รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลสะเตงนอก
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓
ครั้งที่ ๑
วัน จันทร์ ที่ ๑๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลสะเตงนอก
----------------------------------------รายชื่อผู้มาประชุม
๑. นายอับดุลอายิ
๒. นายอับดุลอาซิซ
๓. นายมะยูโซ๊ะ
๔. นายมะสดี
๕. นางสารีฟะ๊
๖. นายอดุลย์
๗. นายศรัทธา
๘. นายอนุชติ

สามะ
หะยีปิยวงศ์
โต๊ะแว
หะยียะปาร์
วาหะ
แวโวะ
แซ่ด่าน
กิตติพุฒพิ งศ์

รองประธานสภาเทศบาลตาบลสะเตงนอก
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลสะเตงนอก เขตที่ ๑
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลสะเตงนอก เขตที่ ๑
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลสะเตงนอก เขตที่ ๑
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลสะเตงนอก เขตที่ ๑
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลสะเตงนอก เขตที่ ๒
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลสะเตงนอก เขตที่ ๒
เลขานุการสภาเทศบาลตาบลสะเตงนอก

รายชื่อผู้ไม่มาประชุม
๑. นายวันอาฮาหมัด มามะ
๒. นายอับดุลวาหะ ตาเละ
๓. นายถาวร
นวลปาน
๔. นายชานาน
ทวีรัตน์
๕. นายมัสอูเซ็ง
สาและ

ประธานสภาเทศบาลตาบลสะเตงนอก
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลสะเตงนอก เขตที่ ๑
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลสะเตงนอก เขตที่ ๒
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลสะเตงนอก เขตที่ ๒
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลสะเตงนอก เขตที่ ๒

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายเกษมสันต์ สาแม
๒. นายเสรี
เรืองกาญจน์
๓. นายสมภพ
มีเดช
๔. นายนิพนธ์
มาหลง
๕. นายต่วนมาหามะอับดุลคอเดร์ ต่วนกาจิ
๖. นายสมหมาย
ลูกอินทร์
๗. นายสาราญ
สุหลงกูด
๘. นางสาวต่วนมารีนี เด่นอุดม
๙. นายอันวารี
แวหะยี
๑๐. นางสาวปวีณา สุหลง

นายกเทศมนตรีตาบลสะเตงนอก
รองนายกเทศมนตรีตาบลสะเตงนอก
รองนายกเทศมนตรีตาบลสะเตงนอก
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตาบลสะเตงนอก
เลขานุการนายกเทศมนตรีตาบลสะเตงนอก
รองปลัดเทศบาลตาบลสะเตงนอก
เจ้าหน้าที่บริหารงานช่างฯ
เจ้าพนักงานธุรการ
พนักงานจ้างทั่วไป
ผูช้ ่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

(ลา)
(ลา)
(ลา)
(ลา)
(ลา)

- ๒ -

วัน จันทร์ ที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๔
เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๑๕ น.
นายอนุชิต กิตติพุฒิพงศ์
เลขานุการสภาฯ

สวัสดีครับ ผมในฐานะเลขานุการสภาเทศบาลตาบลสะเตงนอก
ได้ตรวจสอบสมาชิก สภาเทศบาลตาบลสะเตงนอก ปรากฏว่า มีสมาชิ ก
สภาเทศบาลตาบลสะเตงนอก ติดภารกิจที่สาคัญ จึงมาประชุมไม่ได้ คือ
๑. นายวันอาฮาหมัด มา มะ ประธานสภาเทศบาลตาบล สะเตงนอก
๒. นายอับดุลวาหะ ตาเละ สมาชิกสภาเทศบาลตาบลสะเตงนอกเขตที่ ๑
๓. นายถาวร นวลปาน สมาชิกสภาเทศบาลตาบลสะเตงนอก เขตที่ ๒
๔. นายชานาน ทวีรัตน์ สมาชิกสภาเทศบาลตาบลสะเตงนอก เขตที่ ๒
๕. นายมัสอูเซ็ง สาและ สมาชิกสภาเทศบาลตาบลสะเตงนอก เขตที่ ๒
ครับตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ .ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๒๑ วรรคสอง รองประธานสภาเทศบาล
มีหน้าที่กระทากิจกา รแทนประธานสภาเทศบาลในเมื่อประธานสภา
เทศบาลไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ดังนั้น จึงให้รอง
ประธานสภาเทศบาลตาบลสะเตงนอก ทาหน้าที่แทน ครับในวันนีเ้ ป็นการ
ประชุมสภาเทศบาลตาบลสะเตงนอก สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจาปี
๒๕๕๔ ซึ่งมีระเบียบวาระทั้งหมด ๔ ระเบียบวาระ ครับ ขณะนี้ ได้เวลา
อันสมควร ผมขอเรียนเชิญท่านรองประธานสภา เพื่อดาเนินการประชุม
สภาเทศบาลตาบลสะเตงนอก ต่อไป ขอเรียนเชิญครับ

นายอับดุลอายิ สามะ
รองประธานสภาฯ

ครับ วันนี้ วันจันทร์ ที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๔ ประชุมสภาเทศบาล
ตาบลสะเตงนอก สมัยสามัญ สมัยที่ ๓

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ปี ระชุมทราบ

ประธานสภา ฯ

๑.๑ เรื่องขอแจ้งความไม่สงบในพืน้ ที่ตาบลสะเตงนอก ขอให้คณะ
ผูบ้ ริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาลทุกท่าน ขอให้ระมัดระวังใน
การเดินทาง เพราะเหตุการณ์ ความไม่สงบฯ ก็มีข้นึ ทุกวัน ครับประธาน
ขอแจ้งให้ทราบเพียงเท่านี้
๑.๒ เรื่องแต่งตัง้ รองนายกเทศมนตรีตาบลสะเตงนอก คนที่ ๒
ครับขอเรียนเชิญ ท่านรองนายกเทศมนตรี แนะนาตัว และพบปะสมาชิก
สภาฯ ขอเรียนเชิญครับ

-๓นายสมภพ มีเดช
รองนายกเทศมนตรีฯ

ครับ ต้องขออนุญาต ขอกล่าวคา สวัสดี ท่านนายกเทศมนตรี
ท่าน รองนายกเทศมนตรี ท่านประธานสภา ท่านปลัดเทศบาล
ท่านสมาชิกสภา ผูท้ รงเกียรติทุกท่าน ผมนายสมภพ มีเดช มีความรูส้ ึก
ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ ได้ เข้ามาร่วมงานกับท่านในวันนี้ แม้ว่าจะมีเวลาเพียง
สั้น ๆ แต่ก็จะขอทาหน้าที่ ในส่วนที่ได้รับการมอบหมา ยมานี้ให้ดที ี่สุด
เท่าที่จะทาได้ครับ ขอขอบคุณครับ

ที่ประชุม

รับทราบ

ประธานสภาฯ

ครับ ไม่ทราบว่าฝ่ายบริหารมีอะไรจะชีแ้ จง ในระเบียบวาระที่ ๑
ถ้าไม่มีผมจะดาเนินการต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๒
ประธานสภาฯ

เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลสะเตงนอก สมัย
สามัญ สมัยที่ ๒ (ครั้งที่ ๑) วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔
ไม่ทราบว่า สมาชิกสภาท่านใด มีขอ้ สงสัย หรือจะแก้ไข รายงาน
การประชุม ขอเรียนเชิญครับ สมาชิกสภาท่านใดมีข้อสงสัย ขอเรียนเชิญ
ครับ ถ้าไม่มถี ือว่าเห็นชอบ

ที่ประชุม

มีมติเห็นชอบ ๗ เสียง รับรองรายงานการประชุมสภาเท ศบาลตาบล
สะเตงนอก สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ (ครั้งที่ ๑) วันที่ ๓๐ พฤษภาคม
๒๕๕๔ ไม่มาประชุม ๕ ท่าน

ระเบียบวาระที่ ๓
ประธานสภาฯ

เรื่องเพื่อพิจารณา
๓.๑ ญัตติ เรื่องขออนุมัตขิ ยายเวลานาเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
ขอเรียนเชิญฝ่ายบริหารชีแ้ จงครับ

นายเกษมสันต์ สาแม
นายกเทศมนตรี

ครับ ท่านประธานสภา รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล
ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพรักทุก ๆ ท่าน ผมนายเกษมสันต์
สาแม นายกเทศมนตรีตาบลสะเตงนอก ยินดีเป็นอย่างยิ่ง วันนี้
สืบเนื่ องจากว่าในการทาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ .ศ. ๒๕๕๕ ของเทศบาลตาบลสะเตงนอก ก็ได้รับทราบ
กันว่า ตาบลสะเตงนอก มีพืน้ ที่กว้าง ประชากรสองหมื่นกว่า ในการที่จะ
จัด ทาร่าง เทศบัญญัติแต่ละปี แต่ละครั้ง ก็ต้องไตร่ตรองพิจารณาให้
รอบคอบ คานึงถึง ความสาคัญ ความจาเป็น ความต้องการของ
ประชาชนในตาบลสะเตงนอก อะไร อย่างไร ให้ลกึ ซึง้ จริง ๆ เพราะทุกคน
รับทราบกันดีอยู่แล้วว่า ในส่วนข้อจากัด ของงบประมาณ เข้าใจ เข้าถึง
พัฒนา ตามแนวทางพระราชดารัส ผมก็มาคานึงถึงในการจัดทาร่าง

