รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอกครั้งแรก
วัน ศุกร์ ที่ ๓๐ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
______________________
รายชือ่ ผู้มาประชุม
๑. นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์
๒. นายมะยูโซ๊ะ
โต๊ะแว
๓. นายอับดุบนาเซร์ ฮะ
๔. นายบากอรี
บาเก็ง
๕. นายสุกรี
เจ๊ะเงาะ
๖. นายกราซี
แวนะลัย
๗. นายดอเลาะ
สะหัดอีตา
๘. นายสมชัย
หิตานุกูล
๙. นายปฐม
ปันสรณะ
๑๐. จ.ส.ต.วรดร
รอดทุกข์
๑๑. นายบัญชา
ศิริ
๑๒. นางอุมาพร
ใจแผ้ว
๑๓. นายกานต์ชนก
กูเ้ กียรติเนาวบุตร
๑๔. นายอิทธินันท์
สาเฮาะ
๑๕. นายศราวุธ อับดุลกอเดร์ ยานยา
๑๖. นายอดุลย์
แวโวะ
๑๗. นายเพาซี
มะเด็ง
๑๘. นายอับดุลเลาะ
กาซอ
๑๙. นายสมหมาย
ลูกอินทร์
รายชือ่ ผู้ไม่มาประชุม
- ไม่มี -

ประธานสภาเทศบาล
รองประธานสภาเทศบาล
สมาชิกสภาฯ เขตที่ ๑
สมาชิกสภาฯ เขตที่ ๑
สมาชิกสภาฯ เขตที่ ๑
สมาชิกสภาฯ เขตที่ ๑
สมาชิกสภาฯ เขตที่ ๒
สมาชิกสภาฯ เขตที่ ๒
สมาชิกสภาฯ เขตที่ ๒
สมาชิกสภาฯ เขตที่ ๒
สมาชิกสภาฯ เขตที่ ๒
สมาชิกสภาฯ เขตที่ ๒
สมาชิกสภาฯ เขตที่ ๓
สมาชิกสภาฯ เขตที่ ๓
สมาชิกสภาฯ เขตที่ ๓
สมาชิกสภาฯ เขตที่ ๓
สมาชิกสภาฯ เขตที่ ๓
สมาชิกสภาฯ เขตที่ ๓
เลขานุการสภาฯ
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รายชือ่ ผู้เข้าร่วมประชุม
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.

นายเดชรัฐ
สิมศิริ
นายสมปราชญ์
จงจิต
นายโยธิน
เดือนจารูญ
นายอันวาร์
มูซอ
นายเกษมสันต์
สาแม
นายเสรี
เรืองกาญจน์
นายสมภพ
มีเดช
นายอับดุลอายิ
สามะ
นายนิพนธ์
มาหลง
นายมะสดี
หะยียะปาร์
นายต่วนมาหามะอับดุลกอเดร์ ต่วนกาจิ
นายอนุชิต
กิตติพุฒิพงศ์
นายเกรียงศักดิ์
อินทรสกุล
นางนริศรา
สาและ
นางสาวต่วนมารีนี เด่นอุดม
นางสาวปวีณา
สุหลง
นายอันวารี
แวหะยี

ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา
ท้องถิน่ จังหวัดยะลา
หัวหน้ากลุม่ งานกฎหมายระเบียบและเรือ่ งร้องทุกข์
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ชานาญการ
นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก
รองนายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก คนที่ ๑
รองนายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก คนที่ ๒
รองนายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก คนที่ ๓
ทีป่ รึกษานายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก
เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก
เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก
ปลัดเทศบาลเมืองสะเตงนอก
หัวหน้าสาหนักปลัดเทศบาล
ผู้อานวยการกองคลัง
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าหน้าทีธ่ รุ การ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีพ่ ัฒนาชุมชน

เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๐๐ น.
ก่อนระเบียบวาระการประชุม
นายอนุชติ กิตติพุฒพ
ิ งศ์
กราบเรียนผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ผมนายอนุชิต กิตติพฒ
ุ พิ งศ์
ปลัดเทศบาล ฯ ปลัดเทศบาลเมืองสะเตงนอก ก่อนอื่นผมขอแสดงความยินดีต่อ
คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาทุกท่านทีไ่ ด้รบั เลือกมา ขณะนีท้ า่ น
สมาชิกสภามาประชุมครบองค์ประชุม ผมขออ่านประกาศของจังหวัด
ยะลา
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ประกาศจังหวัดยะลา
เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอกครั้งแรก
..................................................................................
ด้วยเทศบาลเมืองสะเตงนอก ได้จดั ให้มกี ารเลือกตัง้ สมาชิกสภาเทศบาลและผู้บริหาร
เทศบาลเมืองสะเตงนอกกรณียกฐานะ เมือ่ วันที่
๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ โดยคณะกรรมการการ
เลือกตัง้ ได้ประกาศผลการเลือกตัง้ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอกครบตามจานวนแล้ว
เมือ่ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๕ ซึ่งตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิม่ เติมถึง
(ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๒๔ วรรคสอง กาหนดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องกาหนดให้สมาชิก
สภาเทศบาลได้มาประชุมสภาเทศบาลครัง้ แรกภายในสิบห้าวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตัง้
สมาชิกสภาเทศบาลครบตามจานวนแล้ว และมาตรา ๒๕ วรรคสอง กาหนดไว้ว่าในกรณียงั ไม่มี
ประธานสภาเทศบาลหรือประธานสภาเทศบาลไม่เรียกประชุมตามกฎหมาย ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็น
ผู้เรียกประชุมและเป็นผู้เปิดหรือปิดประชุม
ดังนัน้ เพือ่ ให้การดาเนินการในเรือ่ งดังกล่าวเป็นไปตามระเบียบกฎหมายทีบ่ ญ
ั ญัติไว้และ
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอกครัง้ แรก เพือ่ ดาเนินการเลือก
ประธานสภาเทศบาลและรองประธานสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก พร้อมพิจารณากาหนดสมัยประชุม
สามัญประจาปี ในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕ ตัง้ แต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภา
เทศบาลเมืองสะเตงนอก
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
เดชรัฐ สิมศิริ
(นายเดชรัฐ สิมศิร)ิ
ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา
นายอนุชติ กิตติพุฒพ
ิ งศ์
ปลัดเทศบาล

เมือ่ ผมได้อ่านประกาศแล้ว ขณะนีผ้ ู้เข้าร่วมประชุมพร้อมประชุม
ผมขอกราบเรียนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา นายเดชรัฐ สิมศิริ
เป็นประธานเปิดการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอกครัง้ แรก
ขอกราบเรียนเชิญครับ
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ท่านสมาชิก สภา เทศบาลเมืองสะเตงนอก นายกเทศบาล
เมืองสะเตงนอก ท่านผู้มเี กียรติทกุ ท่านครับ ผมต้องขอแสดงความ
ยินดีกับสมาชิกสภาทุกท่าน รวมทัง้ นายกเทศบาลเมืองสะเตงนอก
ทีไ่ ด้รบั การเลือกตัง้ ในครัง้ นี้ สานักงานคณะกรรมการการเลือกตัง้
จังหวัดยะลา ได้รบั รองผลการเลือกตัง้ ตัง้ แต่วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๕
และในวันนีเ้ ป็นวันทีค่ รบกาหนดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ทีจ่ ะต้องมีการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอกเป็นครัง้ แรก เพือ่ ให้
เป็นไปตามระเบียบตามกฎหมาย ผมขออนุญาต นอกจากจะแสดง
ความยินดีแล้วขอเน้นว่า ส มาชิกสภา และ นายกเทศ มนตรี เมือง
สะเตงนอก ท่านมีความสาคัญต่อพืน้ ทีใ่ นเขตเทศบาลเมืองสะเตงนอก
ในปัจจุบนั เป็นอย่างยิง่ เพราะเทศบาลเมืองสะเตงนอกได้รบั การ
ยกฐานะจากเทศบาลสะเตงนอก เป็นเทศบาลเมืองสะเตงนอก และ
ท่านทัง้ หลายจะเป็นสภาและผู้บริหารชุดแรกของเทศบาลเมือง
สะเตงนอก ปัจจุบนั นีก้ ารบริหารราชการส่วนท้องถิน่ ซึ่งเป็นหนึง่ ใน
สามของการบริหารราชการแผ่นดิน ราชการส่วนท้องถิน่ มีความสาคัญ
อย่างมาก ในฐานะทีไ่ ด้รบั การกระจายอานาจตามกฎหมาย โดยเฉพาะ
กฎหมายสูงสุด คือ รัฐธรรมนูญแห่งราชอ าณาจักรไทย ฉบับปัจจุบนั
ปี ๒๕๕๐ ซึ่งได้ให้อานาจให้กระจายอานาจการปกครองท้องถิน่ มา
ถึงแม้ว่าจะมีการเปลีย่ นแปลงแก้ไขรัฐธรรมนูญอีกต่อไปในวันข้างหน้า
ก็ตาม ในหลักการกระจายอานาจจะไม่กระจายอานาจให้น้อยกว่านี้ มี
แต่จะเพิม่ ขึ้น แต่อย่างไรก็ตามในเรือ่ งการกระจายอานาจมีความเข้าใจ
ทีย่ งั ไม่ถูกต้องอย่างมากมาย การกระจาย
อานาจ ของราชการ
ส่วนท้องถิน่ ต้องขอให้ทกุ ท่านได้ตระหนักว่าราชการส่วนท้องถิน่ นัน้
ท่านมีหน้าทีห่ ลัก คือ การบริหารสาธารณะ ซึ่งท่านทัง้ หลาย คง ทราบ
อยูแ่ ล้ว แต่การกระจายอานาจให้ราชการส่วนท้องถิน่ นัน้ มิได้กระจาย
อานาจทางด้านนิติบญ
ั ญัติ หรือ ทางด้านตุลาการ นิติบญ
ั ญัติเป็นเรือ่ ง
ของสภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติ คือ วุฒิสภา อานาจตุลาการในปัจจุบนั
เรามีระบบศาล ๒ชั้น คือ ศาลยุติธรรม และศาล ปกครอง ในส่วนของ
การกระจายอานาจทางการบริหารนัน้ ได้กระจายอานาจในการ
บริหารสาธารณะ แต่ทงั้ ทีเ่ ขาเข้าใจผิด คือ อานาจการบริหาร
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อานาจทางด้านการปกครอง อานาจในด้านการปฏิบตั ิตามกฎหมาย
ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายอาญา กฎหมายแพ่ง และกฎหมายปกครองอื่นๆ
ก็ตาม กฎหมายเหล่านีม้ ไิ ดกระจายอานาจมาให้ราชการส่วนท้องถิน่
ฉะนัน้ ท่านจะต้องตระหนักไว้ตรงนี้ มิฉะนัน้ แล้วการดาเนินการใน
ราชการส่วนท้องถิน่ จะเข้าใจผิดในบทบาทได้ ในเรือ่ งกิจกรรมการ
บริการสาธารณะในปัจจุบนั นัน้ มีความเกีย่ วข้องกับประชาชนเป็น
อย่างมาก เพราะฉะนัน้ อานาจดัง้ เดิมทีเ่ คยอยูใ่ นราชการส่วนกลาง
และราชการส่วนภูมภิ าคได้กระจายอานาจเหล่านีม้ ายังราชการส่วน
ท้องถิน่ เป็นจานวนมาก โดยเฉพาะภายใต้พระราชบัญญัติกาหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอานาจ อานาจในการบริการสาธารณะที่
อยูใ่ นอานาจของราชการส่วนภูมภิ าค คือ อยูใ่ นอานาจของ
ผู้ว่าราชการจังหวัด และนายอาเภอ ในปัจจุบนั ได้กระจายอานาจ
เหล่านีไ้ ปให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหาร
ส่วนตาบล เกือบหมดแล้ว เพราะในปัจจุบนั ราชการส่วนภูมภิ าคก็จะมี
หน้าทีโ่ ดยตรงกับทางท้องถิน่ เพียงประกาศเพียงเท่านัน้ คือ การกากับ
ดูแลให้การดาเนินการด้านบริการสาธารณะของการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิน่ นัน้ ให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย ซึ่งระเบียบกฎหมาย
หลักของเทศบาล คือ พระราชบัญญัติเทศบาล รวมทัง้ เรามี
พระราชบัญญัติทใี่ ช้รว่ มกันระหว่าง อปท. คือ พระราชบัญญัติ
กาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจรวมทัง้ กฎหมายอื่นๆ ทีไ่ ด้
มอบความเป็นหน้าทีใ่ ห้กับราชการส่วนท้องถิน่ เพราะฉะนัน้ เทศบาล
มีหน้าทีท่ ตี่ ้องทา หน้าทีท่ อี่ าจจะทา และหน้าทีท่ ไี่ ด้รบั มอบจากราชการ
ส่วนกลาง ซึ่งมีทกุ ทีใ่ นการบริการสาธารณะในบางส่วน เช่นเดียวกับ
ราชการส่วนท้องถิน่ ในส่วนนีบ้ างครัง้ อาจจะมอบอานาจให้ราชการ
ส่วนท้องถิน่ ในการดาเนินงานโดยตรง เช่น ในรูปของเงินอุดหนุนให้
ทางท้องถิน่ เสนอขอรับเงินอุดหนุน ซึ่งลักษณะของเงินอุดหนุน เมือ่ มี
การขอสนับสนุนจากราชการส่วนท้องถิน่ แล้ว ต้องได้รบั การตรวจ
พิจารณาจากบุคลากรของราชการส่วนกลาง คือ ราชการส่วนภูมภิ าค
ทีอ่ ยูใ่ นท้องถิน่ ซึ่งหมายถึง ผู้ว่าราชการจังหวัด และนายอาเภอ
จังหวัดนัน้ เพือ่ ตรวจสอบความถูกต้องและความเหมาะสมของ
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โครงการ ในขณะเดียวกันปัจจุบนั การบริหารราชการของไทยนัน้
ซึ่งยังเป็นประกาศทีย่ งั มีความจาเป็นในระบบการบริหารราชการส่วน
ภูมภิ าค ปัจจุบนั ผู้ว่าราชการจังหวัดนอกจากจะทาหน้าทีใ่ นการดูแล
ราชการส่วนท้องถิน่ แล้ว ยังมีหน้าทีอ่ ีกประการหนึง่ คือ การอานวย
การบูรณาการ เพือ่ ให้การพัฒนาและการแก้ไขปัญหาในองค์รวมของ
ลักษณะพืน้ ที่ หรือรัฐเอริเทรีย ในแต่ละจังหวัดนัน้ ให้เป็นไปในทิศทาง
ด้วยกัน เพราะฉะนัน้ ผู้ว่าราชการจังหวัดจะต้องคุมการพัฒนาการ
แก้ไขปัญหา ให้เป็นไปในลักษณะการบูรนาการทิศทางเดียวกัน
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้เรานัน้ เราประสบปัญหาในหลายๆเรือ่ ง ทัง้
ปัญหาทีพ่ นื้ ทีภ่ มู ภิ าคอื่นประสบกัน ไม่ว่าจะเป็นปัญหาความยากจน
ปัญหาการเจ็บไข้ได้ปว่ ย ปัญหาความไม่เป็นธรรม ปัญหาการด้วยทาง
การศึกษา ปัญหาทางด้านยาเสพติด ปัญหาอบายมุขต่างๆ ทุกจังหวัด
มีปญ
ั หาทีค่ ล้ายคลึงกัน ในขณะทีจ่ งั หวัดอื่นไม่มปี ญ
ั หานี้ แต่จงั หวัด
ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส มีปญ
ั หาเช่นเดียวกัน นัน้ คือ ปัญหาจาก
เหตุการณ์ความไม่สงบ ทีเ่ กิดขึ้นในพืน้ ที่ ในปัจจุบนั จังหวัดยะลามี
ผู้เสียชีวิตจากเหตูการณ์ความไม่สงบ มาตัง้ แต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็นต้น
มา ซึ่งผู้เสียชีวิตนัน้ ได้รบั การรับรองจาก ๓ ฝ่าย คือ นายอาเภอ
ผู้กากับ และ ผบ.ก.ฉก.จ. ให้การรับรองว่าได้ได้มผี ู้เสียชีวิตแล้วทัง้ สิน้
๑,๒๙๙ ราย ในจานวนนีก้ ่อนผมจะเป็นผู้ว่าราชการจังหวัด เมือ่ วันที่
๒๙ ธันวาคม ๑๕๕๔ ส่วนนีเ้ ป็นส่วนสาคัญทีส่ ร้างปัญหาให้กับพีน่ ้อง
ประชาชนเป็นอย่างมาก เพราะผู้เสียชีวิตมีทงั้ กานันผู้ใหญ่บา้ น
ต้องเสียชีวิต ๘๕ คน ซึ่งนับถือศาสนาอิสลามทัง้ สิน้ ๘๐ คน
มีอาสาสมัคร เสียชีวิต ๓๔ คน ในจานวนนีม้ อี าสาสมัครทีเ่ ป็นมุสลิม
๒๑ คน มีเพือ่ นข้าราชการส่วนท้องถิน่ ข้าราชการ พลเรือน ทหาร
ตารวจ ต้องเสียชีวิตอีก ๓๐๐ กว่าคน มีพนี่ ้องประชาชนต้องเสียชีวิต
๘๐๐ กว่าคน เป็นมุสลิม ๕๐๐ กว่าคน ไทยพุทธ ๒๐๐ กว่าคน จานวน
ผู้เสียชีวิตนัน้ เมือ่ ไปพิจารณาถึงคนทีท่ าให้เสียชีวิตจาการทีไ่ ด้จบั กุม
ผู้ก่อเหตุ และผู้กระทาได้บา้ ง จากผลการซักถามนัน้ ซึ่งผู้ก่อเหตุมกั จะ
เรียกตัวเองว่าเป็นปัตตานีอามีห่ รือนักรบปัตตานี เขากล่าวว่า เขาทา
เพือ่ อุดมการณ์ในการต่อสูเ้ พือ่ ให้พนี่ ้องมุสลิมได้ปลดออกจากการถูก
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กดขี่ขมเหงจากรัฐสยาม สิง่ ทีเ่ ขาทานัน้ เขาได้รบั การอนุมตั ิจาก
พระผู้เป็นเจ้า หากเขาต้องตายจากสงคราม ซึ่งเรียกว่า สงครามญีฮัจจ์
เขาจะได้ขึ้นสวรรค์ และไม่เพียงแต่เขาเท่านัน้ แต่เขาจะสามารถนาญาติ
พีน่ ้อง พ่อแม่ ขึ้นสวรรค์ตามไปด้วนอีก ๔๐ คน เพราะฉะนัน้ สิง่ จูงใจ
เหล่านนี้ สิง่ ทีเ่ ขาทากับผลทีเ่ กิดขึ้นสวนอย่างกันอย่างสิน้ เชิง เพราะ
ผู้ทเี่ สียชีวิตก่อนทีผ่ มจะมาเป็นผู้ว่าราชการจังหวัด จานวน ๑ ,๒๙๙ คน
ผมตรวจสอบเป็นรายบุคคลแล้วว่า บุคคลทีเ่ สียชีวิตไม่มแี ม้แต่คนเดียว
เป็นผู้ทไี่ ปกดขี่ข่มเหงพีน่ ้องมลายูมสุ ลิมเลย ข้าราชการ ทีเ่ สียชีวิตไม่ว่า
จะเป็นทหาร ตารวจ ครู เป็นข้าราชการทีจ่ ะต้องทาหน้าทีต่ าม
กฎหมาย เมือ่ เป็นข้าราชการถ้าไม่ทาหน้าทีต่ ามกฎหมายมีความผิด
ตามกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๗ ละเว้นการปฏิบตั ิหน้าที่ ถามว่า
ข้าราชการทีส่ ร้างเงื่อนไขตามทีผ่ ู้ก่อความไม่สงบ หรือนักรบปัตตานี
กล่าวอ้างนัน้ มีหรือไม่ คาตอบก็คือ มี แต่ปรากฏว่าผู้ทกี่ ็เหตุ ผู้ทไี่ ป
สร้างความเจ็บแค้นให้กับพีน่ ้องประชาชนมลายูมสุ ลิม หรือแม้แต่
ข้าราชการทีไ่ ปก่อเหตุกระทาผิดกฎหมายถึงขั้นร้ายแรง เช่น ค้ายาเสพ
ติด ซึ่งมีอยูน่ นั้ ปรากฏว่าข้าราชการบรรดาผู้ก่อเหตุไม่ได้ถูกลงโทษ
แม้แต่รายเดียว ผู้ก่อเหตุก็ยงั คงลอยนวล
RKK ก็ไม่เห็นไปทาอะไร
นักรบปัตตานีก็ไม่ได้ไปทาอะไร แต่ข้าราชการทีส่ ูญเสียชีวิตแล้วแต่เป็น
ข้าราชการทีบ่ ริสุทธิท์ งั้ สิน้ นัน้ คือ สภาพการณ์ปญ
ั หาทีเ่ กิด ซึ่งเป็น
เรือ่ งทีเ่ ราต้องช่วยกับแก้ไขปัญหา ภายใต้ยทุ ธศาสตร์พระราชทานของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทีก่ าหนดไว้ว่า เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา
ผมเองมาเป็นผู้ว่าราชการจังหวัด ผมเลยกาหนดว่า เราต้องตัง้ เงื่อนไข
สูย่ ทุ ธศาสตร์รว่ มกัน ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ทผี่ ู้ว่าราชการจังหวัดต้องนา
การบูรนาการให้ราชการทัง้ ส่วนท้องถิน่ คือ ท่านทีส่ ภา และราชการ
ส่วนภูมภิ าค ซึ่งมีอยู่ ๓๔ หน่วยงานในจังหวัดยะลา และราชการ
ส่วนกลาง ซึ่งมีข้าราชการมาปฏิบตั ิงานอยูใ่ นจังหวัดยะลาอีกประมาณ
๑๗๐ หน่วยงาน ให้ขับเคลือ่ นไปสูว่ ิสัยทัศน์อันเดียวกัน นัน่ คือ
ให้จงั หวัดยะลาเป็นเมืองน่าอยู่ คูส่ ันติสุข ทาไมผมถึงได้ยดึ ยุทธศาสตร์
นี้ ยุทธศาสตร์นมี้ ใิ ช่ยทุ ธศาสตร์ทผี่ มกาหนดขึ้นมา แต่เป็นยุทธศาสตร์
ทีพ่ วกเราชาวจังหวัดยะลาได้รว่ มกันกาหนดขึ้นมาเป็นเวลานานปีแล้ว
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ผมมาอยูท่ จี่ งั หวัดยะลาครัง้ แรก ผมได้มาอยู่ ณ ศอบต. ปี ๒
๕๒๘
จังหวัดเราเป็นเมืองทีน่ ่าอยู่ ในขณะทีจ่ งั หวัดอื่นๆ มีเหตุการณ์ต่างๆ
จังหวัดยะลาได้รบั รางวัลหลายต่อหลายรางวัล ไม่ว่าจะเป็นเมือง
สะอาด เป็นเมืองทีม่ ผี ังเมืองสวยทีส่ ุด เป็นเมืองทีม่ ผี ลการพัฒนาทัง้ ใน
ระดับชุมชนเมือง ชุมชนหมูบ่ า้ น ได้รางวัลแล้วหลายรางวัล จนบางครัง้
ได้รางวัลติดต่อกันเป็นเวลา ๓-๔ ปี จนกระทรวงทีใ่ ห้รางวัลต้อง
ขอร้องไม่ให้จงั หวัดยะลาส่งประกวดอีกต่อไป ในปี ๒ ๕๔๐ จังหวัด
ยะลา ได้รางวัลในระดับโลกจากองค์กรอนามัยโลก คือ รางวัล
Healthy City ผู้ว่าราชการจังหวัดสมัยนัน้ ร่วมกับส่วนราชการต่างๆ
ทีเ่ กีย่ วข้องได้รว่ มกันแปลงความหมายเป็นภาษาไทยว่า เมืองน่าอยู่
จึงเป็นทีม่ าของวิสัยทัศน์ “ยะลาเมืองน่าอยู่ ” แต่ในขณะเดียวกัน
จังหวัดชายแดนภาคใต้เรามีเหตุการณ์ความไม่สงบ จึงได้เพิม่ ประโยค
ใหม่เป็น “ยะลาเมืองน่าอยู่ คูส่ ันติสุข ” นัน่ คือ วิสัยทัศน์ ผมในฐานะ
ผู้ว่าราชการจังหวัดจะต้องนาทุกส่วนมุง่ ไปสูว่ ิสัยทัศน์นี้ ซึ่งเป็น
วิสัยทัศน์ทเี่ ราทุกคน ยังคงมุง่ หวังทีจ่ ะเป็นอยู่ เราได้กาหนด
ยุทธศาสตร์ ไว้ว่า “รวมพลังสร้างสุข ยุคการพัฒนา ปวงประชา
ปลอดภัย ” การสร้างสุขนัน้ ก็คือ การบาบัดทุกข์บารุงสุข คือ ทุก
ทัง้ หลายของพีน่ ้องประชาชนในจังหวัดยะลา ซึ่งเป็นทุกทีม่ เี หมือน
จังหวัดอื่นๆ ปวงประชาปลิดภัยคือ การสร้างความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินให้กับพีน่ ้องมนจังหวัดยะลา ซึ่งเรามีปญ
ั หาทีพ่ ิเศษกว่า
จังหวัดอื่นๆ ขณะนีเ้ รามีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบไปกว่า
๑,๓๐๐ กว่าศพ ยุคการพัฒนาคือ การพัฒนาคุณภาพการบริหาร
ราชการของราชการส่วนภูมภิ าค ซึ่งผู้ว่ามีหน้าทีใ่ นการประสานงาน
เท่านัน้ แต่บางส่วนปลัดกระทรวงอธิบดี หัวหน้าหน่วยงาน จะมอบ
อานาจให้กากับดูแลบ้าง บางหน่วยให้อานาจในการบังคับบัญชา แต่
ชิ้นงานทัง้ หมดจะต้องอยูภ่ ายใต้อานาจบูรนาการของผู้ว่าราชการ
จังหวัด เพือ่ มุง่ สูว่ ิสัยทัศน์ทพี่ วกเรามุง่ หวังกัน ผมมีความมุง่ หวังทีจ่ ะ
พัฒนาระบบบริหารทัง้ ระบบ รวมทัง้ การบริหารสมรรถภาพของแต่ละ
ท่านเอง ซึ่งปัจจุบนั กระทรวง มหาดไทยได้ให้การสนับสนุนการบริหาร
ศักยภาพของสมาชิกแต่ละท่าน รวมทัง้ ผู้บริหาร ทัง้ ในเรือ่ งการ
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เพิม่ เติมความรูเ้ กีย่ วกับอานาจหน้าที่ รวมทัง้ เพิม่ เติมวุฒิทางการศึกษา
เช่น ท่านทีย่ งั ศึกษาไม่ได้จบปริญญาตรี ปัจจุบนั นีท้ างกระทรวง
มหาดไทย ได้สนับสนุนให้ได้ศึกษาจนจบปริญญาตรี และสามารถ
ศึกษาต่อได้ในเขตพืน้ ทีม่ หาวิทยาลัย ราชภัฎยะลา ส่วนท่านทีศ่ ึกษาจบ
ระดับปริญญาตรีแล้วหากประสงค์จะศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ก็
ยังมีทนุ สนับสนุนต่อได้ ผมยินดีทจี่ ะให้การสนับสนุนท่านอีกครัง้ หนึง่
ทัง้ ในส่วนของเงินอุดหนุน ซึ่งเทศบาลจาเป็นทีจ่ ะต้องเสาะแสวงหาจาก
ราชการส่วนกลาง ซึ่งทางส่วนกลางมีงานทีจ่ ะมอบหมายให้ทอ้ งถิน่ ได้
ดาเนิน เพราะฉะนัน้ จะเป็นหน้าทีข่ องท่านทัง้ หลาย ทีจ่ ะต้องแสวงหาว่า
หน่วยราชการส่วนกลางส่วนใดบ้างมีงบประมาณโครงการได้
มอบหมายงานให้ทอ้ งถิน่ ปฏิบตั ิ ซึ่งเราคงจะต้องมี ความคล่องตั วและ
มีความสามารถทีจ่ ะติดต่อเชื่อมโยง เพือ่ ให้เราได้โครงการจากราชการ
ส่วนกลางมาดาเนินการในพืน้ ที่ เพือ่ ให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน
นัน่ คือสิง่ ทีผ่ มขอฝากและยินดี ในฐานะทีผ่ มเป็นพีใ่ หญ่ในวงการ
ราชการ เพราะผมรับราชการมาก่อนทุกท่าน อยูใ่ นระบบการบริหาร
ราชการแผ่นดินมาก่อน ในส่วนท้องถิน่ แม้ว่าผมไม่มคี วามสามารถ
ทีจ่ ะไปลงสมัครรับเลือกตัง้ เป็นสมาชิกสภา หรือนายกเทศมนตรีดังเช่น
ทุก ๆ ท่าน ผมขอยกย่องว่า ทุกท่านมีความ สามารถทีท่ าให้ประชาชน
เลือกท่านมาเป็นตัวแทนตาบล แต่อย่างไรก็ตาม ผมเค ยมีประสบการ ณ์
ทัง้ ในส่วนทีเ่ ป็นปลัดพัฒนา ระดับอาเภอ ผมเคยเป็นปลัดสุขาภิบาล
เคยเป็นผู้ตรวจการส่วนท้องถิน่ จังหวัดนราธิวาส และเคยเป็น
เทศมนตรีเทศบาลเมืองนราธิวาส ชุดรักษาการ ผมพอมีประสบการณ์
ทีจ่ ะแนะนาเสมือนเป็นพีใ่ ห้ทา่ นทัง้ หลายได้ เพือ่ จะได้ประคับประคอง
ให้ราชการส่วนท้องถิน่ โดยเฉพาะราชการส่วนท้องถิน่ ไทย ซึ่งปัจจุบนั
เราได้กระจายอานาจมาสูร่ ากหญ้ามากขึ้น กระจายอานาจให้ถึงทุก
ชุมชนทุกย่อมของแผ่นดิน ไม่เพียงแต่ระดับเทศบาลเพียงเท่านัน้ แต่ยงั
กระจายอานาจไปจนถึงระดับตาบล
ซึ่งสิง่ เหล่านี้ ผมหวัง
เป็นอย่างยิง่ ว่า การบริหารในรูปการปกครองถิน่ จะได้เกิด
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล และส่งผลให้การบริการสาธารณะ
ตามหน้าทีข่ ององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ได้เกิดประโยชน์กับ

- ๑๐ –
ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา

ประชาชนโดยตรง นัน่ คือการนามาซึ่งความสุขของประชาชน และจะ
เป็นไปตามสิง่ ทีผ่ มมุง่ หวัง โดยเป้าหมายทีอ่ ยากจะเห็นประชาชน
จังหวัดยะลาอยูด่ ีกินดี อยูเ่ ย็นเป็นสุขตลอดจนอยูร่ อดปลอดภัย นัน่ คือ
สิง่ ทีผ่ มมุง่ หวัง และหวังเป็นอย่างยิง่ ว่าท่านทัง้ หลายจะได้ขับเคลือ่ น
ช่วยสนับสนุนในส่วนการแก้ไขปัญหา แม้ว่าไม่ใช่หน้าทีข่ องท่าน
โดยตรง แต่ทา่ นอาจจะมีหน้าทีท่ าเพือ่ สนับสนุนให้การบริหารราชการ
โดยเฉพาะส่วนภูมภิ าค ซึ่งก็มหี น้าทีใ่ นการสร้างความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ราชการส่วนท้องถิน่ จะ
สามารถให้ความสุข ความปลอดภัยให้กับประชาชน และให้การบริหาร
ราชการเรามีคุณภาพ
บัดนี้ เพือ่ ให้การดาเนินการเป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๗
(แก้ไขเพิม่ เติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔) กระผมขอเปิดการประชุม
สภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก ครัง้ แรก ณ บัดนี้

นายอนุชติ กิตติพุฒพ
ิ งศ์
ปลัดเทศบาล

ขอกราบขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นอย่างสูง
ทีไ่ ด้ให้เกียรติเปิดการประชุมสภาครัง้ แรกในวันนี้ ลาดับต่อไปเข้าสูก่ าร
ประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก ผมในฐานะปลัดเทศบาลเมือง
สะเตงนอก และเป็นเลขานุการสภาชั่วคราว ขออนุญาตอ่านระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิน่
พ.ศ. ๒๕๔๗ (แก้ไขเพิม่ เติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔)
ข้อ ๖ ภายหลังประกาศผลการเลือกตัง้ สมาชิกสภาท้องถิน่
ครบตามจานวนแล้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดสาหรับองค์การบริหารส่วน
จังหวัดหรือเทศบาล นายอาเภอสาหรับองค์การบริหารส่วนตาบล ต้อง
กาหนดให้สมาชิกสภาท้องถิน่ ได้มาประชุมสภาท้องถิน่ ครัง้ แรกภายใน
ระยะเวลาทีก่ ฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ นัน้ กาหนด
ข้อ ๗ ในการประชุมสภาท้องถิน่ ตามข้อ ๖ เมือ่ ผู้ว่าราชการ
จังหวัดสาหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเทศบาล และนายอาเภอ
สาหรับองค์การบริหารส่วนตาบล เปิดประชุมสภาท้องถิน่ แล้ว ให้ปลัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เป็นเลขานุการสภาท้องถิน่ ชั่วคราว โดยให้

- ๑๑ –
นายอนุชติ กิตติพุฒพ
ิ งศ์
ปลัดเทศบาล

เชิญสมาชิกสภาท้องถิน่ ผู้มอี ายุมากทีส่ ุดซึ่งอยูใ่ นทีป่ ระชุมสภาท้องถิน่
คราวนัน้ เป็นประธานสภาท้องถิน่ ชั่วคราว หากสมาชิกสภาท้องถิน่ ผู้มี
อายุมากทีส่ ุดไม่รบั เป็นประธานสภาท้องถิน่ ชั่วคราว ให้เชิญสมาชิก
สภาท้องถิน่ ผู้มอี ายุมากทีส่ ุดรองลงมาตามลาดับซึ่งอยูใ่ นทีป่ ระชุมสภา
ท้องถิน่ คราวนัน้ เป็นประธานสภาชั่วคราว เพือ่ ทาหน้าทีเ่ ป็นประธานที่
ประชุมนาสมาชิกสภาท้องถิน่ ปฏิญาณตนตามทีก่ ฎหมายว่าด้วย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ กาหนด และดาเนินการเลือกประธานสภา
ท้องถิน่
ในกรณีทมี่ สี มาชิกสภาท้องถิน่ ผู้มอี ายุสูงสุดมากกว่าหนึง่ คน
ให้ใช้วิธจี บั สลาก
วิธจี บั สลากเลือกประธานสภาท้องถิน่ ชั่วคราว ให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดสาหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเทศบาล นายอาเภอ
สาหรับองค์การบริหารส่วนตาบล ดาเนินการให้คนทีม่ อี ายุสูงสุด
เท่ากันตกลงกันเสียก่อน ว่าจะให้คนใดเป็นคนจับสลากก่อนหลัง หาก
ตกลงกันไม่ได้ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอาเภอจับสลาก ว่าคนใด
จะเป็นคนจับสลากกก่อน แล้วให้จดั ทาบัตรสลาก ชนิด สี และขนาด
อย่างเดียวกัน มีจานวนเท่ากับจานวนสมาชิกสภาท้องถิน่ ทีม่ อี ายุสูงสุด
เท่ากัน โดยเขียนข้อความว่า “ได้เป็นประธานสภาท้องถิน่ ชั่วคราว”
เพียงบัตรเดียว นอกนัน้ เขียนข้อความว่า “ไม่ได้เป็นประธานสภา
ท้องถิน่ ชั่วคราว”
ผมได้อ่านระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๗ (แก้ไขเพิม่ เติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๕๔ แล้วให้ทา่ นสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอกผู้ทรงเกียรติ
ทุกท่านได้รบั ทราบเกีย่ วกับข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิน่ พ.ศ.
๒๕๔๗ (แก้ไขเพิม่ เติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ผมในฐานะทีเ่ ป็น
เลขานุการสภาชั่วคราว ได้ตรวจสอบสมาชิกสภาเทศบาลทีม่ อี ายุมาก
ทีส่ ุดในทีน่ ี้ คือ นายปฐม ปันสรณะ สมาชิกเทศบาลเมืองสะเตงนอก
เขตเลือกตัง้ ที่ ๒ ผมขอใคร่เรียนเชิญท่านทาหน้าทีป่ ระธานสภา
เทศบาลเมืองสะเตงนอกชั่วคราว ขอเรียนเชิญครับ

- ๑๒ –
ประธานสภาชัว่ คราว กระผมนายปฐม ปันสรณะ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตง
นอก เขตเลือกตัง้ ที่ ๒ พรรคประชาธิปตั ย์
เรียนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาลเมืองสะเตงนอก ปลัดเทศบาล สมาชิกสภา และผู้ทรงเกียรติ
ทุกท่าน ก่อนอื่น กระผมขอขอบคุณทุกท่านทีใ่ ห้เกียรติผมมาทาหน้าที่
เป็นประธานสภาชั่วคราว ลาดับจากนี้ ผมขอดาเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องการกล่าวคาปฏิญาณตน
ประธานสภาชัว่ คราว
ผมขอเชิญสมาชิกสภาทุกท่าน ยืน่ ขึ้น และกล่าวคาปฏิญาณ
ตามกระผม เมือ่ กระผมกล่าวว่า “ข้าพเจ้า” ขอให้สมาชิกสภาทุกท่าน
กล่าวชื่อและสกุลของตนด้วย
“ข้าพเจ้า/จะรักษาไว้/และปฏิบตั ิตาม/ซึ่งรัฐธรรมนูญ/แห่ง
ราชอาณาจักรไทย/ทัง้ จะซื่อสัตย์สุจริต/และปฏิบตั ิหน้าที/่ เพือ่ ประโยชน์
ของท้องถิน่ ”
ขอบคุณทุกท่านครับ เชิญทุกท่านนัง่ ลงครับ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องการเลือกและแต่งตั้งประธานสภา
ประธานสภาชัว่ คราว

ต่อไป ระเบียบวาระที่ ๒ เรือ่ งการเลือกและแต่งตัง้
ประธานสภา ผมขอเรียนเชิญเลขานุการสภาชั่วคราว ได้ชี้แจงระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิน่ พ.ศ.
๒๕๔๗ แก้ไขเพิม่ เติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ เกีย่ วกับวิธกี าร
เลือกประธานสภา ขอเรียนเชิญครับ

เลขานุการสภาชัว่ คราว ขอบคุณท่านประธานสภาครับ ผมขออนุญาตอ่านระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิน่ พ.ศ.
๒๕๔๗ แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
ข้อ ๘ วิธเี ลือกประธานสภาท้องถิน่ ให้สมาชิกสภาท้องถิน่ แต่
ละคนมีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิน่ คนหนึง่ ทีต่ นเห็นว่าสมควรให้
เป็นผู้ดารงตาแหน่งประธานสภาท้องถิน่ การเสนอนัน้ ต้องมีสมาชิก

- ๑๓ –
เลขานุการสภาชัว่ คราว

สภาท้องถิน่ รับรองไม่น้อยกว่าสองคน โดยให้สมาชิกสภาท้องถิน่ แต่ละ
คนมีสิทธิรบั รองได้เพียงครัง้ เดียว ชื่อทีเ่ สนอไม่จากัดจานวน และให้
สมาชิกสภาท้องถิน่ ลงคะแนนเลือกจากชื่อเหล่านัน้ โดยวิธเี ขียนชื่อตัว
และชื่อสกุลของผู้ทถี่ ูกเสนอชื่อคนละหนึง่ ชื่อ เมือ่ ตรวจนับแล้วให้
ประธานทีป่ ระชุมประกาศคะแนนต่อทีป่ ระชุมสภาท้องถิน่ ผู้ได้คะแนน
สูงสุดเป็นผู้ได้รบั เลือก ถ้ามีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันอีก ให้ใช้วิธจี บั
สลากเฉพาะผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน
วิธกี ารเสนอชื่อและการรับรองตามวรรคหนึง่ ให้นาความในข้อ
๓๙ มาใช้บงั คับโดยอนุโลม โดยให้สมาชิกสภายกมือให้พ้นศีรษะ
ให้ประธานทีป่ ระชุมเชิญสมาชิกสภาท้องถิน่ ไม่น้อยกว่าสองคน
ช่วยตรวจนับคะแนน
วิธจี บั สลากตามวรรคหนึง่ ให้ประธานทีป่ ระชุมดาเนินการให้
ผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันตกลงกันเสียก่อน ว่าจะให้ผู้ใดเป็นผู้จบั สลาก
ก่อนหลัง หากตกลงกันไม่ได้ให้ประธานทีป่ ระชุมจับสลากว่าผู้ใด
จะเป็นผู้จบั สลากก่อนหลัง แล้วให้จดั ทาบัตรสลาก ชนิด สี และขนาด
อย่างเดียวกันตามจานวนผู้ได้รบั คะแนนสูงสุดเท่ากัน โดยเขียน
ข้อความว่า “ได้รบั เลือกเป็นประธานสภาท้องถิน่ ” เพียงบัตรเดียว
นอกนัน้ เขียนข้อความว่า “ไม่ได้รบั เลือกเป็นประธานสภาท้องถิน่ ”
ข้อ ๙ ในกรณีการเลือกประธานสภาท้องถิน่ ในการประชุมสภา
ท้องถิน่ ครัง้ แรกตามข้อ ๖ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอาเภอ
แล้วแต่กรณี ดาเนินการแต่งตัง้ ทันทีเมือ่ การเลือกประธานสภาท้องถิน่
แล้วเสร็จ และให้ประธานสภาท้องถิน่ ทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้ ปฏิบตั ิหน้าที่
ประธานทีป่ ระชุมสภาท้องถิน่ ในครัง้ นัน้ ต่อไป
ข้อ ๑๔ ในการเลือกประธานสภาท้องถิน่ รองประธานสภา
ท้องถิน่ หรือเลขานุการสภาท้องถิน่ ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รบั
การแต่งตัง้ เพียงตาแหน่งละหนึง่ คน ให้ถือว่าผู้นนั้ ได้รบั เลือก
ผมได้อ่านเกีย่ วกับวิธกี ารเลือกและแต่งตัง้ ประธานสภาให้ทา่ น
สมาชิกผู้ทรงเกียรติได้รบั ทราบ ท่านสมาชิกท่านใดไม่เข้าใจหรือมีข้อ
สงสัยประการใด โปรดหารือในทีป่ ระชุมได้ ผมขอเรียนเชิญท่าน
ประธานสภาชั่วคราวดาเนินการต่อครับ

- ๑๔ –
ประธานสภาชัว่ คราว เมือ่ ทุกท่านรับทราบวิธกี ารเลือกประธานสภาแล้ว ผมขอให้
สมาชิกสภาเทศบาล เสนอชื่อบุคคลทีเ่ ห็นว่าสมควรเป็นประธานสภา
เทศบาลเมืองสะเตงนอก ขอเรียนเชิญสมาชิกสภาเสนอชื่อครับ
นายอดุลย์ แวโวะ เรียนผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ท่านประธานสภา ตลอดจน
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๓ ผู้เข้าร่วมการประชุมทีท่ รงเกียรติทกุ ท่าน ผมนายอดุลย์ แวโวะ
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก เขตเลือกตัง้ ที่ ๓ ขอเสนอนาย
อับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ เป็นประธานสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
ประธานสภาชัว่ คราว ขอผู้รบั รองด้วยครับ
นายอั บดุลเลาะ กาซอ ผมขอรับรองให้นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ เป็นประธาน
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๓ สภาเทศบาลเมืองสะเตงนอกครับ
นายบากอรี บาเก็ง ผมขอรับรองให้นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ เป็นประธาน
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ สภาเทศบาลเมืองสะเตงนอกครับ
นางอุมาพร ใจแผ้ว กราบเรียนผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ท่านนายกเทศมนตรี และ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทกุ ท่าน ดิฉันนางอุมาพร ใจแผ้ว สมาชิกสภา
เทศบาลเมืองสะเตงนอก เขตเลือกตัง้ ที่ ๒ ขออนุญาตเสนอนาย
บัญชา ศิริ เป็นประธานสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
ประธานสภาชัว่ คราว ขอผู้รบั รองด้วยครับ
จ.ส.ต.วรดร รอดทุกข์ ผมขอรับรองให้นายบัญชา ศิริ เป็นประธานสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ เมืองสะเตงนอกครับ
นายปฐม ปันสรณะ ผมขอรับรองให้นายบัญชา ศิริ เป็นประธานสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ เมืองสะเตงนอกครับ
ประธานสภาชัว่ คราว ไม่ทราบว่ามีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอชื่อเพิม่ เติม ขอเรียน
เชิญครับ เมือ่ ไม่มี ผมจะขอให้สมาชิกลงคะแนนครับ ขอเรียนเชิญครับ

- ๑๕ –
นายอั บดุลนาเซร์ ฮะ ขออนุญาตท่านประธานสภาครับ การลงคะแนน หมายความ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ว่าจะให้ลงคะแนนอย่างไร ลงคะแนนแบบเปิดเผย หรือแบบลับครับ
ท่านประธานสภาต้องถามสมาชิกก่อน ขอบคุณครับ
ประธานสภาชัว่ คราว ผมขอเรียนเชิญเลขานุการสภาชั่วคราวชี้แจงรายละเอียดครับ
เลขานุการสภาชัว่ คราว ขออนุญาตทีป่ ระชุมครับ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๗ (แก้ไขเพิม่ เติม
ถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
ข้อ ๘ วิธเี ลือกประธานสภาท้องถิน่ ให้สมาชิกสภาท้องถิน่ แต่
ละคนมีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิน่ คนหนึง่ ทีต่ นเห็นว่าสมควรให้
เป็นผู้ดารงตาแหน่งประธานสภาท้องถิน่ การเสนอนัน้ ต้องมีสมาชิก
สภาท้องถิน่ รับรองไม่น้อยกว่าสองคน โดยให้สมาชิกสภาท้องถิน่ แต่ละ
คนมีสิทธิรบั รองได้เพียงครัง้ เดียว ชื่อทีเ่ สนอไม่จากัดจานวน และให้
สมาชิกสภาท้องถิน่ ลงคะแนนเลือกจากชื่อเหล่านัน้ โดยวิธเี ขียนชื่อตัว
และชื่อสกุลของผู้ทถี่ ูกเสนอชื่อคนละหนึง่ ชื่อ เมือ่ ตรวจนับแล้วให้
ประธานทีป่ ระชุมประกาศคะแนนต่อทีป่ ระชุมสภาท้องถิน่ ผู้ได้คะแนน
สูงสุดเป็นผู้ได้รบั เลือก ถ้ามีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันอีก ให้ใช้วิธจี บั
สลากเฉพาะผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน
วิธกี ารเสนอชื่อและการรับรองตามวรรคหนึง่ ให้นาความในข้อ
๓๙ มาใช้บงั คับโดยอนุโลม โดยให้สมาชิกสภายกมือให้พ้นศีรษะ
ให้ประธานทีป่ ระชุมเชิญสมาชิกสภาท้องถิน่ ไม่น้อยกว่าสองคน
ช่วยตรวจนับคะแนน
วิธจี บั สลากตามวรรคหนึง่ ให้ประธานทีป่ ระชุมดาเนินการให้
ผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันตกลงกันเสียก่อน ว่าจะให้ผู้ใดเป็นผู้จบั สลาก
ก่อนหลัง หากตกลงกันไม่ได้ให้ประธานทีป่ ระชุมจับสลากว่าผู้ใด
จะเป็นผู้จบั สลากก่อนหลัง แล้วให้จดั ทาบัตรสลาก ชนิด สี และขนาด
อย่างเดียวกันตามจานวนผู้ได้รบั คะแนนสูงสุดเท่ากัน โดยเขียน
ข้อความว่า “ได้รบั เลือกเป็นประธานสภาท้องถิน่ ” เพียงบัตรเดียว
นอกนัน้ เขียนข้อความว่า “ไม่ได้รบั เลือกเป็นประธานสภาท้องถิน่ ”

- ๑๖ –
เลขานุการสภาชัว่ คราว

วิธกี ารเลือกขอให้สมาชิกผู้ทรงเกียรติ เขียนชื่อตัว ชื่อสกุล ผู้ที่
ถูกเสนอชื่อท่านละหนึง่ ชื่อ ในการลงคะแนน ไม่ทราบว่าท่านสมาชิก
ท่านใดมีข้อสงสัย เรียนเชิญหารือได้ครับ

นายอั บดุลนาเซร์ ฮะ ขออนุญาตทีป่ ระชุม ผมนายอับดุลนาเซร์ ฮะ สมาชิกสภา
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ เทศบาลเมืองสะเตงนอก เขตเลือกตัง้ ที่ ๑ ผมขอเสนอให้มกี ารเลือก
ผู้ดารงตาแหน่งประธานสภา แบบเปิดเผยครับ
นายอั นวาร์ มูซอ ขออนุญาตครับ ผมตัวแทนจากสานักงานส่งเสริมการปกครอง
นักส่งเสริมการปกครองฯ
ส่วนท้องถิน่ จังหวัดยะลา เนือ่ งจากระเบียบได้กาหนดไว้ชัดเจนว่า
การเลือกประธานสภา ต้องเลือกด้วยการเขียนชื่อ ตัวและชื่อ สกุล ผู้ที่
จะดารงตาแหน่งประธานสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก เพราะฉะนัน้
การดาเนินการต้องดาเนินให้เป็นไปตามระเบียบกาหนด ขอบคุณครับ
ประธานสภาชัว่ คราว ขอเรียนเชิญ เลขานุการสภาชั่วคราวทาหน้าทีน่ ับคะแนนครับ
และขอเรียนเชิญสมาชิกสภา เป็นกรรมการนับคะแนนด้วยครับ
ทีป่ ระชุม ผลการนับคะแนน
ท่านทีห่ นึง่ นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ ได้รบั คะแนน
๑๓ คะแนน
ท่านทีส่ อง นายบัญชา ศิริ ได้รบั คะแนน ๔ คะแนน
งดออกเสียง ๑ คะแนน
ประธานสภาชัว่ คราว ผลการคัดเลือกประธานสภา ปรากฏว่า นายอับดุลอาซิซ
หะยีปยิ วงศ์ ได้รบั เลือกให้เป็นประธานสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
ด้วยคะแนน ๑๔ คะแนน ผมขอพักการประชุม ๕ นาที

- ๑๗ –
ประธานสภาชัว่ คราว เรียนเชิญสมาชิกสภาเทศบาลประชุมสภาต่อ และขอ
มอบหมายให้เลขานุการสภาชั่วคราวได้อ่านคาสัง่ แต่งตัง้ ประธานสภา
เทศบาลเมืองสะเตงนอก ขอเรียนเชิญครับ
เลขานุการสภาชัว่ คราว ขอบคุณท่านประธานสภาครับ
คาสัง่ จังหวัดยะลา
ที่ ๖๖๔/๒๕๕๕
เรื่อง แต่งตั้งประธานสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
-----------------ด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ได้ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
ครัง้ แรก ในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕ เพือ่ เลือกประธานสภาเทศบาลและรองประธานสภาเทศบาล โดย
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๔ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไข
เพิม่ เติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๔ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.
๒๔๙๖ แก้ไขเพิม่ เติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ และตามมติทปี่ ระชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
ครัง้ แรก เมือ่ วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕ จึงแต่งตัง้ นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ ให้ดารงตาแหน่ง
ประธานสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
ทัง้ นี้ ตัง้ แต่บดั นีเ้ ป็นต้นไป
สัง่ ณ วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕
เดชรัฐ สิมศิริ
(นายเดชรัฐ สิมศิร)ิ
ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา
เลขานุการสภาชัว่ คราว ขอแสดงความยินดีกับประธานสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
ขอเรียนเชิญประธานสภาชั่วคราว ดาเนินการต่อครับ

- ๑๘ –
ประธานสภาชัว่ คราว

กระผมนายปฐม ปันสรณะ สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
สะเตงนอก เขตเลือกตัง้ ที่ ๒ ขอกล่าวขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาล
ทีใ่ ห้ความร่วมมือในการคัดเลือกประธานสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
และเชิญสมาชิกโปรดปรบมือแสดงความยินดีกับประธานสภาทีไ่ ด้รบั
เลือก พร้อมทัง้ ขอเรียนเชิญประธานสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
ขึ้นทาหน้าทีต่ ่อไป ขอขอบคุณมากครับ

นายอนุชติ กิตติพุฒพ
ิ งศ์ ขออนุญาตท่านผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ได้โปรดมอบช่อ
ปลัดเทศบาล ดอกไม้ให้แก่ทา่ นนายกเทศมนตรี และประธานสภาเทศบาลเมือง
สะเตงนอก ใคร่ขอเรียนเชิญครับ
ประธานสภา เรียนท่านปลัดเทศบาลเมืองสะเตงนอก นายกเทศมนตรี และ
คณะบริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก และผู้มเี กียรติทกุ
ท่าน ขอความสันติสุขจงมีแด่ทา่ นทัง้ หลาย กระผมนายอับดุลอาซิซ
หะยีปยิ วงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก เขตเลือกตัง้ ที่ ๑ ผม
ขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอกทุกท่านทีไ่ ด้ให้ความ
ไว้วางใจให้ผมเป็นประธานสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก ผมจะทา
หน้าทีด่ ้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๗ (แก้ไขเพิม่ เติม
ถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง การเลือกรองประธานสภาและเลขานุการสภา
๓.๑ การเลือกรองประธานสภา
ประธานสภา

ก่อนจะมีการเลือกรองประธานสภา ผมขอเรียนเชิญสมาชิก
สภาเทศบาลเมืองสะเตงนอกทุกท่าน แนะนาตัวเพือ่ ทาความรูจ้ กั ในที่
ประชุมสภาแห่งนี้

นายบากอรี บาเก็ง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑

สวัสดีครับผมนายบากอรี บาเก็ง สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
สะเตงนอก เขตเลือกตัง้ ที่ ๑ ทีมพัฒนาเมืองสะเตงนอก ขอบคุณครับ

- ๑๙ –
นายอั บดุลนาเซร์ ฮะ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑

สวัสดีครับผมนายอับดุลนาเซร์ ฮะ สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
สะเตงนอกเขต ๑ ขอบคุณครับ

นายมะยู โซ๊ะ โต๊ะแว
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑

สวัสดีครับผมนายมะยูโซ๊ะ โต๊ะแว สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
สะเตงนอกเขต ๑ ขอบคุณครับ

นายสุกรี เจ๊ะเงาะ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑

สวัสดีครับท่านประธานสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอกผม
นายสุกรี เจ๊ะเงาะ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอกเขต ๑
ขอบคุณครับ

นายกราซี แวนลัย
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑

ผมนายกราซี แวนะลัย สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
เขต ๑ ขอบคุณครับ

นายสมชัย หิตานุกูล
สวัสดีครับผมนายสมชัย หิตานุกุล สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ สะเตง นอกเขต ๑
นายดอเลาะ สะหัดอีตา
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑

สวัสดีครับผมนายดอเลาะ สะหัดอีตา สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองสะเตงนอกเขต ๑

นายปฐม ปันสรณะ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒

สวัสดีครับผมนายปฐม ปันศรณะ ในนามพรรคประชาธิปตั ย์
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

- ๒๐ –
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอกเขต ๒ ขอบคุณค่ะ
นายกานต์ชนก กูเ้ กียรตินาวบุตร
สวัสดีครับ ท่านประธานสภาทีเ่ คารพ ผมนายกานต์ชนก
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๓ กูเ้ กียรตินาวบุตร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอกเขต ๓
นายอิทธินันท์ สาเฮาะ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๓

สวัสดีครับ ผมนายอิทธินันท์ สาเหาะ สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองสะเตงนอกเขต ๓

เรียนท่านประธานเทศบาลเมืองสะเตงนอก คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๓ สมาชิกเทศบาลเมืองสะเตงนอก ผมนายศราวุ ธ อับดุลกอเดร์ ยานยา
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก เขตเลือกตัง้ ที่ ๓
นายศราวุธ อับดุลกอเดร์ ยานยา

นายอดุลย์ แวโวะ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๓

เรียนคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก ผม
นายอดุลย์ แวโวะ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก เขต ๓

นายเพาซี มะเด็ง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๓

สวัสดีครับ ผมนายเพาซี มะเด็ง สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
สะเตงนอก

นายอั บดุลเลาะ กาซอ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๓

สวัสดีครับ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
คณะผู้บริหาร ผมนายอับดุลเลาะ กาซอ ขอบคุณครับ

ประธานสภา

ขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอกทุกท่านครับ
ผมขอเรียนเชิญเลขานุการสภาชั่วคราวดาเนินการชี้แจงต่อไปเกีย่ วกับ
ระเบียบการ เลือกรองประธาน และเลขานุการสภา ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย

เลขานุการสภาชัว่ คราว

ขอบคุณท่านประธานครับ การเลือกรองประธานสภา และ
เลขานุการสภาตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับ
การประชุมสภาท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๗ (แก้ไขเพิม่ เติมถึง (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๔)

- ๒๑ –
เลขานุการสภาชัว่ คราว

ข้อ ๑๒ วิธเี ลือกรองประธานสภาท้องถิน่ ให้นาความในข้อ ๘
มาใช้บงั คับโดยอนุโลม
กรณีทกี่ ฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ กาหนดให้
สภาท้องถิน่ ใดมีรองประธานสภาท้องถิน่ ได้มากกว่าหนึง่ คน ให้เลือก
รองประธานสภาท้องถิน่ คนทีห่ นึง่ ก่อน แล้วจึงเลือกรองประธานสภา
ท้องถิน่ ในลาดับถัดไปทีละคนจนกว่าจะครบตามจานวนทีพ่ ึงมี
ข้อ ๑๔ ในการเลือกประธานสภาท้องถิน่ รองประธานสภา
ท้องถิน่ หรือเลขานุการสภาท้องถิน่ ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รบั
การแต่งตัง้ เพียงตาแหน่งละหนึง่ คน ให้ถือว่าผู้นนั้ ได้รบั เลือก
ขอบคุณครับ

ประธานสภา

เมือ่ ทุกท่านทราบวิธกี ารเลือกรองประธานสภา บัดนี้ ผมขอ
เชิญสมาชิกสภาทุกท่าน เสนอชื่อบุคคลทีเ่ ห็นควรเป็นรองประธาน
เทศบาลเมืองสะเตงนอก เรียนเชิญครับ

นายอั บดุลนาเซร์ ฮะ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑

เรียนประธานทีเ่ คารพ ผมขอเสนอชื่อนายมะยูโซ๊ะ โต๊ะแว เป็น
รองประธานสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอกครับ

ประธานสภา ขอ

ผู้รบั รองด้วยครับ

นายสุกรี เจ๊ะเงาะ เรียนประธานสภา ผมนายสุกรี เจ๊ะเงาะ
ขอรับรองให้นาย
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ มะยูโซ๊ะ โต๊ะแว เป็นรองประธานสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
นายดอเลาะ สะหัดอีตา เรียนประธานสภา ผมนายดอเลาะ สะหีดอีตา
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ ขอรับรองให้นายมะยูโซ๊ะ โต๊ะแว เป็นรองประธานสภาเทศบาลเมือง
สะเตงนอกครับ
นายปฐม ปันสรณะ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒

เรียนประธานสภาทีเ่ คารพ ผมนายปฐม ปันสรณะ ขอเสนอ
นายบัญชา ศิริ เป็นรองประธานสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอกครับ

- ๒๒ –
ประธานสภา ขอผู้รบั รองด้วยครับ
นางอุ มาพร ใจแผ้ว เรียนประธานสภาทีเ่ คารพ ดิฉันนางอุมาพร ใจแผ้ว
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ ขอรับรองให้ นายบัญชา ศิริ เป็นรองประธานสภาเทศ บาล เมือง
สะเตงนอกครับ
นายปฐม ปันสรณะ เรียนประธานสภาทีเ่ คารพ ผมนายปฐม ปันสรณะ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ ขอรับรองให้ นายบัญชา ศิริ เป็นรองประธานสภาเทศบาลเมือง
สะเตงนอก
ทีป่ ระชุม ผลการนับคะแนน
ท่านที่ ๑ นายมะยูโซ๊ะ โต๊ะแว ได้รบั คะแนน ๑๓ คะแนน
ท่านที่ ๒ นายบัญชา ศิริ ได้รบั คะแนน ๓ คะแนน
งดออกเสียง ๑ คะแนน
ประธานสภา

ขอแสดงความยินดีกับนายมะยูโซ๊ะ โต๊ะแว ขอเรียนเชิญ
รองประธาน กล่าวและนาตัวและขอบคุณครับ

รองประธานสภา

เรียนประธานสภานายกเทศบาลเมืองสะเตงนอก และ
ผู้เข้าร่วมการประชุมทีท่ รงเกียรติทกุ ท่าน ผมนายมะยูโซ๊ะ โต๊ะแว
สมาชิกสภาเทศบาลสะเตงนอก เขต ๑ ผมขอขอบคุณทุกท่าน และขอ
โอกาสนีท้ าหน้าทีเ่ พือ่ ทุกท่านต่อไป ขอบคุณครับ

ประธานสภา การพิจารณาลาดับต่อไป
๓.๒ การเลือกเลขานุการสภา
ขอเรียนเชิญเลขานุการสภาชั่วคราว ดาเนินการต่อไป
เลขานุการสภาชัว่ คราว เรียนประธานสภา และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทกุ ท่าน ในการ
เลือกเลขานุการสภา ผมขอเรียนให้ทปี่ ระชุมรับทราบ การเลือก
เลขานุการสภานัน้ มีวิธเี ช่นเดียวกับการเลือกประธานสภาและ

- ๒๓ –
เลขานุการสภาชัว่ คราว

รองประธานสภา ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ สามารถนาเสนอชื่อ
โดยเสนอสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ซึง่ อยูน่ อกเหนือจาก
สมาชิกสภา ทาหน้าทีเ่ ป็นเลขานุการสภาได้ครับ ขอเรียนเชิญท่าน
ประธานสภาดาเนินการต่อครับ

ประธานสภา ผมขอให้สมาชิกสภา นาเสนอชื่อบุคคลทีเ่ ห็นสมควรทาหน้าที่
เป็นเลขานุการสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก ขอเรียนเชิญครับ
นายสุกรี เจ๊ะเงาะ เรียนท่านประธาน ผมนายสุกรี เจ๊ะเงาะ สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองสะเตงนอก เขตเลือกตัง้ ที่ ๑ ขอเสนอให้ นายสมหมาย ลูกอินทร์
ตาแหน่ง รองปลัดเทศบาลเมืองสะเตงนอก เป็นเลขานุการสภา
เทศบาลเมืองสะเตงนอกครับ
ประธานสภา ขอผู้รบั รองด้วยครับ
นายอับดุลเลาะ กาซอ เรียนท่านประธาน ผมนายอับดุลเลาะ กาซอ สมาชิกสภา
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๓ เทศบาลเมืองสะเตงนอก เขตเลือกตัง้ ที่ ๓ ขอรับรองครับ
นายอับดุลนาเซร์ ฮะ เรียนท่านประธาน ผมนายอับดุลนาเซร์ ฮะ สมาชิกสภา
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ เทศบาลเมืองสะเตงนอก เขตเลือกตัง้ ที่ ๑ ขอรับรองครับ
ประธานสภา สมาชิกสภาท่านใดจะเสนอบุคคลอื่นหรือไม่ ขอเรียนเชิญครับ
เมือ่ ไม่มสี มาชิกสภาท่านใดเสนอชื่อเพิม่ เติม ผมขอเชิญ
เลขานุการสภาชั่วคราว ประกาศผลการคัดเลือกเลขานุการสภา
เทศบาลเมืองสะเตงนอกครับ
เลขานุการสภาชัว่ คราว เรียนประธานสภา นายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
สะเตงนอก และผู้เข้าร่วมการประชุมทีเ่ คารพ บัดนี้ การคัดเลือก
เลขานุการสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอกเสร็จสิน้ แล้ว ผู้ทจี่ ะทาหน้าที่
เป็นเลขานุการสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอกคนใหม่ คือ นายสมหมาย

- ๒๔ –
ลูกอินทร์ ตาแหน่ง รองปลัดเทศบาลเมืองสะเตงนอก ขอแสดงความ
ยินดีด้วยครับ ขอเรียนประธานสภา ดาเนินการต่อในระเบียบวาระ
ต่อไปครับ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องการกาหนดสมัยประชุมสามัญประจาปีและการกาหนดวัน
เริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจาปีสมัยแรกของปีถัดไป
ประธานสภา และขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอกคนใหม่โปรดนัง่
ในตาแหน่งเลขานุการสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอกต่อจากนีไ้ ป
ขอเรียนเชิญครับ และในระเบียบวาระที่ ๔ เรือ่ งการกาหนดสมัย
ประชุมสามัญประจาปีและการกาหนดวันเริม่ ประชุมสมัยประชุม
สามัญประจาปีสมัยแรกของปีถัดไป ผมขอเรียนเชิญเลขานุการสภา
อ่านระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิม่ เติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
เรียนเชิญครับ
เลขานุการสภา เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทกุ ท่าน ผม
นายสมหมาย ลูกอินทร์ ตาแหน่ง รองปลัดเทศบาลเมืองสะเตงนอก
ขอขอบคุณทุกท่านทีไ่ ด้มอบภารกิจนี้ ให้กระผมได้ปฏิบตั ิหน้าที่
เลขานุการสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก เมือ่ ไว้วางใจให้กระผมแล้ว
ผมขอรับอาสาว่าจะปฏิบตั ิหน้าทีเ่ ลขานุการสภาเทศบาลเมือง
สะเตงนอกให้ดีทสี่ ุดสมกับทีท่ า่ นได้มอบความไว้วางใจครับ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิม่ เติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ผม
ขอนาเรียนให้ทปี่ ระชุมทราบดังนี้
ข้อ ๑๑ เมือ่ มีประธานสภาท้องถิน่ แล้ว ให้สภาท้องถิน่ เลือก
รองประธานสภาท้องถิน่ เลขานุการสภาท้องถิน่ และให้ประธานสภา
ท้องถิน่ นาปรึกษาในทีป่ ระชุมเกีย่ วกับการประชุมสมัยสามัญ ดังนี้
(๒) สาหรับเทศบาล ให้สภาเทศบาลกาหนดว่าการประชุม
สามัญประจาปีแต่ละสมัย ในปีนนั้ จะเริม่ เมือ่ ใด แต่ละสมัยในปีนนั้ มี

- ๒๕ –
กาหนดกีว่ ัน กับให้กาหนดวันเริม่ ประชุมสมัยประชุมสามัญประจาปี
สมัยแรกของปีถัดไปและมีกาหนดกีว่ ัน
การกาหนดสมัยประชุมและวันประชุมให้เป็นไปตามทีก่ ฎหมาย
ว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ นัน้ กาหนด
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิม่ เติมถึง
(ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๒๔ ในปีหนึง่ ให้มสี มัยประชุมสามัญ
สีส่ มัย สมัยประชุมสามัญครัง้ แรกและวันเริม่ ประชุมสมัยสามัญ
ประจาปีให้สภาเทศบาลกาหนด
สมัยประชุมสามัญสมัยหนึง่ ๆ ให้มกี าหนดไม่เกินสามสิบวัน
แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีก จะต้องได้รบั อนุญาตจากผู้ว่าราชการ
จังหวัด
จากการตรวจสอบการกาหนดสมัยประชุมสามัญสมัยแรก
ประจาปี ๒๕๕๕ โดยสภาเทศบาลชุดทีแ่ ล้ว ได้กาหนดให้มกี ารประชุม
ในระหว่างวันที่ ๑๖ มกราคม ถึงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
เพราะฉะนัน้ ในวันนีท้ ปี่ ระชุมสภาเทศบาล จะต้องกาหนดเพิม่ เติมอีก
๓ สมัยครับ เรียนเชิญประธานสภาดาเนินการต่อครับ
ประธานสภา สมาชิกท่านใดมีข้อซักถาม ขอเรียนเชิญครับ ถ้าไม่มผี มขอ
เชิญสมาชิกสภา กาหนดสมัยประชุมสามัญประจาปีและกาหนดวันเริม่
ประชุมสมัยประชุมสามัญประจาปีสมัยแรกของปีถัดไป ขอเรียนเชิญ
ครับ
นายอดุลย์ แวโวะ เรียนท่านประธานสภา ผมนายอดุลย์ แวโวะ ขอเสนอให้มกี าร
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๓ ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ในระหว่างวันที่ ๓ เมษายน ถึงวันที่ ๒
พฤษภาคม ๒๕๕๕ ครับ
ประธานสภา ขอผู้รบั รองด้วยครับ
นายอับดุลเลาะ กาซอ เรียนท่านประธานสภา ผมนายอับดุลเลาะ กาซอ ขอรับรอง
ครับ

- ๒๖ –
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๓
นายเพาซี มะเด็ง เรียนท่านประธานสภา ผมนายเพาซี มะเด็ง ขอรับรองครับ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๓
ประธานสภา

มีทา่ นใดจะเสนอนอกเหนือจากนีบ้ า้ งครับ ถ้าไม่มถี ือว่า
ทีป่ ระชุมเห็นชอบให้มสี มัยสามัญ สมัยที่ ๒ ในระหว่างวันที่
๓ เมษายน – ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕

เลขานุการสภา เรียนเชิญสมาชิกสภา กาหนดสมัยประชุมสามัญประจาปี สมัย
ที่ ๓ ครับ
นายอดุลย์ แวโวะ เรียนท่านประธานสภา ผมนายอดุลย์ แวโวะ ขอเสนอให้มกี าร
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๓ ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ในระหว่างวันที่ ๑๐ สิงหาคม ถึงวันที่ ๘
กันยายน ๒๕๕๕ ครับ
ประธานสภา ขอผู้รบั รองด้วยครับ
นายอับดุลเลาะ กาซอ เรียนประธานสภา ผมนายอับดุลเลาะ กาซอ ขอรับรองครับ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๓
นายกราซี แวนะลัย เรียนประธานสภา ผมนายกราซี แวนะลัย ขอรับรองครับ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑
เลขานุการสภา มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอเพิม่ เติม เรียนเชิญครับ
นายอับดุลนาเซร์ ฮะ เรียนประธานสภา ผมนายอับดุลนาเซร์ ฮะ ขอเสนอให้มกี าร
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๓ ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ในระหว่างวันที่ ๗ มิถุนายน ถึงวันที่ ๘
กรกฎาคม ๒๕๕๕ ครับ
ประธานสภา ขอผู้รบั รองด้วยครับ
นายสุกรี เจ๊ะเงาะ เรียนประธานสภา ผมนายสุกรี เจ๊ะเงาะ ขอรับรองครับ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑

- ๒๗ –
นายบากอรี บาเก็ง เรียนประธานสภา ผมนายบากอรี บาเก็ง ขอรับรองครับ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑
นางอุมาพร ใจแผ้ว เรียนประธานสภา ดิฉันนางอุมาพร ใจแผ้ว ขอรับรองคะ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒
นายอนุชติ กิตติพุฒพ
ิ งศ์ ขออนุญาตทีป่ ระชุม การกาหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓
ปลัดเทศบาล นัน้ เนือ่ งจากว่าจะเกีย่ วข้องกับการจัดทางบประมาณ และการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลด้วย ซึง่ ได้กาหนดให้มกี ารจัดส่งแผน
งบประมาณประจาปี ภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ของปีนนั้ ๆ ผมขอนา
เรียนเพียงเท่านีค้ รับ
เลขานุการสภา ไม่ทราบว่าสมาชิกสภาทีเ่ สนอให้มกี ารประชุมสมัยสามัญ สมัย
ที่ ๓ ในระหว่างวันที่ ๗ มิถุนายน ถึงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ นัน้
จะถอนการเสนอหรือไม่ครับ
นายอับดุลนาเซร์ ฮะ เรียนประธานสภา ผมนายอับดุลนาเซร์ ฮะ ขอถอนการ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ นาเสนอครับ
ประธานสภา มีทา่ นใดจะเสนอนอกเหนือจากนีบ้ า้ งครับ ถ้าไม่มถี ือว่าทีป่ ระชุม
เห็นชอบ สมัยสามัญ 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 สมัยที่ ๔ ในระหว่างวันที่ ๒๐ ตุลาคม ถึงวันที่
๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ครับ

- ๒๘ –

ประธานสภา ขอผู้รบั รองด้วยครับ
นายบากอรี บาเก็ง เรียนประธานสภา ผมนายบากอรี บาเก็ง ขอรับรองครับ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑
นายเพาซี มะเด็ง เรียนประธานสภา ผมนายเพาซี มะเด็ง ขอรับรองครับ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๓
เลขานุการสภา มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอเพิม่ เติม เรียนเชิญครับ
ทีป่ ระชุม - ไม่มี

–

ประธานสภา หากไม่มที า่ นใดเสนอ ถือว่าทีป่ ระชุมเห็นชอบให้มสี มัยสามัญ
สมัยที่ ๔ ในระหว่างวันที่ ๒๐ ตุลาคม ถึงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน
๒๕๕๕
เลขานุการสภา เรียนเชิญสมาชิกสภา กาหนดสมัยประชุมสามัญประจาปี
๒๕๕๖ สมัยแรก ครับ
นายอับดุลนาเซร์ ฮะ เรียนประธานสภา ผมนายอับดุลนาเซร์ ฮะ ขอเสนอให้มกี าร
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๓ ประชุมสมัยสามัญประจาปี ๒๕๕๖ สมัยแรก ในระหว่างวันที่ ๑๘
มกราคม ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ครับ
ประธานสภา ขอผู้รบั รองด้วยครับ
นายบากอรี บาเก็ง เรียนประธานสภา ผมนายบากอรี บาเก็ง ขอรับรองครับ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑
นายสุกรี เจ๊ะเงาะ เรียนประธานสภา ผมนายสุกรี เจ๊ะเงาะ ขอรับรองครับ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑

- ๒๙ –
เลขานุการสภา มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอเพิม่ เติม เรียนเชิญครับ
ทีป่ ระชุม - ไม่มี
ประธานสภา หากไม่มที า่ นใดเสนอ ถือว่าทีป่ ระชุมเห็นชอบให้มี สมัยสามัญประจาปี
๒๕๕๖ สมัยแรก ในระหว่างวันที่ ๑๘ มกราคม ถึงวันที่ ๑๕
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
เลขานุการสภา ผมขออนุญาตสรุปกาหนดสมัยประชุมสมัยสามัญประจาปี
และกาหนดวันเริม่ ประชุมสมัยประชุมสามัญ ประจาปี 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
ทีป่ ระชุม รับทราบ
ประธานสภา ขอขอบคุณเลขานุการสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอกครับ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
ประธานสภา ระเบียบวาระที่ ๕ เรือ่ งอื่น ๆ ไม่ทราบว่าสมาชิกสภาท่านใดจะ
เสนอเรือ่ งอื่นเพิม่ เติม ขอเรียนเชิญครับ

- ๓๐ –
เมือ่ ไม่มี ผมขอเรียนเชิญนายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก และ
คณะบริหารแนะนาตัวให้สมาชิกสภาและเจ้าหน้าทีไ่ ด้รบั ทราบ เรียน
เชิญ
นายเกษมสันต์ สาแม เรียนประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ตลอดจนผู้เข้าร่วม
นายกเทศมนตรี การประชุมทุกท่าน ผมนายเกษมสันต์ สาแม เมือ่ ประชาชนไว้วางใจ
ให้ผมมาดารงตาแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก ผมพร้อมทีจ่ ะ
ทาหน้าทีเ่ พือ่ ความเจริญก้าวหน้าของตาบลสะเตงนอก ผมขอนาเรียน
ให้สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอกได้รบั ทราบถึงความมุง่ หมาย
หลัก ทีไ่ ด้สมัครเป็นตัวแทนของประชาชนแล้ว ขอให้สมาชิกสภา
คานึงถึงบ้านเกิดเรา ร่วมมือร่วมสามัคคีพัฒนาบ้านเกิดเรา เพราะ
ความสามัคคีจะนามาซึง่ ความเจริญ อยูร่ อดปลอดภัย และสามารถไป
ถึงเป้าหมายทีเ่ ราทุกคนตัง้ ใจไว้ได้ หากมีสงิ่ ใดทีผ่ ิดพลาดไปผมขออภัย
มา ณ โอกาสนีด้ ้วย สาหรับวันนี้ ผมขอขอบคุณครับ
นายเสรี เรืองกาญจน์ เรียนประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ข้าราชการ
รองนายกเทศมนตรี ตลอดจนลูกจ้างทีเ่ คารพรักทุกท่าน ผมนายเสรี เรืองกาญจน์ ทา
หน้าทีร่ องนายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก คนที่ ๑ มีความยินดีทจี่ ะ
ทางานในวาระ ๔ ปี ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ขอบคุณครับ
นายสมภพ มีเดช เรียนประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ปลัดเทศบาล
รองนายกเทศมนตรี รองปลัดเทศบาล เจ้าหน้าทีท่ เี่ คารพทุกท่าน ผมนายสมภพ มีเดช
รองนายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก คนที่ ๒ มีความยินดีกับทุก ๆ
ท่านเป็นอย่างยิง่ และพร้อมทีจ่ ะทางานทุกที่ บริการทุกท่าน ทุกระดับ
ประทับใจ ขอบคุณครับ

นายอับดุลอายิ สามะ เรียนประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ตลอดจนผู้เข้าร่วม
รองนายกเทศมนตรี การประชุมทุกท่าน ผมนายอับดุลอายิ สามะ รองนายกเทศมนตรีเมือง
สะเตงนอก คนที่ ๓ ขอบคุณครับ
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นายนิพนธ์ มาหลง เรียนประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ตลอดจนผู้เข้าร่วม
ทีป่ รึกษานายกเทศมนตรี การประชุมทุกท่าน ผมนายนิพนธ์ มาหลง ทีป่ รึกษานายกเทศมนตรี
เมืองสะเตงนอก ขอบคุณครับ
นายมะสดี หะยียะปาร์ เรียนประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ตลอดจนผู้เข้าร่วม
เลขานุการนายกเทศมนตรี การประชุมทุกท่าน ผมนายมะสดี หะยียะปาร์ เลขานุการนายก
เทศมนตรี ขอบคุณครับ
ประธานสภา ขอขอบคุณนายกเทศมนตรี และคณะบริหารทุกท่านครับ ผม
ขอประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกสภารับทราบ เรือ่ งรูปถ่ายเพือ่ จัดทาบัตร
ขอเรียนเชิญเลขานุการสภา ชี้แจงครับ
เลขานุการสภา ผมขอให้ทา่ นสมาชิกสภา นารูปถ่ายขนาด ๑ นิว้ จานวน ๓ รูป
และรูปถ่ายขนาด ๓ นิว้ จานวน ๓ รูป โดยแต่งกายชุดเครือ่ งแบบ
พร้อมนามาส่งให้เจ้าหน้าทีก่ ิจการสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก เพือ่
จัดทาบัตรประจาตัวเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ และจัดทาป้ายประกาศทาเนียบ
คณะผู้บริหารและฝ่ายสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก โดยกาหนดส่งใน
วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๕ นี้ ขอบคุณครับ
ประธานสภา ขอขอบคุณสมาชิกสภาทุกท่าน ผมขอให้สมาชิกทุกท่านโปรด
ทางานเพือ่ ความสุขของประชาชน และขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพ
ผมขอปิดการประชุมครับผม
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ปิดการประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น.

สมหมาย ลูกอินทร์
ผู้จดรายงานการประชุม
(นายสมหมาย ลูกอินทร์)
เลขานุการสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก

อับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์)
ประธานสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก

