รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอกครั้งแรก
วัน ศุกร์ ที่ ๓๐ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
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ประธานสภาเทศบาล
รองประธานสภาเทศบาล
สมาชิกสภาฯ เขตที่ ๑
สมาชิกสภาฯ เขตที่ ๑
สมาชิกสภาฯ เขตที่ ๑
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สมาชิกสภาฯ เขตที่ ๒
สมาชิกสภาฯ เขตที่ ๒
สมาชิกสภาฯ เขตที่ ๓
สมาชิกสภาฯ เขตที่ ๓
สมาชิกสภาฯ เขตที่ ๓
สมาชิกสภาฯ เขตที่ ๓
สมาชิกสภาฯ เขตที่ ๓
สมาชิกสภาฯ เขตที่ ๓
เลขานุการสภาฯ
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นายอับดุลอายิ
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สุหลง
นายอันวารี
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เริ่มประชุม

ผูว้ ่าราชการจังหวัดยะลา
ท้องถิ่นจังหวัดยะลา
หัวหน้ากลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชานาญการ
นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก
รองนายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก คนที่ ๑
รองนายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก คนที่ ๒
รองนายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก คนที่ ๓
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก
เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก
เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก
ปลัดเทศบาลเมืองสะเตงนอก
หัวหน้าสาหนักปลัดเทศบาล
ผูอ้ านวยการกองคลัง
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
ผูช้ ่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน

เวลา ๑๐.๐๐ น.

ก่อนระเบียบวาระการประชุม
นายอนุชิต กิตติพุฒิพงศ์
ปลัดเทศบาล ฯ

กราบเรียนผูว้ ่าราชการจังหวัดยะลา ผมนายอนุชติ กิตติพฒ
ุ ิพงศ์
ปลัดเทศบาลเมืองสะเตงนอก ก่อนอื่นผมขอแสดงความยินดีต่อ
คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาทุกท่านที่ได้รับเลือกมา ขณะนีท้ ่าน
สมาชิก สภามาประชุมครบองค์ประชุม ผมขออ่านประกาศของจังหวัด
ยะลา
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ประกาศจังหวัดยะลา
เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอกครั้งแรก
..................................................................................
ด้วยเทศบาลเมืองสะเตงนอก ได้จัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและผูบ้ ริหาร
เทศบาลเมืองสะเตงนอกกรณียกฐานะ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ โดยคณะกรรมการการ
เลือกตั้งได้ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอกครบตามจานวนแล้ว
เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๕ ซึ่งตา มพระราชบัญญัติเทศบาล พ .ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๒๔ วรรคสอง กาหนดให้ผู้วา่ ราชการจังหวัดต้องกาหนดให้สมาชิก
สภาเทศบาลได้มาประชุมสภาเทศบาลครั้งแรกภายในสิบห้าวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาเทศบาลครบตามจานวนแล้ว และมาตรา ๒๕ วรรคสอง กาหนดไว้วา่ ในกรณียังไม่มี
ประธานสภาเทศบาลหรือประธานสภาเทศบาลไม่เรียกประชุมตามกฎหมาย ให้ผู้วา่ ราชการจังหวัดเป็น
ผูเ้ รียกประชุมและเป็นผู้เปิดหรือปิดประชุม
ดังนัน้ เพื่อให้การดาเนินการในเรื่องดังกล่าวเป็นไปตามระเ บียบกฎหมายที่บัญญัติไว้และ
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอกครั้งแรก เพื่อดาเนินการเลือก
ประธานสภาเทศบาลและรองประธานสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก พร้อมพิจารณากาหนดสมัยประชุม
สามัญประจาปี ในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้น ไป ณ ห้องประชุมสภา
เทศบาลเมืองสะเตงนอก
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
เดชรัฐ สิมศิริ
(นายเดชรัฐ สิมศิริ)
ผูว้ ่าราชการจังหวัดยะลา
นายอนุชิต กิตติพุฒิพงศ์
ปลัดเทศบาล

