สาเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
ครั้งที่ ๗/๒๕๕๕
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ (ครั้งที่ ๓)
วัน อาทิตย์ ที่ ๒ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๓๘ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
______________________
รายชือ่ ผู้มาประชุม
ที่
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.

ชือ่ -สกุล
นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์
นายมะยูโซ๊ะ
โต๊ะแว
นายอับดุลนาเซร์ ฮะ
นายบากอรี
บาเก็ง
นายสุกรี
เจ๊ะเงาะ
นายกราซี
แวนะลัย
นายดอเลาะ
สะหัดอีตา
นายสมชัย
หิตานุกูล
นายปฐม
ปันสรณะ
จ่าสิบเอก วรดร รอดทุกข์
นายบัญชา
ศิริ
นางอุมาพร
ใจแผ้ว
นายกานต์ชนก กูเ้ กียรติ
เนาวบุตร
นายอิทธินันท์ สาเฮาะ
นายศราวุธ อับดุลกอเดร์
ยานยา
นายอดุลย์
แวโวะ
นายเพาซี
มะเด็ง
นายอับดุลเลาะ กาซอ
นายสมหมาย ลูกอินทร์

ตาแหน่ง
ประธานสภาเทศบาล
รองประธานสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาลเขตที่ ๑
สมาชิกสภาเทศบาลเขตที่ ๑
สมาชิกสภาเทศบาลเขตที่ ๑
สมาชิกสภาเทศบาลเขตที่ ๑
สมาชิกสภาเทศบาลเขตที่ ๒
สมาชิกสภาเทศบาลเขตที่ ๒
สมาชิกสภาเทศบาลเขตที่ ๒
สมาชิกสภาเทศบาลเขตที่ ๒
สมาชิกสภาเทศบาลเขตที่ ๒
สมาชิกสภาเทศบาลเขตที่ ๒
สมาชิกสภาเทศบาลเขตที่ ๓
สมาชิกสภาเทศบาลเขตที่ ๓
สมาชิกสภาเทศบาลเขตที่ ๓
สมาชิกสภาเทศบาลเขตที่ ๓
สมาชิกสภาเทศบาลเขตที่ ๓
สมาชิกสภาเทศบาลเขตที่ ๓
เลขานุการสภาเทศบาล

ลายมือชือ่
อับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์
มะยูโซ๊ะ
โต๊ะแว
อับดุลนาเซร์ ฮะ
บากอรี
บาเก็ง
สุกรี
เจ๊ะเงาะ
กราซี
แวนะลัย
ดอเลาะ
สะหัดอีตา
สมชัย
หิตานุกูล
ปฐม
ปันสรณะ
วรดร
รอดทุกข์
บัญชา
ศิริ
อุมาพร
ใจแผ้ว
กานต์ชนก กูเ้ กียรติ
เนาวบุตร
อิทธินันท์
สาเฮาะ
ศราวุธ อับดุลกอเดร์
ยานยา
อดุลย์
แวโวะ
เพาซี
มะเด็ง
อับดุลเลาะ กาซอ
สมหมาย
ลูกอินทร์

หมาย
เหตุ

-๒-

รายชือ่ ผู้ไม่มาประชุม
- ไม่มี -

รายชือ่ ผู้เข้าร่วมประชุม
ที่
๑.
๒.
๓.
๔.

ชือ่ -สกุล
นายเกษมสันต์
นายเสรี
นายมะสดี
นางนริศรา

๕. นายสสิกร

ลายมือชือ่

สาแม
เรืองกาญจน์
หะยียะปาร์
สาและ

นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ผู้อานวยการกองคลัง

เกษมสันต์ สาแม
เสรี
เรืองกาญจน์
มะสดี
หะยียะปาร์
นริศรา
สาและ

ยีเส็น

หน.ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง รักษา
ราชการแทนผู้อานวยการกองช่าง

สสิกร

เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าหน้าทีธ่ รุ การ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีพ่ ัฒนาชุมชน

ต่วนมารีนี เด่นอุดม
ปวีณา
สุหลง
อันวารี
แวะหะยี

๖. นางสาวต่วนมารีนี เด่นอุดม
๗. นางสาวปวีณา สุหลง
๘. นายอันวารี
แวหะยี

เริม่ ประชุม เวลา ๐๙.

ตาแหน่ง

ยีเส็น

๓๘ น.

นายสมหมาย ลูกอินทร์ เมือ่ ทีป่ ระชุมครบองค์ประชุมแล้ว ขอเรียนเชิญท่านประธานสภา
เลขานุการสภา ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป
นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ ขอความสันติแด่ทา่ นทัง้ หลาย เรียนท่านนายกเทศมนตรี ท่านรอง
ประธานสภาเทศบาล นายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี ข้าราชการ และสมาชิกสภา
เทศบาลผู้ทรงเกียรติทกุ ท่าน ผมนายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์
ประธานสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก ขอเปิดการประชุมสภาเทศบาล
เมืองสะเตงนอก ครัง้ ที่ ๗/๒๕๕๕ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ (ครัง้ ที่ ๓)
วันอาทิตย์ ที่ ๒ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก

หมาย
เหตุ

-๓–

ระเบียบวาระที่ ๑ เรือ่ งประธานแจ้งให้ทปี่ ระชุมทราบ
๑.๑ ด้วย นายอับดุลอายิ สามะ รองนายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก
ไม่มาเข้าร่วมประชุมในวันนี้ เนือ่ งจากบิดาของท่านป่วยพักรักษาตัวที่
โรงพยาบาลศูนย์ยะลา
๑.๒ เมือ่ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๕ คณะนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนจังหวัด
ยะลา ได้มาทัศนศึกษาดูงาน พบปะ เยีย่ มเยียน โดยมีทา่ น
นายกเทศมนตรี และท่านรองปลัดเทศบาลได้บรรยายพิเศษในวันดังกล่าว
๑.๓ ขอแสดงความยินดีกับบัญฑิตคนใหม่สองท่าน คือ นายมะสดี
หะยียะปาร์ ตาแหน่ง เลขานุการนายกเทศมนตรี และ นายต่านมาหามะ
อับดุลกอเดร์ ต่วนกาจิ ตาแหน่งเลขานุการนายกเทศมนตรี ซึ่งได้รบั
พระราชทานปริญญาบัตร เมือ่ วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ ขอแสดง
ความยินดีด้วยครับ
ทีป่ ระชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
ครั้งที่ ๖/๒๕๕๕ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ (ครั้งที่ ๒)
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๓๐ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด มีการแก้ไข เพิม่ เติมข้อความ ขอเรียน
ประธานสภาเทศบาล เชิญครับ
นายอุมาพร ใจแผ้ว กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภา
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒ เทศบาลผู้ทรงเกียรติทกุ ท่าน คือให้แก้ไขสักนิด หน้าที่ ๓๒ ตกคาว่า
“ครึง่ ” ในกรณีที่ นางอุมาพร ใจแผ้ว กล่าวถึงในบรรทัดที่ ๕ ซึ่งได้อ่าน
เพียงครึง่ เดียว และคาว่า “กระชั้นชิด” เป็นคาทีถ่ ูกต้องแก้ไขด้วย
ขอบคุณคะ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ ขอบคุณครับ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีการแก้ไข เชิญครับ
ประธานสภาเทศบาล

-๔–

นายเกษมสันต์ สาแม ครับท่านประธานสภา ผมขอแก้ไข ในส่วนหน้าที่ ๔ ทีผ่ มได้ชี้แจง
นายกเทศมนตรี ให้เพิม่ เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา เพียงเท่านีค้ รับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ ขอบคุณครับ สมาชิกสภาท่านใดมีการแก้ไขเพิม่ เติมเชิญครับ ถ้า
ประธานสภาเทศบาล ไม่มี ผมขอมติทปี่ ระชุมรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมือง
สะเตงนอก ครัง้ ที่ ๖/๒๕๕๕ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ (ครัง้ ที่ ๒)
เมือ่ วันพฤหัสบดี ที่ ๓๐ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
ท่านใดรับรอง
รายงานการประชุมโปรดยกมือขึ้นครับ
ทีป่ ระชุม
งดออกเสียง ๒ เสียง

มีมติรบั รองรายงานการประชุม ๑๖ เสียง

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพือ่ พิจารณา
๓.๑ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๖
วาระที่ ๒
นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ ซึ่งสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก มีมติมอบหมายให้คณะกรรมการ
ประธานสภาเทศบาล แปรญัตติรา่ งเทศบัญญัติทไี่ ด้แต่งตัง้ ไปแล้ว เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ
ร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๖ และกาหนด
ระยะเวลาให้สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอกเสนอคาแปรญัตติต่อ
คณะกรรมการแปรญัตติ นับตัง้ แต่สภามีมติรบั รองหลักการแห่งร่างเทศ
บัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๖
เมือ่ วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๑.๔๐ น. จนถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม
๒๕๕๕ เวลา ๑๒.๐๐ น นัน้
บัดนีข้ อให้ประธานกรรมการแปรญัตติรา่ งเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๖ วาระที่ ๒
เรียนเชิญประธานกรรมการแปรญัตติครับ
นายสุกรี เจ๊ะเงาะ เรียนท่านประธานสภาทีเ่ คารพ ผมนายสุกรี เจ๊ะเงาะ ประธาน
ประธานกรรมการแปรญัตติ กรรมการแปรญัตติ ในครัง้ นีต้ ามเทศบาลเมืองสะเตงนอก มีมติ
มอบหมายให้คณะกรรมการแปรญัตติรา่ งเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี ๒๕๕๖ และได้กาหนดระยะเวลาให้สมาชิกสภาเทศบาล
สะเตงนอก เสนอคาแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ นับตัง้ แต่วันที่

-๕-

นายสุกรี เจ๊ะเงาะ สภามีมติรบั หลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
ประธานกรรมการแปรญัตติ พ.ศ. ๒๕๕๖ เมือ่ วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๑.๔๐ น. จนถึง
วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๒.๐๐ น. นัน้
คณะกรรมการแปรญัตติ ได้รว่ มกันประชุมพิจารณาร่างเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๖ เมือ่ วันที่ ๑ กันยายน
๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองสะเตงนอก ที่
ประชุมมีความเห็นดังนี้
๑. มีสมาชิกสภาเทศบาล จานวน ๑ ราย คือ นายบัญชา ศิริ
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒ ขอเสนอคาแปรญัตติ ขอลดงบประมาณ
รายจ่าย ดังนี้
๑.๑ หน่วยงานสานักปลัดเทศบาล ค่าวัสดุสานักงาน
ตัง้ ไว้ ๓๐๐,๐๐๐ บาท ขอปรับลดเหลือ ๒๐๐,๐๐๐ บาท
๑.๒ หน่วยงานกองสาธารณสุขและสิง่ แวดล้อม
โครงการร่วมมือร่วมใจชาวสะเตงนอกลดเมืองร้อน ๕๐,๐๐๐ บาท และ
โครงการทาสือ่ ประชาสัมพันธ์รณรงค์ยาเสพติด ๑๐,๐๐๐ บาท ขอตัด
ลดงบประมาณทัง้ หมด
๑.๓ กองการศึกษา โครงการมอบประกาศนียบัตรแก่
ผู้สาเร็จการศึกษาปฐมวัย ตัง้ ไว้ ๔๕,๐๐๐ บาท ขอปรับลดเหลือ
๒๕,๐๐๐ บาท
คณะกรรมการแปรญัตติ มีมติให้ยนื ตามร่างเดิมของ
นายกเทศมนตรีเสนอทุกประการ และกรรมการแปรญัตติ ได้แจ้งผลการ
พิจารณาให้ผู้เสนอคาแปรญัตติทราบแล้ว ซึ่งผู้เสนอคาแปรญัตติไม่
ประสงค์ขอสงวนคาแปรญัตติ
ครับผมแจ้งผลการพิจารณาเพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ ขอบคุณครับ สรุปว่ามติทปี่ ระชุมของคณะกรรมการแปรญัตติ
ประธานสภาเทศบาล ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ปรากฏว่าไม่มี
การแก้ไขเพิม่ เติมแต่อย่างใด ยืนตามร่างเดิม
๓.๒ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๖
วาระที่ ๓
ต่อไปเป็นการลงมติในวาระที่ ๓ เชิญครับท่านสมาชิกสภา
เทศบาล เขตที่ ๑

