สาเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
ครั้งที่ ๘/๒๕๕๗
สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ (ครั้งที่ ๑)
วัน อังคาร ที่ ๑๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
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เลขานุการสภาเทศบาล สมหมาย
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นายเกษมสันต์
๒.
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๔.
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-๒ที่
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๗.
๘.
๙.
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๑๑.
๑๒.
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ชื่อ-สกุล
นายต่วนมาหะมะอับดุลคอเดร์
ต่วนกาจิ
นายเกรียงศักดิ์ อินทรสกุล
นายอาฮาหมัด ดือราแม
นางนริศรา
สาและ
นางยะสี
ลาเต๊ะ
นางสาวต่วนมารีนี เด่นอุดม
นางสุไรณี หะยีมะสาและ
นางสาวสิริรัตน์ โชติสวัสดิ์
นางสาวชุติกาญจน์ รัตนโชติ

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ
ต่วนมาหะมะอับดุลคอเดร์
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ต่วนกาจิ
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
เกรียงศักดิ์ อินทรสกุล
รองปลัดเทศบาล
อาฮาหมัด ดือราแม
ผู้อานวยการกองคลัง
นริศรา
สาและ
ผู้อานวยการกองการศึกษา
ยะสี
ลาเต๊ะ
เจ้าพนักงานธุรการ
ต่วนมารีนี เด่นอุดม
เจ้าพนักงานธุรการ
สุไรณี หะยีมะสาและ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สิริรัตน์ โชติสวัสดิ์
พนักงานจ้างทั่วไป
ชุติกาญจน์ รัตนโชติ

นายสมหมาย ลูกอินทร์
บัดนี้ถึงเวลาประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอกและ
เลขานุการสภา มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลอยู่ในที่ประชุมครบองค์ประชุม ขอเรียนเชิญ
ท่านประธานสภาเทศบาลดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม
ต่อไป
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ เรียนคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล
ประธานสภา ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์
ประธาน สภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก ขอเปิดการประชุมสภาสมัยสามัญ
สมัยที่ ๔ (ครั้งที่ ๑) ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๗ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองสะเตงนอก
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ ในโอกาสนี้ผมขอเรียนเชิญผู้อานวยการกองการศึกษาและนิติกร
ประธานสภาเทศบาล แนะนาตัว เรียนเชิญคับ
นางยะสี ลาเต๊ะ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน
ผู้อานวยการกองการศึกษา ดิฉันนางยะสี ลาเต๊ะ ตาแหน่ง
ผู้อานวยการกองการศึกษา ได้อยู่ใน
ภูมิลาเนาบ้านเบอเส้ง หมู่ที่ ๑ ตาบลสะเตงนอก มาดารงตาแหน่งในเดือน
กรกฎาคม ๒๕๕๗ และยังไม่เคยได้เข้าร่วมประชุมสภา เพราะได้ลาคลอด
เพิ่งจะกลับมาทางาน ได้มีโอกาสมาทางานก็ความยินดี ขอบคุณค่ะ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ เรียนเชิญเจ้าหน้าที่ในส่วนของกองการศึกษาอีกท่านหนึ่งเชิญครับ
ประธานสภาเทศบาล

-๓นางสุไรณี หะยีมะสาและ สวัสดีค่ะ ดิฉันนางสุไรณี
หะยีมะสาและตาแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานธุรการ ได้บรรจุเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ได้อาศัยอยู่ที่หมู่ที่ ๘ ตาบลสะเตงนอก
ขอบคุณค่ะ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ เรียนเชิญนิติกรแนะนาตัวเชิญครับ
ประธานสภาเทศบาล
นายฐิติวัฒน์ ดอเลาะ เรียนท่านประธานสภา ท่านนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี
นิติกร สมาชิกสภาเทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
ผมนายฐิติวัฒน์ ดอเลาะ
ตาแหน่งนิติกร ย้ายมาจากเทศบาลตาบลบางปู อาเภอยะหริ่ง จังหวัด
ปัตตานี เริ่มรับราชการในตาแหน่งนิติกรที่เทศบาลตาบลบันนังสตา
อาเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๔๘ จบการศึกษา
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง และได้ย้ายมาดารงตาแหน่ง
ที่เทศบาลเมืองสะเตงนอก เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๗ ผมรู้สึกเป็นเกียรติ
อย่างยิ่งที่ได้มาร่วมงานที่นี่ ขอบคุณครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ ด้วยสมาชิกสภาเทศบาลได้ลาประชุมในวันนี้
ประธานสภาเทศบาล ๑. นายมะยูโซ๊ะ โต๊ะแว สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
สะเตงนอก เขตที่ ๑ ติดภารกิจต้องไปโรงพยาบาลสงขลานครินทร์
๒. นายอับดุลนาเซร์ ฮะ สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
สะเตงนอก เขตที่ ๑ ติดภารกิจต้องไปติอต่อที่มหาวิทยาลัยเพื่อส่ง
วิทยานิพนธ์
๓. นายบากอรี บาเก็ง สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
สะเตงนอก เขตที่ ๑ ประสบอุบัติเหตุเข้ารับการรักษาอยู่ที่โรงพยาบาล
ศูนย์ยะลา
๔. นายอับดุลเลาะ กาซอ สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
สะเตงนอก เขตที่ ๓ ติดภารกิจต้องไปดูแลภรรยาซึ่งเข้ารักษาตัวอยู่ที่
โรงพยาบาลศูนย์ยะลา
เรื่องแผนดาเนินงานประจาปี ๒๕๕๘ ซึ่งได้แจกให้ที่ประชุมไปแล้ว
นั้น
ที่ประชุม รับทราบ

