
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก 

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4  (ครั้งที่  2)  ประจ าปี  2564 

วันอังคารที่   30   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   สะหัดอีต า สมาชิกสภาฯ  เขตที่ 2   ดอเลาะ   สะหัดอีต า  

11. นายสุพจน์   จันทร์เอียด สมาชิกสภาฯ  เขตที่ 2 สุพจน์   จันทร์เอียด  

12. นายนภดล   ดวงแก้ว สมาชิกสภาฯ  เขตที่ 2 นภดล   ดวงแก้ว  

13. นายสูเพียน   มายี สมาชิกสภาฯ  เขตที่ 3 สูเพียน   มายี  

14. นายเด๊ะซามัน   ยูโซ๊ะ สมาชิกสภาฯ  เขตที่ 3 เด๊ะซามัน   ยูโซ๊ะ  

15. นายอุสมาน   มะแซ สมาชิกสภาฯ  เขตที่ 3      อุสมาน   มะแซ  

16. นายมาหะมะรอสีดี   อุชะมิ เลขานุการสภาเทศบาลฯ  มาหะมะรอสีด ี  อุชะมิ  

      

     

     

 

รายชื่อผู้ไม่มาประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง สาเหตุ หมายเหตุ 

1. นางสาวน าทัย   อินอ่อน สมาชิกสภาฯ  เขตที่ 2 ลากิจ  

2. นายอดุลย์   สามะ สมาชิกสภาฯ  เขตที่ 3 ลาป่วย  

3. นายมูฮ าหมัดยากี   สามะ สมาชิกสภาฯ  เขตที่ 3      ลาป่วย  

 

/มตี่อ... 
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รายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1. นายเสรี    เรืองกาญจน์ นายกเทศมนตรีฯ เสรี    เรอืงกาญจน์  

2. นายศรัณย์พล   ลฬีหาวงศ์ รองนายกเทศมนตรฯี ศรัณย์พล   ลฬีหาวงศ์  

3. นายอับดุลเล๊าะ  อาเย๊าะแซ รองนายกเทศมนตรฯี อับดุลเล๊าะ   อาเย๊าะแซ   

4. นางรัชนี    กาญจนานุชิต รองนายกเทศมนตรฯี รัชนี    กาญจนานุชิต  

5. นายสุกรี   เจะ๊เงาะ เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ สุกรี   เจ๊ะเงาะ   

6. นายต่วนมาหามะอับดลูคอเดร ์ 

                            ต่วนกาจิ                                        
เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ ต่วนมาหามะอับดูลคอเดร ์

                       ต่วนกาจิ                                                                                                                                                      
  

7. นายอาฮาหมัด   ดือราแม รองปลัดเทศบาล อาฮาหมัด   ดอืราแม  

8. นางนุชนาฎ   จันทร์ขุน รองปลัดเทศบาล นุชนาฎ   จันทร์ขุน  

9. นางนงเยาว์   ไชยมณี หัวหนา้ส านักปลัด นงเยาว์   ไชยมณี  

10. นางนริศรา   สาและ  ผูอ้ านวยการกองคลัง นรศิรา   สาและ  

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

12. นายมุกตาร์   มายิ หัวหน้าฝา่ยส่งเสรมิการศึกษาฯ มุกตาร ์  มายิ รก.ผอ.กอง กศ. 

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

14. นายบรรจง   ศรสีุข หัวหนา้ฝา่ยอ านวยการ บรรจง   ศรีสุข  

15. นางไลย์ลา   เบ็ญฤทธิ์ นวก.สุขาภบิาล ช านาญการ ไลย์ลา   เบ็ญฤทธิ์ รก.ผอ.กอง สธ. 

16. นายธิตวิัฒน์   ดอเลาะ นิตกิร ช านาญการ ธิติวัฒน ์  ดอเลาะ  

17. นางสาวสุกัลยา   สมถวนิช เจ้าพนักงานธุรการ ชง. สุกัลยา   สมถวนิช  

18. นางสาวนิพาตีเมา๊ะ   บันสุรี เจ้าพนักงานธุรการ ปง. นิพาตีเม๊าะ   บันสุรี  

19. นางสาวโสรญา   สาหล า ผูส้ังเกตการณ์ โสรญา   สาหล า นศ.ราชภัฎยะลา 

20.  นางสาวมาริษา  เจะแว ผูส้ังเกตการณ์ มาริษา  เจะแว นศ.ราชภัฎยะลา 

     

     

     

     
 

 

  
หมายเหตุ  ผูม้าประชุม    16     คน  ผูไ้ม่มาประชุม           - คน 

  ผูล้าประชุม    3          คน  ผูเ้ข้าร่วมประชุม           20 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 ด าเนินการ

ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  ต่อไป 
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ ์ เรียน คณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ และ พนักงานเทศบาลฯ          

ประธานสภาเทศบาลฯ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม  นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ 

ประธานสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  ขอเปิดการประชุมสภาเทศบาล   

เมืองสะเตงนอก สมัยสามัญ สมัยที่ 4 (ครั้งที่ 2) ประจ าปี พ.ศ. 2564           

วันอังคารที่  30  เดือน พฤศจกิายน  พ.ศ. 2564  เวลา 09.00 น.   ณ   ห้อง

ประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก แห่งนี้ ขอด าเนินการประชุมตามระเบียบ

วาระ ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระที่  1  เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ  

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์  1.1  มสีมาชิกสภาเทศบาลฯ ขอลาประชุม  ดังนี้ 

ประธานสภาเทศบาลฯ  -นางสาวน าทัย   อนิอ่อน      สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขตที่ 2   ขอลากิจ      

    -นายอดุลย์   สามะ        สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขตที่ 3   ขอลาป่วย 

    -นายมูฮ าหมัดยากี   สามะ    สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขตที่ 3   ขอลาป่วย 
 

ที่ประชุม   รับทราบ  
 

ระเบียบวาระที่  2  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้ งที่ผ่านมา  

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์  –รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 (ครั้งที่ 1) 

ประธานสภาเทศบาลฯ  ประจ าปี  2564  ขอยกไปรับรองการประชุม ในสมัยประชุม ตอ่ไป 
 

ที่ประชุม   รับทราบ  
 

ระเบียบวาระที่  3  เรื่อง กระทู้ถาม  

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์   -ไม่มี 

ประธานสภาเทศบาลฯ    
 

ที่ประชุม   รับทราบ  
      

 

 

/ระเบียบวาระที่  4… 
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ระเบียบวาระที่  4  เรื่อง  ที่คณะกรรมการสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก ตั้ งขึ้น  

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์   พิจารณาแล้วเสร็จ  

ประธานสภาเทศบาลฯ         -ไม่มี 
 

ที่ประชุม   รับทราบ  
 

ระเบียบวาระที่  5   เรื่อง  ญัตติท่ีเสนอใหม่ 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์   5.1  ญัตติ  เพื่อพิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 

ประธานสภาเทศบาลฯ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่    

งบลงทุน  ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-รถยนต์ตรวจการณ์  เป็น

จ านวนเงนิ 1,900,000 บาท  หนว่ยงาน  ส านักปลัด  (เอกสารญัตติที่ 5.1) 

    (ผู้เสนอญัตติ  นายเสรี   เรอืงกาญจน์   นายกเทศมนตรี) 
 

     -ขอเชญิผูบ้ริหารฯ ชีแ้จง 
 

นายเสรี   เรืองกาญจน์  เรียน  ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯและ

นายกเทศมนตรีฯ  ผูเ้ข้าร่วมประชุม ทุกท่าน กระผม นายเสรี   เรอืงกาญจน ์  นายกเทศมนตรี 

เมืองสะเตงนอก วันนีเ้ป็นการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยที่ 4/2564 (ครั้งที่ 2)

เพื่อพิจารณา เรื่อง ญัตติที่ เสนอใหม่ เพื่อพิจารณาขออนุมัติโอนเงิน

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  เพื่อไปตั้งจ่ายเป็น

รายการใหม่  งบลงทุน  ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-รถยนต์ตรวจการณ์  

เป็นจ านวนเงิน 1,900,000 บาท  หน่วยงาน  ส านักปลัด  ตามรายละเอียดที่

แนบไว้  (ตามเอกสารญัตติที่  5.1)  ด้วยส านักปลัด มีความประสงค์ที่จะโอน

งบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ งบลงทุน ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ

ขนส่ง  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563  หมวด 4 การโอนและแก้ไข

เปลี่ยนแปลงงบประมาณ   ข้อ 27  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบ

ลงทุน  โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน 

หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  

เอกสารรายละเอียด อยู่ในมือท่านแลว้ ขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ ช่วยพิจารณา

ครับ 
 

ด้วยส านักปลัดได้ตั้งงบประมาณในการจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลางไว้ 

แตร่ถที่จะใช้ในการปฏิบัติราชการ ชื่อไมต่รงตามวัตถุประสงค์ของการใช้ 
 

/ปฏิบัติงานราชการ... 
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ปฏิบัติงานราชการ ของส่วนราชการ และตามมาตรฐานครุภัณฑ์ยานพาหนะ

และขนส่ง จึงมีความจ าเป็นต้องโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989        

ลงวันที่  22  มิถุนายน  2552 เรื่อง การตั้งงบประมาณ เพื่อการจัดซื้อ

ครุภัณฑ์และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบหนังสือ

กระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0810.3 /ว 6046 ลงวันที่ 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2561 

เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  

ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563  หมวด 4  การโอนและการแก้ไข

เปลี่ยนแปลงงบประมาณ  ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบ

ลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน 

หรอืโอนไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
 

 จึงขอให้สภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก พิจารณาโอนงบประมาณไป

ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

งบประมาณ  พ.ศ. 2565  ครุภัณฑย์านพาหนะและขนส่ง  ดังนี้ 
 

 โอนลด งบประมาณ จากแผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  

งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  รายการ 

รถยนต์ส่วนกลาง  ตามเทศบัญญัติฯ  หนา้ 24/ 142  ดังนี้ 

     -งบประมาณที่ตัง้ไว้             จ านวน          1,900,000    บาท 

-งบประมาณก่อนโอน  จ านวน          1,900,000    บาท 

     -จ านวนเงินที่โอนลด  จ านวน          1,900,000    บาท 

     -จ านวนเงินหลังโอน  จ านวน                 0.00    บาท 
 

โอน  ไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ในแผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหาร

ทั่วไป  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ ์ ครุภัณฑย์านพาหนะและขนส่ง  รายการ 

รถยนต์ตรวจการณ์  ดังนี้ 

     -งบประมาณที่อนุมัติ  จ านวน                 0.00     บาท 

     -งบประมาณก่อนโอน  จ านวน                 0.00     บาท 

     -จ านวนเงินที่โอนเพิ่ม  จ านวน          1,900,000    บาท 

-จ านวนเงินหลังโอน           จ านวน          1,900,000    บาท 

/เพื่อจา่ยเป็นค่าจัดซื้อ… 
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เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ รถยนต์ตรวจการณ์ จ านวน 1 คัน ๆ ละ 

1,900,000  บาท ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,700 ซีซี หรือก าลัง

เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 150 กิโลวัตถ์  เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน   

4 ล้อ  จ านวน  7 ที่นั่ง  3  ตอน ระบบเกียร์อัตโนมัต ิโดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 

1) เป็นรถยนต์น่ัง 4 ประตู (เข้า-ออก)                  

2) เป็นราคาเครื่องปรับอากาศ ฟิล์มกรองแสง และป้องกันสนิม 

3) มีอุปกรณ์อ านวยความสะดวกมาตรฐาน คือ เครื่องปรับอากาศ 

วิทยุ และอุปกรณ์มาตรฐานโรงงาน 

4) ความสูงใต้ท้องรถ (ระยะต่ าสุดถึงพืน้) ไม่น้อยกว่า 180 มิลลเิมตร 

5) โครงสร้างหลังคาเป็นชิน้เดียวตลอดคัน  

6) มปีระตูด้านหลัง 
 

รายละเอียดตามที่เทศบาลก าหนด ไม่มีในคุณลักษณะและราคา

มาตรฐานครุภัณฑ์ โดยใช้วิธีการสืบราคาจากท้องตลาด โดยถือปฏิบัติตาม

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989  ลงวันที่  22  มิถุนายน  

2552 เรื่อง การตั้งงบประมาณ เพื่อการจัดซื้อครุภัณฑ์และรถยนต์ของ        

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เหตุผลในการจัดซื้อนอกเหนือมาตรฐาน

ครุภัณฑ์ในครั้งนี้ เนื่องจากเทศบาลฯ มีความจ าเป็นต้องใช้ในการเดินทางไป

ปฏิบัติราชการเป็นคณะ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการเดินทางไปราชการ

และเกิดความคุ้มค่าในการลงไปตรวจในพื้นที่ พบปะประชาชน และการ

เดินทางไปราชการนอกพื้นที่ ที่มีระยะการเดินทางไกล ของคณะผู้บริหาร

ท้องถิ่น และของส่วนราชการ ประกอบสภาพพื้นที่ต าบลสะเตงนอก        

เกิดอุทกภัยบ่อย และสภาพถนนที่ไม่เอื้ออ านวยต่อการเดินทางไปปฏิบัติ

ราชการ และการลงพื้นที่ จึงจ าเป็นต้องจัดซื้อรถ ที่มีสมรรถนะสูงในการใช้

ปฏิบัติราชการของเทศบาลเมืองสะเตงนอก 
 

   จงึเรียนเสนอที่ประชุมสภาฯ เพื่อพิจารณา  ขอบคุณครับ 
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์  –สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีเรื่องอภิปรายใน  ญัตติที่  5 . 1 

ประธานสภาเทศบาลฯ  โปรดยกมือ  ไม่ม ี เชญิเลขานุการสภาฯ   
 

นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะมิ องค์ประชุมครบ จะขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด อนุมัติ

เลขานุการสภาฯ   เห็นชอบให้โอนเงนิงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2565  ไปตั้งจา่ยเป็น 

รายการใหม่    งบลงทุน  หมวด  ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ

ขนส่ง  -รถยนต์ตรวจการณ ์ เป็นจ านวนเงิน  1,900,000  บาท  ของ 

/หนว่ยงาน ส านักปลัด... 



-7- 
 

หน่วยงาน ส านักปลัด ตามเอกสาร  ญัตติที่ 5.1  โปรดยกมือ  สมาชิกสภาฯ 

ท่านใด ไม่อนุมัติเห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณฯ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  

-รถยนต์ตรวจการณ์  เป็นจ านวนเงิน  1,900,000  บาท  ของหน่วยงาน 

ส านักปลัด  โปรดยกมือ 

มติท่ีประชุม   -เห็นชอบอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณฯไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

          จ านวน     14    เสียง  

    -ไม่เห็นชอบอนุมัติให้โอนเงนิงบประมาณฯไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

          จ านวน      -    เสียง  

    -งดออกเสียง     จ านวน       1   เสียง 
 

เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณ

รายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  -รถยนต์ตรวจการณ์   เป็นจ านวน           

เงิน  1,900,000  บาท  หนว่ยงาน  ส านักปลัด 
 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยว งศ์   5.2  ญัตติ  เพื่อพิจารณาขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง

ประธานสภาเทศบาลฯ  งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  งบลงทุน  

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  -รถยนต์บรรทุก  หน่วยงาน  ส านักปลัด   

(เอกสารญัตติที่ 5.2) 

    (ผู้เสนอญัตติ  นายเสรี   เรอืงกาญจน์   นายกเทศมนตรี)    
 

  

-ขอเชญิผูบ้ริหารฯ ชีแ้จง 
 

นายเสรี   เรืองกาญจน์  เรียน  ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯและ

นายกเทศมนตรีฯ  ผูเ้ข้าร่วมประชุม ทุกท่าน กระผม นายเสรี   เรืองกาญจน์   นายกเทศมนตรี 

เมืองสะเตงนอก   รายละเอียด (ตามเอกสารญัตติที่  5.2)  ก่อนอื่นต้องขอ

แก้ไขข้อผิดพลาด จาก “งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2564” เป็น “งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565” ครับ 

ญัตติที่ 5.2 เพื่อพิจารณาขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ

รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  งบลงทุน ครุภัณฑ์ยานพาหนะ

และขนส่ง  -รถยนต์บรรทุก  หน่วยงาน ส านักปลัด   ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2563   หมวด 4  การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  

/ข้อ 29  การแก้ไขเปลี่ยนแปลง... 
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ข้อ 29  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ที่ท า

ให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้

เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  เอกสารรายละเอียด อยู่ในมือท่านแล้ว 

ขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ ช่วยพิจารณาครับ 
 

 ด้วยส านักปลัดเทศบาลเมืองสะเตงนอก มีความจ าเป็นต้องแก้ไข

เปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 

เนื่องจากมีการพิมพ์ค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายผิดพลาด ไม่สอดคล้องตาม

ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงอาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า

ด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 หมวด 4  

การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  ข้อ 29 ขอให้สภาเทศบาลเมือง

สะเตงนอก พิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ งบลงทุน ตาม

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 ครุภัณฑ์

ยานพาหนะและขนส่ง  -รถยนต์บรรทุก ดังนี้ 
 

จากข้อความเดิม -รถยนต์บรรทุก  จ านวน  905,000  บาท เพื่อ

จ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ใช้ในงานป้องกัน      

และบรรเทาสาธารณภัย เป็นรถบรรทุกขนาด 1 ตัน เครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 

2,400 ซีซี (ดีเซล) หรือมีก าลังสูงสุดไม่น้อยกว่า 110  กิโลวัตถ์  ขับเคลื่อน   

4  ล้อ แบบสมาร์ทแค็บ มีการติดตั้งไฟไซเลนและวิทยุสื่อสารพร้อมเสา

อากาศ รายละเอียดตามที่เทศบาลก าหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ ์

โดยใช้ราคาในท้องถิ่นหรอืราคาซือ้ได้อย่างประหยัด ตั้งจา่ยจากเงินรายได้  
 

 -ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4

หน้า 82 ล าดับที่ 8 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง งบลงทุน  งานป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัย แผนงานรักษาความสงบภายใน ตามเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2565  หนา้ 40/142 
 

เป็นข้อความใหม่ -รถยนต์บรรทุก  จ านวน  905,000  บาท เพื่อ

จา่ยเป็นค่าจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล)  ขนาด  1  ตัน  ปริมาตรกระบอกสูบ

ไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวัตถ์   

ขับเคลื่อน  4  ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) จ านวน 1 คัน ๆ ละ 

829,000  บาท  โดยจัดซื้อตามคุณลักษณะและราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 

เพื่อใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

/พร้อมตดิตั้งเครื่องรับส่งวทิยุ... 
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 -พร้อมติดตั้งเครื่องรับส่งวิทยุ  ระบบ VHF/FM ชนิดติดรถยนต์       

25 วัตถ์  จ านวน 1  เครื่อง ๆ ละ 24,000  บาท ประกอบด้วย ตัวเครื่อง 

ไมโครโฟน  เสาอากาศ  โดยจัดซื้อตามคุณลักษณะและราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ ์

 -พร้อมตดิตั้ง สัญญาณไฟฉุกเฉิน แบบแผงยาว และสัญญาณไซเรน 

ฉุกเฉิน บนหลังคารถ จ านวน  1  ชุด ไม่มใีนราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยการ

ใช้วธิีการสบืราคาจากท้องตลาด 
 

 เหตุผลความจ าเป็นที่จะต้องติดตัง้อุปกรณ์เสรมิ  2 รายการฯ ข้างต้น 

เนื่องจากเพื่อให้เจา้หนา้ที่ปฏิบัติงานใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

อย่างมปีระสิทธิภาพ 
 

 รายละเอียดการตดิตั้งตามเทศบาลก าหนด  ตั้งจา่ยจากเงินรายได้ 

-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเตมิ ครัง้ที่ 4 หนา้ 82 

ล าดับที่ 8 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  งบลงทุน  งานป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัย  แผนงานรักษาความสงบภายใน 
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์  –สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีเรื่องอภิปรายใน ญัตติที่  5 .2 

ประธานสภาเทศบาลฯ  โปรดยกมือ  ไม่ม ี เชญิเลขานุการสภาฯ   
 

นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะมิ องค์ประชุมครบ จะขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด    

เลขานุการสภาฯ   อนุมัตเิห็นชอบให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี       

งบประมาณ  พ.ศ. 2565  แผนงานรักษาความสงบภายใน  งานป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ

ขนส่ง -รถยนต์บรรทุก  ของหน่วยงาน  ส านักปลัด ตามเอกสาร ญัตติที่ 5.2  

โปรดยกมือ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด  ไม่อนุมัติเห็นชอบให้แก้ไข

เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณฯ  -รถยนต์บรรทุก  ของหน่วยงาน  ส านัก

ปลัด  โปรดยกมอื 
 

มติท่ีประชุม   -เห็นชอบอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณฯ 

          จ านวน     14    เสียง 

    -ไม่เห็นชอบอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณฯ 

          จ านวน      -    เสียง  

    -งดออกเสียง     จ านวน       1   เสียง 

 

/เป็นอันว่า ที่ประชุม… 
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เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค า

ชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ  พ.ศ. 2565  งบลงทุน  

หมวดค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง -รถยนต์บรรทุก  ของ

หนว่ยงาน  ส านักปลัด 
 

ระเบียบวาระที่  6  เรื่อง อื่น ๆ 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์  –สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีเรื่องอื่น ๆ โปรดยกมือ   

ประธานสภาเทศบาลฯ  เชญิ นายมะสดี   หะยียะปาร ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1  
 

นายมะสดี   หะยียะปาร ์  เรียน ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  คณะผู้บริหาร

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 และผูเ้ข้าร่วมประชุม ทุกท่าน  กระผม นายมะสดี  หะยียะปาร์   สมาชิกสภา 

เทศบาลฯ  เขตที่ 1  เพราะว่า ขณะนี้จวนจะเข้าหน้าฝนแล้ว อยากจะเสนอ

เรื่อง การลอกคู และการปรับพื้นที่ต่าง ๆ  รถ JCB ของเทศบาลฯ เรามี  2  

คัน  ซึ่งไม่เพียงพอ และไม่ทันต่อการใช้งาน จึงอยากเสนอให้ฝ่ายสภาฯ 

พิจารณาว่า ควรจะจัดซื้อเพิ่ม อีก 1 คัน เพื่อแก้ปัญหาของพี่น้องประชาชน

ชาวสะเตงนอก ให้บรรลุเป้าหมายตามที่เราตั้งไว้ ขอบคุณครับ 
  

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์  –สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีเรื่องอื่น ๆ โปรดยกมือ   

ประธานสภาเทศบาลฯ  เชญิ นายอุสมาน   สาแม  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2  
 

นายอุสมาน   สาแม    เรียน ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  คณะผู้บริหาร

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 และผูเ้ข้าร่วมประชุม ทุกท่าน  กระผม นายอุสมาน   สาแม   สมาชิกสภา 

เทศบาลฯ  เขตที่ 2  อยากจะเสนอแนะเรื่อง การจัดระเบียบจราจร  2 ข้าง

ทาง  ตอนนี้ มีการจอดรถบนถนน ซึ่งท าให้การจราจรติดขัดมาก  เนื่องจาก

ตอนนี้ ในหมู่ 6 มีร้านจ าหน่ายอาหาร ซึ่งมีลูกค้าเยอะมาก โดยเฉพาะ

ช่วงเวลา 15.00 น. เป็นต้นไป  มีการจอดรถลงซื้อของ ทั้ง  2 ข้างทาง  ท าให้

ถนนแคบลง การจราจรติดขัดมาก และติดยาว ชาวบ้านฝากร้องเรียน จึง

อยากขอให้เทศบาลได้ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบลงไป ช่วยจัดระเบียบ

การจราจรดว้ย  ขอบคุณครับ 
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์  –สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีเรื่องอื่น ๆ โปรดยกมือ   

ประธานสภาเทศบาลฯ  ไม่ม ี เชญิ นายกเทศมนตรีฯ ชีแ้จง   
 

นายเสรี   เรืองกาญจน์  เรียน  ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯและ

นายกเทศมนตรีฯ  ผูเ้ข้าร่วมประชุม ทุกท่าน กระผม นายเสรี   เรอืงกาญจน์   นายกเทศมนตรี 

/เมืองสะเตงนอก... 
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เมืองสะเตงนอก   ก่อนอื่นต้องขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่านที่

ได้น าเรื่องเสนอในที่ประชุม เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้พี่น้อง

ประชาชนชาวสะเตงนอก  

-เรื่อง รถ JCB ตอนนี ้เทศบาลฯ เรามีอยู่  3 คัน จอดใช้งานไม่ได้ รอ

การจ าหนา่ยอยู่ 1 คัน ที่ใชไ้ด้มแีค่ 2 คัน ด้วยพื้นที่เรา 34.78 ตารางกิโลเมตร 

และด้วยสถานการณ์ปัจจุบันนี้ เราเป็นพื้นที่ที่เจริญทางด้านการสร้างที่อยู่

อาศัย ท าให้มีการถมที่เยอะมาก การถมที่บางครั้งก็ไปปิดล าธารที่เป็น

ธรรมชาติ เมื่อก่อน ซึ่ ง เป็นที่ส่วนบุคคลเราก็ ไม่สามารถไปว่าเขาได้            

ณ ปัจจุบันนี้ สะเตงนอกมีปัญหาเรื่อง การระบายน้ า เยอะมาก เราพยายาม

ให้กองชา่ง ลงส ารวจ เพื่อแก้ไขปัญหาในแตล่ะเขตว่า เราจะท าอย่างไร ก็ขอ 

ขอบคุณนะครับ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ที่ได้เสนอแนะว่าให้จัดซื้อรถ JCB 

เพิ่ม อีก 1  คัน เราต้องดูงบประมาณคิดว่า ตั้งงบประมาณเราก็สมควร

ด าเนินการจัดซื้อ เพื่อตอบโจทย์ในพื้นที่เราให้ได้ โดยเฉพาะพื้นที่  หมู่ 3,   

หมู่ 9, หมู่ 4, หมู่ 12, หมู่ 1  และรวมทั้งหมู่อื่น ๆ ที่มีปัญหาน้ าท่วมขัง และ

น้ าทีร่อการระบาย ไม่ทันนะครับช่วงหนา้ฝนนี ้ 

-การจัดระเบียบจราจรตรงร้านจ าหน่ายปลาหมึกย่าง ช่วงเย็น ๆ มี

ลูกค้าเยอะมาก มีการลงโซเชียลกันยกใหญ่ ขายดีจนมีการแจกบัตรคิวรอ 

เรื่องนีจ้ะฝากให้ส านักปลัด ซึ่งรองยีเล๊าะ ทีดู่แลรับผิดชอบ ให้งานป้องกัน ไป

ก าชับ ดูแลการจอดรถ ยิ่งช่วงเย็น ๆ นี่อันตราย และยิ่งเป็นหน้าฝนด้วย ถ้า

จอดรถซ้ายขวาถนนจะแคบลงทันที ฝากรองฯเข้าไปพูดคุยกับงานป้องกัน ว่า

จะดูแลยังไง หรือไปพูดคุยกับทางร้านว่าจะเอายังไง จะแบ่งโซนยังไง จอด

ข้างเดียว หรือจอดข้างใน เพื่อให้การสัญจรตรงช่วงนั้นสะดวกยิ่งขึ้น 

ขอขอบคุณท่านสมาชิกฯ อีกครั้งหนึ่งนะครับ 

-อีกเรื่อง คือ เรื่องขอความร่วมมือกับสมาชิกสภาเทศบาลฯ 

เนื่องจากเทศบาลฯ ได้จัดท าปฏิทิน สวัสดีปีใหม่ ปี 2565 เสร็จแล้ว จ านวน  

4,000 ชุด มทีั้งแบบแขวน และแบบตั้งโต๊ะ  ทุกปีเป็นอย่างไรไม่รู้ แต่ปีนี้เราจะ

แบ่งโซนเดินแจก เหมอืนกับตอนเราหาเสียง ก าหนดการแจกปฏิทินไว้  3  วัน 

เขต 1  เขต 2  เขต 3  โซนละ 1 วัน ส่วนที่เหลือก็ให้สมาชิก ไปเดินแจกตาม

หมูบ่้าน  เพราะว่ามันกระชันชิด จะปิดหลายวัน ผมไม่อยากให้ปฏิทินไปถึงมือ

ชาวบ้านเป็นรายที่ 8 รายที่ 9 เขาเอาจากที่อื่นแล้ว เราอยากจะเป็น ที่ 1 บ้าง 

พรุ่งนีก้็เชญินะครับ ท่านสมาชิกสภาฯ ถ้าท่านไม่ตดิธุระอะไร นัดแนะกัน ดังนี้ 

 

/-พรุ่งนี ้วันพุธที่ 1...   
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 -พรุ่งนี ้วันพุธที่ 1  ธันวาคม 2564  ตลาดนัดวันจันทร์   โซนตือเบาะ 

นัดพบกันที่ หน้า Big C ตือเบาะ เวลา 16.30 น. ใส่เสื้อกั๊กที่ผมท าให้  เสื้อ

ข้างในสีอะไรก็ได้  

 -วันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2564 โซนมาลายูบางกอก-รอยต่อ

บันนังสาเรง  นัดพบกันที ่แยกมลายูบางกอก (ตรอ.อดิลัน) เวลา 16.30 น. 

 -วันศุกร์ที่ 3  ธันวาคม  2564 โซนเนินหูกวาง-ตลาดนัดโต๊ะโมง คิด

ดูแล้วส่วนใหญ่จะอยู่ช่วงเช้า เวลา 09.00 น. ได้มั้ย นัดพบกันที่ เนินหูกวาง 

(ร้านอัดฉีด)   

นัดกันช่วงเย็น 2 วัน ช่วงเช้า 1 วัน โดยใช้วิธีเดินแจกไป ทั้ง 2 ข้าง

ทาง ใส่เสื้อกั๊ก ทั้ง 3 วันเลย ส่วนที่เหลือจะให้เจ้าหน้าที่จัดมอบให้ สมาชิก

สภาเทศบาลฯ ไปแจกในหมู่บ้าน เพราะว่าบางแห่งอาจไปไม่ทั่วถึง เช่น 

แถวมัรกัส  นิบงบารู ปรามะ หรือสมาชิกมีความคิดเห็นเป็นอย่างไร ก็เสนอ

มาได้เลย เชญิครับ ขอบคุณครับ  
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์  – เชญิ นายเด๊ะซามัน  ยูโซ๊ะ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 

ประธานสภาเทศบาลฯ  
 

นายเด๊ะซามัน  ยูโซ๊ะ    เรียน ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  คณะผูบ้ริหาร

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 และผูเ้ข้าร่วมประชุม ทุกท่าน  กระผม นายเด๊ะซามัน  ยูโซ๊ะ   สมาชิกสภา 

เทศบาลฯ เขตที่ 3  ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ  สอบถามท่าน

นายกเทศมนตรีฯ ว่าหากเกิดฝนตกจะท าอย่างไร   
 

นายเสรี   เรืองกาญจน์  หากเกิดฝนตก  กรณีนี้  กระผมไม่สามารถตอบได้ เพราะผมก าหนดไม่ได้ 

นายกเทศมนตรีฯ  เอาเป็นว่า หากมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร จะประสานงานกันทางโทรศัพท์นะ 

ครับ ฝากงานประชาสัมพันธ์ ให้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมด้วย

ส่วนปฏิทินที่เหลอืเพื่อที่ท่านจะเอาไปแจกจ่ายใหก้ับชาวบ้านในพื้นที่ของ  

ท่าน สามารถมารับได้เลยในวันจันทร์ จะให้เจ้าหน้าที่จัดเตรียมไว้ให้เป็น

รายชื่อเลยว่า ท่านสมาชิกฯ แตล่ะคนจะได้แบบตั้งโต๊ะเท่าไร แบบแขวนเท่าไร

มีท่านอื่นจะสอบถามอกีมั้ยครับ ไม่ม ีขอบคุณครับ    
   

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์  –สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีเรื่องอื่น ๆ โปรดยกมือ   

ประธานสภาเทศบาลฯ  เชญิ นายแวฮาซัน  แวหะยี  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 
 

นายแวฮาซัน  แวหะยี  เรียน ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  คณะผูบ้ริหาร

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 และผูเ้ข้าร่วมประชุม ทุกท่าน  กระผม นายแวฮาซัน   แวหะยี   สมาชิก 

/สภาเทศบาลฯ  เขตที่ 1… 
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สภาเทศบาลฯ  เขตที่ 1 มีเรื่องอยากฝากไปถึงท่านผู้บริหารฯ  มีที่มาว่า เมื่อ

อาทิตย์ที่ผ่านมา มีการประชุมคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติราชการฯ  

ของเทศบาลเมืองสะเตงนอก  อจ.ภูวดล ได้น าเสนอในที่ประชุมว่า ให้

ผู้บริหารฯ  ในเรื่องอนาคตต่อไป เรื่อง การท าบาทวิถี หรือว่าทางเท้า คือ

ตามที่ อจ.ภูวดล น าเสนอว่า ตอนนี้ การจัดระเบียบทางเท้า ที่เราสามารถ

ด าเนินการได้ เส้นทางจากหน้าเทศบาลเราไปตลาดนัดโต๊ะโมง ก็ยังเป็นเรื่อง

ที่พอมีโอกาสท าได้อยู่ เป็นเรื่องในอนาคต อยากฝากผู้บริหารฯ ว่า เรื่อง บาท

วิถี มันส าคัญ อยากฝากแค่นี ้ขอบคุณครับ  
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์  –สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีเรื่องอื่น ๆ โปรดยกมือ   

ประธานสภาเทศบาลฯ  เชญิ นายสุพจน์   จันทร์เอียด  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 
 

นายสุพจน์   จันทร์เอียด   เรียน ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหารฯ

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 และผูเ้ข้าร่วมประชุม  ทุกท่าน  กระผม นายสุพจน์   จันทร์เอียด  สมาชิก 

สภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 กระผมมเีรื่องน าเสนอเล็กน้อย คือ 

-ชาวบ้านฝากมาครับ ตามที่นโยบายของนายกเทศมนตรีฯ เรื่อง 

สัตว์เลี้ยง ครับ เพราะตอนนี้มีจุดใหญ่ ๆ อยู่ 2 จุดหลัก ๆ คือ ถนนเส้นทาง

จากเทศบาลฯ ไปซอย 12 จะมีฝูงวัวจ านวนมากครับ และเกิดอุบัติเหตุมาแล้ว  

และอีกจุดหนึ่งคือ  สี่แยกมลายูบางกอก จุดหลัก ๆ ใหญ่ ๆ และชาวบ้านเขา

ก็ฝากมาว่า สะเตงนอกจะเจริญได้ถ้าไมเ่ห็นขีว้ัวครับ 

 -ซอยเรืองฤทธิ์   ชาวบ้านเขาฝากมาว่า  กรุณาน าเรียนท่าน

นายกเทศมนตรีฯ หน่อยว่า ขอให้ทางเทศบาลฯ ช่วยไปลอกคูระบายน้ าให้

หนอ่ย ขอบคุณครับ 
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์  –สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีเรื่องอื่น ๆ โปรดยกมือ   

ประธานสภาเทศบาลฯ  ไม่มี  ผมอยากจะฝากทุก ๆ ท่าน  เมื่อวันที่ 24 เราก็ประชุม วันนี้ เราก็

ประชุม วันที่ 24 สมาชิกฯ ได้มกีารน าเสนอเกี่ยวกับเรื่อง รถ JCB นี้แล้ว พอดี

ในไลน์ สมาชิกสภาฯ ได้ลงไลน์ว่า ใบของพลขับ ยังไม่ถึงที่ขุดลอก อยากจะ

ฝากให้สมาชิกสภาฯ ช่วยกันดูแล และ ฝากผู้รับผิดชอบโดยเฉพาะกองช่าง 

ฝากกองช่างถ้ายังเป็นแบบนี้ ประชุมต่อไปต้องมีเรื่องอีก อย่างน้อยเราต้อง

ติดตาม เพื่อความอยู่รอดของชาวสะเตงนอก ขอบคุณครับ ถ้าไม่มอีะไร 

ขอปิดการประชุม 
 

มติท่ีประชุม    รับทราบ 

/ปิดประชุม... 
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ปิดประชุม   เวลา 10.30  น. 

 

 

                                                      (ลงช่ือ)     ผูบ้ันทึกรายงานการประชุม 

                                                                 (นายมาหะมะรอสีดี   อุชะมิ) 

                                                         เลขานุการสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการตรวจสอบ 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก 

สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ 4  (คร้ังท่ี 2)  ประจ าปี  2564   

ประชุมเมื่อวันอังคารที่   30   เดือน พฤศจกิายน  พ.ศ. 2564 

ของคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

เสนอ  สภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก 

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

1. ต้นเรื่อง 

  สภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  ได้มกีารประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก สมัยประชุม

สามัญ  สมัยที่ 4  (ครั้งที่ 2)  ประจ าปี  2564   เมื่อวันอังคารที่   30   เดือน พฤศจกิายน  พ.ศ. 2564 

 

2. ข้อเท็จจรงิ /ความเห็นของคณะกรรมการฯ 

  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ  ได้ก าหนดตรวจสอบรายงานการประชุมสภา

เทศบาลฯ ดังกล่าวข้างตน้ เมื่อวันอังคารที ่  14   เดือน ธันวาคม  พ.ศ.  2564   เวลา  10.30 น. – 11.00 น.      

ณ  หอ้งประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  จ านวน    14     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 

เพื่อด าเนนิการต่อไป 

                                (ลงช่ือ)       ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                                                (นายมะสดี   หะยียะปาร)์ 

                                     สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  เขต  1 

                                        (ลงชื่อ)       คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                                                 (นายแวฮาซัน   แวหะยี) 

                                    สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงสะเตงนอก  เขต  1 
   

                                         (ลงชื่อ)                   คณะกรรมการตรวจรายงานฯ/เลขานุการ 

                                                      (นายอนันต์   ฮะ) 

                                   สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงสะเตงนอก  เขต  2 



 
 

การรับรองรายงานการประชุม 
 

   สภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  ได้มมีตริับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  

สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ 4  (ครั้งที่ 2)   ประจ าปี  2564   เมื่อวันที ่ 30  เดือน  พฤศจกิายน   พ.ศ.  2564   

แล้ว 
 

  ในคราวประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  สมัยประชุม   สามัญ  (สมัยแรก)   สมัยที่  1   

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

 

 

                             (ลงช่ือ)              ผูร้ับรองรายงานการประชุม 

                              (นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ)์ 

                                    ประธานสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก 

 