-๖–

นายอับดุลนาเซร์ ฮะ กราบเรียนท่านประธานสภาทีเ่ คารพ กระผมนายอับดุลนาเซร์
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๑ ฮะ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก เขตที่ ๑ ท่านประธานสภาครับ
ก่อนทีจ่ ะมีการลงมติรา่ งเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
พ.ศ. ๒๕๕๖ กระผมขออนุญาตหารือท่านประธานสภา การทีเ่ ราจะลง
มติรา่ งเทศบัญญัติ ในการนีไ้ ม่ทราบว่ากระทาได้หรือไม่คือกระผมขอ
อนุญาตหารือครับ ผมขอเสนอโดยใช้วิธกี ารเรียกชื่อแต่ละคน อย่างเช่น
นาย ก. นามสกุล นาย ข. เห็นชอบ หรือไม่เห็นชอบ หรืองดออกเสียง ไม่
ทราบว่าทาได้หรือไม่ ขอบคุณครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๑
ประธานสภาเทศบาล ผมจะให้เลขานุการสภา ชี้แจงเกีย่ วกับระเบียบ เชิญครับ

ครับก่อนอื่น

นายสมหมาย ลูกอินทร์ ครับสาหรับการลงมติ ระเบียบกาหนดไว้ชัดเจนแล้วว่าในการออก
เลขานุการสภา เสียงเพือ่ ลงมติมสี องวิธี คือ
๑. การออกเสียงลงคะแนนเปิดเผย
๒. การออกเสียงลงคะแนนลับ
ทีน่ กี้ ารออกเสียงลงคะแนนเปิดเผยนี้ วิธปี ฏิบตั ิก็มอี ีกว่าให้ทาอย่างไรบ้าง
วิธที หี่ นึง่ ยกมือขึ้นพ้นศีรษะ
วิธที สี่ อง ยืนขึ้น
วิธที สี่ าม เรียกชื่อสมาชิกตามลาดับอักษรให้ออกเสียงลงคะแนน
เป็นรายบุคคล วิธนี กี้ ็ทาได้ อยูท่ มี่ ติทปี่ ระชุม ถ้าดูข้อบังคับการประชุม
สภาท้องถิน่ การออกเสียงลงคะแนนเปิดเผยนี้ ให้ใช้วิธยี กมือขึ้นพ้นศีรษะ
แต่ถ้าผู้บริหารท้องถิน่ ร้องขอ หรือสมาชิกสภาท้องถิน่ ไม่น้อยกว่าสามคน
ร่วมกันเสนอญัตติต่อทีป่ ระชุมสภาท้องถิน่ ให้ออกเสียงลงคะแนนเปิดเผย
ตาม(๒) หรือ (๓) เมือ่ ทีป่ ระชุมสภาท้องถิน่ มีมติเห็นชอบแล้ว ก็ให้ใช้วิธี
ออกเสียงลงคะแนนตามนัน้ ก็อยูท่ ปี่ ระชุมจะลงมติก่อนว่าจะใช้วิธนี นั้
หรือไม่
นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ เชิญครับสมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๑
ประธานสภาเทศบาล

-๗-

นายอับดุลนาเซร์ ฮะ เรียนท่านประธานสภาทีเ่ คารพ กระผมนายอับดุลนาเซร์ ฮะ
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๑ สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๑ ผมขอเสนอการลงมติแบบเปิดเผยโดยชื่อ
เรียกชื่อ ขอผู้รบั รองด้วยครับ
ทีป่ ระชุม รับรอง ๙ เสียง
นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๑
ประธานสภาเทศบาล
นายสมหมาย ลูกอินทร์ ทีน่ ถี้ ้าเรียกชื่อสมาชิกสภาเทศบาลตามลาดับ ระเบียบกาหนดให้
เลขานุการสภา เรียกตามลาดับตัวอักษร ทีน่ เี้ ราไม่ได้เตรียมไว้ คือกลัวว่าจะไม่เป็นไปตาม
ระเบียบอีก
นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลเสนอเป็นอย่างอื่นอีก เชิญครับสมาชิกสภา
ประธานสภาเทศบาล เทศบาล เขตที่ ๒
จ่าสิบเอก วรดร รอดทุกข์ กราบเรียนท่านประธานสภาทีเ่ คารพ คณะผู้บริหาร
และสมาชิก
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒ สภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ และข้าราชการทุกท่าน ผมจ่าสิบเอกวรดร
รอดทุกข์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก เขตที่ ๒ ตามทีส่ มาชิก
สภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติได้กล่าวมาเมือ่ สักครูน่ ี้ เกีย่ วกับการลงมติ ตามที่
เลขานุการสภาได้กล่าวมา ให้ดูหน้าที่ ๑๗ หมวดที่ ๖ ในระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๗
แก้ไขเพิม่ เติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔) การลงมติมสี องวิธี
คือ ๑. การออกเสียงลงคะแนนเปิดเผย
๒. การออกเสียงลงคะแนนลับ
และข้อ ๗๔ การออกเสียงลงคะแนนเปิดเผยวิธปี ฏิบตั ิ ดังนี้
ยกมือขึ้นพ้นศีรษะจริง แต่ข้อทีส่ าม เลขานุการสภาได้กล่าวว่ามันยุง่ ยาก
ไม่ได้เตรียมตัวอักษรตามทีก่ ฎหมายกาหนดไว้ เป็นอันว่า ผมจะให้ยกมือ
แบบเปิดเผย เพราะว่าอย่างน้อยมติเกีย่ วกับงบประมาณไม่มใี ครปรับลด
ก็แล้วแต่คือไม่มใี ครจะขัดขวาง คือจะขอให้ลงมติแบบเปิดเผยเหมือนเดิม
ตามข้อที่ ๑ การออกเสียงลงคะแนนเปิดเผย ให้ยกมือขึ้นพืน้ ศีรษะ ให้นับ
คะแนน ขอบคุณมากครับ

-๘-

นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ ขอบคุณครับ เชิญสมาชิกสภาเทศบาลเขตที่ ๑
ประธานสภาเทศบาล
นายบากอรี บาเก็ง ขอบคุณมากครับ ท่านประธานสภาทีเ่ คารพ และสมาชิกสภา
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๑ เทศบาลเมืองสะเตงนอก เขตที่ ๑ ผมขอเสนอให้ลงมติแบบเรียกชื่อเป็น
เขต ท่านเลขานุการสภากล่าวว่าเรียงตามลาดับอักษรไม่ได้ไม่ทนั ผมขอ
เสนอให้ลงมติแบบตามเขตได้หรือไม่ครับผม ขอบคุณครับ
นายสมหมาย ลูกอินทร์ ตามเขตก็ไม่ได้ครับ ถ้าเราดูตามข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิน่
เลขานุการสภา ข้อ ๗๔ คือการออกเสียงแบบเปิดเผยมีปฏิบตั ิอย่างใดอย่างหนึง่ คือได้
สามวิธี
วิธที หี่ นึง่ ยกมือขึ้นพ้นศีรษะ
วิธที สี่ อง ยืนขึ้น
วิธที สี่ าม เรียกชื่อสมาชิกสภาตามลาดับตัวอักษร ให้ออกเสียง
ลงคะแนนเป็นรายบุคคลตามทีส่ มาชิกสภาเทศบาลได้เสนอมา
ทีน่ วี้ ิธที สี่ อง กับวิธที สี่ าม นีก้ ็ทาได้เช่นเดียวกัน แต่ต้องมีผู้เสนอไม่
น้อยกว่าสามคน ร่วมกันเสนอญัตติต่อทีป่ ระชุมสภาท้องถิน่ และให้ที่
ประชุมลงมติว่าจะเอาตามนัน้ หรือไม่ แต่ทผี่ มได้กล่าวเมือ่ สักครูน่ ี้ เราไม่ได้
เตรียมรายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลตามลาดับอักษร ตรงนีเ้ ป็นประเด็น
ปัญหา เช่น สมาชิกสภาเทศบาลชื่อ ก ต้องลงมติก่อนสมาชิกสภาเทศบาล
ชื่อ ข และให้สมาชิกสภาเทศบาลลงมติจนครบ ๑๘ คน มันจะเสียเวลา
ในการตรวจสอบตรงนีก้ ็แล้วแต่ทปี่ ระชุม ถ้าจะเอาวิธที สี่ าม ก็ขอเวลา
ตรวจสอบลาดับตัวอักษรสักนิด
นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ ครับในหมวดที่ ๖ การลงมติข้อ ๓๗ ขั้นแปรญัตติได้วินิจฉัย ข้อ
ประธานสภาเทศบาล ๗๔ ข้อ ๑ มีการยกมือขึ้นพ้นศีรษะ เนือ่ งด้วยวิธที สี่ าม ซึ่งท่านสมาชิก
สภาเทศบาลได้เสนอมานัน้ ทางสภาไม่ได้เตรียมตัวอักษร ถ้าเราตาม
ข้อเสนอของสมาชิกสภาเทศบาล ทาให้ผิดระเบียบ ข้อ ๗๔ วรรค ๓
เชิญครับฝ่ายบริหาร
นายเสรี เรืองกาญจน์ ขออนุญาตครับท่านประธานสภา ขอหารือครับ
ในกรณีทเี่ ราไม่
รองนายกเทศมนตรี สามารถเตรียมการได้ก็ไม่เป็นไร ผมขอนาเสนอว่าให้มบี นั ทึกรายชื่อผู้ที่
ลงมติ ในวาระการประชุม คือเห็นชอบกีเ่ สียง ผู้ใดบ้าง ให้ปรากฏรายชื่อ

-๙-

นายเสรี เรืองกาญจน์ ในรายงานการประชุม ส่วนใหญ่แล้วเราจะเขียนว่า เห็นชอบ ๑๗ เสียง
รองนายกเทศมนตรี แต่ไม่ระบุชื่อว่ามีผู้ใดบ้างทีเ่ ห็นชอบ งดออกเสียงผู้ใดบ้าง ก็ขอให้มติ
ทีป่ ระชุมก็แล้วกันว่า ในการลงมติในวันนีใ้ ห้มรี ายละเอียด โดยเฉพาะ
เจ้าหน้าที่ ทีบ่ นั ทึกรายละเอียดให้ชัดเจนว่าผู้ใดเห็นชอบมีกเี่ สียงให้มี
รายชื่อปรากฏในรายงานการประชุมฉบับนีไ้ ว้เป็นหลักฐาน งดออกเสียง
ผู้ใดบ้าง ไม่เห็นชอบผู้ใดบ้างให้ระบุรายชื่อ ก็ขอเสนอให้ทปี่ ระชุมสภา
ทราบ จะเห็นชอบอย่างไรก็แล้วแต่ ขอบคุณครับ
นายสมหมาย ลูกอินทร์ ครับทีท่ า่ นรองนายกเทศมนตรีได้เสนอมาอย่างนัน้ ก็อยูใ่ นวิธี
เลขานุการสภา ทีห่ นึง่ แต่เราก็ไปเพิม่ รายละเอียดว่าผู้ทเี่ ห็นชอบมีกเี่ สียงให้ระบุ
รายละเอียดไปว่ามีทา่ นใดบ้าง หรืองดออกเสียงมีทา่ นใด อย่างนัน้ ทาได้
แต่อยูใ่ นวิธที หี่ นึง่
นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ เชิญครับสมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๑
ประธานสภาเทศบาล
นายอับดุลนาเซร์ ฮะ เรียนท่านประธานสภาทีเ่ คารพ กระผมนายอับดุลนาเซร์ ฮะ
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๑ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก เขตที่ ๑ ถ้ามีการเรียกชื่อเราไม่ได้
เตรียมพร้อมตรงนี้ ถ้าอย่างนัน้ ผมขอถอน และนาเสนอแบบการลงมติ
ตามทีท่ า่ นรองเสรีเสนอไว้ ขอบคุณครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ ต่อไปเป็นการลงมติ ในวาระที่ ๓ ซึ่งทีป่ ระชุมก็เสนอให้ยกมือขึ้น
ประธานสภาเทศบาล พ้นศีรษะ และเจ้าหน้าทีเ่ ขียนชื่อให้ปรากฏในรายงานการประชุม เป็น
รายบุคคลว่าสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดยกมือขึ้นเห็นชอบ พิมพ์ชื่อสกุล
ด้วยครับ ขอเชิญเลขานุการสภาดาเนินการต่อไป
นายสมหมาย ลูกอินทร์ ครับต่อไปเป็นการพิจารณาในวาระที่ ๓ ขั้นลงมติ เห็นชอบหรือ
เลขานุการสภา ไม่เห็นชอบ ให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
พ.ศ. ๒๕๕๖
ท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือขึ้นครับ

- ๑๐ -

ทีป่ ระชุม มีมติเห็นชอบ ๑๖ เสียง

๒.
๔.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.

มีรายชื่อดังนี้
๑. นายมะยูโซ๊ะ
โต๊ะแว รองประธานสภาเทศบาล
นายอับดุลนาเซร์ ฮะ
สมาชิกสภาเทศบาลเขตที่ ๑
๓. นายบากอรี
บาเก็ง สมาชิกสภาเทศบาลเขตที่ ๑
นายสุกรี
เจ๊ะเงาะ สมาชิกสภาเทศบาลเขตที่ ๑
๕. นายกราซี
แวนะลัย สมาชิกสภาเทศบาลเขตที่ ๑
นายดอเลาะ
สะหัดอีตา สมาชิกสภาเทศบาลเขตที่ ๒
นายสมชัย
หิตานุกูล สมาชิกสภาเทศบาลเขตที่ ๒
นายปฐม
ปันสรณะ สมาชิกสภาเทศบาลเขตที่ ๒
จ่าสิบเอก วรดร รอดทุกข์ สมาชิกสภาเทศบาลเขตที่ ๒
นายบัญชา
ศิริ
สมาชิกสภาเทศบาลเขตที่ ๒
นางอุมาพร
ใจแผ้ว สมาชิกสภาเทศบาลเขตที่ ๒
นายกานต์ชนก กูเ้ กียรติเนาวบุตร สมาชิกสภาเทศบาลเขตที่ ๓
นายอิทธินันท์ สาเฮาะ
สมาชิกสภาเทศบาลเขตที่ ๓
นายอดุลย์
แวโวะ
สมาชิกสภาเทศบาลเขตที่ ๓
นายเพาซี
มะเด็ง
สมาชิกสภาเทศบาลเขตที่ ๓
๑๖. นายอับดุลเลาะ กาซอ
สมาชิกสภาเทศบาลเขตที่ ๓
งดออกเสียง ๒ เสียง

มีรายชื่อดังนี้
๑. นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ ประธานสภาเทศบาล
๒. นายศราวุธ อับดุลกอเดร์ ยานยา สมาชิกสภาเทศบาล
เขตที่ ๓
นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ ขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน
ประธานสภาเทศบาล
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีเรือ่ งเสนอแนะเชิญครับ
ประธานสภาเทศบาล

- ๑๑ –

จ่าสิบเอก วรดร รอดทุกข์ เรียนท่านประธานสภาทีเ่ คารพ กระผมจ่าสิบเอก วรดร รอดทุกข์
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก เขตที่ ๒ คือขออนุญาตชี้แจง
เกีย่ วกับการแปรญัตติได้หรือไม่ครับ เนือ่ งจากนายบัญชา ศิริ เป็นผู้ยนื่
คือผมขอชี้แจงสักนิดให้สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติได้เข้าใจตรงกัน
ขออนุญาตครับท่านประธานสภา คือสมมติว่า ข้อที่ ๑ จานวน ๑ ราย
คือ นายบัญชา ศิริ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก เขตที่ ๒
ขอเสนอคาแปรญัตติขอลดรายจ่าย แต่ว่าสมาชิกสภาเทศบาลหลายท่าน
ยังไม่ทราบว่า คือเข้าใจว่าสมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒ จะมาขัดแย้งให้
ลดงบประมาณรายจ่าย ตามความเป็นจริง คือ ด้านกฎหมายต่าง ๆ
บางประเภทปรับลดไม่ได้ ปรับเพิม่ ไม่ได้ใช่หรือไม่ครับ เสร็จแล้วสมาชิก
สภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติหลาย ๆ ท่าน ก็ว่าทาไมสมาชิกสภาเทศบาล เขต
ที่ ๒ ต้องปรับลด แต่ความเป็นจริงปรับลด แล้วไปเพิม่ ประเภทอื่น แต่ใน
เอกสารนีไ้ ม่ได้ชี้แจงรายละเอียดว่าปรับลดตรงนีเ้ ท่าไร เพิม่ ตรงนีเ้ ท่าไร
สมาชิกสภาไม่ทราบว่าทีป่ รับลดไปคิดว่าทิง้ ไปเลย แต่ความเป็นจริง
เหมือนทีอ่ ธิบายเมือ่ การประชุมในวันเสาร์ ที่ ๑ เดือนกันยายน
พ.ศ. ๒๕๕๕ ปรับเพือ่ เฉลีย่ ความเป็นจริงข้อบังคับทาไม่ได้อยูแ่ ล้ว
ขออนุญาตท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านขอให้เข้าใจตามนีด้ ้วย เผื่อบาง
สิง่ บางอย่างเข้าใจว่า ทาไมเขตที่ ๒ ทาแบบโน้นแบบนัน้ ความเป็นจริง
เหมือนทีท่ า่ นนายกเทศมนตรีได้กล่าวว่าในทีน่ คี่ ือหนึง่ เดียวกัน ไม่มฝี ่ายใด
ฝ่ายหนึง่ คือเข้าใจตรงกันด้วยเจตนาเหมือนกับการประชุมเมือ่ วันเสาร์
ที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๕ ทัง้ ท่านนายกเทศมนตรี ท่านสมาชิกสภาเทศบาล
ท่านประธานกรรมการแปรญัตติ ท่านกรรมการแปรญัตติ
ท่านเลขานุการสภา ผม คุณอุมาพร ใจแผ้ว และนายบัญชา ศิริ
เลขาทัง้ สามคนเข้าใจกัน แต่ขอให้ทปี่ ระชุมได้ทราบว่า สมาชิกสภา
เทศบาลหลายท่านทีย่ งั ไม่ทราบ ก็ขอให้เข้าใจตรงกันว่า ไม่ได้ปรับลดไป
ไหน คือเกีย่ วกับข้อบังคับ คือคนใหม่ยงั ไม่เข้าใจว่าตรงไหนปรับลด
เพิม่ ตรงนี้ ตะกุกตะกักบ้างต้องขออภัยไว้ตรงนี้ ขอบคุณมากครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ ขอบคุณครับ สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทกุ ท่าน ท่านใดจะ
ประธานสภาเทศบาล เสนอแนะ เพิม่ เติม เชิญครับ

- ๑๒ –

นายอับดุลอานาเซร์ ฮะ ขอบคุณครับท่านประธานสภา เรียนท่านประธานสภา และ
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๑ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทกุ ท่าน กระผมนายอับดุลนาเซร์ ฮะ สมาชิก
สภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก เขตที่ ๑ ท่านประธานสภาผมก็มเี รือ่ งเก่า ๆ
จะสอบถามมีดังนี้
๑. เรือ่ งป้ายชื่อคล้องคอ ตอนนีท้ า่ นดาเนินการไปถึงไหนแล้วครับ
เสียดายครับท่านประธานสภา พอดีทราบว่าท่านนายกเทศมนตรีและคณะ
จะไปราชการ น่าจะเอาป้ายชื่อไปด้วย และท่านก็ไม่ได้กาหนดไว้ว่าให้ส่ง
รูปถ่ายวันทีเ่ ท่าไร ท่านไม่ได้กาหนดวันทีช่ ัดเจน ในวันนัน้ ท่านว่าขอรูปถ่าย
สองรูปแค่นนั้ เอง แต่ทา่ นไม่ได้กาหนดให้ชัดเจนว่าส่งเมือ่ ไร
๒. เรือ่ งการลงมติทเี่ รียกชื่อเมือ่ สักครู่ ในเมือ่ ท่านเลขานุการสภา
ก็ได้ชี้แจงไปแล้วว่า วันนีเ้ ราไม่สามารถกระทาได้ เพราะว่าไม่ได้เตรียม
ความพร้อมในการจัดเรียงตัวอักษร ต่อไปถ้ามีการประชุมครัง้ ต่อไป ขอให้
ท่านประธานสภา และเลขานุการสภาเตรียมความพร้อมในจุดนีใ้ ห้ด้วย
ขอบคุณครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ ขอบคุณครับ เรือ่ งรูปถ่ายสองรูปส่งให้เจ้าหน้าทีน่ างสาวต่วนมารีนี ตัง้ แต่
ประธานสภาเทศบาล บัดนีจ้ นถึงความพร้อมของสมาชิกสภาเทศบาล ถ้าสมาชิกสภาเทศบาล
พร้อมวันนี้ สภาก็พร้อมทีจ่ ะดาเนินการ คือได้ไปติดต่อร้านจัดทาแล้ว
ตัวอย่างรูปแบบก็ได้อยูท่ ที่ า่ นอับดุบนาเซร์ ฮะ สมาชิกสภาเทศบาล
เขตที่ ๑ รูปถ่ายสองรูป เขียนชื่อสกุลตัวอักษรภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ขอสรุปให้ส่งภายในอาทิตย์นี้ และอีกเรือ่ ง คือการเรียกชื่อลงมติทางสภาก็
พร้อม เชิญครับสมาชิสภาเทศบาล เขตที่ ๒
นางอุมาพร ใจแผ้ว เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒ ผู้ทรงเกียรติทกุ ท่าน คือเรือ่ งเกีย่ วกับคุณนริศรา คาถามทีค่ งค้างไว้
เกีย่ วกับป้ายชื่อถนนดาเนินการไปถึงไหนแล้ว ขอบคุณค่ะ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ เชิญครับท่านนายกเทศมนตรี
ประธานสภาเทศบาล
นายเกษมสันต์ สาแม เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ
นายกเทศมนตรี
ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายเกษมสันต์ สาแม
นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก วันนีผ้ มดูจากการประชุมในวันนี้ ทุกท่าน

- ๑๓ นายเกษมสันต์ สาแม ผมก็ขอชื่นชมพร้อมทีจ่ ะพัฒนาไปพร้อม ๆ กันเป็นหนึง่ เดียว จริง ๆ แล้ว
นายกเทศมนตรี ไม่ใช่มฝี ่ายค้าน ฝ่ายรัฐบาลตัง้ ใจแน่วแน่ว่ามาพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญยิง่
ๆ ขึ้น ซึ่งผมก็ได้พิสูจน์แล้ว ลึก ๆ ของทุกท่านจิตใต้สานึกจริง ๆ แล้วตัง้ ใจ
ร่วมกันเป็นหนึง่ เดียว ขอบคุณครับ
นายเสรี เรืองกาญจน์ ครับขอแก้ไขสักนิด เรือ่ งการจัดเก็บขยะวันนัน้ ผมได้เรียกประชุม
รองนายกเทศมนตรี เจ้าหน้าเก็บขยะและได้เชิญท่านสมาชิกสภาเข้าร่วมประชุมด้วย
ซึ่งปรากฏว่าท่านสมาชิกสภาเทศบาลไม่ได้เข้าร่วมประชุม
เพราะเราต้องการให้พนักงานได้รบั ทราบ ว่าท่านต้องการอย่างไร ซึ่งวัน
นัน้ เราจะให้พนักงานเก็บขยะหยุดในวันศุกร์หนึง่ วัน รถทัง้ หมดมีสคี่ ัน ช่วย
แจ้งให้ชาวบ้านช่วยทิง้ ขยะในวันเสาร์ วันศุกร์เก็บขยะก่อนหนึง่ วัน จะลอง
ทาอย่างนีส้ ักหนึง่ เดือน จะดูการทางานของเจ้าหน้าทีเ่ ป็นอย่างไร ขอให้
ท่านช่วยชี้แจงให้ชาวบ้านได้ทราบด้วย ส่วนวันอื่นก็เก็บขยะเหมือนเดิม
หยุดเฉพาะวันศุกร์ ถ้ามีโอกาสประชุมเรือ่ งขยะอีก ผมอยากให้สมาชิก
สภาเทศบาลทุกท่านเข้าร่วมประชุมด้วยจะได้ช่วยเพิม่ เติมความคิดเห็น
ว่ารถคันนีเ้ ก็บขยะซอยไหนบ้าง ก็ขอบคุณครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ เชิญครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒
ประธานสภาเทศบาล
นางอุมาพร ใจแผ้ว ด้วยความขอบพระคุณท่านนายกเทศมนตรี ทีใ่ ห้คาข้อคิดเมือ่
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒ สักครูน่ ี้ ตัวดิฉันเองกับท่านสมาชิกสภาเทศบาลทัง้ สีท่ า่ นในเขตที่ ๒ ถ้า
โดยตามหลักการแล้ว ทีม่ าก็คนละส่วนกัน แต่ทเี่ ข้ามานี้ จริง ๆ แล้ว ไม่ใช่
เข้ามาท้วงติงอะไร เพียงแต่ความคิดทีแ่ ตกต่างกับเท่านัน้ เองในการ
ดาเนินงานแต่เราหาบทสรุปทีล่ งตัวได้ แล้วก็ตอนนีอ้ ยากจะทวงถามท่าน
นริศราถึงคิวท่านแล้วค่ะ ขอบคุณค่ะ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ เชิญครับผู้อานวยการกองคลัง
ประธานสภาเทศบาล
นางนริศรา สาและ เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาเทศบาล
ผู้อานวยการกองคลัง ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน คือครัง้ ทีแ่ ล้วดิฉันติดภารกิจได้ออกไปก่อน
ต้องขอชี้แจงสักนิดตรงนี้ คือเรือ่ งป้ายนีเ้ ราได้เบิกตัดปี ตัง้ แต่วันที่ ๓๐
กันยายน ๒๕๕๔ ก็ได้เปิดตัดปีมาแล้ว ทีน่ กี้ ็จะถึงวันที่ ๓๐ กันยายน
๒๕๕๕ คือ

- ๑๔ -

นางนริศรา สาและ หนึง่ ปี ในระเบียบการเบิกตัดปี คือให้เบิกได้ภายในหนึง่ ปี ทีน่ ดี้ ิฉันได้เร่งรัด
ผู้อานวยการกองคลัง ให้ทางผู้รบั จ้างแล้ว และผู้รบั จ้างก็ผลัดมาเรือ่ ย ๆ ถ้าทีน่ ดี้ ิฉันขอชี้แจง
รายละเอียดว่าภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ ถ้าผู้รบั จ้างยังไม่ส่งงาน
จะดาเนินการแจ้งเป็นผู้ทงิ้ งาน เพราะระเบียบได้กาหนดว่าภายในหนึง่ ปี
ขอบคุณมากค่ะ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ ขอบคุณครับ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีการเสนอแนะเชิญครับ
ประธานสภาเทศบาล
จ่าสิบเอก วรดร รอดทุกข์ อีกครัง้ ครับ ขอบคุณท่านประธานสภา เมือ่ สักครูพ่ อท่านรองเสรี
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒ ได้กล่าวมาเมือ่ สักครูเ่ ป็นปัญหาใหญ่ พอดีนึกออกผมขออนุญาตเสนอว่า
ช่วงนีข้ ยะมีจานวนมาก คือหารือขอให้ประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านได้ทราบ
ว่าหมูบ่ า้ นใดเก็บขยะวันอะไร เก็บสักครึง่ วันไม่ทราบว่าสมาชิกสภา
เทศบาลจะเห็นด้วยหรือไม่ ขอบคุณครับ
นายปฐม ปันสรณะ เรียนท่านประธานสภา ท่านนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหารและ
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒ สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทกุ ท่าน ผมอยากจะทราบว่าเรือ่ งตลาด
ขณะนีท้ างฝ่ายบริหารได้ทาหนังสือส่งถึงผู้ใหญ่แล้วหรือยังครับ
เรือ่ งเกีย่ วกับการลงทะเบียนทีส่ านักงานเทศบาลเมืองสะเตงนอก
ตอนนีผ้ มก็ฟังเสียงตามสายก็เงียบ ขอบคุณมากครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ ขอบคุณมากครับ ขอเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลเขตที่ ๑
ประธานสภาเทศบาล
นายบากอรี บาเก็ง สวัสดีครับท่านประธานสภา ท่านนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๑ และสมาชิกสภาเทศบาล เรือ่ งทีท่ า่ นสมาชิกสภาเทศบาลได้กล่าวเมือ่
สักครูน่ ี้ ผมรูส้ ึกว่าท่านประธานสภาได้แจ้งให้สมาชิกสภาเทศบาลทราบ
ทุกท่านแล้วเมือ่ ประชุมครัง้ ทีแ่ ล้ว ให้สมาชิกสภาเทศบาลไป
ประชาสัมพันธ์ทเี่ ขตรับผิดชอบของตนเองใช่หรือไม่ครับ ขอบคุณครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ ขอบคุณครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๑
ประธานสภาเทศบาล
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นายเพาซี มะเด็ง เรียนท่านประธานสภาทีเ่ คารพ คณะผู้บริหารทุกท่าน และ
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๓ สมาชิกเทศบาล ในวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๕ ได้จดั งานการกุศลเพือ่
สมทบทุนก่อสร้างอาคารมัสยิด ณ มัสยิดนูรลู ฮูดา ขอเรียนเชิญทุกท่าน
ด้วยครับ ขอบคุณมากครับ
นายเกษมสันต์ สาแม เรือ่ งการเปิดตลาดผมได้มอบหมายให้กองคลังดาเนินการ ก็ขอให้
นายกเทศมนตรี ผู้อานวยการกองคลังชี้แจงต่อไป เชิญครับ
นางนริศรา สาและ เรียนท่านประธานสภา เรือ่ งเกีย่ วกับตลาด ขณะนีไ้ ด้ดาเนินการ
ผู้อานวยการกองคลัง ถึงให้ผู้ทปี่ ระสงค์ทจี่ ะเช่าแผงมาลงทะเบียนตัง้ แต่วันที่ ๒๙ สิงหาคม
๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๕ ทีน่ เี้ ราได้ประชาสัมพันธ์โดย
จัดทาป้ายติดตามจุดและทาแผ่นป้าย ได้ให้สมาชิกสภาเทศบาล
ประชาสัมพันธ์ และโดยการใช้รถประชาสัมพันธ์เคลือ่ นที่ ทีน่ ใี้ นวันที่ ๒๕
กันยายน ๒๕๕๕ ก็จะมาจับฉลากอีกครัง้ เราจะให้คนทีม่ าลงทะเบียนไว้
แล้วหยิบฉลากอีกครัง้ หนึง่ ตรงนีก้ ็ขอความร่วมมือท่านสมาชิกสภา
เทศบาลช่วยประชาสัมพันธ์ด้วยค่ะ ขอบคุณมากค่ะ
นายมะสดี หะยียะปาร์
เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ
เลขานุการนายกเทศมนตรี ทุกท่าน ผมนายมะสดี หะยียะปาร์ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมือง
สะเตงนอก ผมอยากจะเสนอให้ทกุ ท่านได้ทราบ ไม่ว่าคณะผู้บริหาร
เจ้าหน้าที่ สมาชิกสภาเทศบาล เวลามีการซักถาม ขอให้เกียรติทา่ น
ประธานสภาด้วย คือให้ประธานสภาอนุญาตก่อนครับ ก่อนทีจ่ ะลุกขึ้น
ถามหรือตอบ อยากจะพูดอะไรก็โต้ตอบ นีเ่ ป็นการประชุมสภาครับ ฝาก
ด้วยครับ ขอบคุณครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปยิ วงศ์ ขอบคุณครับ ถ้าไม่มกี ารเสนอแนะอีกในระเบียบวาระที่ ๔ ก่อนที่
ประธานสภาเทศบาล ประธานสภาเทศบาล ปิดการประชุม ผมขอให้ทา่ นและครอบครัวมี
ความสุข โดเฉพาะในการทางานของท่าน และในการเข้าพืน้ ทีข่ อให้
ระมัดระวังความปลอดภัยด้วย เพราะว่าตอนนี้ ถ้าดูจากสือ่ ทีวี เหตุการณ์
ความไม่สงบจะเกิดขึ้นบ่อย และขอให้ทา่ นนายกเทศมนตรีพร้อมคณะที่
จะเดินทางไปราชการ ณ กรุงเทพมหานคร ขอให้ทกุ ท่านเดินทางโดย
สวัสดิภาพทัง้ ไปและกลับ
ครับผมขอปิดการประชุมในวันนีส้ วัสดีครับ
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ปิดการประชุม เวลา ๑๐.๓๐ น.

สมหมาย ลูกอินทร์ ผู้จดรายงานการประชุม
(นายสมหมาย ลู กอินทร์)
เลขานุการสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
อับดุลนาเซร์ ฮะ ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายอับดุลนาเซร์ ฮะ)
ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม
สมชัย หิตานุกูล ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายสมชัย หิตานุกูล )
กรรมการตรวจรายงานการประชุม
อับดุลเลาะ กาซอ ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายอับดุลเลาะ กาซอ)
เลขานุการกรรมการตรวจรายงานการประชุม
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