รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลสะเตงนอก
สมัยสามัญ สมัยที่ 4
ครั้งที่ 1
วัน จันทร์ ที่ 13 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
นางสารีฟ๊ะ
นายอับดุลอาซิซ
นายศรัทธา
นายอดุลย์
นายอนุชิต

มามะ
สามะ
โต๊ะแว
หะยียะปาร์
วาหะ
หะยีปิยวงศ์
แซ่ด่าน
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
มามะ
อับดุลอายิ
สามะ
มะยูโซ๊ะ
โต๊ะแว
มะสดี
หะยียะปาร์
สารีฟ๊ะ
วาหะ
อับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์
ศรัทธา
แซ่ด่าน
อดุลย์
แวโวะ
อนุชิต
กิตติพุฒิพงศ์

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
ที่

ชื่อ-สกุล

1.
2.
3.
4.

นายเกษมสันต์
นายเสรี
นายสะอารี
นายพัสกร

4.

นายต่วนมาหามะอับดุลคอเดร์
ต่วนกาจิ
นายสมหมาย ลูกอินทร์
นายเกรียงศักดิ์ อินทรสกุล
นางนริศรา
สาและ
นางสาวต่วนมารีนี เด่นอุดม
นายอันวารี
แวหะยี

5.
5.
6.
7.
8.

สาแม
เรืองกาญจน์
แวสแลแม
พงษ์เจริญ

นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนต
รี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
รองปลัดเทศบาล
หัวหน้าสํานักปลัด
ผู้อํานวยการกองคลัง
เจ้าพนักงานธุรการ
พนักงานจ้างทั่วไป

เกษมสันต์
เสรี
นายสะอารี
พัสกร

สาแม
เรืองกาญจน์
แวสแลแม
พงษ์เจริญ

ต่วนมาหามะอับดุลคอเดร์
ต่วนกาจิ
สมหมาย
ลูกอินทร์
เกรียงศักดิ์
อินทรสกุล
นริศรา
สาและ
ต่วนมารีนี
เด่นอุดม
อันวารี
แวหะยี

หมายเหตุ

รายชื่อผู้ไม่มาประชุม
ที่
ชื่อ-สกุล
1.
2.
3.
4.

ตาแหน่ง

นายอับดุลวาหะ ตาเละ
นายมัสอูเซ็ง สาและ
นายถาวร นวลปาน
นายชํานาน ทวีรัตน์

สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล

หมายเหตุ
เขต 1
เขต 2
เขต 2
เขต 2

ไม่มาประชุม
ไม่มาประชุม
ไม่มาประชุม
ไม่มาประชุม

-2-

วัน จันทร์ ที่ 13 ธันวาคม 2553
เริ่มประชุมเวลา 10.10 น.
เลขานุการสภา

สวัสดีครับ ท่านประธานสภา เทศบาลตําบลสะเตงนอก รองประธานสภา
คณะผู้บริหารทุกท่าน
ท่าน สมาชิกสภา เทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
รวมถึงพนักงานเทศบาลทุกท่าน
ขณะนี้ เวลา 10.10 น. ผมนายอนุชิต
กิตติพุฒิพงศ์ เลขานุการสภาเทศบาลตําบลสะเตงนอก ข ณะนี้ครบองค์ประชุม
สําหรับวันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลตําบลสะเตงนอก สมัยสามัญ สมัยที่ 4
ครั้งที่ 1 วันจันทร์ ที่ 13 ธันวาคม 2553 เมื่อที่ประชุมพร้อมผมขอเชิญท่าน
ประธานสภาเทศบาล เปิดการประชุมสภาเทศบาลตําบลสะเตงนอก ต่อไป

ประธานสภา

ครับ ผมขอเปิดการ ประชุมสภา เวลา 10.10 น.สําหรับวันนี้เป็นการ
ประชุมสภาเทศบาลตําบลสะเตงนอก สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครัง้ ที่ 1 วันจันทร์
ที่ 13 ธันวาคม 2553

ระเบียบวาระที่ 1
ประธานสภาฯ

เรื่องประธานแจ้งให้ทปี่ ระชุมทราบ
1.1 เรื่องรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจําปี พ.ศ. 2553
ของเทศบาลตําบลสะเตงนอก
ครับ ประธานสภา ขอแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ ประธานสภาก็ต้องขออภัยในที่
ประชุมสภาแห่งนี้ด้วย เรื่องรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้
ล่าช้า เพราะพึ่งได้รับมาเมือ่ เช้านี้ ไม่ทันที่จะส่งให้สมาชิกสภาเทศบาล ครับก็
ต้องขออภัยอีกครั้ง ประธานสภา ก็ไม่ทราบว่าเจ้าหน้าที่ได้ประชุมเมื่อไร
เพราะประธานไม่ได้เป็นกรรมการ ครับขอให้สมาชิกสภา ได้ตรวจสอบรายงาน
ผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ที่ได้แจกเมื่อสักครู่นี้ ขอเรียนเชิญครับ
มีใบแทรกแก้ไขข้อความหน้าที่ 9 ครับไม่ทราบว่ามีสมาชิกสภาท่านใดจะเพิ่มเติม
หรือแก้ไข ขอเรียนเชิญครับ ถ้าไม่มีประธานสภาจะดําเนินการต่อไปในระเบียบ
วาระที่ 2

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลสะเตงนอก สมัยวิสามัญ สมัย
ที่ 1 (ครั้งที่ 2) ประจาปี 2553 วันจันทร์ ที่ 1 พฤศจิกายน 2553

ประธานสภาฯ

ไม่ทราบว่า ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดจะขอแก้ไขหรือเพิ่มเติม
เปลี่ยนแปลงข้อความตอนใด ขอเรียนเชิญครับ

นายมะสดี หะยียะปาร์
(สมาชิกสภาฯ เขต 1)

เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร และผู้มีเกียรติทุกท่าน ครับผมนายมะสดี
หะยียะปาร์ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลสะเตงนอก เขตที่ 1 ผมขอแก้ไขรายงาน
การประชุมสภาเทศบาลตําบลสะเตงนอก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 (ครั้งที่ 2)

หรือ

-3นายมะสดี หะยียะปาร์
(สมาชิกสภา เขต 1)

ประจําปี 2553 วันจันทร์ ที่ 1 พฤศจิกายน 2553 ว่าผมได้ตรวจสอบรายงาน
การประชุมทุกหน้าแต่มี่อยู่หน้าแรก ผมดูรายชื่อผู้เข้าประชุม ปรากฏว่าไม่มีชื่อผม
นายมะดี หะยียะปาร์ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลสะเตงนอก เขตที่ 1 พอเปิด
หน้าต่อไป รายชื่อผู้ที่อภิปราย ปรากฏว่ามี ชื่อผมเป็นคนอภิปราย สามครั้งที่
อภิปราย แต่หน้าแรกไม่มีรายชื่อของผมปรากฏในหน้าแรก ผมขอให้เจ้าหน้าที่
ปรับปรุงและแก้ไขด้วย ขอขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ

ครับขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลตําบลสะเตงนอก เขตที่
1 นายมะสดี
หะยียะปาร์ เมื่อมีการผิดพลาดเจ้าหน้าที่ก็ต้ องแก้ไข แต่ว่าท่านเป็นหนึ่งใน
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ท่านไม่ตรวจสอบให้ดีเสียก่อนจะมาโทษ
เจ้าหน้าที่ไม่ได้ ขอขอบคุณครับ ขอให้เจ้าหน้าที่แก้ไข ด้วยครับ ข้อที่ผิดพลาด
ไม่ทราบว่ามีสมาชิกสภาท่านใดมีข้อ สงสัย หรือจะแก้ไขข้อความอีกครับ ขอเรียน
เชิญครับ เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใดจะแก้ไข หรือเพิ่มเติม รายงานการประชุม
ดังกล่าว ประธานสภาจะขอมติที่ประชุม สมาชิกสภา ท่านใดเห็นชอบ และรับรอง
ในรายงานการประชุ มสภาเทศบาลตําบลสะเตงนอก สมัย วิสามัญ สมัยที่ 1
(ครั้งที่ 2) วันจันทร์ ที่ 1 พฤศจิกายน 2553
มีมติรับรอง 10 เสียง

มติทปี่ ระชุม
ระเบียบวาระที่ 3
ประธานสภาฯ

ญัตติเพื่อพิจารณา ร่างเทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2554
ขอเรียนเชิญนายกเทศมนตรี ชี้แจงครับ

นายเกษมสันต์ สาแม

เรียนประธานสภา รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล ตลอดจนผู้เข้าร่วม

(นายกเทศมนตรี)

ประชุมทุกท่าน ผมนายเกษมสันต์ สาแม นายกเทศมนตรีตําบลสะเตงนอก ใน
การนําเสนอร่างเทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ .ศ.
2554 ซึ่งประกอบด้วย
ส่วนที่ 1 คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ .ศ. 2554
ของเทศบาลตําบลสะเตงนอก รายละเอียดผมขอให้ที่ประชุมช่วยดูตามด้วยครับ
ส่วนที่ 2 เทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ .ศ. 2554
ซึ่งจะมี บันทึกหลักการและเหตุผล ประกอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี 2554
ส่วนที่ 3
รายละเอียดประกอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2554 ได้ประมาณการไว้ รวมทั้งสิ้น
68,898,320.- บาท
รายจ่ายงบกลาง
ตั้งไว้ทั้งสิ้น
4,514,975.- บาท
หน่วยงานสํานักปลัดเทศบาล
ตั้งไว้ทั้งสิ้น 19,366,010.- บาท
หน่วยงาน กองช่าง
ตั้งไว้ทั้งสิ้น 24,317,040.- บาท
หน่วยงาน กองคลัง
ตั้งไว้ทั้งสิ้น
3,704,450.- บาท
หน่วยงาน กองสาธารณสุข
ตั้งไว้ทั้งสิ้น
5,303,625.- บาท
หน่วยงาน กองการศึกษา
ตั้งไว้ทั้งสิ้น 11,692,220.- บาท

-4นายเกษมสันต์ สาแม
(นายกเทศมตรี)

ประธานสภา

นายอนุชิต กิตติพุฒิพงศ์
(เลขานุการสภา)

ครับเริ่มแรกในการจัดทําร่างเทศบัญญัติ ผมได้ให้เจ้าหน้าที่ออกพื้นที่ดําเนินการ
จัดทําประชาคม ในการนําเสนอของประชาชนตําบลสะเตงนอกตามความจําเป็น
ได้ผ่านการจัดทําประชาคม ตามลําดับ ความเร่งด่วน และความสําคัญ ซึ่งสิบสอง
ท่านในที่ประชุมเป็นตัวแทนของประชาชน จากจํานวนประชากร สองหมื่นเจ็ดพั น
กว่าคน เพื่อพัฒนาพื้นที่ เสียงข้างมากในสภา เพื่อนําเสนอในสภาแห่ง
นี้ได้
พิจารณาเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ .ศ.
2554 ครับผมขอให้ที่ประชุม ได้ตรวจสอบร่างเทศบัญญัติด้วยครับ ผมขอขี้แจง
เพียงเท่านี้ครับ ขอบคุณมากครับ
ครับนายกเทศมนตรีได้ชี้แจงรายละเอียดร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ .ศ. 2554 ซึ่งมี 3 ส่วน ไม่ทราบว่าสมาชิกสภาท่านใดจะ
อภิปราย ขอเรียนเชิญครับ เมื่อไม่มีประธานสภ าก็จะขอให้เลขานุการสภา
ดําเนินการใน วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ ในร่างเทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ขอเรียนเชิญครับ
ครับขอขอบคุณท่านประธานสภา การพิจารณาร่างเทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ต้องพิจารณาสามวาระ

มติที่ประชุม

ซึ่งวันนี้พิจารณาในวาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ ของร่างเทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ของเทศบาลตําบลสะเตงนอก ผมจะขอ
ความเห็นชอบต่อสภาแห่งนี้ ครับถ้าท่านสมาชิกสภาท่านใ ดเห็นชอบรับหลักการ
ของร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ
.ศ. 2554
โปรดยกมือครับ
เห็นชอบ
7
เสียง
ไม่มาประชุม 4
ท่าน
ครับขอบคุณมากครับ เรียนท่านประธานสภา

ประธานสภา

ครับขั้นรับหลักการ เห็นชอบ
7 เสียง ไม่มาประชุม 4 ท่าน
ในวาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ ขอเรียนเชิญสมาชิกสภาเสนอรายชื่อเพื่อเป็น
คณะกรรมการแปรญัตติ ขอเรียนเชิญครับ

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์
(สมาชิกสภา เขต 1)

เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ผมนายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลสะเตงนอก เขต 1
ผมขอเสนอ นายมะสดี หะยียะปาร์ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลสะเตงนอก เขต 1
เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ ครับขอขอบคุณครับ
ขอเสียงรับรองครับ
ผู้รับรอง
4
เสียง
ครับเสียงรับรองถูกต้องครับ นายมะสดี หะยียะปาร์ สมาชิกสภาเทศบาลตําบล
สะเตงนอก เขต 1 คนที่ 1
ขอเรียนเชิญเสนอคนต่อไปครับ ขอเรียนเชิญครับ

ประธานสภา
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นายศรัทธา แซ่ด่าน
(สมาชิกสภา เขต 2)

เรียนท่านประธานสภา ผู้บริหาร และสมาชิกสภาที่เคารพทุกท่านครับ ผมนาย
ศรัทธา แซ่ด่าน สมาชิกสภาเทศบาลตําบลสะเตงนอก เขต 2 ครับผมขอเสนอ
นายอดุลย์ แวโวะ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลสะเตงนอก เขต 2
เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ ขอขอบคุณครับ

ประธานสภา

ขอเสียงรับรองครับ
ผู้รับรอง
3
เสียง
ครับเสียงรับรองถูกต้องครับ นายอดุลย์ แวโวะ สมาชิกสภาเทศบาลตําบล
สะเตงนอก เขต 2 เป็นคนที่ 2

ขอเรียนเชิญเสนอคนต่อไปครับ ขอเรียนเชิญครับ
นายมะสดี หะยียะปาร์
(สมาชิกสภา เขต 1)

ประธานสภา

เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมนายมะสดี
หะยียะปาร์ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลสะเตงนอก เขต 1 ผมขอเสนอนางสารีฟ๊ะ
วาหะ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลสะเตงนอก เขต 1 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ
ขอบคุณมากครับ
ขอเสียงรับรองครับ
ผู้รับรอง
3
เสียง
ครับเสียงรับรองถุกต้องครับ นางสารีฟ๊ะ วาหะ สมาชิกสภาเทศบาลตําบล
สะเตงนอก เขต 1 เป็นคนที่ 3

ประธานสภา

ไม่ทรา บว่า มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอท่านอื่นอีกครับ ขอเรียนเชิญครับ
ถ้าไม่มี ผมจะอ่านรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ ที่ถูกเสนอมามีดังนี้
คนที่ 1 นายมะสดี หะยียะปาร์ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลสะเตงนอก เขต 1
คนที่ 2 นายอดุลย์ แวโวะ
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลสะเตงนอก เขต 2
คนที่ 3 นางสารีฟ๊ะ วาหะ
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลสะเตงนอก เขต 1
ครับเมื่อได้คณะกรรมการแปรญัตติ 3 ท่านแล้ว ขอให้ดําเนินการเลือกประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติ 1 ท่านเลือกกันเอง
ครับประธานสภาขอนัดการประชุมสภา เพื่อพิจารณา ในวาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ
และในวาระที่ 3 ขั้นลงมติ ในวัน พุธ ที่ 15 ธันวาคม 2553 เวลา 09.00 น.
ส่วนการแต่งกาย ให้แต่งกายชุดสุภาพ

ระเบียบวาระที่ 4

ญัตติให้ความเห็นชอบขออนุญาตดูดทรายในแม่น้าปัตตานี หมู่ที
ตาบล สะเตงนอก อาเภอเมือง จังหวัดยะลา รายห้างหุ้นส่
มุสลิมบางกอก
ขอเรียนเชิญฝ่ายบริหารชี้แจงรายละเอียดครับ

ประธานสภา

5
วนจากัด

-6นายเกษมสันต์ สาแม
(นายกเทศมนตรี)

เรียนประธานสภา ครับญัตติให้ความเห็นชอบอนุญาตดูดทรายในแม่น้ําปัตตานี
หมู่ที่ 5 ตําบลสะเตงนอก อําเภอเมือง จังหวัดยะลา รายห้างหุ้นส่วนจํากัด
มุสลิมบางกอก

ครับ ด้วยห้างหุ้นส่วนจํากัด มุสลิมบางกอก โดยนายอดินันท์ สาอุ หุ้นส่วน
ผู้จัดการ อยู่บ้านเลขที่ 13 หมู่ที่ 1 ตําบลบันนังสาเรง อําเภอเมือง จังหวัด
ยะลา ได้ขออนุญาตดูดทรายในแม่น้ําปัตตานี หมู่ที่ 5
ตําบลสะเตงนอ ก
อําเภอเมือง จังหวัดยะลา
ประธานสภา

นายเกษมสันต์ สาแม
(นายกเทศมนตรี)

ครับขออนุญาตนายกเทศมนตรีครับ ขออนุญาตขยายพื้นที่ดูดทรายครับ เมื่อ
ประมาณ 2-3 เดือนที่แล้วเราได้ประชุมมาแล้ว และได้เห็นชอบไปแล้วนั้น คือ
เขาขอขยายพื้นที่การดูดทรายครับท่านนายกเทศมนตรี
ครับท่านประธานสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตามญัตตินี้ ให้ความเห็นชอบ
ขออนุ ญาตดูดทรายในแม่น้ําปัตตานี หมู่ที่ 5 ตําบลสะเตงนอก อําเภอเมือง
จังหวัดยะลา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดูดทราย พ .ศ. 2546
การพิจารณาเรื่องราวขออนุญาตให้ดูดทราย ให้ได้รับคว ามเห็นชอบจากสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วสํานักงานที่ดินจังหวัดยะลา จึงเรียนมาเพื่อขอให้
เทศบาลตําบลสะเตงนอก นําเรื่องการขออนุญาตดูดทรายดังกล่าว เข้าสู่ที่ประชุม
สภาเทศบาลตําบล ให้ความเห็นชอบ ว่าการอนุญาตให้ดูดทรายมีผลกระทบด้าน
การปกครอง ให้พิจารณาถึงผลกระทบด้ านการปกครอง เช่น ความเดือดร้อนของ
ราษฎร ความเสียหายทางเศรษฐกิจ หรือทรัพยาก รธรรมชาติ สมควรอนุญาตให้
ดูดทรายหรือไม่ และให้สภาแห่งนี้พิจารณาในการอนุญาตให้ดูดทรายหรือไม่ ผล
เป็นประการใด ให้แจ้งสํานักงานที่ดินทราบด้วย เพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาต
ต่อไปครับ สําหรับญัตติในระเบียบวาระที่ 4 ญัตติให้ความเห็นชอบขออนุญาตดูด
ทรายในแม่น้ําปัตตานี หมู่ที่ 5 ตําบลสะเตงนอก อําเภอเมือง จังหวัดยะลา ราย
ห้างหุ้นส่วนจํากัด มุสลิมบางอก ครับผมขอชี้แจงเพียงเท่านี้ครับ ขอขอบคุณครับ

ประธานสภา

ครับขอขอบคุณผู้บริหาร ครับเมื่อผู้บริหารเข้ าใจ สมาชิกสภาก็เข้าใจ ผมขอถาม
ผู้บริหารว่า รายละเอียดของเอกสาร ไม่ทราบว่าทางผู้บริหารให้เจ้าหน้าที่ไปถ่ายรูป
เพื่อประกอบการพิจารณาหรือไม่ คือผลกระทบมีมาก แต่ไม่ทราบว่าผู้บริหาร
เข้าใจหรือไม่ ไม่ทราบว่าเจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบได้ไปตรวจสอบแล้วหรือไม่ คือ
ผู้บริหารยังชี้แจงไม่ละเอียด ขอเรียนเชิญผู้บริหารชี้แจงอีกครั้งครับ ขอเรียนเชิญ
ครับ

นายเกษมสันต์ สาแม
(นายกเทศศมนตรี)

เรียนท่านประธานสภา ผู้เข้าประชุมทุกท่าน สําหรับญัตติในวันนี้ คือสํานักงาน
ที่ดินจังหวัดยะลา เพื่อให้ผ่านการเห็นชอบของสภาเทศบาลตําบลสะเตงนอ
ก
ว่าการอนุญาตให้ดูดทรายในแม่น้ําปัตตานี มีผลกระทบด้านปกครอง เช่น ความ
เดือดร้อนของราษฎร ความเสียหายทางเศรษฐกิจ หรือทรัพยากรธรรมชาติ สมควร
ให้อนุญาตดูดทรายหรือไม่เท่านี้ครับ ผลเป็นประการใด แจ้งให้สํานักงานที่ดินฯ
ทราบด้วย เพื่อประกอบการพิจาร ณาคําขออนุญาตต่อ ไป แล้วในการอนุญาต
หรือไม่อนุญาต ก็ขึ้นอยู่กับตัวแทนพี่น้องประชาชนของตําบลสะเตงนอก
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นายเกษมสันต์ สาแม
(นายกเทศมนตรี)

27,000 กว่าคน แต่ถ้าเขาระบุว่า อยากจะได้รูปถ่ายผมก็จะได้ให้เจ้าหน้าที่ไป
ดําเนินการถ่ายรูปมา ตามที่หนังสือ ยล 0019.4/11361 ลงวันที่ 6 ตุลาคม
2553 และมาดูย่อหน้าที่ 2 ครับขอขอบคุณครับ

ประธานสภา

ครับขอขอบคุณผู้บริหาร ไม่ทราบว่ามีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปราย ขอเรียนเชิญ
ครับ

นายศรัทธา แซ่ด่าน
(สมาชิกสภา เขต 2)

ครับสวัสดีท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาทุกท่าน ผมนายศรัทธา
แซ่ด่าน สมาชิกสภาเทศบาลตําบลสะเตงนอก เขต 2
ครับเมื่อสักครู่ก็ได้
กล่าวถึงการดูดทราย ผมเข้าใจท่านประธานสภาครับ ครับสมาชิกสภาเทศบาลทั้ง
เขต 1 เขต 2 ก็ได้ยกมือเห็นชอบทุกครั้ง แต่อยากให้ฝ่ายกองช่างคนที่
รับผิดชอบให้ไปดูแลบ้างก่อนที่เราจะอนุญาต ในฐ านะที่เราเป็น ผู้อนุญาต น่าจะไป
ตรวจสอบบ้าง เพราะขยายมาถึงไหนแล้ว ตลิ่งพังไหม หรือว่าไม่กระทบ หรือว่า
กระทบมากน้อยขนาดไหน ก็อยากจะให้มาประกอบการชี้แจงตรงนี้บาง เพื่อความ
สะดวกในการลงมติครับ เพราะอยู่เขต 1 ไม่ทราบว่าพังไปขนาดไหนแล้ว เพราะ
ขุดทุกปี ก็ปกติยกมื อให้ทุกปี ลงมติให้ทุกปี เพื่อความสบายใจของทุกท่าน ครับ
สวัสดีครับ
ครับขอขอบคุณครับ คือเมื่อนายกเทศมนตรี เข้าใจ ตามที่หนังสือที่ ยล
0019.4/11361 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2553 คือหนังสือจากสํานักงานที่ดินจังหวัด
ยะลา ให้เราดําเนินการประชุมสภา ถ้าพิจารณา
เห็นชอบแล้ว เราไม่ได้ไป
ตรวจสอบ นายกเทศมนตรีเข้าใจคนเดียว ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการไปตรวจสอบ
ผมเห็นด้วยกับสมาชิกสภาที่เสนอแนะ ครั้งที่แล้ว ได้ไปถ่ายรูป และได้ไปตรวจสอบ
ขอขอบคุณครับ ไม่ทราบว่ามีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายอีกครับ ขอเรียนเชิญ
ครับ ถ้าไม่มีผมขอเรียนเชิญผู้บริหารชี้แจงครับ

ประธานสภา

นาบเกษมสันต์ สาแม
(นายกเทศมนตรี)

ครับเพื่อความสบายใจ คือแนวคิดของผมก็ขึ้นอยู่กับสภาด้วยเหมือนกัน ตามที่
ประธานสภาได้เสนอเมื่อสักครู่นี้ ถูกแล้วครับ แต่งตั้งคณะกรรมการ ก็ขี้นอยู่กับ
สมาชิกสภา จะแต่งตั้งกรรมการ หรือว่าจะให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบไปตรวจสอบ
หรือว่าจะแต่งตั้งกรรมการส่วนหนึ่ง ครับขอบคุณครับ

ประธานสภา

ครับขอเรียนเชิญสมาชิกสภาครับ

นายศรัทธา แซ่ด่าน
(สมาชิกสภา เขต 2)

ครับ ตรงนี้ผมว่าไม่ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการก็ได้ เพราะเราจ้างเงินเดือนให้กับ
เจ้าหน้าที่แล้ว น่าจะไปทํางานให้ตรงหน้าที่ ถึงแต่งตั้งสมาชิกสภา เวลาขอไปทํา
อย่างอื่นบ้าง ให้กับคนที่ได้รับเงินเดือนไปทํางานบ้าง ครับสวัสดีครับ

ประธานสภา

ครับข้อเสนอแนะให้ช่างไปตรวจสอบ ผมเข้าใจความหมายครับ ให้ช่างไป

ตรวจสอบ และวัดระยะ แล้วถามความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ตรงนั้น
ได้รับผลกระทบอะไรบ้าง จะให้สภาเห็นขอบเลยไม่ได้ ครับไม่ทราบว่าสมาชิก
สภาท่านจะเสนอแนะอีกครับ ขอเรียนเชิญครับ
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นายอดุลย์ แวโวะ
(สมาชิกสภา เขต 2)

เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
ในญัตติขออนุญาตดูดทราย ผมจําได้ว่า เมื่อที่แล้วมติของสภาให้แต่งตั้ง
คณะกรรมการม ผมถามว่าที่แต่งตั้งไปแล้ว ได้ดําเนินการไปบ้างหรือไม่ ได้ไป
ตรวจสอบหรือไม่ คือครั้งนี้ผมอยากให้ดําเนินการต่อไป ตรวจสอบจริง เพื่อเข้า
สภาในครั้ง ต่อไป อาจจะง่ายหรืออาจจะได้ดําเนินการต่อไป คือผมอยากให้
ดําเนินการจริงในเรื่องของตรวจสอบ ถ่ายรูป เพื่อผมจะได้อธิบายคนในพื้นได้ ครับ
ผมขอเสนอเพียงเท่านี้ครับ ครับสวัสดีครับ

ประธานสภา

ครับไม่ทราบว่า มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอแนะหรือเพิ่มเติม ขอเรียนเชิญครับ
ถ้าไม่มีต่อไปก็ให้เลขานุการสภาดําเนินขอความเห็นชอบต่อไป ขอเรียนเชิญครับ

นายสะอารี แวสแลแม
(รองนายกเทศมนตรี คนที่ 2)

ครับขออนุญาตครับท่านประธานสภา ครับเรียนท่านประธานสภา
ท่านนายกเทศมนตรี เจ้าหน้าที่ ตลอดจนสมาชิกสภาที่เคารพรักทุกท่านครับ คือ
ผมจะนําเรียน แนะนําว่า ครั้งที่แล้ว คือได้แต่งตั้งคณะกรรมการออกไปตรวจสอบ
พื้นที่ ในการกระทบ ในพื้นที่เราก็ได้แต่งตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และผมก็ได้ไปดู
และรายงานให้สภาได้ทราบ และครั้งนี้ผมอยากแนะนํา ให้แต่งตั้งคณะกรรมการ
เพราะครั้งนี้เป็นการขยายพื้นที่การดูดทรายจากเดิม พื้นที่จากเดิมเราได้อนุญาต
ไปแล้วนั้น คือเขาขอเหมือนกับขยายเพิ่ม เติมอีก แต่การที่เขาเพิ่มเติมนี้ กี่เมตรนั้น
เราน่าแต่งตั้งคณะกรร มการไปตรวจสอบ ผลกระทบ ในพื้นที่ ครับขอบคุณมาก
ครับ

ประธานสภา

ครับขอขอบคุณคณะผู้บริหาร
ครับไม่ทราบว่า ทําไมคณะผู้บริหารพึ่งจะมาแต่งตั้งคณะกรรมการในวันนี้ แสดงว่า
ผู้บริหารไม่ได้ดําเนินการ ครับขอเรียนครับ

นายเสรี เรืองกาญจน์
(รองนายกเทศมนตรี คนที่ 1)

ครับขอขอบคุณครับ เรียนที่ประชุมที่เคารพครับ ก่อนอื่นต้องทําความเข้าใจก่อน
สิ่งที่ได้พูดเมื่อสักครู่ ผมถือว่า เป็นสิ่งที่ผ่านไป ถ้าดูตามหนังสือ คือการอ่านหนังสือ
มี 2 กรณีครับ กรณีที่ 1 อ่านหนังสือออกแต่ดูไม่เป็น กรณีที่ 2 อ่านหนังสือออก
แต่อ่านเป็น ครับในหนังสือได้ระบุชัดเจนว่า สํานักงานที่ดินจังหวัดยะลา จึงเรียน
มาเพื่อขอให้เทศบาลตําบลสะเตงนอก นําเรื่องการขออนุญาตดูดทรายดังกล่าว เข้า

สู่ที่ประชุมสภาเทศบาลตําบล ไม่ ได้หมายความว่าอํานาจของผู้บริหารให้ไป
ตรวจสอบ ที่ประชุมสภามีอํานาจในการตัดสินใจ ที่ผมว่าอ่านหนังสือออก กับอ่าน
หนังสือเป็น ถ้าเป็นอํานาจของนายกให้อนุญาตก็จบ แต่ให้นําเข้าที่ประชุมสภา
เทศบาลตําบลสะเตงนอก ต้องตั้งกรรมการในสภา ผลเป็นประการใด ให้แจ้ง
สํานักงานที่ดินฯทร าบด้วย คือนํามติที่ประชุมสภานี้แจ้งให้ทราบ คืออยากให้
เข้าใจด้วย จะแต่งตั้งหรือไม่แต่ง ตัง้ คณะกรรมการในวันนี้ ก็แล้วแต่สภาแห่งนี้
ขอขอบคุณครับ
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ประธานสภา

ครับ ผมก็บอกว่า หนังสือที่ดิน ที่แจ้งมานั้น ให้เราเสนอเข้าสภา ก่อนที่เราจะเสนอ
เข้าสภา อํานาจหน้าที่ของผู้บริหารมีอะไรบ้างครับ คุณต้องเข้าใจตรงนี้ครับ ผม
อ่านหนังสือไม่ออก ไม่ได้เป็นนักกฎหมาย ผู้บริหารต้องสั่งเจ้าหน้าที่ให้ไป
ดําเนินการ ก่อนจะเข้าสภา นายกต้องให้ผู้ที่รับผิดชอบไปดําเนินการ และผลเป็น
ประการใดก็มาชี้แจงในสภาแห่งนี้ ขอขอบคุณครับ
ไม่ทราบว่า มีสมาชิกสภาท่านใด จะเสนอแนะอีกครับ ขอเรียนเชิญครับ

นายศรัทธา แซ่ด่าน
(สมาชิกสภา เขต 2)

ครับได้รู้ปัญหากันแล้ว ผมว่าไม่ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการแล้ว ก็ให้กองช่างไปดูแล
ผลเป็นประการใด ทุกคนก็ลงมติให้ทุกปี อยากจะให้ไปแก้ปัญหาตรงไหนที่ไม่ถูก
ต้อง ฝากให้ผู้บริหารได้สั่งให้กองช่างที่รับผิดชอบไปดําเนินการด้วยครับ ขอขอบ
คุณครับ

ประธานสภา

ครับ ขอขอบคุณครับ ไม่ทราบว่าดําเนินการตามที่นายศรัทธา แซ่ด่าน ได้เสนอไป
หรือไม่ ถ้าจะดําเนินการตามที่สมาชิกสภาได้เสนอไป ผมก็จะให้เลขานุการสภา
ดําเนินรายการต่อไป ครับขอถามสมาชิกสภาว่าให้ดําเนินการตามที่สมาชิกสภา
เสนอหรือไม่ หรือว่าจะให้ผมลงความเห็นชอบครับ ขอเชิญครับ

นายมะสดี หะยียะปาร์
(สมาชิกสภา เขต 1)

ครับขอให้เป็นไปตามที่สมาชิกเสนอครับ ขอบคุณมากครับ

ประธานสภา

ครับขอขอบคุณครับ ขอเชิญเลขานุการสภาดําเนินการครับ

นายอนุชิต กิตติพุฒิพงศ์
(เลขานุการสภา)

ครับขอขอบคุณท่านประธานสภาครับ ครับสมาขิกผู้ทรงเกีรยติได้นําเสนอเกี่ยวกับ
การขออนุญาตดูดทรายในแม่น้ําปัตตานี สรุปประเด็นที่เสนอในวันนี้ มีอยู่ 2
ประเด็น ประเด็นที่ 1 ให้ที่ประชุมตั้งกรรมการให้ไปตรวจสอบ

ประเด็นที่ 2 ให้ผู้บริหารออกคําสั่งแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ ที่เข้าไป
ตรวจสอบ นําสู่สภาในครั้งต่อไป ครับไม่ทราบว่าท่านสมาชิกสภาจะเลือกประเด็น
ไหน ขอเรียนเชิญที่ประชุมครับ หรือว่าจะให้ยกมือ ครับถ้าสมาชิกสภาเห็นชอบ
ประเด็นที่ 1 ให้ที่ประชุมตั้งกรรมการให้ไปดําเนินการไปตรวจสอบ โปรดยกมือ
ครับ
ที่ประชุม

เห็นชอบ
- ไม่มี –
ครับถ้าสมาชิกสภาเห็นชอบกับประเด็นที่ 2 ให้ผู้บริหารออกคําสั่งแต่งตั่งพนักงาน
เจ้าหน้าที่เพื่อเข้าดําเนินการโปรดยกมือครับ

ที่ประชุม

เห็นชอบ
6 เสียง
ครับเป็นอันว่าให้ผู้บริหารดําเนินการต่อไป ครับขอเรียนเชิญท่านประธานสภาครับ
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ระเบียบวาระที่ 5

ญัตติ การพิจารณา เรื่องการคัดเลือกคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกัน
สุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (การคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบลหรือสภาเทศบาล ประชุมและมอบหมายให้สมาชิก จานวน 2 คน เป็น
คณะกรรมการบริหารกองทุน
ครับขอเรียนเชิญผู้บริหารชี้แจงรายละเอียดครับ

นายเกษมสันต์ สาแม
(นายกเทศมนตรี)

เรียนประธานสภาผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ครับในระเบียบวาระที่ 5 ญัตติ การ
พิจารณา เรื่องการคัดเลือกคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประ กันสุขภาพระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่ (การคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล หรือเทศบาล
ประชุมและมอบหมายให้สมาชิก จํานวน 2 คน เป็นคณะกรรมการบริหารกองทุน
รายละเอียดขอให้สมาชิกสภาดูตามเอกสารที่ได้แจกไปแล้วนั้น ตามที่เทศบาลได้
เข้าร่วมกองทุนหลักประกันสุขภาพระดั
บท้องถิ่น หรือพื้นที่กับสํานักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ซึ่งจะเริ่มดําเนินงานในปีงบประมาณ 2554
เพื่อให้การดําเนินงานกองทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด สํานักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12
สงขลา ขอแจ้งให้หน่วยงานพิจารณา
ดําเนินการ ดังต่อไปนี้
1. ลงนามในข้อตกลงการดําเนินงานกองทุนฯ

2. ดําเนินการเปิดบัญชีธนาคาร ธกส . เพื่อรองรับการโอนเงินจากสํานักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
3. ดําเนินการคัดเลือกคณะกรรมการบริหารกองทุน
เพื่อดําเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ช่วยดู
โครงสร้างของ คณะกรรมการบริหารกองทุน และวิธีการดําเนินกา รคัดเลือก
คณะกรรมการบริหารกองทุน ครับผมขอชี้แจงเพียงเท่านี้ครับ
ประธานสภา

ครับขอเรียนเชิญสมาชิกสภาอภิปราย หรือจะเสนอแนะ ขอเรียนเชิญครับ ถ้าไม่มี
ผมขอเชิญเลขานุการสภาดําเนินรายงานต่อไปครับ ขอเรียนครับ

นายอนุชิต กิตติพุฒิพงศ์
(เลขานุการสภา)

ครับขออนุญาตครับ เกี่ยวกับการคัดเลือกสมาชิกสภา ผู้ที่จะไปบริหารกองทุน
เพื่อดําเนินงานในกิจกรรมของกองทุนหลักประกันสุขภาพของเทศบาลตําบล
สะเตงนอก จากสมาขิกสภา 2 ท่าน ครับผมจะนําเสนอเพื่อคัดเลือกเลย ขอเรียน
เชิญท่านสมาชิกสภาเสนอที่ละท่าน และมีผู้รับรองด้วยครับ ขอเรียนเชิญครับ

ประธานสภา

ครับขอเชิญนายมะสดี หะยียะปาร์ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลสะเตงนอก เขต 1
ขอเรียนเชิญครับ

นายมะสดี หะยียะปาร์
(สมาขิกสภา เขต 1)

เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมนายมะสดี
หะยียะปาร์ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลสะเตงนอก เขตที่ 1 ผมขอเสนอ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลสะเตงนก เขตที่ 1
เป็นคณะกรรมการครับ ขอขอบคุณครับ
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ประธานสภา

ขอผู้รับรองครับ
รับรอง
4
เสียง
ครับขอบคุณมากครับ ขอเชิญเสนอคนต่อไปครับ ขอเรียนเชิญครับ

นายอดุลย์ แวโวะ
(สมาขิกสภา เขต 2)

ครับท่านประธานสภา ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายอดุลย์ แวโวะ
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลสะเตงนอก เขต 2 ผมขอเสนอนายอับดุลอายิ สามะ
รองประธานสภาเทศบาล เป็นคณะกรรมการ ขอบคุณครับ
ขอผู้รับรองครับ
รับรอง
5
เสียง

ประธานสภา

ประธานสภา

ขอเชิญเลขานุการสภาดําเนินการต่อไปครับ

นายอนุชิต กิตติพุฒิพงศ์
(เลขานุการสภา)

ครับก็ได้ครบตามจํานวน 2 ท่าน หรือว่ามีสมาชิกสภาท่านอื่นจะนําเสนออีกครับ
ขอเรียนเชิญครับ ถ้าไม่มีขอเรียนเชิญท่านประธานสภาต่อครับ

ประธานสภา

ครับขอขอบคุณครับ ครับต่อไประเบียบวาระที่ 6

ระเบียบวาระที่ 6
ประธานสภา

เรื่องอื่น ๆ
ไม่ทราบว่าสมาชิกสภาท่านใดมีข้อสงสัย หรือจะซักถาม เชิญครับ

นายศรัทธา แซ่ด่าน
(สมาชิกสภา เขต 2)

ครับสิ่งที่ผมจะกล่าวในวาระนี้ ครับตําบลสะเตงนอกพึ่งจะพ้นวิกฤตน้ําท่วมหลาย
หมู่บ้าน พอน้ําแห้งผมได้ขับรถไปตรวจสภาพถนนที่ชํารุดเกิดจากน้ําท่วม ได้ดู
หลายหมู่บ้าน บ้างก็ชาวบ้านโทรศัพท์มาแจ้ง ที่เกิดถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ มีทั้งหมด
หมู่ที่ 3,7,9,12,13 ครับจากที่ผมได้ไปสํารวจพื้นที่ ที่เกิดความเสียหายจากน้ําท่ วม
และที่ยังไม่ได้ไปตรวจสอบ ก็มีอีกมาก ถนนเป็นหลุม เป็นบ่อ ครับผมขอเสนอ
ขอให้เป็นปัญหาเร่งด่วน ครับผู้บริหาร เรื่องหินคลุกที่เราจะต้องไปแก้ไขเฉพาะ
หน้า นี่ไม่ใช่แก้ปัญหาระยะยาว คือตอนนี้แก้ปัญหาเฉพาะหน้า ทางผู้บริหารต้อง
แก้ไขปัญหานี้โดยด่วน เป็นปัญหาที่ชาวบ้านได้ร้องทุกข์ ผ่านผม ผ่านเพื่อนสมาชิก
สภา หลายที่ครับ การเดินทางไปทํางานไม่สะดวก เพราะถนนเกิดชํารุด ทําให้
เกิดอันตรายในการสัญจรไปมา ยิ่งในเวลากลางคืนทําให้เกิดอันตรายมาก ขอให้
ผู้บริหารช่วยพิจารณาดําเนินการโดยด่วนด้วยครับ ชาวบ้านโทรศัพท์มาทุกวัน
เมื่อไรจะปรับปรุงถนนที่ชํารุด ขอฝากท่านประธานสภา ผ่านไปถึงคณะผู้บริหาร
ผมขอให้เป็นวาระเร่งด่วน สวัสดีครับ

ประธานสภา

ไม่ทราบว่า มีสมาชิกสภาท่านใด จะอภิปราย และ เพิ่มเติมอีกครับ คือ ผมจะ ให้
สมาชิกสภาเสนอแนะ อภิปรายก่อน 3 ท่าน แล้ว จะให้ ผู้บริหารชี้แจงที่เดีย ว
ขอเรียนเชิญครับ

- 12 นายมะสดี หะยียะปาร์
(สมาชิกสภา เขต 1)

เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมนายมะสดี
หะยียะปาร์ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลสะเตงนอก เขตที่ 1 ผมขอเพิ่มเติมจาก
สมาชิกสภา เขตที่ 2 ที่ได้กล่าวมาข้างต้นแล้ว ตามที่ผมได้ไปตรวจสอบ ขับรถไป

ดูหลาย ๆ หมู่บ้าน ก็มีถนนหนทางชํารุด หลายสาย ผมเข้าใจว่าทางคณะผู้บริหาร
ได้รับทราบเรื่องนี้บ้างแล้ว ผมก็ขอให้ฝ่ายบริหารรีบดําเนินการ เพื่อแก้ไขปัญหา
เฉพาะหน้าให้กับพี่น้องประชาชน ครับนั่นคือข้อที่ 1 ข้อที่ 2 ผมขอเสนอแนะ
เพิ่มเติ มเรื่องที่สภาได้ประชุมเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2553 เรื่องที่ทางอําเภอ
เมืองยะลา ขอก่อสร้างอาคารกองร้อยอาสารักษาดินแดนในเขตหมู่ที่ 6 ตําบล
สะเตงนอก วันนั้นผมไม่ทันได้เสนอ ผมกําลังจะเสนอ พอดีมีเรื่องเร่งด่วนเรื่องน้ํา
ท่วมเสียก่อน ประธานสภาก็ปิดการประชุม ผ
มจะเสนอแนะผ่านไปยัง
ประธานสภา ถึงผู้บริหารให้ฝากกับผู้มีหน้าที่ ที่ต้องดูแลในเรื่องก่อสร้างอาคาร
กองร้อยอาสารักษาดินแดน ผมอยากให้มีการก่อสร้างอาคารละหมาด เพราะเท่าที่
มีข้อมูลสมาชิกสภา อส . ในเขตตําบลสะเตงนอก และอําเภอเมืองยะลานี้ มี
เจ้าหน้าที่ ที่เป็นมุสลิม มีจํา นวนมาก ผมก็อยากฝากให้ดําเนินการในเรื่องนี้ด้วย
ครับ ขอขอบคุณครับ
ประธานสภา

ไม่ทราบว่า มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอแนะ หรือเพิ่มเติมอีกครับ ขอเรียนเชิญ
ครับ

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์
(สมาชิกสภา เขต 1)

เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ
ผมนายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์) สมาชิกสภาเทศบาลตําบลสะเตงนอก เขต 1
ผมขอเสนอแนะเป็นครั้งที่ 2 ซึ่งหลายเดือนที่ผ่านมา ผมอยากฝากผ่าน
ประธานสภา ตลอดจนฝ่ายบริหารโดยเฉพาะ กองช่าง เรื่องโครงสร้างต่าง ๆ ผม
อยากจะให้กองช่าง ถ่ายภาพให้สมาชิ กภา คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ อยากจะ
ให้ถ่ายภาพ บันทึกภาพ ได้นําเสนอในสภาแห่งนี้ โดยเฉพาะในการดูดทรายใน
วันนี้ ถ้าถามแต่ละคนสมาชิกสภา โดยเฉพาะผมอยู่ในเขตหมู่ที่ 11 ข้าง ๆ หมู่ที่ 5
ผมไม่เคยดูภาพเลย ไม่เคยไปดูสถานที่เลย ตรงนี้ผมอยากจะฝากเป็นครั้งที่ 2 ถ้า
ยังเฉยเมยอีก ผมอาจจะมีครั้งที่ 3 ก่อนที่จะหมดวาระ ขอขอบคุณครับ

ประธานสภา

ครับผมขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาอาวุโสครับ คือก็มีสมาชิกสภาเทศบาล
3
ท่าน ได้เสนอแนะ ผมจะให้ผู้บริหารได้ชี้แจงทั้ง 3 เรื่อง
สมาชิกสภาท่านแรก นาย ศรัทธา แซ่ด่าน สมาชิกสภาเทศ บาล เขตที่ 2 เรื่อง
หินคลุก ส่วนท่านที่สอง นายมะสดี หะยียะปาร์ สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ 1
ได้เสนอแนะ ให้ก่อสร่างอาคารละหมาดในสถานที่ก่อสร้างอาคารกองร้อยอาสา
รักษาดินแดน และท่านที่สามนายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาล
เขตที่ 1 ได้เสนอแนะ ได้เสนอหลายครั้งแล้ว ให้ดําเนินการถ่ายภาพ และบันทึกภา
เพื่อนําเสนอในที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลสะเตงนอก เพื่อให้สมาชิกสภาได้ดูและ
ได้ตรวจสอบได้ใช้ภาพประกอบการพิจารณา และอีกเรื่อง คือเรื่องดูดทราย
ก่อนที่ผมจะให้นายกเทศมนตรีชี้แจง ผมขอให้รองนายกเทศมนตรี ที่รับผิดชอบ
กองช่าง ชี้แจงก่อน ขอเรียนเชิญครับ
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นายสะอารี แวสแลแม
(รองนายกเทศมนตรี)

เรียนท่านประธานสภา เจ้าหน้าที่ และตลอดจนสมาชิกสภาเทศบาลตําบล
สะเตงนอกที่เคารพรักทุกท่าน ตามที่สมาชิกสภาเทศบาล ได้นําเรียนความ
เสียหายจากอุทกภัย ถนนเป็นหลุม เป็นบ่อนั้น ตอนนี้หินคลุกได้สั่งมาแล้ว อยู่
ข้างหน้าเทศบาลตําบลสะเตงนอก คือในวันหน้าอุทกภัยจะเป็นอย่างไร ตอนนี้เรา
ก็ยังไม่ทราบ แต่ตอนนี้เราต้องแก้ปัญหาก่อนครับ
เมื่อเห็นว่าฝนหยุด จะ
ดําเนินการจะรีบดําเนินการโดยด่วน อยากจะฝากประธานสภา ผ่านไปยังสมาชิก
สภา ที่เกี่ยวข้อง คื อให้ตรวจสอบพื้นที่ ที่เกิดปัญหาจากภัยน้ําท่วม ว่าตรงไหนบ้าง
แล้วก็แจ้งมายังกองช่าง ให้ทางเทศบาลตําบลสะเตงนอก ได้ดําเนินการปรับปรุงใน
ส่วนที่ชํารุด อีกประเด็นหนึ่ง ตามที่สมาชิกสภา หมู่ที่ 11 ว่าการดูดทราย มีผล
ทําให้กระทบต่อตลิ่ง ในการประชุมสภาทุกครั้ง เมื่อค
รั้งที่แล้วท่านก็เป็น
กรรมการด้วย ก็สมาชิกสภา เขต 1 ก็เป็นกรรมการด้วย ออกไปตรวจสอบ ครับ
ผมจะมอบให้กับเจ้าหน้าที่ เตรียมอุปกรณ์ และบันทึกภาพ ขอขอบคุณครับ

ประธานสภา

ครับอีกเรื่องหนึ่ง เรื่องก่อสร้างอาคารละหมาด ในพื้นที่ก่อสร้างอาคารกองร้อย
อาสารักษาดินแดน รองนายกยังไม่ได้ชี้แจงครับ ขอเรียนเชิญครับ

นายสะอารี แวสแลแม
(รองนายกเทศมนตรี)

ครับในเรื่องนี้ จะเป็นการบันทึกในรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบล
สะเตงนอก และผมจะนําเรียนเป็นการส่วนตัวด้วยครับ การก่อสร้างอาคาร
ละหมาดในพื้นที่ดังกล่าว ในแบบแปลนผมก็ยังไม่ได้ดู ไม่ทราบว่าจะมีพื้นที่ในการ
ก่อสร้างอาคารละหมาดหรือไม่ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น เมื่อมีการ ก่อ สร้างแล้ว ก็ต้องมี
อาคารละหมาด ถ้าจะให้เป็นรูปธรรมที่ดี จะต้องเป็นอาคารละหมาดเหมือนของ
เทศบาลตําบาลตําบลสะเตงนอก ครับผมจะนําเรียน ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้
ดําเนินการต่อไปครับ ขอขอบคุณครับ

ประธานสภา

ครับตามที่สมาชิกสภาเทศบาลตําบลสะเตงนอก ได้เสนอแนะคณะผู้บริหาร
3 ประเด็นนั้น ทางรองนายกเทศมนตรี นายสะอารี แวสแลแม ได้ชี้แจงไปแล้ว
นั้นครับ ไม่ทราบว่าท่านนายกเทศมนตรี มีอะไรจะชี้แจงครับ ขอเรียนเชิญครับ

นายเกษมสันต์ สาแม
(นายกเทศมนตรี)

ครับ ผมอยากจะนําเรียน ให้ที่ประชุมสภาแห่งนี้ได้รับทราบ สามปีเต็ม ๆ ในการ
บริหาร กับอีก 4 เดือน ได้เข้ามาบริหาร ผมอยากให้ประจักแก่ประชาชนพี่น้องใน
พื้นที่ตําบลสะเตงนอก ครับผมจะเข้าเรื่องเลยครับ ก็เสียงข้างมากในสภา ครับใน
ปี 2554 ใกล้จะหมดวาระ แล้ว ต้องรีบดําเนินการ เงินสะสมของเทศบาลตําบล
สะเตงนอกตอนนี้คงเหลือที่สามารถใช้ได้ ประมาณ 8,000,000.- บาท ผมก็
อยากนําเสนอในที่ประชุมแห่งนี้ เรื่องการจ่ายขาดเงินสะสมในการก่อสร้างคูระบาย

น้ําหน้าอาคารตลาดสด เขตที่ 2 ที่กําลังดําเนินการ ในเมื่อเงินสะสมมี และมี
ความจําเป็นที่จะต้องดําเนินการ ผมจึงขอสภาแห่งนี้เพื่อการเห็นชอบด้วยครับ ใน
ระบอบประชาธิปไตยเสียงข้างมาก สภาแห่งนี้จะเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ จ่าย
ขาดเงินสะสม ปัญหาตอนนี้คือขยะ เก็บไม่ทัน
เพาะรถขยะไม่เพียงพอ
เนื่องจากว่าสภาพพื้นที่กว้าง มี 13 หมู่บ้าน ครับที่ผมจะจ่ายเงินสะสม เพียง 6
ล้านกว่าบาท ครับผมขอความเห็นชอบในสภาแห่งนี้ด้วยครับ ครับในการจ่ายขาด
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นายเกษมสันต์ สาแม
(นายกเทศมนตรี)

เงินสะสม จัดซื้อรถขยะ ในวงเงิน 2,300,000.- บาท จ่ายขาดเงินสะสม
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ํา พร้อมบ่อพัก ถนนสายเนินหูกวาง-เนินงาม หมู่ที่ 4
เป็นเงิน 2,370,000.- บาท จ่ายขาดเงินสะสม โครงการเสริมผิวจราจร
แอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสายหน้าพาณิชย์ หมู่ที่ 10 เป็นเงิน 1,516,000.- บาท
ถ้าสมาชิกสภาเข้าใจประการใด ผมพร้อมที่ จะชี้แจง มีแบบแปลนพร้อม ผลเป็น
ประการใด ครับขอบคุณครับ

ประธานสภา

ครับขอขอบคุณผู้บริหาร ประชาธิปไตยต้องเสียงข้างมากครับ คือผมก็จะถาม
สมาชิกสภา เมื่อผู้บริหารได้ขอความเห็นชอบในการจ่ายขาดเงินสะสม ก็ต้องดู
ระเบียบด้วยครับ ว่ามีจําเป็นมากน้อยเพียงไร และผมก็ จะถามความเห็นชอบจาก
สมาชิกสภา คือผมจะเปิดโอกาส คือผู้บริหารร้อนใจ ในการจ่ายขาดเงินสะสม
ครับขอเรียนเชิญสมาชิกสภาครับ เดี๋ยวประธานสภาจะชี้แจงให้ ขอเรียนเชิญครับ

นายศรัทธา แซ่ด่าน
(สมาชิกสภา เขต 2)

เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล ผู้บริหาร เพื่อนสมาชิกที่เคารพ
ที่นายกเทศมนตรี ได้กล่าวถึงมาข้างต้น เรื่องการจ่ายขาดเงินสะสม สําหรับผม
ก็เห็นด้วยถ้าเป็นผลประโยชน์ให้กับชาวบ้าน ตลาดตรงนั้น เริ่มมาตั้งแต่ถมดิน
ใหม่ ๆ พยายามให้เป็นให้ตลาดสดให้ได้ ผมก็จัดงานในพื้นที่ตรงนั้นก็หลายครั้ง
เพื่อจะประชาสัมพันธ์ ว่าต่อไปเทศบาลตําบลสะเตงนอก จะมีตลาดสดแล้ว

นายศรัทธา แซ่ด่าน
(สมาชิกสภา เขต 2)

ครับต่อไป ถ้าอาคารตลาดสดได้ดําเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อย ผมก็เห็นด้วยที่
จะก่อสร้างท่อระบายน้ํา พร้อมบ่อพัก ถนนสายเนินหูกวาง-เนินงาม หมู่ที่ 4
ถ้าไม่ได้สร้างท่อระบายน้ํา จะไม่มีที่จอดรถ ผู้คนก็น่าจะไม่มา เพราะไม่มีที่จอดรถ
และเรื่องรักษาความปลอดภัย เราไม่มีที่จอดรถ ก็อันตราย ครับผมเห็นด้วยที่จะ
ก่อสร้างท่อระบายน้ํา เพื่ออํานวยความสะดวกให้กับระชาชน ครับอีกเรื่องหนึ่ง
ครับ เรื่องรถขยะ หลายสายแล้วครับ ในหมู่บ้านผม ไม่กล้าเข้า คือเข้าไปแล้ว
ชาวบ้านเรียก ไม่ทราบว่าจะอธิบายอย่างไรเรื่องขยะ ปัญหานี้ตั้งแต่เข้ามาดํารง
ตําแหน่ง แก้ได้ แต่ไม่ร้อยเปอร์เซ็น เทศบาลนครยะลา รถขยะ 30 กว่าคัน ของ
เทศบาลตําบลสะเตงนอก มี 4 คันพื้นเรามากกว่าเทศบาลนครยะลา ถ้าไม่มีรถ

ขยะ ใครเข้ามาเป็นนายก เทศมนตรี เข้ามาดําเนินการไม่ได้ ไม่ทราบจะมาเป็น
นายกเทศมนตรีทําไม สมควรที่จะแก้ไข ตรงไหนที่สามารถแก้ไขได้ ถ้าสิ่งไหนทํา
ให้เพื่อส่วนรวมผมเห็นด้วย แต่ถ้าทําเพื่อส่วนตัวผมไม่เห็นด้วย ครับสวัสดีครับ
ประธานสภา

ขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาล ไม่ทราบว่า มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะ
เสนอแนะอีกครับ ขอเรียนเชิญครับ

นายอดุลย์ แวโวะ
(สมาชิกสภา เขต 2)

ท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ผมนายอดุลย์ แวโวะ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลสะเตงนอก เขต 2 เมื่ออาทิตย์
ที่แล้วผมได้เข้าประชุมคณะกรรมการประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบล
สะเตงนอก จะมีประเด็นข้อที่ 3 คือเข้าประเด็นที่นายกเทศมนตรีจะจ่ายขาดเงิน
สะสม ในที่ประชุมคณะกรรมการประเมินผลแผน ผมได้รับปากว่า ผมจะนําเสนอ
ในที่ประชุมสภาเทศบาล ในเรื่องแบ่งกะเวลาในการจัดเก็บขยะ คือเวลาช่วงเช้า
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นายอดุลย์ แวโวะ
(สมาชิกสภา เขต 2)

และช่วงเย็น และอีกเรื่องหนึ่ง ถ้าเป็นไปได้ ถ้ามีงบประมาณให้จัดซื้อรถขยะ
เพราะพื้นที่ตําบลสะเตงนอกกว้างมาก และคณะกรรมการประเมินผลแผน
ก็เข้าใจ และผมก็ขอให้รีบดําเนินการในเรื่องนี้ให้เร็วที่สุด คือจะมีการเก็บค่าขยะ
คือสมมติเก็บในพื้นที่ หมู่ที่ 10 ต้องทําเวลาในการเก็บขยะให้ตรงเวลา คือนําร่อง
ไว้ก่อน ก็จะมีค่าจัดเก็บขยะ จะดูว่าดําเนินการได้ดีมากน้อยเพียงไร ให้ตัวอย่าง
ของเทศบาลนครยะลาในการจัดเก็บขยะ ต้องเก็บเป็นเวลาจริง ๆ ก็เป็นนําร่องไว้
ก่อน ครับก็ขอเสนอในสภาแห่งนี้ด้วยครับ ขอขอบคุณครับ

ประธานสภา

ขอขอบคุณครับ ไม่ทราบว่ามีสมาชิกสภาจะเสนอแนะอีกครับ ถ้าไม่มี ผมจะ
ชี้แจงให้สมาชิกสภาได้ทราบ คืออํานาจหน้าที่อยู่ประธานสภา นายกเทศมนตรียื่น
ญัตติมาแล้ว แต่ประธานไม่อนุญาต เนื่องจากเป็นเงินจํานวนสูง และก่อสร้างท่อ
ระบายน้ํา และถ นน ไม่มีแบบแปลน ประธานสภาก็จะพิจารณาไม่ได้ เพราะ
งบประมาณก็ยังไม่ผ่านอีกครับ ตามหนังสือที่หารือ ใช้จ่ายในกรณีเร่งด่วน
นายกเทศมนตรี เสนอญัตติมาแล้ว ประธานสภา ดูข้อบกพร่อง ถ้านายกเทศมนตรี
จะจ่ายขาดเงินสะสม ต้องให้ร่างเทศบัญญัติผ่านก่อน งบประมาณพึ่งประชุมวั นนื้
นายกเทศมนตรี ค่อยเสนอญัตติใหม่ ครับผมขอแสดงความยินดีกับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ที่สําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโท ครับผมขอปิดการประชุมครับ
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