-๔นายเกษมสันต์ สาแม
นายกเทศมนตรีฯ

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
ของเทศบาล ตาบลสะเตงนอกผมก็เข้าใจ โดยภาพรวมก็ต้องเข้าใจพี่น้อง
ประชาชนตาบลสะเตงนอกว่าเขาต้องการอะไร โครงสร้างตาบลสะเตง
นอก ไม่ว่าจะเป็นครอบครัว การศึกษา ประเพณี ศาสนา วัฒนธรรมใน
ตาบลสะเตงน อก มีสองศาสนาคือศาสนาพุทธ และศาสนาอิสลาม ใน
ส่วนด้านเศรษฐกิจ เข้าใจ เข้าถึงพัฒนา ผูท้ ี่จะมา ทาร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ สืบเนื่องมาจาก
ว่า มีข้อจากัดของงบประมาณและต้องมาลาดับความสาคัญ จึง
จาเป็นต้องนาเสนอสภาแห่งนี้ ขอขยายเวลา นาเสนอร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณ รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๕๕ ความจาเป็นที่
แท้จริงของพี่ น้องประชาชนในตาบล สะเตงนอก จะกาหนดวันที่เท่าไหร่
ผมขอให้สภาแห่งนี้พิจารณาด้วยครับ ครับผมขอให้ประธานสภา
สอบถามความคิดเห็นจากสภาแห่งนี้ ว่าจะขยายเวลาถึงวันที่เท่าไหร่ สมัย
ประชุมสมัยสามัญ ขอถามปลัดด้วยว่า จะให้ขยายเวลาได้ถึงวันที่เท่าไหร่
และจะนาเสนอสภาว่าอนุมัตใิ ห้ผมขยายเวลาได้ ประมาณกี่วัน ขอขอบคุณ
ครับ

ประธานสภาฯ

ไม่ทราบว่า สมาชิกสภาท่านใด มีขอ้ สงสัยจะอภิปราย ญัตติ เรื่อง
ขออนุมัตขิ ยายเวลานาเสนอร่างเทศบัญญัติงบประม าณรายจ่าย ประจาปี
งบประมาณ พ .ศ. ๒๕๕๕ เพราะเหตุใดจึงจะขยายเวลา และเหตุผลที่
ฝ่ายบริหารได้ช้แี จง ขอเรียนเชิญท่านสมาชิกสภาที่จะอภิปราย ขอเรียน
เชิญครับ

นายมะสดี หะยียะปาร์
สมาชิกสภาฯ เขตที่ ๑

เรียนท่านประธานสภา คณะผูบ้ ริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และ
ผูท้ รงเกียรติ ทุกท่าน ผมนายมะสดี หะยียะปาร์ สมาชิกสภาเทศบาล
ตาบลสะเตงนอก เขตที่ ๑ ครับผมขอเรียนถามคณะผู้บริหารว่า เรื่องขอ
อนุมัตขิ ยายเวลานาเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ไม่ทราบว่าโครงการที่คณะผูบ้ ริหาร ที่สมาชิก
สภาจะส่งเรื่องนี้ ให้ถึ งประมาณวันที่เท่าไหร่ และถามท่านประธานสภา
ด้วยว่า จะขยายเวลาถึงวันที่เท่าไหร่ครับ ครับ ผมขออภิป รายเพียงเท่านี้
ขอบคุณมากครับ

ประธานสภาฯ

ครับ ไม่ทราบว่าสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปราย ขอเรียนเชิญครับ
ถ้าไม่มี ผมจะให้ฝ่ายบริหารชีแ้ จง ว่าจะขยายเวลากี่วัน ขอเรียนเชิญครับ

-๕-

นายเกษมสันต์ สาแม
นายกเทศมนตรีฯ

ผมขออนุญาตให้ท่านรองนายกเทศมนตรี ชีแ้ จง

นายเสรี เรืองกาญจน์
รองนายกเทศมนตรี

ครับ เรียนประธานสภา ท่านนายกเทศมนตรี ท่านรองนายก
เทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี
ข้าราชการตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพรักทุกท่าน ความเห็นและขอ
ชีแ้ จง เรื่องขออนุมัตขิ ยายเวลานาเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๕๕ สืบเนื่อง จาการ จัด ทา
ร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๕๕
ซึ่งได้ดาเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่แล้วเสร็จโดยเฉพาะในโครงสร้างพื้นฐาน
ที่ท่านสมาชิกสภาได้นาเสนอมา ก็มีหลายซอยที่ทางคณะผู้บริหารได้ให้
เจ้าหน้าที่ไปสารวจ คือตอนนี้กองช่างยังขาดบุคลากรในเรื่องของการเขียน
แบบทาให้ในส่วนของการเขียนแบบโครงสร้างพื้นฐานยังไม่แล้
วเสร็จ
เพราะโครงการมีหลายโครงการมาก ที่นาเสนอนั้น ในพืน้ ที่ตาบล
สะเตงนอกเป็นพืน้ ที่กว้าง ทาให้ความต้องการของประชาชนมีมาก ในส่วน
ของสมาชิกสภา และส่วนราชการที่ได้รับ ไม่ว่าจากหน่วย งาน ศอ.บต.
จังหวัดยะลา และอาเภอเมืองยะลา ทาหนังสือ ให้สานักงานเทศบาล
ตาบลสะเตงนอกชีแ้ จง จึงจาเป็นต้องขอขยายเวลา ถึงวันที่ ๘ กันยายน
๒๕๕๔ เพราะสมัยประชุมสภาเทศบาลตาบลสะเตงนอก สมัยสามัญ
สมัยที่ ๓ นีส้ ิน้ สุดจนถึง วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๔ ครับขอขยายถึง
วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๔ ก็ขอชีแ้ จงในเรื่องญัตติ เรื่องข ออนุมัตขิ ยาย
เวลานาเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๕ เพียงเท่านี้ สวัสดีครับ

ประธานสภาฯ

ไม่ทราบว่า ท่านสมาชิกสภาท่านใดมีข้อสงสัยจะอภิปราย ขอเรียน
เชิญครับ ถ้าไม่มี ผมจะขอมติที่ประชุมสภาแห่งนี้ ครับขอเรียนเชิญท่าน
เลขานุการสภาดาเนินการลงมติตอ่ ไปครับ ขอเรียนเชิญครับ

นายอนุชิต กิตติพุฒิพงศ์
เลขานุการสภาฯ

ครับ ขอบคุณท่านประธานสภาครับ ในระเบียบวาระที่ ๓ ญัตติ
เรื่องขออนุมัตขิ ยายเวลานาเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ถ้าท่านผู้ใดเห็นชอบให้ขยายเวลาการ
นาเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ .ศ.
๒๕๕๕ จนถึงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๔ โปรดยกมือครับ

-๖-

ที่ประชุม

มีมติอนุมัติให้ขยายเวลานาเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ เห็นชอบ ๗ เสียง
เป็นเอกฉันท์ ไม่มาประชุม ๕ ท่าน

นายอนุชิต กิตติพุฒิพงศ์
เลขานุการสภาฯ

ครับที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัตใิ ห้ขยายเวลานาเสนอร่าง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ
.ศ. ๒๕๕๕
๗ เสียง ตามที่สมาชิกสภา ได้มาประชุม

ระเบียบวาระที่ ๔
ประธานสภาฯ

เรื่องอื่น ๆ
ครับ ไม่ทราบว่า สมาชิกสภาท่านใดมีเรื่องที่จะเสนอแนะ
อภิปรายขอเรียนเชิญครับ ถ้าไม่มี ผมขอปิดการประชุมในวันนี้ สวัสดี
ครับ

ปิดการประชุม

เวลา ๑๐.๔๕ น.
อนุชิต กิตติพุฒิพงศ์ ผูจ้ ดรายงานการประชุม
(นายอนุชติ กิตติพุฒพิ งศ์)
เลขานุการสภาเทศบาลตาบลสะเตงนอก

อับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์
ผูต้ รวจรายงานการการประชุม
(นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์)
ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
มะสดี หะยียะปาร์ ผูต้ รวจรายงานการการประชุม
(นายมะสดี หะยียะปาร์)
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
ไม่มาประชุม (ลา) ผูต้ รวจรายการการประชุม
(นายถาวร นวลปาน)
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

