รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลสะเตงนอก
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2
วัน จันทร์ ที่ 6 เดือน กันยายน พ.ศ. 2553
ณ ห้ องประชุมสภาเทศบาลตาบลสะเตงนอก
อาเภอเมือง จังหวัดยะลา
----------------------------------------รายชื่ อผู้เข้ าประชุ ม
ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

ชื่อ-สกุล
นายวันอาฮาหมัด
นายอับดุลอายิ
นายมะยูโซ๊ะ
นายอับดุลวาหะ
นายมะสดี
นางสารี ฟ๊ะ
นายอับดุลอาซิซ
นายมัสอูเซ็ง
นายศรัทธา
นายถาวร
นายชานาน
นายอดุลย์
นายอนุชิต

มามะ
สามะ
โต๊ะแว
ตาเละ
หะยียะปาร์
วาหะ
หะยีปิยวงศ์
สาและ
แซ่ด่าน
นวลปาน
ทวีรัตน์
แวโวะ
กิตติพฒ
ุ ิพงศ์

ตาแหน่ ง
ประธานสภาเทศบาล
รองประธานสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
เลขานุการสภาเทศบาล

ลายมือชื่อ
วันอาฮาหมัด
อับดุลอายิ
มะยูโซ๊ะ
อับดุลวาหะ
มะสดี
สารี ฟ๊ะ
อับดุลอาซิซ
มัสอูเซ็ง
ศรัทธา
ถาวร
ชานาน
อดุลย์
อนุชิต

หมายเหตุ

มามะ
สามะ
โต๊ะแว
ตาเละ
หะยียะปาร์
วาหะ
หะยีปิยวงศ์
สาและ
แซ่ด่าน
นวลปาน
ทวีรัตน์
แวโวะ
กิตติพฒ
ุ ิพงศ์

รายชื่อผู้เข้ าร่ วมประชุม

ที่
1.
2.
3.
4.
5.
5.
6.
7.

ชื่อ-สกุล
นายเกษมสันต์
สาแม
นายเสรี
เรื องกาญจน์
นายสะอารี
แวสแลแม
นายต่วนมาหามะอับดุลคอเดร์
ต่วนกาจิ
นายสมหมาย
ลูกอินทร์
นายเกรี ยงศักดิ์
อินทรสกุล
นางนริ ศรา
สาและ
นายมาหะมะไดเดน กาสง

ตาแหน่ ง
นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
รองปลัดเทศบาล
หัวหน้าสานักปลัด
ผูอ้ านวยการกองคลัง
หัวหน้าฝ่ ายแบบแผนฯ

ลายมือชื่อ
เกษมสันต์
สาแม
เสรี
เรื องกาญจน์
นายสะอารี
แวสแลแม
ต่วนมาหามะอับดุลคอเดร์
ต่วนกาจิ
สมหมาย
ลูกอินทร์
เกรี ยงศักดิ์
อินทรสกุล
นริ ศรา
สาและ
มาหะมะไดเดน กาสง

หมายเหตุ

2

ที่
8.
9.

ชื่อ-สกุล
นางสาวปวีณา
นายอันวารี

สุหลง
แวหะยี

ตาแหน่ ง
ผูช้ ่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
พนักงานจ้างทัว่ ไป

ลายมือชื่อ
ปวีณา
อันวารี

หมายเหตุ

สุหลง
แวหะยี

รายชื่ อผู้ไม่ มาประชุ ม
- ไม่มี วัน จันทร์ ที่ 6 กันยายน 2553
เริ่มประชุ มเวลา 10.10 น.
เลขานุการสภา

เรี ยนท่านประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา ผูอ้ านวยการ
กองทุกกอง ผมนายอนุชิต กิตติพุฒิพงศ์ เลขานุการสภาเทศบาลตาบลสะเตง
นอก ขณะนี้ครบองค์ประชุม สาหรับวันนี้เป็ นการประชุมสภาเทศบาลตาบล
สะเตงนอก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้ งที่ 2 วันจันทร์ ที่ 6 กันยายน 2553 เมื่อที่
ประชุมพร้อมผมขอเชิญท่านประธานเปิ ดการประชุมสภาเทศบาลตาบลสะ
เตงนอก ต่อไป

ประธานสภาฯ

ครับ ผมขอเปิ ดการประชุมสภา เวลา 10.10 น.สาหรับวันนี้เป็ นการ
ประชุมสภาเทศบาลตาบลสะเตงนอก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 สาหรับ
วาระการประชุมต่อจากการที่เราได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณารับหลักการ
ร่ างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ .ศ. 2554 เมื่อวัน
จันทร์ที่ 23 สิ งหาคม 2553 เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาต่อ