-๔-

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ (ครั้งที่ ๓) เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน
๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความ
ประธานสภาเทศบาล เรียนเชิญครับ ถ้าไม่มีเรียนเชิญเลขานุการสภาเทศบาลดาเนินการต่อไปครับ
นายสมหมาย ลูกอินทร์ ให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
เลขานุการสภาเทศบาล ท่านใดรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ (ครั้งที่ ๓) เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน
๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก โปรดยกมือขึ้นครับ
ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ ๑๐ เสียง
งดออกเสียง ๔ เสียง
ระเบียบวาระที่ ๓ ญัตติ เพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบ ร่างเทศบัญญัติ เรื่องการจาหน่าย
สินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลท่าน
ใดมีการอภิปราย ร่างเทศบัญญัติ
ประธานสภาเทศบาล เรื่องการจาหน่ายสินค้าในที่
หรือทางสาธารณะ ถ้าไม่มีเรียนเชิญ
นายกเทศมนตรีชี้แจงครับ
นายเกษมสันต์ สาแม เรียนท่านประธานสภา รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล
นายกเทศมนตรี ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมขออนุญาตให้นิติกรนาเรียนชี้แจงครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ เชิญครับ
ประธานสภาเทศบาล
นายฐิติวัฒน์ ดอเลาะ เนื่องจาก กระทรวงมหาดไทย ได้มีประกาศเปลี่ยนแปลงฐานะ
นิติกร จากเทศบาลตาบลสะเตงนอก เป็นเทศบาลเมืองสะเตงนอก
จึงมีความจาเป็น
ที่จะต้องมีการแก้ไขกฎหมาย จากเทศบาลตาบลเป็นเทศบาลเมือง
เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวงมหาดไทย ขอบคุณครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีการอภิปรายเรียนเชิญครับ ถ้าไม่มี
ประธานสภาเทศบาล เรียนเชิญเลขานุการสภาเทศบาลดาเนินการต่อไปครับ

-๕-

นายสมหมาย ลูกอินทร์ ขณะนี้อยู่ในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติเรื่องการ
จาหน่ายสินค้า
เลขานุการสภาเทศบาล ในที่หรือทางสาธารณะซึ่งเป็นการพิจารณาในวาระที่ ๑ ให้ที่ประชุม
พิจารณากัน ว่าจะรับหรือไม่รับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติเรื่องการ
จาหน่ายสินค้า ในที่หรือทางสาธารณะ
ถ้าไม่มีท่านใดอภิปราย จะให้ที่ประชุมลงมติจะรับ
หลักการแห่งร่างเทศบัญญัตินี้หรือไม่
ท่านใดเห็นชอบรับหลักการโปรดยกมือขึ้นครับ
ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ ๘ เสียง
งดออกเสียง
๖ เสียง
นายสมหมาย ลูกอินทร์ ต่อไปให้ที่ประชุมพิจารณาในวาระที่ ๒ และวาระที่ ๓ ซึง่ ตาม
เลขานุการสภาเทศบาล ระเบียบ ร่างเทศบัญญัติฉบับนี้ มิใช่ร่างเทศบัญญัติเรื่องงบประมาณรายจ่าย
ที่ประชุมสามารถที่พิจารณาสามวาระรวดเดียวได้
ในวาระที่ ๒ จะต้องแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติและ
มาพิจารณาในวาระที่ ๓ ขั้นลงมติ
ที่ประชุมจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ ถ้าพิจารณาสามวาระ
รวดเดียว จะต้องมีนายกเทศมนตรีหรือสมาชิกสภาเทศบาลจานวนไม่น้อย
กว่าหนึ่งในสามของจานวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้
เมื่อที่ประชุมสภาเทศบาลอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียว ก็อยู่ที่
ประชุมสภา ว่าจะพิจารณาแบบใด
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ เรียนเชิญนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล ว่าจะพิจารณา
ประธานสภาเทศบาล สามวาระรวดเดียวหรือทีละวาระ เรียนเชิญครับ
นางอุมาพร ใจแผ้ว ขอเสนอพิจารณาสามวาระรวดเดียวค่ะ
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒
ที่ประชุม มีผู้รับรอง ๗ เสียง

-๖นายสมหมาย ลูกอินทร์ ท่านใดอนุมัติให้พิจารณาสามาวาระรวดเดียวโปรดยกมือขึ้นครับ
เลขานุการสภาเทศบาล
ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ ๘ เสียง
งดออกเสียง
๖ เสียง
นายสมหมาย ลูกอินทร์ ที่ประชุมให้พิจารณาสามวาระรวดเดียว
ซึ่งถ้าดูตามระเบียบ
เลขานุการสภาเทศบาล ในการพิจารณาในวาระที่ ๒ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติ
เต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ
เพราะฉะนั้น สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านเป็นคณะกรรมการแปร
ญัตติ ประธานสภาเทศบาลเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ
ให้ที่ประชุมพิจารณา ว่าจะมีการแก้ไขหรือเพิ่มข้อความในวาระที่ ๒ ครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีการแปรญัตติเรียนเชิญครับ ถ้าไม่มี
ประธานสภาเทศบาล ถือว่าวาระที่ ๒ ไม่มีการแก้ไข เรียนเชิญเลขานุการสภาเทศบาลดาเนินการ
ต่อไปครับ
ที่ประชุม รับทราบ
นายสมหมาย ลูกอินทร์ ต่อไปเป็นการพิจารณาในวาระที่ ๓ ท่านใดให้ตราเป็นเทศบัญญัติ
เลขานุการสภาเทศบาล เรื่องการจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
โปรดยกมือขึ้นครับ
ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ ๗ เสียง
งดออกเสียง
๗ เสียง
ระเบียบวาระที่ ๔ ญัตติ เพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบ ร่างเทศบัญญัติ เรื่องสถานที่
จาหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ เรียนเชิญผู้บริหารชี้แจงครับ
ประธานสภาเทศบาล
นายเกษมสันต์ สาแม ท่านประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล
และผู้เข้าร่วมประชุม
นายกเทศมนตรี ทุกท่าน
หลักการ
ให้ยกเลิกเทศบัญญัติตาบลสะเตงนอก เรื่องการจาหน่ายอาหาร
และสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๕๓ และจัดทาเทศบัญญัติเทศบาลเมือง
สะเตงนอก เรื่อง การจาหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๕๗
เพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน

-๗-

นายเกษมสันต์ สาแม เหตุผล
นายกเทศมนตรี เนื่องจาก กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศเปลี่ยนแปลงฐานะจาก
เทศบาลตาบลสะเตงนอกเป็นเทศบาลเมืองสะเตงนอก ตั้งแต่วันที่ ๙
ธันวาคม ๒๕๕๔ นั้น เพื่อให้สอดคล้องตามประกาศดังกล่าว เทศบาลเมือง
สะเตงนอกให้เป็นการสมควรกาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสถานที่จาหน่าย
อาหารและสถานที่สะสมอาหาร
ซึ่งรายละเอียดทุกท่านก็ได้อ่านไปแล้ว ผมขอนาเรียนในที่ประชุม
เพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีการอภิปรายเรียนเชิญครับ
ประธานสภาเทศบาล เรียนเชิญเลขานุการสภาเทศบาลดาเนินการต่อไปครับ

ถ้าไม่มี

นายสมหมาย ลูกอินทร์ สาหรับระเบียบวาระที่ ๔ ญัตติ เพื่อ
พิจารณาขอความเห็นชอบ
เลขานุการสภาเทศบาล ร่างเทศบัญญัติ เรื่องสถานที่จาหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
ในวาระที่ ๑ ขั้นรับหลักการ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาจะรับหลักการ
หรือไม่รับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติ เรื่องสถานที่จาหน่ายอาหารและ
สถานที่สะสมอาหาร ถ้าไม่มีการอภิปราย จะให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติใน
วาระที่ ๑
ท่านใดรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติ เรื่องสถานที่จาหน่ายอาหาร
และสถานที่สะสมอาหาร โปรดยกมือขึ้นครับ
ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ ๙ เสียง
งดออกเสียง ๕ เสียง
นายสมหมาย ลูกอินทร์ ในวาระที่ ๒ และ
วาระที่ ๓ พิจารณาสามวาระรวดเดียว
เลขานุการสภาเทศบาล หรือไม่ อยู่ที่ประชุมจะพิจารณา เรียนเชิญครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ เรียนเชิญสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านครับ
ประธานสภาเทศบาล
นายอิทธินันท์ สาเฮาะ เรียนท่านประธานสภา
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๓ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายอิทธินันท์ สาเฮาะ สมาชิกสภา
เทศบาลเมืองสะเตงนอก เขตที่ ๓ ผมขอเสนอให้พิจารณาสามวาระรวด
เดียวครับ
ที่ประชุม มีผู้รับรอง ๗ เสียง

