรงนี้ต้องให้
เกียรติ ถ้ายังอยู่กันแบบนี้ อีกไม่ถึงหนึ่งปี ก็ไม่สามารถจะ ปฏิบัติหน้าที่ความ
รับผิดชอบ ถ้าเราไม่พร้อมจะเข้าร่วมประชุม โดยไม่มีภารกิจที่สาคัญ อยากจะให้
ไตร่ตรองตัวเองในการทางาน ในการพิจารณาการทางานของตัวเอง ครับขอฝาก
ผ่านประธานสภา ถึงผู้บริหาร และข้าราชการที่รับผิดชอบ และสมาชิกสภา ผู้ทรง
เกียรติทุกท่าน ช่วยกันคิดถึงตัวเองก่อนที่เราจะปฏิบัติคนอื่น ครับขอบคุณครับ
ประธานสภาฯ

ครับ ขอขอบคุณ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ คือหน้าที่สาคัญ ของสมาชิก
สภา ผู้บริหาร คือเราตัวแทนของประชาชน หน้าที่ของผม ผมก็ปฏิบัติหน้าที่ คือผม
ได้บอก สมาชิกสภาแล้ว ที่ไม่มาประชุม ถ้าไม่ทันจะลา โทรศัพท์แจ้
งก็ได้ คือ
โทรศัพท์แจ้งผมก็ได้ครับ เราต้องแยกแยะการเมืองกับเรื่องส่วนตัว คือสมมติว่า
มาประชุมไม่ได้ โทรศัพท์แจ้งผม หมายเลขโทรศัพท์ผมก็มี ผมจะได้แจ้งเจ้าหน้าที่
ว่าสมาชิกสภา ท่านนี้ได้ลา ถ้าไม่อยากโทรศัพท์ ก็เขียนเป็นหนังสือลาการประชุม
คือลาให้ถูกต้อง ลงลายมือชื่อ ก็เสนอเลขานุการสภา คนเรามีความจาเป็นครับ คือ
อยู่ ๆ ไม่เข้าประชุม โดยไม่มีอะไร ต้องนึกถึงประชาชนด้วย ครับที่สมาชิกสภาผู้
ทรงเกียรติเสนอก็ถูก คือแจ้งเลขานุการสภา จะได้แจ้งให้ที่ประชุมสภาแห่งนี้ได้
ทราบ และข้าราชการผมขอพูดวันนี้เลยครับ ข้าราชการของเ
ทศบาลตาบล
สะเตงนอก มี 5 กอง ถ้าในระเบียบวาระการประชุม ไม่เกี่ยว ข้องกับผู้อานวยการ
กองใด ไม่ต้องเข้าประชุม ครับ สมมติ ว่าในระเบียบวาระ มีเรื่องเกี่ยวกับของกอง
ช่าง ของกองสาธารณสุขก็มี ผู้อานวยการกองที่เกี่ยวข้องก็ต้องเข้าประชุม เพื่อ
จัดเตรียมเอกสารให้ผู้บริหารชี้แจง ไม่ใช่ผู้อานวยการกอง เจ้าหน้าที่ มาชี้แจงเอง
เพื่อให้ผู้บริหารชี้แจง คือสมมติว่า เอกสารไม่เพียงพอ ผู้บริหารจะใช้ผู้อานวยการ
กองนั้น ไปค้นหา เพื่อชี้แจงให้สมาชิกสภา คือผมจะบอกในที่ประชุมในวันนี้ คือ
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ผู้อานวยการกองทุกกอง ถ้าไม่มีหน้า ที่ที่เกี่ยวข้อง ประธานสภาไม่อนุญาตใ ห้เข้า
ห้องประชุมสภาแห่งนี้ แล้ว สมาชิกสภาเหมือนกันถ้าจะลา ถ้าไม่มา ให้โทรศัพท์
แจ้งหรือทาเป็นหนังสือ ประธานสภาจะได้แจ้งเลขานุการดาเนินการว่าลา
แล้วผู้บริหารก็ทราบอยู่แล้ว ว่าเป็นหน้าที่ คือผู้บริหารเป็นเจ้าของงบประ มาณก็
ต้องเข้าประชุม ติดธุระหนึ่งท่าน อีกท่านหนึ่งก็ต้องเข้าประชุม แต่ว่าที่สมาชิกสภาผู้
ทรงเกียรติแจ้งเมื่อสักครู่ โดยรองนายกอีกท่านหนึ่ง ไม่ได้แจ้งเลย นายกเทศมนตรี
มีหนังสือลาไปราชการไปอบรม
มี ท่าน รองนายกเทศมนตรี หนึ่งท่านที่มา
เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษ านายกเทศมนตรี ที่จริงให้รองอีกท่านหนึ่ง
ทราบ เพื่อแจ้งเลขานุการสภา คือประธานสภา ขอฝากทุกท่านรักษาหน้าที่ ในที่
ประชุม ไม่ทราบว่าคณะผู้บริหารมีอะไรจะซักถามครับ

นายเสรี เรืองกาญจน์
(รองนายกเทศมนตรี คนที่ 1)

ไม่มีครับ

ประธานสภาฯ

ไม่ทราบว่า มีสมาชิกสภาท่านใ ดจะเสนอแนะ เพิ่มเติม ขอเรียนเชิญครับ ถ้าไม่มี
ประธานสภาขอปิดการประชุมสภาเทศบาลตาบลสะเตงนอก ในวันนี้ สวัสดีครับ

ปิดประชุม

เวลา 10.55

น.

อนุชิต
กิตติพุฒิพงศ์ ผู้จดรายงานการประชุม
(นายอนุชิต
กิตติพุฒิพงศ์)
เลขานุการสภาเทศบาลตาบลสะเตงนอก

อับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์)
ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
มะสดี หะยียะปาร ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายมะสดี หะยียะปาร์)
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

ไม่มาประชุม
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายถาวร นวลปาน)
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