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องทีป่ ระธานแจ้ งให้ ทปี่ ระชุ มทราบ

ประธานสภา ระเบียบวาระที่ 2

ไม่มี
รับรองรายงานการประชุ มสภาสมัยสามัย สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 วันจันทร์ ที่ 23
สิ งหาคม พ.ศ. 2553
- ไม่มี -
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ระเบียบวาระที่ 3

ประธานสภา

นายเกษมสั นต์ สาแม
(นายกเทศมนตรี)

เรื่องค้ างพิจารณางบประมาณรายจ่ ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2554 ต่ อจาก
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 เมื่อวันจันทร์ ที่ 23 สิ งหาคม 2553
ขอเชิญคณะผูบ้ ริ หารชี้แจงร่ างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี งบประมาณ พ .ศ.2554 ในส่ วนที่ 3 ที่คา้ งจากการประชุมครั้งที่แล้ว
เชิญครับ
เรี ยนท่านประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา ผอ.กองทุกกอง
และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน สื บเนื่องจากการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่
1 เรื่ องการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ .ศ.2554 ส่ วนที่
1 คาแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย ส่ วนที่ 2 เทศบัญญัติเรื่ อง
งบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2554 สาหรับส่ ว
นที่ 3
รายละเอียดประกอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ.
2554 ขอให้สมาชิกเปิ ดหน้า 17 ของร่ างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย มีดงั นี้
รายละเอียดงบประมาณรายจ่ ายทัว่ ไปประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2554
เทศบาลตาบลสะเตงนอก อาเภอเมือง จังหวัดยะลา
รายจ่ ายจาแนกตามแผนงาน
รายจ่ ายงบกลาง

รายจ่ ายงบกลาง

ตั้งไว้ท้งั สิ้น

1.ค่ าชาระหนีเ้ งินต้ น
ตั้งไว้
2.ค่ าชาระดอกเบีย้
ตั้งไว้
3.เงินสมทบกองทุนประกันสั งคม ตั้งไว้
4.เบีย้ ยังชีพคนชรา
ตั้งไว้
5.เบีย้ ยังชีพคนพิการ
ตั้งไว้
6.เบีย้ ยังชี พผู้ป่วยโรคเอดส์
ตั้งไว้
7.เงินสารองจ่ าย
ตั้งไว้
8.รายจ่ ายตามข้ อผูกพัน
ตั้งไว้
9.เงินช่ วยพิเศษ
ตั้งไว้
10.เงินสบทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้ าราชการส่ วนท้ องถิ่น ตั้งไว้

5,798,035 บาท
782,943 บาท
500,000 บาท
718,892 บาท
1,200,000 บาท
150,000 บาท
42,000 บาท
700,000 บาท
1,180,300 บาท
10,000 บาท
513,900 บาท
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นายเกษมสั นต์ สาแม
(นายกเทศมนตรี)

ส่ วนรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทัว่ ไปประจาปี งบประมาณ พ .ศ.
2554 เทศบาลตาบลสะเตงนอก อาเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา รายจ่ายจาแนก
ตามหน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้
หน่ วยงานสานักปลัด หน้า 19 – 33 ในร่ างเทศบัญญัติ ตั้ง
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้ น
22,585,270
บาท
หน่ วยงานกองช่ าง
หน้า 34 – 48 ในร่ างเทศบัญญัติ ตั้ง
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้ น
33,662,000
บาท
หน่ วยงานกองคลัง
หน้า 49 – 53 ในร่ างเทศบัญญัติ ตั้ง
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้ น
3,844,450
บาท
หน่ วยงานกองสาธารณสุ ข หน้า 54 – 62 ในร่ างเทศบัญญัติ ตั้ง
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้ น
7,973,625
บาท
หน่ วยงานกองการศึกษา
หน้า 63 – 70 ในร่ างเทศบัญญัติ ตั้ง
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้ น
11,402,220
บาท
ผมขอชี้แจงเพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ

นายมะสดี หะยียะปาร์
(สมาชิกสภาเขต 1)

ไม่ทราบว่าสมาชิกท่านใดมีขอ้ สงสัย ซักถามหรื อจะอภิปราย เชิญ
ครับ เมื่อไม่สมาชิกสภาจะอภิปรายซักถาม ขอเชิญคณะกรรมการพิจารณา
ร่ างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ .ศ. 2554 ที่ได้
แต่งตั้ง คัดเลือกจากที่ประชุมสภาเมื่อวันที่ 23 สิ งหาคม 2553 ได้แถลงการณ์
ประชุมพิจารณาร่ างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ต่อที่ประชุมแห่งนี้ เชิญ
ครับ
เรี ยนท่านประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา คณะผูบ้ ริ หาร
ผอ.กองทุกกอง และเจ้าหน้าที่ ทุกท่าน สื บเนื่องจากการประชุมสภาสมัย
สามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 เรื่ องการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2554 ได้แต่งตั้งและคัดเลือกประธานคณะกรรมการพิจารณา
ร่ างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ .ศ.2554 ก่อนขั้นรับ
หลักการ นั้น กระผมในนามคณะก รรมการพิจารณาร่ างเทศบัญญัติได้
พิจารณาแล้วว่าเทศบาลได้จดั ทาถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
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ประธานสภาฯ

มติทปี่ ระชุ ม

มติทปี่ ระชุ ม
ประธานสภา

ด้วยการบริ หารงบประมาณขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ .ศ. 2551 และ
หนังสื อสัง่ การที่เกี่ยวข้อง แต่ยงั มีบางรายการที่พิมพ์ผดิ พลาด หรื อพิมพ์ผดิ
ทางคณะกรรมการได้เสนอแนะเจ้ าหน้าที่ที่รับผิดชอบดาเนินการแก้ไขใหม่
ให้ถูกต้องแล้ว จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ ขอบคุณครับ
เรี ยนสมาชิกสภาทุกท่าน เมื่อประธานคณะกรรมการพิจารณาร่ างเทศ
บัญญัติได้รายงานต่อที่ประชุมสภาแห่งนี้เรี ยบร้อยแล้ว ขั้นต่อไปเป็ นขั้นรับ
หลักการ ประธานจะถามความคิ ดเห็นของสมาชิกสภา สมาชิกท่านใด
เห็นชอบในร่ างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ให้ยกมือ ถ้าไม่เห็นชอบ ไม่
ต้องยกมือ
สมาชิก สภา ท่านใดเห็นชอบในขั้นรับหลักการร่ างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2554 โปรดยกมือ
เห็นชอบ
6
เสี ยง
สมาชิกท่านใด ไม่เห็นชอบในขั้นรับหลักการร่ างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2554 โปรดยกมือ
ไม่เห็นชอบ 4
เสี ยง
สมาชิกเห็นด้วย
สมาชิกไม่เห็นชอบ
สมาชิกงดออกเสี ยง

6
4
2

เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง

ประธานสภา

ลาดับต่อไป เป็ นการคัดเลือก คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ 2554 ประธานจะให้สมาชิกสภา
เสนอชื่อมาจานวน 3 ท่าน คนที่ได้เสนอเป็ นคนแรกจะเป็ นประธานกรรมการ
แปรญัตติ คนต่อไปเป็ นกรรมการ และเลขานุการตามลาดับ เชิญสมาชิกสภา
เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ เชิญครับ

นายมะสดี หะยียะปาร์
สมาชิกสภาเขต 1

เรี ยนท่านประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา คณะผูบ้ ริ หาร
ผอ.กองทุกกอง และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ผมขอเสนอ นายอับดุลอาซิซ หะยี
ปิ ยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 เป็ นคณะกรรมการแปรญัตติ ขอบคุณครับ

ประธานสภา
ทีป่ ระชุ ม

ขอผูร้ ับรอง เชิญครับ
รับรอง
5

เสี ยง

6

ประธานสภา
นายศรัทธา แซ่ ด่าน
สมาชิกสภาเขต 2

ประธานสภา
ทีป่ ระชุ ม

เชิญสมาชิกสภาท่านอื่นเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติท่านต่อไป
เชิญครับ
เรี ยนท่านประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา คณะผูบ้ ริ หาร
ผอ.กองทุกกอง และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ผมขอเสนอ นายมะสดี หะยียะปาร์
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 เป็ นคณะกรรมการแปรญัตติ ขอบคุณครับ
ขอผูร้ ับรอง เชิญครับ
รับรอง
5

เสี ยง

ประธานสภา

เชิญสมาชิกสภาท่านอื่นเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติท่านต่อไป
เชิญครับ

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์
สมาชิกสภาเขต 1

เรี ยนท่านประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา คณะผูบ้ ริ หาร
ผอ.กองทุกกอง และเจ้าหน้าที่ทุก ท่าน ผมขอเสนอ นางสารี ฟ๊ะ สาหะ
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 เป็ นคณะกรรมการแปรญัตติ ขอบคุณครับ
เมื่อที่ประชุมได้คดั เลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ 2554 ซึ่ งมีรายชื่อดังนี้

ประธานสภา

1.นายอับดุลอาซิซ
หะยีปิยวงศ์
2.นายมะสดี
หะยียะปาร์
3.นางสารี ฟ๊ะ
วาหะ
เมื่อที่ประชุมได้คดั เลือกคณะกรรมการแปรญัตติเรี ยบร้อยแล้วราย
ระเอียดต่าง ๆ ประธานจะให้เลขานุการสภาชี้แจงรายละเอียด เชิญครับ
นายอนุชิต กิตติพุฒิพงศ์
เลขานุการสภา

เมื่อที่ประชุมสภาแห่งได้รับหลักการร่ างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ .ศ. 2554 เรี ยบร้อยแล้ว ที่ประชุมแห่งนี้ก็ได้
แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ ซึ่ งคณะกรรมการแปรญัตติได้คดั เลือก
ประธานแล้ว แต่ยงั ไม่ได้คดั เลือกเลขานุการคณะกรรมการแปรญัต ติ ผมใน
ฐานะเลขานุการสภา อยากให้สมาชิกเสนอรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติที่
ได้คดั เลือกแล้ว เป็ นเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ เชิญครับ
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นายมะสดี หะยียะปาร์
สมาชิกสภาเขต 1

เรี ยนท่านประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา คณะผูบ้ ริ หาร
ผอ.กองทุกกอง และเจ้าหน้าที่ทุก ท่าน ผมขอเสนอ นางสารี ฟ๊ะ วาหะ สมาชิก
สภาเทศบาลเขต 1 เป็ นเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ ขอบคุณครับ

นายอนุชิต กิตติพุฒิพงศ์
เลขานุการสภา

เมื่อที่ประชุมสภาแห่งนี้ได้เสนอประธานสภา รองประธานสภา
เลขานุการ คณะกรรมการแปรญัตติ ร่ างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2554 เรี ยบร้อยแล้ว ให้ประธานคณะกรรมการนัด
ประชุม ปรึ กษาหารื อ เพื่อเสนอรายละเอียดข้อมูลต่าง ๆ ที่ตอ้ งการแปรญัตติ
ผมอยากชี้แจงให้คณะกรรมการและสมาชิกสภาทุกท่านครับว่า การรับ
หลักการและการแปรญัตติจะต้องมีระยะเวลาห่างกันไม่นอ้ ยกว่า 24 ชัว่ โมง
คณะกรรมการ แปรญัตติผมอยากให้ท่านไปนัดประชุมว่าจะกาหนดประชุม
สภาเพื่อแปรญัตติครั้งต่อไปวันที่เท่าไหร่ เวลาไหน เรี ยนเชิญครับ

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์
สมาชิกสภาเขต 1

เรี ยนท่านประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา คณะผูบ้ ริ หาร
ผอ.กองทุกกอง และเจ้าหน้าที่ทุก ท่านผมขอเสนอใ ห้มีการประชุมสภาเพื่อ
แปรญัตติในวันพรุ่ งนี้ คือ วันอังคาร ที่ 7 กันยายน 2553 เวลา 15.15 น. ณ ห้อง
ประชุมสภาแห่งนี้ ขอบคุณครับ

ประธานสภา

เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้กาหนดวันพรุ่ งนี้ คือ วันอังคาร ที่ 7
กันยายน 2553 เวลา 15.15 น. เป็ นวันประชุมสภาเพื่อแปรญัตติร่ างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ 2554 ผมขอแจ้งให้ที่ประชุมสภา
แห่งนี้ทราบกันทุกคน โดยไม่ตอ้ งแจ้งเป็ นหนังสื อเพราะทุกคนได้ทราบกัน
แล้ว

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องอืน่ ๆ

ประธานสภา

ไม่ทราบว่าสมาชิกสภาท่านใดมีขอ้ เสนอแนะเรื่ องอื่น ๆ เชิญครับ
ถ้า สมา ชิก สภาไม่มีขอ้ เสนอแนะใด ๆ ผมขอปิ ดการประชุมสภาเทศบาล
ตาบลสะเตงนอก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ณ บัดนี้

ปิ ดการประชุ ม

เวลา 10.45 น.

8

อนุชิต
กิตติพุฒิพงศ์ ผูจ้ ดรายงานการประชุม
(นายอนุชิต
กิตติพุฒิพงศ์)
เลขานุการสภาเทศบาลตาบลสะเตงนอก

ถาวร นวลปาน ผูต้ รวจบันทึกรายงานการประชุม
(นายถาวร นวลปาน)
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

มะสดี หะยียะปาร์ ผูต้ รวจบันทึกรายงานการประชุม
(นายมะสดี หะยียะปาร์ )
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

อับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ ผูต้ รวจบันทึกรายงานการประชุม
(นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์)
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