-๘นายสมหมาย ลูกอินทร์ ให้ที่ประชุมลงมติ ท่านใดเห็นชอบให้พิจารณาสามวาระรวดเดียว
เลขานุการสภาเทศบาล โปรดยกมือขึ้นครับ
ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ ๘ เสียง
งดออกเสียง

๖ เสียง

นายสมหมาย ลูกอินทร์ ถือว่าที่ประชุมเป็นคณะกรรมการแปรญัตติเต็มสภา ประธานสภา
เลขานุการสภาเทศบาล เทศบาลเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ
ต่อไปให้ที่ประชุมพิจารณาในวาระที่ ๒ เชิญครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ เรียนเชิญสมาชิกสภาทุกท่านครับ
ประธานสภาเทศบาล เทศบาลดาเนินการต่อไปครับ

ถ้าไม่มีเชิญเลขานุการสภา

นายสมหมาย ลูกอินทร์ ในการพิจารณาในวาระที่ ๒ ขั้นแปรญัตติ ที่ประชุมไม่มีการแก้ไข
เลขานุการสภาเทศบาล เปลี่ยนแปลงร่างเทศบัญญัติ เรื่องสถานที่จาหน่ายอาหารและสถานที่สะสม
อาหาร ให้คงไว้ตามร่างเดิม
ที่ประชุม รับทราบ
นายสมหมาย ลูกอินทร์ ต่อไปเป็นการพิจารณาในวาระที่ ๓ ว่าจะให้ตราเป็นเทศบัญญัติ
เลขานุการสภาเทศบาล หรือไม่ ท่านใดให้ตราเป็นเทศบัญญัติโปรดยกมือขึ้นครับ
ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ ๘ เสียง
งดออกเสียง ๖ เสียง
ระเบียบวาระที่ ๕ ญัตติ เพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบ โอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ของหน่วยงาน กองช่างและ
กองการศึกษา
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ เรียนเชิญผู้บริหารนาเรียนชี้แจงครับ
ประธานสภาเทศบาล
นายเกษมสันต์ สาแม ในฐานะผู้บริหารในการพัฒนาและสร้างความเจริญ สมาชิกสภา
นายกเทศมนตรี เทศบาลบางท่านพอจะทราบไปบ้างแล้ว งบประมาณสองร้อยกว่าล้านบาท
เทศบาลเมืองสะเตงนอกได้ทาบันทึกข้อตกลง( MOU)กับเทศบาลตาบลบุดี
เพื่อจัดสร้างสนามกีฬาจังหวัดในพื้นที่ตาบลสะเตงนอกและตาบลบุดี
และเทศบาลเมืองสะเตงนอกมีความจาเป็นที่จะต้องจัดซื้อที่ดินเพิ่มจานวน
ไม่น้อยกว่าหกไร่เพื่อจัดสร้างสนามกีฬาในพื้นที่ หมู่ที่ ๘ ตาบลสะเตงนอก
จึงต้องขออนุมัติจากสภาแห่งนี้ เพื่อโอนเงินงบประมาณ

-๙-

นายเกษมสันต์ สาแม ในส่วนของหน่วยงานกองช่าง
นายกเทศมนตรี โดยตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่แผนงาน เคหะและชุมชน
หมวดรายจ่าย
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการจัดหาที่ดินเพื่อรองรับการก่อสร้างสนามกีฬา หมู่ที่ ๘
ตาบลสะเตงนอก อาเภอเมือง จังหวัดยะลา พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๖ ไร่
จานวนเงิน ๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เงินสองล้านห้าแสนบาทถ้วน)
โอนลด
จากโครงการจัดหาที่ดิน เพื่อรองรับการก่อสร้างสนามกีฬา หมู่ที่ ๖
ตาบลสะเตงนอก อาเภอเมือง จังหวัดยะลา
จานวนเงิน สองล้านห้าแสนบาทถ้วน
ในส่วนของกองการศึกษา
แผนงาน การศึกษา
หมวดรายจ่าย ค่าที่ดินและสิ่งก่อร้าง
ประเภทรายจ่าย อาคาร โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัรกัส
หมู่ที่ ๓ ตาบลสะเตงนอก อาเภอเมือง จังหวัดยะลา
จานวนเงินที่โอนเพิ่ม ๙๒,๐๐๐.๐๐ บาท (เงินเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัรกัส หมู่ที่ ๓
ตาบลสะเตงนอก อาเภอเมือง จังหวัดยะลา โดยมีความยาวรวมประตู ๔๑.๐
เมตร สูง ๑.๗๐ เมตร
โดยโอนลด
จาก แผนงาน บริหารทั่วไป หมวดรายจ่าย เงินเดือน
ประเภทรายจ่าย เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
รายการ เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว จานวนเงิน ๙๒,๐๐๐.๐๐ บาท
(เงินเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) ผมขอนาเรียนเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีการอภิปรายเรียนเชิญครับ
ประธานสภาเทศบาล
นายมะสดี หะยียะปาร์ เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุม
เลขานุการนายกเทศมนตรี ทุกท่าน ผมนายมะสดี หะยียะปาร์ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมือง
สะเตงนอก ผมขอชี้แจงเพิ่มเติมจากที่ท่านนายกเทศมนตรีได้นาเรียนมา
เมื่อสักครู่ที่หมู่ที่ ๘ จะได้งบประมาณสองล้านห้าแสนบาทผมก็ดีใจ
สถานที่ตรงนั้นเมื่อก่อนสมัยที่ผมเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
รุ่นแรกพร้อมกับท่านฟาตะห์ ดอปอ
ผมได้ของบประมาณส่วนนี้ที่จัดทีซื่ด้อินสี่ไร่กว่า

- ๑๐ นายมะสดี หะยียะปาร์ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้ไปถมที่ตรงนั้น งบประมาณที่จัดสรรให้หมู่ที่ ๘
เลขานุการนายกเทศมนตรี เพื่อจะได้ให้เยาวชนในหมู่บ้านได้ใช้สถานที่ออกกาลังกาย เพราะเยาวชน
ของหมู่ที่ ๘ และใกล้เคียงตรงนั้นไม่มีสนามฟุตบอล ต้องใช้สนามของศวพ.
ที่ดีใจก็มีและที่เสียใจก็มี เพราะงบประมาณที่จัดสรรให้หมู่ที่ ๘ เพื่อจะจัดซื้อ
ที่ดินประมาณหกไร่นี้ จริง ๆ แล้วผมเป็นเจ้าของพื้นที่ตรงนั้น ผมอยู่ที่หมู่ที่
๘ กับท่านสุกรี เจ๊ะเงาะ สมาชิกสภาเทศบาล ในส่วนนี้ผมเพิ่งทราบเมื่อ
ไม่กี่วัน เหมือนกับว่าผมมาอยู่ ณ ที่นี่กับท่านสุกรี เจ๊ะเงาะ และท่านสมาชิก
สภาเทศบาลอีกหลาย ๆ ท่าน เรื่องนี้ไม่ทราบว่า เขากาลังเล่นอะไรกันอยู่
แต่ก็ขอบคุณที่กรุณาจัดสรรงบประมาณ เพื่อให้เยาวชนในตาบลสะเตงนอก
โดยเฉพาะในหมู่ที่ ๘ จะได้ใช้เป็นสถานที่ออกกาลังกายและเป็นสถานที่
ทากิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย ผมขอนาเรียนเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีการอภิปรายเรียนเชิญครับ ถ้าไม่มี
ประธานสภาเทศบาล เรียนเชิญเลขานุการสภาดาเนินการต่อไปครับ
นายสมหมาย ลูกอินทร์ สาหรับระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องการโอน
เงินงบประมาณรายจ่าย
เลขานุการสภาเทศบาล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ของหน่วยงาน กองช่างและ
กองการศึกษา
จะให้ที่ประชุมอนุมัติทีละรายการ
แผนงานเคหะและชุมชน โครงการจัดหาที่ดินเพื่อรองรับการก่อสร้าง
สนามกีฬา หมู่ที่ ๘ ตาบลสะเตงนอก อาเภอเมือง จังหวัดยะลา พื้นที่รวม
ไม่น้อยกว่า ๖ ไร่ จานวนเงินสองล้านห้าแสนบาทถ้วน
ท่านใดอนุมัติให้โอนจานวน ๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
(เงินสองล้านห้าแสนบาทถ้วน) โปรดยกมือขึ้นครับ
ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ ๑๑ เสียง
งดออกเสียง
๓ เสียง
นายสมหมาย ลูกอินทร์ แผนงาน การศึกษา โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัรกัส
เลขานุการนายกเทศมนตรี หมู่ที่ ๓ ตาบลสะเตงนอก อาเภอเมือง จังหวัดยะลา
จานวนเงิน ๙๒,๐๐๐.๐๐ บาท (เงินเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)
ท่านใดอนุมัติให้โอนเพิ่มจานวนเงิน ๙๒,๐๐๐.๐๐ บาท
(เงินเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) โปรดยกมือขึ้นครับ
ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ ๑๐ เสียง
งดออกเสียง ๔ เสียง

- ๑๑ -

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีเรื่องเสนอแนะเรียนเชิญครับ
ประธานสภาเทศบาล
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ ท่านใดมีการสอบถามเสนอแนะเรียนเชิญครับ
ประธานสภาเทศบาล
นายเกษมสันต์ สาแม ในระเบียบวาระที่ ๖ นี้ ผมขอเพิ่มญัตติ เพื่อพิจารณาขอความ
นายกเทศมนตรี เห็นชอบ เรื่องให้เทศบาลตาบลบุดีทากิจการนอกเขตเทศบาลในการจัดหา
ที่ดินและถมดินในพื้นที่ของเทศบาลเมืองสะเตงนอก ครับ
นายสมหมาย ลูกอินทร์ ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีนาเสนอมาเมื่อสักครู่นี้ คือเป็นการเสนอ
เลขานุการสภาเทศบาล ญัตติด้วยวาจา เนื่องจากว่าเทศบาลตาบลบุดีได้ทาหนังสือมาถึงเทศบาล
เมืองสะเตงนอก จะทากิจการนอกเขตเทศบาล คือเข้ามาถมดินในพื้นที่
เทศบาลเมืองสะเตงนอกที่สนามกีฬา ซึ่งตามระเบียบจะต้องได้รับความ
ยินยอมจากสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
ฉะนั้น เพื่อให้การดาเนินการของเทศบาล เป็นไปตามระเบียบ
กฎหมายนั้น จะต้องนาญัตติที่นายกเทศมนตรีเสนอด้วยวาจาอยู่ในระเบียบ
วาระการประชุม เพื่อจะให้ที่ประชุมพิจารณา ว่าจะยินยอมให้เทศบาลตาบล
บุดีมาถมดินในพื้นที่ของเทศบาลเมือสะเตงนอกหรือไม่ ซึ่งในระเบียบวาระ
การประชุมไม่มีตามที่ท่านนายกเทศมนตรีเสนอมาก็อยู่ที่ดุลยพินิจของ
ประธานสภาว่าจะเพิ่มญัตตินี้หรือไม่ ตรงนี้เป็นอานาจของประธานสภา คือ
ถ้าเพิ่มจะต้องเพิ่มในระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องเพื่อพิจารณาให้เทศบาลตาบลบุ
ดีทากิจการนอกเขตเทศบาลในการจัดหาที่ดินและถมดินในพื้นที่ของ
เทศบาลเมืองสะเตงนอก ถ้าท่านประธานสภาอนุญาต ก็จะให้ที่ประชุม
พิจารณาว่ายินยอมหรือไม่ยินยอมให้เทศบาลตาบลบุดีทากิจการในเขต
เทศบาลเมืองสะเตงนอกครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ ผมในฐานะประธานสภาผมอนุญาตให้บรรจุญัตติ เพื่อพิจารณา
ประธานสภาเทศบาล ให้ความเห็นชอบให้เทศบาลตาบลบุดีทากิจการนอกเขตเทศบาลในการ
จัดหาที่ดินและถมดินในพื้นที่ของเทศบาลเมืองสะเตงนอก เข้าในระเบียบ
วาระที่ ๖ ที่ท่านนายกเทศมนตรีได้เสนอมาครับ

- ๑๒ นายสมหมาย ลูกอินทร์ ครับถือว่าเป็นการเพิ่มระเบียบวาระการประชุม
เลขานุการสภาเทศบาล เป็นระเบียบวาระที่ ๖ ญัตติ เพื่อพิจารณา ให้ความเห็นชอบให้เทศบาล
ตาบลบุดีทากิจการนอกเขตเทศบาลในการจัดหาที่ดินและถมดินในพื้นที่ของ
เทศบาลเมืองสะเตงนอก
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ ระเบียบวาระที่ ๖ ญัตติ เพื่อพิจารณา ให้ความเห็นชอบให้เทศบาล
ประธานสภาเทศบาล ตาบลบุดีทากิจการนอกเขตเทศบาลในการจัดหาที่ดินและถมดินในพื้นที่ของ
เทศบาลเมืองสะเตงนอก สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีการอภิปรายเรียน
เชิญครับ
นายสมหมาย ลูกอินทร์ ถ้าไม่มีการอภิปราย ก็จะให้ที่ประชุมลงมติ เห็นชอบให้เทศบาล
เลขานุการสภาเทศบาล ตาบลบุดีทากิจการนอกเขตเทศบาลในการจัดหาที่ดินและถมดินในพื้นที่
ของเทศบาลเมืองสะเตงนอกหรือไม่
ท่านใดเห็นชอบให้เทศบาลตาบลบุดีทากิจการนอกเขตเทศบาลใน
การจัดหาที่ดินและถมดินในพื้นที่ของเทศบาลเมืองสะเตงนอก โปรดยกมือ
ขึ้นครับ
ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ ๙ เสียง
งดออกเสียง ๕ เสียง
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ ท่านใดมีการเสนอแนะสอบถาม
ประธานสภาเทศบาล เรียนเชิญครับ
นายปฐม ปันสรณะ เรียนท่านประธานสภาเทศบาล
คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมขอนาเสนอเกี่ยวกับเรื่องถนน ซึ่งได้รับข่าวสาร
จากชาวบ้าน ว่ามีความเดือดร้อนมากในเรื่องถนน
๑.
ซอยรุ่งตะวัน ให้สร้างถนนแอสฟัลท์ติก
๒. ซอยสุณีย์ และซอยสมศักดิ์ ขอหินคลุก
ผมขอนาเรียนเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ
นายเกษมสันต์ สาแม ขอนาเรียนในเรื่องของรถเจซีบีสองคันกาลังซ่อมอยู่
นายกเทศมนตรี กาลังจะแล้วเสร็จ และได้สั่งซื้อรถเจซีบีเพิ่มมาอีกสองคัน
ในส่วนของหินคลุกซอยสุณีย์ และซอยสมศักดิ์
จะให้ผู้ที่รับผิดชอบรีบดาเนินการ และในเรื่องที่ถูกพาดพิงก็ต้องขอโทษและ
ขออนุญาต ผมมีแนวทางปฏิบัติของผมทุกวันจันทร์ตอนเช้าจะมีการการ
ประชุมคณะผู้บริหาร เลขานุการนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล
และผู้อานวยการกองทุกกอง โดยเฉพาะรองนายกเทศมนตรีและ

- ๑๓ -

นายเกษมสันต์ สาแม เลขานุการนายกเทศมนตรี จะบอกว่าไม่ทราบไม่ได้ ทุกท่านน่าจะทราบดีว่า
นายกเทศมนตรี
แนวทางปฏิบัติของผมทุก ๆ วันจันทร์ตอนเช้าเชิญมาร่วมประชุม
ปรึกษาหารือในเรื่องต่าง ๆ ตามที่ถูกพาดพิงมาเมื่อสักครู่ ว่าสมาชิกสภา
เทศบาลหมู่ที่ ๘ ไม่ทราบเรื่อง และเลขานุการนายกเทศมนตรีในส่วนพื้นที่
รับผิดชอบก็ไม่ทราบเรื่องด้วยนั้น ตรงนี้ไม่สมควรที่จะพูด เพราะจะมีการ
ประชุมทุกเช้าวันจันทร์ ถ้าไม่ติดภารกิจสาคัญผมจะเรียกประชุม และเมื่อ
วันจันทร์ที่ผ่านมาผมก็ได้นาเรียนชี้แจงหลาย ๆ เรื่องในที่ประชุม
ซึ่งได้สั่งการให้รีบดาเนินการ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้อง
ประชาชน ผมขอนาเรียนชี้แจงเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ ท่านใดมีการสอบถามและเสนอแนะเรียนเชิญครับ
ประธานสภาเทศบาล
นายมะสดี หะยียะปาร์ เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
เลขานุการนายกเทศมนตรี ผมในฐานะที่เป็นเลขานุการนายกเทศมนตรี ผมอยากจะให้สานึก ว่าสมาชิก
สภาเทศบาลและเลขานุการนายกเทศมนตรีไม่ทราบเรื่อง ทั้งสมาชิกสภา
เทศบาลและตัวกระผมเองทราบเรื่องไม่ใช่ไม่ทราบเรื่อง โดยเฉพาะผมเข้า
มาสานักงานเทศบาลเกือบทุกอาทิตย์ในวันจันทร์ แต่มาช่วงหลัง ๆ
ประมาณสองอาทิตย์ไม่ได้เข้าร่วมประชุม เพราะว่าทุกครั้ง
ที่เข้าไปร่วมประชุม ผมและสมาชิกสภาเทศบาลหลาย ๆ ท่าน ก็เสนอแนะ
ปัญหา แต่ตั้งแต่สมัยนี้เกือบ ๆ สามปี สาเหตุส่วนมากไม่ได้ไปดาเนินการ
แก้ไข ถ้าไม่เชื่อไปดูได้เลยครับหลังจากประชุม ผมไม่ได้โกรธ
ท่านนายกเทศมนตรี เพียงแต่ให้สานึกถึงหัวใจของสมาชิกสภาเทศบาลและ
ผมด้วย ขอบคุณครับ
นายเกษมสันต์ สาแม ในฐานะเลขานุการนายกเทศมนตรีพูดว่าไม่ทราบเรื่องไม่ได้
นายกเทศมนตรี แต่ถ้าสมาชิกสภาเทศบาลก็จะไม่ว่า เพราะอยู่ฝ่ายสภาซึ่งเป็นตัวแทนของ
ประชาชน ในฐานะเลขานุการนายกเทศมนตรีก็ต้องทาหน้าที่ ผมก็ยินดี
ความตั้งใจผมเต็มร้อย เราต้องมาพูดความจริงไปชี้แจงประชาชนให้เข้าใจ
ผมขอนาเรียนชี้แจงเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีการเสนอแนะเรียนเชิญครับ
ประธานสภาเทศบาล

- ๑๔ -

นางอุมาพร ใจแผ้ว เรียนท่านประธานสภาเทศบาล คณะผู้บริหารและสมาชิกสภา
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒ เทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางอุมาพร ใจแผ้ว สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองสะเตงนอก เขตที่ ๒
ดิฉันได้ทาเรื่องเกี่ยวกับไฟฟ้าในเขตที่ขาดแคลนช่วยให้รีบ
ดาเนินการเพราะใช้เวลาไปหกเดือนแล้วจนถึงขณะนี้ยังไม่แล้วเสร็จ
๑. ซอยมีเกียรติ
๒. ซอยราษฎร์บารุง ๑ บางจุดที่ยังไม่มีไฟฟ้า
๓. ซอยราษฎร์บารุง ๒
๔. ซอยพัฒนาการ บางจุดที่ยังไม่มีไฟฟ้า
๕. ซอยรัตนประสิทธิ์
ดิฉันขอแจ้งรายละเอียดเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีการเสนอแนะเรียนเชิญครับ
ประธานสภาเทศบาล ถ้าไม่มีก่อนปิดการประชุม ผมขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน
คณะผู้บริหาร ทุกท่านคงทราบการประชาสัมพันธ์การร่วมมือกับเทศบาล
ตาบลบุดีเรื่องการจัดซื้อที่ดินเพื่อสร้างสนามกีฬาจังหวัดยะลา ด้วยเกียรติ
ของคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก ได้อนุมัติเพื่อ
จัดซื้อที่ดินดังกล่าว ตรงนี้จะขอฝากให้ทุก ๆ ท่าน ในเมื่อได้ประชาสัมพันธ์
ถ้าชุมชนหรือว่าประชาชนในเขตพื้นที่และใกล้เคียงไม่ทราบเรื่องหรือว่า
ไม่เข้าใจ ผมขอให้ทุก ๆ ท่านนาเรียนชี้แจงให้ตรงกัน ในส่วนของการประชุม
สภาเทศบาลในวันนี้ผมต้องขอโทษด้วย เนื่องจากห้องประชุมสภาเทศบาล
ได้ชารุด ผมจะแจ้งให้ผู้รับผิดชอบรีบดาเนินการซ่อมให้เร็วที่สุด ครับผมขอ
ปิดการประชุมในวันนี้สวัสดีครับ
ปิดประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น.

ลงชื่อ)

ผู้จดรายงานการประชุม

(นายสมหมาย ลูกอินทร์)
เลขานุการสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก

- ๑๕ -

อับดุลนาเซร์ ฮะ ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายอับดุลนาเซร์ ฮะ)
ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม
สมชัย หิตานุกูล ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายสมชัย หิตานุกูล)
กรรมการตรวจรายงานการประชุม
อับดุลเลาะ กาซอ ผูต้ รวจรายงานการประชุม
(นายอับดุลเลาะ กาซอ)
เลขานุการกรรมการตรวจรายงานการประชุม

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------สภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก ได้รับรองรายงานการประชุมฉบับนี้เรียบร้อยแล้ว เมื่อคราว
ประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก ครั้งที่
๙/๒๕๕ ๗ สมัย วิ สามัญ สมัย ที่ ๒ (ครั้งที๑่ )
เมื่อวัน ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๗
(ลงชื่อ)

อับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์
(นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์)
ประธานสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก

