
 

บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ  งานกิจการสภา  ฝ่ายอ านวยการ ส านักปลัดเทศบาล  โทร.0-7320-2200   
 

ที่ ยล ๕๒๙๐๑.๑/ 12    วันท่ี       23    มิถุนายน   2564 
 

เรื่อง    ขอความรว่มมอืประชาสัมพันธ์รายงานผลการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก ครั้งแรก 

          ประจ าปี 2564   
 

เรยีน   หัวหน้าศูนย์ขอ้มูลข่าวสาร 
 

สิ่งที่สง่มาด้วย    1. ประกาศสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  จ านวน    1    ฉบับ 

                      2. รายงานการประชุมสภาฯ    จ านวน    1    ชุด 
     

ตามที่  เทศบาลเมืองสะเตงนอก  ได้จัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก ซึ่ง

ได้ด าเนินการเลือกตั้งไปแล้ว เมือวันที่  28  มีนาคม  2564 และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศผลการ

เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก ครบตามจ านวนแล้ว เมื่อวันที่  22  เมษายน  2564    และผู้ว่า

ราชการจังหวัดยะลา ได้ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลเมอืงสะเตงนอก ครั้งแรก ในวันพุธที่  5  พฤษภาคม  

2564  เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป  ณ หอ้งประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  นั้น  

   

                                      ในการนี้  สภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  จึงขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์รายงานผลการ

ประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก ครั้งแรก ประจ าปี  2564 ดังกล่าว  ลงเว็ปไซต์  www.satengnok.go.th  

ให้ทราบโดยทั่วกัน  รายละเอียดปรากฏ ตามสิ่งที่สง่มาด้วยนี้ 
 

                                      จงึเรียนมาเพื่อพิจารณาด าเนนิการตอ่ไป 

 

 

                         (นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์) 

                                ประธานสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.satengnok.go.th/


 
 

 

 

 

 

   

 

ประกาศสภาเทศบาลเมอืงสะเตงนอก 

เรื่อง  รายงานผลการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  ครั้งแรก  ประจ าปี 2564                                                                                                                          

---------------------------------- 
 

ตามที่  เทศบาลเมืองสะเตงนอก  ได้จัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก ซึ่ง

ได้ด าเนินการเลือกตั้งไปแล้ว เมือวันที่  28  มีนาคม  2564 และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศ  ผลการ

เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก ครบตามจ านวนแล้ว เมื่อวันที่  22  เมษายน  2564    และผู้ว่า

ราชการจังหวัดยะลา ได้ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลเมอืงสะเตงนอก ครั้งแรก ในวันพุธที่  5  พฤษภาคม  

2564  เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป  ณ หอ้งประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  นั้น  

 

บัดนี้  การประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก การประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  ครั้ง

แรก ประจ าปี   2564  ได้ผ่านการรับรองรายงานการประชุม  ในการประชุมสภาเทศบาลเมือง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

สะเตงนอก  สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ 1  (ครั้งที่ 1)  ประจ าปี  2564  เมื่อวันที่  14 พฤษภาคม  2564  

เป็นที่เรียบร้อยแลว้   รายละเอียดตามรายงานการประชุมฯ ที่แนบท้ายนี้  
 

จงึประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน  
 

                     ประกาศ   ณ  วันที่      23    เดือน  มิถุนายน   พ.ศ. 2564 

 

      

                         (นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์) 

                                ประธานสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก 

  

 

 

 

 

 
 

 

 



รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก 

คร้ังแรก   ประจ าปี  2564    

วันพุธที่   5   เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2564  เวลา  10.00  น. 

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก 

______________________ 
 

รายชื่อผู้มาประชุม 

ล าดับ

ที่ 

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1. นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ ประธานสภาเทศบาลฯ อับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์  

2. นายอดุลย์   แวโวะ    รองประธานสภาเทศบาลฯ อดุลย์   แวโวะ     

3. นายดาฮารี   ดอปอ สมาชิกสภาฯ  เขตที่ 1 ดาฮารี   ดอปอ  

4. นายแวฮาซัน   แวหะยี สมาชิกสภาฯ  เขตที่ 1 แวฮาซัน   แวหะยี  

5. นายไพศาล   ยะลาใด สมาชิกสภาฯ  เขตที่ 1 ไพศาล   ยะลาใด  

6. นายกราซี   แวนะลัย สมาชิกสภาฯ  เขตที่ 1 กราซี   แวนะลัย  

7. นายมะสดี   หะยียะปาร์ สมาชิกสภาฯ  เขตที่ 1 มะสดี   หะยียะปาร์  

8. นายอุสมาน   สาแม สมาชิกสภาฯ  เขตที่ 2 อุสมาน   สาแม  

9. นายอนันต์     ฮะ สมาชิกสภาฯ  เขตที่ 2 อนันต ์    ฮะ  

10. นายดอเลาะ   สะหัดอีต า สมาชิกสภาฯ  เขตที่ 2   ดอเลาะ   สะหัดอีต า  

11. นายสุพจน์   จันทร์เอียด สมาชิกสภาฯ  เขตที่ 2 สุพจน์   จันทร์เอียด  

12. นางสาวน าทัย   อินอ่อน สมาชิกสภาฯ  เขตที่ 2 น าทัย   อินอ่อน  

13. นายนพดล   ดวงแก้ว สมาชิกสภาฯ  เขตที่ 2 นพดล   ดวงแก้ว  

14. นายสูเพียน   มายี สมาชิกสภาฯ  เขตที่ 3 สูเพียน   มายี  

15. นายอดุลย์   สามะ สมาชิกสภาฯ  เขตที่ 3 อดุลย์   สามะ  

16. นายเด๊ะซามัน   ยูโซ๊ะ สมาชิกสภาฯ  เขตที่ 3 เด๊ะซามัน   ยูโซ๊ะ  

17. นายอุสมาน   มะแซ สมาชิกสภาฯ  เขตที่ 3      อุสมาน   มะแซ  

18. นายมูฮ าหมัดยากี   สามะ สมาชิกสภาฯ  เขตที่ 3      มูฮ าหมัดยากี   สามะ  

19. นายมาหะมะรอสีดี   อุชะมิ เลขานุการสภาเทศบาลฯ  มาหะมะรอสีด ี  อุชะมิ  
 

รายชื่อผู้ไม่มาประชุม 

ล าดับ

ที่ 

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1. - - -  
 

 

/รายชื่อผูเ้ข้าร่วมรับฟัง... 
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รายชื่อผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1. นางฟาตีเมาะ     สะดียามู รองผู้วา่ราชการจังหวดัยะลา ฟาตเีมาะ    สะดียามู แทน ผวจ.ยะลา 

2. นายเสรี    เรืองกาญจน์ นายกเทศมนตรีฯ เสรี    เรอืงกาญจน์  

3. นายศรัณย์พล   ลฬีหาวงศ์ รองนายกเทศมนตรฯี ศรัณย์พล   ลฬีหาวงศ์   

4. นายอับดุลเล๊าะ  อาเย๊าะแซ รองนายกเทศมนตรฯี อับดุลเล๊าะ   อาเย๊าะแซ  

5. นางรัชนี    กาญจนานุชิต รองนายกเทศมนตรฯี รัชนี    กาญจนานุชิต   

6. นายนัฏศาสตร์   เลาะแม ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ นัฏศาสตร์   เลาะแม    

7. นายสุกรี   เจะ๊เงาะ เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ สุกรี   เจ๊ะเงาะ  

8. นายต่วนมาหามะอับดูลคอเดร์  

                         ตว่นกาจิ                                        
เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ ต่วนมาหามะอับดูลคอเดร ์                                                                                                            

ต่วนกาจ ิ

  

9. นายอาฮาหมัด   ดือราแม รองปลัดเทศบาล อาฮาหมัด   ดอืราแม  

10. นางนุชนาฎ   จันทร์ขุน รองปลัดเทศบาล นุชนาฎ   จันทร์ขุน รก.ผอ.กศ. 

11. นางนงเยาว์   ไชยมณี หัวหนา้ส านักปลัด นงเยาว์   ไชยมณี  

12. นางนริศรา   สาและ  ผูอ้ านวยการกองคลัง นรศิรา   สาและ  

13. นายสสิกร   ยีเส็น หัวหนา้ฝา่ยแบบแผนฯ สสิกร   ยีเส็น รก.ผอ.กองช่าง 

14. นายบรรจง   ศรสีุข หัวหนา้ฝา่ยอ านวยการ บรรจง   ศรีสุข  

15. นายธิตวิัฒน์   ดอเลาะ นิตกิร ช านาญการ ธิติวัฒน ์  ดอเลาะ  

16. นางไลย์ลา    เบ็ญฤทธิ์ นักวิชาการสุขาภบิาล ชก. ไลย์ลา    เบ็ญฤทธิ์ แทน ผอ. 

17. นางสาวสิรกิร   สุระค าแหง นักประชาสัมพันธ์ ชก. สิรกิร   สุระค าแหง  

18. นางสาวสุกัลยา   สมถวนิช เจ้าพนักงานธุรการ ชง. สุกัลยา   สมถวนิช  

19. นางสาวคมตา   ไชยหมาน นวก.ตรวจสอบภายใน ปก. คมตา   ไชยหมาน  

20. นางสาวนิพาตีเมา๊ะ   บันสุรี เจ้าพนักงานธุรการ ปง. นิพาตีเม๊าะ   บันสุรี  

21. นายวิญญู   สงิหเสม ท้องถิ่นจังหวัดยะลา วิญญู   สิงหเสม  

22. นายนพคุณ   ฉัตรจนิดา ผอ.ฝ่ายกฎหมายฯ นพคุณ   ฉัตรจนิดา สนง.ท้องถิ่น จ. 

23. นายทนง  พงษ์ธีรวัฒน์   นิตกิร ช านาญการ ทนง  พงษ์ธีรวัฒน์         “       ” 

24.     

     

 

 

หมายเหตุ  ผูม้าประชุม    19 คน  ผูไ้ม่มาประชุม           -  คน 

  ผูล้าประชุม    -         คน  ผูเ้ข้าร่วมประชุม          23  คน 

 

/ก่อนระเบียบวาระประชุม... 
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ก่อนระเบียบวาระประชุม 
 

เปิดประชุม   เวลา   10.00  น. 
 

นายมาหะมะรอสีดี   อุชะมิ บัดนี ้ ถึงเวลาประชุมสภาเทศบาลเมอืงสะเตงนอก และมีสมาชิกสภาเทศบาลฯ 

เลขานุการสภาฯช่ัวคราว อยู่ในที่ประชุมครบองค์ประชุม ก่อนอื่นกระผม นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะ

มิ ในฐานะเลขานุการสภาฯช่ัวคราว  ขออ่านประกาศจังหวัดยะลา  ดังนี้   

                                ประกาศจังหวัดยะลา  

         เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอกครั้ งแรก  

     -----------------------  

 ด้วย เทศบาลเมืองสะเตงนอกได้จัด ให้มีการเลือกตั้งสมาชิก

สภ า เท ศบ าล เมือ งส ะ เต งนอก  เมื ่อ วัน ที ่  2 8  มีน าคม  2 56 4 โด ย

คณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ประกาศผลการเลื อกตั้งสมาชิกสภา

เท ศ บ า ล เม ือ ง ส ะ เต ง น อ ก  ค ร บ ต า ม จ า น ว น แ ล ้ว  เ มื ่อ ว ัน ที ่  2 2 

เมษายน 2564 ซึ่งตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไข

เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  14)  พ.ศ.2562 มาตรา 24 วรรคสอง ก าหนดให้ 

ผู้ว่าราชการจังหวัด ต้องก าหนดให้สมาชิกสภาเทศบาลได้มาประชุม

สภา เทศบ าลครั ้ง แ รกภาย ในสิบห้า วัน นับ แต่วัน ป ระก าศผลก าร

เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลครบตามจ านวนแล้ว  และมาตรา 25 

วรรคสอง  ก าหนดไว้ว่า ในกรณียัง ไม่มีป ระธานสภาเทศบาลหรือ

ประธานสภาเทศบาลไม่เรียกประชุมตามกฎหมาย ให้ผู้ว่าราชการ

จังหวัดเป็นผู้ เรียกประชุมและเป็นผู้ เปิดหรือปิดประชุม  

 ดังนั้น  เพื่อ ให้การด าเนินการในเรื่องดังกล่าวนี้ เป็นไปตามที่

กฎหมายบัญญัติไว้ด้วยความเรียบร้อย จึงเรียกประชุมสภาเทศบาล

เม ือ ง ส ะ เต ง น อ ก  ค รั ้ง แ ร ก  เพื ่อ ด า เน ิน ก า ร เล ือ ก ป ร ะ ธ าน ส ภ า

เท ศบ าลแล ะรอ งป ร ะธ านสภา เท ศบ าล เมือ งส ะ เต งนอก  พ ร้อ ม

พ ิจ า ร ณ า ก า ห น ด ส ม ัย ป ร ะ ช ุม ส า ม ัญ ป ร ะ จ า ป ี ใ น ว ัน พ ุธ ที ่  5 

พฤษภาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 10 .00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม

สภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  

 ประกาศ  ณ วันที่   30  เมษายน 2564  

   ลงชื่อ  ชัยสิทธิ์   พานิชพงศ์  

                               (นายชัยสิทธิ์   พานิชพงศ์)  

                  ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา   

 

/ครับต่อไป...  
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ครับต่อไป ขอเรียนเชิญ นางฟาตี เมาะ  สะดียามู  รองผู้ว่าราชการ

จังหวัดยะลา ได้กล่าวเปิดการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก 

ครั้ งแรก ต่อไป  
 

นางฟาตีเมาะ  สะดียามู  เรียน ท่านสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  และท่านผู้มี เกียรติ  

รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ทุกท่าน  ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ได้มอบหมายให้ดิฉันได้  

ปฏิบัติราชการแทน ก่อนอื่นดิฉันขอแสดงความยินดี กับท่านสมาชิก

สภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก ที่ท่านได้รับความไว้วางใจจากพี่น้อ ง

ประชาชน เลือกตั้ง ให้ เป็นตัวแทนในการพัฒนาท้องถิ่น  ให้มีความ

เจริญก้าวหน้าอีกวาระหนึ่ง  

 ตามรัฐ ธ รรมนูญ แห่ง ร าชอาณ า ไทย  ปีพุท ธศัก ราช  2560 

แล ะรัฐ ธ รรมนูญ เกือบทุก ฉบับ ที ่ผ ่า นม า ได้ให้ค ว ามส าคัญ และ มี

บ ท บ ัญ ญ ัต ิที ่ช ัด เ จ น เกี ่ย ว ก ับ ก า ร ก ร ะ จ า ย อ า น า จ ให ้แ ก ่อ งค ์ก ร

ปกครองส่วนท้อ งถิ ่น  เน้น ให้อ งค์กรปกครองส่วนท้อ งถิ ่น  มีความ

อิสระและมีความเข้มแข็งในการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

รวมทั้ง ได้มีการก าหนดมอบหมายภารกิจ  และอ านาจหน้าที่ ในการ

บริการสาธารณะเพิ่มมากขึ้นด้วย ซึ่งในปัจจุบันจะเห็นได้ว่า องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและมีศักยภาพในก ารสนองตอบต่อ

ความต้องการของพี่น้องประชาชน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาท้องถิ่น

ได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ  

 เนื ่อ งจากในวันนี้  เป็นการประชุมสภาเทศบาล เมืองสะ เตง

นอกครั้งแรก  ซึ่งตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ .ศ .  2496 และที่

แ ก้ไ ข เพิ ่ม เติม  ได ้ก าหนด ให้ม ีก ารป ร ะชุม สภา เท ศบาล  ค รั ้ง แ รก

ภ าย ในสิบ ห้า ว ัน น ับ แ ต ่ว ัน ป ร ะก าศ ผล ก าร เล ือ ก ตั ้ง ส ม าชิก ส ภ า

เทศบาลครบตามจ านวนแล้ว  นับ เป็นโอกาสดีของพี่น้องประชาชน

แ ล ะ เ ท ศ บ า ล เ ม ือ ง  ส ะ เ ต ง น อ ก  ที ่จ ะ ไ ด ้ร ับ ก า ร พ ัฒ น า ใ ห ้เ ก ิด

ความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง สามารถสานต่อโครงการ/กิจกรรมต่าง 

ๆ  ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่น  และพี่น้องประชาชนอย่าง เป็น

ระบบ เพื่อให้การด าเนินการเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ดิฉันขอเปิดการ

ประชุมสภาเทศบาลเมือง  

สะเตงนอก ครั้ งแรก ณ บัดนี้   
 

 

/นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะมิ… 
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นายมาหะมะรอสีดี   อุชะมิ ต่อไปจะเลือกประธานสภาเทศบาลฯ ช่ัวคราว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

เลขานุการสภาฯช่ัวคราว  พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  2)  พ.ศ. 2554 หมวด 1  

ประธานสภาท้องถิ่น  รองประธานสภาท้องถิ่น และเลขานุการสภา

ท้องถิ่น  

ข้อ  6  ภายหลังประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่ น

ครบตามจ านวนแล้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดส าหรับองค์การบริหารส่วน

จังห วัด ห รือ เท ศบ าล  ต ้อ งก า ห น ด ให้ส ม า ชิก ส ภ าท้อ งถิ ่น  ไ ด ้ม า

ประชุมสภาท้อ งถิ ่นค รั ้ง แ รกภาย ใน ระยะ เวลาที ่ก ฎหมาย ว่าด้ว ย

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นก าหนด  

 ข้อ  7  ในการประชุมสภาท้องถิ่น  ตามข้อ  6  ให้ปลัดองค์กร

ปกครอ งส่วนท้อ งถิ ่น  เป ็น เล ข านุก า รสภ าท้อ งถิ ่น ชั ่ว ค ร าว  เชิญ

สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้มีอายุสูงสุดซึ่งอยู่ ในที่ประชุมสภาท้องถิ่นคราว

นั้น  เป็นประธานสภาท้องถิ ่น ชั่วคราว หากสมาชิกสภาท้อ งถิ ่นผู้มี

อายุสูงสุด ไม่ยอมท าหน้าที่ ให้ เชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้มีอายุสูงสุด

รองลงมาตามล าดับ เพื่อท าหน้าที่ เลือกประธานสภาท้องถิ่น  

 ในกรณีที่มีสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้มีอายุสูงสุดมากกว่าหนึ่งคน 

ให้ใช้วิธีจับสลาก  

 วิธ ีจ ับ ฉ ล าก เล ือ ก ป ร ะ ธ าน ส ภ าท ้อ ง ถิ ่น ชั ่ว ค ร า ว  ให ้ผู ้ว ่า

ราชการจังหวัดส าหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด  หรือ เทศบาล 

ด าเนินการให้คนที่มีอายุสูงสุด เท่ากันตกลงกันเสียก่อนว่า จะให้คน

ใด เป็นคนจับ สลากก่อ นหลัง  ห ากตกลงกัน ไม่ไ ด้ให ้ผู ้ว ่า ร าชก าร

จังหวัด จับสลากว่า คนใดจะเป็นคนจับสลากก่อน แล้วให้จัดท าบัตร

สลาก ชนิด สีและขนาดอย่างเดียวกันมีจ านวนเท่ากับจ านวนสมาชิก

สภาท้อ งถิ ่น ที ่ม ีอ ายุสูงสุด เท่ากัน  โด ย เขีย น ข้อ ค วามว่า  “ ได้เป ็น

ป ร ะ ธ าน ส ภ าท ้อ ง ถิ ่น ชั ่ว ค ร า ว ”  เพ ีย ง บ ัต ร เ ด ีย ว  น อ ก นั ้น เ ข ีย น

ข้อความว่า “ไม่ได้ เป็นประธานสภาท้องถิ่น ช่ัวคราว”  

 เ ชิญ ท่านสมาชิก สภ า เท ศบาล เมือ งส ะ เต งนอก  ผู ้ที ่ม ีอ า ยุ

สูงสุดในที่ประชุมแห่งนี้  เป็น “ประธานสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก 

ชั่วคราว” คือ  นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์  สมาชิกสภาเทศบาล

เมืองสะเตงนอก เขตเลือกตั้งที่  1  ท าหน้าที่  ประธานสภาเทศบาลฯ

ช่ัวคราวและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป เชิญครับ  
 

 

/ระเบียบวาระที่  1 . . .  
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ระเบียบวาระที่  1   เรื่อง การกล่าวค าปฏิญาณตน  

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์   เรียน รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา สมาชิกสภาเทศบาลฯ และผู้

เข้าประธานสภาฯชั่วคราว  ร่วมประชุม ที่ เคารพ ทุกท่าน กระผมนายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์   

สมาชิกสภา เทศบาล เมือ งสะ เต งนอก   เขต เลือกตั ้งที ่  1  ในฐ านะ

ประธานสภาเทศบาลฯชั่วคราว ขอ เชิญท่านสมาชิกสภาเท ศบาลฯ

ทุกท่าน ยืนขึ้น และกล่าวค าปฏิญาณตนตามข้าพเจ้า ดังนี้  

 “ข้าพเจ้า / จะรักษาไว้ / และปฏิบัติตาม / ซึ่งรัฐธรรมนูญ /  

แห่งราชอาณาจักรไทย / ทั้ งจะซื่อสัตย์สุจริต /  และปฏิบัติหน้าที่  /  

เพื่อประโยชน์ของท้องถิ่น” 

- เ ชิญทุกท่านนั่ งลงครับ  
 

ระเบียบวาระที่  2   เรื่อง การเลือกและแต่งตั้ งประธานสภา  

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์  เชิญ เลขานุการสภาเทศบาลฯช่ัวคราว ได้ ชี้แจงระเบียบกฎหมาย  

ประธานสภาฯช่ัวคราว    
 

นายมาหะมะรอสีดี   อุชะมิ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  2)  

เลขานุการสภาฯช่ัวคราว  พ.ศ. 2554 หมวด 1  ประธานสภาท้องถิ่น  รองประธานสภาท้องถิ่น  

และเลขานุการสภาท้องถิ่น  

 ข้อ  8  ว ิธ ีก า ร เล ือ ก ป ร ะธ าน สภ าท้อ งถิ ่น  ใ ห ้ส ม าชิก ส ภ า

ท้อ งถิ ่น แต่ล ะคนมีสิท ธิเส นอ ชื่อ สมาชิก สภาท้อ งถิ ่น คนหนึ ่ง ที ่ต น

เห็นสมควรให้เป็นผู้ด ารงต าแหน่งประธานสภาท้องถิ่น  ค า เสนอนั้น

ต้อ งมีสมาชิกสภาท้องถิ ่นรับ รองไม่น้อยกว่าสองคน ชื่อที่ เสนอ ไม่

จ ากัด จ านวนและให้สม าชิก สภาท้อ งถิ ่น  ล ง ค ะแนน เลือ กจาก ชื่อ

เหล่านั้น  โดยวิธี เขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของผู้ถูก เสนอคนละหนึ่ง ชื่อ 

เมื่อตรวจนับแล้ว  ให้ประธานสภาท้องถิ่น ชั่วคราว ประกาศคะแนน

ต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่น ผู้ ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ ได้รับเลือก ถ้ายังได้

ค ะแนนสูงสุด เท่ากันหลายคน ให้เลือก ใหม่เฉพาะคนที่ ไ ด้ค ะแนน

เท่ากันโดยใช้วิธี เดิม แต่ถ้าคะแนนสูงสุดเท่ากันอีก ให้ใ ช้วิธีจับฉลาก  

 วิธ ีจ ับ ส ล าก เล ือ ก ป ร ะธ าน สภ าท ้อ งถิ ่น  ใ ห ้ป ร ะ ธ าน สภ า

ท้อ งถิ ่น ชั่วคราว  ด า เนินก ารให้คนที ่ ไ ด้รับคะแนน เท่ากันตกลงกัน

เสียก่อนว่า จะให้คนใดเป็นคนจับสลากก่อนหลัง หากตกลงกันไม่ได้  

ให้ป ระธานสภาท้อ งถิ ่น ชั่วค ราว  จับสลากว่า  คน ใดจะ เป็นคนจับ

สลากก่อน แล้วให้จัดท าบัตรสลาก ชนิด สีและขนาดอย่างเดียวกันมี  
 

/จ านวนเท่ากับ.. .  
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จ า น ว น เท ่า ก ับ จ า น ว น ค นน ที ่ ไ ด ้ค ะ แ น น สูง ส ุด เท ่า ก ัน  โ ด ย เข ีย น

ข้อความว่า  “ได้รับ เลือกเป็นประธานสภาท้องถิ่น ” เพียงบัตรเดียว 

นอกนั้น เขียนข้อความว่า  “ไม่ได้รับ เลือก เป็นประธานสภาท้องถิ ่น

ช่ัวคราว”  

 ข้อ 9  ให้ประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราว รายงานผลการเลือก

ประธานสภาท้องถิ่นต่อผู้ว่าราชการจังหวัด ส าหรับเทศบาล ภายใน

เจ็ดวันนับแต่วันเลือก  

 ข้อ 14 ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภา

ท้องถิ่น หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับ

การแต่งตั้ งเพียงต าแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก  
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์  เมื่อทุกท่านรับทราบวิธีการเลือกแล้ว ก่อนอื่นขอให้สมาชิกสภาฯ

ประธานสภาฯช่ัวคราว  ได้แนะน าตัวเพื่อให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้รู้จักโดยเริ่มจาก  

สมาชิกสภาฯ เขตเลือกตั้งที่  1  เขตเลือกตั้ งที่  2  และเขตเลือกตั้งที่  

3 ตามล าดับทีละคน  

-กระผม นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์   สมาชิกสภาเทศบาลฯ  

เขตเลือกตั้ งที่  1  

-กระผม นายดาฮารี   ดอปอ   สมาชิกสภาเทศบาลฯ  

เขตเลือกตั้ งที่  1  

-กระผม นายแวฮาซัน   แวหะยี   สมาชิกสภาเทศบาลฯ  

เขตเลือกตั้ งที่  1  

-กระผม นายไพศาล   ยะลาใด   สมาชิกสภาเทศบาลฯ  

เขตเลือกตั้ งที่  1  

-กระผม นายกราซี   แวนะลัย   สมาชิกสภาเทศบาลฯ  

เขตเลือกตั้ งที่  1  

-กระผม นายมะสดี    หะยียะปาร์  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  

เขตเลือกตั้ งที่  1  
 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์   ต่อไป เขตเลือกตั้งที่  2 เชิญครับ  

ประธานสภาฯช่ัวคราว    

-กระผม นายอุสมาน   สาแม   สมาชิกสภาเทศบาลฯ  

เขตเลือกตั้ งที่  2  

-กระผม นายอนันต์    ฮะ สมาชิกสภาเทศบาลฯ  

เขตเลือกตั้ งที่  2  

/-กระผม นายดอเลาะ… 
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-กระผม นายดอเลาะ   สะหัดอีต า   สมาชิกสภาเทศบาลฯ  

เขตเลือกตั้ งที่  2  

-กระผม นายสุพจน์    จันทร์ เอียด  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  

เขตเลือกตั้ งที่  2  

-ดิฉัน  นางสาวน าทัย   อินอ่อน  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  

เขตเลือกตั้ งที่  2  

-กระผม นายนพดล  ดวงแก้ว  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  

เขตเลือกตั้ งที่  2 
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์   ต่อไป เขตเลือกตั้งที่  3 เ ชิญครับ  

ประธานสภาฯช่ัวคราว    

-กระผม นายสูเพียน   มายี   สมาชิกสภาเทศบาลฯ  

เขตเลือกตั้ งที่  3  

-กระผม นายอดุลย์   แวโวะ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  

เขตเลือกตั้ งที่  3  

-กระผม นายอดุลย์   สามะ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  

เขตเลือกตั้ งที่  3  

-กระผม นายเด๊ะซามัน   ยูโซ๊ะ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  

เขตเลือกตั้ งที่  3 

-กระผม นายอุสมาน   มะแซ   สมาชิกสภาเทศบาลฯ  

เขตเลือกตั้ งที่  3  

-กระผม นายมูฮ าหมัดยากี   สามะ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  

เขตเลือกตั้ งที่  3  
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์   ครับ สมาชิกสภาฯทุกท่าน ได้ทราบชื่ อและสกุลของสมาชิกสภาฯ  

ประธานสภาฯช่ัวคราว  ทุกท่านแล้ว ขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ ได้ เสนอชื่อบุคคลที่ เห็นสมควร  

 เป็น ประธานสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก โดยให้มีผู้รับรองไม่น้อย

กว่า 2 คน เ ชิญครับ  
 

นายเด๊ะซามัน   ยูโซ๊ะ  เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลฯ  

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 3  ผู้ทรงเกียรติ  ทุกท่าน กระผม นายเด๊ะซามัน  ยูโซ๊ะ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

เขตที่ 3  กระผมขอเสนอชื่อ นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์   สมาชิกสภา

เทศบาลฯ  เขตที่ 1  เป็นประธานสภาเทศบาลเมืองสะ เตงนอก ขอผู้

รับรองด้วยครับ   
 

/นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์ . . .    
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นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์   ครับ ผู้รับรองครบครับ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดเสนอชื่อ

ประธานสภาฯช่ัวคราว  บุคคลอื่น โปรดยกมือ ไม่มี  เ ชิญเลขานุการสภาฯช่ัวคราวครับ  
  

นายมาหะมะรอสีดี   อุชะมิ ครับมีผู้เสนอชื่อเพียงท่านเดียว  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  พ.ศ.2547 

เลขานุการสภาฯช่ัวคราว  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  2)  พ.ศ.2554 หมวด 1ประธานสภาท้องถิ่น   

รองประธานสภาท้องถิ่น   และเลขานุการสภาท้องถิ่น  

 ข้อ  14  ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น  รองประธานสภา

ท้องถิ่น หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับ

การแต่งตั้งเพียงต าแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก  
 

  เป ็น อ ัน ว ่า  น า ย อับ ด ุล อ าซ ิซ   ห ะย ีป ิย ว งศ ์ ส ม า ช ิก ส ภ า

เทศบาลฯ  เขต เลือกตั ้งที ่  1  ได้รับ เลือก เป็นประธานสภาเทศบาล

เมืองสะเตงนอก  
 

 -ป ร ะ ธ า น ส ภ า ฯ ชั ่ว ค ร า ว  เ ส น อ ร า ย ง า น ผ ล ต ่อ ร อ ง ผู ้ว ่า

ราชการจังหวัดยะลา  เพื ่อ แต่งตั ้ง เป็นประธานสภาเทศบาล เมือ ง   

สะเตงนอก ซึ่งงานกิจการสภาฯ ได้ เตรียมเอกสาร และค าสั่งไว้แล้ว  
  

-พักประชุม 10 นาที  
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์   ครับ ประชุมต่อ เชิญเลขานุการสภาฯชั่วคราว อ่านค าสั่ งแต่งตั้ ง

ประธานสภาฯช่ัวคราว  ประธานสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก    
 

นายมาหะมะรอสีดี   อุชะมิ  ครับกระผม ขออ่านค าสั่งจังหวัดยะลา  ดังนี้ 

เลขานุการสภาฯช่ัวคราว          ค าสั่ งจังหวัดยะลา  

     ที่  6   /  2564  

         เรื่อง  แต่งตั้งประธานสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  

     -----------------------  

   ด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ได้ประกาศเรียกประชุมสภา

เทศบาลเมืองสะเตงนอกครั้ งแรก ในวันที่  5 พฤษภาคม 2564 เพื่อ

เลือกประธานสภา และรองประธานสภาเทศบาล โดยอาศัยอ านาจ

ตามความในมาตรา 24 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล 

พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  14) พ.ศ. 2562  

 

 

/อาศัยตามความ… 
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 อาศัยตามความในมาตรา 20 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติ

เทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  14) พ.ศ.2562 

และตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก ครั้ งแรก เมื่อ

วันที่  5 พฤษภาคม  2564 จึงแต่งตั้ งนายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์

ให้ด ารงต าแหน่งประธานสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  

 ทั้งนี้  ตั้ งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป  

สั่ง ณ วันที่   5  พฤษภาคม  2564  

          ลงชื่อ  ฟาตีเมาะ   สะดียามู  

                                                                 (นางฟาตีเมาะ  สะดียามู )  

                           รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา  

                                                     ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา  
 

- เ ชิญ นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์   สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

เขตเลือกตั้ งที่  1 ท าหน้าที่  ประธานสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก 

ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป  
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์   ครับ ขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านที่ ไว้วางใจเลือก

ประธานสภาเทศบาลฯ  กระผมให้เป็นประธานสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  กระผมจะท า  

หน้าที่ด้วยในฝ่ายสภาฯความซื่อสัตย์และยุติธรรม เพื่อประโยชน์

ของท้องถิ่นครับ  
 

ระเบียบวาระที่  3   เรื่อง การเลือกรองประธานสภาและเลขานุการสภา  

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์  3.1 การเลือกรองประธานสภา  เ ชิญ เลขานุการสภาเทศบาลฯ 

ประธานสภาเทศบาลฯ  ช่ัวคราวได้ ชี้แจงระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับวิธี เลือกรองประธานสภา  

    โดยใช้วิธีการเลือกเช่นเดียวกับการเลือกประธานสภา  
   

นายมาหะมะรอสีดี   อุชะมิ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  2)  

เลขานุการสภาฯช่ัวคราว  พ.ศ. 2554 หมวด 1  ประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น  

และเลขานุการสภาท้องถิ่น  

 ข้อ 12 วิธีการเลือกรองประธานสภาท้องถิ่น ให้ประธานสภา

ท้องถิ ่นจัด ให้มีก าร เลือกรองประธานสภาท้องถิ ่น เท่ากับจ านวนที่

กฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้อ งถิ ่นนั ้น  ก าหนด ให้เลือก

ร อ ง ป ร ะ ธ า น ส ภ า ท ้อ ง ถิ ่น ค น ที ่ห นึ ่ง ก ่อ น  แ ล ้ว จ ึง เ ล ือ ก ร อ ง

ประธานสภาท้องถิ่นในล าดับถัดไป โดยใช้วิธีการตามข้อ 8 วรรค 
 

/หนึ่ง  โดยอนุโลม...  
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หนึ่ง  โดยอนุโลม  แต่หาก ได้มีก าร เลือก ใหม่เฉพาะคนที ่ ได้ค ะแนน

สูงสุดเท่ากัน ปรากฏว่า ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันอีก ให้ประธานสภา

ท้องถิ่นออกเสียงชี้ขาด   

ข้อ 14 ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภา

ท้องถิ่น หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับ

การแต่งตั้ งเพียงต าแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก  
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์   ครับ สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ได้ทราบวิธีการเลือกแล้ว เ ชิญ

ประธานสภาเทศบาลฯ  สมาชิกสภาฯ ได้ เสนอชื่อบุคคลที่ เห็นสมควรเป็นรองประธานสภา  

เทศบาลเมืองสะเตงนอก พร้อมผู้รับรองไม่น้อยกว่า 2 คน เ ชิญครับ  
 

นายแวฮาซัน   แวหะยี  เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผูท้รงเกียรติ   

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1  ทุกท่าน  กระผม นายแวฮาซัน   แวหะยี   สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1   

กระผมขอเสนอชื่อ นายอดุลย์   แวโวะ   สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่  3  เป็น

รองประธานสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก ขอผู้รับรองด้วยครับ   
 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์  ครับ  ผู้รับ รองครบนะครับ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใด  จะ

ประธานสภาเทศบาลฯ  เสนอชื่อบุคคลที่ เห็นสมควรเป็นรองประธานสภาฯ ท่านอื่น โปรด  

ยกมือ เ ชิญครับ เมื่อไม่มี เ ชิญเลขานุการสภาฯช่ัวคราว ครับ  
 

นายมาหะมะรอสีดี   อุชะมิ ครับมีผู้เสนอชื่อเพียงท่านเดียว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  พ.ศ. 2547 

เลขานุการสภาฯช่ัวคราว  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  2)  พ.ศ.2554 หมวด 1ประธานสภาท้องถิ่น   

รองประธานสภาท้องถิ่น   และเลขานุการสภาท้องถิ่น  

 ข้อ  14  ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น  รองประธานสภา

ท้องถิ่น หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับ

การแต่งตั้งเพียงต าแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก  

 (การแต่งตั้งรองประธานสภา หากผู้ว่าฯ ยังอยู่ ในที่ประชุมก็

สามารถ เสนอให้ผู ้ว่า ฯ  ล งนามแต่งตั ้ง ได้ เลย  หรือหาก ไม่อยู ่ ใ นที่

ประชุม  ประธานสภาเทศบาลฯ  จะเสนอให้ลงนามในวันถัด ไปก็ได้  

ทั้งนี้  ภายใน 7 วัน)  
 

  เป็นอันว่า นายอดุลย์    แวโวะ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต

เลือกตั้งที่  3 ได้รับเลือกเป็นรองประธานสภาเทศบาลเมืองสะเตง

นอก  

 

/นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์ . . .  
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นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์   ครับ เ ชิญเลขานุการสภาฯชั่วคราวอ่านค าสั่ งแต่งตั้ งรองประธาน

ประธานสภาเทศบาลฯ  สภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  
   

นายมาหะมะรอสีดี   อุชะมิ  ครับกระผม ขออ่านค าสั่งจังหวัดยะลา  ดังนี้ 

เลขานุการสภาฯช่ัวคราว          ค าสั่ งจังหวัดยะลา  

       ที่  7 /  2564  

       เรื่อง  แต่งตั้ งรองประธานสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  

     -----------------------  

   ด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ได้ประกาศเรียกประชุมสภา

เทศบาลเมืองสะเตงนอกครั้งแรก ในวันที่  5 พฤษภาคม 2564 เพื่อ

เลือกประธานสภา และรองประธานสภาเทศบาล โดยอาศัยอ านาจ

ตามความในมาตรา 24  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล 

พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  14) พ.ศ.2562  

 อาศัยตามความในมาตรา 20  วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติ

เทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่ม เติมถึง  (ฉบับที่  14 )  พ .ศ .2562 

และตามมติที ่ป ระชุมสภา เทศบาล เมือ งสะ เตงนอก  ครั้งแรก  เมื ่อ

วันที่  5  พฤษภาคม  2564  จึงแต่งตั้งนายอดุลย์  แว โวะ ให้ด ารง

ต าแหน่งรองประธานสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  

 ทั้งนี้  ตั้ งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป  

สั่ง ณ วันที่   5  พฤษภาคม  2564  

          ลงชื่อ  ฟาตีเมาะ   สะดียามู  

                                                                 (นางฟาตีเมาะ  สะดียามู )  

                           รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา  

                      ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา  

 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์  3.2 การเลือกเลขานุการสภา    

ประธานสภาเทศบาลฯ  การเลือกเลขานุการสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก ใช้วิธี เดียวกันกับ

การ  

เลือกประธานสภาหรือรองประธานสภา ส่วนการเสนอชื่อ สมาชิก

สภาเทศบาลฯ สามารถเสนอชื่อพนักงานเทศบาล ซึ่ งนอกเหนือจาก

สมาชิกสภาเทศบาล เพื่อท าหน้าที่ เลขานุการสภาฯได้ ขอเชิญท่าน

สมาชิกสภาเทศบาลฯ ได้ เสนอชื่อผู้ที่สมควรเป็น เลขานุการสภา

เทศบาลเมืองสะเตงนอก เ ชิญครับ  
   

 

/นายอดุลย์   แวโวะ…  



-13- 
 

นายอดุลย์   แวโวะ  เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ  

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 3  ผูท้รงเกียรติ  ทุกท่าน  กระผม นายอดุลย์   แวโวะ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  

เขตที่ 3  กระผมขอเสนอชื่อ นายมาหะมะรอสีดี   อุชะมิ  ปลัดเทศบาลเมือง

ส ะ เต งนอก  เป ็น เล ข านุก ารสภ า เท ศบ าล เมือ งส ะ เต งนอก  ขอ ผู้

รับรองด้วยครับ 
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์   ครับ ผู้รับรองครบนะครับ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด จะ

ประธานสภาเทศบาลฯ  เสนอชื่อบุคคลที่ เห็นสมควรเป็น เลขานุการสภาเทศบาลเมือง  

สะเตงนอก ท่านอื่น โปรดยกมือ เ ชิญครับ เมื่อไม่มี  เ ชิญเลขานุการ

สภาฯช่ัวคราว ครับ  
  

นายมาหะมะรอสีดี   อุชะมิ ครับ มีผู้เสนอชื่อเพียงท่านเดียว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วย

เลขานุการสภาฯช่ัวคราว  ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่  2)   

พ.ศ.2554หมวด 1  ประธานสภาท้องถิ่น   รองประธานสภาท้องถิ่น   

และเลขานุการสภาท้องถิ่น  

 ข้อ  14  ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น  รองประธานสภา

ท้องถิ่น หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับ

การแต่งตั้งเพียงต าแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก  
 

  - เป็นอันว่า นายมาหะมะรอสีดี    อุชะมิ  ปลัดเทศบาลฯ 

ได้รับเลือกเป็น เลขานุการสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  
 

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่อง  การก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี และการก าหนดวันเริ่ม  

       ประชุมสมัยสามัญประจ าปี สมัยแรกของปีถัดไป   

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์ 4.1 การก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี และการก าหนดวันเริ่ม

ประธานสภาเทศบาลฯ   ประชุมสมัยสามัญประจ าปี สมัยแรกของปีถัดไป   เ ชิญเลขานุการสภา  

    เทศบาลฯ ได้ ชี้แจงข้อกฎหมาย และด าเนินการต่อไปครับ   
 

นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะมิ ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 

เลขานุการสภาเทศบาลฯ  2562 มาตรา 24 ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสี่สมัย สมัยประชุมสามัญ 

    ครั้งแรก และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปี ให้สภาเทศบาลก าหนด 

วรรคสี่ สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่ง ๆ ให้มีก าหนดไม่เกินสามสิบวัน 

แตถ่้าจะขยายออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัด 
 

 

/ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย... 
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ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 

2547 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 หมวด 2 การประชุม 

 ข้อ 21 การก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี ระยะเวลา และ

วันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัย

ประชุมสามัญประจ าปีของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่

ประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของแต่ละปี โดยให้น าความใน ข้อ 11 มาใช้

บังคับโดยอนุโลม  

 เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นท าเป็นประกาศของ

สภาท้องถิ่น พร้อมทั้งปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ ส านักงานองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 

 ข้อ 11  เมื่อมีประธานสภาท้องถิ่นแล้ว ให้สภาท้องถิ่น เลือกรอง

ประธานสภาท้องถิ่น  เลขานุการสภาท้องถิ่น และให้ประธานสภาท้องถิ่นน า

ปรึกษาในที่ประชุมเกี่ยวกับการประชุมสมัยสามัญ ดังนี้ 

 (2) ส าหรับเทศบาล ใหส้ภาเทศบาลก าหนดว่า การประชุมสมัยสามัญ

ประจ าปีแต่ละสมัยในปีนั้น จะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัยในปีนัน้มกี าหนดกี่วัน กับให้

ก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไปและมี

ก าหนดกี่วัน 

-ก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี สมัยที่ 1  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด 

จะเสนอเป็นวันใด เชิญครับ 
 

นายอดุลย์   แวโวะ    เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลฯ สมาชิก

สภาเทศบาลฯ เขต 3   ผูท้รงเกียรติ ทุกท่าน  กระผม นายอดุลย์   แวโวะ   สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

     เขตที่ 3  กระผม  ขอเสนอก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี สมัยที่ 1  เป็น 

    วันที่  6  -  31  พฤษภาคม  2564 ครับ  ขอผูร้ับรองครับ 
 

นายมาหะมะรอสีดี   อุชะมิ รับรองเป็นเอกฉันท์  ท่านใด เห็นชอบก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี  

เลขานุการสภาเทศบาลฯ สมัยที่ 1   มีก าหนดไม่เกิน 30  วัน 
 

มติท่ีประชุม   -เห็นชอบด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์    
 

นายมาหะมะรอสีดี   อุชะมิ -ก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี สมัยที่ 2  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด 

เลขานุการสภาเทศบาลฯ จะเสนอเป็นวันใด เชิญครับ 
 

นายอดุลย์   สามะ    เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลฯ 

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 3  ผูท้รงเกียรติทุกท่าน กระผม นายอดุลย์   สามะ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3   

/กระผม  ขอเสนอ... 
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กระผม  ขอเสนอก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี สมัยที่ 2  เป็นวันที่  1  -  

30  มิถุนายน  2564 ครับ  ขอผูร้ับรองครับ 
 

นายมาหะมะรอสีดี   อุชะมิ รับรองเป็นเอกฉันท์  ท่านใด เห็นชอบก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี 

เลขานุการสภาทศบาลฯ  สมัยที่ 2  มีก าหนดไม่เกิน 30  วัน 
 

มติท่ีประชุม   -เห็นชอบด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์    
 

นายมาหะมะรอสีดี   อุชะมิ -ก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี สมัยที่ 3 สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด  

เลขานุการสภาเทศบาลฯ  จะเสนอเป็นวันใด เชิญครับ 
 

นายอนันต์   ฮะ     เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลฯ 

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 ผูท้รงเกียรต ทุกท่าน กระผม นายอนันต ์  ฮะ   สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2  

    กระผม  ขอเสนอก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี สมัยที่ 3  เป็นวันที่  15   

    สิงหาคม  ถึงวันที่  13  กันยายน  2564 ครับ  ขอผูร้ับรองครับ 
 

นายมาหะมะรอสีดี   อุชะมิ รับรองเป็นเอกฉันท์  ท่านใด เห็นชอบก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี 

เลขานุการสภาเทศบาลฯ สมัยที่ 3  มีก าหนดไม่เกิน 30  วัน 
 

มติท่ีประชุม   -เห็นชอบด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์    
 

นายมาหะมะรอสีดี   อุชะมิ -ก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี สมัยที่ 4  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด   

เลขานุการสภาเทศบาลฯ  จะเสนอเป็นวันใด เชิญครับ 
 

นายเด๊ะซามัน   ยูโซ๊ะ    เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลฯ  

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 3 ผูท้รงเกียรติ ทุกท่าน กระผม นายเด๊ะซามัน   ยูโซ๊ะ   สมาชิกสภาเทศบาลฯ  

    เขตที่ 3  กระผม  ขอเสนอก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี สมัยที่ 4  เป็น 

    วันที่  1 – 30 พฤศจกิายน     2564 ครับ  ขอผูร้ับรองครับ 
 

นายมาหะมะรอสีดี   อุชะมิ รับรองเป็นเอกฉันท์  ท่านใด เห็นชอบก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี  

เลขานุการสภาเทศบาลฯ สมัยที่ 4  มีก าหนดไม่เกิน 30  วัน 
 

มติท่ีประชุม   -เห็นชอบด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์   
  

นายมาหะมะรอสีดี   อุชะมิ -การก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี สมัยแรก ของปีถัดไป  ปี 2565  

เลขานุการสภาเทศบาลฯ ปกติเราจะก าหนดเป็นวันที่  1  กุมภาพันธ์ – 2  มีนาคม  2564 สมาชิกสภา 

    เทศบาลฯ ท่านใด จะเสนอเป็นวันใด เชิญครับ 

 

/นายเด๊ะซามัน   ยูโซ๊ะ… 
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นายเด๊ะซามัน   ยูโซ๊ะ    เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลฯ สมาชิก

สภาเทศบาลฯ เขต 3  ผูท้รงเกียรติ ทุกท่าน กระผม นายเด๊ะซามัน   ยูโซ๊ะ   สมาชิกสภาเทศบาลฯ  

เขตที่ 3  กระผม  ขอเสนอก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี สมัยแรก ของปี

ถัดไป  ปี 2565 เป็นวันที่  1  กุมภาพันธ์ – 2  มีนาคม  2564  ครับ  ขอผู้

รับรองครับ 
 

นายมาหะมะรอสีดี   อุชะมิ รับรองเป็นเอกฉันท์  ท่านใด เห็นชอบ การก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี   

เลขานุการสภาเทศบาลฯ สมัยแรก ของปีถัดไป  ปี 2565  มีก าหนดไม่เกิน 30  วัน 
 

มติท่ีประชุม   -เห็นชอบด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์    
 

สรุปว่า การก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี  2564 ก าหนดให้มี

การประชุม 4 สมัย ๆละไม่เกิน 30 วัน ดังนี้  

-สมัยประชุมสามัญประจ าปี สมัยที่  1  

ตั้งแต่วันที่  6 พฤษภาคม 2564  ถึงวันที่  31 พฤษภาคม  2564  
 

-สมัยประชุมสามัญประจ าปี สมัยที่  1  

ตั้งแต่วันที่  6 พฤษภาคม 2564  ถึงวันที่  31 พฤษภาคม  2564  
 

-สมัยประชุมสามัญประจ าปี สมัยที่  2  

ตั้งแต่วันที่  1   มิถุนายน 2564  ถึงวันที่  30 มิถุนายน  2564  
 

-สมัยประชุมสามัญประจ าปี สมัยที่  3  

ตั้งแต่วันที่  15 สิงหาคม 2564  ถึงวันที่  13 กันยายน  2564  
 

-สมัยประชุมสามัญประจ าปี สมัยที่  4  

ตั้งแต่วันที่  1  พฤศจิกายน 2564  ถึงวันที่  30 พฤศจิกายน 2564  
 

การก าหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ของปีถัดไป ปี  2565  

-สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก (สมัยที่  1) ของปี 2565  

ตั้งแต่วันที่  1  กุมภาพันธ์  2564  ถึงวันที่  2  มีนาคม  2564 
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์ 4.2  การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล 

ประธานสภาเทศบาลฯ   เมืองสะเตงนอก  เ ชิญเลขานุการสภาเทศบาลฯ  ได้ ชี้แจงข้อกฎหมาย  

    และด าเนินการต่อไปครับ   

 

/นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะมิ… 
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นายมาหะมะรอสีดี   อุชะมิ -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 

เลขานุการสภาเทศบาลฯ  พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2554  หมวด 8   

คณะกรรมการสภาท้องถิ่น ข้อ 103 (1)  คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วย

สมาชิกสภาท้องถิ่น มจี านวนไม่นอ้ยกว่าสามคน แตไ่ม่เกินเจ็ดคน ข้อ 104 

วรรคแรก คณะกรรมการสภาท้องถิ่น มีหน้าที่กระท ากิจการ หรอืพิจารณา

สอบสวนเรื่องใด ๆ อันอยู่ในกิจการของสภาท้องถิ่นแล้วรายงานต่อสภา

ท้องถิ่น 

 -ขอให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ได้ เสนอว่า ควรแต่งตั้ ง

กรรมการกี่คน เ ชิญครับ  
 

นายเด๊ะซามัน   ยูโซ๊ะ    เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลฯ  

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 3 ผูท้รงเกียรติ ทุกท่าน กระผม นายเด๊ะซามัน   ยูโซ๊ะ   สมาชิกสภาเทศบาลฯ  

    เขตที่ 3  กระผม  ขอเสนอ 5 คน ครับขอผู้รับรอง  
 

นายมาหะมะรอสีดี   อุชะมิ ให้การรับรองครบครับ   ท่านใด  จะเสนอเป็นอย่างอื่น เชิญครับ 

เลขานุการสภาเทศบาลฯ  
 

นายมะสดี   หะยียะปาร์    เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลฯ  

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 ผูท้รงเกียรติ ทุกท่านกระผม นายมะสดี   หะยียะปาร ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ  

    เขตที่ 1  กระผมขอเสนอ 3 คน ครับขอผู้รับรอง  
 

นายมาหะมะรอสีดี   อุชะมิ ให้การรับรองครบครับ   ท่านใด  จะเสนอเป็นอย่างอื่น เชิญครับ ไม่ม ี   

เลขานุการสภาเทศบาลฯ องค์ประชุมครบ ต่อไปจะขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลฯครับ สมาชิกสภา  

เทศบาลฯ ท่านใด เห็นชอบให้ก าหนดว่า ควรแต่งตั้ งกรรมการ 

จ านวน  5 คน โปรดยกมือ 
 

มติท่ีประชุม    -เห็นชอบ  จ านวน    6     คน 

 -ไม่เห็นชอบ  จ านวน    -      คน 

 -งดออกเสียง        จ านวน    1     คน 
 

ต่อไป สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดเห็นชอบให้ก าหนดว่า ควร

แต่งตั้ งกรรมการ จ านวน  3 คน โปรดยกมอื 
 

มติท่ีประชุม    -เห็นชอบ  จ านวน    10    คน 

 -ไม่เห็นชอบ  จ านวน     -      คน 

 -งดออกเสียง       จ านวน     1     คน 

/- เป็นอันว่า ... 
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 - เป็นอันว่า ที่ประชุม  มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้ งคณะกรรมการ

ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก จ านวน 3คน  
 

- เ ชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ได้ เสนอชื่อคณะกรรมการฯ 

คนที่  1  พร้อมขอผูร้ับรองด้วย 
 

นายเด๊ะซามัน   ยูโซ๊ะ    เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลฯ  

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 3 ผูท้รงเกียรติ ทุกท่าน กระผม นายเด๊ะซามัน   ยูโซ๊ะ   สมาชิกสภาเทศบาลฯ  

    เขตที่ 3  กระผม  ขอเสนอชื่อ นายมะสดี   หะยียะปาร์  สมาชิกสภา  

    เทศบาลฯ เขตที่  1  เป็นกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ คนที่  1  

ขอผู้รับรองครับ  
 

นายมาหะมะรอสีดี   อุชะมิ ให้การรับรองครบครับ  ตอ่ไป คณะกรรมการฯ คนที่ 2 เชิญท่านสมาชิก

เลขานุการสภาฯ เทศบาลฯ  สภาฯ ได้เสนอชื่อคณะกรรมการฯ คนที่  2 พร้อมขอผูร้ับรองด้วย 
  

นายมะสดี   หะยียะปาร์    เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลฯ  

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 ผูท้รงเกียรติ ทุกท่านกระผม นายมะสดี   หะยียะปาร์  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  

    เขตที่ 1  กระผมขอเสนอชื่อ นายอนันต์   ฮะ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  

เขตที่  2  เป็นกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ คนที่  2  ขอผู้

รับรองครับ  
 

นายมาหะมะรอสีดี   อุชะมิ ให้การรับรองครบครับ  ตอ่ไป คณะกรรมการฯ คนที่ 3 เชิญท่านสมาชิก 

เลขานุการสภาฯ    สภาเทศบาลฯ ได้เสนอชื่อคณะกรรมการฯ คนที่  3 พร้อมขอผูร้ับรอง 

    ด้วย 
 

นายดอเลาะ   สะหัดอีต า เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลฯ  

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 ผูท้รงเกียรติ ทุกท่านกระผม นายดอเลาะ   สะหัดอีต า  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  

เขตที่ 2  กระผม ขอเสนอชื่อ นายแวฮาซัน   แวหะยี  สมาชิกสภา

เทศบาลฯ เขตที่  1  เป็นกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ คนที่  3  

ขอผู้รับรองครับ  
 

นายมาหะมะรอสีดี   อุชะมิ ให้การรับรองครบครับ  องค์ประชุมครบจะถามมตทิี่ประชุม สมาชิกสภาท่าน

เลขานุการสภาฯ   ใดเห็นชอบให้แต่งตั้งสมาชิกสภาเทศบาลฯตามรายชื่อที่เสนอ จ านวน  3  คน   

เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมอืงสะเตงนอก 

โปรดยกมอื  

 

/สมาชิกสภาเทศบาลฯ… 
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สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด ไม่เห็นชอบให้แตง่ตั้งสมาชิกสภาเทศบาลฯ ตาม

รายชื่อที่เสนอ จ านวน  3  คน  เป็น คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

สภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก โปรดยกมอื  
 

มติท่ีประชุม   -เห็นชอบ ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ 
 

เป็นอันว่า สภาเทศบาลเมืองเมอืงสะเตงนอก ได้แตง่ตั้งคณะกรรมการ

ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก เป็นที่เรยีบร้อยแลว้  

จ านวน  3  คน ดังนี้ 

     1. นายมะสดี   หะยียะปาร์     สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตเลือกตั้งที่ 1 

     2. นายอนันต์   ฮะ               สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตเลือกตั้งที่ 2 

     3. นายแวฮาซัน   แวหะยี       สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตเลือกตั้งที่ 1  
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์  เชิญ นายอดุลย์ แวโวะ รองประธานสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก   

ประธานสภาเทศบาลฯ  ครับ  
   

นายอดุลย์   แวโวะ    เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลฯ  

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 3 ผูท้รงเกียรติ ทุกท่าน กระผม นายอดุลย์   แวโวะ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  

    เขตที่ 3   ในฐานะรองประธานสภาเทศบาลเมอืงสะเตงนอก  ขอขอบคุณ ท่าน 

    สมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน ที่ไว้วางใจได้เลือกใหก้ระผม เป็นรองประธาน 

สภาเทศบาลฯ กระผมจะท าหนา้ที่ที่ได้รับมอบหมายใหด้ีที่สุด  ขอบคุณครับ 
 

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่อง  อื่น ๆ   

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดมี เรื่องอื่น ๆ โปรดยกมือ  เ ชิญครับ  

ประธานสภาเทศบาลฯ    
 

นายแวฮาซัน   แวหะยี  เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ  

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1  ผูท้รงเกียรติ  ทุกท่าน  กระผม นายแวฮาซัน   แวหะยี   สมาชิกสภา

เทศบาลฯ เขตที่ 1  กระผมมีเรื่องเสนอขอให้แก้ปัญหาที่จอดรถใหก้ับประชาชน

ด้วย ขอบคุณครับ 
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดมี เรื่องอื่น ๆ โปรดยกมือ  เ ชิญครับ  

ประธานสภาเทศบาลฯ    
 

นางสาวน าทัย   อินอ่อน  เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ  

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 ผูท้รงเกียรติ  ทุกท่าน  ดิฉัน  นางสาวน าทัย   อินอ่อน สมาชิกสภา

เทศบาลฯ เขตที่ 2  ดิฉันเห็นด้วยกับท่านแวฮาซัน  แวหะยี  เสนอขอให้ 

/แก้ปัญหาที่จอดรถ... 
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แก้ปัญหาที่จอดรถใหก้ับประชาชน เพราะเวลาชาวบ้านมาติดตอ่ราชการ ที่

จอดรถแทบจะไม่มีเลย  ขอบคุณค่ะ 
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดมี เรื่องอื่น ๆ โปรดยกมือ  เ ชิญครับ  

ประธานสภาเทศบาลฯ    
 

นายอุสมาน   มะแซ เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลฯ  

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 3 ผูท้รงเกียรติ ทุกท่าน กระผม นายอุสมาน   มะแซ   สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

เขตที่ 3  กระผม ขอเสนอใหผู้บ้ริหารฯ แก้ปัญหาเรื่องขยะ เพราะตอนนีข้ยะ

เยอะมาก  ขอบคุณครับ 
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดมี เรื่องอื่น ๆ โปรดยกมือ  เ ชิญครับ  

ประธานสภาเทศบาลฯ    
 

นายมะสดี   หะยียะปาร์ เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลฯ  

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 ผูท้รงเกียรติ ทุกท่านกระผม นายมะสดี   หะยียะปาร์  สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

เขตที่ 1  กระผมขอเพิ่มเติมเรื่องขยะ มกีารร้องเรียนเป็นอันดับต้น ๆ ขอฝาก

ท่านผู้บริหารฯที่เพิ่งเขา้มาบริหารได้แก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในพื้นที่ในส่วน

นี ้และส่วนอื่น ๆ ดว้ย ขอบคุณครับ 
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดมี เรื่องอื่น ๆ โปรดยกมือ  เ ชิญครับไม่มี 

ประธานสภาเทศบาลฯ   ขอเชญิ  นายเสรี   เรืองกาญจน์  นายกเทศมนตรีเมอืงสะเตงนอก ได้ชีแ้จง 
 

นายเสรี   เรืองกาญจน์  สวัสดี  ท่านประธานสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ และข้าราชการที่ 

นายกเทศมนตรีฯ  เคารพทุกท่าน  ผมในฐานะนายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก ก่อนที่ไปในเรื่องที่ 

    ได้ซักถาม การท างานเพื่อสะเตงนอกเป็นงานที่หนักหน่วงพอสมควร วันแรกก็ 

   มีปัญหาแล้ว ผมก็ตั้งใจก่อนที่จะลงมาสมัครเลือกตั้ง ก็มีความตัง้ใจ เข้ามาก็รู้ 

   แล้ววา่มีปัญหาต้องท า ฉะนั้นทุกปัญหาผมยินดี รับฟังทุกท่าน ท่านสมาชิกฯ  

เวทีสภาฯเป็นเวทีของท่าน ท่านสามารถน าเสนอได้ทุกเรื่อง เพื่อต้องการ

แก้ปัญหาในทุกเรื่อง  ในพื้นที่สะเตงนอก เราในฐานะนักการเมือง  ตอนที่หา

เสียงทุกคนก็มีแนวทางในการหาเสียง ผมมีความคิดว่า จะท าให้สะเตงนอกก้าว

ไปข้างหน้า เราในที่นี้ ไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง หรือข้าราชการ เราต้องลบค า

ว่า อบต.สะเตงนอก ออกจากพื้นที่สะเตงนอกให้ได้ ให้ทุกคนในสะเตงนอก 

หรือใกล้เคียงใช้ค าว่าเทศบาลเมอืงสะเตงนอก ได้เสียที ค าว่า อบต.สะเตงนอก 

ต้องหายจากค าพูดของพ่อแม่พี่น้องชาวสะเตงนอก  ฉะนั้น โจทย์ปัญหาทุกคน 
 

/ต้องช่วยกันท างาน... 
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ต้องช่วยกันท างาน มีปัญหาอะไรนะครับ ยินดี เข้ามาพบปะผมเลย หรือทีมงาน

ได้เลย เดี๋ยวจะแนะน าให้รู้จักส่วนตัวผม ผมอยู่ในที่นี้พอสมควร ผมออกจากนี้

ไปประมาณ 6 ปี ก็ไม่ได้เข้ามาเลย  เข้ามาวันแรกคือวันจันทร์วันรับสมัคร   

วันที่ 2 คือวันที่หาเสียง  และวันที่ 3 คือวันที่ผมได้รับการเลือกตั้ง เพราะผมตั้ง

ปณิธานกับตัวเองว่า  ผมเข้ามาในที่นี้เป็นครั้งที่ 2  ผมจะเข้ามาอย่างมีศักดิ์

และศรีพอ เมื่อประชาชนไว้ใจแล้วให้ผมท างานภายในระยะเวลา 4 ปี หรือ 

1,460 วัน ฝากประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ และฝากพ่อแม่พี่น้องชาว    

สะเตงนอก ตอนที่เราหาเสียง ถ้ามีการประชุมสภาฯอยากให้ท่านเอาปัญหาทุ 

กด้าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องขยะโดยเฉพาะ และเรื่องโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่ง 2 กองนี้

ผมเป็นผู้ดูแลผมเจตนาที่จะมาดูแล 2 กองนี้ เพราะเป็นปัญหาใหญ่ในพื้นที่    

สะเตงนอก ท่านไม่ต้องเกรงใจผม เพราะผมก่อนมาสมัครก็ตั้งใจมาท างานแล้ว

มีอะไรกริ้งกร้างมาได้ หรือมาพบผมที่ห้องก็ได้ ผมขอแนะน าทีมงาน ซึ่งสมาชิก

สภาฯ บางท่านยังไม่รู้จัก  ตามล าดับ ดังนี้ 

    -นายศรัณย์พล   ลฬีหาวงศ ์(พี่โป้ง)  รองนายกเทศมนตรฯี  ดูแลกองศึกษา 

    -นายอับดุลเล๊าะ   อาเย๊าะแซ (จเิล๊าะ)รองนายกเทศมนตรฯี ดูแลส านักปลัด 

    -นางรัชนี   กาญจนานุชิต (พี่มิ้ง)รองนายกเทศมนตรีฯ ดูแลกองคลัง/นายก 

    -นายนัฏศาสตร ์  เลาะแม (แบมะ) ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ 

-นายต่วนมาหามะอับดูลคอเดร์  ต่วนกาจ ิ เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ 

    -นายสุกรี   เจ๊ะเงาะ (เจ๊ะกูมะ) เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ 

ทีนี้ ในส่วนของผู้บริหารฯ ท่านสามารถเข้ามาหาพวกเราได้ เลย

เพราะว่า ท างานร่วมกัน 1,460 วันนะครับ มันเป็นโจทย์ของเราเป็นโจทย์ใหญ่

นะครับ และต้องท าให้ค าว่า  อบต.สะเตงนอก ออกจากความรู้สึกชาวบ้านให้

ได้ ถามว่าไปไหน ไป อบต.สะเตงนอก เรารู้สึกแย่  เพราะเรายกฐานะมา 12 ปี  

เป็น เทศบาลเมืองสะเตงนอก แล้ว แต่ค าว่า อบต.สะเตงนอก ยังติดปาก

ชาวบ้านอยู่ เหตุผลเพราะอะไรครับ เหตุผลเพราะหลาย ๆ ด้าน ชาวบ้านยัง

รู้สึกว่า ยังไม่มีการพัฒนา เราต้องพัฒนา และเราต้องเปลี่ยนความรู้สึกตรงนี้

ของเขาให้ได้ ผมมั่นใจว่า สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหารฯ ทุกคนมีความรู้ ทุกคน

มีความสามารถ แต่ละท่านเอาความรู้ ความสามารถมาแชร์ความคิดกัน ผม

คนเดียวจะแก้ปัญหาสะเตงนอก ก็คงไม่ได้ทั้งหมด ทุกคนมีอะไรผมยินดี ตามที่

ท่านสมาชิกสภาฯได้น าเสนอ เพื่อแก้ปัญหาให้พ่อแม่พี่น้องให้ได้ 

1.การแก้ปัญหาที่จอดรถ ผมมาเทศบาลฯวันแรกก็หาที่จอดรถยาก

พอสมควรเหมอืนกัน เพราะเจ้าหน้าที่ของเราตอนนี ้ 100 กว่าชีวติ และส่วน 

 

/ใหญ่มีรถส่วนตัว... 
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ใหญ่มีรถส่วนตัวกันทั้งนั้น ก็จะน าไปหารอืกับผูบ้ริหารฯ และทีมงานเจ้าหน้าที่ 

ว่าจะท าอย่างไรกันดี ในส่วนของเจ้าหน้าที่ เพื่อให้รองรับความตอ้งการของพ่อ

แมพ่ี่นอ้งประชาชนของเราใหไ้ด้  

2. การแก้ปัญหาขยะ ดูในเฟสตอนนี้ ดังมาก เยอะมาก ตอนที่ผมเป็น

รองนายกฯ ผมก็ดูแลเรื่องนี้ แต่ช่วงนั้นก็ยังไม่ดังเท่านี้ ตอนนี้ เราเป็นสังคม

เมืองแล้วสะเตงนอก เพราะการขยายตัวจากเทศบาลนครยะลา สู่สะเตงนอก

อย่างรวดเร็ว  บ้านขึ้นเป็นดอกเห็ดเลย เพราะเทศบาลนครยะลา พื้นที่เต็มแล้ว 

พื้นที่ที่จะขยายดีที่สุดคือ พื้นที่สะเตงนอก จะไปท่าสาปก็ไม่ได้เพราะต้องข้าม

แม่น้ า การขยายตัวจะช้าหน่อย พอมาสะเตงนอก เราไม่มีสาธารณูปโภค

รองรับ การพัฒนาที่พร้อมกว่านี้ ก็ฝากทุกท่าน ฝากกองช่าง ด้วยช่วยส ารวจ

ให้สิ่งสาธารณูปโภค และโครงสร้างพื้นฐานตอบโจทย์ให้ได้ โดยเฉพาะ หมู่ 2  

หมู่ 10  หมู่ 9 และหมู่ 4 อพาร์ทเม้นขึ้นเป็นดอกเห็ดเลย พอมีคนอาศัย มันเลย

เกิดปัญหาตามมา ผมยินดีรับฟังทุกปัญหา มาช่วยกันคิด ช่วยกันสร้างสรรให้

สะเตงนอก เป็นเมืองซะที ให้ทุกคนมีความรู้สกึว่าตอนที่เราหาเสียงอยู่ 2 เดือน 

เรารับปากกับชาวบ้านว่า จะท าอย่างไรบ้าง  เรารู้ทุกปัญหาแล้ว ทุกท่านรู้ 

เพราะทุกท่านลงพื้นที่หมด ชาวบ้านมีปัญหาอะไร ต้องการอะไร ท่านเอามา

บอกผม ผมพร้อมรับฟังทุกปัญหา และช่วยกันคิดว่า เราจะไปข้างหน้าด้วยวิธี

ไหน  ให้รวดเร็วและถูกต้อง  ขอขอบคุณประธานสภาเทศบาลฯอีกครั้งที่ได้ให้

ผมได้พูดคุยและแนะน าทีมงานผู้บริหารฯ  และหวังว่าทุกท่านที่อยู่ในห้องนี ้ 

เรามีจุดมุ่งหมายเดียวกัน คือ สะเตงนอก ตอ้งพัฒนาและสะเตงนอกต้องลบค า

ว่า อบต.สะเตงนอก ออกจากพื้นที่สะเตงนอก และพื้นที่ใกล้เคียง ครับวันนี ้

ต้องขอขอบคุณท่านประธานสภาฯ อีกครั้งหนึ่ง ขอบคุณครับ 
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดมี เรื่องอื่น ๆ โปรดยกมือ  เ ชิญครับ  

ประธานสภาเทศบาลฯ  ไม่ม ี กระผมในฐานะประธานสภาเทศบาลฯ ขอขอบคุณทุกท่านมา  ณ โอกาส

นีอ้ีกครั้งหนึ่งที่ได้เสนอชื่อกระผมให้เป็นประธานสภาเทศบาลฯ  ขอปิดประชุม 
 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 

  ปิดประชุม    เวลา    14.15  น. 

 

                                                      (ลงช่ือ)                                    ผูบ้ันทึกรายงานการประชุม 

                                                                  (นายมาหะมะรอสีดี   อุชะมิ) 

                                                         เลขานุการสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก 

 



รายงานการตรวจสอบ 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมอืงสะเตงนอก 

ครั้งแรก  ประจ าปี  2564   

ประชุมเมื่อวันพุธที่   5  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2564 

ของคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

เสนอ  สภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก 

******************** 
 

1. ต้นเรื่อง 

  สภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก ได้มกีารประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก ครั้งแรก  ประจ าปี  

2564  เมื่อวันพุธที่   5  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2564 
 

2. ข้อเท็จจรงิ /ความเห็นของคณะกรรมการฯ 

  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ  ได้ก าหนดตรวจสอบรายงานการประชุมสภา

เทศบาลฯ ดังกล่าวข้างต้น  เมื่อวันอังคารที่   11    เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2564   เวลา   10.30 น.– 12.00  น.      

ณ  หอ้งประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  จ านวน      22      หน้า แล้ว เห็นว่า ถูกต้อง  และครบถ้วนตรง

ตาม ที่ได้มกีารประชุมทุกประการ 
 

3. ข้อระเบียบ 

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. 2547  แก้ไข

เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2554  หมวด  2 การประชุม  ขอ้ 33     
 

  4. ข้อพิจารณา /ข้อเสนอแนะ 

  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  จึงขอรายงานมายัง สภาเทศบาลเมอืงสะเตงนอก 

เพื่อด าเนนิการต่อไป 

 

                                (ลงช่ือ)                            ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                                                (นายมะสดี   หะยียะปาร)์ 

                                     สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  เขต  1 

 

                                        (ลงชื่อ)                             คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                                                 (นายแวฮาซัน   แวหะยี) 

                                    สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงสะเตงนอก  เขต  1 

   

                                         (ลงชื่อ)                             คณะกรรมการตรวจรายงานฯ/เลขานุการ 

                                                      (นายอนันต์   ฮะ) 

                                   สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงสะเตงนอก  เขต  2 



    

         
 

การรับรองรายงานการประชุม 
 

  สภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  ได้มมีตริับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  

 ครั้งแรก   ประจ าปี   2564    เมื่อวันที ่   5    เดือน  พฤษภาคม        พ.ศ.  2564  . แล้ว 
 

  ในคราวประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก สมัยประชุม   สามัญ    สมัยที ่ 1   (ครั้งที่ 1  )   

ประจ าปี   2564 .  เมื่อวันศุกร์ที่    14      เดือน  พฤษภาคม     พ.ศ.  2564    

 

 

                             (ลงช่ือ)                              ผูร้ับรองรายงานการประชุม 

                             (นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ)์ 

                                  ประธานสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