เมื่อผมได้อ่านประกาศแล้ว ขณะนีผ้ เู้ ข้าร่วมประชุมพร้อมประชุม
ผมขอกราบเรียนท่านผู้วา่ ราชการจังหวัดยะลา นายเดชรัฐ สิมศิริ
เป็ นประธานเปิดการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอกครั้งแรก
ขอกราบเรียนเชิญครับ
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ท่านสมาชิก สภา เทศบาลเมืองสะเตงนอก นายกเทศบาล
เมืองสะเตงนอก ท่านผู้มเี กียรติทุกท่านครับ ผมต้องขอแสดงความ
ยินดีกับสมาชิกสภาทุกท่าน รวมทั้งนายกเทศบาลเมืองสะเตงนอก
ที่ได้รับการเลือกตั้งในครั้งนี้ สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
จังหวัดยะลา ได้รับรองผลการเลือกตั้งตั้งแต่วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๕
และในวันนีเ้ ป็นวันที่ครบกาหนดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ที่จะต้องมีการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอกเป็นครั้งแรก เพื่อให้
เป็นไปตามระเบียบตามกฎหมาย ผมขออนุญาต นอกจากจะแสดง
ความยินดีแล้วขอเน้นว่า ส มาชิกสภา และ นายกเทศ มนตรี เมือง
สะเตงนอก ท่านมีความสาคัญต่อพืน้ ที่ในเขตเทศบาลเมืองสะเตงนอก
ในปัจจุบันเป็นอย่างยิ่ง เพราะเทศบาลเมืองสะเตงนอกได้รับการ
ยกฐานะจากเทศบาลสะเตงนอก เป็นเทศบาลเมืองสะเตงนอก และ
ท่านทั้งหลายจะเป็นสภาและผู้ บริหารชุดแรกของเทศบาลเมือง
สะเตงนอก ปัจจุบันนีก้ ารบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นหนึ่งใน
สามของการบริหารราชการแผ่นดิน ราชการส่วนท้องถิ่นมีความสาคัญ
อย่างมาก ในฐานะที่ได้รับการกระจายอานาจตามกฎหมาย โดยเฉพาะ
กฎหมายสูงสุด คือ รั ฐธรรมนูญแห่งราชอ าณาจักรไทย ฉบับปัจจุบัน
ปี ๒๕๕๐ ซึ่งได้ให้อานาจให้กระจายอานาจการปกครองท้องถิ่นมา
ถึงแม้วา่ จะมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขรัฐธรรมนูญอีกต่อไปในวันข้างหน้า
ก็ตาม ในหลักการกระจายอานาจจะไม่กระจายอานาจให้นอ้ ยกว่านี้ มี
แต่จะเพิ่มขึน้ แต่อย่างไรก็ตามในเรื่องการกระจายอานาจมีความเข้าใจ
ที่ยังไม่ถูกต้องอย่างมากมาย การกระจาย
อานาจของราชการ
ส่วนท้องถิ่นต้องขอให้ทุกท่านได้ตระหนักว่าราชการส่วนท้องถิ่นนัน้
ท่านมีหน้าที่หลัก คือ การบ ริหารสาธารณะ ซึ่งท่านทั้งหลาย คงทราบ
อยู่แล้ว แต่การกระจายอานาจให้ราชการส่วนท้องถิ่นนัน้ มิได้กระจาย
อานาจทางด้านนิติบัญญัติ หรือ ทางด้านตุลาการ นิตบิ ัญญัติเป็นเรื่อง
ของสภานิตบิ ัญญัติแห่งชาติ คือ วุฒิสภา อานาจตุลาการในปัจจุบัน
เรามีระบบศ าล ๒ชั้น คือ ศาลยุติธรรม และศาล ปกครอง ในส่วนของ
การกระจายอานาจทางการ บริหารนัน้ ได้กระจายอานาจในการ
บริหารสาธารณะ แต่ทั้งที่เขาเข้าใจผิด คือ อานาจการบริหาร
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อานาจทางด้านการปกครอง อานาจในด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย
ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายอาญา กฎหมายแพ่ง และกฎหมายปกครองอื่นๆ
ก็ตาม กฎหมายเหล่านีม้ ิ ไดกระจายอานาจมาให้ราชการส่วนท้องถิ่น
ฉะนั้นท่านจะต้องตระหนักไว้ตรงนี้ มิฉะนั้นแล้วการดาเนินการใน
ราชการส่วนท้องถิ่นจะเข้าใจผิดในบทบาทได้ ในเรื่องกิจกรรมการ
บริการสาธารณะในปัจจุบันนั้น มีความเกี่ยวข้องกับประชาชนเป็น
อย่างมาก เพราะฉะนั้นอานาจดั้งเดิมที่เคยอยู่ ในราชการส่วนกลาง
และราชการส่วนภูมิภาคได้กระจายอานาจเหล่านีม้ ายังราชการส่วน
ท้องถิ่นเป็นจานวนมาก โดยเฉพาะภายใต้พระราชบัญญัติกาหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอานาจ อานาจในการบริการสาธารณะที่
อยู่ในอานาจของราชการส่วนภูมิภาค คือ อยู่ในอานาจของ
ผูว้ ่าราชการจังหวัด และนายอาเภอ ในปัจจุบันได้กระจายอานาจ
เหล่านีไ้ ปให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหาร
ส่วนตาบล เกือบหมดแล้ว เพราะในปัจจุบันราชการส่วนภูมิภาคก็จะมี
หน้าที่โดยตรงกับทางท้องถิ่น เพียงประกาศเพียงเท่านั้น คือ การกากับ
ดูแลให้การดาเนินการด้านบริการสาธารณะของการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่นนัน้ ให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย ซึ่งระเบียบกฎหมาย
หลักของเทศบาล คือ พระราชบัญญัติเทศบาล รวมทั้งเรามี
พระราชบัญญัติที่ใช้ร่วมกันระหว่าง อปท . คือ พระราชบัญญัติ
กาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจรวมทั้ งกฎหมายอื่นๆ ที่ได้
มอบความเป็นหน้าที่ให้กับราชการส่วนท้องถิ่น เพราะฉะนั้นเทศบาล
มีหน้าที่ที่ตอ้ งทา หน้าที่ที่อาจจะทา และหน้าที่ที่ได้รับมอบจากราชการ
ส่วนกลาง ซึ่งมีทุกที่ในการบริการสาธารณะในบางส่วน เช่นเดียวกับ
ราชการส่วนท้องถิ่น ในส่วนนีบ้ างครัง้ อาจจะมอบอา นาจให้ราชการ
ส่วนท้องถิ่น ในการดาเนินงานโดยตรง เช่น ในรูปของเงินอุดหนุนให้
ทางท้องถิ่นเสนอขอรับเงินอุดหนุน ซึ่งลักษณะของเงินอุดหนุน เมื่อมี
การขอสนับสนุนจากราชการส่วนท้องถิ่นแล้ว ต้องได้รับการตรวจ
พิจารณาจากบุคลากรของราชการส่วนกลาง คือ ราชการส่วนภูมิภาค
ที่อยู่ ในท้องถิ่น ซึ่งหมายถึง ผู้วา่ ราชการจังหวัด และนายอาเภอ
จังหวัดนั้น เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและความเหมาะสมของ
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โครงการ ในขณะเดียวกันปัจจุบันการบริหารราชการของไทยนั้น
ซึ่งยังเป็นประกาศที่ยังมีความจาเป็นในระบบการบริหารราชกา รส่วน
ภูมภิ าค ปัจจุบันผู้วา่ ราชการจังหวัดนอกจากจะทาหน้าที่ในการดูแล
ราชการส่วนท้องถิ่นแล้ว ยังมีหน้าที่อกี ประการหนึ่ง คือ การอานวย
การบูร ณาการ เพื่อให้การพัฒนาและการแก้ไขปัญหาในองค์รวมของ
ลักษณะพืน้ ที่ หรือ รัฐเอริเทรีย ในแต่ละจังหวัดนั้นให้เป็นไปในทิศทาง
ด้วยกั น เพราะฉะนั้นผูว้ ่าราชการจังหวัดจะต้องคุมการพัฒนาการ
แก้ไขปัญหา ให้เป็นไปในลักษณะการบูรนาการทิศทางเดียวกัน
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้เรานั้น เราประสบปัญหาในหลายๆเรื่อง ทั้ง
ปัญหาที่พ้ืนที่ภูมิภาคอื่นประสบกัน ไม่วา่ จะเป็นปัญหาความยากจน
ปัญหาการเจ็บไข้ได้ป่วย ปัญหาความไม่เป็นธรรม ปัญหาการด้วยทาง
การศึกษา ปัญหาทางด้านยาเสพติด ปัญหาอบายมุขต่างๆ ทุกจังหวัด
มีปัญหาที่คล้ายคลึงกัน ในขณะที่จังหวัดอื่นไม่มีปัญหานี้ แต่จังหวัด
ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส มีปัญหาเช่นเดียวกัน นัน้ คือ ปัญหาจาก
เหตุการณ์ควา มไม่สงบ ที่เกิดขึน้ ในพื้นที่ ในปัจจุบันจังหวัดยะลามี
ผูเ้ สียชีวติ จากเหตูการณ์ความไม่สงบ มาตั้งแต่ปี พ .ศ. ๒๕๔๗ เป็นต้น
มา ซึ่งผู้เสียชีวิตนัน้ ได้รับการรับรองจาก
๓ ฝ่าย คือ นายอาเภอ
ผูก้ ากับ และ ผ บ.ก.ฉก.จ. ให้การรับรองว่าได้ได้มผี เู้ สียชีวติ แล้ว ทั้งสิน้
๑,๒๙๙ ราย ในจานวนนี้ก่อนผมจะเป็นผู้วา่ ราชการจังหวัด เมื่อวันที่
๒๙ ธันวาคม ๑๕๕๔ ส่วนนี้เป็นส่วนสาคัญที่สร้างปัญหาให้กับพี่นอ้ ง
ประชาชนเป็นอย่างมาก เพราะผูเ้ สียชีวติ มีทั้ง กานันผูใ้ หญ่บ้าน
ต้องเสียชีวติ ๘๕ คน ซึ่งนับถือศาสนาอิสลาม ทั้งสิน้ ๘๐ คน
มีอาสาสมัคร เสียชีวติ ๓๔ คน ในจานวนนีม้ ีอาสาสมัครที่เป็นมุสลิม
๒๑ คน มีเพื่อนข้าราชการส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ พลเรือน ทหาร
ตารวจ ต้องเสียชีวติ อีก ๓๐๐ กว่าคน มีพี่นอ้ งประชาชนต้องเสียชีวติ
๘๐๐ กว่าคน เป็นมุสลิม ๕๐๐ กว่าคน ไทยพุทธ ๒๐๐ กว่าคน จานวน
ผูเ้ สียชีวติ นั้น เมื่อไปพิจารณาถึงคนที่ทาให้เสียชีวิตจาการที่ได้จับกุม
ผูก้ ่อเหตุ และผู้กระทาได้บ้าง จากผลการซักถามนัน้ ซึ่งผู้ก่อเหตุมักจะ
เรียกตัวเองว่าเป็นปัตตานีอามี่หรือนักรบปัตตานี เขากล่าวว่า เขาทา
เพื่ออุดมการณ์ในการต่อสู้เพื่อให้พ่นี ้องมุสลิมได้ปลดออกจากการถูก
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กดขี่ขมเหงจากรัฐสยาม สิ่งที่เขาทานั้น เขาได้รับการอนุมัตจิ าก
พระผู้เป็นเจ้า หากเขาต้องตายจากสงคราม ซึ่งเรียกว่า สงครามญีฮัจจ์
เขาจะได้ข้นึ สวรรค์ และไม่เพียงแต่เขาเท่านัน้ แต่เขาจะสามารถนาญาติ
พี่นอ้ ง พ่อแม่ ขึน้ สวรรค์ตามไปด้วนอีก ๔๐ คน เพราะฉะนั้นสิ่งจูงใจ
เหล่านนี้ สิ่งที่เขาทากับผลที่เกิดขึ้นสวนอย่างกันอย่างสิน้ เชิง เพราะ
ผูท้ ี่เสียชีวิตก่อนที่ผมจะมาเป็นผู้วา่ ราชการจังหวัด จานวน ๑,๒๙๙ คน
ผมตรวจสอบเป็นรายบุคคลแล้วว่า บุคคลที่เสียชีวิตไม่มแี ม้แต่คนเดียว
เป็นผู้ที่ไปกดขี่ขม่ เหงพี่น้องมลายูมุสลิมเลย ข้าราชการ ที่เสียชีวิตไม่ว่า
จะเป็นทหาร ตารวจ ครู เป็นข้าราชการที่จะต้องทาหน้าที่ตาม
กฎหมาย เมื่อเป็นข้าราชการถ้าไม่ทาหน้าที่ตามกฎหมายมีความผิด
ตามกฎหมายอาญา มา ตรา ๑๕๗ ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ถามว่า
ข้าราชการที่สร้างเงื่อนไขตามที่ผู้ก่อความไม่สงบ หรือนักรบปัตตานี
กล่าวอ้างนัน้ มีหรือไม่ คาตอบก็คือ มี แต่ปรากฏว่าผู้ที่ก็เหตุ ผูท้ ี่ไป
สร้างความเจ็บแค้นให้กับพี่นอ้ งประชาชนมลายูมุสลิม หรือแม้แต่
ข้าราชการที่ไปก่อเหตุกระทาผิดกฎหมายถึงขั้นร้ายแรง เช่น ค้ายาเสพ
ติด ซึ่งมีอยู่นั้นปรากฏว่าข้าราชการบรรดาผู้ก่อเหตุไม่ได้ถูกลงโทษ
แม้แต่รายเดียว ผู้ก่อเหตุก็ยังคงลอยนวล RKK ก็ไม่เห็นไปทาอะไร
นักรบปัตตานีก็ไม่ได้ไปทาอะไร แต่ข้าราชการที่สูญเสียชีวิตแล้วแต่เป็น
ข้าราชการที่บริสุทธิ์ทั้ง สิน้ นัน้ คือ สภาพการณ์ปัญหาที่เกิด ซึ่งเป็น
เรื่องที่เราต้องช่วยกับแก้ไขปัญหา ภายใต้ยุทธศาสตร์พระราชทานของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่กาหนดไว้ว่า เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา
ผมเองมาเป็นผู้วา่ ราชการจังหวัด ผมเลยกาหนดว่า เราต้องตั้งเงื่อนไข
สู่ยุทธศาส ตร์ร่วมกัน ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่ผู้วา่ ราชการจังหวัดต้องนา
การบูรนาการให้ราชการทั้งส่วนท้องถิ่น คือ ท่านที่สภา และราชการ
ส่วนภูมิภาค ซึ่งมีอยู่ ๓๔ หน่วยงานในจังหวัดยะลา และราชการ
ส่วนกลาง ซึ่งมีขา้ ราชการมาปฏิบัติงานอยู่ในจังหวัดยะลาอีกประมาณ
๑๗๐ หน่วยงาน ให้ขั บเคลื่อนไปสู่วิสัยทัศน์อันเดียวกัน นั่นคือ
ให้จังหวัดยะลาเป็นเมืองน่าอยู่ คู่สันติสุข ทาไมผมถึงได้ยึดยุ ทธศาสตร์
นี้ ยุทธศาสตร์นมี้ ิใช่ยุทธศาสตร์ที่ผมกาหนดขึน้ มา แต่เป็นยุทธศาสตร์
ที่พวกเราชาวจังหวัดยะลาได้รว่ มกันกาหนดขึ้นมาเป็นเวลานานปีแล้ว
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ผมมาอยู่ที่จังหวัดยะลาครัง้ แรก ผมได้มาอยู่ ณ ศอบต . ปี ๒๕๒๘
จังหวัดเราเป็นเมืองที่น่าอยู่ ในขณะที่จังหวัดอื่นๆ มีเหตุการณ์ต่าง ๆ
จังหวัดยะลาได้รับรางวัลหลายต่อหลายรางวัล ไม่ว่าจะเป็นเมือง
สะอาด เป็นเมืองที่มผี ังเมืองสวยที่สุด เป็นเมืองที่มผี ลการพัฒนาทั้งใน
ระดับชุมชนเมือง ชุมชนหมูบ่ ้าน ได้รางวัลแล้วหลายรางวัล จนบางครั้ง
ได้รางวัลติดต่อกันเป็นเวลา ๓-๔ ปี จนกระทรวงที่ให้รางวัลต้อง
ขอร้อ งไม่ให้จังหวัดยะลาส่งประกวดอีกต่อไป ในปี ๒๕๔๐ จังหวัด
ยะลา ได้รางวัลในระดับโลกจากองค์กรอนามัยโลก คือ รางวัล
Healthy City ผูว้ ่าราชการจังหวัดสมัยนั้นร่วมกับส่วนราชการต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องได้รว่ มกันแปลงความหมายเป็นภาษาไทยว่า เมืองน่าอยู่
จึงเป็นที่ มาของวิสัยทัศน์ “ยะลาเมืองน่าอยู่ ” แต่ในขณะเดียวกัน
จังหวัดชายแดนภาคใต้เรามีเหตุการณ์ความไม่สงบ จึงได้เพิ่มประโยค
ใหม่เป็น “ยะลาเมืองน่าอยู่ คู่สันติสุข ” นั่นคือ วิสัยทัศน์ ผมในฐานะ
ผูว้ ่าราชการจังหวัดจะต้องนาทุกส่วนมุง่ ไปสู่วิสัยทัศน์นี้ ซึ่งเป็น
วิสัยทัศน์ ที่เราทุกคน ยังคงมุ่งหวังที่จะเป็นอยู่ เราได้กาหนด
ยุทธศาสตร์ ไว้ว่า “รวมพลังสร้างสุข ยุคการพัฒนา ปวงประชา
ปลอดภัย ” การสร้างสุขนัน้ ก็คือ การบาบัดทุกข์บารุงสุข คือ ทุก
ทั้งหลายของพี่น้องประชาชนในจังหวัดยะลา ซึ่งเป็นทุกที่มเี หมือน
จังหวัดอื่นๆ ปวงประชาปลิดภัยคือ การสร้างความปลอดภัยในชีวติ
และทรัพย์สินให้กับพี่นอ้ งมนจังหวัดยะลา ซึ่งเรามีปัญหาที่พิเศษกว่า
จังหวัดอื่นๆ ขณะนีเ้ รามีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบไปกว่า
๑,๓๐๐ กว่าศพ ยุคการพัฒนาคือ การพัฒนาคุณภาพการบริหาร
ราชการของราชการส่วนภูมิภาค ซึ่งผู้วา่ มีหน้าที่ใน การประสานงาน
เท่านั้น แต่บางส่วนปลัดกระทรวงอธิบดี หัวหน้าหน่วยงาน จะมอบ
อานาจให้กากับดูแลบ้าง บางหน่วยให้อานาจในการบังคับบัญชา แต่
ชิน้ งานทั้งหมดจะต้องอยู่ภายใต้อานาจบูรนาการของผู้วา่ ราชการ
จังหวัด เพื่อมุง่ สูว่ ิสัยทัศน์ที่พวกเรามุ่งหวังกัน ผมมีความมุง่ หวังที่ จะ
พัฒนาระบบบริหารทั้งระบบ รวมทั้งการบริหารสมรรถภาพของแต่ละ
ท่านเอง ซึ่งปัจจุบันกระทรวง มหาดไทยได้ให้การสนับสนุนการบริหาร
ศักยภาพของสมาชิกแต่ละท่าน รวมทั้งผูบ้ ริหาร ทั้งในเรื่องการ
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เพิ่มเติมความรูเ้ กี่ยวกับอานาจหน้าที่ รวมทั้งเพิ่มเติมวุฒิทางการศึกษา
เช่น ท่านที่ยัง ศึกษา ไม่ได้จบปริญญาตรี ปัจจุบันนีท้ างกระทรวง
มหาดไทย ได้สนับสนุนให้ได้ศึกษาจนจบปริญญาตรี และสามารถ
ศึกษาต่อได้ในเขตพืน้ ที่มหาวิทยาลัย ราชภัฎยะลา ส่วนท่านที่ศึกษาจบ
ระดับปริญญาตรีแล้วหากประสงค์จะศึกษาต่อในระดับปริ ญญาโท ก็
ยังมีทุนสนับสนุนต่อได้ ผมยินดีที่จะให้การสนับสนุนท่านอีกครั้ง หนึ่ง
ทั้งในส่วนของเงินอุดหนุน ซึ่งเทศบาลจาเป็นที่จะต้องเสาะแสวงหาจาก
ราชการส่วนกลาง ซึ่งทางส่วนกลางมีงานที่จะมอบหมายให้ท้องถิ่นได้
ดาเนิน เพราะฉะนั้นจะเป็นหน้าที่ของท่านทั้งหลาย ที่จะต้องแสวงหาว่า
หน่วย ราชการ ส่วน กลางส่วนใดบ้างมีงบประมาณโครงการได้
มอบหมายงานให้ท้องถิ่น ปฏิบัติ ซึ่งเราคงจะต้องมี ความคล่องตัวและ
มีความสามารถที่จะติดต่อเชื่อมโยง เพื่อให้เราได้โครงการจากราชการ
ส่วนกลางมาดาเนินการในพืน้ ที่ เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประช าชน
นั่นคือสิ่งที่ผมขอฝากและยินดี ในฐานะที่ผมเป็นพี่ใหญ่ในวงการ
ราชการ เพราะผมรับราชการมาก่อนทุกท่าน อยู่ในระบบการบริหาร
ราชการแผ่นดินมาก่อน ในส่วนท้องถิ่น แม้วา่ ผมไม่มคี วามสามารถ
ที่จะไปลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภา หรือนายกเทศมนตรีดังเช่น
ทุก ๆ ท่าน ผมขอยกย่องว่า ทุกท่านมีความ สามารถที่ทาให้ประชาชน
เลือกท่านมาเป็นตัวแทนตาบล แต่อย่างไรก็ตาม ผมเคยมีประสบการณ์
ทั้งในส่วนที่เป็น ปลัดพัฒนา ระดับอาเภอ ผมเคยเป็นปลัดสุขาภิบาล
เคยเป็นผู้ตรวจการส่วนท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส และเคย
เป็น
เทศมนตรีเทศบาลเมืองนราธิวาส ชุดรักษาการ ผมพอมีประสบการณ์
ที่จะแนะนาเสมือนเป็นพี่ให้ท่านทั้งหลายได้ เพื่อจะได้ประคับประคอง
ให้ราชการส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะราชการส่วนท้องถิ่นไทย ซึ่งปัจจุบัน
เราได้กระจายอานาจมาสู่รากหญ้ามากขึ้น กระจายอานาจให้ถึงทุก
ชุมชนทุกย่อมของแผ่นดิน ไม่เพียงแต่ระดับเทศบาลเพียงเท่านั้น แต่ยัง
กระจายอานาจไปจนถึงระดับตาบล
ซึ่งสิ่งเหล่านี้ ผมหวัง
เป็นอย่างยิ่งว่า การบริหารในรูปการปกครองถิ่นจะได้เกิด
ประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล และส่งผลให้การบริการสาธารณะ
ตามหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เกิดประโยชน์กับ

