
  รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก 

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4  (คร้ังที่  1)  ประจ าปี  2564 

วันพุธที่   24   เดือน พฤศจกิายน   พ.ศ. 2564  เวลา  09.00  น. 

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก 

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

รายชื่อผู้มาประชุม 

ล าดับที่ 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   สะหัดอีตํา สมาชิกสภาฯ  เขตที่ 2   ดอเลาะ   สะหัดอีตํา  

11. นายสุพจน์   จันทร์เอียด สมาชิกสภาฯ  เขตที่ 2 สุพจน์   จันทร์เอียด  

12. นางสาวนําทัย   อินอ่อน สมาชิกสภาฯ  เขตที่ 2 นําทัย   อินอ่อน  

13. นายนภดล   ดวงแก้ว สมาชิกสภาฯ  เขตที่ 2 นภดล   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. นายมูฮําหมัดยากี   สามะ สมาชิกสภาฯ  เขตที่ 3      มูฮําหมัดยากี   สามะ  

18. นายอุสมาน   มะแซ สมาชิกสภาฯ  เขตที่ 3      อุสมาน   มะแซ  

19. นายมาหะมะรอสีดี   อุชะมิ เลขานุการสภาเทศบาลฯ  มาหะมะรอสีด ี  อุชะมิ  

 

รายชื่อผู้ไม่มาประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง สาเหตุ หมายเหตุ 

1. -    

2 -    

 

/มตี่อ... 
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รายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1. นายเสรี    เรืองกาญจน์ นายกเทศมนตรีฯ เสรี   เรืองกาญจน์  

2. นายศรัณย์พล   ลีฬหาวงศ์ รองนายกเทศมนตรฯี ศรัณย์พล   ลฬีหาวงศ์  

3. นายอับดุลเล๊าะ  อาเย๊าะแซ รองนายกเทศมนตรฯี อับดุลเล๊าะ   อาเย๊าะแซ   

4. นางรัชนี    กาญจนานุชิต รองนายกเทศมนตรฯี รัชน ี  กาญจนานุชติ  

5. นายนัฏศาสตร์   เลาะแม ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ นัฏศาสตร์   เลาะแม    

6. นายสุกรี   เจะ๊เงาะ เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ สุกรี   เจ๊ะเงาะ   

7. นายต่วนมาหามะอับดลูคอเดร ์ 

                            ต่วนกาจิ                                        
เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ ต่วนมาหามะอับดูลคอเดร ์

                       ต่วนกาจิ                                                                                                                                                      
 

8. นายอาฮาหมัด   ดือราแม รองปลัดเทศบาล อาฮาหมัด   ดอืราแม  

9. นางนุชนาฎ   จันทร์ขุน รองปลัดเทศบาล นุชนาฎ   จันทร์ขุน   

10. นางนงเยาว์   ไชยมณี หัวหนา้สํานักปลัด นงเยาว์   ไชยมณี  

11. นางนริศรา   สาและ  ผูอ้ํานวยการกองคลัง นรศิรา    สาและ  

12. นายภูวนาถ   พรหมยอด หัวหนา้ฝา่ยพัฒนาชุมชน ภูวนาถ    พรหมยอด รก.ผอ.กสค. 

13. นายบรรจง   ศรสีุข หัวหนา้ฝา่ยอํานวยการ บรรจง    ศรีสุข  

14. นางสาวอโณทัย  แก้วบรรดิฐ หัวหนา้ฝา่ยโยธา  อโณทัย   แก้วบรรดฐิ แทน ผอ.กองช่าง 

15. นางไลย์ลา   เบ็ญฤทธิ์ นวก.สุขาภบิาล ชํานาญการ ไลย์ลา    เบ็ญฤทธิ์ รก.ผอ.กอง สธ. 

16. นางสาวสิรกิร   สุระคําแหง นักประชาสัมพันธ์ ชํานาญการ สิรกิร   สุระคําแหง  

17. นายอิบรอเฮง   สะมะลี นักสันทนาการ ชํานาญการ อิบรอเฮง   สะมะลี แทน ผอ.กศ 

18. นางสาวคมตา   ไชยหมาน นวก.ตรวจสอบภายใน  ปก. คมตา   ไชยหมาน  

19. นางสาวสุกัลยา   สมถวนิช เจ้าพนักงานธุรการ ชง. สุกัลยา   สมถวนิช  

20.  นางสาวนิพาตีเมา๊ะ   บันสุรี เจ้าพนักงานธุรการ ปง. นิพาตีเม๊าะ   บันสุรี  

21. นายนิอัสรันธ์   สือเตาะ ผูส้ังเกตการณ์ นิอัสรันธ์   สอืเตาะ นศ.ราชภัฎยะลา 

22. นายมุสตาซา   ยูโซ๊ะ ผูส้ังเกตการณ์ มุสตาซา   ยูโซ๊ะ นศ.ราชภัฎยะลา 

23 นางสาวโสรญา   สาหลํา ผูส้ังเกตการณ์ โสรญา   สาหลํา นศ.ราชภัฎยะลา 

24 นางสาวมาริษา  เจะแว ผูส้ังเกตการณ์ มาริษา  เจะแว นศ.ราชภัฎยะลา 

     
 

  
หมายเหตุ  ผูม้าประชุม    19     คน  ผูไ้ม่มาประชุม           - คน 

  ผูล้าประชุม    -          คน  ผูเ้ข้าร่วมประชุม           24 คน 

 

/เปิดประชุม... 
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เปิดประชุม เวลา   09.00  น. 
 

นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะมิ     บัดนี้   ถึ ง เวลาประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก และ           

เลขานุการสภาเทศบาลฯ มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ อยู่ในที่ประชุมครบองค์ประชุม ขอเรียน  

เ ชิญท่านประธานสภาเทศบาลฯ นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ ดําเนินการ

ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  ต่อไป 
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์ เรียน คณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ และ พนักงานเทศบาลฯ          

ประธานสภาเทศบาลฯ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม  นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ 

 ประธานสภาเทศบาลเมอืงสะเตงนอก  ขอเปิดการประชุมสภาเทศบาล   

 เมืองสะเตงนอก สมัยสามัญ สมัยที่ 4 (ครั้งที่ 1) ประจําปี พ.ศ. 2564        

 วันพุธที่  24  เดือน พฤศจกิายน  พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น.  ณ   หอ้งประชุม  

 สภาเทศบาลเมอืงสะเตงนอก แหง่นี ้ขอดําเนนิการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระที่  1  เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ  

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์  1.1  การประกาศใช้แผนดําเนินงานเทศบาลเมืองสะเตงนอก ประจําปี 

ประธานสภาเทศบาลฯ  งบประมาณ  2565     

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 

2561  ข้อ 26 (2)  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาแผนการ

ดําเนินงานแล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อประกาศใช้เป็นแผนดําเนินงาน  ซึ่ง

เทศบาลเมืองสะเตงนอก ได้ประกาศ ใช้แล้ว  เมื่อวันที่  15  เดือน ตุลาคม  

พ.ศ. 2564  จงึเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 
 

1.2  การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2566 - 2570 

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 

2561  ข้อ 24   ซึ่งเทศบาลเมอืงสะเตงนอก ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  

พ.ศ. 2566 – 2570 แล้ว  เมื่อวันที่  20  เดือนตุลาคม  พ.ศ. 2564  จึงเรียน

มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 
 

1.3  สํานักปลัด ได้จัดทําโครงการพัฒนาบุคลากรฯ (ศึกษาดูงาน) ประจําปี 

งบประมาณ 2565 ซึ่งได้อบรมให้ความรู้ไปแล้ว เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 

2564 และกําหนดศึกษาดูงานตามโครงการฯ ที่จังหวัดพัทลุง (อบจ.พัทลุง)

และจังหวัดสงขลา (ทม.สิงหนคร) ตามกําหนดการที่ได้แจ้งเวียนไปแล้ว 

/เชญิ นายกเทศมนตรี...  
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นายเสรี   เรืองกาญจน์  เรียน  ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯและ

นายกเทศมนตรีฯ  ผูเ้ข้าร่วมประชุม ทุกท่าน กระผม นายเสรี   เรอืงกาญจน ์  นายกเทศมนตรี 

    เมืองสะเตงนอก  รายละเอียด การเดินทางไปศกึษาดูงาน  เรื่อง การบริหาร 

    จัดการที่ดีฯ ที่ อบจ.พัทลุง และ ทม.สิงหนคร  วันที่  26  พฤศจกิายน 2564  

อยากใหผู้ท้ี่มรีายชื่อ ถ้าไม่ติดอะไรขอให้เข้าร่วมทุกคน การแต่งกายให้ใส่เสื้อ

เหลือง และสวมทับด้วยสูทสีดํา เพื่อเป็นการให้เกียรติแก่เจ้าของสถานที่     

ที่เราจะไปศกึษาดูงาน กําหนดออกเดินทางพรอ้มเพรียงกัน เวลา 07.00 น.  
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์  -เชญิ เลขานุการสภาฯ 

ประธานสภาเทศบาลฯ        
 

นายมาหะมะรอสีดี   อุชะมิ เรียน ท่านประธานสภาฯ  คณะผูบ้ริหารฯ และสมาชิกสภาฯ ที่เคารพ ทุกท่าน

เลขานุการสภาฯ      ขออนุญาตแก้ไขระเบียบวาระประชุม และเพิ่มเติมในญัตติ  5.7  ญัตติ เพื่อ 

พิจารณาขออนุมัติการถอนคืนค่าธรรมเนียมที่ดิน   หน่วยงาน กองคลัง  

หน้าที่ 36 ตรงที่เป็นเหตุผล แก้ไขข้อความระเบียบกฎหมาย  จาก “ระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การ

เก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แก้ไข

เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561”  เป็น “ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า

ด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน และการ

ตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2547” ส่วนข้อความอื่น

เหมือนเดิม  และในญัตติ 5.7 เดิม เนื่องจากว่าผู้บริหารฯ ได้เสนอญัตติขอ

อนุมัติการถอนเงินรายรับ จากเดิม “จ านวน  4 ราย”  จํานวนเงินทั้งสิ้น  

122,429.- บาท  ขอเพิ่มอีก 6 ราย  รวมเป็น “จ านวน  10  ราย”  (หนังสือ 

11 ฉบับ)  รวมเป็นจํานวนเงิน ทั้งสิ้น  219,419.- บาท ซึ่งประธานสภาฯ ได้

อนุมัตใิห้เพิ่มในญัตตินี ้แล้ว ตามเอกสารที่ได้แจกแล้วนะครับ ขอบคุณครับ 
        

ที่ประชุม   -รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่  2  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา     

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์  -ตามเอกสารสําเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลเมอืงสะเตงนอก  

ประธานสภาเทศบาลฯ  สมัยประชุมสภาสามัญ  สมัยที่ 3  (ครั้งที่ 2)  ประจําปี  2564  เมื่อวันที่  30    

เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2564  ซึ่งได้จัดส่งให้ท่านสมาชิกฯ ก่อนการประชุม

ล่วงหน้าแล้ว เพื่อให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯได้ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 

/พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม… 
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พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2554  หมวด  2  การประชุม  

ข้อ  33  
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด ต้องการแก้ไข เพื่อความถูกต้อง หรอืไม่   

ประธานสภาเทศบาลฯ   หากไม่มี ก็จะถามมต ิที่ประชุมว่า จะรับรองรายงานการประชุมสภาฯ ครั้งที่ 

ผ่านมาหรือไม่ ก่อนที่ จะลงมติขอให้เลขานุการสภาฯ ได้นับองค์ประชุมตาม

ข้อบังคับการประชุมสภาฯ  ขอ้ 76 ก่อน  ถ้าไม่มี เชญิเลขานุการสภาฯ 
 

นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะมิ เรียน ท่านประธานสภาฯ  คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาฯ ที่เคารพ  

เลขานุการสภาฯ   ทุกท่าน  องค์ประชุมครบ ต่อไป จะถามมตทิี่ประชุมว่า จะรับรองรายงานการ 

 ประชุมสภาฯ ครั้งที่ผ่านมา หรือไม่  สมาชิกสภาฯ ท่านใด รับรองรายงาน 

การประชุมสภาเทศบาลเมอืงสะเตงนอก  สมัยประชุมสภาสามัญ  สมัยที่ 3      

(ครั้งที่  2) ประจําปี  2564  เมื่อที่   30  เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2564          

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก โปรดยกมือ สมาชิกสภาฯ 

 ท่านใด ไม่รับรอง  โปรดยกมอื ไม่ม ีถือว่าให้การรับรองครับ 
 

มติท่ีประชุม   -ให้การรับรองรายงานการประชุม   
 

ระเบียบวาระที่  3  เรื่อง  กระทู้ถาม 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์   -ไม่มี-  

ประธานสภาเทศบาลฯ  

 

มติท่ีประชุม   -รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่  4  เรื่อง  ที่คณะกรรมการสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก ตั้งข้ึนพิจารณา 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์   แล้วเสร็จ 

ประธานสภาเทศบาลฯ    -ไม่มี-  

 

มติท่ีประชุม    -รับทราบ  
 

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่อง ญัตติท่ีเสนอใหม่ 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์    5.1 ญัตติ เพื่อพิจารณาขออนุมัติเห็นชอบการรับมอบโครงการงาน 

ประธานสภาเทศบาลฯ        ก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัดยะลา  ต าบลสะเตงนอก  อ าเภอเมืองยะลา   

จั งห วัดยะลา  (สิ่ งก่อสร้ า ง   วัสดุ   อุปกรณ์   ครุภัณฑ์  และสิ่ ง

สาธารณูปโภค)   หนว่ยงาน ตรวจสอบภายใน      (เอกสารญัตติที่  5.1) 

                                        (ผู้เสนอญัตติ  นายเสรี   เรอืงกาญจน์  นายกเทศมนตรี)     

/ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย... 
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-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการ

บริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535  ข้อ 9 วรรคแรก  ในกรณีที่มผีูอุ้ทิศ 

พัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือให้สิทธิอัน

เกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุ นั้น ถ้าการกระทําดังกล่าวมีเงื่อนไข 

หรือมีภาระติดพัน หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น จะรับเอาพัสดุหรือ

สิทธินั้น ๆ ได้ต่อเมื่อได้รับเห็นชอบจากสภาหน่วยการบริหารราชการส่วน

ท้องถิ่น นั้น 
 

     -เชญิเลขานุการสภาฯ ชีแ้จง 
 

นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะมิ ไม่ทราบว่า ท่านผูบ้ริหารฯ จะชีแ้จงเองหรอืไม่ครับ   

เลขานุการสภาฯ    

 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์   เชญิ นายกเทศมนตรีฯ ครับ  

ประธานสภาเทศบาลฯ       

 

นายเสรี   เรืองกาญจน์  เรียน  ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯและ

นายกเทศมนตรีฯ  ผูเ้ข้าร่วมประชุม ทุกท่าน กระผม นายเสรี   เรืองกาญจน์   นายกเทศมนตรี 

เมืองสะเตงนอก  ขอชี้แจงรายละเอียด  ญัตติที่ 5.1 เพื่อพิจารณาขออนุมัติ

เห็นชอบการรับมอบโครงการงานก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัดยะลา  ตําบล  

สะเตงนอก  อําเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา  (สิ่งก่อสร้าง  วัสดุ  อุปกรณ์  

ครุภัณฑ ์และสิ่งสาธารณูปโภค)  หน่วยงาน ตรวจสอบภายใน  (ตามเอกสาร

ญัตติที่   5.1) ซึ่งถ้าเราเข้าใจคือว่า สนามกีฬาด้านหลังเทศบาล ที่ได้

ดําเนินการแล้ว ประกอบด้วย อาคารโซนด้านหน้า สนามฟุตบอล อัฒจันทร์ 

โรงยิม  ซึ่งโรงยิมนี้ก็ เป็นที่กักตัว เป็นโรงพยาบาลสนามรอบที่ผ่านมา 

สืบเนื่องจากเป็นงบของการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) สร้างเสร็จแล้วก็

ต้องโอนให้อยู่ในความรับผิดชอบท้องถิ่น  วันนี้ เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

การรับมอบสนามกีฬาแห่งนี้ ๆ เนื้อที่ 100 กว่าไร่ ยังมีพื้นที่อีกเยอะ ก็อย่างที่

ได้คุยกับ ผอ.กกท.เบื้องต้นว่า ปีนี้ คิดว่าจะมีงบของศูนย์ฟิตเนส ประมาณ   

3 ช้ัน พร้อมอุปกรณ์ประมาณ 17 ล้าน ซึ่งเราก็ได้กันพื้นที่ไว้แล้ว ด้านหน้า 

ข้าง ๆ กับที่ทําการด้านหน้า  อนาคต ตอนนี้ก็กําลังวิ่งงบประมาณกับ ท่าน 

สส.อยู่ ในส่วนถ้าเรารับโอนในเรื่องของสนามกีฬา ส่วนของลู่วิ่ง สปอร์ทไลท์ 

ตอนนี้กําลังให้ช่างได้ประมาณราคาเพื่อให้ท่าน สส. วิ่งงบประมาณลงมา 

อนาคตอาจจะเป็นสนามเหย้าของทีมยาลอซิตี้ ก็ได้ มีเป้าหมายที่ชัดเจน ขอ 
 

/ความร่วมมอืสมาชิกสภาฯ... 
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ความรว่มมอืสมาชิกสภาฯรับโอนเป็นของเราก่อน ถ้าไม่รับโอนเป็นของเราใน

ส่วนของเทศบาลไม่สามารถดําเนินการใด ๆ ได้ทั้งสิ้น ถ้าเรารับโอนแล้ว

หน่วยงานไหนที่จะใช้งานก็ต้องผ่านหน่วยงานเรา อย่างเอกสารที่ทุกคนมี 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหาร

ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535  ข้อ 9 วรรคแรก  ในกรณีที่มีผู้อุทิศพัสดุให้

เป็นกรรมสิทธิ์หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับ

พัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุ นั้น ถ้าการกระทําดังกล่าวมีเงื่อนไข หรือมี

ภาระติดพัน หนว่ยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น จะรับเอาพัสดุหรือสิทธินั้น 

ๆ ได้ต่อเมื่อได้รับเห็นชอบจากสภาหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น นั้น 

คือ สภาเทศบาลเมอืงสะเตงนอก แห่งนี้ อยู่ที่สมาชิกสภาฯ ของเราทุกท่านว่า

คิดอย่างไร แต่ที่เป็นที่ของเราอยู่แล้วถ้าจําไม่ผิดก็ 100 กว่าไร่ มอบให้ทาง 

กกท. สร้างสนามฟุตบอล โรงยิม พร้อมเครื่องเสียงด้วย ประมาณ 2 ล้าน 

ส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมการตรวจสอบจะให้ หน่วยตรวจสอบภายใน ชี้แจง

ครับ 
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์    เชญิฝา่ยตรวจสอบภายใน  

ประธานสภาเทศบาลฯ  

 

นางสาวคมตา   ไชยหมาน เรียน  ประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ คณะผูบ้ริหารฯ

นักวิชาการตรวจสอบภายใน และผูเ้ข้าร่วมประชุม ทุกท่าน  ดิฉัน นางสาวคมตา   ไชยหมาน   นักวิชาการ 

ตรวจสอบภายใน  ขอรายงานผลการตรวจสอบการถ่ายโอนภารกิจโครงการ

งานก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัดยะลา เพิ่มเติม  ดังนี้ 

ตามที่ เทศบาลเมืองสะเตงนอก ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

สนามกีฬาจังหวัดยะลา ตามคําสั่งเทศบาลเมืองสะเตงนอก ที่  430/2564   

ลงวันที่ 7 กันยายน 2564  เพื่อให้ผู้รับการแตง่ตัง้มหีนา้ที่ ดังตอ่ไปนี ้

1. ตรวจสอบ ปริมาณ ขนาด หรือจํานวน รวมถึงตรวจสอบคุณภาพ 

มาตรฐาน ของสิ่งก่อสร้าง เช่น  งานก่อสร้างอาคารอํานวยการ งานก่อสร้าง

อัฒจันทร์ประธาน งานก่อสร้างอัฒจันทร์กระถางคบเพลิง งานสนามฟุตบอล

ลู-่ลานกรฑีา งานก่อสร้างรัว้รอบโครงการ ตามโครงการทั้งหมด 

2. ตรวจสอบ ปริมาณ ขนาด หรอืจํานวน รวมถึงตรวจสอบคุณภาพ 

มาตรฐาน วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ ์เช่น งานติดตั้ง   พัดลมระบายอากาศ งาน

ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ งานติดตั้งกล้องวงจรปิดและ CCTV งานติดตั้ง

เหล็กดัดและมุ้งลวด งานติดตั้งมู่ลี่ งานติดตั้งป้ายตราสัญลักษณ์ กกท. งาน

ติดตัง้ป้ายชื่ออาคาร    ตามโครงการทั้งหมด 

/3. ตรวจสอบ… 
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3. ตรวจสอบ ปริมาณ ขนาด หรือจํานวน รวมถึงตรวจสอบคุณภาพ 

มาตรฐาน สิ่งสาธารณูปโภค เช่น งานถนน งานระบบไฟฟ้า งานระบบเมน

ประปา งานวางท่อระบายน้ํา ฯลฯ ตามโครงการทั้งหมด 

4. ประมาณค่าใช้จ่ายในการดูแล บํารุงรักษา สนามกีฬา ตาม

มาตรฐานสนามกีฬาประจําจังหวัด  โดยแยกประมาณการค่าใช้จ่ายต่าง ๆ 

เป็นรายปี 

5. ให้ข้อเสนอแนะการจัดระบบการบริหารสนามกีฬาประจําจังหวัด 

6. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 

ผลการตรวจสอบการถ่ายโอนภารกิจโครงการสนามกีฬาจังหวัดยะลา 

ตรวจสอบ วันท่ี 16 - 17 เดอืน กันยายน พ.ศ. 2564 
 

ล าดับ รายการ จ านวน หน่วย ใช้ได้ ใช้ไม่ได้ หมายเหตุ 

1. สนามฟุตบอลลู่-ลานกรีฑา 

1.1 สนามฟุตบอล 

 

1 

 

สนาม 

 

/ 

  

1.2 รางน้ําและขอบรอบลู่ใน 1 งาน /   

1.3 ขอบลู่รอบนอก พร้อมขอบกั้นลาน  

     กรีฑากับสนามฟุตบอล 

 

1 

 

งาน 

 

/ 

  

1.4 ลู่-ลานกรฑีา 1 งาน /   

1.5 ท่อระบายน้ํา พร้อมบ่อพัก 1 งาน /   

1.6 อุปกรณ์ตดิสนาม 

    - บ่อทรายกระโดดไกล 

    - บ่อน้ําวิ่งวบิาก 

    - แท่นขว้างจักร 

    - วงกลมทุ่มนํ้าหนัก 

    - ถาดกระโดดค้ําถ่อ พร้อมฝา 

    - เสาประตูฟุตบอล 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

บ่อ 

บ่อ 

แท่น 

แท่น 

แท่น 

ชุด 

 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

  

 1.7 ระบบรดน้ําสนามฟุตบอล 

    - โรงเก็บเครื่องปั๊มน้ํา พร้อมอุปกรณ์  

ติดตัง้ 

    - เครื่องสูบน้ําพร้อมมอเตอร์ขนาด 

ไม่ต่ํากว่า 30 Hp 

 

 

1 

 

1 

 

 

ชุด 

 

ชุด 

 

 

/ 

 

/ 

  

 

/มตี่อ หน้า 9... 
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ล าดับ รายการ จ านวน หน่วย ใช้ได้ ใช้ไม่ได้ หมายเหตุ 

     - ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ํา (ชนิดกันน้ํา) 

    - ถังน้ําแรงดัน 200 ลติร 

    - หัวสปริงเกอร์พรอ้มกุญแจวาล์ว 

1 

1 

2 

ชุด 

อัน 

ชุด 

/ 

/ 

/ 

  

1.8 รัว้เหล็กรอบลู่ 1 ชุด /   

2. อัฒจันทร ์กระถางคบเพลิง 55 เมตร 

งานสุขาภิบาล 

    - โถส้วมแบบนั่งยอง 

    - อ่างล้างหน้า พร้อมอุปกรณ์ 

    - ก๊อกอ่างหน้าแบบกด 

    - โถปัสสาวะชาย พร้อมอุปกรณ์ 

    - ระบบงานท่อน้ําดี น้ําเสีย ท่อเมน

ประปา 

    - ถังบําบัดน้ําเสีย แบบเกรอะ-กรองไร้

อากาศ 

    - ระบบไฟฟ้า (หมอ้แปลงไฟฟ้าพร้อม

อุปกรณ์ประกอบระบบไฟฟ้า) 

 

 

8 

6 

4 

4 

 

1 

 

2 

 

1 

 

 

ชุด 

ชุด 

ชุด 

ชุด 

 

 งาน 

 

ชุด 

 

งาน 

 

 

/ 

/ 

/ 

/ 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

  

3. อัฒจันทร ์ประธาน 95 เมตร 

งานสุขาภิบาล 

    - โถส้วมชนิดนั่งยองฐานสูง 

    - โถส้วมชนิดนั่งราบ แบบตักราด 

    - โถส้วมชนิดนั่งราบ มีถังพักน้ํา 

    - โถปัสสาวะชาย พร้อมฟลัชวาวล์ 

    - อ่างล้างหน้า/ก๊อกน้ําล้างหน้า/หิ้งวาง

ของ/กระจกเงา 

    - ถังบําบัดน้ําเสีย แบบเกรอะ- กรองไร้

อากาศ 

    - ถังเก็บน้ําสํารอง ขนาดความจุ  

2,500 ลิตร 

    - มอเตอร์ปั๊มน้ําครบชุด 

    - ระบบระบายน้ํารอบอาคาร 

 

 

 

8 

33 

6 

23 

 

42 

 

4 

 

2 

1 

1 

 

 

 

ชุด 

ชุด 

ชุด 

ชุด  

 

ชุด 

 

ชุด 

 

ชุด 

 ชุด 

งาน 
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ล าดับ รายการ จ านวน หน่วย ใช้ได้ ใช้ไม่ได้ หมายเหตุ 

 งานระบบไฟฟ้า 

    - หมอ้แปลงไฟฟ้า พรอ้มอุปกรณ์

ประกอบของ กฟภ. 

    - เครื่องปรับอากาศขนาดไม่ตํ่ากว่า 

25,000 BTU 

 

 

1 

 

3 

 

 

ชุด 

 

ชุด 

 

 

/ 

 

/ 

  

4. อาคารอเนกประสงค์ 1,000 ที่น่ัง 

งานสุขาภิบาล 

    - โถส้วมชักโครก พร้อมฟลัชวาวล์

พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 

    - อ่างล้างหน้า พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 

    - กระจกเงาเจียร์ขอบ ขนาด 2x3 ฟุต 
 

ระบบน้ าประปา 

    - Package booter (ระบบเพิ่มแรงดันน้ํา

ภายในอาคาร) 
 

ระบบระบายน้ าเสียและท่ออากาศ 

    - ถังเก็บน้ํา ขนาด 4,000 ลติร 

    - ถังบําบัดน้ําเสีย แบบเกรอะ-กรองไร้

อากาศระบบระบายน้ําฝน 

    - ท่อระบายน้ําฝนรอบอาคาร 

    - บ่อพักน้ํา (ระบายน้ําฝนรอบอาคาร) 

    - บ่อปลอก (ระบบบําบัดน้ําเสีย) 
 

ระบบไฟฟ้า 

    - Ploy-pitch area lighting control 

(ระบบควบคุมไฟฟ้าส่องสว่าง) 

    - ไฟฟ้าส่องสว่างในอาคาร 

    - Fire Alarm Syste 
 

ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ 

    - ระบบควบคุมเทอร์โมสตัส และสวิทซ์ 

    - พัดลมระบายอากาศ 
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22 
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2 

1 

21 

2 
 

 

 

1 

72 

1 
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16 
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ชุด 

ชุด 

 
 

 

ชุด 

 
 

ชุด 

 

ชุด 

งาน 

ชุด 

ชุด 

 

 
 

ชุด 

ดวงโคม 

งาน 
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/ 
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ล าดับ รายการ จ านวน หน่วย ใช้ได้ ใช้ไม่ได้ หมายเหตุ 

 
 

ระบบสาธารณูปโภค 

    - หมอ้แปลงไฟฟ้า ขนาด 250 KVA 

    - เครื่องปรับอากาศ 

    - เครื่องขยายเสียง พร้อมอุปกรณ์ 
 

อุปกรณ์ภายในอาคารกีฬา

อเนกประสงค์ 1,000 ที่น่ัง 

    - อัฒจันทร์ แบบพับเก็บได้ 

    - แป้นบาสเกตบอล แบบเคลื่อนที่ได้ 

    - เสาวอลเลย์บอล พร้อมอุปกรณ์ 

 
 

 

1 

8 

1 

 

 

1 

1 

1 

 
 

 

ชุด 

ชุด 

ชุด 

 

 

ชุด 

ชุด 

ชุด 

 

 
 

/ 

/ 

/ 

 

 

/ 

/ 

/ 

  

 

ซึ่ง  คณะกรรมการตรวจสอบสนามกีฬาจังหวัดยะลา ได้ตรวจสอบ

รายการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่า รายการดังกล่าวฯ ข้างต้น ครบทุกรายการ 

และสามารถใช้งานได้จริงค่ะ   จึงรายงานมาเพื่อสภาเทศบาลฯ พิจารณาอนุมัติ

ต่อไป  ขอบคุณค่ะ 
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์ ขอบคุณครับ  เชญิ  นายกเทศมนตรีฯ 

ประธานสภาเทศบาลฯ    
 

นายเสรี   เรืองกาญจน์  เรียน  ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ และผู้เข้าร่วม

นายกเทศมนตรีฯ  ประชุม  ทุกท่าน  กระผม นายเสรี   เรอืงกาญจน์  นายกเทศมนตรีเมอืง  

สะเตงนอก  ขอเพิ่มเติม อย่างที่ผ่ายตรวจสอบฯ ได้ตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่อง 

พัสดุ  อุปกรณ์ และอาคารต่าง ๆ ที่ทาง กกท. ได้ก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว ซึ่ง

งบประมาณคร่าว ๆ อยู่ประมาณ 100 กว่าล้าน อาจจะมีช่วงที่ 2 ช่วงที่ 3    

ที่จะตามมา โครงการนี้ทุกจังหวัดที่ลงไป ผมได้ประสานงานหลายจังหวัดไม่

ว่าจะเป็นจังหวัดพัทลุง ส่วนมากจังหวัดปัตตานี ส่วนมากจะมาในรูปแบบการ

ทําบันทึกข้อตกลง MOU กับ กกท. ก่อนจะไปตรงนั้น มันต้องผ่านขั้นตอนของ

เราก่อน สนามแห่งนี้เป็นพื้นที่ของเรา ยังมีพื้นที่อีกเยอะ สามารถทําเป็น

สนามกีฬาของจังหวัดได้เลย เพราะตอนนี้ยังไม่มีสนามกีฬาที่เป็นของจังหวัด

เลย ถ้าแข่งกีฬา 1. ที่สนามพละ  2. ที่สนามจารู  3. ที่มาใหม่ยังไม่เสร็จ          

คือ  ม.ราชภัฎยะลา กําลังก่อสร้างอัฒจันทร์อยู่ ซึ่งสโมสรยาลอ ได้ทําความ

ตกลงกันว่า เป็นสนามเยือน สนามเหย้า ก็ชีแ้จงให้สมาชิกสภาฯ ทราบถ้าหาก 

/สงสัยตรงไหน... 
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สงสัยตรงไหนให้สอบถามได้ครับ ขอบคุณท่านประธานสภาฯ ครับ 
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์ ขอบคุณครับ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีขอ้อภปิราย ญัตติที่ 5.1  

ประธานสภาเทศบาลฯ  โปรดยกมอื   ไม่ม ี เชญิเลขานุการสภาฯ 
 

นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะมิ เรียน ท่านประธานสภาฯ  คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาฯ ที่เคารพ  

เลขานุการสภาฯ   ทุกท่าน  องค์ประชุมครบ ต่อไป จะถามมตทิี่ประชุมว่า สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

 ท่านใด อนุมัติเห็นชอบการรับมอบโครงการงานก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัด

ยะลา  ตําบลสะเตงนอก  อําเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา  (สิ่งก่อสร้าง  วัสดุ  

อุปกรณ์  ครุภัณฑ์ และสิ่งสาธารณูปโภค) ตามญัตติที่ 5.1  หน่วยงาน 

ตรวจสอบภายใน หรือไม่  โปรดยกมือ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด ไม่

อนุมัติเห็นชอบการรับมอบโครงการงานก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัดยะลาฯ 

ดังกล่าว หนว่ยงาน ตรวจสอบภายใน โปรดยกมอื    
 

มติท่ีประชุม -อนุมัติเห็นชอบการรับมอบโครงการงานก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัด

ยะลาฯ     จ านวน     17    เสียง                               

    -ไม่อนุมัติเห็นชอบฯ   จ านวน     -     เสียง 

    -งดออกเสียง    จ านวน     1     เสียง 
 

-เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติ อนุมัติเห็นชอบการรับมอบโครงการงาน

ก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัดยะลา  ตําบลสะเตงนอก  อําเภอเมืองยะลา  

จังหวัดยะลา  (สิ่งก่อสร้าง  วัสดุ  อุปกรณ์  ครุภัณฑ์ และสิ่งสาธารณูปโภค)   

หนว่ยงาน ตรวจสอบภายใน  
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์ 5.2  ญัตติ ขอความเห็นชอบรับถ่ายโอนภารกิจโครงการก่อสร้างระบบ  

ประธานสภาเทศบาลฯ  ประปาบาดาลขนาดใหญ่  หมู่ที่ 6  และหมู่ที่  13  ต าบลสะเตงนอก 

  หนว่ยงาน สํานักปลัด   (เอกสารญัตติท่ี 5.2) 

                                       (ผู้เสนอญัตติ  นายเสรี   เรอืงกาญจน์  นายกเทศมนตร)ี     

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการ

บริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535  ข้อ 9 วรรคแรก ในกรณีที่มีผู้อุทิศ

พัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือให้สิทธิอัน

เกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุ นั้น ถ้าการกระทําดังกล่าวมีเงื่อนไข 

หรือมีภาระติดพัน หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น จะรับเอาพัสดุหรือ

สิทธินั้น ๆ ได้ต่อเมื่อได้รับเห็นชอบจากสภาหน่วยการบริหารราชการส่วน

ท้องถิ่น นั้น 

/-เชญิผูบ้ริหารฯ ช้ีแจง... 
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  -เชญิผูบ้ริหารฯ ชีแ้จง 
 

นายเสรี   เรืองกาญจน์  เรียน  ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ และผู้เข้าร่วม

นายกเทศมนตรีฯ  ประชุม ทุกท่าน  กระผม  นายเสรี   เรอืงกาญจน ์ นายกเทศมนตรีเมอืง  

สะเตงนอก ญัตติ 5.2  ขอความเห็นชอบรับถ่ายโอนภารกิจโครงการก่อสร้าง

ระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่  หมูท่ี่ 6  และหมูท่ี่  13  ตําบลสะเตงนอก 

ซึ่งมี 2 จุด ด้วยกัน  จุดที่ 1 หมู่ 6 อยู่ที่สนามกีฬา ช่วงที่เป็นโรงพยาบาล

สนามก็สามารถใช้ได้แล้ว จุดที่ 2 อยู่ที่ หมู่ 13 อยู่หลังบาราเซาะ โรงเรียน

บ้านธารน้ําผึ้ง ก็แล้วเสร็จประปาสว่นนีเ้ป็นงบของจังหวัด การทําสัญญาอยู่ที่

จังหวัดทั้งหมด แต่อยู่ในพื้นที่ของเราพอก่อสร้างเสร็จ และมีการส่งมอบงาน

เรียบร้อยแลว้ ก็เหลอืแตก่ารรับโอนในส่วนของท้องถิ่น การรับโอนก็ต้องผ่าน

สมาชิกสภาฯ ต้องผ่านสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก แห่งนี้ ตามระเบียบฯ     

ที่กําหนดไว้   

ตามหนังสืออําเภอเมืองยะลา ด่วนที่สุด ที่ ยล 0118 / 6071  ลงวันที่ 

18 ตุลาคม 2564 เรื่อง การมอบหมายให้ดําเนินการโครงการแก้ไขปัญหาภัย

แล้งและน้ําท่วม ในพื้นที่ 76 จังหวัดทั่วประเทศ โดยอําเภอเมืองยะลา ได้

ดําเนินการก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 6 

และหมู่ที่ 13 ตําบลสะเตงนอก  เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอถ่ายโอนภารกิจ

มอบหมายให้เทศบาลเมืองสะเตงนอก เป็นผู้ดูแลรักษาทรัพย์สินของ

โครงการฯ ให้สามารถใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินของโครงการฯ ดังกล่าว โดย

ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในพื้นที่ตอ่ไป 

 เทศบาลเมืองสะเตงนอก มีความประสงค์ที่จะให้ที่ประชุมสภา

เทศบาลเมืองสะเตงนอก พิจารณาการรับถ่ายโอนภารกิจโครงการก่อสร้าง

ระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่  6 งบประมาณ  3,300,000.- บาท  

และ  หมู่ที่ 13 งบประมาณ  3,300,000.- บาท  ตําบลสะเตงนอก ในการ

เป็นผู้ดูแลรักษาทรัพย์สินของโครงการฯ ใหส้ามารถใช้ประโยชน์จากทรัพย์สิน

ของโครงการได้ โดยให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในพื้นที่ ในการแก้ไข

และบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ อันเนื่องมาจากภัย

แล้งและอุทกภัยในพืน้ที่ 

 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0808.2 / ว 6782 ลงวันที่ 11  

พฤศจิกายน  2563 เรื่อง ข้อหารือการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง 

ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  ข้อ 1 กรณี

ข้อหารอืเกี่ยวกับอํานาจของสภาท้องถิ่น ในการรับเอาพัสดุที่มผีูอุ้ทิศพัสดุให้ 

/เป็นกรรมสิทธิ์แก่องค์กร… 
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เป็นกรรมสิทธิ์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุ

หรอืมอบใหเ้ป็นผู้ดูแลพัสดุ เห็นวา่ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ

การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 3 ให้ยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับ

พัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุ ในกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 

ประกาศ ข้อบัญญัติ และข้อกําหนดใด ๆ ของหน่วยงานของรัฐที่อยู่ภายใต้

บังคับแห่งพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ

การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 3 มีเจตนารมณ์ให้ยกเลิก

บทบัญญัติเกี่ยวกับพัสดุ สําหรับกรณีอื่นที่มิได้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือ

การบริหารพัสดุ ก็ยังคงดําเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป หาก

ข้อเท็จจริงปรากฏว่า กรณีที่มีผู้อุทิศให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่หน่วยการบริหาร

ราชการส่วนท้องถิ่น หรือให้สิทธิ์เกี่ยวกับพัสดุ หรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น 

ถ้าการกระทําดงักล่าว มีเงื่อนไขหรือมีภาระติดพัน หน่วยการบริหารราชการ

ส่วนท้องถิ่น จะรับเอาพัสดุหรือสิทธิ์นั้น ๆ ได้ ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจาก

สภาหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และเป็นไปตามระเบียบอื่นที่

เกี่ยวข้อง แต่อย่างไรก็ดี หลังจากที่ได้รับพัสดุมาแล้วจะต้องดําเนินการตาม

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

ภาครัฐ พ.ศ. 2560 หมวด 9 การบริหารพัสดุ ต่อไป 
 

     จงึเรียนเสนอที่ประชุมสภาฯ เพื่อพิจารณา  ขอบคุณครับ 
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์ ขอบคุณครับ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีขอ้อภปิราย ญัตติที่ 5.2 

ประธานสภาเทศบาลฯ  โปรดยกมอื   เชญิ นายอดุลย์   แวโวะ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 
 

นายอดุลย์   แวโวะ  เรียน ประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  และผู้เข้าร่วม

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 ประชุม ทุกท่าน  กระผม นายอดุลย์   แวโวะ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 

ในฐานะ สมาชิกสภาเทศบาลฯ หมูท่ี่ 13  ได้รับเสียงสะท้อนของชาวบ้านมาว่า 

น้ําประปาใช้บริโภคไม่ได้ เพราะน้ําแดง ขอให้ตรวจสอบด้วยครับ 
      

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์ ขอบคุณครับ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีขอ้อภปิราย ญัตติที่ 5.2 

ประธานสภาเทศบาลฯ  โปรดยกมอื  ไม่ม ี เชิญ เลขานุการสภาฯ 
 

นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะมิ เรียน ท่านประธานสภาฯ  คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาฯ ที่เคารพ  

เลขานุการสภาฯ   ทุกท่าน  องค์ประชุมครบ ต่อไป จะถามมตทิี่ประชุมว่า สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

ท่านใด อนุมัตเิห็นชอบการรับถ่ายโอนภารกิจโครงการก่อสร้างระบบ ประปา

บาดาลขนาดใหญ่  หมูท่ี่ 6 และหมูท่ี่  13  ตําบลสะเตงนอก ญัตติ 5.2 

/หนว่ยงาน สํานักปลัด... 
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หนว่ยงาน สํานักปลัด หรือไม่  โปรดยกมือ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด ไม่

อนุมัตเิห็นชอบรับถ่ายโอนภารกิจโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาด

ใหญ่  หมู่ที่ 6 และหมู่ที่  13  ตําบลสะเตงนอก  หน่วยงาน สํานักปลัด โปรด

ยกมอื    
 

มติท่ีประชุม -อนุมัติเห็นชอบการรับถ่ายโอนภารกิจโครงการก่อสร้างระบบประปา

บาดาลขนาดใหญ่  หมู่ที่ 6  และหมู่ที่  13  ต าบลสะเตงนอก  

     จ านวน     17    เสียง                               

    -ไม่อนุมัติเห็นชอบฯ   จ านวน     -     เสียง 

    -งดออกเสียง    จ านวน     1     เสียง 
    

-เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติ อนุมัติเห็นชอบการรับถ่ายโอนภารกิจ

โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่  หมู่ที่ 6  และหมู่ที่ 13  

ตําบลสะเตงนอก หนว่ยงาน สํานักปลัด 
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ ์  5.3  ญัตติ  เพื่อพิจารณาขออนุมัติโอนเงนิงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

ประธานสภาเทศบาลฯ      งบประมาณ พ.ศ. 2565  เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   -เคร่ืองสแกน 

ลายน้ิวมือ  ชนิดบันทึกเวลาเข้าออกงาน  จ านวน  1 เครื่อง  เป็นเงิน 

10,000  บาท    หนว่ยงาน  สํานักปลัด    (เอกสารญัตติท่ี 5.3) 

    (ผู้เสนอญัตติ  นายเสรี   เรอืงกาญจน์   นายกเทศมนตรี) 
 

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563  หมวด 4 การโอนและแก้ไข

เปลี่ยนแปลงงบประมาณ   ข้อ 27  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบ

ลงทุน  โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทําให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน 

หรอืโอนไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
 

     -ขอเชญิผูบ้ริหารฯ ชีแ้จง 
 

นายเสรี   เรืองกาญจน์  เรียน  ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ และผู้เข้าร่วม

นายกเทศมนตรีฯ  ประชุม ทุกท่าน  กระผม  นายเสรี   เรอืงกาญจน ์  นายกเทศมนตรีเมอืง  

สะเตงนอก   โดยข้อสั่งการของนายกเทศมนตรี ให้สํานักปลัดเทศบาลเมือง   

สะเตงนอก ดําเนินการจัดซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ เพื่อควบคุมการลงเวลา

มาปฏิบัติราชการของพนักงานรักษาความสะอาด กองสาธารณสุข ในการมา

ปฏิบัติราชการจัดเก็บขยะในพื้นที่ตําบลสะเตงนอก  ซึ่งเริ่มเวลา 06.00 น.  
/จึงตอ้งติดต้ังเครื่อง... 
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จึงต้องติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือ  ชนิดบันทึกเวลาเข้าออกงาน  เพิ่มอีก  

จํานวน 1 เครื่อง  เป็นเงิน 10,000 บาท  สํานักปลัดเทศบาลเมืองสะเตงนอก 

จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

ไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ ดังนี้ 
 

โอน  จากเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 หน้า 22/ 142 แผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป           

งบดําเนินงาน  หมวดค่าวัสดุ  ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  ดังนี้ 
 

     -งบประมาณที่ตัง้ไว้             จํานวน          500,000    บาท 

-งบประมาณก่อนโอน  จํานวน          400,400    บาท 

     -จํานวนเงินที่โอนลด  จํานวน            10,000    บาท 

     -จํานวนเงินหลังโอน  จํานวน          390,400    บาท 
 

โอน  ไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ในแผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหาร

ทั่วไป  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ ์ ครุภัณฑส์ํานักงาน  -เครื่องสแกน 

ลายนิว้มอื  ชนิดบันทึกเวลาเข้าออกงาน  จํานวน  1 เครื่อง  ดังนี้ 

     -งบประมาณที่อนุมัติ  จํานวน              0.00     บาท 

     -งบประมาณก่อนโอน  จํานวน              0.00     บาท 

     -จํานวนเงินที่โอนเพิ่ม  จํานวน           10,000     บาท 

-จํานวนเงินหลังโอน           จํานวน           10,000     บาท  

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ  ชนิดบันทึกเวลาเข้า

ออกงาน  เป็นราคารวมค่าติดตั้ง  จํานวน  1 เครื่อง เป็นเงิน 10,000 บาท 

โดยจัดซือ้ตามคุณลักษณะบัญชรีาคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
 

   จงึเรียนเสนอที่ประชุมสภาฯ เพื่อพิจารณา  ขอบคุณครับ 
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดมีข้ออภิปราย  ญัตติที่  5.3 โปรดยกมอื  

ประธานสภาเทศบาลฯ  ไม่ม ี เ ชิญ เลขานุการสภาฯ   
  

นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะมิ เรียน ท่านประธานสภาฯ  คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาฯ ที่เคารพ  

เลขานุการสภาฯ   ทุกท่าน  องค์ประชุมครบ ต่อไป จะถามมตทิี่ประชุมว่า สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

ท่านใด อนุมัติเห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ 

พ.ศ. 2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ญัตติที่ 5.3  เครื่องสแกนลายนิ้วมือ  

ชนิดบันทึกเวลาเข้าออกงาน  จํานวน 1 เครื่อง  เป็นเงิน 10,000  บาท  ของ

หนว่ยงาน สํานักปลัด  โปรดยกมอื สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด ไม่อนุมัติ 

/เห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณฯ... 
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เห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณฯ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่รายการดังกล่าว 

โปรดยกมอื 
 

มติท่ีประชุม    -อนุมัติเห็นชอบให้โอนฯไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   

จ านวน   17    เสียง 

    -ไม่อนุมัติเห็นชอบให้โอนฯไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่    

จ านวน    -     เสียง 

    -งดออกเสียง     จ านวน     1    เสียง 

เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติ อนุมัติเห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณ

รายจ่าย ประจําปี พ.ศ. 2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ -เครื่องสแกน

ลายนิ้วมือ ชนิดบันทึกเวลาเข้าออกงาน จํานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 10,000.- 

บาท  ของหน่วยงาน สํานักปลัด 
        

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ ์  5.4  ญัตติ  เพื่อพิจารณาขออนุมัติโอนเงนิงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

ประธานสภาเทศบาลฯ  งบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  -เคร่ืองปรับ  

อากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบแขวน ขนาด 20,000  

บีทียู  จ านวน  1 เครื่อง  เป็นเงิน 30,600  บาท  หน่วยงาน  สํานักปลัด  

(เอกสารญัตติท่ี 5.4) 

    (ผู้เสนอญัตติ  นายเสรี   เรอืงกาญจน์   นายกเทศมนตรี)    

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563  หมวด 4 การโอนและแก้ไข

เปลี่ยนแปลงงบประมาณ   ข้อ 27  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบ

ลงทุน  โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทําให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน 

หรอืโอนไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
 

     -ขอเชญิผูบ้ริหารฯ ชีแ้จง 
 

นายเสรี   เรอืงกาญจน์  เรียน  ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลฯ และผูเ้ข้า

นายกเทศมนตรีฯ  ร่วมประชุม ทุกท่าน   กระผม  นายเสรี   เรอืงกาญจน์  นายกเทศมนตรีเมอืง                                                                                                                                                                                                                                                                                     

สะเตงนอก ขอให้รองอับดุลเล๊าะ  ช้ีแจงแทน 
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์ เ ชิญ นายอับดุลเล๊าะ  อาเย๊าะแซ รองนายกเทศมนตรีฯ      

ประธานสภาเทศบาลฯ      
 

นายอับดุลเล๊าะ  อาเย๊าะแซ   เรียน  ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ และผูเ้ข้าร่วม 

รองนายกเทศมนตรฯี  ประชุมทุกท่าน กระผม นายอับดุลเล๊าะ อาเย๊าะแซ  รองนายกเทศมนตรี 
/เมืองสะเตงนอก… 
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เมืองสะเตงนอก   เนื่องจากสํานักปลัดเทศบาลเมอืงสะเตงนอก ฝ่ายปกครอง 

ได้ย้ายโต๊ะปฏิบัติงานของพนักงาน ไปยังห้องด้านหน้ามุข อาคาร 2 เพื่อขยับ

ขยายพื้นที่การปฏิบัติงานของสํานักปลัดที่แออัด ซึ่งห้องดังกล่าวยังไม่มี

เครื่องปรับอากาศ จึงมีความจําเป็นต้องติดตั้งเครื่องปรับอากาศ เพื่อให้

อากาศถ่ายเทได้สะดวก ประกอบกับสํานักปลัดไม่ได้ตั้งงบประมาณในการ

ติดตั้งเครื่องปรับอากาศไว้  ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565  จงึมคีวามจําเป็นต้องโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็น

รายการใหม่ ดังนี้                                                                                                                                                                                                                                                             

โอน  จากเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 หน้า 22/ 142 แผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบ

ดําเนนิงาน หมวดค่าวัสดุ  ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  ดังนี้ 
 

     -งบประมาณที่ตัง้ไว้             จํานวน          500,000    บาท 

-งบประมาณก่อนโอน  จํานวน          500,000    บาท 

     -จํานวนเงินที่โอนลด  จํานวน            30,600    บาท 

     -จํานวนเงินหลังโอน  จํานวน           469,400    บาท 
5 

โอน  ไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ในแผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหาร

ทั่วไป  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ ์ ครุภัณฑส์ํานักงาน -เครื่องปรับอากาศ 

แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าค่าติดตั้ง)  แบบแขวน ขนาด 20,000  บีทียู 

จํานวน  1  เครื่อง  เป็นเงิน  30,600  บาท  ดังนี้ 
 

     -งบประมาณที่อนุมัติ  จํานวน             0.00     บาท 

     -งบประมาณก่อนโอน  จํานวน             0.00     บาท 

     -จํานวนเงินที่โอนเพิ่ม  จํานวน          30,600     บาท 

-จํานวนเงินหลังโอน           จํานวน         30,600     บาท  
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 

(ราคารวมค่าค่าติดตั้ง) แบบแขวน ขนาด 20,000  บีทียู จํานวน  1  เครื่อง   

เป็นเงิน  30,600  บาท โดยจัดซื้อตามคุณลักษณะบัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ ์ตั้งจา่ยจากเงินรายได้ 
 

   จงึเรียนเสนอที่ประชุมสภาฯ เพื่อพิจารณา  ขอบคุณครับ 
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์ ขอบคุณครับ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด  มีข้ออภิปราย  

ประธานสภาเทศบาลฯ  ญัตติที่  5.4 โปรดยกมอื  ไม่ม ี เ ชิญ เลขานุการสภาฯ  

/นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะมิ... 
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นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะมิ องค์ประชุมครบ จะขอมติที่ประชุมว่า สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด อนุมัติ

เลขานุการสภาฯ   เห็นชอบ ญัตติที่ 5.4 ให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ 

    พ.ศ. 2565  ไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ -เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน  

    (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบแขวน  ขนาด  20,000  บีทียู  จํานวน  1 เครื่อง  

    เป็นเงิน 30,600  บาท  หนว่ยงาน  สํานักปลัด  โปรดยกมอื  สมาชิกสภา 

    เทศบาลฯ ท่านใด  ไม่อนุมัติเห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณฯ ไปตั้งจ่ายเป็น

    รายการใหม่  รายการดังกล่าว โปรดยกมอื 
 

มติท่ีประชุม    -อนุมัติให้โอนฯไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่     จ านวน    17    เสียง 

    -ไม่อนุมัติให้โอนฯไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   จ านวน    -     เสียง 

    -งดออกเสียง      จ านวน     1    เสียง 
 

เป็นอันว่า  ที่ประชุมมีมติ  อนุมัติเห็นชอบ ให้โอนเงินงบประมาณ

รายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2565  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ -

เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบแขวน ขนาด 

20,000 บีทียู  จํานวน 1 เครื่อง  เป็นเงิน 30,600 บาท หน่วยงาน สํานักปลัด   
  

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์   5.5  ญัตติ เพื่อพิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

ประธานสภาเทศบาล     งบประมาณ  พ.ศ. 2565  เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   

-เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 2  จ านวน  2 

เคร่ือง เป็นเงนิ  60,000 บาท หนว่ยงาน สํานักปลัด (เอกสารญัตติท่ี 5.5) 

    (ผู้เสนอญัตติ  นายเสรี   เรอืงกาญจน์   นายกเทศมนตรี)    
 

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563  หมวด 4 การโอนและแก้ไข

เปลี่ยนแปลงงบประมาณ   ข้อ 27  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใน     

งบลงทุน  โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทําให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพ

เปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภา

ท้องถิ่น 
 

     -ขอเชญิผูบ้ริหารฯ ชีแ้จง 
 

นายอับดุลเล๊าะ  อาเย๊าะแซ   เรียน  ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ และผูเ้ข้าร่วม

รองนายกเทศมนตรฯี  ประชุมทุกท่าน กระผม นายอับดุลเล๊าะ  อาเย๊าะแซ รองนายกเทศมนตรี  

เมืองสะเตงนอก ด้วยสํานักปลัดเทศบาลเมอืงสะเตงนอก  มีความจําเป็นต้อง 

/โอนงบประมาณรายจ่าย... 
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โอนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปตั้งจ่ายเป็น

รายการใหม่ ในการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์เพิ่ม 

เนื่องจากสํานักปลัดได้ตั้งงบประมาณจัดซื้อครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์หรือ

อิ เล็กทรอนิกส์ ไว้แล้ว  ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 แต่คุณลักษณะพื้นฐานในการจัดซื้อครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ที่งานประชาสัมพันธ์ต้องการไม่ได้ตั้งไว้ใน 

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งงาน

ประชาสัมพันธ์ต้องใ ช้ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอิ เล็กทรอนิกส์  ใน

คุณลักษณะดังกล่าวในการตัดต่องานประชาสัมพันธ์ ใช้ทําสื่อประชาสัมพันธ์

ต่าง ๆ ดังนี้ 
 

 โอน  จากเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ

พ.ศ. 2565  หน้า 22/ 142  แผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบ

ดําเนนิงาน หมวดค่าวัสดุ  ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  ดังนี้ 
 

     -งบประมาณที่ตัง้ไว้             จํานวน          500,000    บาท 

-งบประมาณก่อนโอน  จํานวน          400,400    บาท 

     -จํานวนเงินที่โอนลด  จํานวน           60,000    บาท 

     -จํานวนเงินหลังโอน  จํานวน          340,400    บาท 
 

โอน  ไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ในแผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหาร

ทั่วไป  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  -เครื่องคอมพิวเตอร์

สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2  จํานวน  2 เครื่อง เป็นเงิน  60,000 บาท 

หนว่ยงาน สํานักปลัด  ดังนี้ 
 

     -งบประมาณที่อนุมัติ  จํานวน             0.00     บาท 

     -งบประมาณก่อนโอน  จํานวน             0.00     บาท 

     -จํานวนเงินที่โอนเพิ่ม  จํานวน          60,000     บาท 

-จํานวนเงินหลังโอน           จํานวน          60,000     บาท  
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ-เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล 

แบบที่ 2 (จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)  จํานวน  2 เครื่อง ๆละ  

30,000 บาท  รวมเป็นเงิน  60,000 บาท โดยจัดซื้อตามคุณลักษณะพื้นฐาน 

เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์ และ

ระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม  (รายการ 
 

/ลําดับที่ 8  ฉบับเดือน... 
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ลําดับที่ 8  ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ  ณ  วันที่  12 พฤษภาคม  

2563) 
  

จงึเรียนเสนอที่ประชุมสภาฯ เพื่อพิจารณา  ขอบคุณครับ 
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์ ขอบคุณครับ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด  มีข้ออภิปราย  

ประธานสภาเทศบาลฯ  ญัตติที่  5.5 โปรดยกมอื  ไม่ม ี เ ชิญ เลขานุการสภาฯ   
 

นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะมิ องค์ประชุมครบ จะขอมติที่ประชุมว่า สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด อนุมัติ

เลขานุการสภาฯ   เห็นชอบ ญัตติที่  5.5 ให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ  

    พ.ศ. 2565  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   -เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน

    ประมวลผล  แบบที่ 2 (จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว้)  จํานวน  2  

    เครื่อง ๆละ  30,000 บาท  รวมเป็นเงิน  60,000 บาท หน่วยงาน สํานักปลัด   

    โปรดยกมอื  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด  ไม่อนุมัติเห็นชอบให้โอนเงนิ 

    งบประมาณฯ ไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่  รายการดังกล่าว โปรด ยกมือ 
 

มติท่ีประชุม    -อนุมัติให้โอนฯไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่     จ านวน    15    เสียง 

    -ไม่อนุมัติให้โอนฯไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   จ านวน    -     เสียง 

    -งดออกเสียง      จ านวน     1    เสียง 
 

เป็นอันว่า  ที่ประชุมมีมติ  อนุมัติเห็นชอบ ให้โอนเงินงบประมาณ

รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ -เครื่อง

คอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 

19 นิ้ว) จํานวน  2 เครื่อง ๆละ  30,000 บาท  รวมเป็นเงิน  60,000 บาท 

หนว่ยงาน สํานักปลัด 
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์ 5.6  ญัตติ  เพื่อพิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 

ประธานสภาเทศบาลฯ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  -เก้าอี้ 

    ท างาน  จ านวน  2  ตัว   เป็นเงนิ   30,000  บาท   หนว่ยงาน สํานักปลัด   

(เอกสารญัตติท่ี 5.6) 

    (ผู้เสนอญัตติ  นายเสรี   เรอืงกาญจน์   นายกเทศมนตรี)   
 

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563  หมวด 4 การโอนและแก้ไข

เปลี่ยนแปลงงบประมาณ   ข้อ 27  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบ

ลงทุน  โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทําให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน 

/หรอืโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่... 
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หรอืโอนไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
 

     -ขอเชญิผูบ้ริหารฯ ชีแ้จง 
  

นายอับดุลเล๊าะ  อาเย๊าะแซ   เรียน  ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ และผูเ้ข้าร่วม

รองนายกเทศมนตรฯี  ประชุมทุกท่าน กระผม นายอับดุลเล๊าะ  อาเย๊าะแซ รองนายกเทศมนตรี  

เมืองสะเตงนอก ด้วยสํานักปลัดเทศบาลเมืองสะเตงนอก  มีความจําเป็นต้อง

โอนงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปตั้งจ่ายเป็น

รายการใหม่ เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ในเทศบัญญัติ ฯ 

ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน  เก้าอี้ทํางาน  เหตุผลเพราะเก้าอี้ที่ใช้หน้าห้อง

ประชุม สําหรับประธานในที่ประชุมเกิดการชํารุด เนื่องจากใช้งานมาเป็น

ระยะเวลานาน สํานักปลัด จึงมีความจําเป็นต้องซื้อมาทดแทนของเดิมที่เกิด

การชํารุดไม่สามารถซ่อมแซมได้ ดังนี้ 
 

โอน  จากเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565  หน้า 22/ 142  แผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป         

งบดําเนินงาน  หมวดค่าวัสดุ  ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  ดังนี้ 
 

     -งบประมาณที่ตัง้ไว้             จํานวน          500,000    บาท 

-งบประมาณก่อนโอน  จํานวน          400,400    บาท 

     -จํานวนเงินที่โอนลด  จํานวน           30,000    บาท 

     -จํานวนเงินหลังโอน  จํานวน          370,400    บาท 
 

โอน  ไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ในแผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหาร

ทั่วไป  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์สํานักงาน  -เก้าอี้ทํางาน  

จํานวน  2 ตัว  เป็นเงิน  30,000 บาท หนว่ยงาน สํานักปลัด  ดังนี้ 
 

     -งบประมาณที่อนุมัติ  จํานวน             0.00     บาท 

     -งบประมาณก่อนโอน  จํานวน             0.00     บาท 

     -จํานวนเงินที่โอนเพิ่ม  จํานวน          30,000     บาท 

-จํานวนเงินหลังโอน           จํานวน          30,000     บาท  

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ทํางาน จํานวน 2 ตัว ๆ ละ 15,000  บาท

รายละเอียดตามที่เทศบาลกําหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยใช้

ราคาท้องถิ่น หรอืราคาที่ซื้อได้อย่างประหยัด  
  

จงึเรียนเสนอที่ประชุมสภาฯ เพื่อพิจารณา  ขอบคุณครับ 

 

/นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์... 
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นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์ ขอบคุณครับ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด  มีข้ออภิปราย  

ประธานสภาเทศบาลฯ  ญัตติที่  5.6 โปรดยกมอื  ไม่ม ี เ ชิญ เลขานุการสภาฯ   
 

นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะมิ องค์ประชุมครบ จะขอมติที่ประชุมว่า สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด อนุมัติ

เลขานุการสภาฯ   เห็นชอบ ญัตติที่  5.6 ให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ  

    พ.ศ. 2565  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เก้าอี้ทํางาน จํานวน 2 ตัว เป็นเงิน 

    30,000 บาท   หน่วยงาน สํานักปลัด  โปรดยกมือ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

    ท่านใด  ไม่อนุมัติเห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณฯ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  

    รายการ ดังกล่าว โปรด ยกมือ 
 

มติท่ีประชุม    -อนุมัติให้โอนฯไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่     จ านวน    17    เสียง 

    -ไม่อนุมัติให้โอนฯไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   จ านวน    -     เสียง 

    -งดออกเสียง      จ านวน     1    เสียง 
 

เป็นอันว่า  ที่ประชุมมีมติ  อนุมัติเห็นชอบ ให้โอนเงินงบประมาณ

รายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ -เก้าอี้

ทํางาน  จํานวน 2 ตัว  เป็นเงิน  30,000  บาท   หน่วยงาน สํานักปลัด 
   

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์    5.7  ญัตติ เพื่อพิจารณาขออนุมัติการถอนคืนค่าธรรมเนียมที่ดิน   

ประธานสภาเทศบาลฯ  หนว่ยงาน กองคลัง  จ านวน  10  ราย (หนังสือ 11 ฉบับ)  เป็นจ านวนเงิน   

    219,419.- บาท     (เอกสารญัตติที่  5.7) 

    (ผู้เสนอญัตติ  นายเสรี   เรอืงกาญจน์   นายกเทศมนตรี)     
 

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิก

จ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2547   หมวด 9  การถอนคืนเงินรายรับและ

จําหนา่ยหนีสู้ญ                             

ข้อ. 96  วิธีปฏิบัติในการถอนคืนเงินรายรับ  ให้ปฏิบัติ ดังนี้ 

(2) ขอเงินคืนภายหลังจากปีงบประมาณที่รับเงินรายรับ เมื่อ

ตรวจสอบแล้วเห็นว่า ถูกต้อง ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ่ายขาดเงิน

สะสมได้โดยต้องได้รับอนุมัตจิากสภาท้องถิ่น 
 

  -ขอเชญิผูบ้ริหารฯ ช้ีแจง 
  

นายเสรี   เรอืงกาญจน์  เรียน  ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลฯ และผูเ้ข้า

นายกเทศมนตรีฯ  ร่วมประชุม ทุกท่าน   กระผม  นายเสรี   เรอืงกาญจน์  นายกเทศมนตรีเมอืง                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                         สะเตงนอก ขอให้รองรัชนี  ชีแ้จงแทน              /นายอับดุลอาซิซ  หะยปิียวงศ์... 
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นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์ เ ชิญ นางรัชนี    กาญจนานุชิต รองนายกเทศมนตรีฯ      

ประธานสภาเทศบาลฯ      
 

นางรัชนี   กาญจนานุชิต   เรียน  ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ และผูเ้ข้าร่วม 

รองนายกเทศมนตรฯี  ประชุมทุกท่าน ดิฉัน  นางรัชนี   กาญจนานุชิต   รองนายกเทศมนตรี 

เมืองสะเตงนอก   ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  เรื่อง  การเรียกเก็บ

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน กรณี 

การโอนและการจํานองอสังหาริมทรัพย์ ตามมาตรการสนับสนุนเขตพัฒนา

พิเศษเฉพาะกิจตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกําหนด ลงวันที่ 15 มีนาคม 

2564  ซึ่งสํานักงานที่ดินจังหวัดยะลา ได้มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในวัน

จดทะเบียนสิทธิในการโอนและจํานอง ในอัตราร้อยละ 2  ของราคาประเมิน

จากเจ้าของที่ดิน  จํานวน  10 ราย (หนังสือ 11 ฉบับ)  และได้นําส่งเงิน

ค่าธรรมเนียมมาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว ต่อมาได้มีประกาศ

ลดหย่อนค่าธรรมเนียม ลงเหลือร้อยละ 0.01 ซึ่งสํานักงานที่ดินได้ตรวจสอบ

เห็นว่า  การจดทะเบียนของบุคคลทั้ง 10  ราย (หนังสือ 11 ฉบับ) ข้างต้นนี ้

อ ยู่ ใ น เ ก ณ ฑ์ ไ ด้ รั บ ก า ร ล ด ห ย่ อ น ค่ า ธ ร ร ม เ นี ย ม ต า ม ป ร ะ ก า ศ

กระทรวงมหาดไทยฯ ดังกล่าว จึงได้ส่งเรื่องขอคืนค่าธรรมเนียมเพื่อถอนคืน

ค่าธรรมเนียม  กองคลัง เทศบาลเมืองสะเตงนอก จึงขออนุมัติถอนคืนเงิน

รายรับ ภายหลังจากปีงบประมาณที่รับเงินรายรับ เมื่อตรวจสอบแล้ว เห็นว่า

ถูกต้อง ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ่ายขาดเงินสะสมได้โดยต้องได้รับ

อนุมัตจิากสภาท้องถิ่น  เป็นจํานวนเงินทั้งสิน้  219,419.-บาท  ดังนี้ 

-ตามหนังสือ สํานักงานที่ดินจังหวัดยะลา ที่ ยล. 0020.2 / 11828  

  เรื่อง  การถอนคืนค่าธรรมเนียม  ลงวันที่  23  มิถุนายน  2564  

  -นายจรัส   เรอืงแก้ว   จ านวนเงนิ  19,167.- บาท   

-ตามหนังสือ  สํานักงานที่ดินจังหวัดยะลา ที่ ยล. 0020.2 / 11829 

 เรื่อง  การถอนคืนค่าธรรมเนียม  ลงวันที่  23  มิถุนายน  2564    

-นางสาวร้อยฮัน   ยามา  จ านวนเงนิ  28,017.- บาท   

-ตามหนังสือ สํานักงานที่ดินจังหวัดยะลา ที่ ยล. 0020.2 / 19989 

  เรื่อง  การถอนคืนค่าธรรมเนียม  ลงวันที่  1  พฤศจกิายน  2564   

-นายศักดิ์ดา   ลิ้มชนะชน  จ านวนเงนิ  32,158.- บาท   

-ตามหนังสือ สํานักงานที่ดินจังหวัดยะลา ที่ ยล. 0020.2 / 21206 

  เรื่อง  การถอนคืนค่าธรรมเนียม  ลงวันที่  10  พฤศจกิายน  2564    

-นางสาววรวรรณ   ทิวาลัย  จ านวนเงนิ  43,087.- บาท  

 /-ตามหนังสอื สํานักงานท่ีดนิ... 



                -25- 
 

-ตามหนังสือ สํานักงานที่ดินจังหวัดยะลา ที่ ยล. 0020.2 / 21369 

  เรื่อง  การถอนคืนค่าธรรมเนียม  ลงวันที่  17  พฤศจกิายน  2564    

-นางพนิดา   มะเด็ง   จ านวนเงนิ  3,228.- บาท 

  -ตามหนังสอื สํานักงานที่ดินจังหวัดยะลา ที่ ยล. 0020.2 / 21368 

  เรื่อง  การถอนคืนค่าธรรมเนียม  ลงวันที่  17  พฤศจกิายน  2564    

-นางพนิดา   มะเด็ง   จ านวนเงนิ  1,180.- บาท 

-ตามหนังสือ สํานักงานที่ดินจังหวัดยะลา ที่ ยล. 0020.2 / 21380 

  เรื่อง  การถอนคืนค่าธรรมเนียม  ลงวันที่  17  พฤศจกิายน  2564    

-นางฮาสน๊ะ   หะยียูโซ๊ะ  จ านวนเงนิ  13,701.- บาท   

-ตามหนังสือ สํานักงานที่ดินจังหวัดยะลา ที่ ยล. 0020.2 / 21516 

  เรื่อง  การถอนคืนค่าธรรมเนียม  ลงวันที่  19  พฤศจกิายน  2564    

-จ่าสิบเอกบุญฤทธิ์   อูมูดี  จ านวนเงนิ  18,532.- บาท   

-ตามหนังสือ สํานักงานที่ดินจังหวัดยะลา ที่ ยล. 0020.2 / 21603 

เรื่อง  การถอนคืนค่าธรรมเนียม  ลงวันที่  22  พฤศจกิายน  2564    

-นางสาวต่วนพารดีะ   ต่วนกอตอ จ านวนเงนิ  11,661.- บาท  

-ตามหนังสือ สํานักงานที่ดินจังหวัดยะลา ที่ ยล. 0020.2 / 21614 

  เรื่อง  การถอนคืนค่าธรรมเนียม  ลงวันที่  22  พฤศจกิายน  2564    

-นายสุไลมาน   มะ   จ านวนเงนิ  23,938.- บาท   

-ตามหนังสือ สํานักงานที่ดินจังหวัดยะลา ที่ ยล. 0020.2 / 21620 

  เรื่อง  การถอนคืนค่าธรรมเนียม  ลงวันที่  22  พฤศจกิายน  2564    

-นางสาวอรวินท์   ช าระ  จ านวนเงนิ  24,750.- บาท   
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์ ขอบคุณครับ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด  มีข้ออภิปราย  

ประธานสภาเทศบาลฯ  ญัตติที่  5.7 โปรดยกมอื  ไม่ม ี เ ชิญ เลขานุการสภาฯ   
 

นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะมิ องค์ประชุมครบ จะขอมติที่ประชุมว่า สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด อนุมัติ

เลขานุการสภาฯ   เห็นชอบญัตติที่  5.7การถอนคืนค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม

    ตามประมวลกฎหมายที่ดิน โดยจ่ายขาดเงินสะสม จํานวน  219,419.-บาท 

    ให้แก่บุคคล ทั้ง 10 ราย (รวมหนังสือ 11 ฉบับ) หน่วยงาน กองคลัง โปรด   

    ยกมอื  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด ไม่อนุมัตเิห็นชอบการถอนคืน 

    ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนติิกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดนิฯ  

    ให้แก่บุคคลฯ ดังกล่าว โปรดยกมอื 

/มตทิี่ประชุม... 
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มติท่ีประชุม    -อนุมัติเห็นชอบการถอนคนืค่าธรรมเนียมที่ดินฯ  จ านวน    17    เสียง  

    -ไม่อนุมัติเห็นชอบการถอนคนืค่าธรรมเนียมที่ดินฯ  จ านวน   -   เสียง  

    -งดออกเสียง           จ านวน      1    เสียง 
 

เป็นอันว่า  ที่ประชุมมมีต ิ อนุมัติเห็นชอบการถอนคืนค่าธรรมเนียม

จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน โดยจ่ายขาดเงิน

สะสม  จํานวน  219,419.- บาท  ให้แก่บุคคลทั้ง 10 ราย  (หนังสือ  11 ฉบับ)  

หนว่ยงาน กองคลัง   
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์ 5.8  ญัตติ  เพื่อพิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 

ประธานสภาเทศบาลฯ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ 

ส านักงาน–เต็นท์ผ้าใบพร้อมโครงเหล็กทรงโค้ง จ านวนเงิน 60,000.-

บาท  หนว่ยงาน  กองช่าง     (เอกสารญัตติท่ี 5.8) 

    (ผู้เสนอญัตติ  นายเสรี   เรอืงกาญจน์   นายกเทศมนตรี)    
 

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563  หมวด 4 การโอนและแก้ไข

เปลี่ยนแปลงงบประมาณ   ข้อ 27  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบ

ลงทุน  โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทําให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน 

หรอืโอนไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
 

     -ขอเชญิผูบ้ริหารฯ ชีแ้จง 
 

นายเสรี   เรอืงกาญจน์  เรียน  ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ และผูเ้ข้าร่วม

นายกเทศมนตรีฯ  ประชุม ทุกท่าน   กระผม นายเสรี   เรอืงกาญจน์   นายกเทศมนตรีเมอืง                                                                                                                                                                                                                                                                                     

สะเตงนอก ด้วยกองช่าง มีความประสงค์จะขอโอนงบประมาณรายจ่าย 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์

สํานักงาน –เต็นท์ผ้าใบพร้อมโครงเหล็กทรงโค้ง  จํานวนเงิน 60,000.-บาท 

เพื่อให้สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ เนื่องจาก ตอนนี้เหล็กแพงขึ้นอีก

เท่าตัว ทําให้งบประมาณที่ตัง้ไว้ในเทศบัญญัติฯ ไม่เพียงพอ  ดังนี้ 
 

โอนลด จากแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ

เคหะและชุมชน  งบบุคลากร  หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) ประเภท 

เงินเดอืนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  ตั้งจา่ยจากเงินรายได้  

     จํานวน    60,000.-   บาท 

 

/โอนเพิ่ม  ในแผนงาน… 
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โอนเพิ่ม  ในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ

เคหะและชุมชน  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภท ครุภัณฑ์สํานักงาน  

-เต็นท์ผ้าใบพร้อมโครงเหล็กทรงโค้ง   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  จํานวน   

60,000.- บาท ดังนี้ 

     -งบประมาณที่อนุมัติ  จํานวน      280,000.-     บาท 

     -งบประมาณก่อนโอน  จํานวน      280,000.-     บาท 

     -จํานวนเงินที่โอนเพิ่ม  จํานวน        60,000.-     บาท 

-จํานวนเงินหลังโอน           จํานวน      340,000.-     บาท  
 

   จงึเรียนเสนอที่ประชุมสภาฯ เพื่อพิจารณา  ขอบคุณครับ 
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีข้ออภิปราย  ญัตติที่  5.8 ปรดยกมอื  

ประธานสภาเทศบาลฯ  ไม่ม ี เ ชิญ เลขานุการสภาฯ   
  

นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะมิ องค์ประชุมครบ จะขอมติที่ประชุมว่า สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด อนุมัติ

เลขานุการสภาฯ   เห็นชอบ ญัตติที่  5.8 ให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ 

    พ.ศ. 2565  หมวดค่าครุภัณฑ ์ ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน–เต็นท์ผ้าใบพร้อม

    โครงเหล็กทรงโค้ง   จํานวนเงิน  60,000.-บาท   ของหน่วยงาน กองช่าง  

    โปรดยกมอื  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด  ไม่อนุมัติเห็นชอบให้โอนเงิน 

    งบประมาณฯ รายการ ดังกล่าว โปรด ยกมือ 
 

มติท่ีประชุม    -อนุมัติเห็นชอบให้โอนเงนิงบประมาณฯ       จ านวน     17   เสียง 

    -ไม่อนุมัติเห็นชอบให้โอนเงนิงบประมาณฯ    จ านวน      -    เสียง 

    -งดออกเสียง      จ านวน     1     เสียง 
 

เป็นอันว่า  ที่ประชุมมีมติ อนุมัติเห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณ

รายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2565  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภท

ครุภัณฑ์สํานักงาน–เต็นท์ผ้าใบพร้อมโครงเหล็กทรงโค้ง  จํานวนเงิน 

60,000.-บาท  ของหน่วยงาน กองชา่ง 
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์   5.9 ญัตติ เพื่อพิจารณาขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ

ประธานสภาเทศบาลฯ      รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  -โครงการก่อสร้างถนน 

คอนกรีตเสริมเหล็ก  สายลางา-ปายอ  หมู่ที่ 5  (โครงการกันเงิน)   

หนว่ยงาน  กองช่าง (เอกสารญัตติท่ี 5.9) 

    (ผู้เสนอญัตติ  นายเสรี   เรอืงกาญจน์   นายกเทศมนตรี)    

/-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย...   
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-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563   หมวด 4  การโอนและแก้ไข

เปลี่ยนแปลงงบประมาณ   ข้อ 29  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง

งบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ที่ทําให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน 

หรอืเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
  

-ขอเชญิผูบ้ริหารท้องถิ่น ชีแ้จง 
 

นายเสรี   เรืองกาญจน์    เรียน  ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ และผูเ้ข้าร่วม 

นายกเทศมนตรีฯ ประชุม ทุกท่าน   กระผม  นายเสรี   เรอืงกาญจน์   นายกเทศมนตรีเมอืง                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 สะเตงนอก   ญัตติที่ 5.9 เพื่อพิจารณาขออนุมัตแิก้ไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจง

 งบประมาณรายจา่ย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  -โครงการก่อสร้าง

 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายลางา-ปายอ  หมูท่ี ่5  (โครงการกันเงิน)    

 หนว่ยงาน  กองช่าง ตามเอกสารญัตติที่ 5.9 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  

ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2563   

หมวด 4  การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ   ข้อ 29  การแก้ไข

เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ที่ทําให้ลักษณะ  

ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้เป็นอํานาจ

อนุมัตขิองสภาท้องถิ่น 

   สืบเนื่องจากเมื่อเราลงตรวจหน้างานจริง ๆ ถนนสายนี้ตอนแรกเรา

เข้าใจ มบี้านเรือนอยู่สิบกว่าหลังคาเรือน พอไปตรวจหน้างานเสร็จแล้วดูด้าน

ซ้ายมือที่จะทางไปริมคลองชลประทาน ซึ่งข้างในไม่มีบ้านเลย ก็ได้มาพูดคุย

กับผู้นําในพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของโต๊ะอิหม่าม ผู้ช่วย และผู้นําชุมชน 

ตลอดชาวบ้านในพื้นที่ ทําให้มีการทําเรื่องขอเปลี่ยนแปลงขนาดของถนนตาม

เอกสารที่มีการลงรายชื่อผู้ขอเปลี่ยนแปลงคือ นายอับดุลเลาะ แลแง ซึ่งเป็น

โต๊ะอิหม่าม อยู่ที่ลางา และมีรายชื่อชาวบ้านที่ลงชื่อขอเปลี่ยนแปลงอยุ่ใน

เอกสาร  พอเราลงไปดูพื้นที่จริง ๆ อย่างที่เข้าใจกันว่า ถ้าเราทําเปลี่ยนแปลง

คําชี้แจงงบประมาณ ทําในส่วนของลางา-ปายอ ข้างใน จะมีประโยชน์ต่อ

ชาวบ้านอีกเยอะมาก ไม่ว่าจะเป็นช่วงของน้ําท่วม และช่วงของหน้าแล้ง ซึ่ง

ถนนสายนีค้ิดระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร เราทําไปแล้วช่วงหนึ่ง ประมาณ 

500 เมตร คําชี้แจงนี้ คือต่อจากช่วงที่ทําแล้ว ในส่วนบ้านเรือนพี่น้องที่อยู่ใน

พื้นที่  ถามว่า หมดมั้ย ยังไม่หมดนะครับ ยังเหลือระยะทางอีกประมาณ 1 

กิโลเมตร ก็ด้วยจากงบประมาณเทศบาลฯ ที่มจีํานวนจํากัด เราจะทําเป็น 

/ช่วง ๆ ช่วง 1 ช่วง 2 ช่วง 3… 
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ช่วง ๆ ช่วง 1 ช่วง 2 ช่วง 3 เพื่อตอบโจทย์พ่อแม่พี่น้องในพื้นที่ให้ได้ ส่วนนี้ขอ

ชีแ้จงให้สมาชิกสภาฯ ได้ทราบว่าโครงการฯ นี ้เราได้กันเงินงบประมาณไว้แล้ว 

แต่พอเราจะลงพื้นที่ไปดูหน้างาน แล้ว ไม่ใช่อย่างที่เราเข้าใจตอนแรก และ

ชาวบ้านเขาไม่เข้าใจ พอจะลงหน้างานก็เกิดปัญหาในเรื่องของรายละเอียด  

จึงเป็นเหตุให้มีการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณฯเพื่อให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดกับชาวบ้าน ดังนี้ 

จากค าชี้แจงเดิม  

ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 

2564  หน้า 87  แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุนหมวดค่า

ที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก สายลางา-ปายอ  หมู่ที่ 5  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายลางา-ปายอ  หมู่ที่ 5  ขนาดกว้าง 6.00 เมตร  

ยาว 160.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรอืพื้นที่ไม่น้อยกว่า 960.00 ตาราง

เมตร (ตามแบบแปลนของเทศบาล) ตั้งจา่ยจากเงินรายได้ 

เป็นค าชี้แจงใหม่   

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายลางา-ปายอ  

หมู่ที่ 5  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายลางา-ปายอ 

หมู่ที่ 5  ขนาดกว้าง 4.50 เมตร  ยาว  275.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร 

หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า  1,238.00 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนของ

เทศบาล) ตั้งจา่ยจากเงินรายได้ 
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีข้ออภิปราย ข้อ 5 .9  โปรดยกมอื  

ประธานสภาเทศบาลฯ  เ ชิญ นายกราซี    แวนะลัย  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่  1    
 

นายกราซี   แวนะลัย  เรียน ประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  และผู้เข้าร่วม

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 ประชุม ทุกท่าน  กระผม นายกราซี   แวนะลัย  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  

    เขตที่ 1   กระผม ไม่ได้มีปัญหาอะไร เห็นด้วยกับท่านนายกเทศมนตรีฯ  

    ทุกประการ 
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีข้ออภิปราย ข้อ 5 .9  โปรดยกมอื  

ประธานสภาเทศบาลฯ  ไม่ม ี เ ชิญ เลขานุการสภาฯ   
  

นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะมิ องค์ประชุมครบ จะขอมติที่ประชุมว่า สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด อนุมัติ

เลขานุการสภาฯ   เห็นชอบ  ญัตติที ่5.9  ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย 

/ประจําปีงบประมาณ... 
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ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 -โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

สายลางา-ปายอ  หมูท่ี่ 5  (โครงการกันเงิน) หน่วยงาน กองช่าง โปรดยกมือ  

 สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด  ไม่อนุมัตเิห็นชอบ ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง 

 คําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 -โครงการ

 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายลางา-ปายอ หมู่ที่ 5 (โครงการกันเงิน)   

 หนว่ยงาน กองชา่ง โปรดยกมอื 
 

มติท่ีประชุม    -อนุมัติเห็นชอบให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประมาณฯ       

            จ านวน     17    เสียง 

    -ไม่อนุมัติเห็นชอบให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประมาณฯ 

            จ านวน      -    เสยีง 

    -งดออกเสียง        จ านวน     1     เสียง 
 

เป็นอันว่า  ที่ประชุมมีมติ อนุมัติเห็นชอบให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคํา

ชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 -โครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายลางา-ปายอ หมู่ที่ 5 (โครงการกันเงิน)   

หนว่ยงาน  กองช่าง 
  

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์ 5.10  ญัตติ เพื่อพิจารณาขออนุมัติเห็นชอบรับโอนสาธารณูปโภคถนน     

ประธานสภาเทศบาลฯ  ทางเท้า ระบบระบายน้ า  โครงการจัดสรรที่ดิน ภัควัต 2 ให้เทศบาลเมือง 

สะเตงนอก บํารุงรักษา เมื่อได้โอนเป็นสาธารณประโยชน์แล้ว พร้อมกับรับ

มอบเงนิค่าบํารุงรักษาสาธารณูปโภค  จ านวน  59,080  บาท (เงินห้าหมื่น-   

เก้าพันแปดสิบบาทถ้วน)  ของหน่วยงาน กองชา่ง  (เอกสารญัตติท่ี 5.10)    

    (ผู้เสนอญัตติ  นายเสรี   เรอืงกาญจน์  นายกเทศมนตร)ี                             
 

     -ตามระเบียบคณะกรรมการจัดสรรที่ดนิกลาง  วา่ด้วยการโอน 

    สาธารณูปโภคให้แก่นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร หรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่น 

    และการขออนุมัตดิําเนนิการ เพื่อการบํารุงรักษาสาธารณูปโภค หรือ 

    ดําเนนิการจดทะเบียนโอนทรัพย์สินให้เป็นสาธารณประโยชน์  พ.ศ. 2559  
 

     -ขอเชญิผูบ้ริหารฯ ชีแ้จง 
  

นายเสรี   เรอืงกาญจน์  เรียน  ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ และผูเ้ข้า

นายกเทศมนตรีฯ  ร่วมประชุม ทุกท่าน   กระผม นายเสรี   เรืองกาญจน ์ นายกเทศมนตรีเมือง  

สะเตงนอก  ด้วยผูจ้ัดสรรที่ดินโครงการ ภัควัต 2  มีความประสงคพ์้นจาก 

/หนา้ที่บํารุงรักษา... 
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หน้าที่บํารุงรักษาสาธารณูปโภค  จึงขอให้ เทศบาลเมืองสะเตงนอก 

บํารุงรักษาถนน  ทางเท้า ระบบประปาของโครงการจัดสรรที่ดิน ภัควัต 2 

เมื่อได้โอนเป็นสาธารณประโยชน์แล้ว พร้อมกับรับมอบเงินค่าบํารุงรักษา

สาธารณูปโภค  จํานวนเงิน  59,080  บาท  ตามระเบียบคณะกรรมการ

จัดสรรที่ดินกลาง  ว่าด้วยการโอนสาธารณูปโภคให้แก่นิติบุคคลหมู่บ้าน

จัดสรร หรอืนิตบิุคคลตามกฎหมายอื่น และการขออนุมัติดําเนินการ เพื่อการ

บํารุงรักษาสาธารณูปโภค หรือดําเนินการจดทะเบียนโอนทรัพย์สินให้เป็น

สาธารณประโยชน์  พ.ศ. 2559  อยู่ในเขตหมู่บ้านสถิตภิรมย์ หมู่ที่  1 

ชาวบ้านเข้าใจว่าเป็นหน้าที่ของเทศบาลฯ ในการบํารุงรักษา เพราะปัจจุบันนี ้

เมื่อมีปัญหา ส่วนใหญ่ประชาชน ก็จะเข้ามาร้องเรียนเทศบาลฯ ให้ดําเนินการ

แก้ไขปัญหาใหอ้ยู่แล้ว 
 

     จงึนําเสนอต่อที่ประชุมสภาฯ เพื่อพิจารณาต่อไป 
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีข้ออภิปราย  ญัตติที่  5.1 โปรดยกมอื  

ประธานสภาเทศบาลฯ  ไม่ม ี เ ชิญ เลขานุการสภาฯ   
  

นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะมิ องค์ประชุมครบ จะขอมติที่ประชุมว่า  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด  อนุมัติ

เลขานุการสภาฯ   เห็นชอบญัตติที่  5.1 ให้รับโอนสาธารณูปโภคถนน  ทางเท้า ระบบระบายน้ํา 

    โครงการจัดสรรที่ดิน  ภัควัต 2  ให้เทศบาลเมืองสะเตงนอก  บํารุงรักษา  

    เมื่อได้โอนเป็นสาธารณประโยชน์แล้ว พร้อมกับรับมอบเงินคา่บํารุงรักษา 

    สาธารณูปโภค จ านวน  59,080 บาท (เงินห้าหมื่นเก้าพันแปดสิบบาทถ้วน)   

    ของหน่วยงาน กองชา่ง  โปรดยกมอื  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด ไม่อนุมัติ

    เห็นชอบให้รับโอนสาธารณูปโภคฯ พร้อมรับมอบเงินค่าบํารุงรักษาจํานวนฯ 

    ดังกล่าว โปรดยกมอื 
 

มติท่ีประชุม -อนุมัติเห็นชอบให้รับโอนสาธารณูปโภคถนน  ทางเท้า ระบบระบายน้ า  

โครงการจัดสรรท่ีดิน  ภัควัต 2     จ านวน     17    เสียง 

    -ไม่อนุมัติเห็นชอบให้รับโอนสาธารณูปโภคถนน ฯ 

             จ านวน      -    เสยีง 

    -งดออกเสียง        จ านวน      1     เสียง 
 

เป็นอันว่า  ที่ประชุมมีมติ อนุมัติเห็นชอบให้รับโอนสาธารณูปโภค

ถนน  ทางเท้า ระบบระบายน้ํา  โครงการจัดสรรที่ดิน  ภัควัต 2   หน่วยงาน  

กองชา่ง 

 /นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์… 
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นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์ 5.11 ญัตติ เพื่อพิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 

ประธานสภาเทศบาลฯ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่    

-ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษา และปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   เป็นเงิน   

150,000  บาท   หนว่ยงาน กองการศกึษา  (เอกสารญัตติท่ี 5.11) 

    (ผู้เสนอญัตติ  นายเสรี   เรอืงกาญจน์   นายกเทศมนตรี)    
 

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563  หมวด 4 การโอนและแก้ไข

เปลี่ยนแปลงงบประมาณ   ข้อ 27  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบ

ลงทุน  โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทําให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน 

หรอืโอนไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
 

-ขอเชญิผูบ้ริหารฯ ชีแ้จง 
 

นายเสรี   เรอืงกาญจน์  เรียน  ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลฯ และผูเ้ข้า

นายกเทศมนตรีฯ  ร่วมประชุม ทุกท่าน   กระผม  นายเสรี   เรอืงกาญจน์  นายกเทศมนตรีเมอืง                                                                                                                                                                                                                                                                                     

สะเตงนอก ขอให้รองศรัณย์พล  ชีแ้จงแทน 
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์ เ ชิญ นายศรัณย์พล    ลีฬหาวงศ์  รองนายกเทศมนตรีฯ      

ประธานสภาเทศบาลฯ      
 

นายศรัณย์พล    ลีฬหาวงศ์  เรียน  ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ และผูเ้ข้าร่วม 

รองนายกเทศมนตรฯี  ประชุมทุกท่าน กระผม  นายศรัณย์พล    ลีฬหาวงศ์   รองนายกเทศมนตรี 

เมืองสะเตงนอก   ด้วยกองการศึกษา มีความจําเป็นที่จะต้องตั้งจ่ายเป็น

รายการใหม่ ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 

2565 เนื่องจากไม่ได้ตั้งไว้ในเทศบัญญัติฯ ในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม

และนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

ประเภทค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าซ่อมแซม

บํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จํานวน 

150,000.-บาท เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 408  

ลําดับที ่34  ดังนี้ 

โอน  จากแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานกีฬา

และนันทนาการ หมวดค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   

ตั้งจา่ยจากเงินรายได้  ดังนี้ 

 

/-งบประมาณที่ตั้งไว้… 
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     -งบประมาณที่ตัง้ไว้             จํานวน        1,504,000    บาท 

-งบประมาณก่อนโอน  จํานวน        1,504,000    บาท 

     -จํานวนเงินที่โอนลด  จํานวน          150,000    บาท 

     -จํานวนเงินหลังโอน  จํานวน        1,354,000    บาท 
 

โอน  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม

และนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

ประเภทค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าซ่อมแซม

บํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้     

จํานวน 150,000.-บาท   ดังนี้ 
 

     -งบประมาณที่อนุมัติ  จํานวน             0.00     บาท 

     -งบประมาณก่อนโอน  จํานวน             0.00     บาท 

     -จํานวนเงินที่โอนเพิ่ม  จํานวน         150,000    บาท 

-จํานวนเงินหลังโอน           จํานวน         150,000    บาท  

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 408  ลําดับที่ 34  
 

จงึเรียนเสนอที่ประชุมสภาฯ เพื่อพิจารณา  ขอบคุณครับ 
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์ ขอบคุณครับ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด  มีข้ออภิปราย  

ประธานสภาเทศบาลฯ  ญัตติที่  5.11 โปรดยกมอื  ไม่มี  เ ชิญ เลขานุการสภาฯ   
 

นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะมิ องค์ประชุมครบ จะขอมติที่ประชุมว่า สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด อนุมัติ

เลขานุการสภาฯ   เห็นชอบ ญัตติที่ 5.11 ให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 

    พ.ศ. 2565 ไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ ในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ

    นันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท

    ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาและ

    ปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ตัง้จ่ายจากเงินรายได้ จํานวน 150,000.- บาท   

    หนว่ยงาน กองการศกึษา โปรดยกมอื สมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใด ไม่อนุมัติ

    เห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณฯ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ รายการดังกล่าว 

     โปรดยกมอื 
 

มติท่ีประชุม    -อนุมัติให้โอนฯไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่     จ านวน    17    เสียง 

    -ไม่อนุมัติให้โอนฯไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   จ านวน    -     เสียง 

    -งดออกเสียง      จ านวน     1    เสียง 
 

/เป็นอันว่า  ที่ประชุมมมีติ... 
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เป็นอันว่า  ที่ประชุมมีมติ  อนุมัติเห็นชอบ ให้โอนเงินงบประมาณ

รายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ใน

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ 

หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ตั้งจ่าย

จากเงนิรายได้ จํานวน 150,000.- บาท   หนว่ยงาน กองการศกึษา 
 

ระเบียบวาระที่  6  เรื่อง อื่น ๆ 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์ ขอให้นักศึกษาแนะนําตัว  เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงานของบุคลากร

ประธานสภาเทศบาลฯ  เทศบาลเมอืงสะเตงนอก  เ ชิญครับ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 

นางสาวโสรญา   สาหลํา  สวัสดีค่ะ  ดิฉัน นางสาวโสรญา   สาหลํา  นักศึกษาฝกึงานจากราชภัฎยะลา 

นศ.ราชภัฎยะลา  คณะมนุษยศาสตร์  สาขาสังคมศาสสตร์  ฝกึงานที่ กองสาธารณสุข ค่ะ 
 

นางสาวมาริษา  เจะแว  สวัสดีค่ะ  ดิฉัน นางสาวมาริษา  เจะแว   นักศึกษาฝกึงานจากราชภัฎยะลา 

นศ.ราชภัฎยะลา  สาขารัฐประศาสนศาสตร์  ฝกึงานที ่กองสาธารณสุขฯ ค่ะ 
 

นายมุสตาซา   ยูโซ๊ะ  สวัสดีครับ  กระผม นายมุสตาซา   ยูโซ๊ะ  นักศึกษาฝกึงานจากราชภัฎยะลา 

นศ.ราชภัฎยะลา  คณะรัฐศาสตร์ สาขาการปกครองและกฎหมายมหาชน ช้ันปีที่ 4  ฝึกงานที่ 

    สํานักปลัด ครับ 
 

นายนิอัสรันธ์   สอืเตาะ  สวัสดีครับ กระผม นายนิอัสรันธ์  สือเตาะ นักศึกษาฝึกงานจากราชภัฎยะลา 

นศ.ราชภัฎยะลา  คณะรัฐศาสตร์  สาขาการปกครองและกฎหมายมหาชน ฝึกงานที่ สํานักปลัด  

    ฝา่ยนิติการ ครับ  
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์ ขอบคุณครับ สมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใด มี เรื่องอื่นๆ  โปรดยกมอื  

ประธานสภาเทศบาลฯ  เ ชิญ นายแวฮาซัน  แวหะยี สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่  1    

นายแวฮาซัน  แวหะยี  เรียน ประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  และผู้เข้าร่วม

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 ประชุม ทุกท่าน  กระผม นายแวฮาซัน  แวหะยี   สมาชิกสภาเทศบาลฯ  

    เขตที่ 1  กระผมมเีรื่องจะสอบถาม และนําเสนอ ครับ  

-เรื่อง ถมทีด่้านหลังสํานักงาน สืบเนื่องจากเรื่องผมเป็นผู้เปิดประเด็นนี ้ ใ น

 สมัยประชุมสภาฯ ครั้งแรก แต่ว่า ตอนนี้ รู้สึกว่ายังไม่ขยับ เลยอยากจะ

 สอบถามไป ถึงผู้บริหารฯ ว่า เรื่องถึงไหนแล้ว และจะดําเนินเนินการ 

 เมื่อไหร ่เดือนไหน 

-เรื่อง ห้องประชุมสภาฯ ของเรา สังเกตไปบนเพดาน รู้สึกว่า มีรอยรั่ว จึง

อยากฝากไปยังผูบ้ริหารฯ ให้แก้ไขด้วย ขอบคุณครับ 
/นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์... 



-35- 
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์ ขอบคุณครับ สมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใด มี เรื่องอื่นๆ  โปรดยกมอื  

ประธานสภาเทศบาลฯ  เ ชิญ นางสาวนําทัย    อินอ่อน  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่  2   
    

นางสาวนําทัย   อินอ่อน  เรียน ประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  และผูเ้ข้าร่วม

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 ประชุม ทุกท่าน  ดิฉัน นางสาวนําทัย  อินอ่อน  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  

    เขตที่ 2  ดิฉันมีเรื่องจะสอบถาม และนําเสนอ   

    -เรื่อง ขยะ ทุกวันนี ้ตอนแรกเริ่มที่เข้ามาทํางาน เดือนแรก คือ ดีมากเลย  

    เก็บดี ดูแลดี แต่พอมาตอนนี้ เท่าที่ดิฉันเห็น คือ ทุกตรอก ทุกซอย มีปัญหา 

    ตรงที่ว่า บางซอยถนนสายหลักเก็บทุกวัน  พอเข้าไปในซอยนี้ 2-3 วันเข้าไป

    ครั้งหนึ่ง หมู่ 9  หมู่ 4 นี้มีบางซอย มีเสียงสะท้อนจากชาวบ้านมา อย่าลืม  

    นะค่ะ ทุกบ้านเวลาทําอาหาร ทํากับข้าว อีกอย่างหัวกุ้ง หัวปลา ถ้าเราไม่เก็บ

    ทุกวัน จะเหม็นขนาดไหน และพวกหมา พวกแมวก็คาบไปตามตรอก ซอย  

    นี่คอืปัญหาที่เกิดขึน้ในตอนนี ้ชาวบ้านบางซอย บอกว่าไม่เป็นไร 2-3 วัน  

    ค่อยมาเก็บก็ได้ ก็เลยเข้าทาง คืออยากฝากนายกเทศมนตรีฯ และรองปลัด

    นุชนาฎ ช่วยดูแลตรงนี้ด้วยนะค่ะ เสียงสะท้อนเยอะมากเลยเวลานี้ ถ้าเป็นไป

    ได้อยากให้รถขยะเข้าไปเก็บทุกวัน เมื่อก่อนนี้  สมมุติเก็บได้ 1000 กิโล ทุก

    วันนีเ้ก็บได้แค่ 100-200 กิโล บางที 9 โมง 10 โมง ล้างรถแล้ว ดูแล้วทําไม 

ไวจัง เก็บขยะยังไง อีกอย่างแถวโซนทางปั๊มน้ํามัน เยอะมากเลย เคยถาม 

   ชาวบ้าน ดิฉันลงพืน้ที่ตอนนีทุ้กวันเลยเรื่องขยะนี้ คือเราอยากจะให้ดูดี เพราะ

   เป็นหนา้ตาของชาวสะเตงนอก เราดว้ย ฝากผู้บริหารฯ ด้วย บ้านเมืองสะอาด

   ก็ด้วยหน้าตา ไม่ใชว่่า ไม่อาบน้ํา แล้วทาแป้ง ทาลิปสติก ดิฉันถามชาวบ้านว่า

   ทําไมต้องเอาขยะมาเททิง้หนา้ถนนใหญ่ดว้ย ก็บอกว่า รถไม่เข้าก็ จําเป็นต้อง 

เอามารวมอยู่ตรงนี ้ อยากฝากตรงนีม้าก ๆ เลย  ไม่ใช่วา่กองสาธารณสุขฯ  

ไม่ทํางาน ทํางานไม่ดี ไม่ใช่นะคะ คือดีมากในความรู้สึกของ ดิฉัน ช่วยกัน  

ทุกคน แต่ลูกน้องเราและเสียงสะท้อนจากชาวบ้าน ถ้าดูแลเก็บทุกซอย และ

ทุกวันขยะไม่มากหรอกค่ะ ดิฉันเดินเข้าไปถึงถามว่ากี่วันที่ไม่มา 3 วันแล้วไม่

เข้าไปเก็บเลย ชาวบ้านเขาก็ว่า 3 วัน 4 วัน ก็ไม่เป็นไร แต่ขอให้เข้ามา ถ้าเข้า

ได้ขอให้เข้าทุกวัน ฝากไว้แคน่ีน้ะคะ ขอบคุณค่ะ 
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์ ขอบคุณครับ สมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใด มี เรื่องอื่นๆ  โปรดยกมอื  

ประธานสภาเทศบาลฯ  เ ชิญ นายอุสมาน   มะแซ   สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่  3   
    

นายอุสมาน   มะแซ   เรียน ประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  และผูเ้ข้าร่วม

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 ประชุม ทุกท่าน  กระผม  นายอุสมาน   มะแซ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  

/เขตที่ 3 หมู่ที่ 3... 
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    เขตที่ 3 หมูท่ี่ 3 กระผม อยากฝากประธานสภาฯ ไปถึงผู้บริหารฯ เรื่องที่จะ

    พูดก็ได้รับเสียงสะท้อนจากชาวบ้านหลาย ๆ เรื่อง ครับ   

    1. ผมได้รับการรอ้งเรียนจากชาวบ้าน เรื่อง ถนนปากทางซอยลักษณมาน ซึ่ง

    ผมได้เคยอภิปราบนําเสนอแล้วในการประชุมครั้งที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่เคยเข้า

    ไปดําเนนิการแล้ว แตช่าวบ้านว่าไม่สมบูรณ์พอ เพราะว่าที่เจา้หนา้ที่เข้าไป 

    ดําเนินการเป็นแค่การปะถนน หลุมบ่ออย่างเดียว แต่ระดับถนนไม่เสมอกัน 

    เจ้าหน้าที่ยังไม่ไปดําเนินการ ชาวบ้านเลยมาร้องเรียนกับผมว่า ถ้าเป็นไปได้

    อยากให้ตัวแทนในเขตที่ 3 ให้มาปรึกษากับฝ่ายผู้บริหารฯว่า ให้เจ้าหน้าที่ไป

    ดําเนนิการชาวบ้านว่า ขอเวลาสัก 14 วัน  ให้เจ้าหน้าที่ไปดําเนินการให้ระดับ

    ถนนใหเ้สมอกัน  หากเจ้าหนา้ที่ไม่ดําเนนิการ  ภายใน 14 วัน  ชาวบ้านก็จะ 

    ระดมทุนเก็บคนละเล็กละน้อยเพื่อซื้ออุปกรณ์มาดําเนินการเอง ผมก็รับปาก

    มาเสนอฝ่ายผู้บริหารฯ ในจุดนี้  ผมอยากให้ฝ่ายบริหารฯได้กําชับเจ้าหน้าที่ที่

    เกี่ยวข้อง เข้าไปดําเนนิการด้วย เพื่อให้ความสะดวกของชาวบ้าน  เพราะ 

    ชาวบ้านเดือดรอ้นมาก เพราะรถที่สัญจรไปมา ทางนัน้ โดยเฉพาะรถเก๋ง  

    รถจะติดช่วงลา่งเสียหายทุกคัน ส่วนที่ทําไปแล้ว ชาวบ้านฝากขอบคุณมา  

    ฝากฝ่ายผู้บริหารฯ ด้วยครับ 

    2. เรื่องนี้สําคัญมาได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้าน จะขอรถ JCB ไปขุดลอก 

    หมู่ 3 ตอนนี้ หน้าฝน ยิ่งพื้นที่หมู่ 3 เขต 3  ถ้าฝนตกน้ํามันจะไหลไประดมที่

    หมู ่3 ทั้งหมด ถ้าเรารถ JCB ไปดําเนนิการ ตอนที่น้ํามี เราไม่สามารถจะ 

    ดําเนินการได้ แต่ตอนนี้ เข้าหน้าฝน แต่ฝนยังไม่ตก เราต้องขุดลอกเพื่อเป็น

    การแก้ไขปัญหา ล่วงหน้า  ตอนนีใ้นพืน้ที่เขตพืน้ที่ หมูท่ี่ 3 รถ JCB  สําคัญ 

    มาก อยากให้ฝ่ายบริหารฯ กําชับเจ้าหน้าที่ ให้ไปเร่งด่วนในจุดนี้   ถ้าจะเข้า

    ไปลงพืน้ที่เมื่อไหร ่ขอให้แจ้ง สมาชิกสภาฯ ในพืน้ที่ด้วย ผมได้รับเสียงสะท้อน

    ชาวบ้านว่า  ส่วนมากเจ้าหน้าที่รถ JCB ไปทํางาน ใช้เวลาเพียงเล็กน้อยเท่า

    นั้นเอง ส่วนมากไปดําเนนิการเวลา 09.00 น. – 10.30 น. ก็กลับแล้ว หรือพัก

    เที่ยงกว่าจะทํางานอีกทีก็บ่าย 2 พอบ่าย 3 ก็กลับแล้ว ซึ่งแต่ละวันทํางานได้

    แค่นดิหนอ่ย ไม่ได้อย่างใจชาวบ้าน อยากให้ฝ่ายบริหารฯ กําชับ เจ้าหน้าที่รถ 

    JCB ให้ทํางานให้เป็นระบบหน่อย ถ้าไปก็ให้ไปช่วงเช้าหน่อย และให้ประสาน

    สมาชิกสภาฯ ในพืน้ที่จะได้ทราบว่า จุดไหนที่มปีัญหา จุดไหนเป็นพืน้ที่ของ 

    ชาวบ้าน ไม่สามารถขุดได้ หนา้ฝนชาวบ้านลําบากจริง ๆ ฝากด้วยครับ 

    3. ชาวบ้านฝากขอบคุณทางฝ่ายบริหารเทศบาลฯ  ที่ได้ประสานกับการไฟฟ้า 

    ส่วนภูมิภาค เข้าไปดําเนนิการตัดต้นไมท้ี่ตดิกับเสาไฟฟ้า ในเขต หมู ่3 เป็นปี 
 

/มาแล้วที่ชาวบ้านเดือดรอ้น... 
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    มาแล้วที่ชาวบ้านเดือดรอ้น เรื่อง ตน้ไม้ติดกับเสาไฟฟ้านี้  ถ้าเป็นไปได้ ขอให้

    ดําเนนิการทุก ๆ  6 เดือน หากกระผมพูดจาผดิพลาดประการใด ขออภัยด้วย

    ทุกเรื่องที่พูด ก็ได้รับเสียงสะท้อนจากชาวบ้าน ขอขอบคุณครับ 
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์ ขอบคุณครับ สมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใด มี เรื่องอื่นๆ  โปรดยกมอื  

ประธานสภาเทศบาลฯ  เ ชิญ นายมะสดี    หะยียะปาร์  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่  1    
     

นายมะสดี    หะยียะปาร์  เรียน ประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  และผูเ้ข้าร่วม

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 ประชุม ทุกท่าน  กระผม นายมะสดี    หะยียะปาร์   สมาชิกสภาเทศบาลฯ  

เขตที่ 1  กระผม สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 อยู่หมู่ที่ 8 อยากขอเสนอแนะ 

ดังนี้ 

1. อยากฝากไปถึงฝ่ายผู้บริหารฯและเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลที่ละหมาด ที่เราทํา

กิจกรรมทุกวัน 5 เวลา โดยเฉพาะช่วงทํางาน วันละ 2 เวลา ช่วง และบ่าย   

3 ครึ่ง เกือบ 4 โมง  ปัจจุบันนี้ ตั้งแต่ทีมงานเราเข้ามา ประมาณ 7 เดือน 

รู้สึกว่า ในหน่วยงานของเราไปใช้เพิ่มขึ้นมาก สถานที่ตรงนั้นก็คับแคบลง  

บางทีฝ่ายผู้ชายกําลังละหมาด เจ้าหนา้ที่ฝ่ายผูห้ญิง เราก็เป็นมุสลิมเยอะมาก

ก็ต้องใช้ห้องละหมาดด้วยกัน ซึ่งกฎของเรามันไม่ถูกต้อง อยากเสนอแนะให้

ผูบ้ริหารฯหรอืผูท้ี่เกี่ยวข้องดูแล  ขอให้ขยับขยายต่อเติมให้กว้างขึ้นด้วยครับ 

2. เรื่อง บุคลากร ข้าราชการ และพนักงานจ้าง ทุกคน ตอนนี้ การมาปฏิบัติ

หน้าที่ ผู้บริหารฯ ได้เตรียมการสแกนลายนิ้วมือเข้าทํางาน แต่ว่าเท่าที่เราคุย

กับทีมงานเรา ณ วันนี้ ยังมีสเปะสปะมาก คือ บางทีมาช่วงที่เรากําหนด เวลา 

ประมาณ 08.15 น. บางคนถ้ามีธุระก็ไม่เป็นไร ออกข้างนอก แต่ถ้าไม่มีธุระ

ขอให้ทํางานถึงเวลาแล้วค่อยออกไป ถ้ามีธุระก็ขออนุญาตจากหัวหน้าออก

ข้างนอกได้ ปัญหาอีกอย่างช่วงเที่ยง หลังพักเที่ยงกลับเข้ามาทํางานเลทมาก 

นี่ไม่ใช่ตําหนิ จากการสังเกตของทีมงานเราที่เข้ามาทุกวัน บางคนเข้ามาเลท

มากจริงๆ ถ้าเลทนิดหนอ่ยก็อภัยกันได้ แตถ่้าเยอะ ๆ ก็สงสารคนที่เขาทํางาน

เยอะนะ คนที่ทํางานจริง ๆ เราต้องเอาใจเขามาใส่ใจเรา จะได้อยู่กันได้ ก็

อยากฝากทุกท่านไม่ว่าใครก็แล้วแต ่อย่าใช้อภิสทิธิ์ใหเ้กินกับเพื่อนรว่มงาน   

3. เรื่องนี้ผมเคยพูดคุยกับทีมงานแล้ว คืออยากพูดถึง บุคลากรของเรา 

คนงานที่ไปตัดต้นไม้ ตัดกิ่งไม่ เมื่อ 4-5 วันที่แล้ว ถ้าจําไม่ผิดวันอาทิตย์ที่ผ่าน

มา ไฟฟ้าแรงสูงที่ หมู่ 8 สายมันขาดทั้งหมดลงมาเกี่ยวกับใบไม้ กิ่งไม้ มันสูง 

และตกลงบนถนน แล้วไหม้ และเด็ก ๆ ก็เยอะ ผมก็ได้แจ้งไปที่ไฟฟ้า มาดับ

ไฟไปประมาณ  3 ช่ัวโมง เพื่อแก้ไข ผมสอบถามชาวบ้าน เขาบอกว่า ช่วงที่ไป 
 

/ตัดครั้งหนึ่ง... 



                            -38- 
 

ตัดครั้งหนึ่ง ไปตัดแล้วมีชาวบ้านถาม แล้วทําไมต้นนี้ไม่ตัดต้นสูงหน่อย ที่ไป

เกี่ยวกับสายไฟ ก็ตอบว่า เก็บไว้ให้คนอื่นทําบ้าง พนักงานของเราพูดอย่างนี้

กับชาวบ้านได้อย่างไร อยากจะเตือนผู้บริหารฯ ที่ผู้ดูแลส่วนนี้ ให้กําชับด้วย 

ครับถ้าพูดแรงไป ก็ขออภัยด้วย แต่ผมพูดจากใจจริงและจากทีมงานเราครับ 

ขอขอบคุณครับ 
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์ ขอบคุณครับ สมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใด มี เรื่องอื่นๆ  โปรดยกมอื  

ประธานสภาเทศบาลฯ  เ ชิญ นายอนันต์  ฮะ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่  2   
    

นายอนันต์  ฮะ   เรียน ประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  และผูเ้ข้าร่วม

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 ประชุม ทุกท่าน  กระผม นายอนันต์   ฮะ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 

    อย่างที่ทราบกันอยู่ ว่าช่วงนีเ้ป็นฤดูฝน ก็ขอนําเรียนไปยังผูบ้ริหารฯ และ 

    หนว่ยงานทีเ่กี่ยวข้อง แนน่อนภัยธรรมชาติ คือ สิ่งที่ไม่คาดคิดอยู่แล้ว ก็อยาก

    ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ และผู้บริหารฯ เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ 

    ก่อนเป็นสิ่งสําคัญ เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพ่อแม่พี่น้อง

    ชาวสะเตงนอก  ผมเองก็คงไม่ต้องลงลึกในรายละเอียดมาก เพราะพนักงาน

    เจ้าหน้าที่ของเราเผชิญกับปัญหาน้ําท่วมนี้เป็นประจําทุกปี ก็แค่อยากจะให้

    เตรียมความพรอ้มเพื่อบรรเทาภัยที่จะเกิดขึ้น  ขอบคุณครับ 
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์ ขอบคุณครับ สมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใด มี เรื่องอื่นๆ  โปรดยกมอื  

ประธานสภาเทศบาลฯ  เ ชิญ นายเด๊ะซามัน   ยู โซ๊ะ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่  3    
    

นายเด๊ะซามัน   ยูโซ๊ะ  เรียน ประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  และผู้เข้าร่วม

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 ประชุม ทุกท่าน  กระผม นายเด๊ะซามัน   ยูโซ๊ะ สมาชิกสภาเทศบาลฯ  

    เขตที่ 3  เนื่องจากช่วงนี้จะเข้าหน้าฝน ในเขตที่ผมรับผิดชอบ พื้นที่ หมู่ 3 ที่

    ที่ว่าน้ําขังตลอด ช่วงนี้ ได้รับความคิดเห็นจากชาวบ้าน ให้ทางเทศบาลฯ เรา 

    ดําเนนิการ เรื่อง เรือ ฝากนายกเทศมนตรีฯ ให้เตรียมพร้อม ส่วน 2 – 3 เรื่อง

    ที่นายกเทศมนตรีฯ ดําเนนิการ ให้แลว้ ชาวบ้านฝากขอบคุณมาดว้ย  คือ  

    จํานวนเครื่องสูบน้ํา 2 เครื่อง ที่ตั้งอยู่ ณ หมู่ 3 ตอนนี้ เพื่อสูบน้ําเข้าในคลอง

    หลัก ทางสํานักงาน ปภ. สนับสนุนมาจากการประสานงานของฝ่ายบริหารฯ 

    ของเรา ตอนนี้ ถ้ามีกรณีที่จะอพยพชาวบ้าน ทาง สํานักงาน ปภ.สนับสนุน

    บ้านน็อคดาวนม์า จํานวน  2 หลัง  และพืน้ที่ในเขตหมู ่3  บ้านของผู้ช่วย  

    แม้กระทั่งบ้านของ กระผมด้วย เป็นพื้นที่อพยพ ตอนนี้ที่ขาดจริง ๆ คือเรื่อง 

    เรือ ขอบคุณครับ ท่านประธาน 
 

/นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์... 
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นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์ ขอบคุณครับ สมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใด มี เรื่องอื่นๆ  โปรดยกมอื  

ประธานสภาเทศบาลฯ  เ ชิญ นายดอเลาะ  สะหัดอีตํา  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่  2   
    

นายดอเลาะ  สะหัดอีตํา  เรียน ประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  และผูเ้ข้าร่วม

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 ประชุม ทุกท่าน  กระผม นายดอเลาะ  สะหัดอีตํา  สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

    เขตที่ 2  มีเรื่องจะนําเสนอ  

    1. เรื่อง ขยะ ในหมู่ 12 เชน่เดียวกับกับ หมู่ 9 ที่ สท.นําทัย  อินออ่น เสนอ คือ 

    เก็บ 1 วัน หยุดไป 2 วัน ทําให้ขยะมากอง หมาก็มาคุ้ย 

    2. การควบคุมการก่อสร้างอาคาร ทางเทศบาลเรามีการควบคุมมั้ย ในการ

    กองทราย ที่บนถนน เช่น ซอยบ้านของผม คูระบายน้ําเพิ่งก่อสร้างใหม ่ 

    ตอนนี้ ทรายเข้าเต็มคูระบายน้ําแล้ว ผมได้เคยบอกหลายครั้งแล้ว คนที่ 

    ควบคุมการก่อสร้าง ก็เป็นคนของเราด้วย แตไ่ม่ได้ไปดูเลย 

    3. เรื่อง ซอยเจริญประดษิฐ์ พอดีชาวบ้านรอ้งเรียนผมมา เรื่อง การสร้าง 

    ถนนต่างระดับครับ  พอดีถนนซอยนั้นสูง สร้างถนนต่ําทําให้รถตกหลุมได้  

    เลยจะขอหนิคลุก ไปเติมนิดหน่อยข้างรัว้ ครับแค่นี้ครับ 
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์ ขอบคุณครับ สมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใด มี เรื่องอื่นๆ  โปรดยกมอื  

ประธานสภาเทศบาลฯ  เ ชิญ นายอดุลย์    แวโวะ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่  3   
    

นายอดุลย์   แวโวะ   เรียน ประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  และผู้เข้าร่วม

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 ประชุม ทุกท่าน   กระผม  นายอดุลย์   แวโวะ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  

เขตที่ 3   ในนโยบายหลักของนายกเทศมนตรี  หลัก ๆ คือ ต้องการ

เปลี่ยนแปลง กระผม อยากจะฝาก ในการเปลี่ยนแปลงในองค์กรของเรา 

ตอนนี้เรื่อง บุคลากร คอื หลายท่านยังมีทัศนคติเดิม ๆ ในการทํางาน ผมฝาก

ผู้บริหารฯ และหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน พยายามเปลี่ยนแปลงทัศนคติ

บุคลากร ในการทํางานใหม่ ให้ทํางานจริงจังให้เกิดภาพลักษณ์มาว่า นี่คือ  

สะเตงนอกรูปแบบใหม่ ไม่ใ ช่ทํางานเช้าชาม เย็นชามเหมือนที่ผ่านมา 

พนักงานทุกคน ขอให้เพิ่มขีดความสามารถการทํางาน ความจริงใจ และ

ความเข้าใจในเนือ้งาน ระยะเวลาการเข้ามาทํางาน คนที่มีเล่ห์เหลี่ยมหน่อยก็

หลบ ๆ หลีก ๆ การทํางาน เราต้องซื่อสัตย์ต่อตนเองด้วย ฝากทุกคน 

พยายามทํางานด้วยความเข้มแข็ง แตไ่ม่ใช่แข็งกระด้าง เรื่องเข้าทํางาน ถึงแม้

จะมีเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ภาพลักษณ์การทํางานยังเป็นรูปแบบเดิม ๆ และ

ในเนื้องานการทํางานจริง ๆ นี้เป็นบางงาน บางกอง บางบุคคล ก็ไม่ได้เนื้อ

งาน ซึ่ง ตอนนี้ทางชาวบ้านมองดูอยู่ว่าสะเตงนอก เราจะเปลี่ยนแปลงไปใน

ทิศทางที่ดีกว่า ฝากด้วยนะครับ                     /นายอับดุลอาซิซ  หะยปิียวงศ์...  
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นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์ ขอบคุณครับ สมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใด มี เรื่องอื่นๆ  โปรดยกมอื  

ประธานสภาเทศบาลฯ  เ ชิญ นายมะสดี    หะยียะปาร์  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่  1    
    

นายมะสดี   หะยียะปาร์  เรียน ประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  และผู้เข้าร่วม

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 ประชุม ทุกท่าน  กระผม นายมะสดี   หะยียะปาร์   สมาชิกสภาเทศบาลฯ  

    เขตที่ 1  มีเรื่องเพิ่มเติม 

-ตอนนี้  ฝ่ายที่ออกทํางานเกี่ยวกับการขุดลอก  ทีมไฟฟ้า ถ้าจะลงทํางานที่

สถานที่เขตไหน หมู่ไหน เคยพูดหลายครั้งแล้ว ขอให้ ประสานสมาชิกสภา

เทศบาลฯ เจ้าของพื้นที่ด้วยครับ เพราะหลาย ๆ ครั้งที่สมาชิกสภาฯ มาบอกที่

สํานักงาน ก็บอกว่าจะลงไปดําเนินการแต่ไม่ใช่วันนั้น ก็ไม่เป็นไร ไปช่วงที่

ว่างหน่ะดีแลว้แตว่่าถ้าไปแล้วกรุณาแจ้งให้คนในพื้นที่โดยเฉพาะสมาชิกสภาฯ 

ของเรา แจ้งล่วงหน้า แต่ส่วนมากที่ผ่านมาไม่ได้แจ้ง พอเราแจ้งวันนี้ บางที 

อีก 3-4 วันเข้าไปดําเนินการ บางที พอเข้ามาเจอสมาชิกสภาฯ ก็แจ้งว่า ไป

ดําเนนิการแล้ว ก็ยังดี เพราะว่าไปแก้ไข  แตว่่า เราคือ นักการเมือง ตอนที่หา

เสียงรับปากกับชาวบ้านว่า จะทํา พอจะทําเขาไม่เห็นหน้าทีมงานของเรา ก็

อยากจะฝากผู้บริหารฯ ช่วยกําชับพนักงานของเราด้วย 

-ช่วงนี้ สะเตงนอก กําลังบูม เรื่อง การก่อสร้างบ้านพัก อพาร์ทเม้นท์ บ้าน

เชา่ สร้างบ้านขาย อยากให้กําชับเจ้าหน้าที่ที่ดูแลตรงนี้ ไปตรวจสอบสถานทื่

ด้วยก่อนการก่อสร้าง พบหลายเคสแล้ว บางทีก่อสร้างล้ําถนนเข้ามาเยอะ

มาก เราจะไปคุยกับเขาก็ไม่ได้ เราต้องพยายามคุยกับเจ้าหน้าที่ของเรา ให้

ช่วยดูแล เพราะดูหลายที่แล้วมันล้ําเข้ามา ไม่ใช่ผมคนเดียว หลายคนก็

ประสบแบบผมเหมือนกัน ก็ขอฝากผู้บริหารฯ แลผู้ที่รับผิดชอบให้ช่วยดูแล

ด้วย ขอบคุณมากครับ 
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์ ขอบคุณครับ สมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใด มี เรื่องอื่นๆ  โปรดยกมอื  

ประธานสภาเทศบาลฯ  เ ชิญ นายดาฮารี  ดอปอ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่  1    
    

นายดาฮารี  ดอปอ   เรียน ประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  และผูเ้ข้าร่วม

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 ประชุม ทุกท่าน  กระผม นายดาฮารี   ดอปอ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  

    เขตที่ 1  มีเรื่องนําเสนอ 

    -เรื่อง ปะซ่อมแซมถนน ดูแล้วปะไม่ถึงเดือนก็ชํารุดแลว้ 

    -เรื่อง หนิคลุกใส่แล้วก็ไม่บดทับ ไม่แข็งแรง  ขอฝากหน่วยงานที่รับผดิชอบ

    ด้วย ขอบคุณครับ 
 

/นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์... 
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นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์ ขอบคุณครับ สมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใด มี เรื่องอื่นๆ  โปรดยกมอื  

ประธานสภาเทศบาลฯ  เ ชิญ นายไพศาล   ยะลาใด  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่  1    
    

นายไพศาล   ยะลาใด  เรียน ประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  และผู้เข้าร่วม

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 ประชุม ทุกท่าน  กระผม นายไพศาล   ยะลาใด  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  

เขตที่ 1  จะสอบถามเกี่ยวกับ เรื่อง ใบคําร้องที่ผมได้เขียนส่งไปกับเจ้าหน้าที่ 

ว่ามีการตรวจเช็คอย่างไร อาทิตย์ละครั้ง หรือว่าเดือนละครั้ง เพราะว่าคํา

ร้องไม่ว่าจะเรื่องถนน ตัดต้นไม้ ลอกคูน้ํา วันนี้ยังไม่ดําเนินการเสร็จสิ้นเสียที 

อย่างเรื่องคําร้องเรื่องคูน้ํา เขียนคําร้องตั้งแต่ เดือนพฤษภาคม เดือนที่ 2 ที่

ผมเข้า มาจนป่านนี้ก็ยังไม่ดําเนินการเลย มันเป็นอย่างไรกัน ผมก็มาตามอีก

ครั้งเรื่อง การขุดลอกคูน้ํา หมู่ที่ 5  เจ้าหน้าที่กองช่าง บอกว่าเจ้าหน้าที่ติด 

โควิค พอไปครั้งที่ 2 กองช่างบอกว่า รถ JCB เสีย อยากให้รีบดําเนินการให้

ด้วย ขอบคุณครับ 
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์ ขอบคุณครับ สมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใด มี เรื่องอื่นๆ  โปรดยกมอื  

ประธานสภาเทศบาลฯ  เ ชิญ นายกเทศมนตรีฯ  ได้ ชี้แจง  
 

นายเสรี   เรืองกาญจน์  เรียน  ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ และผู้เข้า

นายกเทศมนตรีฯ  ร่วมประชุม ทุกท่าน   กระผม นายเสรี   เรืองกาญจน์  นายกเทศมนตรีเมอืง                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                          สะเตงนอก ต้องขอบคุณสมาชิกสภาฯ ด้วยใจ ที่ได้นําเสนอเรื่อง ตามที่ได้รับ

    เสียงสะท้อน มาจากชาวบ้านในพืน้ที่ ซึ่งท่านอยู่ในพืน้ที่ ผมมั่นใจ และสิ่ง 

    เหล่านี ้เป็นปัญหาที่เกิดขึน้ในพื้นที่จริง ๆ ผมในฐานะผูบ้ริหารฯ ผมศรัทธา 

    ทุกคน เพราะการที่จะเข้ามายืนในจุดนี้ ไม่ใช่เรื่องง่าย การที่จะเลือกใครมา   

    เป็นตัวแทน ของพ่อแม่พี่น้อง ในพื้นที่ ชาวบ้านก็ไตร่ตรองแล้ว ว่า เลือกคนนี้

    สุดท้ายทํางานได้มั้ย โจทย์นี้เป็นโจทย์ข้อใหญ่ ของสมาชิกสภาฯ ที่ท่านได้ทํา

    หน้าที่อย่างสมบูรณ์แบบ  ในวันนี้ ผมได้พูดคุยสมาชิกสภาฯ 17 คน สมาชิก

    สภาฯ เรามี 18 คน ยกเว้น ประธานสภาฯ 1 คน เท่ากับผม ถ้าตีเป็นประชาชน 

    ก็ประมาณ 70 เปอร์เซ็นแล้ว สิ่งเหล่านี้ที่ผมอยากให้เกิดในสภาฯ ผมในฐานะ

    ผูบ้ริหารฯ  ถ้าไม่ได้รับเสียงสะท้อนจากชาวบ้าน ก็เหมอืนทํางาน อยู่แตใ่น 

    กรอบเล็ก ๆ คิดว่า ถูก คิดว่า ที่ทํามาแล้วถูก  คิดว่าชาวบ้านพอใจ เราผ่าน

    อุปสรรคหลาย ๆ อย่างมายืนจุดนี้ได้ วันนีผ้มขอบคุณทุกท่าน ฉะนั้น เรา 

    ทํางานทุกวันนีไ้ด้ เพราะเราศรัทธาว่า สิ่งที่เราจะทําในอนาคต เราสามารถจะ

    แก้ปัญหาให้กับคนในพื้นที่สะเตงนอกได้ ผมเห็นการเปลี่ยนแปลงขององค์กร

    ปกครองสว่นท้องถิ่น สองวันที่ผา่นมา ผมเป็นตัวแทนของจังหวัดยะลา ใน  

/ฐานะนายกเทศมนตรีฯ... 
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    ฐานะนายกเทศมนตรีฯ ไปประชุมอยู่ใน คณะกรรมการการกระจายอํานาจ

    ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งนายกเทศมนตรี มาประชุม 61 คน มีการ

    เลือกตั้งตัวแทนของนายกเทศนตรีฯ ให้เป็นตัวแทน 1 เดียวในคณะกรรมการ

    การกระจายอํานาจฯ มีการล็อบบี้กันน่าดู แต่สุดท้ายได้คนที่เราเลือก ได้ ไม่

    ว่า จะเป็นในส่วนของท่านนายกฯ อ๋า และในส่วนตัวแทนจาก 3 จังหวัดที่เรา

    ตั้งธงว่า จะเอาคนนี้ สุดท้าย ของเราได้ที่ 1 เป็น นายกเทศมนตรีเมืองชัยนาท  

    ส่วนคณะที่ 2 ที่ผมไปร่วมประชุมคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาล และเป็น

    ประวัติศาสตร์ที่มนีายกเทศมนตรี มาประชุมสันนิบาตร่วมกันมากถึง 210 คน  

    อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานเอง ตกใจ ห้องประชุม  

    ไม่พอ ทุกครั้งเตรียมไว้ไม่เกิน 150 คน ประชุมเมื่อวานซืนลงทะเบียน 210 คน 

    ก่อนการพิจารณามีการพบปะแลกเปลี่ยน เชื่อมั้ย อธิบดีหงายหลังเลย ช่วง

    เช้า ปลัดสํานักนายกฯ ก็โดนหงายหลังแล้ว นายกฯ ใส่กันแบบไม่เกรงใจเลย 

    เอาปัญหาของชาวบ้าน เหมือนกันที่ท่านได้เสนอ มาพูดคุยในที่ประชุมแบบว่า 

    ผมฟังแล้วจังตกใจเลยว่า กล้าพูดกันถึงขนาดนี้เลยหรือ เราก็ดีใจ อย่างน้อย

    นายกเทศมนตรี ในห้องนี ้กล้าพูดถึงของปัญหาของพ่อแม่พี่น้องในแต่ละพื้นที่ 

    ซึ่งไม่เหมือนกันแน่นอน แต่ทุกคนเอาปัญหาแต่ละพื้นมาให้ปลัดสํานักนายกฯ 

    ได้รับทราบ ให้รีบแก้ไขปัญหาสักที ที่เน้น การชดเชยรายได้ตามที่ เทศบาล

    นคร ปกครองพิเศษที่ได้รับผลกระทบจากนโยบายรัฐบาล  1. การเก็บภาษีลด

    เหลือ 10 เปอร์เซ็น ภาษีที่ดิน เหลือรอ้ยละ 0.01 ถามวา่รายได้ของสะเตงนอก 

    หายไปเท่าไหร่ บางพื้นที่อยู่ไม่ได้ต้องจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อจ่ายเงินเดือนของ

    เจ้าหน้าที่ พนักงาน ทําให้นายกฯ ใส่แบบ อย่างรุนแรง แต่ทุกคนมาจากใจใช้

    อารมณ์ ความรู้สึกและเอาระเบียบ กฎหมาย และ พ.ร.บ.ออกมากาง  คณะ

    แรกผ่านไป ปลัดสํานักนายกฯ กลับไปผมมั่นใจว่า คงนอนไม่หลับ โดนเยอะ  

    พอคณะที่ 2 จํานวน 210 คน จะเอา 3 คน สมัคร 11 คน ไม่ยอมจริง ๆ สมัคร 

    20 คน ไม่ยอมก็เคลียกันไม่ได้ก็ล็อบบี้อีก เหลือ 11 คน  3 จังหวัด ผมรู้จัก 

    หมด ยะลา มีผม มีท่าสาป และบันนังสตา  จากปัตตานี  และนราธิวาส   

    สุดท้าย  3 คน ที่ได้คือชุดเราหมดเลย  1. นายกเทศมนตรีนนทบุรี นายสมนึก   

    2. นายกเทศมนตรีปทุมธานี นายสมชาย  3. นายกเทศมนตรีสุราษฎร์ธานี  

    นายระยะ  คะแนนที่ได้ไล่เลี่ยกับหมด  จะบอกว่า การทํางานทุกอย่างย่อมมี

    อุปสรรค แต่เราจะเอาคนข้างหน้าที่อย่างน้อย แก้ปัญหาให้เราได้เช่นเดียว  

    กับสมาชิกสภาฯ ทีไ่ด้มาบอกปัญหา ในวันนี้  17 ท่าน นี้  มีความหมายกับผม 

    ทุกคน มีความหมายที่เสนอแนะกับผมในวันนี้ เดี๋ยวจะไปประชุมในคณะ 
 

/ผู้บริหารฯ ไม่ว่าจะเป็น... 
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    ผูบ้ริหารฯ ไม่ว่าจะเป็น เรื่องของขยะ ที่เริ่มจะมีปัญหา จากเมื่อก่อนที ่ผม 

    กําหนด 06.00 น. แต่ไม่เกิน 06.15 น. ต้องออก เดี๋ยวนี้ 06.30 น. ยังไม่ออก

    เลย ตอนเช้าผมมาออกกําลังกายทุกเช้า ผมไม่พูดอะไรแต่สายตาผมมองอยู่

    สักวันหนึ่งผมก็ต้องเอา ออกช้ามาก 06.30 น. ยังไม่ออกและบางซอยอย่างที่ 

    สท.นําทัย บอก เก็บบ้างไม่เก็บบ้าง ถือว่าไม่เยอะ เข้าบ้าง ไม่เข้าบ้างเดี๋ยวผม

    ก็จะทําเบิกบ้าง ไม่เบิกบ้าง  จะได้เท่ากัน ก็จะได้พูดคุยกับผู้คุมขยะว่า เคสนี่

    เป็นอย่างไง ผมพูดรวม ๆ นะครับ ใน 17 ท่านนี้ จะมีเรื่องโครงสร้างพื้นฐาน

    เป็นส่วนใหญ่ ในเรื่องของบุคลากร เรื่องของการทํางาน อาจจะเป็นเรื่องของ

    บาราเซาะในพื้นที่เทศบาลฯ ที่ท่าน สท.มะสดี เสนอว่า คับแคบ แล้วก็เรื่อง   

    น้ําท่วม  จะพูดรวม ๆ นะครับ เพราะ ถ้าพูดแต่ละคนคงใช้เวลาเยอะ 

     - เรื่อง การถมที ่ ดําเนนิการได้แล้ว ใชม่ั้ยดาว 
 

นางสาวอโณทัย  แก้วบรรดิฐ     ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนราคากลาง ซึ่งดําเนินการเสร็จแล้ว เหลือแต่ล่าลายชื่อ

หัวหนา้ฝา่ยโยธา  อยู่ แล้วก็ดําเนนิการได้ 
 

นายเสรี   เรืองกาญจน์  ขอบคุณครับ  คิดว่าไม่เกินอาทิตย์หนา้นีด้ําเนนิการได้ จะเห็นว่า เจ้าหนา้ที่  

นายกเทศมนตรีฯ เทศบาลเมืองสะเตงนอก เยอะมาก และรวยกันทุกคน มีรถคนละคัน ทําให้

เราตอ้งหาที่จอดรถ ต้องปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อทําที่จอดรถ คงไม่นาน 

    - เรื่อง ซ่อมแซมหอ้งประชุมสภาฯ นี ้ เดี๋ยวจะให้ช่าง มาดู หอ้งนี้ สมัยเป็น 

    อบต. ตั้งแต่นายดอรอนิง  กรียอ เป็นนายก อบต. เป็นเวลา 20 กว่าปีมาแล้ว 

    สมัยนั้น ได้ช่ือว่าเป็นหอ้งประชุมที่สวยที่สุด ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่

    เป็น อบต. ซึ่งท่านดําเนินการ ได้ใชไ้ม่กี่ครั้ง ท่านก็เสียชีวิต 

    - เรื่อง ขยะ เราเปลี่ยนเมื่อก่อนหยุดเก็บทุกวันศุกร์ แต่ตอนนี้เปลี่ยนหยุดทุก

    วันอาทิตย์ แจง้ท่านสมาชิกสภาฯ ให้รับทราบ และแจ้งให้ชาวบ้านทราบด้วย  

    จรงิ ๆ อยากให้ทํางานทุกวัน เพราะขยะมทีุกวัน เพราะพี่นอ้ง เรากินทุกวัน 

    หารูปแบบว่าจะดําเนินการอย่างไร หรอือาจจะซือ้รถเพิ่มอกีสักคัน 2 คัน  

    เพื่อหมุนให้เก็บได้ทั้งเจ็ดวัน  

    - ถนนซอยลักษมาน ฝากดาว หัวหนา้ฝา่ยโยธา เข้าไปดูแลหนอ่ย อาทิตย์นี้ 

    เพราะ สท.เขาก็ไม่ไหวแล้ว ฝากด้วยนะ 

    -รถ JCB ตอนนี้ เริ่มมปีัญหา ผมก็ยอมรับ  เพราะเรามีแค่ 2 คัน ความ 

    ต้องการกับประมาณรถไม่เพียงพอ ก็จําเป็นคันที่ไม่ใช่ จอดทิ้งไว้ก็เสียดาย 

    เพราะหลายสิบปีแล้ว ตั้งแต่ อบต. ขอให้ทําจําหน่ายนะ และจําเป็นวันไหนที่

    จา่ยขาดเงินสะสมเพื่อจัดซื้อคันใหมก่็จําเป็น เพราะพืน้ที่เริ่มขยายตัว บ้านก็ 
 

/เยอะขึน้ ปัญหาเมื่อ... 
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    เยอะขึ้น ปัญหาเมื่อถมพื้นที่เยอะขึ้น มันก็ไปปิดทางน้ํา ทางน้ําธรรมชาติเริ่ม

    จะไม่มแีล้ว เมื่อเช้า ผูว้่าฯ โทรหาผมให้ไปดูแลการถมที่ ผมก็ครับ ๆ เรื่อง  

    การถมที่ เริ่มมีปัญหาในพื้นที่เราแล้ว ฉะนั้นการขอออกใบอนุญาตสร้างบ้าน 

    กองชา่ง ขอให้รัดกุมหน่อย แบบที่สมาชิกสภาฯ แจ้งการก่อสร้างล้ําถนน และ

    วัสดุที่มากองไหลลงคูระบายน้ําที่เพิ่งก่อสร้าง งบประมาณก็หลายล้าน เสร็จ

    แล้วให้ผู้รับเหมา มาใช้ประโยชน์ ส่วนตัวของเขา ทําให้คนอื่นเดือดร้อน เรื่อง

    ของคูระบายน้ําจะให้ช่างเข้าไปดูแล และซอยมัสยิดลาโจ๊ะ ก็ฝากให้ช่างเข้าไป

    ดูแลด้วย 

    - เรื่อง บุคลากร อย่างที่ทราบกันสะเตงนอก เรามกีว่า 300 ชีวติ  ร้อยพ่อ 

พันแม่ ปัญหามีผมก็ต้องอาศัยคณะบริหารฯ และหัวหน้าส่วนราชการ ผมก็

ไม่ได้เก่งทุกอย่าง ที่จะสามารถทํางานคนเดียวได้  แต่ผมมาอยู่ที่นี้ ผมก็ต้อง

ได้รับความร่วมมือจากทุกหน่วย  ผู้อาวุโสที่อยู่ในที่นี้ มองปัญหารู้หมด ที่อยู

เกิน 10 ปี  ไม่ว่าจะเป็นแบมะ กะนอ หรือแบดี อยู่ที่อาจจะทําหรือไม่ทําก็ได้

บางที อาจจะเกรงใจ บางทีก็อาจจะว่าไม่เป็นไรหรอกอย่างที่ สท.มะสดี เสนอ

ผมก็สังเกตในช่วงเที่ยง ฝากปลัด ในฐานะหัวหน้าบุคลากร ช่วงเที่ยงพวกเรา

จะมาสายมาก ออก 11 โมงกว่าก็ไม่ว่ากัน แต่เวลามาบางคนบ่าย 3 ก็เพิ่งมา

เพราะไม่ม ีตัวชี้วัดว่า เรามาช้า มาสาย บ่าย 2 เพิ่งเข้ามามีมั้ย มี ผมว่าแปลก

หน่วยงานอื่น ศาลากลาง หลาย ๆ หน่วยงาน ไม่เกินบ่ายโมง ก็เข้าทํางาน

แล้ว แมก้ระทั่งลูกจา้งที่กินเงินเดือนของทหาร เดือนละ 4,500 บาท จะขอมา

ทํางานที่ สะเตงนอก มาไม่เกิน  9 โมง กลับ 5 โมงเย็น  แต่ของเราลูกจ้าง 

โครงการ  4,500  บาท ไม่มีแล้ว  ขั้นต่ํา 7,500 – 9,000  บาท ก็ยังมีเสียง

โอ็กเอ็กอีก  ผมเจอผู้บริหารฯ แถวกรุงเทพฯ นั่งคุยกัน ลูกจ้างโครงการ 

เงินเดือนอย่างเก่งอยู่ที่  6,500 – 7,000 บาท  ของเรา  9,000  บาท ก็ยังมี

เสียงโอ็กเอ็ก เหมอืนไม้ที่ยังไม่เขา้รูป ผมต้องขอโทษ  ผมต้องรับผิดชอบ และ

จะแก้ไข ดีแล้วครับที่ช่วยกันสังเกตและดูแล หลายตา คณะผู้บริหารฯ มีอะไร

เข้าพบได้เลย เราอยู่รวมกัน แบบพี่แบบน้อง ตําแหน่งคือความรับผิดชอบเอง 

แต่ความรู้สึกข้างใน  เราอยู่กันอย่างแบบพี่แบบน้อง ตําแหน่งนายกฯ ความ

รับผิดชอบอาจจะสูงกว่า แต่ความรู้สึกข้างในไม่มีระบบเจ้านายนะครับ พอ

สิน้เดือนมีหน้าเซ็นชื่อเงินเดอืน มันเป็นอํานาจของผมที่จะเซ็นชื่ออยู่แล้ว แบบ

ที่ผมบอก ผมเคารพ และศรัทธาในความสามารถของทุกคน ทั้งข้าราชการ ที่

สามารถจะกุมน้อง ๆ ที่อยู่ในทีมงานของท่านได้  ท่านมีประสบการณ์เยอะ

กว่าผมอีก สามารถที่จะให้ความรู้ผมได้  ความรูใ้นส่วนของน้อง ๆ ได้ สิ่ง 
 

/เหล่านี้ ผมจะคุยตอน… 
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เหล่านี ้ผมจะคุยตอนประชุมประจําสัปดาห์ 

- เรื่อง น้ําท่วม ตอนนี้ ทราย  ก็เริ่มได้ดําเนินการ วันนี้ก็ได้กระสอบทรายมา 

400 ใบ  เรือ ได้ประสาน อบจ. 1 ลํา ประสาน ปภ. 1 ลํา เครื่องสูบน้ํา 

ประสาน ปภ. ไปติดตัง้ที่เปาะยานิ แล้ว 2 เครื่อง เพื่อสูบน้ําทัน และบ้านน็อค

ดาวน ์ 2 หลัง ถ้าไม่ครบอะไรก็บอกมา จะจัดการให้ ในส่วนของอย่างอื่น เช่น 

ถุงยังชีพ ต้องประสานมาก่อน เราจะได้รีบทํา  แต่ในส่วนงานกองช่าง ตอนนี้

อยากให้ เน้นสมาชิกสภาฯ ในพื้นที่ เวลาเข้าไปแล้ว จุดบอดที่เขาไม่ได้

ประสาน ผมรู้เพราะอะไร ไปซ่อม 2 หลอด 3 หลอด แล้วกลับได้ ถ้ามีสมาชิก

สภาฯ กลับไม่ได้ ไปซ่อม 2 หลอด 3 หลอด แล้วอยู่ร้านน้ําชา เราไม่ว่าตรง

นั้น แต่ความเป็นจริงอยู่ทุกวันมันก็ไม่ใช่ JCB เวลา 09.00 น. เพิ่งออก    

10.30 น. หยุดจอดรถลับตาคน แล้วให้คนอื่นมารับ ผมรู้หมด ไม่ใช่ไม่รู้ แต่

บางสิ่งบางอย่าง เพียงแต่ไม่ได้พูดเท่านั้น  ถ้าเป็นเอกชน เรียบร้อย JCB คันนี ้

ถ้าเป็นของเอกชนแล้ว ผ่อนไม่ไหวหรอก ถ้าทํา 2 ชม. หยุด เขาคิดเป็นราย 

ชม. แตเ่ราไม่ใชบ่ริษัทเอกชน เราเป็นส่วนราชการ แตท่ํางานอย่าให้มันห่างกัน

เยอะ ฉะนั้น รถเข้าภาคสนาม ไม่ว่าจะเป็น  JCB  ไฟฟ้า  ตัดต้นไม้ ขอให้

ประสานสมาชิกฯ สักนิดหนึ่ง เพราะอย่างน้อยเขาเจ้าของพื้นที่ มีปัญหาอะไร 

ก็พร้อมแก้ไขปัญหาหน้างานได้เลย ตอนนี้ที่มปีัญหามากที่สุด คือไฟฟ้า เขต 1 

หรอืจะเรียกทั้งหมดมาพูดคุยก็ได้ แจ้งนายกฯ เลย มาพูดคุย ไม่ใชเ่ข้าห้องเย็น 

เพื่อจะตอบโจทย์พวกเรา หลาย ๆคน ผมเข้าใจ พวกเราต้องรับฟังปัญหา 

ต้องมีความอดทน เพราะท่านเป็นนักการเมือง ถ้าท่านไม่ใช่นักการเมือง 

อดทนไม่ได้หรอก ต้องขอบคุณ ฝากกองช่าง และฝากปลัด ในเรื่องของ

บุคลากร และในส่วนของหลาย ๆ ด้าน อยากให้ทุกท่านได้มาพูดคุย ถ้าเรามี

เวที พุดคุยกันเดือนละครั้ง สําหรับพวกเรา ผมเห็นด้วยนะ จะได้เอาปัญหา

ชาวบ้านมา แต่ส่วนใหญ่มาประสานผมโดยตรงเลย ผมก็ไปแก้ปัญหาได้ ผม

ยอมรับ เราอยู่ตรงนี้ก็หลายเรื่อง บางทีจังหวะก็ไม่เอื้ออํานวย แต่ความ

ต้องการจริง ๆ มีแน่นอน ผมไม่หนี ผมจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง มาด้วยกัน ถ้า

จะจมน้ําก็จมด้วยกัน ถ้าขึ้นฝั่งก็ขึ้นฝั่งด้วยกัน ผมไม่ทิ้งเพื่อนแน่นอน นี่คือ 

สัจจะของผม ท่านสบายใจได้  ผมให้เกียรติ และศรัทธาในตัวท่าน วันนี้ก็

ขอขอบคุณท่าน มีอะไรที่จะเพิ่มเติมได้จากปัญหาต่าง ๆ ที่ท่านได้ เสนอ ก็

รับปากว่า ทีจ่ะไปพูดคุย 

- อีกเรื่อง ก็คือ ปีนี้เทศบาลฯ เราทําปฏิทิน เสร็จแล้ว จํานวน 4,000 ชุด มี

แบบตั้งโต๊ะ 2,000 ชุด กับแบบแขวน อีก 2,000  ชุด ปีนี้ ผมขอเสนอว่า ตั้งใจ  
 

/จะเดินแจกเอง... 
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จะเดินแจกเอง พร้อมกับสมาชิกสภาฯ 3 วันเลย เราจะแบ่งวันนี้โซนนี้ ๆ   

ไหน ๆ ก็ทําเสื้อกั๊กให้แล้ว หลังจากประชุมเสร็จแล้ว ขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ 

ทุกท่าน ไปรับเสื้อกั๊กด้วย กําหนดการจะให้ฝ่ายงาน ประชาสัมพันธ์กําหนด

อีกที จะมีมาสคอร์ต ร่วมเดินกับพวกเรา และจะมีคําพูดอวยพรปีใหม่ ของ

คณะผู้บริหารฯ กําหนดการแจกปฏิทินน่าจะเป็นต้นเดือนธันวาคม ต้องเสร็จ

เพราะผมต้องการ ให้ปฏิทินเราถึงมือชาวบ้านก่อนหน่วยงานอื่น  ผมมั่นใจว่า 

ถ้าเราเดินก็ไม่ขีเ้หร่ ก็น่ารักพอสมควรแหละ ปฏิทินรูปแบบ ใหญ่โตด ีพอใช้ได้ 

และช่องนี้ก็เป็นปัญหาของผมเอง เลยดีไซส์ให้ทําช่องลงบันทึกการนัดหมาย

การทํางานไว้ด้วย ต้องขอขอบคุณทีมงาน ประชาสัมพันธ์ที่ ได้ เก็บ

รายละเอียด ทุกปีได้แจกให้สมาชิกฯ ไปแจกชาวบ้านใช่มั้ย ผมไม่รู้ แต่ปีนี้ผม

จะเดินแจกพร้อมกัน จะได้ถึงมือชาวบ้านจริง ๆ ก็ขอบคุณฝ่ายสภาฯ และ

ประธานสภาฯ ที่ได้ให้โอกาสผมมาชี้แจงรายละเอียด ในส่วนที่สมาชิกสภาฯ 

เสนอมา และในส่วนที่ผมได้ดําเนินการไปแล้ว อย่าลืมนะครับ วันที่ 26 

พฤศจิกายน  เวลา 07.00 น. ล้อหมุน เริ่มเดินทาง ใครมาไม่ทัน 07.01 น.ไป

รอขึน้ทีต่อืเบาะ  ขอบคุณครับ 
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์ ขอบคุณครับ สมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใด มี เรื่องอื่นๆ  โปรดยกมอื  

ประธานสภาเทศบาลฯ  เ ชิญ รองรัชนี ได้ ชี้แจง  
 

นางรัชนี   กาญจนานุชิต  เรียน  ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ และผู้เข้า

รองนายกเทศมนตรีฯ  ร่วมประชุม ทุกท่าน   ดิฉัน นางรัชนี   กาญจนานุชิต  รองนายกเทศมนตรี 

เมืองสะเตงนอก  ขอชี้แจงเพิ่มเติม จากการที่ ได้ เข้าร่วมประชุมสภา

ประชาธิปไตยตําบลฯ ที่ รพ.สต.ค่ะ ทีนี้ทาง กํานัน ผูใ้หญ่บ้าน ได้ฝากมาเรื่อง 

1. การขออนุญาตก่อสรา้งอาคาร เขาอยากใหท้างกองชา่ง ได้ใส่กําหนดขนาด

ท่อ คูระบายน้ําลงไปในแบบ เลย เพราะเวลาก่อสร้างจริง บางทีใส่ท่อขนาด

เล็กบ้าง ไม่ใส่บ้าง ก็เกิดปัญหา และเมื่อกําหนดแล้วทางกองช่าง ควรติดตาม

ด้วย เพราะพอเขามาขอออกบ้านเลขที่ ทางกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ก็เซ็นอนุญาต

ไปให้ด้วยความเกรงใจ   

2. หากกองช่าง ถ้ามแีผนการลงพื้นทีต่่าง ๆ ที่ชัดเจน  ขอให้แจ้งสมาชิกสภาฯ 

ทุกพื้นที่ด้วย เพราะทุกท่านก็พร้อมจะลงพื้นที่ด้วย ทุกพื้นที่ เพื่อชาวบ้านจะ

ได้เห็นวา่ มีการตดิตามงาน 

3. การเดินทางไปศึกษาดูงาน อบจ.พัทลุง ในวันที่  26 พฤศจิกายน  ตาม

โปรแกรมล้อหมุน เวลา  06.00 น. แต่ท่านนายกฯ เกรงจะไม่ทัน จงึเลื่อนไป 
 

/เป็นเวลา 07.00 น.... 
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เป็นเวลา 07.00 น. ทางโน้นว่า 07.00 น. ไปถึง 11.00 น.  ไปถึงแล้วฟัง

บรรยาย กลัวจะไม่มีสมาธิที่จะฟัง เพราะเกรงว่าจะหิว หารือมาว่าไปถึงแล้ว  

ทานข้าวเลย ได้มั้ย  แล้วหลังจากนั้น ค่อยเข้าฟังบรรยาย  ต่อจากนั้น เราจะ

ได้เดินทางไปสงขลาต่อเลย  ขอบคุณค่ะ 
 

นายเสรี   เรืองกาญจน์  พวกเราได้อยู่แล้ว ทนอยู่แล้วเรื่อง ข้าวไม่ค่อยเท่าไหร่หรอก เรื่องข้าวถ้าไม่

นายกเทศมนตรีฯ  ดูแลตัวเอง ไม่ไหว มันก็ไม่ใช่ไป กับผมรับรองในเรื่องขา่ว ท่านไม่มอีดแน ่ 
  

นายอดุลย์   แวโวะ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มี เรื่องอื่น ๆ   โปรดยกมอื 

รองประธานฯปฎิบัติหน้าที่  เ ชิญ รองปลัดเทศบาล   

ประธานสภาเทศบาลฯ    
    

นางนุชนาฎ   จันทร์ขุน  เรียน ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ คณะผูบ้ริหารฯ

รองปลัดเทศบาล  และผูเ้ข้าร่วมประชุม  ทุกท่าน  ดิฉัน นางนุชนาฎ  จันทร์ขุน  

รองปลัดเทศบาล   ขอเพิ่มเติม งานฝากประชาสัมพันธ์ มาจาก รพ.สต. ทั้ง  

3 แหง่ ในพืน้ที่สะเตงนอก ในการรณรงค์การฉีดวัคซีน พื้นที่ตําบลสะเตงนอก 

มีเด็กที่ม ีอายุตั้งแต่ 12 ปี ขึ้นไปจนถึงผู้ใหญ่ อายุ 100 กว่าปี ที่ยังไม่ได้วัคซีน

อยู่ที่   5,364 คน ตอนนี้ รพ.สต.ทั้ง 3 แห่งเปิดให้บริการฉีดวัคซีน โดย

ให้บริการตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 5 ธันวาคม  โดยให้บริการทุก

วัน เว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และสําหรับบ้านที่เป็นผู้ป่วยติดเตียง หรือเป็น

ผู้สูงอายุ ขอให้แจ้งทาง รพ.สต.ทุกแห่งได้เลย เขาจะส่งพยาบาลไปฉีดให้เลย 

ขอบคุณค่ะ 
 

นายอดุลย์   แวโวะ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มี เรื่องอื่น ๆ   โปรดยกมอื 

รองประธานฯปฎิบัติหน้าที่  เ ชิญ ผูอ้ํานวยการกองคลัง 

ประธานสภาเทศบาลฯ    
    

นางนริศรา  สาและ   เรียน ประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  คณะผูบ้ริหารฯ

ผูอ้ํานวยการกองคลัง  และผูเ้ข้าร่วมประชุม ทุกท่าน  ดิฉัน  นางนริศรา  สาและ  ผูอ้ํานวยการ 

กองคลัง  ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับงานจัดเก็บภาษี ตอนนี้เราได้ทํา

ระบบไลน์ ออโต้ชาร์ท จัดเก็บภาษี โดยเปิดเป็นไลน์กลุ่มนะคะ ทุกท่านจะ เข้า

ไปในไลน์กลุ่มนี้ได้นะคะ เพื่อที่ว่า สมาชิกสภาฯ จะได้แนะนําให้ประชาชน

รับทราบ และเดี๋ยวจะได้แจกไลน์นี้ไป พอเข้าไปแล้ว เรามีปัญหาเรื่องภาษี เรา

ก็สามารถที่จะสอบถามในไลน์ได้เลย ว่าเราจะต้องชําระภาษีจํานวนเท่าไร มี

ค่าปรับเท่าไหร ่เราก็สามารถที่จะโอนเข้าบัญชขีองเทศบาลฯ ได้เลย เราจะ 
 

/เริ่มเปิดใช้บริการ... 
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เริ่มเปิดใช้บริการในวันที่  1   พฤษภาคม  2565  วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง

วันที่  30  เมษายน  2565 เราจะใช้ในระบบ QR.CODE  คือทางเทศบาลฯ จะ

ทําหนังสือไปยังผู้ที่มีหน้าที่ต้องเสียภาษี จะได้สแกนตาม QR.CODE นี้ได้เลย 

หลังจากวันที่  30  เมษายน  2565 นี้ ระบบ QR.CODE ไม่สามารถใช้ได้ แต่

เรายังสามารถชําระภาษีผ่านบัญชีธนาคารได้ โดยที่ทางเทศบาลฯ ทางงาน

พัฒนาจัดเก็บรายได้แจ้งไป หากมีปัญหาข้อสงสัย อะไร เกี่ยวกับการชําระ

ภาษี ก็สามารถเข้าไปในไลน์สอบถามได้เลย เมื่อชําระภาษี เราก็จะส่งสลิปไป

ทางไลน์ และทางเทศบาลฯ ก็จะส่งใบเสร็จไปให้ที่บ้าน ฝากท่านสมาชิกสภาฯ 

ได้ประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านทราบ ว่า เราจะประชาสัมพันธ์ทางหน้าเว็บไซต์

ของทางเทศบาลฯ ในวันที่ 1  ธันวาคม 2564 จึงแจ้งเพื่อทราบ ขอบคุณค่ะ 
 

นายอดุลย์   แวโวะ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดมี เรื่องอื่น ๆ โปรดยกมือ  เ ชิญครับ  

รองประธานฯปฎิบัติหน้าที่  ไม่มี  หากมีข้อผิดพลาดประการใดในการประชุม ผมในฐานะประธานสภาฯ 

ประธานสภาเทศบาลฯ    ต้องขออภัย มา ณ ที่นี้ด้วย  และขอขอบคุณทุกท่าน ที่มาประชุมในวันนี ้โดย 

    พร้อมเพรียงกัน  ขอปิดการประชุม     
 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 

ปิดประชุม      เวลา    14.30  น. 

 
 

                                                   (ลงช่ือ)        ผูบ้ันทึกรายงานการประชุม 

                                                                 (นายมาหะมะรอสีดี   อุชะมิ) 

                                                         เลขานุการสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการตรวจสอบ 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก 

สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ 4  (คร้ังท่ี 1)  ประจ าปี  2564   

ประชุมเมื่อวันพุธที่   24   เดือน พฤศจกิายน  พ.ศ. 2564 

ของคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

เสนอ  สภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก 

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

1. ต้นเรื่อง 

  สภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  ได้มกีารประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก สมัยประชุม

สามัญ  สมัยที่ 4  (ครั้งที่ 1)  ประจําปี  2564   เมื่อวันพุธที่   24   เดือน พฤศจกิายน  พ.ศ. 2564 

 

2. ข้อเท็จจรงิ /ความเห็นของคณะกรรมการฯ 

  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ  ได้กําหนดตรวจสอบรายงานการประชุมสภา

เทศบาลฯ ดังกล่าวข้างตน้ เมื่อวันอังคารที ่  3   เดือน ธันวาคม  พ.ศ.  2564   เวลา  10.30 น. – 12.00 น.      

ณ  หอ้งประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  จํานวน    48    หน้า แล้ว เห็นว่า ถูกต้องและครบถ้วนตรงตาม 

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 

เพื่อดําเนนิการต่อไป 

                                (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  

สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ 4  (ครั้งที่ 1)   ประจําปี  2564   เมื่อวันที ่ 24  เดือน  พฤศจกิายน   พ.ศ.  2564   

แล้ว 
 

  ในคราวประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  สมัยประชุม   สามัญ   (สมัยแรก)   สมัยที่  1   

(ครั้งที ่1  )   ประจําปี   2565     เมื่อวันพุธที ่   9    เดือน  กุมภาพันธ์    พ.ศ.  2565    

 

 

                             (ลงช่ือ)               ผูร้ับรองรายงานการประชุม 

                              (นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ)์ 

                                    ประธานสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก 