- ๑๐ –
ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา

ประชาชนโดยตรง นั่นคือการนามาซึ่งความสุขของประชาชน และจะ
เป็นไปตามสิ่งที่ผมมุง่ หวัง โดยเป้าหมายที่อยากจะเห็นประชาชน
จังหวัดยะลาอยู่ดีกินดี อยู่เย็นเป็นสุขตลอดจนอยู่รอดปลอดภัย นั่นคือ
สิ่งที่ผมมุง่ หวัง และหวังเ ป็นอย่างยิ่งว่าท่านทั้งหลายจะได้ขับเคลื่อน
ช่วยสนับสนุนในส่วนการแก้ไขปัญหา แม้ว่าไม่ใช่หน้าที่ของท่าน
โดยตรง แต่ท่านอาจจะมีหน้าที่ทาเพื่อสนับสนุนให้การบริหารราชการ
โดยเฉพาะส่วนภูมิภาค ซึ่งก็มีหน้าที่ในการสร้างความปลอดภัยในชีวติ
และทรัพย์สินในการแก้ไขปัญหายาเสพ ติด ราชการส่วนท้องถิ่นจะ
สามารถให้ความสุข ความปลอดภัยให้กับประชาชน และให้การบริหาร
ราชการเรามีคุณภาพ
บัดนี้ เพื่อให้การดาเนินการเป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗
(แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔) กระผมขอเปิดการประชุม
สภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก ครั้งแรก ณ บัดนี้

นายอนุชิต กิตติพุฒิพงศ์
ปลัดเทศบาล

ขอกราบขอบคุณท่านผู้วา่ ราชการจังหวัดยะลาเป็นอย่างสูง
ที่ได้ให้เกียรติเปิดการประชุมสภาครั้งแรกในวันนี้ ลาดับต่อไปเข้าสู่การ
ประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก ผมในฐานะปลัดเทศบาลเมือง
สะเตงนอก และเป็นเลขานุการสภ าชั่วคราว ขออนุญาตอ่านระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๗ (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔)
ข้อ ๖ ภายหลังประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
ครบตามจานวนแล้ว ผูว้ ่าราชการจังหวัดสาหรับองค์การบริหารส่วน
จังหวัดหรือเทศบาล นายอาเภอสาหรับองค์การบริหารส่วนตาบล ต้อง
กาหนดให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มาประชุมสภาท้องถิ่นครั้งแรกภายใน
ระยะเวลาที่กฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนัน้ กาหนด
ข้อ ๗ ในการประชุมสภาท้องถิ่นตามข้อ ๖ เมื่อผู้วา่ ราชการ
จังหวัดสาหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเทศบาล และนายอาเภอ
สาหรับองค์การบริหารส่วนตาบล เปิดประชุมสภาท้องถิ่นแล้ว ให้ปลัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเลขานุการสภาท้องถิ่นชั่วคราว โดยให้

- ๑๑ –
นายอนุชิต กิตติพุฒิพงศ์
ปลัดเทศบาล

เชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นผูม้ ีอายุมากที่สุดซึ่งอยู่ในที่ประชุมสภาท้องถิ่น
คราวนัน้ เป็นประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราว หากสมาชิกสภาท้องถิ่นผูม้ ี
อายุมากที่สุดไม่รับเป็นประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราว ให้เชิญสมาชิก
สภาท้องถิ่นผูม้ ีอายุมากที่สุดรองลงมาตามลาดับซึ่งอยู่ในที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นคราวนัน้ เป็นประธานสภาชั่วคราว เพื่อทาหน้าที่ เป็นประธานที่
ประชุมนาสมาชิกสภาท้องถิ่นปฏิญาณตนตามที่กฎหมายว่าด้วย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกาหนด และดาเนินการเลือกประธานสภา
ท้องถิ่น
ในกรณีที่มสี มาชิกสภาท้องถิ่นผูม้ ีอายุสูงสุดมากกว่าหนึ่งคน
ให้ใช้วิธีจับสลาก
วิธีจับสลากเลือกประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราว ให้ผู้วา่ ราชการ
จังหวัดสาหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเทศบาล นายอาเภอ
สาหรับองค์การบริหารส่วนตาบล ดาเนินการให้คนที่มอี ายุสูงสุด
เท่ากันตกลงกันเสียก่อน ว่าจะให้คนใดเป็นคนจับสลากก่อนหลัง หาก
ตกลงกันไม่ได้ ให้ผู้วา่ ราชการจังหวัดหรือนายอาเภอจับสลาก ว่าคนใด
จะเป็นคนจับสลากกก่อน แล้วให้จัดทาบัตรสลาก ชนิด สี และขนาด
อย่างเดียวกัน มีจานวนเท่ากับจานวนสมาชิกสภาท้องถิ่นที่มอี ายุสูงสุด
เท่ากัน โดยเขียนข้อ ความว่า “ได้เป็นประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราว ”
เพียงบัตรเดียว นอกนั้นเขียนข้อความว่า “ไม่ได้เป็นประธานสภา
ท้องถิ่นชั่วคราว”
ผมได้อา่ นระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ .ศ. ๒๕๔๗ (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๕๔ แล้วให้ท่านสมาชิ กสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอกผูท้ รงเกียรติ
ทุกท่านได้รับ ทราบเกี่ยวกับข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ .ศ.
๒๕๔๗ (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ผมในฐานะที่เป็น
เลขานุการสภาชั่วคราว ได้ตรวจสอบสมาชิกสภาเทศบาลที่มีอายุมาก
ที่สุดในที่น้ี คือ นายปฐม ปันสรณะ สมา ชิกเทศบาลเมืองสะเตงนอก
เขตเลือกตั้งที่ ๒ ผมขอใคร่เรียนเชิญท่านทาหน้าที่ประธานสภา
เทศบาลเมืองสะเตงนอกชั่วคราว ขอเรียนเชิญครับ

- ๑๒ –
ประธานสภาชั่วคราว

กระผมนายปฐม ปันสรณะ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตง
นอก เขตเลือกตั้งที่ ๒ พรรคประชาธิปัตย์
เรียนท่านผู้วา่ ราชการจังหวัดยะลา คณะผูบ้ ริหาร สมาชิกสภา
เทศบาลเมืองสะเตงนอก ปลัดเทศบาล สมาชิกสภา และผู้ทรงเกียรติ
ทุกท่าน ก่อนอื่น กระผมขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติผมมาทาหน้าที่
เป็นประธานสภาชั่วคราว ลาดับจากนี้ ผมขอดาเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๑
ประธานสภาชั่วคราว

เรื่องการกล่าวคาปฏิญาณตน
ผมขอเชิญสมาชิกสภาทุกท่าน ยื่นขึน้ และกล่าวคาปฏิญาณ
ตามกระผม เมื่อกระผมกล่าวว่า “ข้าพเจ้า ” ขอให้สมาชิกสภาทุกท่าน
กล่าวชื่อและสกุลของตนด้วย
“ข้าพเจ้า /จะรักษาไว้ /และปฏิบัติตาม /ซึ่งรัฐธรรมนูญ /แห่ง
ราชอาณาจักรไทย/ทั้งจะซื่อสัตย์สุจริต/และปฏิบัติหน้าที่ /เพื่อประโยชน์
ของท้องถิ่น”
ขอบคุณทุกท่านครับ เชิญทุกท่านนั่งลงครับ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องการเลือกและแต่งตั้งประธานสภา

ประธานสภาชั่วคราว

ต่อไป ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องการเลือกและแต่งตัง้
ประธานสภา ผมขอเรียนเชิญเลขานุการสภาชั่วคราว ได้ชแี้ จงระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ .ศ.
๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ เกี่ยวกับวิธีการ
เลือกประธานสภา ขอเรียนเชิญครับ

เลขานุการสภาชั่วคราว

ขอบคุณท่านประธานสภาครับ ผมขออนุญาต อ่านระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ .ศ.
๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
ข้อ ๘ วิธีเลือกประธานสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่
ละคนมีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่งที่ตนเห็นว่าสมควรให้
เป็นผู้ดารงตาแหน่งประธานสภาท้องถิ่น การเสนอนัน้ ต้องมีสมาชิก

- ๑๓ –
เลขานุการสภาชั่วคราว

สภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน โดยให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละ
คนมีสทิ ธิรับรองได้เพียงครั้ งเดียว ชื่อที่เสนอไม่จากัดจานวน และให้
สมาชิกสภาท้องถิ่นลงคะแนนเลือกจากชื่อเหล่านั้น โดยวิธีเขียนชื่อตัว
และชื่อสกุลของผู้ที่ถูกเสนอชื่อคนละหนึ่งชื่อ เมื่อตรวจนับแล้วให้
ประธานที่ประชุมประกาศคะแนนต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นผูไ้ ด้คะแนน
สูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือก ถ้ามี ผูไ้ ด้คะแนนสูงสุดเท่ากันอีก ให้ใช้วธิ ีจับ
สลากเฉพาะผูไ้ ด้คะแนนสูงสุดเท่ากัน
วิธีการเสนอชื่อและการรับรองตามวรรคหนึ่งให้นาความในข้อ
๓๙ มาใช้บังคับโดยอนุโลม โดยให้สมาชิกสภายกมือให้พ้นศีรษะ
ให้ประธานที่ประชุมเชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่าสองคน
ช่วยตรวจนับคะแนน
วิธีจับสลากตามวรรคหนึ่งให้ประธานที่ประชุมดาเนินการให้
ผูไ้ ด้คะแนนสูงสุดเท่ากันตกลงกันเสียก่อน ว่าจะให้ผู้ใดเป็นผู้จับสลาก
ก่อนหลัง หากตกลงกันไม่ได้ให้ประธานที่ประชุมจับสลากว่
าผูใ้ ด
จะเป็นผู้จับสลากก่อนหลัง แล้วให้จัดทาบัตรสลาก ชนิด สี และขนาด
อย่างเดียวกันตามจานวนผูไ้ ด้รับคะแนนสูงสุดเท่ากัน โดยเขียน
ข้อความว่า “ได้รับเลือกเป็นประธานสภาท้องถิ่น ” เพียงบัตรเดียว
นอกนั้นเขียนข้อความว่า “ไม่ได้รับเลือกเป็นประธานสภาท้องถิ่น”
ข้อ ๙ ในกรณีการเลือกประธานสภาท้องถิ่นในการประชุมสภา
ท้องถิ่นครั้งแรกตามข้อ ๖ ให้ผู้วา่ ราชการจังหวัดหรือนายอาเภอ
แล้วแต่กรณี ดาเนินการแต่งตั้งทันทีเมื่อการเลือกประธานสภาท้องถิ่น
แล้วเสร็จ และให้ประธานสภาท้องถิ่นที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่
ประธานที่ประชุมสภาท้องถิ่นในครั้งนั้นต่อไป
ข้อ ๑๔ ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภา
ท้องถิ่น หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอชื่อผูส้ มควรได้รับ
การแต่งตั้งเพียงตาแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผูน้ ั้นได้รับเลือก
ผมได้อา่ นเกี่ยวกับวิธีการเลือกและแต่งตั้ งประธานสภาให้ท่าน
สมาชิกผูท้ รงเกียรติได้รับทราบ ท่านสมาชิกท่านใดไม่เข้าใจหรือมีขอ้
สงสัยประการใด โปรดหารือในที่ประชุมได้ ผมขอเรียนเชิญท่าน
ประธานสภาชั่วคราวดาเนินการต่อครับ

- ๑๔ –
ประธานสภาชั่วคราว

เมื่อทุกท่านรับทราบวิธีการเลือกประธานสภาแล้ว ผมขอให้
สมาชิกสภาเทศบาล เสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่าสมควรเป็นประธานสภา
เทศบาลเมืองสะเตงนอก ขอเรียนเชิญสมาชิกสภาเสนอชื่อครับ

นายอดุลย์ แวโวะ
เรียนผูว้ ่าราชการจังหวัดยะลา ท่านประธานสภา ตลอดจน
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๓ ผูเ้ ข้าร่วมการประชุมที่ทรงเกียรติทุกท่าน ผมนายอดุลย์ แวโวะ
สมาชิกสภาเ ทศบาลเมืองสะเตงนอก เขตเลือกตั้งที่ ๓ ขอเสนอนาย
อับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ เป็นประธานสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
ประธานสภาชั่วคราว
ขอผูร้ ับรองด้วยครับ
นายอับดุลเลาะ กาซอ
ผมขอรับรองให้นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ เป็นประธาน
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๓ สภาเทศบาลเมืองสะเตงนอกครับ
นายบากอรี บาเก็ง
ผมขอรับรองให้นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ เป็นประธาน
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ สภาเทศบาลเมืองสะเตงนอกครับ
นางอุมาพร ใจแผ้ว
กราบเรียนผู้วา่ ราชการจังหวัดยะลา ท่านนายกเทศมนตรี และ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ สมาชิกสภาผูท้ รงเกียรติ ทุกท่าน ดิฉันนางอุมาพร ใจแผ้ว สมาชิกสภา
เทศบาลเมืองสะเตงนอก เขตเลือกตั้งที่
๒ ขออนุญาตเสนอนาย
บัญชา ศิริ เป็นประธานสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
ประธานสภาชั่วคราว

ขอผูร้ ับรองด้วยครับ

จ.ส.ต.วรดร รอดทุกข์
ผมขอรับรองให้นายบัญชา ศิริ เป็นประธานสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ เมืองสะเตงนอกครับ
นายปฐม ปันสรณะ
ผมขอรับรองให้นายบัญชา ศิริ เป็นประธานสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ เมืองสะเตงนอกครับ
ประธานสภาชั่วคราว

ไม่ทราบว่ามีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอชื่อเพิ่มเติม ขอเรียน
เชิญครับ เมื่อไม่มี ผมจะขอให้สมาชิกลงคะแนนครับ ขอเรียนเชิญครับ

- ๑๕ –
นายอับดุลนาเซร์ ฮะ
ขออนุญาตท่านประธานสภาครับ การลงคะแนน หมายความ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ว่าจะให้ลงคะแนนอย่างไร ลงคะแนนแบบเปิดเผย หรือแบบลับครับ
ท่านประธานสภาต้องถามสมาชิกก่อน ขอบคุณครับ
ประธานสภาชั่วคราว
เลขานุการสภาชั่วคราว

ผมขอเรียนเชิญเลขานุการสภาชั่วคราวชีแ้ จงรายละเอียดครับ
ขออนุญาตที่ประชุมครับ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ .ศ. ๒๕๔๗ (แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
ข้อ ๘ วิธีเลือกประธานสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่
ละคนมีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่งที่ตนเห็นว่าสมควรให้
เป็นผู้ดารงตาแหน่งประธานสภาท้องถิ่น การเสนอนัน้ ต้องมีสมาชิก
สภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน โดยให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละ
คนมีสทิ ธิรับรองได้เพียงครั้งเดียว ชื่อที่เสนอไม่ จากัดจานวน และให้
สมาชิกสภาท้องถิ่นลงคะแนนเลือกจากชื่อเหล่านั้น โดยวิธีเขียนชื่อตัว
และชื่อสกุลของผู้ที่ถูกเสนอชื่อคนละหนึ่งชื่อ เมื่อตรวจนับแล้วให้
ประธานที่ประชุมประกาศคะแนนต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นผูไ้ ด้คะแนน
สูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือก ถ้ามีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ ากันอีก ให้ใช้วธิ ีจับ
สลากเฉพาะผูไ้ ด้คะแนนสูงสุดเท่ากัน
วิธีการเสนอชื่อและการรับรองตามวรรคหนึ่งให้นาความในข้อ
๓๙ มาใช้บังคับโดยอนุโลม โดยให้สมาชิกสภายกมือให้พ้นศีรษะ
ให้ประธานที่ประชุมเชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่าสองคน
ช่วยตรวจนับคะแนน
วิธีจับสลากตา มวรรคหนึ่งให้ประธานที่ประชุมดาเนินการให้
ผูไ้ ด้คะแนนสูงสุดเท่ากันตกลงกันเสียก่อน ว่าจะให้ผู้ใดเป็นผู้จับสลาก
ก่อนหลัง หากตกลงกันไม่ได้ให้ประธานที่ประชุมจับสลากว่าผู้ใด
จะเป็นผู้จับสลากก่อนหลัง แล้วให้จัดทาบัตรสลาก ชนิด สี และขนาด
อย่างเดี ยวกันตามจานวนผูไ้ ด้รับคะแนนสูงสุดเท่ากัน โดยเขียน
ข้อความว่า “ได้รับเลือกเป็นประธานสภาท้องถิ่น ” เพียงบัตรเดียว
นอกนั้นเขียนข้อความว่า “ไม่ได้รับเลือกเป็นประธานสภาท้องถิ่น”

- ๑๖ –
เลขานุการสภาชั่วคราว

วิธีการเลือกขอให้สมาชิกผูท้ รงเกียรติ เขียนชื่อตัว ชื่อสกุล ผู้ ที่
ถูกเสนอชื่อท่านละหนึ่งชื่อ ในการลงคะแนน ไม่ทราบว่าท่านสมาชิก
ท่านใดมีข้อสงสัย เรียนเชิญหารือได้ครับ

นายอับดุลนาเซร์ ฮะ
ขออนุญาตที่ประชุม ผมนายอับดุลนาเซร์ ฮะ สมาชิกสภา
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ เทศบาลเมืองสะเตงนอก เขตเลือกตั้งที่ ๑ ผมขอเสนอให้มีการเลือก
ผูด้ ารงตาแหน่งประธานสภา แบบเปิดเผยครับ
นายอันวาร์ มูซอ
นักส่งเสริมการปกครองฯ

ขออนุญาตครับ ผมตัวแทนจากสานักงานส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น จังหวัดยะลา เนื่องจากระเบียบได้กาหนดไว้ชัดเจนว่า
การเลือกประธานสภา ต้องเลือกด้วยการเขียนชื่อ ตัวและชื่อ สกุล ผู้ที่
จะดารงตาแหน่งประธานสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก เพราะฉะนั้น
การดาเนินการต้องดาเนินให้เป็นไปตามระเบียบกาหนด ขอบคุณครับ

ประธานสภาชั่วคราว

ขอเรียนเชิญ เลขานุการสภาชั่วคราวทาหน้าที่นับคะแนนครับ
และขอเรียนเชิญสมาชิกสภา เป็นกรรมการนับคะแนนด้วยครับ

ที่ประชุม

ผลการนับคะแนน
ท่านที่หนึ่ง นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ ได้รับคะแนน
๑๓ คะแนน
ท่านที่สอง นายบัญชา ศิริ ได้รับคะแนน ๔ คะแนน
งดออกเสียง ๑ คะแนน

ประธานสภาชั่วคราว

ผลการคัดเลือกประธานสภา ปรากฏว่า นายอับดุลอาซิซ
หะยีปิยวงศ์ ได้รับเลือกให้เป็นประธานสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
ด้วยคะแนน ๑๔ คะแนน ผมขอพักการประชุม ๕ นาที

- ๑๗ –
ประธานสภาชั่วคราว

เรียนเชิญสมาชิกสภาเทศบาลประชุมสภาต่อ
และขอ
มอบหมายให้เลขานุการสภาชั่วคราวได้อ่านคาสั่งแต่งตัง้ ประธานสภา
เทศบาลเมืองสะเตงนอก ขอเรียนเชิญครับ

เลขานุการสภาชั่วคราว

ขอบคุณท่านประธานสภาครับ

คาสั่งจังหวัดยะลา
ที่ ๖๖๔/๒๕๕๕
เรื่อง แต่งตั้งประธานสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
-----------------ด้วย ผู้วา่ ราชการจังหวัดยะลา ได้ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
ครั้งแรก ในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕ เพื่อเลือกประธานสภาเทศบาลและรองประธานสภาเทศบาล โดย
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๔ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ .ศ. ๒๔๙๖ แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๔ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ .ศ.
๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ และตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
ครั้งแรก เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕ จึงแต่งตั้งนายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ ให้ดารงตาแหน่ง
ประธานสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
ทั้งนี้ ตัง้ แต่บัดนีเ้ ป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕
เดชรัฐ สิมศิริ
(นายเดชรัฐ สิมศิริ)
ผูว้ ่าราชการจังหวัดยะลา
เลขานุการสภาชั่วคราว

ขอแสดงความยินดีกับประธานสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
ขอเรียนเชิญประธานสภาชั่วคราว ดาเนินการต่อครับ

- ๑๘ –
ประธานสภาชั่วคราว

กระผมนายปฐม ปันสรณะ สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
สะเตงนอก เขตเลือกตั้งที่ ๒ ขอกล่าวขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาล
ที่ให้ความร่วมมือในการคัดเลือกประธานสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
และเชิญสมาชิกโปรดปรบมือแสดงความยินดีกับประธานสภาที่ได้รับ
เลือก พร้อมทั้งขอเรียนเชิญประธานสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
ขึน้ ทาหน้าที่ตอ่ ไป ขอขอบคุณมากครับ

นายอนุชิต กิตติพุฒิพงศ์
ปลัดเทศบาล

ขออนุญาตท่านผู้วา่ ราชการจังหวัดยะลา ได้โปรดมอบช่อ
ดอกไม้ให้แก่ท่านนายกเทศมนตรี และประธานสภาเทศบาลเมือง
สะเตงนอก ใคร่ขอเรียนเชิญครับ

ประธานสภา

เรียนท่านปลัดเทศบาลเมืองสะเตงนอก นายกเทศมนตรี และ
คณะบริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก และผูม้ ีเกียรติทุก
ท่าน ขอความสันติสุขจงมีแด่ท่านทั้งหลาย กระผมนาย อับดุลอาซิซ
หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก เขตเลือกตั้งที่ ๑ ผม
ขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอกทุกท่านที่ได้ให้ความ
ไว้วางใจให้ผมเป็นประธานสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก ผมจะทา
หน้าที่ดว้ ยความซื่อสัตย์สุจริต ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้ วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ .ศ. ๒๕๔๗ (แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่อง การเลือกรองประธานสภาและเลขานุการสภา
๓.๑ การเลือกรองประธานสภา

ประธานสภา

ก่อนจะมีการเลือกรองประธานสภา ผมขอเรียนเชิญสมาชิก
สภาเทศบาลเมืองสะเตงนอกทุ กท่าน แนะนาตัวเพื่อทาความรูจ้ ักในที่
ประชุมสภาแห่งนี้

นายบากอรี บาเก็ง
สวัสดีครับผมนายบากอรี บาเก็ง สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ สะเตงนอก เขตเลือกตั้งที่ ๑ ทีมพัฒนาเมืองสะเตงนอก ขอบคุณครับ

- ๑๙ –
นายอับดุลนาเซร์ ฮะ
สวัสดีครับผมนายอับดุลนาเซร์ ฮะ สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ สะเตงนอกเขต ๑ ขอบคุณครับ
นายมะยูโซ๊ะ โต๊ะแว
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑

สวัสดีครับผมนายมะยูโซ๊ะ โต๊ะแว สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
สะเตงนอกเขต ๑ ขอบคุณครับ

นายสุกรี เจ๊ะเงาะ
สวัสดีครับท่านประธานสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอกผม
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ นายสุกรี เจ๊ะเงาะ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอกเขต
ขอบคุณครับ
นายกราซี แวนลัย
ผมนายกราซี แวนะลัย สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ เขต ๑ ขอบคุณครับ
นายสมชัย หิตานุกูล
สวัสดีครับผมนายสมชัย หิตานุกุล สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ สะเตงนอกเขต ๑
นายดอเลาะ สะหัดอีตา
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑

สวัสดีครับผมนายดอเลาะ สะหัดอีตา สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองสะเตงนอกเขต ๑

นายปฐม ปันสรณะ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒

สวัสดีครับผมนายปฐม ปันศรณะ ในนามพรรคประชาธิปัตย์
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก เขต ๒ ขอบคุณครับ

จ.ส.ต.วราดร รอดทุกข์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒

สวัสดีครับผม จ.ส.ต.วราดร รอดทุกข์ สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองสะเตงนอกเขต ๒

นายบัญชา ศิริ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒
นางอุมาพร ใจแผ้ว

สวัสดีครับผมนายบัญชา ศิริ สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
สะเตงนอก เขต ๒
สวัสดีค่ะ ท่านประธานสภา ดิฉันนางอุมาพร ใจแผ้ว

๑

- ๒๐ –
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอกเขต ๒ ขอบคุณค่ะ
นายกานต์ชนก กู้เกียรตินาวบุตร
สวัสดีครับ ท่านประธานสภาที่เคารพ ผมนายกานต์ชนก
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๓ กู้เกียรตินาวบุตร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอกเขต ๓
นายอิทธินันท์ สาเฮาะ
สวัสดีครับ ผมนายอิทธินันท์ สาเหาะ สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๓ เมืองสะเตงนอกเขต ๓
เรียนท่านประธานเทศบาลเมืองสะเตงนอก คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๓ สมาชิ กเทศบาลเมืองสะเตงนอก ผมนายศราวุ ธ อับดุลกอเดร์ ยานยา
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก เขตเลือกตั้งที่ ๓
นายศราวุธ อับดุลกอเดร์ ยานยา

นายอดุลย์ แวโวะ
เรียนคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก ผม
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๓ นายอดุลย์ แวโวะ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก เขต ๓
นายเพาซี มะเด็ง
สวัสดีครับ ผมนายเพาซี มะเด็ง สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๓ สะเตงนอก
นายอับดุลเลาะ กาซอ
สวัสดีครับ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๓ คณะผู้บริหาร ผมนายอับดุลเลาะ กาซอ ขอบคุณครับ
ประธานสภา

ขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอกทุกท่านครับ
ผมขอเรียนเชิญเลขา นุการสภาชั่วคราวดาเนินการชีแ้ จงต่อไปเกี่ยวกับ
ระเบียบการ เลือกรองประธาน และเลขานุการสภา ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย

เลขานุการสภาชั่วคราว

ขอบคุณท่านประธานครับ การเลือกรองประธานสภา และ
เลขานุการสภาตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับ
การประชุมสภาท้องถิ่น พ .ศ. ๒๕๔๗ (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๔)

- ๒๑ –
เลขานุการสภาชั่วคราว

ข้อ ๑๒ วิธีเลือกรองประธานสภ าท้องถิ่น ให้นาความใ นข้อ ๘
มาใช้บังคับโดยอนุโลม
กรณีที่กฎหมายว่าด้วย องค์กรปกครองส่วนท้อง ถิ่นกาหนดให้
สภาท้องถิ่นใดมีรองปร ะธานสภาท้ องถิ่นได้มากกว่าหนึ่ งคน ให้เลือก
รองประธานสภาท้องถิ่น คนที่หนึ่งก่อน แล้วจึ งเลือกรองประธานสภา
ท้องถิ่นในลาดับถัดไปทีละคนจนกว่าจะครบตามจานวนที่พึงมี
ข้อ ๑๔ ในการเลือกประธานสภาท้ องถิ่น รองประธานสภา
ท้องถิ่น หรือเลขานุก ารสภาท้องถิ่น ถ้ามีก ารเสนอชื่อผูส้ มควรได้ รับ
การแต่งตั้งเพียงตาแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผูน้ ั้นได้รับเลือก
ขอบคุณครับ

ประธานสภา

เมื่อทุกท่านทราบวิธีการเลือกรองประธานสภา บัดนี้ ผมขอ
เชิญสมาชิกสภาทุกท่าน เสนอชื่อบุคคลที่เห็นควรเป็นรองประธาน
เทศบาลเมืองสะเตงนอก เรียนเชิญครับ

นายอับดุลนาเซร์ ฮะ
เรียนประธานที่เคารพ ผมขอเสนอชื่อนายมะยูโซ๊ะ โต๊ะแว เป็น
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ รองประธานสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอกครับ
ประธานสภา

ขอผูร้ ับรองด้วยครับ

นายสุกรี เจ๊ะเงาะ
เรียนประธานสภา ผมนายสุกรี เจ๊ะเงาะขอรับรองให้นาย
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ มะยูโซ๊ะ โต๊ะแว เป็นรองประธานสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
นายดอเลาะ สะหัดอีตา
เรียนประธานสภา ผมนายดอเลาะ สะหีดอีตา
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ ขอรับรองให้นายมะยูโซ๊ะ โต๊ะแว เป็นรองประธานสภาเทศ บาลเมือง
สะเตงนอกครับ
นายปฐม ปันสรณะ
เรียนประธานสภาที่เคารพ ผมนายปฐม ปันสรณะ ขอเสนอ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ นายบัญชา ศิริ เป็นรองประธานสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอกครับ

- ๒๒ –
ประธานสภา

ขอผูร้ ับรองด้วยครับ

นางอุมาพร ใจแผ้ว
เรียนประธานสภาที่เคารพ ดิฉันนางอุมาพร ใจแผ้ว
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ ขอรับรองให้ นายบัญชา ศิริ เป็นรองประธานสภาเทศ บาลเมือง
สะเตงนอกครับ
นายปฐม ปันสรณะ
เรียนประธานสภาที่เคารพ ผมนายปฐม ปันสรณะ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ ขอรับรองให้ นายบัญชา ศิริ เป็นรองประธานสภาเทศ บาล เมือง
สะเตงนอก
ที่ประชุม

ผลการนับคะแนน
ท่านที่ ๑ นายมะยูโซ๊ะ โต๊ะแว ได้รับคะแนน ๑๓ คะแนน
ท่านที่ ๒ นายบัญชา ศิริ ได้รบั คะแนน ๓ คะแนน
งดออกเสียง ๑ คะแนน

ประธานสภา

ขอแสดงความยินดีกับนายมะยูโซ๊ะ โต๊ะแว ขอเรียนเชิญ
รองประธาน กล่าวและนาตัวและขอบคุณครับ

รองประธานสภา

เรียนประธานสภานายกเทศบาลเมืองสะเตงนอก
และ
ผูเ้ ข้าร่วมการประชุมที่ทรงเกียรติทุกท่าน ผมนายมะยูโซ๊ะ โต๊ะแว
สมาชิกสภาเทศบาลสะเตงนอก เขต ๑ ผมขอขอบคุณทุกท่าน และขอ
โอกาสนีท้ าหน้าที่เพื่อทุกท่านต่อไป ขอบคุณครับ

ประธานสภา

เลขานุการสภาชั่วคราว

การพิจารณาลาดับต่อไป
๓.๒ การเลือกเลขานุการสภา
ขอเรียนเชิญเลขานุการสภาชั่วคราว ดาเนินการต่อไป
เรียนประธานสภา และสมาชิกสภาผูท้ รงเกียรติทุกท่าน ในการ
เลือกเลขานุการสภา ผม ขอเรียนให้ที่ประชุมรั บทราบ การเลือก
เลขานุการสภานั้น มีวธิ ีเช่นเดียวกับการเลือกประธานสภาและ

- ๒๓ –
เลขานุการสภาชั่วคราว

รองประธานสภา ท่านสมา ชิกสภา ผูท้ รงเกียรติ สามารถ นาเสนอชื่อ
โดยเสนอสมาชิกสภาเทศบ าล พนักงานเทศบาล ซึ่ งอยู่นอกเหนือจาก
สมาชิกสภา ทาหน้าที่เ ป็นเลขานุการสภาได้ครั บ ขอเรียนเชิญท่าน
ประธานสภาดาเนินการต่อครับ

ประธานสภา

ผมขอให้สมาชิกสภา นาเ สนอชื่อบุคคลที่เห็นส มควรทาหน้าที่
เป็นเลขานุการสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก ขอเรียนเชิญครับ

นายสุกรี เจ๊ะเงาะ

เรียนท่านประธาน ผมนายสุกรี เจ๊ะเงาะ สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองสะเตงนอก เขตเลือกตั้งที่ ๑ ขอเสนอให้ นายสมหมาย ลูกอินทร์
ตาแหน่ง รองปลัดเทศบา ลเมืองสะเตงนอก เป็นเ ลขานุการสภา
เทศบาลเมืองสะเตงนอกครับ

ประธานสภา

ขอผูร้ ับรองด้วยครับ

นายอับดุลเลาะ กาซอ
เรียนท่านประธาน ผมนายอับดุลเลาะ กาซอ สมาชิกสภา
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๓ เทศบาลเมืองสะเตงนอก เขตเลือกตั้งที่ ๓ ขอรับรองครับ
นายอับดุลนาเซร์ ฮะ
เรียนท่านประธาน ผมนายอับดุลนาเซร์ ฮะ สมาชิกสภา
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ เทศบาลเมืองสะเตงนอก เขตเลือกตั้งที่ ๑ ขอรับรองครับ
ประธานสภา

สมาชิกสภาท่านใดจะเสนอบุคคลอื่นหรือไม่ ขอเรียนเชิญครับ
เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่ านใดเสนอชื่อเพิ่มเติ ม ผมขอเชิญ
เลขานุการสภาชั่วคราว ประกาศผลการคัดเลือกเ ลขานุการสภา
เทศบาลเมืองสะเตงนอกครับ

เลขานุการสภาชั่วคราว

เรียนประธานสภา นายกเ ทศมนตรี สมาชิกสภาเทศ บาลเมือง
สะเตงนอก และผูเ้ ข้าร่ วมการประชุมที่เคารพ บัดนี้ การคัดเลือก
เลขานุการสภาเทศบาลเมื องสะเตงนอกเสร็จสิน้ แ ล้ว ผู้ที่จะทาหน้าที่
เป็นเลขานุการสภาเทศบ าลเมืองสะเตงนอกคนใหม่ คือ นายสมหมาย

- ๒๔ –
ลูกอินทร์ ตาแหน่ง รองปลัดเทศบา ลเมืองสะเตงนอก ขอแส ดงความ
ยินดีดว้ ยครับ ขอเรีย นประธานสภา ดาเนินการ ต่อในระเบียบวาระ
ต่อไปครับ
ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องการกาหนดสมัยปร ะชุมสามัญประจาปีและก ารกาหนดวัน
เริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจาปีสมัยแรกของปีถัดไป

ประธานสภา

และขอเชิญเ ลขานุการสภาเทศบาลเมื องสะเตงนอกคนใหม่โปรด นั่ง
ในตาแหน่งเลขานุการสภ าเทศบาลเมืองสะเตงนอก ต่อจากนี้ไป
ขอเรียนเชิญครับ และ ในระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องการกาหนดสมัย
ประชุมสามัญประจาปีแล ะการกาหนดวันเริ่มประ ชุมสมัยประชุม
สามัญประจาปีสมัยแรกข องปีถัดไป ผมขอเรี ยนเชิญเลขานุการสภา
อ่านระเบียบกระทรวงมห าดไทย ว่าด้วยข้อบังคั บการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ .ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
เรียนเชิญครับ

เลขานุการสภา

เรียนท่านประธานสภา ส มาชิกสภาผูท้ รงเกียรติ ทุกท่าน ผม
นายสมหมาย ลูกอินทร์ ตาแหน่ง รองปลั ดเทศบาลเมืองสะเตงนอก
ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ มอบภารกิจนี้ ให้กระผ มได้ปฏิบัติหน้าที่
เลขานุการสภาเทศบาลเมื องสะเตงนอก เมื่อไว้ว างใจให้กระผมแล้ว
ผมขอรับอาสาว่าจะปฏิบั ติหน้าที่เลขานุการสภ าเทศบาลเมือง
สะเตงนอกให้ดีที่สุดสมกับที่ท่านได้มอบความไว้วางใจครับ
ระเบียบกระทรวงมหาดไท ย ว่าด้วยข้อบังคับกา รประชุมสภา
ท้องถิ่น พ .ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ผม
ขอนาเรียนให้ที่ประชุมทราบดังนี้
ข้อ ๑๑ เมื่อมีประธานสภาท้อง ถิ่นแล้ว ให้สภาท้องถิ่ นเลือก
รองประธานสภาท้องถิ่น เลขานุการสภาท้องถิ่น และให้ประธาน สภา
ท้องถิ่นนาปรึกษาในที่ประชุมเกี่ยวกับการประชุมสมัยสามัญ ดังนี้
(๒) สาหรับเทศบาล ให้สภาเ ทศบาลกาหนดว่าการประชุ ม
สามัญประจาปีแต่ละสมั ย ในปีนนั้ จะเริ่มเมื่ อใด แต่ละสมัยในปีนั้ นมี

- ๒๕ –
กาหนดกี่วัน กับให้กา หนดวันเริ่มประชุมสมั ยประชุมสามัญประจาปี
สมัยแรกของปีถัดไปและมีกาหนดกี่วัน
การกาหนดสมัยประชุมและวันประชุมให้เป็นไปตามที่กฎหมาย
ว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นกาหนด
ตามพระราชบัญญัติเทศบ าล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๒๔ ในปีหนึ่งให้มีสมัยปร ะชุมสามัญ
สี่สมัย สมัยประชุมสา มัญครั้งแรกและ วันเริ่มประชุมสมัยสา มัญ
ประจาปีให้สภาเทศบาลกาหนด
สมัยประชุมสามัญสมัยห นึ่ง ๆ ให้มีกาหนดไม่ เกินสามสิบวัน
แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไ ปอีก จะต้องได้รับอนุ ญาตจากผู้วา่ ราชการ
จังหวัด
จากการตรวจสอบการกาหน ดสมัย ประชุมสามัญสมัยแรก
ประจาปี ๒๕๕๕ โดยสภาเทศบาลชุดที่แล้ว ได้กาหนดให้มกี ารประชุม
ในระหว่างวันที่ ๑๖ มกราคม ถึ งวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
เพราะฉะนั้น ในวันนี้ ที่ประชุมสภาเทศบาล จ ะต้องกาหนดเพิ่มเติมอี ก
๓ สมัยครับ เรียนเชิญประธานสภาดาเนินการต่อครับ
ประธานสภา

สมาชิกท่านใดมีข้อซัก ถาม ขอเรียนเชิญครับ ถ้าไม่มีผมขอ
เชิญสมาชิกสภา กาหนดสมัยประชุมสามัญประจาปีและกาหนดวั นเริ่ม
ประชุมสมัยประชุมสามั ญประจาปีสมัยแรกของปี ถัดไป ขอเรียนเชิญ
ครับ

นายอดุลย์ แวโวะ
เรียนท่านประธานสภา ผมนายอดุลย์ แวโวะ ขอเสนอให้มกี าร
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๓ ประชุมสมัยสามัญ สมัย ที่ ๒ ในระหว่างวันที่ ๓ เมษายน ถึงวันที่ ๒
พฤษภาคม ๒๕๕๕ ครับ
ประธานสภา

ขอผูร้ ับรองด้วยครับ

นายอับดุลเลาะ กาซอ

เรียนท่านประธานสภา ผ มนายอับดุลเลาะ กาซอ ขอรับรอง
ครับ

- ๒๖ –
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๓
นายเพาซี มะเด็ง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๓
ประธานสภา

เลขานุการสภา

เรียนท่านประธานสภา ผมนายเพาซี มะเด็ง ขอรับรองครับ

มีท่านใดจะเสนอนอกเหนื อจากนี้บ้างครับ ถ้าไ ม่มีถือว่า
ที่ประชุมเห็นชอบให้มี สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ในระหว่างวันที่
๓ เมษายน – ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕
เรียนเชิญสมาชิกสภา กาหนดสมัยประชุมสามัญประจาปี สมัย
ที่ ๓ ครับ

นายอดุลย์ แวโวะ
เรียนท่านประธานสภา ผมนายอดุลย์ แวโวะ ขอเสนอให้มกี าร
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๓ ประชุมสมัยสามัญ สมัย ที่ ๓ ในระหว่างวันที่ ๑๐ สิงหาคม ถึงวันที่ ๘
กันยายน ๒๕๕๕ ครับ
ประธานสภา

ขอผูร้ ับรองด้วยครับ

นายอับดุลเลาะ กาซอ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๓

เรียนประธานสภา ผมนายอับดุลเลาะ กาซอ ขอรับรองครับ

นายกราซี แวนะลัย
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑

เรียนประธานสภา ผมนายกราซี แวนะลัย ขอรับรองครับ

เลขานุการสภา

มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอเพิ่มเติม เรียนเชิญครับ

นายอับดุลนาเซร์ ฮะ
เรียนประธานสภา ผมนายอับดุลนาเซร์ ฮะ ขอเสนอให้มีการ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๓ ประชุมสมัยสามัญ สมัย ที่ ๓ ในระหว่างวันที่ ๗ มิถุนายน ถึงวันที่ ๘
กรกฎาคม ๒๕๕๕ ครับ
ประธานสภา

ขอผูร้ ับรองด้วยครับ

นายสุกรี เจ๊ะเงาะ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑

เรียนประธานสภา ผมนายสุกรี เจ๊ะเงาะ ขอรับรองครับ

- ๒๗ –
นายบากอรี บาเก็ง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑

เรียนประธานสภา ผมนายบากอรี บาเก็ง ขอรับรองครับ

นางอุมาพร ใจแผ้ว
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒

เรียนประธานสภา ดิฉันนางอุมาพร ใจแผ้ว ขอรับรองคะ

นายอนุชิต กิตติพุฒิพงศ์
ปลัดเทศบาล

ขออนุญาตที่ประชุม การกาหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓
นั้น เนื่องจากว่าจะเ กี่ยวข้องกับการจัดทา งบประมาณ และการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลด้วย ซึ่งได้กา หนดให้มกี ารจัดส่งแผน
งบประมาณประจาปี ภายใ นวันที่ ๑๕ สิงหาคม ของปีนนั้ ๆ ผมขอนา
เรียนเพียงเท่านี้ครับ

เลขานุการสภา

ไม่ทราบว่าสมาชิกสภาที่เสนอให้มกี ารประชุ มสมัยสามัญ สมัย
ที่ ๓ ในระหว่างวันที่ ๗ มิถุนายน ถึงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ นั้น
จะถอนการเสนอหรือไม่ครับ

นายอับดุลนาเซร์ ฮะ
เรียนประธานสภา ผมนายอับดุลนาเซร์ ฮะ ขอถอนการ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ นาเสนอครับ
ประธานสภา

มีท่านใดจะเสนอนอกเหนื อจากนี้บ้างครับ ถ้าไ ม่มีถือว่าที่ประชุม
เห็นชอบ สมัย สามัญ สมัยที่ ๓ ในระหว่างวันที่ ๑๐ สิงหาคม ถึงวันที่
๘ กันยายน ๒๕๕๕

เลขานุการสภา

เรียนเชิญสมาชิกสภา กาหนดสมัยประชุมสามัญประจาปี สมัย
ที่ ๔ ครับ

นายอดุลย์ แวโวะ
เรียนท่านประธานสภา ผมนายอดุลย์ แวโวะ ขอเสนอให้มี
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๓ การประชุมสมัยสามัญ สมัย ที่ ๔ ในระหว่างวันที่ ๒๐ ตุลาคม ถึงวันที่
๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ครับ

- ๒๘ –

ประธานสภา

ขอผูร้ ับรองด้วยครับ

นายบากอรี บาเก็ง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑

เรียนประธานสภา ผมนายบากอรี บาเก็ง ขอรับรองครับ

นายเพาซี มะเด็ง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๓

เรียนประธานสภา ผมนายเพาซี มะเด็ง ขอรับรองครับ

เลขานุการสภา

มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอเพิ่มเติม เรียนเชิญครับ

ที่ประชุม -

ไม่มี –

ประธานสภา

หากไม่มีท่านใดเสนอ ถือว่าที่ประชุมเห็นช อบให้มี สมัยสามัญ
สมัยที่ ๔ ในระหว่างวันที่ ๒๐ ตุลาคม ถึงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน
๒๕๕๕

เลขานุการสภา

เรียนเชิญสมาชิกสภา กา หนดสมัยประชุมสามัญป ระจาปี
๒๕๕๖ สมัยแรก ครับ

นายอับดุลนาเซร์ ฮะ
เรียนประธานสภา ผมนายอับดุลนาเซร์ ฮะ ขอเสนอให้มีการ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๓ ประชุมสมัยสามัญประจา ปี ๒๕๕๖ สมัยแรก ในระหว่างวันที่ ๑๘
มกราคม ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ครับ
ประธานสภา

ขอผูร้ ับรองด้วยครับ

นายบากอรี บาเก็ง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑

เรียนประธานสภา ผมนายบากอรี บาเก็ง ขอรับรองครับ

นายสุกรี เจ๊ะเงาะ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑

เรียนประธานสภา ผมนายสุกรี เจ๊ะเงาะ ขอรับรองครับ

- ๒๙ –
เลขานุการสภา
ที่ประชุม -

มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอเพิ่มเติม เรียนเชิญครับ
ไม่มี

ประธานสภา

หากไม่มีท่านใดเสนอ ถื อว่าที่ประชุมเห็นชอบ ให้มี สมัยสามัญประจาปี
๒๕๕๖ สมัยแรก ในระหว่างวันที่ ๑๘ มกราคม ถึงวันที่ ๑๕
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

เลขานุการสภา

ผมขออนุญาตสรุปกาหนดส มัยประชุมสมัยสามัญปร ะจาปี
และกาหนดวันเริ่มประชุ มสมัยประชุมสามัญ ประ จาปี สมัยแรกของ
ปีถัดไป ดังนี้
การประชุมสมัยสามัญประจาปี ๒๕๕๕
สมัยที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๓ เมษายน - ๒ พฤษภาคม
๒๕๕๕
สมัยที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๑๐ สิงหาคม – ๘ กันยายน ๒๕๕๕
สมัยที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๒๐ ตุลาคม – ๑๘ พฤศจิกายน
๒๕๕๕
การประชุมสมัยสามัญประจาปี สมัยแรก ๒๕๕๖
สมัยแรก ระหว่างวันที่ ๑๘ มกราคม - ๑๕ กุมภาพันธ์
๒๕๕๖

ที่ประชุม

รับทราบ

ประธานสภา

ขอขอบคุณเลขานุการสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอกครับ

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานสภา

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ ไม่ทราบว่าสมาชิกสภาท่านใดจะ
เสนอเรื่องอื่นเพิ่มเติม ขอเรียนเชิญครับ

- ๓๐ –
เมื่อไม่มี ผมขอเรียนเชิญนายกเทศ มนตรีเมืองสะเตงนอก แ ละ
คณะบริหารแนะนาตัวให้ สมาชิกสภาและเจ้าหน้า ที่ได้รับทราบ เรียน
เชิญ
นายเกษมสันต์ สาแม
นายกเทศมนตรี

เรียนประธานสภา สมาชิกสภาผูท้ รงเกียรติ ตลอดจนผู้เข้าร่วม
การประชุมทุกท่าน ผมน ายเกษมสันต์ สาแม เ มื่อประชาชนไว้วางใจ
ให้ผมมาดารงตาแหน่งนา ยกเทศมนตรีเมืองสะเตง นอก ผมพร้อมที่จะ
ทาหน้าที่เพื่อความเจ ริญก้าวหน้าของตาบลสะ เตงนอก ผมขอนาเรียน
ให้สมาชิกสภาเทศบาลเมื องสะเตงนอกได้รับทราบ ถึงความมุ่งหมาย
หลัก ที่ได้สมัครเป็น ตัวแทนของประชาชนแล้ว ขอให้สมาชิกสภา
คานึงถึงบ้านเกิดเรา ร่วมมือร่วมสามัคคีพัฒนาบ้ านเกิดเรา เพราะ
ความสามัคคีจะนามาซึ่งความเจริญ อยู่รอดปล อดภัย และสามารถไป
ถึงเป้าหมายที่เราทุกคนตั้งใจไว้ได้ หากมี สิ่งใดที่ผิดพลาดไปผม ขออภัย
มา ณ โอกาสนีด้ ้วย สาหรับวันนี้ ผมขอขอบคุณครับ

นายเสรี เรืองกาญจน์
รองนายกเทศมนตรี

เรียนประธานสภา สมาชิกสภาผูท้ รงเกียรติ ข้าราชการ
ตลอดจน ลูกจ้างที่เคารพรักทุ กท่าน ผมนายเสรี เรื องกาญจน์ ทา
หน้าที่รองนายกเทศมนต รีเมืองสะเตงนอก คนที่ ๑ มีความยินดีที่จะ
ทางานในวาระ ๔ ปี ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ขอบคุณครับ

นายสมภพ มีเดช
รองนายกเทศมนตรี

เรียนประธานสภา สมาชิกสภาผูท้ รงเกียรติ ปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล เจ้าหน้ าที่ที่เคารพทุกท่าน ผมนายสมภพ มีเดช
รองนายกเทศมนตรีเมือง สะเตงนอก คนที่ ๒ มีความยินดีกับทุก ๆ
ท่านเป็นอย่างยิ่ง แล ะพร้อมที่จะทางานทุกที่ บริการทุกท่าน ทุกระดั บ
ประทับใจ ขอบคุณครับ

นายอับดุลอายิ สามะ
รองนายกเทศมนตรี

เรียนประธานสภา สมาชิกสภาผูท้ รงเกียรติ ตลอดจนผู้เข้าร่วม
การประชุมทุกท่าน ผมนายอับดุลอายิ สามะ รองนายกเทศมนตรีเมือง
สะเตงนอก คนที่ ๓ ขอบคุณครับ

- ๓๑ –

นายนิพนธ์ มาหลง
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

เรียนประธานสภา สมาชิกสภาผูท้ รงเกียรติ ตลอดจนผู้เข้าร่วม
การประชุมทุกท่าน ผมน ายนิพนธ์ มาหลง ที่ป รึกษานายกเทศมนตรี
เมืองสะเตงนอก ขอบคุณครับ

นายมะสดี หะยียะปาร์
เลขานุการนายกเทศมนตรี

เรียนประธานสภา สมาชิกสภาผูท้ รงเกียรติ ตลอดจนผู้เข้าร่วม
การประชุมทุกท่าน ผมน ายมะสดี หะยียะปาร์ เลขานุการนายก
เทศมนตรี ขอบคุณครับ

ประธานสภา

ขอขอบคุณนายกเทศมนตรี และคณะบริหารทุกท่านค รับ ผม
ขอประชาสัมพันธ์ให้สม าชิกสภารับทราบ เรื่อ งรูปถ่ายเพื่อจัดทาบั ตร
ขอเรียนเชิญเลขานุการสภา ชีแ้ จงครับ

เลขานุการสภา

ผมขอให้ท่านสมาชิกสภา นารูปถ่ายขนาด ๑ นิว้ จานวน ๓ รูป
และรูปถ่ายขนาด ๓ นิว้ จานวน ๓ รูป โดยแต่งกายชุดเครื่ องแบบ
พร้อมนามาส่งให้เจ้าห น้าที่กิจการสภาเทศบา ลเมืองสะเตงนอก เพื่อ
จัดทาบัตรประจาตัวเจ้ าหน้าที่ของรัฐ และจั ดทาป้ายประกาศ ทาเนียบ
คณะผู้บริหารและฝ่ายส ภาเทศบาลเมืองสะเตงนอ ก โดยกาหนดส่งใน
วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๕ นี้ ขอบคุณครับ

ประธานสภา

ขอขอบคุณสมาชิกสภาทุก ท่าน ผมขอให้สมาชิกทุ กท่านโปรด
ทางานเพื่อความสุขของ ประชาชน และขอให้เดิน ทางโดยสวัสดิภาพ
ผมขอปิดการประชุมครับผม

- ๓๒ –

ปิดการประชุม

เวลา ๑๒.๐๐ น.

สมหมาย ลูกอินทร์
ผูจ้ ดรายงานการประชุม
(นายสมหมาย ลูกอินทร์)
เลขานุการสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก

อับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ ผูต้ รวจรายงานการประชุม
(นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์)
ประธานสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก

