
บันทึกข้อความ 
 

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

ที่ ยล ๕๒๙๐๑.๑/ 18    วันท่ี     30   กันยายน   2563 
 

เรื่อง    ขอความรว่มมอืประชาสัมพันธ์รายงานผลการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  สมัยประชุม  

          สามัญ  สมัยที่ 3  (ครั้งที่ 1 )  ประจ าปี  2563 
 

เรียน   หัวหน้าศูนย์ขอ้มูลข่าวสาร 
 

สิ่งที่สง่มาด้วย 1. ประกาศสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  จ านวน    1    ฉบับ 

  2. รายงานการประชุมสภาฯ    จ านวน    1    ชุด 
     

ตามที่ สภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  ได้เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  สมัย

สามัญ  สมัยที่ 3  ประจ าปี  2563  ตั้งแต่วันที่  ๑ – 30 สิงหาคม  2563   มีก าหนดไม่เกิน  30 วัน  ซึ่ง

ได้ด าเนินการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  สมัยสามัญ  สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 1)  ประจ าปี  2563  ไป

แล้ว  จ านวน  1  ครั้ง  เมื่อวันที่  17  สิงหาคม  ๒๕63  และ ได้ผ่านการรับรองรายงานการประชุม  ในการ

ประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  สมัยประชุมสามัญ   สมัยที่ 3  (ครั้งที่ 2)  ประจ าปี  2563  เมื่อวันที่  

26 สิงหาคม  2563  เป็นที่เรียบร้อยแลว้   นั้น   
    

  ในการนี้  สภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  จึงขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์รายงานผลการ

ประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  สมัยประชุมสามัญ   สมัยที่ 3  (ครั้งที่ 1) ประจ าปี  2563  ดังกล่าว  

ลงเว็ปไซต์  www.satengnok.go.th  ให้ทราบโดยทั่วกัน  รายละเอียดปรากฏ ตามสิ่งที่สง่มาด้วยนี้ 
 

  จงึเรียนมาเพื่อพิจารณาด าเนนิการตอ่ไป 

 

 
 

                         (นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์) 

                                ประธานสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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


  

 

 

 
 

ประกาศสภาเทศบาลเมอืงสะเตงนอก 

เรื่อง  รายงานผลการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 1) 

 ประจ าปี  2563 

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

ตามที่  สภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก   ได้เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  สมัย

สามัญ   สมัยที่ 3  ประจ าปี  2563  ตั้งแต่วันที่  ๑ -30 สิงหาคม   2563  มีก าหนดไม่เกิน  30 วัน   ซึ่ง

ได้ด าเนินการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  สมัยสามัญ  สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 1)  ประจ าปี  2563      

ไปแล้ว  จ านวน  1  ครัง้  เมื่อวันที่  17  สิงหคม  ๒๕63  นั้น   
 

บัดนี้  การประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก   สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  3 (ครั้งที่ 1 )  

ประจ าปี  2563  ได้ผ่านการรับรองรายงานการประชุม  ในการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  สมัย

ประชุมสามัญ  สมัยที่ 3  (ครั้งที่ 2)  ประจ าปี  2563  เมื่อวันที่  26  สิงหาคม  2563  เป็นที่เรียบร้อย

แล้ว   รายละเอียดตามรายงานการประชุมฯ ที่แนบท้ายนี้  
 

จงึประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน  
 

                     ประกาศ   ณ  วันที่       30    เดือน  กันยายน    พ.ศ. 2563 

 

      

                         (นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์) 

                                ประธานสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก 

สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ 3  (คร้ังท่ี  1 )  ประจ าปี  2563 

วันจันทร์ที่   17   เดือน  สิงหาคม   พ.ศ. 2563   เวลา  09.00  น. 

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก 

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

รายชื่อผู้มาประชุม 
 

1.  นายอับดุลอาซิซ     หะยีปิยวงศ์  ประธานสภาเทศบาลฯ    

2.  นายอดุลย์               แวโวะ     รองประธานสภาเทศบาลฯ 

3.  นายอับดุลนาเซร์      ฮะ      สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1      

4.  นายสุกรี   เจ๊ะเงาะ    สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 

5.  นายกราซี   แวนะลัย  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 

6.  นายบัญชา               ศริิ   สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 

7.  นายปฐม                ปันสรณะ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 

8.  นางอุมาพร             ใจแผ้ว   สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 

9.  นายสมชัย               หติานุกูล  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2     

10. จ่าสิบเอก วรดร       รอดทุกข์  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 

11. นายดอเลาะ            สะหัดอีต า  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 

12. นายอับดุลเลาะ        กาซอ    สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 

13. นายเพาซี              มะเด็ง   สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 

14. นายเด๊ะซามัน  ยูโซ๊ะ   สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 

15. นายอิทธินันท์        สาเฮาะ   สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 

16. นายมาหะมะรอสีดี  อุชะมิ   เลขานุการสภาเทศบาลฯ 
 

รายชื่อผู้ไม่มาประชุม 

1.  นายบากอรี             บาเก็ง   สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1     - 
 

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 

1.  นายเกษมสันต ์                 สาแม   นายกเทศมนตรี 

2.  นายสมาน            หะยีดอปอ   รองนายกเทศมนตรี 

3.  นายศราวุธ อับดุลกอเดร์ ยานยา        รองนายกเทศมนตรี 

4.  นายถาวร   นวลปาน  รองนายกเทศมนตรี 

5.  นายบพิตร   อินทราช     ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

6.  นายอับดุลวาหะ  ตาเละ   เลขานุการนายกเทศมนตรี   

7.  นางสาวรอฮานี  จารู   เลขานุการนายกเทศมนตรี   

/8.  นางนุชนาฎ... 
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8. นางนุชนาฎ   จันทร์ขุน  รองปลัดเทศบาล /รก.ผอ.กองการศึกษา  

9. นางนงเยาว์       ไชยมณี   หัวหนา้ส านักปลัด 

10. นางนริศรา   สาและ   ผูอ้ านวยการกองคลัง 

11.  นายสสิกร   ยีเส็น   หน.ฝ่ายแบบแผนฯ รก.ผู้อ านวยการกองช่าง 

12. นางศรันยา   ปูเตะ   หน.ฝ่ายฯ  รก.ผูอ้ านวยการกองสาธารณสุข 

13.  นางสาวสิรริัตน์  โชติสวัสดิ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการ 

14. นายธิตวิัฒน์   ดอเลาะ   นิตกิร ช านาญการ 

15. นางสาววาสนา  ช าระ   หัวหนา้ฝา่ยพัฒนารายได้ 

16. นางสาวสารีน๊ะ  สะยะมิง  ครูช านาญการ 

17. นางสาวสุกัลยา  สมถวนิช  เจ้าพนักงานธุรการ ช านาญงาน 
 

หมายเหตุ  ผูม้าประชุม    16 คน  ผูไ้ม่มาประชุม  1 คน 

  ผูล้าประชุม    -      คน  ผูเ้ข้าร่วมประชุม          17 คน 
 

นายมาหะมะรอสีดี   อุชะมิ สมาชิกสภาเทศบาลฯ อยู่ในที่ประชุม  15  คน  ถือว่า  ครบองค์ประชุม  

เลขานุการสภาเทศบาลฯ ขอเรียนเชญิ ท่าน ประธานสภาเทศบาลฯ ด าเนนิการประชุมตามระเบียบ    

                                      วาระต่อไป ครับ   
 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ เรียน  คณะผูบ้ริหารฯ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  พนักงานเทศบาลฯ และผู้เข้า       

ประธานสภาเทศบาลฯ  ร่วมประชุม ทุกท่าน  กระผม  นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์  ประธานสภา 

เทศบาลฯ  บัดนี้  ถึงเวลาประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  กระผม ขอ

เปิดการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ 3 

(ครั้งที่ 1)  ประจ าปี  2563  ในวันจันทร์ที่  17  เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2563

เวลา  09.00  น.   ณ   หอ้งประชุมสภาเทศบาลเมอืงสะเตงนอก 
 

ระเบียบวาระที่  1  เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์   1.1 แนะน าพนักงานเทศบาลที่ย้ายมาใหม่ คือ  

ประธานสภาเทศบาลฯ                 -นางนุชนาฎ   จันทร์ขุน    ต าแหน่ง   รองปลัดเทศบาล 

         -นางสาววาสนา   ช าระ ต าแหน่ง   หัวหนา้ฝา่ยพัฒนารายได้ 

         -นางสาวสารีน๊ะ   สะยะมิง ต าแหน่ง   ครูช านาญการ 

    ขอให้แนะน าตัวเป็นรายบุคคล เชญิครับ 
 

นางนุชนาฎ   จันทร์ขุน   เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิก  

รองปลัดเทศบาล  สภาเทศบาลฯ ผู้ เคารพ ทุกท่าน  ดิฉัน  นางนุชนาฎ   จันทร์ขุน โอนย้าย 

มาจากเทศบาลต าบลยุโป สอบได้มาบรรจุใน ต าแหน่ง รองปลัดเทศบาล 

ภูมลิ าเนาเดิม หนา้มัสยิดควนลัง อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  พูดนายู 

/ไม่ได้นะคะ... 
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ไม่ได้นะคะ ตอนนี้ พยายามฝึกอยู่ค่ะ ไปโตที่สตูลค่ะ ย่าเลี้ยงเป็นคนชีพจรลง

เท้าหน่อยเพราะว่า โตที่สตูล และนครศรีธรรมราช บรรจุครั้งแรกที่หัวไทร 

นครศรีธรรมราช  ปี 2553 ก็ย้ายมาเป็นหัวหน้าส านักปลัดที่เทศบาลต าบลยุ

โป ก็ดีใจค่ะที่ได้มาร่วมงานกับทุกท่านในวันนี้ เพราะว่าสะเตงนอกเป็นพื้นที่

เป้าหมายหลัก ตั้งใจว่าจะมาร่วมงานกับที่นี่ ในปี 2552 เคยมาติดต่อที่สะเตง

นอกครั้งหนึ่ง ตอนนั้น ยังอยู่ที่นครศรีธรรมราช เพื่อจะโอนย้ายมาเป็น

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ แต่ตอนนั้นยังไม่มีต าแหน่งว่างค่ะ ก็มุ่งมั่นอ่านหนังสือ 

เพื่อที่จะสอบและโอนย้ายมาสะเตงนอกให้ได้ เพราะเป็นพื้นที่ที่อาศัยอยู่  มี

บ้านในสะเตงนอก เป็นคนของสะเตงนอก ขอบคุณค่ะ      

 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์   ขอบคุณครับ ต่อไปเชญิ หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ 

ประธานสภาเทศบาลฯ 
 

นางสาววาสนา   ช าระ  เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิก  

หัวหนา้ฝา่ยพัฒนารายได้ สภาเทศบาลฯ ผู้ เคารพ ทุกท่าน  ดิฉัน  นางสาววาสนา  ช าระ  ต าแหน่ง 

หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ค่ะ ย้ายมาจากเทศบาลต าบลบุดี  จากต าแหน่ง

นักวิชาการเงินและบัญชี บ้านเดิมอยู่ยุโปค่ะ บรรจุครั้งแรกที่ สุราษฎร์ธานี 

อบต.ตะกก  อ าเภอไชยา ปี 2548 สอบได้บัญชีของกรมฯ มาบรรจุเมื่อวันที่ 1 

กรกฎาคม  2563 ก็ฝากเนื้อฝากตัวกับสมาชิกสภาฯ  คณะผู้บริหารฯ และ

หัวหนา้ส่วนราชการทุกท่านด้วยนะคะ่   

 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์   ขอบคุณครับ ต่อไปเชญิ ครูช านาญการ 

ประธานสภาเทศบาลฯ 
  

นางสาวสารีน๊ะ   สะยะมิง เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิก  

ครูช านาญการ   สภาเทศบาลฯ ผู้ เคารพ ทุกท่าน  ดิฉัน  นางสาวสารนี๊ะ   สะยะมิง 

ต าแหน่ง ครูช านาญการ โอนย้ายมาจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล

เมืองรามันห์ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม  2563 บ้านเดิมเป็นคนรามันค่ะ ขอบคุณ

ท่านนายกเทศบาลเมอืงสะเตงนอก ดว้ยนะค่ะ ดฉิันก็ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วย

นะคะ 
 

มติท่ีประชุม   รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 2  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 (คร้ังที่  1)  ประจ าปี  2563  เมื่อวันท่ี   29   

ประธานสภาเทศบาลฯ  เดือน  มิถุนายน   พ.ศ. 2563   
 

/ -ส าเนารายงาน... 
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-ส าเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก สมัย

ประชุมสามัญ   สมัยที่   2  ประจ าปี  2563 (ครั้งที่ 1)  วันที่  29  เดือน 

มิถุนายน  พ.ศ. 2563   ซึ่งได้จัดส่งให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ เป็นการ

ล่วงหน้าแล้ว   เพื่อให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้อง

แล้ว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา

ท้องถิ่น  พ.ศ. 2547  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2554  หมวด  2  การ

ประชุม  ขอ้ 33  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด  มีข้อแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือ

เพิ่มเติม  รายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  ขอโปรดยกมอื  ไม่ม ีเชญิเลขานุการ

สภาฯ   
  

นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะมิ เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ 

เลขานุการสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ  องค์ประชุมครบ ต่อไปจะขอมตทิี่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลฯ  

ท่านใด  ให้การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก สมัย

ประชุมสามัญ  สมัยที่   2  ประจ าปี  2563 (ครั้งที่  1)  วันที่   29  เดือน 

มิถุนายน  พ.ศ. 2563  โปรดยกมอื  
 

-ผู้ให้การรับรอง  มีดังนี ้

  1. นายอับดุลนาเซร์    ฮะ       สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 

 2. นายสุกรี  เจ๊ะเงาะ       สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 

 3. นายกราซี  แวนะลัย สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 

 4. นางอุมาพร    ใจแผ้ว       สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 

 5. นายสมชัย    หติานุกูล สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 

 6. จา่สิบเอก วรดร    รอดทุกข์      สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 

 7. นายปฐม  ปันสรณะ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2  

 8. นายบัญชา             ศริิ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 

 9. นายดอเลาะ           สะหัดอีต า สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 

 10. นายอับดุลเลาะ      กาซอ   สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 3 

 11. นายเพาซี             มะเด็ง  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 3 

 12. นายเด๊ะซามัน ยูโซ๊ะ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 3 

 13. นายอิทธินันท์    สาเฮาะ       สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 3 

 14. นายอดุลย์      แวโวะ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 3 

-สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด  ไม่ให้การรับรองรายงานการประชุมสภา

เทศบาลเมืองสะเตงนอก สมัยประชุมสามัญ   สมัยที่  2  ประจ าปี  2563 

(ครั้งที่ 1)  วันที่  29  เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2563  โปรดยกมอื  
 

/-ผูไ้ม่ให้การรับรอง...  
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-ผู้ไม่ให้การรับรอง  มีดังนี ้ 

 - 

-ผู้งดออกเสียง  มีดังนี ้ 

 1. นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ ์  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
                                                                  

มติท่ีประชุม   -ผู้ให้การรับรองรายงานการประชุม            14     เสียง 

    -ผู้ไม่ให้การรับรองรายงานการประชุม  -     เสียง 

    -งดออกเสียง               1     เสียง 
 

เป็นอันว่า  ที่ประชุมมีมติ  ให้การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล

เมืองสะเตงนอก สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  2  ประจ าปี  2563 (ครั้งที่ 1)  

วันที่  29  เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2563 ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์    
  

ระเบียบวาระที่  3  เรื่อง  กระทู้ถาม 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์  -ไม่มี- 

ประธานสภาเทศบาลฯ 

 

ระเบียบวาระที่  4  เรื่อง  ที่คณะกรรมการสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก ตั้งข้ึนพิจารณา 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ แล้วเสร็จ 

ประธานสภาเทศบาลฯ  -ไม่มี- 

 

ระเบียบวาระที่  5  เรื่อง  ญัตติท่ีเสนอใหม่ 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ 5.1  ญัตติ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณ

ประธานสภาเทศบาลฯ  รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  วาระที่ 1  ขั้นรับหลักการ   

ตามมาตรา  61 ทวิ  และมาตรา  61  ตรี (4)  พระราชบัญญัติ

เทศบาล  พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 11)  พ.ศ. 2543 ประกอบ

กับ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541  รวมถึงที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 3) 

พ.ศ. 2543  ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการ

ประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. 2547  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2554  

ข้อ 45   (ตามเอกสารร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563  ที่ได้ส่งให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน) ผู้เสนอญัตตินี ้ 

คือ  นายเกษมสันต ์  สาแม  นายกเทศมนตรีเมอืงสะเตงนอก    

พิจารณาวาระที่  1 ขั้นรับหลักการ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ตามข้อบังคับการประชุมสภาฯ 

ข้อ 47 
/เนื่องจากสภาเทศบาล… 
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เนื่องจากสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก จะต้องพิจารณาร่างเทศ

บัญญัติงบประมาณรายจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2564  เป็น  3  วาระ ตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. 

2547  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2554  ข้อ 45  ซึ่งในวันนี้จะเป็น

การพิจารณาในวาระที่ 1  คือ  การรับหลักการร่างเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ตามข้อบังคับการประชุมสภาฯ 

ข้อ 47  ขอเชิญ  นายเกษมสันต์   สาแม  นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก   

ผูเ้สนอญัตติ  ช้ีแจงหรอืแถลงหลักการและเหตุผล  ขอเรยีนเชิญผูบ้ริหารฯ 
     

นายเกษมสันต ์  สาแม  เรียน   ท่านประธานสภาเทศบาลฯ  คณะผู้บ ริหารฯ  และสมาชิก

นายกเทศมนตรีฯ  สภาเทศบาลฯ ที่ เคารพ ทุกท่าน  กระผม  นายเกษมสันต ์  สาแม       

นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก  ขอชี้แจงค าแถลงประกอบงบประมาณ

รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ในส่วนที่ 1 ดังนี้ 

1. สถานะการคลัง 

         1.1  งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

     ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ณ  วันที่  30  กันยายน พ.ศ. 2563 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลเมอืงสะเตงนอก) มีสถานะการเงนิ 

ดังนี้  

     1.1.1  เงนิฝากธนาคาร    จ านวน  107,760,339.27  บาท 

     1.1.2  เงินสะสม     จ านวน    46,172,714.36   บาท 

     1.1.3  เงนิทุนส ารองเงนิสะสม    จ านวน    24,831,410.44   บาท 

     1.1.4  รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพัน และยังไม่ได้เบิกจา่ย 

                     จ านวน  11  โครงการ    รวม        14,617,600.00  บาท 

     1.1.5  รายการที่ได้กันเงนิไว้ โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน  

                    จ านวน  17  โครงการ   จ านวน      8,226,626.20  บาท 

             1.2  เงนิกู้คงค้าง     จ านวน    30,043,768.94  บาท 

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ  2563  

           ณ  วันท่ี  30  กันยายน  พ.ศ. 2563 

        (1) รายรับจริง    จ านวน  134,473,116.71  บาท  ประกอบด้วย 

             -หมวดภาษีอากร  จ านวน       738,291.35   บาท 

             -หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 

            จ านวน    2,066,994.39   บาท 

            -หมวดรายได้จากทรัพย์สิน   จ านวน       304,298.91   บาท 
 

/-หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค… 
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             -หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และการพาณิชย์ 

            จ านวน                  0.00   บาท 

             -หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด     จ านวน            3,380.00   บาท 

             -หมวดรายได้จากทุน     จ านวน                  0.00   บาท 

             -หมวดภาษีจัดสรร  จ านวน    45,550,433.36   บาท 

             -หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป     จ านวน    85,809,719.00   บาท  

     (2) เงนิอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 

            จ านวน         795,018.94   บาท 

       (3) รายจ่ายจริง   จ านวน   104,381,132.71  บาท  ประกอบด้วย 

             -งบกลาง   จ านวน    25,365,090.94   บาท 

             -งบบุคลากร      จ านวน    37,018,938.78   บาท 

             -งบด าเนินงาน      จ านวน    28,255,701.99   บาท 

             -งบลงทุน          จ านวน      7,908,400.00   บาท 

             -งบรายจ่ายอื่น      จ านวน                  0.00   บาท 

             -งบเงินอุดหนุน      จ านวน      5,833,000.00   บาท 

       (4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงนิอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 

            จ านวน         787,131.60   บาท 

       (5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงนิสะสม   จ านวน     13,126,750,00   บาท 

       (6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม    จ านวน    0.00   บาท 

    (7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงนิกู้  จ านวน                  0.00   บาท 

-ผมมีขอ้สงสัยว่า ท าไมข้อมูลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ที่แถลงในวันนี้  

จงึใชว้่า ณ  วันที่  30  กันยายน พ.ศ. 2563  เพราะวันนี ้ที่ประชุมเป็นวันที่  

17  สงิหาคม  2563 
 

นางสาวสิรริัตน์   โชตสิวัสดิ์ เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลฯ  คณะผู้บริหารฯ และสมาชิก

นักวิ เคราะห์นโยบายฯ  สภาเทศบาลฯ  ที่เคารพ ทุกท่าน คือว่าในระบบการจัดท าเทศบัญญัติฯ ของ 

กรมส่งเสริมฯ มันจะขึน้ข้อมูล เป็น ณ วันที่  30 กันยายน  2563  ซึ่ง ระบบ

มันล็อคอัตโนมัติ ไม่สามารถแก้ไขได้  ตอนที่พิมพ์ขอ้มูลออกมาใช้ เพื่อการ

ด าเนนิการต่าง ๆ นัน้ เป็นวันที่  11  สิงหาคม  2563  ขอบคุณค่ะ 
 

นายมาหะมะรอสีดี   อุชะมิ ให้บันทึกในรายงานการประชุมด้วยว่า ขอ้มูลที่น ามาใช้ นั้น เป็นข้อมูลของ  

เลขานุการสภาเทศบาลฯ   วันที่  11  สิงหาคม  2563 
     

นายเกษมสันต ์  สาแม  เรียน   ท่านประธานสภาเทศบาลฯ  คณะผู้บ ริหารฯ  และสมาชิก

นายกเทศมนตรีฯ  สภาเทศบาลฯ ที่ เคารพ ทุกท่าน  กระผม  นายเกษมสันต ์  สาแม  

/นายกเทศมนตรีเมอืง… 
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นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก  จะขอแถลงงบประมาณ ในส่วนที่ 1 ต่อไป 

ดังนี้ 
     

ค าแถลงงบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 

เทศบาลเมืองสะเตงนอก   อ าเภอเมอืงยะลา   จังหวัดยะลา 

 รายรับจริง ปี 2562 ประมาณการ ป ี2563  ประมาณการ ป ี2564 

รายได้ที่จัดเก็บเอง    

  -หมวดภาษีอากร 5,804,748.66 4,550,000.00 4,312,000.00 

  -หมวดค่าธรรมเนยีม ค่าปรับ และใบอนุญาต 3,043,902.78 656,200.00 2,560,800.00 

  -หมวดรายได้จากทรัพย์สนิ 534,019.40 421,000.00 421,000.00 

  -หมวดรายได้จากสาธารณโูภคและการพาณิชย ์ 0.00 1,000.00 0.00 

  -หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 3,740.00 4,500.00 3,000.00 

  -หมวดรายได้จากทุน 0.00 1,000.00 1,000.00 

รวมรายได้จัดเก็บเอง 9,386,410.84 5,633,700.00 7,297,800.00 

รายได้ที่รฐับาลเก็บแล้วจดัสรรให้ อปท.    

  -หมวดภาษีจัดสรร 58,861,521.73 48,770,000.00 92,015,900.00 

รวมรายไดท้ี่รัฐบาลเก็บแลว้จัดสรรให้ อปท. 58,861,531.73 48,770,000.00 92,015,900.00 

รายได้ที่รฐับาลอุดหนนุให้ อปท.    

  -หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 89,800,035.00 126,094,385.00 100,579,900.00 

รวมรายไดท้ี่รัฐบาลอดุหนุนให้ อปท. 89,800,035.00 126,094,385.00 100,597,900.00 

รวม 158,047,977.57 180,498,085.00 199,893,600.00 
              

ค าแถลงงบประมาณ 

                     ประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 

รายจ่าย รายจ่ายจริง ปี 2562 ประมาณการ ป ี2563  ประมาณการ ป ี2564  

จ่ายจากงบประมาณ    

  -งบกลาง 32,829,107.36 34,686,579.00 44,421,351.00 

  -งบบุคลากร 42,212,237.42 54,327,620.00 55,207,649.00 

  -งบด าเนนิการ 30,051,425.40 47,794,350.00 52,827,600.00 

  -งบลงทุน 8,169,672.79 36,355,736.00 39,374,300.00 

  -งบเงินอุดหนุน 6,613,999.02 7,333,800.00 8,062,700.00 

รายจ่ายจากงบประมาณ 119,876,441.98 180,498,085.00 199,893,600.00 

รวม 119,876,441.98 180,498,085.00 199,893,600.00 
 

-ในส่วนที่ 2 เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564  ดังนี้ 
 

 

/บันทึกหลักการ… 
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บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 

ของเทศบาลเมืองสะเตงนอก   อ าเภอเมืองยะลา   จังหวัดยะลา 
 

ด้าน ยอดรวม 

ด้านบริหารทั่วไป  

    -แผนงานบริหารงานทั่วไป 41,483,989 

    -แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,577,300 

ด้านบริการชุมชนและสังคม  

    -แผนงานการศกึษา 29,027,340 

    -แผนงานสาธารณสุข 22,821,800 

    -แผนงานสังคมสงเคราะห์ 140,000 

    -แผนงานเคหะและชุมชน 47,840,700 

    -แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1,200,000 

    -แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 10,625,220 

ด้านการเศรษฐกิจ  

    -แผนงานการเกษตร 655,900 

    -แผนงานการพาณิชย์ 100,000 

ด้านการด าเนินงานอื่น  

    -แผนงานงบกลาง 44,421,351 

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 199,893,600 
 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มขี้ออภิปรายซักถาม ในวาระนี้ ขอโปรดยกมอื   

ประธานสภาเทศบาลฯ  เชญิ นายอับดุลนาเซร์   ฮะ   สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
 

นายอับดุลนาเซร์   ฮะ  เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิก  

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต  1 สภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติ  ทุกท่าน  กระผม นายอับดุลนาเซร์   ฮะ   

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1  โครงการ ของ หมู่ที่ 6  โครงการถนนที่เสนอ

หายไปไหน อยากให้ผูเ้กี่ยวข้องตอบด้วย 
 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ เชญิ นายกเทศมนตรี 

ประธานสภาเทศบาลฯ 
 

นายเกษมสันต ์  สาแม  เรียน   ท่านประธานสภาเทศบาลฯ  คณะผู้บ ริหารฯ  และสมาชิก

นายกเทศมนตรีฯ  สภาเทศบาลฯ ที่ เคารพ ทุกท่ าน  กระผม  นายเกษมสันต ์  สาแม  
  

/นายกเทศมนตรีเมอืง… 
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นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก  จะขอให้ ผอ.กองช่าง ชีแ้จงแทน  
   

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ เชญิ ผอ.กองช่าง 

ประธานสภาเทศบาลฯ 
 

นายสสิกร   ยีเส็น  เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิก  

รก.ผูอ้ านวยการกองช่าง  สภาเทศบาลฯ ผู้ เคารพ ทุกท่าน  กระผม  นายสสิกร   ยีเส็น    

รก.ผูอ้ านวยการกองช่าง  โครงการของหมู่ที่  6   มีจ านวน  2 โครงการ  คอื 

1. โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ตกิคอนกรีต ซอยตะโล๊ะบอแร –

กาปงกรีแย  หมูท่ี่ 6   งบประมาณ 508,000  บาท                                

2. โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์  หมู่ที่ 6                      

งบประมาณ  2,273,000  บาท   

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มขี้ออภิปรายซักถาม ในวาระ 5.1 นี้ ขอโปรด

ประธานสภาเทศบาลฯ  ยกมอื เมื่อไม่มี ขอเชิญ เลขานุการสภาฯ 
 

นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะมิ เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ 

เลขานุการสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ  องค์ประชุมครบ ต่อไปจะขอมตทิี่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลฯ  

ท่านใด  อนุมัติเห็นชอบในวาระที่  1  ขั้นรับหลักการร่างเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ขอโปรดยกมอื   

ผู้อนุมัติเห็นชอบ ดังนี้ 

  1. นายอับดุลนาเซร์    ฮะ       สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 

 2. นายสุกรี  เจ๊ะเงาะ       สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 

 3. นายกราซี  แวนะลัย สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 

 4. นางอุมาพร    ใจแผ้ว       สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 

 5. นายสมชัย    หติานุกูล สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 

 6. จา่สิบเอก วรดร    รอดทุกข์      สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 

 7. นายปฐม  ปันสรณะ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2  

 8. นายบัญชา             ศริิ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 

 9. นายดอเลาะ           สะหัดอีต า สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 

 10. นายอับดุลเลาะ      กาซอ   สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 3 

 11. นายเพาซี             มะเด็ง  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 3 

 12. นายเด๊ะซามัน ยูโซ๊ะ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 3 

 13. นายอิทธินันท์    สาเฮาะ       สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 3 

 14. นายอดุลย์      แวโวะ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 3 
 

/-สมาชิกสภาเทศบาลฯ… 
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-สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด  ไม่อนุมัติเห็นชอบในวาระที่  1  ขั้นรับหลักการ ร่าง

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ขอโปรด

ยกมอื 
  

ผู้ไม่อนุมัติเห็นชอบ  ดังนี้ 

 - 

ผู้งดออกเสียง ดังนี้ 

1. นายอับดุลอาซิช หะยีปิยวงศ์ ประธานสภาเทศบาลฯ   
                                                                  

มติท่ีประชุม -อนุมัติเห็นชอบในวาระที่  1  ขั้นรับหลักการ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์  

(ยกมือทั้งหมด) 

เป็นอันว่า  ที่ประชุมมีมติ  อนุมัติเห็นชอบในวาระที่  1  ขั้นรับหลักการร่างเทศ

บัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ 5.2  ญัตติ  เพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศ    

ประธานสภาเทศบาลฯ  บัญญัต ิงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564  

    จ านวนไม่น้อยกว่า 3  คน  แตไ่ม่เกิน  7  คน ตามข้อบังคับการประชุมสภาฯ  

                                         ข้อ 49 และข้อ 105 (3)                                                                  

                                         -ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เสนอว่า  จะแตง่ตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ  

                                         ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564      

                                         จ านวนกี่คน  ขอเชญิสมาชิกสภาเทศบาลฯ เสนอ  โปรดยกมอื  เชญิ         

                                         นายสุกรี   เจ๊ะเงาะ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
 

นายสุกรี   เจะ๊เงาะ    เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิก  

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 สภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติ  ทุกท่าน  กระผม นายสุกรี   เจ๊ะเงาะ   

                                         สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต  1  ขอเสนอ  จ านวน  5  คน  ขอผูร้ับรอง 
 

ผู้รับรอง  1.  นายปฐม  ปันสรณะ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 

 2.  นายดอเลาะ สะหัดอีต า สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 

 3.  นายอับดุลเลาะ    กาซอ      สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 3 

 4.  นายเด๊ะซามัน ยูโซ๊ะ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 3   

 5.  นายอดุลย์  แวโวะ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 3 
  

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด  มคีวามเห็นเป็นอย่างอื่น ขอโปรดยกมอื

ประธานสภาเทศบาลฯ  เมื่อไม่มี ขอเชิญ เลขานุการสภาฯ 

/นายมาหะมะรอสีดี... 
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นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะมิ เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ 

เลขานุการสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ  องค์ประชุมครบ ต่อไปจะขอมตทิี่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลฯ   

ท่านใด เห็นชอบให้แต่งตั้ งคณะกรรมการแปรญั ตติร่างเทศบัญญั ติ 

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  จ านวน  5  คน  

โปรดยกมอื   

ผู้เห็นชอบ ดังนี้ 

  1. นายอับดุลนาเซร์    ฮะ       สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 

 2. นายสุกรี  เจ๊ะเงาะ       สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 

 3. นายกราซี  แวนะลัย สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 

 4. นางอุมาพร    ใจแผ้ว       สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 

 5. นายสมชัย    หติานุกูล สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 

 6. จา่สิบเอก วรดร    รอดทุกข์      สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 

 7. นายปฐม  ปันสรณะ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2  

 8. นายบัญชา             ศริิ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 

 9. นายดอเลาะ           สะหัดอีต า สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 

 10. นายอับดุลเลาะ      กาซอ   สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 3 

 11. นายเพาซี             มะเด็ง  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 3 

 12. นายเด๊ะซามัน ยูโซ๊ะ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 3 

 13. นายอิทธินันท์    สาเฮาะ       สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 3 

 14. นายอดุลย์      แวโวะ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 3 

-สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใด ไม่เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการแปร

ญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  

จ านวน  5  คน  โปรดยกมอื 

ผู้ไม่เห็นชอบ ดังนี้ 

 - 

ผู้งดออกเสียง ดังนี้ 

1. นายอับดุลอาซิช หะยีปิยวงศ์ ประธานสภาเทศบาลฯ   
         

มติท่ีประชุม    เห็นชอบให้ แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ  

    งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  จ านวน 5 คน 

    ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ 
 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ ต่อไป ขอเชญิสมาชิกสภาเทศบาลฯ ได้เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ   

ประธานสภาเทศบาลฯ   ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

/โดยขอใหเ้สนอทีละคน... 
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โดยขอใหเ้สนอทีละคน พร้อมขอผู้รับรอง จ านวน ไม่นอ้ยกว่า  2  คน  ขอ

เชญิ  เสนอชื่อ คนที่  1  พร้อมขอผู้รับรอง    
  

นายสุกรี   เจะ๊เงาะ  เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิก  

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 สภาเทศบาลฯผู้ทรงเกียรติ  ทุกท่าน  กระผม นายสุกรี   เจ๊ะเงาะ 

สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขต  1   ขอเสนอชื่อ  นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์  

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต  1  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คนที่ 1 ขอผู้รับรอง

ด้วย  
 

ผู้รับรอง  1. นายปฐม  ปันสรณะ         สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 

 2. นายอับดุลเลาะ กาซอ    สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 

 3. นายอดุลย์  แวโวะ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3  
 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด  มคีวามเห็นเป็นอย่างอื่น ขอโปรดยกมอื

ประธานสภาเทศบาลฯ  ขอเชญิ นางอุมาพร  ใจแผว้ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 
 

นางอุมาพร   ใจแผ้ว  เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิก  

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 สภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติ  ทุกท่าน   ดิฉัน  นางอุมาพร   ใจแผ้ว  

สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขต  2  ขอเสนอชื่อ  นายอับดุลนาเซร์   ฮะ  สมาชิก

สภาเทศบาลฯ  เขต 1  เป็นคณะกรรมการแปรญั ตติร่างเทศบัญญั ติ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คนที่ 1  ขอผู้รับรอง

ด้วย  
 

ผู้รับรอง  1. นายสมชัย  หติานกุูล สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 

 2. จ่าสิบเอก วรดร รอดทุกข์         สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 

 3. นายอิทธินันท์ สาเฮาะ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3  
 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด  มคีวามเห็นเป็นอย่างอื่น ขอโปรดยกมอื

ประธานสภาเทศบาลฯ ขอเชญิ  นายอับดุลนาเซร์   ฮะ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1   
 

นายอับดุลนาเซร์   ฮะ    เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิก  

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 สภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติ  ทุกท่าน   กระผม  นายอับดุลนาเซร์   ฮะ  

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 ขอถอนตัวจากการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการ

แปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2564  คนที่ 1 
  

/นายอับดุลอาซิซ… 
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นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ ขอเชญิ เลขานุการสภาฯ  

ประธานสภาเทศบาลฯ     
 

นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะมิ เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ 

เลขานุการสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ  องค์ประชุมครบ เป็นญัตติใหมค่รับ การขอถอนตัวต้องได้รับความ 

เห็นชอบจากสภาฯ ครับ  ต่อไปจะขอถามมติที่ประชุม  สมาชิกสภาฯท่านใด 

เห็นชอบให้นายอับดุลนาเซร์   ฮะ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขต  1  ถอนตัว 

โปรดยกมอื 

-ผู้เห็นชอบ  ดังนี้ 

 1.  นายอับดุลนาเซร์    ฮะ    สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 

 2.  นายบัญชา  ศริิ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 

3.  จ่าสิบเอก วรดร  รอดทุกข์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2   

 4.  นายปฐม  ปันสรณะ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 

 5.  นายอับดุลเลาะ กาซอ   สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 

 6.  นายอดุลย์  แวโวะ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 

-สมาชิกสภาฯท่านใด ไม่เห็นชอบให้นายอับดุลนาเซร์   ฮะ  สมาชิกสภา

เทศบาลฯ  เขต  1  ถอนตัว โปรดยกมอื 

-ผู้ไม่เห็นชอบ  ดังนี้ 

 - 

-ผู้งดออกเสียง  มีดังนี ้

 1. นายอับดุลอาซิช   หะยีปิยวงศ์ ประธานสภาเทศบาลฯ 
 

มติท่ีประชุม    -เห็นชอบ  จ านวน        6     เสียง 

    -ไม่เห็นชอบ  จ านวน        -     เสียง 

    -งดออกเสียง  จ านวน        1     เสียง  
     

เป็นอันว่า ที่ประชุมได้มีมติ เห็นชอบให้ นายอับดุลนาเซร์   ฮะ  

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1  ถอนตัวจากการคัดเลือก เป็นคณะกรรมการ

แปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2564  คนที่ 1 
 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด  มคีวามเห็นเป็นอย่างอื่น ขอโปรดยกมอื

ประธานสภาเทศบาลฯ เมื่อไม่มี  ขอเชิญเลขานุการสภาฯ   
 

นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะมิ เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ 

เลขานุการสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ  องค์ประชุมครบ ต่อไปจะขอมตทิี่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลฯ   

/ท่านใด เห็นชอบ… 
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ท่านใด เห็นชอบให้แต่งตั้ง นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยะวงศ์  สมาชิกสภา

เทศบาลฯ เขตที่  1 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  คนที่  1   โปรดยกมอื   

-ผู้เห็นชอบ  มีดังนี ้

  1. นายสุกรี  เจ๊ะเงาะ       สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 

 2. นายกราซี  แวนะลัย  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 

 3. นายดอเลาะ  สะหัดอีต า สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 

 4. นายบัญชา  ศริิ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 

 5. นายปฐม  ปันสรณะ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 

 6. นายอดุลย์  แวโวะ      สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 

 7. นายเด๊ะซามัน ยูโซ๊ะ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 

 8. นายอับดุลเลาะ กาซอ       สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3  

-สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใด ไม่เห็นชอบให้แต่งตั้ง นายอับดุลอาซิซ   

หะยีปิยวงศ์  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่าง

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ. 2564  คนที่ 1  

โปรดยกมอื 

 ผู้ไม่เห็นชอบ  มีดังนี ้

- 

    ผู้งดออกเสียง  มีดังนี ้

    1. นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์ ประธานสภาเทศบาลฯ 
         

มติท่ีประชุม    -เห็นชอบ  จ านวน        8     เสียง 

    -ไม่เห็นชอบ  จ านวน        -     เสียง 

    -งดออกเสียง  จ านวน        1     เสียง 
  

เป็นอันว่า ที่ประชุมได้มีมติ คัดเลือก นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  คนที่ 1 
 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ ต่อไปขอเรียนเชญิสมาชิกสภาเทศบาลฯ เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ   

ประธานสภาเทศบาลฯ   ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 คนที่ 2   

พร้อมขอผู้รับรอง เชญิ นายอับดุลเลาะ กาซอ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต  3 
  

นายอับดุลเลาะ   กาซอ   เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิก  

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต  3 สภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติ  ทุกท่าน   กระผม นายอับดุลเลาะ   กาซอ   

/สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต… 



-16- 
 

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที ่3  ขอเสนอชื่อ นายอดุลย์   แวโวะ  สมาชิกสภา

เทศบาลฯ เขตที ่ 3  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  คนที่ 2  ขอผูร้ับรองด้วย  
 

ผู้รับรอง  1.  นายบัญชา     ศริิ       สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 

 2. นายดอเลาะ  สะหัดอีต า       สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2  

 3. นายเด๊ะซามัน ยูโซ๊ะ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3   
  

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด  มคีวามเห็นเป็นอย่างอื่น ขอโปรดยกมอื

ประธานสภาเทศบาลฯ  เมื่อไม่มี ขอเชิญ เลขานุการสภาฯ 
 

นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะมิ เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ 

เลขานุการสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ  องค์ประชุมครบ ต่อไปจะขอมตทิี่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลฯ   

ท่านใด เห็นชอบใหแ้ต่งตั้ง นายอดุลย์   แวโวะ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต  3  

เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ  พ.ศ. 2564  คนที่  2   โปรดยกมอื   

-ผู้เห็นชอบ  มีดังนี ้

  1. นายสุกรี  เจ๊ะเงาะ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 

 2. นายกราซี  แวนะลัย สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 

 3. นายปฐม  ปันสรณะ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 

 4. นายดอเลาะ  สะหัดอีต า สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2   

 5. นายอับดุลเลาะ กาซอ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 

 6. นายเด๊ะซามัน ยูโซ๊ะ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3  

 7. นายอดุลย์  แวโวะ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 

-สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใด ไม่เห็นชอบให้แตง่ตั้ง นายอดุลย์   แวโวะ  

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต  3  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติรา่งเทศบัญญัติ 

งบประมาณรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  คนที่ 2  โปรดยกมอื 
     

มติท่ีประชุม    -เห็นชอบ  จ านวน        7     เสียง 

    -ไม่เห็นชอบ  จ านวน        -     เสียง 

    -งดออกเสียง  จ านวน        1     เสียง  
 

เป็นอันว่า ที่ประชุมได้มีมติ คัดเลือก นายอดุลย์   แวโวะ  สมาชิก

สภาเทศบาลฯ เขตที่  3  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  คนที่ 2 
 

/นายอับดุลอาซิซ...   
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นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ ต่อไปขอเรียนเชญิสมาชิกสภาเทศบาลฯ เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ   

ประธานสภาเทศบาลฯ   ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 คนที่ 3 

พร้อมขอผู้รับรอง  เชญิ นายเด๊ะซามัน   ยูโซ๊ะ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที ่3 
  

นายเด๊ะซามัน   ยูโซ๊ะ  เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิก  

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 3 สภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติ  ทุกท่าน   กระผม นายเด๊ะซามัน   ยูโซ๊ะ  

สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขตที่   3   ขอเสนอชื่อ นายอับดุลเลาะ  กาซอ  

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คนที่ 3 ขอผู้รับรอง

ด้วย  
 

ผู้รับรอง  1.  นายสุกรี  เจ๊ะเงาะ       สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1  

  2.  นายดอเลาะ      สะหัดอีต า  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 

 3.  นายอดุลย์    แวโวะ   สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 
  

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด  มคีวามเห็นเป็นอย่างอื่น ขอโปรดยกมอื

ประธานสภาเทศบาลฯ  เมื่อไม่มี ขอเชิญ เลขานุการสภาฯ 
 

นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะมิ เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ 

เลขานุการสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ  องค์ประชุมครบ ต่อไปจะขอมตทิี่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลฯ   

ท่านใด เห็นชอบให้แต่งตั้ง  นายอับดุลเลาะ  กาซอ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

เขตที่ 3  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  คนที่  3  โปรดยกมอื   

-ผู้เห็นชอบ  มีดังนี ้

  1. นายสุกรี  เจ๊ะเงาะ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 

 2. นายกราซี  แวนะลัย สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 

 3. นายปฐม  ปันสรณะ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 

 4. นายดอเลาะ  สะหัดอีต า สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 

 5. นายบัญชา  ศริิ   สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 

 6. นายอับดุลเลาะ กาซอ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 

 7. นายเด๊ะซามัน ยูโซ๊ะ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3  

 8. นายอดุลย์  แวโวะ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 

 9. นายอิทธินันท์ สาเฮาะ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 

-สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใด ไม่เห็นชอบให้แตง่ตั้งนายอับดุลเลาะ  กาซอ  

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติรา่งเทศบัญญัติ  
 

/งบประมาณรายจ่าย… 
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งบประมาณรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  คนที่ 3  โปรดยกมอื    

-ผู้ไม่เห็นชอบ  มีดังนี้ 

    - 

-ผู้งดออกเสียง  มีดังนี้ 

1. นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยะวงศ์   ประธานสภาเทศบาลฯ 
 

มติท่ีประชุม    -เห็นชอบ  จ านวน        9     เสียง 

    -ไม่เห็นชอบ  จ านวน        -     เสียง 

    -งดออกเสียง  จ านวน        1     เสียง  
 

เป็นอันว่า ที่ประชุมได้มีมติ คัดเลือก นายอับดุลเลาะ   กาซอ  

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  คนที่ 3 
 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ ต่อไปขอเรียนเชญิสมาชิกสภาเทศบาลฯ  เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ   

ประธานสภาเทศบาลฯ   ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 คนที่ 4 

พร้อมขอผู้รับรอง เชญิ นางอุมาพร  ใจแผว้  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที ่2 
  

นางอุมาพร   ใจแผ้ว  เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภา  

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 เทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติ  ทุกท่าน  ดิฉัน นางอุมาพร   ใจแผว้  สมาชิกสภา 

เทศบาลฯ  เขตที่  2   ขอเสนอชื่อ  นายอิทธินันท์   สาเฮาะ  สมาชิกสภา

เทศบาลฯ เขตที่ 3  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  คนที่ 4 ขอผูร้ับรองด้วย  
 

ผู้รับรอง  1.  นางอุมาพร  ใจแผ้ว        สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 

  2.  นายสมชัย  หติานุกูล   สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 

 3.  นายเพาซี  มะเด็ง  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 3   
 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด  มคีวามเห็นเป็นอย่างอื่น ขอโปรดยกมอื

ประธานสภาเทศบาลฯ  เชญิ นายดอเลาะ  สะหัดอีต า  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
 

นายดอเลาะ  สะหัดอีต า   เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิก  

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 สภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติ  ทุกท่าน   กระผม นายดอเลาะ  สะหัดอีต า   

สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขตที่   2   ขอเสนอชื่อ  นายเด๊ะซามัน   ยูโซ๊ะ  

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  คนที่ 4 ขอผู้รับรอง

ด้วย  

/ผูร้ับรอง... 



-19- 
 

ผู้รับรอง  1.  นายบัญชา  ศริิ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 

  2.  นายอดุลย์  แวโวะ    สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 

 3.  นายอับดุลเลาะ     กาซอ        สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3   
 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด  มคีวามเห็นเป็นอย่างอื่น ขอโปรดยกมอื

ประธานสภาเทศบาลฯ  เมื่อไม่มี ขอเชิญ เลขานุการสภาฯ 
 

นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะมิ เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ 

เลขานุการสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ  องค์ประชุมครบ ต่อไปจะขอมตทิี่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลฯ  

ท่านใด เห็นชอบให้แต่งตั้ง   นายอิทธินันท์  สาเฮาะ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

เขตที่ 3  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  คนที่  4  โปรดยกมอื   

-ผู้เห็นชอบ  มีดังนี ้

  1. นายอับดุลนาเซร์    ฮะ       สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 

 2. นายสมชัย  หติานุกูล  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 

 3. นางอุมาพร    ใจแผ้ว       สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 

 4. จ่าสิบเอก วรดร    รอดทุกข์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2   

 5. นายอิทธินันท์         สาเฮาะ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 

 6. นายเพาซี  มะเด็ง  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3  

           -สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใด ไม่เห็นชอบให้แตง่ตัง้นายอิทธินันท์  สาเฮาะ  

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติรา่งเทศบัญญัติ 

งบประมาณรายจา่ย ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2564  คนที่ 4  โปรดยกมอื    

-ผู้ไม่เห็นชอบ  มีดังนี ้

   - 

-ผู้งดออกเสียง  มีดังนี ้

 1. นายอับดุลอาซิช   หะยีปิยวงศ์ ประธานสภาเทศบาลฯ 
 

มติท่ีประชุม    -เห็นชอบ  จ านวน        6     เสียง 

    -ไม่เห็นชอบ  จ านวน        -     เสียง 

    -งดออกเสียง  จ านวน        1     เสียง  
 

นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะมิ เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ 

เลขานุการสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ  องค์ประชุมครบ ต่อไปจะขอมตทิี่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลฯ  

ท่านใด เห็นชอบให้แต่งตั้ง   นายเด๊ะซามัน   ยูโซ๊ะ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

เขตที่ 3  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติรา่งเทศบัญญัติงบประมาณรายจา่ย 
 

/ประจ าปีงบประมาณ...  
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 ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  คนที่  4  โปรดยกมอื   

-ผู้เห็นชอบ  มีดังนี ้

  1. นายสุกรี  เจ๊ะเงาะ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 

 2. นายกราซี  แวนะลัย สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 

 3. นายปฐม  ปันสรณะ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 

 4. นายดอเลาะ  สะหัดอีต า สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2   

 5. นายอับดุลเลาะ กาซอ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 

 6. นายเด๊ะซามัน ยูโซ๊ะ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3  

 7. นายอดุลย์  แวโวะ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 

           -สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใด ไม่เห็นชอบให้แตง่ตัง้นายเด๊ะซามัน   ยูโซ๊ะ   

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติรา่งเทศบัญญัติ 

งบประมาณรายจา่ย ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2564  คนที่ 4  โปรดยกมอื    
   

-ผู้ไม่เห็นชอบ  มีดังนี ้

   - 

-ผู้งดออกเสียง  มีดังนี ้

 1. นายอับดุลอาซิช   หะยีปิยวงศ์ ประธานสภาเทศบาลฯ 
 

มติท่ีประชุม    -เห็นชอบ  จ านวน        7     เสียง 

    -ไม่เห็นชอบ  จ านวน        -     เสียง 

    -งดออกเสียง  จ านวน        1     เสียง  
     

เป็นอันว่า ที่ประชุมได้มีมติ คัดเลือก นายเด๊ะซามัน   ยูโซ๊ะ  สมาชิก

สภาเทศบาลฯ เขตที่  3 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  คนที่ 4 
 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ ต่อไปขอเรียนเชญิสมาชิกสภาเทศบาลฯ เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ   

ประธานสภาเทศบาลฯ   ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564คนที่ 5 

พร้อมขอผู้รับรอง เชญิ นายอับดุลนาเซร์   ฮะ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที ่1 
  

นายอับดุลนาเซร์   ฮะ  เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิก  

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 สภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติ  ทุกท่าน   กระผม นายอับดุลนาเซร์   ฮะ 

สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขตที่  1   ขอเสนอชื่อ  นางอุมาพร   ใจแผ้ว  สมาชิก

สภาเทศบาลฯ เขตที่  2  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  คนที่ 5 ขอผู้รับรอง

ด้วย  

/ผูร้ับรอง... 
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ผู้รับรอง  1.  นายอับดุลนาเซร์    ฮะ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 

  2.  จ่าสิบเอก วรดร รอดทุกข์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 

 3.  นายอิทธินันท์ สาเฮาะ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3   
 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด  มคีวามเห็นเป็นอย่างอื่น ขอโปรดยกมอื

ประธานสภาเทศบาลฯ  เชญิ นายเด๊ะซามัน   ยูโซ๊ะ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที ่3 

 

นายเด๊ะซามัน   ยูโซ๊ะ    เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิก  

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 3 สภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติ  ทุกท่าน   กระผม นายเด๊ะซามัน   ยูโซ๊ะ  

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3    ขอเสนอชื่อ นายปฐม   ปันสรณะ สมาชิกสภา

เทศบาลฯ เขตที ่2  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  คนที่ 5  ขอผูร้ับรองด้วย  

 

ผู้รับรอง  1.  นายดอเลาะ สะหัดอีต า สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 

  2.  นายอับดุลเลาะ กาซอ   สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 

 3.  นายอดุลย์  แวโวะ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3   
 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด  มคีวามเห็นเป็นอย่างอื่น ขอโปรดยกมอื

ประธานสภาเทศบาลฯ  เชญิ นางอุมาพร   ใจแผว้  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 

 

นางอุมาพร   ใจแผ้ว  เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิก  

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 สภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติ  ทุกท่าน   ดิฉัน  นางอุมาพร   ใจแผ้ว  

สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขตที่  2  ขอเสนอชื่อ นายสุกรี   เจ๊ะเงาะ สมาชิก

สภาเทศบาลฯ เขตที่  1  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  คนที่ 5  ขอผู้รับรอง

ด้วย  
 

ผู้รับรอง  1.  นายกราซี  แวนะลัย      สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 

  2.  นายสมชัย  หติานุกูล       สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 

 3.  นายอิทธินันท์ สาเฮาะ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 3 
 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด  มคีวามเห็นเป็นอย่างอื่น ขอโปรดยกมอื

ประธานสภาเทศบาลฯ  เชญิ นายสุกรี   เจ๊ะเงาะ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1   

 

นายสุกรี   เจะ๊เงาะ  เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิก  

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 สภาเทศบาลฯผู้ทรงเกียรติ  ทุกท่าน  กระผม นายสุกรี   เจ๊ะเงาะ 

                                         สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที ่1 เนื่องจากยังไม่ได้ลงมต ิกระผมขอถอนตัวครับ     
 

 

/นายอับดุลอาซิซ... 
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นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ ขอเชญิ เลขานุการสภาฯ 

ประธานสภาเทศบาลฯ     
 

นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะมิ เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ 

เลขานุการสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ  เนื่องจากการขอถอนตัวเป็นญัตติใหม ่ ตอ้งได้รับความเห็นชอบ 

    จากสภาฯ  จะขอถามมตทิี่ประชุม  สมาชิกสภาฯท่านใด เห็นชอบให้ 

นายสุกรี  เจ๊ะเงาะ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขต  1  ถอนตัว โปรดยกมอื 

-ผู้เห็นชอบ  ดังนี้ 

 1.  นายดอเลาะ  สะหัดอีต า สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 

 2.  นายบัญชา  ศริิ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 

3.  นายอดุลย์  แวโวะ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2   

 4.  นายปฐม  ปันสรณะ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 

 5.  นายอับดุลเลาะ กาซอ   สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 

-สมาชิกสภาฯท่านใด ไม่เห็นชอบให้นายสุกรี  เจ๊ะเงาะ สมาชิกสภาเทศบาลฯ  

เขต  1  ถอนตัว โปรดยกมอื 

-ผู้ไม่เห็นชอบ  ดังนี้ 

 - 

-ผู้งดออกเสียง  มีดังนี ้

 1. นายอับดุลอาซิช   หะยีปิยวงศ์ ประธานสภาเทศบาลฯ 
 

มติท่ีประชุม    -เห็นชอบ  จ านวน        4     เสียง 

    -ไม่เห็นชอบ  จ านวน        -     เสียง 

    -งดออกเสียง  จ านวน        1     เสียง  
     

เป็นอันว่า ที่ประชุมได้มีมติ เห็นชอบให้ นายสุกรี  เจ๊ะเงาะ ถอนตัว

จากการคัดเลือก เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  คนที่ 5 
 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด  มคีวามเห็นเป็นอย่างอื่น ขอโปรดยกมอื

ประธานสภาเทศบาลฯ  เมื่อไม่มี ขอเชิญ เลขานุการสภาฯ 
 

นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะมิ เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ 

เลขานุการสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ  องค์ประชุมครบ ต่อไปจะขอมตทิี่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลฯ   

ท่านใด เห็นชอบให้แต่งตั้ง นางอุมาพร  ใจแผ้ว  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต  

ที่ 2  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  คนที่  5  โปรดยกมอื   

/-ผูเ้ห็นชอบ...   
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-ผู้เห็นชอบ  มีดังนี ้

  1. นายอับดุลนาเซร์    ฮะ       สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 

 2. นายสมชัย  หติานุกูล  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 

 3. จ่าสิบเอก วรดร    รอดทุกข์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 

 4. นางอุมาพร    ใจแผ้ว       สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2   

 5. นายอิทธินันท์         สาเฮาะ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3   

 -สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใด ไม่เห็นชอบให้แตง่ตั้ง   นางอุมาพร  ใจแผว้  

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติรา่งเทศบัญญัติ 

งบประมาณรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  คนที่ 5  โปรดยกมอื 

-ผู้ไม่เห็นชอบ  มีดังนี ้

 - 

-ผู้งดออกเสียง  มีดังนี ้

 1. นายอับดุลอาซิช   หะยีปิยวงศ์ ประธานสภาเทศบาลฯ 
    

มติท่ีประชุม    -เห็นชอบ  จ านวน        5     เสียง 

    -ไม่เห็นชอบ  จ านวน        -     เสียง 

    -งดออกเสียง  จ านวน        1     เสียง  
 

นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะมิ เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ 

เลขานุการสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ  องค์ประชุมครบ ต่อไปจะขอมตทิี่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลฯ   

ท่านใด เห็นชอบให้แต่งตั้ง นายปฐม   ปันสรณะ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต  

ที่ 2  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  คนที่  5  โปรดยกมอื   

-ผู้เห็นชอบ  มีดังนี ้

  1. นายดอเลาะ  สะหัดอีต า สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 

  2. นายบัญชา  ศริิ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 

  3. นายปฐม     ปันสรณะ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 

  4. นายอับดุลเลาะ กาซอ       สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 

 5. นายอดุลย์  แวโวะ   สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 

 6. นายเด๊ะซามัน ยูโซ๊ะ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3   

 7. นายอิทธินันท์         สาเฮาะ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 

 -สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใด ไม่เห็นชอบให้แตง่ตั้ง   นายปฐม  ปันสรณะ  

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติรา่งเทศบัญญัติ 

งบประมาณรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  คนที่ 5  โปรดยกมอื 

/-ผูไ้ม่เห็นชอบ… 
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-ผู้ไม่เห็นชอบ  มีดังนี ้

 - 

-ผู้งดออกเสียง  มีดังนี ้

 1. นายอับดุลอาซิช   หะยีปิยวงศ์ ประธานสภาเทศบาลฯ 
    

มติท่ีประชุม    -เห็นชอบ  จ านวน        7     เสียง 

    -ไม่เห็นชอบ  จ านวน        -     เสียง 

    -งดออกเสียง  จ านวน        1     เสียง  
 

เป็นอันว่า ที่ประชุมได้มีมติ เห็นชอบให้แต่งตั้ง   นายปฐม  ปันสรณะ  

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ 

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  คนที่ 5 
 

สรุปว่า -ที่ประชุมได้มีมติคัดเลือกคณะกรรมการแปรญั ตติร่างเทศบัญญั ติ

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  จ านวน  5  คน  ดังนี้ 

  1. นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์    สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 

    2. นายปฐม  ปันสรณะ    สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 

                                             3. นายอับดุลเลาะ กาซอ        สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 

    4. นายเด๊ะซามัน     ยูโซ๊ะ        สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 

    5. นายอดุลย์ แวโวะ     สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 
 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์    5.3  ญัตติ พจิารณาการก าหนดระยะเวลาการเสนอค าแปรญัตติ

ประธานสภาเทศบาลฯ              งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  2564  ตามข้อบังคับการประชุมสภาฯ  

  ข้อ 45  วรรค 2   ขอให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ เสนอก าหนดระยะเวลา  

 การเสนอค าแปรญัตติฯ (ต้องไม่น้อยกว่า 24  ช่ัวโมง)  เชญิ เลขานุการสภาฯ 
 

นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะมิ เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหารฯ  และสมาชิกสภาเทศบาลฯ 

เลขานุการสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ ตามระเบียบฯ การก าหนดระยะเวลาการเสนอค าแปรญัตติฯ ต้องไม่ 

น้อยกว่า  24  ช่ัวโมง  มีความเห็นว่า ควรรับเสนอค าแปรญัตติฯ ระหว่าง

วันที่  18 – 20  สิงหาคม  2563  ระหว่างเวลา  08.30 น. -16.30 น.  วันละ 

8  ช่ัวโมง เท่ากับ  24  ช่ัวโมงพอดี  สถานที่ก าหนดเป็น  ณ  ห้องประชุม

เทศบาลเมืองสะเตงนอก ช้ัน 2 ครับ 
 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดมีขอ้เสนอว่า ควรจะก าหนดระยะเวลาเสนอค า

ประธานสภาเทศบาลฯ   แปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564 เป็นวันใด 

โปรดยกมอื ขอเชิญ  นายอับดุลเลาะ  กาซอ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที ่
   

/นายอับดุลเลาะ... 
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นายอับดุลเลาะ   กาซอ    เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลฯ  คณะผูบ้ริหารฯและสมาชิกสภาเทศบาลฯ 

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต  3 ผูท้รงเกียรติทุกท่าน กระผม นายอับดุลเลาะ   กาซอ   สมาชิกสภาเทศบาลฯ  

เขตที่  3  ขอเสนอ ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติฯ  เป็นระหว่างวันที่  

18 – 20  สิงหาคม  2563  ณ  ห้องประชุมเทศบาลเมืองสะเตงนอก ช้ัน 2  

ซึ่งครบ  24  ช่ัวโมง ตามระเบียบฯ 
 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดมีขอ้เสนอ เป็นอย่างอื่น  โปรดยกมอื  ถ้าไม่มี 

ประธานสภาเทศบาลฯ   เชญิ เลขานุการสภาฯ     
 

นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะมิ เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหารฯ  และสมาชิกสภาเทศบาลฯ 

เลขานุการสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ องค์ประชุมครบ จะขอมตทิี่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด  

    เห็นชอบการก าหนดระยะเวลาการเสนอค าแปรญัตติฯ ระหว่างวันที่ 18 – 20 

สิงหาคม  2563  ระหว่างเวลา  08.30 น. – 16.30 น.  ณ  ห้องประชุม

เทศบาลเมอืงสะเตงนอก ช้ัน 2 โปรดยกมอื   

-ผู้เห็นชอบ  มีดังนี ้

  1.  นายอับดุลนาเซร์    ฮะ       สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 

 2.  นายกราซี  แวนะลัย สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 

 3.  นายสมชัย  หติานุกูล  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 

 4.  นางอุมาพร    ใจแผ้ว       สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 

 5.  จ่าสิบเอก วรดร    รอดทุกข์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2   

 6.  นายปฐม  ปันสรณะ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 

 7.  นายเพาซี  มะเด็ง  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 

 8.  นายอดุลย์  แวโวะ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 

 9. นายอิทธินันท์         สาเฮาะ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 

 10. นายอับดุลเลาะ กาซอ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3  

-สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด ไม่เห็นชอบการก าหนดระยะเวลาการเสนอ

ค าแปรญัตติฯ ระหว่างวันที่ 18–20 สิงหาคม  2563 ระหว่างเวลา 08.30 น. 

– 16.30 น. ณ  หอ้งประชุมเทศบาลเมอืงสะเตงนอก  ช้ัน 2  โปรดยกมอื 

-ผู้ไม่เห็นชอบ  มีดังนี ้

 - 

-ผู้งดออกเสียง มีดังนี ้

1. นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ ประธานสภาเทศบาลฯ 
 

มติท่ีประชุม   -เห็นชอบ  จ านวน     10    เสียง 

    -ไม่เห็นชอบ  จ านวน      -     เสียง 

/-งดออกเสียง.. 
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    -งดออกเสียง  จ านวน      1      เสียง  
 

เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปร

ญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่  

18 – 20  สิงหาคม  2563  เวลา  08.30 น. -16.30 น. ณ  ห้องประชุม

เทศบาลเมอืงสะเตงนอก ช้ัน 2 
 

-ก่อนที่จะพิจารณาญัตติ ที่  5.4 ขอแจ้งที่ประชุมทุกท่านทราบ เมื่อ

ได้ก าหนดวันเสนอค าแปรญัตติฯ แล้ว  แจ้งก าหนดประชุมคณะกรรมการ

แปรญัตติฯ คือ วันศุกร์ที่  21  สิงหาคม  2563  เวลา  09.00 น.  ณ  ห้อง

ประชุมเทศบาลเมืองสะเตงนอก ช้ัน 2  เรียนเชิญท่านคณะกรรมการแปร

ญัตติฯ  ผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน และผูเ้กี่ยวข้องครับ  
 

-ส่วนการประชุมเพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจา่ย 

ประจ าปี งบประมาณ  พ.ศ. 2564  ในวาระที่ 2  ขัน้แปรญัตติ และวาระที่ 3  

ขั้นลงมตวิ่า จะให้ตราเป็นเทศบัญญัติฯ หรอืไม่  ก าหนดนัดประชุม เป็นวันพุธ

ที่  26  สิงหาคม  2563  เวลา 09.00 น.  ณ  หอ้งประชุมสภาเทศบาลเมอืง

สะเตงนอก แห่งนี้ 
 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์   5.4  ญัตติ เพื่อพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมือง

ประธานสภาเทศบาลฯ             สะเตงนอก  จ านวน  3  คน  เนื่องจากครบวาระ  ตามระเบียบกระทรวง  

มหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น    

พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 8  (3) สมาชิกสภา

ท้องถิ่น ที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก  จ านวน  3  คน 

   -ต่อไปขอเชญิสมาชิกสภาเทศบาลฯ ได้เสนอชื่อคณะกรรมการ

พัฒนาเทศบาลเมืองสะเตงนอก โดยขอใหเ้สนอทีละคน พรอ้มขอผูร้ับรอง 

จ านวนไม่น้อยกว่า 2 คน ขอเชญิครับ 
 

นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะมิ กรรมการชุดเดิมที่หมดวาระไป มีใครบ้าง 

เลขานุการสภาเทศบาลฯ   
 

นางสาวสิรริัตน์   โชตสิวัสดิ์ เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิก

นักวิ เคราะห์นโยบายฯ  สภาเทศบาลฯ  ที่เคารพ ทุกท่าน กรรมการชุดเดิมมี 

     1. นางอุมาพร   ใจแผ้ว   สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 

     2. นายเพาซี    มะเด็ง  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 3 

     3. นายสมชัย    หติานุกูล สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
 

/นายอับดุลอาซิซ... 
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นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ ครับ เชิญสมาชิกสภาเทศบาลฯ  ได้เสนอชื่อกรรมการ  คนที่ 1  และขอ

ประธานสภาเทศบาลฯ  ผูร้ับรองด้วยครับ 
 

นายอดุลย์   แวโวะ     เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ  

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต  3 ผูท้รงเกียรติ ทุกท่าน กระผม นายอดุลย์   แวโวะ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ   

เขตที่ 1 กระผมขอเสนอชื่อ  นายบัญชา  ศิริ  เป็นคณะกรรมการพัฒนา

เทศบาลเมอืงสะเตงนอก  คนที่ 1  ขอผูร้ับรองด้วยครับ 
 

ผู้รับรอง   1. นายสุกรี       เจ๊ะเงาะ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 

    2. นายดอเลาะ    สะหัดอีต า สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 

    3. นายปฐม  ปันสรณะ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 
 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มคีวามเห็นเป็นอย่างอื่น โปรดยกมอื ไม่มี   

ประธานสภาเทศบาลฯ  ขอเชญิ เลขานุการสภาฯ 
 

นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะมิ เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหารฯ  และสมาชิกสภาเทศบาลฯ 

เลขานุการสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ องค์ประชุมครบ จะขอมติที่ประชุม  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด 

เห็ นชอบ ให้  นายบัญ ชา  ศิ ริ   สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่  2  เป็ น

คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมอืงสะเตงนอก  คนที่ 1 โปรดยกมอื 

    -ผู้เห็นชอบ ดังนี้ 

    1. นายสุกรี       เจ๊ะเงาะ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 

    2. นายดอเลาะ    สะหัดอีต า สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 

    3. นายปฐม  ปันสรณะ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 

    4.  นางอุมาพร    ใจแผ้ว       สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 

                                         5.  จา่สิบเอก วรดร    รอดทุกข์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2   

                                         6.  นายอับดุลเลาะ กาซอ   สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 

                                         7.  นายเพาซี  มะเด็ง  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 

                                         8.  นายอดุลย์  แวโวะ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 

                                         9. นายอิทธินันท์         สาเฮาะ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 

-สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด ไม่เห็นชอบให้ นายบัญชา  ศิริ  สมาชิกสภา

เทศบาลฯ เขตที่ 2  เป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมอืงสะเตงนอก   

คนที่ 1  โปรดยกมอื 

    -ผู้ไม่เห็นชอบ  ดังนี้ 

     - 

    -ผู้งดออกเสียง  ดังนี้ 

    1. นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยะวงศ์ ประธานสภาเทศบาลฯ  
 /มติท่ีประชุม... 
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มติท่ีประชุม   -เห็นชอบ     9    เสียง 

    -ไม่เห็นชอบ     -    เสียง 

    -งดออกเสียง  1 เสียง 
 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ ต่อไป เชิญสมาชิกสภาเทศบาลฯ ได้เสนอชื่อกรรมการ คนที่ 2  และขอผู้

ประธานสภาเทศบาลฯ  รับรองด้วยครับ 
 

นายดอเลาะ   สะหัดอีต า    เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ  

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต  2 ผูท้รงเกียรติทุกท่าน กระผม นายดอเลาะ  สะหัดอีต า  สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

      เขต 2  กระผมขอเสนอชื่อ  นายสุกรี   เจ๊ะเงาะ สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขต 1 

เป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมอืงสะเตงนอก  คนที่ 2  ขอผูร้ับรองดว้ย

ครับ 
 

ผู้รับรอง                             1.  นายอับดุลเลาะ กาซอ   สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 

                                         2.  นายเด๊ะซามัน ยูโซ๊ะ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 

                                         3  นายอดุลย์  แวโวะ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 
 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มคีวามเห็นเป็นอย่างอื่น โปรดยกมอื ไม่มี   

ประธานสภาเทศบาลฯ  ขอเชญิ เลขานุการสภาฯ 
 

นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะมิ เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหารฯ  และสมาชิกสภาเทศบาลฯ 

เลขานุการสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ องค์ประชุมครบ จะขอมตทิี่ประชุม  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด 

เห็นชอบให้  นายสุกรี   เจ๊ะเงาะ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่  1 เป็น

คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมอืงสะเตงนอก  คนที่ 2 โปรดยกมอื 

    -ผู้เห็นชอบ ดังนี้ 

    1. นายกราซี  แวนะลัย สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 

    2. นายดอเลาะ    สะหัดอีต า สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 

    3. นายเด๊ะซามัน ยูโซ๊ะ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 

    4. นายอับดุลเลาะ กาซอ   สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 

    5. นายอดุลย์  แวโวะ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 

    -ผู้ไม่เห็นชอบ  ดังนี้ 

     - 

    -ผู้งดออกเสียง  ดังนี้ 

    1. นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยะวงศ์ ประธานสภาเทศบาลฯ   
 

มติท่ีประชุม   -เห็นชอบ     5    เสียง 

/-ไม่เห็นชอบ… 
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    -ไม่เห็นชอบ     -    เสียง 

    -งดออกเสียง  1 เสียง 
 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ ต่อไป เชิญสมาชิกสภาเทศบาลฯ ได้เสนอชื่อกรรมการ คนที่ 3  และขอผู้

ประธานสภาเทศบาลฯ  รับรองด้วยครับ 
 

นายอับดุลเลาะ กาซอ  เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ  

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต  3 ผูท้รงเกียรติ ทุกท่าน กระผม นายอับดุลเลาะ  กาซอ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ   

เขตที่ 3  กระผมขอเสนอชื่อ  นายอดุลย์   แวโวะ   สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

เขตที่ 3 เป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  คนที่ 3  ขอผู้

รับรองด้วยครับ 
 

ผู้รับรอง   1. นายสุกรี  เจ๊ะเงาะ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 

    2. นายดอเลาะ    สะหัดอีต า สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 

    3. นายปฐม  ปันสรณะ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 
 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มคีวามเห็นเป็นอย่างอื่น โปรดยกมอื ไม่มี   

ประธานสภาเทศบาลฯ  ขอเชญิ เลขานุการสภาฯ 
 

นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะมิ เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหารฯ  และสมาชิกสภาเทศบาลฯ 

เลขานุการสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ องค์ประชุมครบ จะขอมตทิี่ประชุม  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด 

เห็นชอบให้ นายอดุลย์   แวโวะ   สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่  3 เป็น

คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมอืงสะเตงนอก  คนที่ 3 โปรดยกมอื 

    -ผู้เห็นชอบ ดังนี้ 

    1. นายกราซี  แวนะลัย สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 

    2. นายดอเลาะ    สะหัดอีต า สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 

    3. นายเด๊ะซามัน ยูโซ๊ะ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 

    4. นายอับดุลเลาะ กาซอ   สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 

    5. นายอดุลย์  แวโวะ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 

    -ผู้ไม่เห็นชอบ  ดังนี้ 

     - 

    -ผู้งดออกเสียง  ดังนี้ 

    1. นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยะวงศ์ ประธานสภาเทศบาลฯ   
 

มติท่ีประชุม   -เห็นชอบ     5    เสียง 

    -ไม่เห็นชอบ     -    เสียง 

    -งดออกเสียง  1 เสียง 
    /-ผู้เห็นชอบ... 
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-ผู้เห็นชอบ ดังนี้ 

    1. นายสุกรี เจ๊ะเงาะ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 

2. นายกราซี    แวนะลัย   สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 

3. นายดอเลาะ   สะหัดอีต า สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 

4. นายอดุลย์ แวโวะ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 

    5. นายอับดุลเลาะ   กาซอ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 
 

    -ผู้ไม่เห็นชอบ  ดังนี้ 

     - 

    -ผู้งดออกเสียง  ดังนี้ 

    1. นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยะวงศ์ ประธานสภาเทศบาลฯ   
 

มติท่ีประชุม   -เห็นชอบ     4    เสียง 

    -ไม่เห็นชอบ     -    เสียง 

    -งดออกเสียง  1 เสียง 
 

-เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา

เทศบาลเมอืงสะเตงนอก  จ านวน  3  คน  ดังนี้ 

1. นายบัญชา  ศริิ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2     

2. นายสุกรี เจ๊ะเงาะ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 

3. นายอดุลย์ แวโวะ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 
 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์    5.5  ญัตติ เพื่อพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมิน 

ประธานสภาเทศบาลฯ              ผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  เนื่องจากครบวาระ  ตาม 

                                          ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร 

ปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 

ข้อ 28  (1) สมาชิกสภาท้องถิ่น ที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก  จ านวน  3  คน 

   -ต่อไปขอเชญิสมาชิกสภาเทศบาลฯ ได้เสนอชื่อคณะกรรมการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสะเตงนอก โดยขอใหเ้สนอที

ละคน พร้อมขอผูร้ับรอง จ านวนไม่น้อยกว่า 2 คน ขอเชิญครับ 
 

นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะมิ กรรมการชุดเดิมที่หมดวาระไป มีใครบ้าง 

เลขานุการสภาเทศบาลฯ   
 

นางสาวสิรริัตน์   โชตสิวัสดิ์ เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิก

นักวิ เคราะห์นโยบายฯ  สภาเทศบาลฯ  ที่เคารพ ทุกท่าน กรรมการชุดเดิมมี 
 

/1. นายอับดุลนาเซร์   ฮะ… 
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     1. นายอับดุลนาเซร์   ฮะ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 

     2. จา่สิบเอก วรดร    รอดทุกข์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 

     3. นายอับดุลเลาะ     กาซอ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 3 
 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ ครับ เชิญสมาชิกสภาเทศบาลฯ  ได้เสนอชื่อกรรมการ คนที่ 1  และขอผู้

ประธานสภาเทศบาลฯ  รับรองด้วยครับ  เชิญ นายกราซี   แวนะลัย  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 
 

นายกราซี   แวนะลัย      เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ  

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต  1 ผูท้รงเกียรติ ทุกท่าน กระผม นายกราซี   แวนะลัย  สมาชิกสภาเทศบาลฯ   

เขต 1 กระผม ขอเสนอชื่อ  นายดอเลาะ   สะหัดอีต า  สมาชิกสภาเทศบาลฯ   

เขต 1  เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมือง

สะเตงนอก คนที่ 1  ขอผูร้ับรองด้วยครับ 
 

ผู้รับรอง   1. นายอับดุลเลาะ   กาซอ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 

    2. นายอดุลย์         แวโวะ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 

    3. นายสุกรี           เจะ๊เงาะ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 
 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มคีวามเห็นเป็นอย่างอื่น โปรดยกมอื ไม่มี   

ประธานสภาเทศบาลฯ  ขอเชญิ เลขานุการสภาฯ 
 

นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะมิ เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหารฯ  และสมาชิกสภาเทศบาลฯ 

เลขานุการสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ องค์ประชุมครบ จะขอมตทิี่ประชุม  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด 

เห็นชอบให้ นายดอเลาะ   สะหัดอีต า  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 เป็น

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสะเตงนอก 

คนที่ 1 โปรดยกมอื 

    -ผู้เห็นชอบ ดังนี้ 

    1.  นายสุกรี            เจ๊ะเงาะ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 

    2. นายกราซี  แวนะลัย สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 

    3. นายปฐม  ปันสรณะ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 

    4. นายอับดุลเลาะ    กาซอ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 

    5. นายอดุลย์          แวโวะ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 

    6. นายเด๊ะซามัน ยูโซ๊ะ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 

-สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด ไม่เห็นชอบให้ นายดอเลาะ   สะหัดอีต า  

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาเทศบาลเมอืงสะเตงนอก คนที่ 1 โปรดยกมอื 

    -ผู้ไม่เห็นชอบ  ดังนี้ 

     -                                                             /-ผูง้ดออกเสียง… 
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    -ผู้งดออกเสียง  ดังนี้ 

    1. นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยะวงศ์ ประธานสภาเทศบาลฯ   
 

มติท่ีประชุม   -เห็นชอบ     6    เสียง 

    -ไม่เห็นชอบ     -    เสียง 

    -งดออกเสียง  1 เสียง 
 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ ต่อไป เชิญสมาชิกสภาเทศบาลฯ ได้เสนอชื่อกรรมการ คนที่ 2  และขอผู้

ประธานสภาเทศบาลฯ  รับรองด้วยครับ เชิญ นายดอเลาะ สะหัดอีต า สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 
 

นายดอเลาะ   สะหัดอีต า เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ  

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต  2 ผูท้รงเกียรติทุกท่าน กระผม นายดอเลาะ  สะหัดอีต า  สมาชิกสภาเทศบาลฯ   

เขตที ่2 กระผม ขอเสนอชื่อ  นายอับดุลเลาะ  กาซอ สมาชิกสภาเทศบาลฯ   

เขตที่ 3  เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมือง

สะเตงนอก คนที่ 2  ขอผูร้ับรองด้วยครับ 
 

ผู้รับรอง   1. นายดอเลาะ    สะหัดอีต า  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 

    2. นายอดุลย์          แวโวะ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 

    3. นายสุกรี            เจ๊ะเงาะ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 
 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มคีวามเห็นเป็นอย่างอื่น โปรดยกมอื ไม่มี   

ประธานสภาเทศบาลฯ  ขอเชญิ เลขานุการสภาฯ 
 

นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะมิ เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหารฯ  และสมาชิกสภาเทศบาลฯ 

เลขานุการสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ องค์ประชุมครบ จะขอมตทิี่ประชุม  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด 

เห็นชอบให้ นายอับดุลเลาะ  กาซอ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 เป็น

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสะเตงนอก 

คนที่ 2  โปรดยกมอื 

    -ผู้เห็นชอบ ดังนี้ 

    1.  นายสุกรี            เจ๊ะเงาะ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 

    2. นายกราซี  แวนะลัย สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 

    3. นายดอเลาะ  สะหัดอีต า สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 

    4. นายอับดุลเลาะ    กาซอ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 

    5. นายอดุลย์          แวโวะ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 

    6. นายเด๊ะซามัน ยูโซ๊ะ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 

    -สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด ไม่เห็นชอบให้ นายอับดุลเลาะ  กาซอ 

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
/แผนพัฒนาเทศบาล… 
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แผนพัฒนาเทศบาลเมืองสะเตงนอก คนที่ 2 โปรดยกมอื 

-ผู้ไม่เห็นชอบ  ดังนี้ 

     - 

    -ผู้งดออกเสียง  ดังนี้ 

    1. นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยะวงศ์ ประธานสภาเทศบาลฯ   
 

มติท่ีประชุม   -เห็นชอบ     6    เสียง 

    -ไม่เห็นชอบ     -    เสียง 

    -งดออกเสียง  1 เสียง 
 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ ต่อไป เชิญสมาชิกสภาเทศบาลฯ ได้เสนอชื่อกรรมการ คนที่ 3  และขอผู้

ประธานสภาเทศบาลฯ  รับรองด้วยครับ  เชิญ นายเด๊ะซามัน   ยูโซ๊ะ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 
 

นายเด๊ะซามัน   ยูโซ๊ะ        เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ  

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต  3 ผูท้รงเกียรติ ทุกท่าน กระผม นายเด๊ะซามัน   ยูโซ๊ะ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ   

เขต 3 กระผม ขอเสนอชื่อ  นายปฐม   ปันสรณะ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ   

เขต 2  เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมือง

สะเตงนอก คนที่ 3  ขอผูร้ับรองด้วยครับ 
 

ผู้รับรอง   1. นายอับดุลเลาะ   กาซอ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 

    2. นายอดุลย์         แวโวะ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 

    3. นายสุกรี           เจะ๊เงาะ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 
 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มคีวามเห็นเป็นอย่างอื่น โปรดยกมอื ไม่มี   

ประธานสภาเทศบาลฯ  ขอเชญิ เลขานุการสภาฯ 
 

นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะมิ เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหารฯ  และสมาชิกสภาเทศบาลฯ 

เลขานุการสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ องค์ประชุมครบ จะขอมตทิี่ประชุม  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด 

เห็นชอบให้ นายปฐม   ปันสรณะ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่  2 เป็น

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสะเตงนอก 

คนที่ 3 โปรดยกมอื 

    -ผู้เห็นชอบ ดังนี้ 

    1.  นายสุกรี            เจ๊ะเงาะ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 

    2. นายกราซี  แวนะลัย สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 

3. นายบัญชา  ศริิ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 

4. นายดอเลาะ  สะหัดอีต า สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 
 

/5. นายอับดุลเลาะ… 
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    5. นายอับดุลเลาะ    กาซอ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 

    6. นายอดุลย์          แวโวะ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 

    7. นายเด๊ะซามัน ยูโซ๊ะ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 

-สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดเห็นชอบให้ นายปฐม   ปันสรณะ  สมาชิก 

สภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

เทศบาลเมอืงสะเตงนอก คนที่ 3 โปรดยกมอื 

-ผู้ไม่เห็นชอบ  ดังนี้ 

     - 

    -ผู้งดออกเสียง  ดังนี้ 

    1. นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยะวงศ์ ประธานสภาเทศบาลฯ   
 

มติท่ีประชุม   -เห็นชอบ      7    เสียง 

    -ไม่เห็นชอบ     -    เสียง 

    -งดออกเสียง  1 เสียง 
 

-เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมอืงสะเตงนอก จ านวน  3  คน  ดังนี ้

1. นายดอเลาะ      สะหัดอีต า สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 

2. นายอับดุลเลาะ   กาซอ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 

3. นายปฐม           ปันสรณะ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 
 

ระเบียบวาระที่  6  เรื่อง อื่น ๆ 

นายอดุลย์   แวโวะ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดมีเรื่องอื่น ๆ เชญิครับ  เชญินางอุมาพร  ใจแผ้ว    

รองประธานสภาเทศบาลฯ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขต 2   
 

นางอุมาพร   ใจแผ้ว  เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลฯ  คณะผูบ้ริหารฯและสมาชิกสภาเทศบาลฯ  

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 ผูท้รงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางอุมาพร   ใจแผว้  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2   

                  มีเรื่อง ในวาระอื่น ๆ จ านวน  6  ขอ้ ดังนี้  

1. ขอเสนอใหซ้่อมแอรห์อ้งประชุมสภาฯ เนื่องจากร้อนมาก ดีที่มีพัดลมมา

เสริม 2 –3 ตัว ขอให้ซ่อมแอร์ใหมใ่ห้หมดเลย นี่เป็นครั้งที่ 3 แล้ว ที่จ าได้ว่า

ประชุมสภาฯ แล้วแอร์เสีย 

2. จากการบริหารของเทศบาลเมืองสะเตงนอก ดิฉันเคยสอบถามหลายครั้ง

ก็จะถามอีกครั้ง อยากทราบผลเกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการตามเทศ

บัญญัติฯ วา่ ปี 61, 62, 63 ว่าตอนนี้ ทั้ง 3 ปีนี้ ด าเนินการไปแล้วเสร็จ

อย่างไร  ถึงขัน้ตอนใดบ้าง และมีโครงการใดที่ยังตดิค้างอยู่ 
 

/3. ในเขตพืน้ที่รับผดิชอบ... 
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3. ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของดิฉัน  ดิฉันอยากทราบว่า  โครงการก่อสร้าง   

คูระบายน้ า ซอยตือเบาะ 3  หมู่ที่ 10  ที่ยังไม่ได้ด าเนินการ ชาวบ้านแถวนั้น

ถามดิฉันมา ดิฉันก็อยากจะทราบความคืบหน้า ว่าด าเนินการไปถึงขั้นตอนใด 

เพื่อจะได้ไปอธิบายให้ชาวบ้านแถวนั้นได้เข้าใจนะคะ 

4. ขอทราบความคืบหน้าอีกเช่นกัน เรื่องการจ่ายขาดเงินสะสมโครงการ

ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนจาเราะ หลังอนามัย  หมู่ที่ 9   ครั้งที่

แล้วว่าอยู่ในขั้นตอนของการก าหนดราคากลาง อยากรู้ว่าตอนนีไ้ปถึงขั้นตอน

ไหนแล้วนะคะ 

5. เป็นเรื่องส าคัญ คือ เรื่องถุงยังชพีเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ที่ได้รับ

ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19  จ าได้ว่า

เมื่อต้นเดือนพฤษภาคม 2563 ได้มีหนังสือจากเทศบาลฯ แจ้งไปยังคณะ

สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน ทั้ง 13 หมู่บ้าน รวมทั้ง ผู้ที่

เกี่ยวข้อง อธิ เช่น อสม.ที่เข้าประชุมเรื่องของการแจกถุงยังชีพเพื่อบรรเทา

ความเดือดร้อนของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ

เชื้อโรคโควิด-19 เวลานั้นเทศบาลฯมีแนวคิดที่จะช่วยเหลือชาวบ้าน เพื่อลด

ความเดือดร้อน มันก็ดีนะคะ เพราะเป็นอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น ในการจัดหา และช่วยเหลือบรรเทา แต่เนื่องจากงบประมาณมี

จ ากัด ประกอบกับจ านวนของประชากรของสะเตงนอก เรามีจ านวนมาก ท า

ให้มีงบไม่เพียงพอ ทางเทศบาลฯ จึงได้ก าหนดว่า จะเป็นการช่วยเหลือ

ผูสู้งอายุ  ผูย้ากไร้ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส จ านวน  3,329  คน โดยมีเรื่อง

ของการประกาศรับลงทะเบียนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดจาก

เชื้อโรคโควิด-19  ซึ่งมีการประกาศเทศบาลฯ เมื่อวันที่  30  เมษายน  2563 

นายกฯ เป็นผู้ ลงนาม และยังมีแบบค าร้องขอรับการช่วยเหลือของ

ผูป้ระสบภัยที่ได้รับความเดือดรอ้น และมันมรีายเอียดเยอะ ทั้งหมด 4 หนา้ 

รวมถึงมีหนังสือรับรอง ซึ่งมีหมายเหตุ ระบุว่า ให้ผู้รับรอง เป็นสมาชิกสภา

เทศบาลฯ  ก านัน และผู้ใหญ่บ้าน เท่านั้น หลังจากด าเนินการแจกรายชื่อให้

ผูเ้ข้าร่วมประชุม ณ  วันนั้น และผู้เข้าร่วมประชุมในวันนั้น ดิฉันจ าได้ ขออภัย

ที่เอ่ยนาม คือ ท่านอับดุลนาเซร์  ฮะ ท่านได้สอบถามว่า ผู้ที่มีรายชื่อทั้ง 

3,329  คน ได้รับกันทุกคนหรือไม่ รวมถึงว่า ผู้สูงอายุและเป็นผู้พิการด้วย 

จะได้รับ 2 ชุดหรือไม่ ค าตอบจากเทศบาลฯ คือ ใช่ แต่ที่น่าเจ็บใจ ณ  วันนั้น  

เจ้าหน้าที่เทศบาลฯ เอาเอกสารมาแจกข้อมูล มีแค่ชื่อ นามสกุล บ้านเลขที่  

และหมู่บ้าน ถนน ตรอก ซอกซอยก็ไม่มี เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อก็ไม่มี ดิฉัน

สงสัยว่าน่ีหรอืคะวธิีจัดเก็บข้อมูลของเทศบาลฯ รายละเอียดไม่ชัดเจน แตว่่า 

/ผู้ไปประชุมวันนั้น... 
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ผู้ไปประชุมวันนั้น เขาก็อุตส่าห์สรรหาด้วยความสามารถเฉพาะตัว หามาได้ 

1,900 กว่าคน ถ้าจ าตัวเลขไม่คลาดเคลื่อน ยังเหลืออีกจ านวนเป็นพันที่ยังหา

ไม่เจอ ดังนั้น ต่อมาดิฉันก็ได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุมทุก ๆวันจันทร์ของทาง

นายกเทศมนตรี ที่ได้ก าหนดไว้ว่า เรื่อง ติดตาม และประเมินผล ดิฉันเห็นนะ

คะ เห็นความตั้งใจของนายกเทศมนตรี ที่จะสอบถาม เรื่อง ถุงยังชีพ ทั้ง 3 

ครั้ง ที่ดิฉันเข้าร่วมประชุม ท่านก็ถามทั้ง 3 หน ว่าเรื่องไปถึงไหน อะไร อย่าง

ไง แต่ก็ยังเหมือนเดิมนะคะ จนปัจจุบันนี้ก็ยังไม่ได้ทราบค าตอบ ว่าถุงยังชีพ

ไปถึงไหนแล้ว ดิฉันได้รับค าถามจากชาวบ้าน  ทั้งโทรถาม ทั้งเจอตัว ถามว่า 

เมื่อไหร่จะแจกถุงยังชพีให้กับเขาคนที่สมาชกิสภาเทศบาลฯ ผู้ใหญ่บ้าน อสม.

ไปเก็บรายชื่อมา เขาว่าถ้าไม่แจกเขาก็ขอหลักฐานคืน แต่ท่านทราบมั้ยคะว่า 

การที่ออกมาเป็นแบบนี้ มันสร้างผลเสีย สร้างความเสื่อมศรัทธา สร้างความ

หมดความเชื่อถือ จากตัวชาวบ้าน สร้างให้เขาเห็นว่า เราไม่น่าเชื่อถือ ไม่น่า

ให้ความเคารพ ท าให้สมาชิกสภาเทศบาลฯ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน  อสม. รวมทั้ง 

เจ้าหน้าที่ที่ลงไปถูกต่อว่า ต่อขาน จนเขาไม่กล้าจะลงพื้นที่แล้ว แล้วไม่ใช่แต่

สมาชิกสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหารฯเองก็จะถูกมองว่า ไม่มีความน่าเชื่อถือ 

ชาวบ้านจะหมดศรัทธาเอาได้ ดิฉันขอต าหนิเลยนะคะ ต้องขออนุญาตต าหนิ

เลย การจัดท าเรื่องถุงยังชีพ ว่ามีความไม่รอบคอบ มีความล่าช้า ล่าช้ามาก

เกินกว่าที่ควรจะเป็น ทั้ง ๆ ที่โครงการมันออกมายาว การกระท าครั้งนี้ท า

ความเสียหาย ต่อความศรัทธา ความน่าเชื่อถือจากชาวบ้านไปจนเกือบ

ทั้งหมด ข่าว ๆ หนึ่ง มันแพร่กระจายปากต่อปาก งานนี้ไม่เฉพาะผูสู้งอายุ คน

อื่นที่เขาได้ยินเขาก็สอบถามเหมอืนกัน ดิฉันขอเสนอ ขออ านาจของสภาฯแห่ง

นี ้อยากให้ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงในการบริหารโครงการแจกถุงยัง

ชีพว่าเกิดความล่าช้าเพราะเหตุใด เหตุใดจึงเกิดข้อผิดพลาด เหตุจาก

ข้าราชการที่ท าแล้วผดิข้อกฎหมาย อะไรก็แล้วแต่ที่ท่านสอบมาได้ ดิฉันอยาก

ขอทราบข้อเท็จจริงเพื่อไปอธิบายกับชาวบ้าน และอยากให้ท่านท าหนังสือถึง

ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน เหมือนกับที่เชิญเขามาประชุมด้วย เชิญเขามาชี้แจงเรื่อง

ถุงยังชพีด้วย 

6. จากเหตุการณ์ฝนตกที่ผ่านมา เมื่อวันที่  23-28 กรกฎาคม ที่ผ่านมา 

ได้รับร้องเรียนจากชาวบ้านหลายจุดและประสบพบเจอด้วยตัวเอง ว่า น้ า

ท่วมขัง น้ าระบายไม่ทัน เกิดจากฝนตกหนักท าให้น้ าไหลไม่ทันเอ่อล้นท่วม

บ้านเรือน ของชาวบ้านที่อยู่ในระแวกนั้น จะพูดด้วยปากเปล่าโดยไม่มีข้อมูล

คงจะไม่ได้ ดิฉันได้สอบถามข้อมูลจากกรมอุตุนิยมจังหวัดยะลามา ปริมาตร

น้ าฝนของวันที่ 23  แค่  39.6 มิลลเิมตร ในช่วงที่ตก วันที่ 24 คือ 17.2 

/มิลลเิมตร… 
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มิลลิเมตร จะเห็นได้ชัดว่าฝนตกหนักวันแรก วันที่ 2 เบาลง แต่มันไปหนัก

วันที่ 27  ถึง 129.3 มิลลิเมตร และวันที่ 28 ลดลงมาหน่อยเดียวคือ 74.5 

มิลลิเมตร ซึ่ง 2 วันนี้ตกหนักมาก ดิฉันมีข้อสงสัยว่า อยากทราบว่าเรื่องนี้มัน

เกี่ยวข้องกับหน่วยงานไหนของเทศบาลฯ กอง งานไหนของเทศบาลฯที่ท า

หน้าที่ รับเรื่องร้องเรียน วางแผน และออกส ารวจ ให้ความช่วยเหลือ หรือ

วางแนวทางให้ชาวบ้าน  ทั้งหมด 6 ข้อ ที่ดิฉันขอสอบถามในวาระอื่น ๆ 

อยากให้ท่านประธานสภาฯ ให้คณะผู้บริหารฯ ได้ชี้แจงให้ทราบด้วยค่ะ 

ขอบคุณค่ะ 
 

นายอดุลย์   แวโวะ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดมีเรื่องอื่น ๆ เชญิครับ  เชญินายสุกรี   เจ๊ะเงาะ    

รองประธานสภาเทศบาลฯ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขต 1 
 

นายสุกรี   เจ๊ะเงาะ     เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลฯ  คณะผูบ้ริหารฯและสมาชิกสภาเทศบาลฯ  

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 ผูท้รงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสุกรี  เจ๊ะเงาะ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1   

    สืบเนื่องจากการประชุมสภาเทศบาลเมอืงสะเตงนอก เมื่อวันที่ 29 มถิุนายน 

2563  เราก็ได้มาประชุมรว่มกัน มีญัตติหลายญัตติดว้ยกันนะครับ ได้ร่วมกัน

ลงมติ มีทั้งข้อโต้แย้งอะไรต่าง ๆ นะครับ มีทุกสิ่งทุกอย่างที่เราด าเนินการ

ประชุมไป มีข้อแตกต่าง ข้อเสนอแนะ และความคิดเห็นต่าง ๆ มันเป็นสีสัน

ของการประชุม มติต่าง ๆ ที่เราลงมติไปนั้น น่าจะเป็นหน้าที่ของเลขานุการ

สภาฯ ที่จะเผยแพร่ต่อประชาชนต่อไป ตามมติต่าง ๆ เราต้องเคารพนะครับ

แตน่ี่ไม่ ผมขออ่านมีการไปลงโซเชยีลอีกแล้วนะครับ ผลกระทบก็มีผมคนหนึ่ง

ล่ะ ที่ยกมือไม่เห็นด้วยกับญัตติต่าง ๆ ในวันนั้น แต่ที่ลงโซเชียลนี่จะอยู่ในนี้

หรือว่าจะอยู่ข้างนอกผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับ ผมขออนุญาตนะครับ

ท่านประธานสภาฯ ขออ่านในโซเชยีลนะครับ “ขอร้องเถอะอย่าเอาเรื่องความ

เดือดร้อนของชาวบ้านมาเกี่ยวกับการเมือง ทีมคุณจะหาเสียงก็หาไป ทีม

ผู้บริหารฯ ปัจจุบันก็ท างานตามหน้าที่ ไป นี่ เล่นไปฮั้วกับผอ.ที่ ไม่ได้รับ

ผลประโยชน์ นายกฯเลยขัดขวางไม่ให้เขาท างาน ท าผลงาน มันไม่แฟร์ว่ะ” 

ค าว่าฮั้ว นี่ฮั้วกับใครครับ มีหลักฐานมั้ย ผมอยากทราบว่าคนท าข้อความนี ้

อยู่ในนี้ หรืออยู่ข้างนอก คนเรานะครับ อย่าไปเล่นอย่างนี้มันเสียหาย มติที่

ประชุมก็ตามไป แต่ถ้ามติแบบว่าเราไม่พอใจ เราก็มาประชุมกันใหม่ ลงมติ

กันใหม่ ไม่เห็นต้องเอาโซเชียลมาด่าแบบนี้ ในโซเชียลนะครับ คนที่ท า

ข้อความแบบนี้ ถ้าจะให้ผมวิเคราะห์นะครับ จิตใจแบบไหน หน้าตาน่าขี้เหร่

น่าดูเลยนะครับ และมีข้อความหนึ่ง “น่าจะไปนุ่งกระโปรงดีกว่านะ” แต่ว่ามา

จากไหนก็ไม่รู้นะ ค าวา่ฮั้วนี ้ถ้าผมจะไปฟ้อง นี่ฟอ้งได้นะครับ ฟ้องหมิ่น 
 

/ประมาทได้ครับ... 
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ประมาทได้ครับ ผมยอมรับ ผมคนหนึ่งล่ะ ที่ไม่เห็นด้วย ด้วยเหตุผลอะไร  

ต่าง ๆ วันนั้น  มี เหตุผลแน่นอน ผมมีจุดยืนในทางบวก แน่น อนครับ 

เพราะฉะนั้น ผมอยากจะให้ประธานสภาฯ ช่วยเรียกหรือช่วยตักเตือนคนที่

ประชุมรว่มกัน หรอืคนข้างนอกว่า อย่าท าอย่างนี้อกี ขอยคุณครับ 
   

นายอดุลย์   แวโวะ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดมีเรื่องอื่น ๆ เชญิครับ  เชญินางอุมาพร  ใจแผ้ว    

รองประธานสภาเทศบาลฯ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขต 2   
 

นางอุมาพร   ใจแผ้ว  เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลฯ  คณะผูบ้ริหารฯและสมาชิกสภาเทศบาลฯ  

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 ผูท้รงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางอุมาพร   ใจแผ้ว  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 

ตามที่ ท่านสุกรี  เจ๊ะเงาะ กล่าวมานั้น ดิฉันยอมรับนะค่ะ ยอมรับด้วยตัวเอง

เลยว่า ดิฉันเป็นคนพิมพ์ แต่นั่นไม่ใช่ในโลกโซเชียล ไม่ใช่เฟสบุ๊ค แต่เป็นไทม์

ไลน์ส่วนตัวดิฉันเอง ดิฉันลงให้สมาชิกที่มีเบอร์โทรของดิฉันเท่านั้น แต่ใน

ข้อความนั้น ดิฉันไม่ได้เอ่ยชื่อใคร ไม่ได้เอ่ยพาดพิงใคร แต่เป็นการแสดง

ความรู้สึกส่วนตัว ที่เกิดความไม่พอใจ บางท่าน ท่านใดท่านหนึ่ง หรือท่านที่

กินปูนร้อนท้อง ดังนั้น ดิฉันไม่ได้เอ่ยพาดพิงถึงใคร  ดิฉันไม่กลัวเรื่อง ข้อหา

หมิ่นประมาท ถ้าดิฉันกล่าวหา ถ้าจ าไม่ผิด ตอ้งขออนุญาต ท่านอับดุลนาเซร์   

ฮะ ก็มีอยู่ครั้งหนึ่งที่ท่านอับดุลนาเซร์  ฮะ กล่าวพาดพิงโดยตรง ดิฉันฟ้อง

เพราะมันเป็นชื่อดิฉันโดยตรง ที่ท่านอับดุลนาเซร์  ฮะ ได้กล่าว แต่นี่ไม่มี เป็น

ข้อคิดเห็นส่วนตัว แต่ท่านใดอยากจะรับไปดิฉันก็ไม่ว่า เพราะนั่นเป็นการบ่ง

บอกถึงการกินปูนร้อนท้อง ขอบคุณค่ะ 
  
นายอดุลย์   แวโวะ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดมีเรื่องอื่น ๆ เชญิครับ เชิญนายปฐม  ปันสรณะ    

รองประธานสภาเทศบาลฯ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขต 2   
 

นายปฐม  ปันสรณะ  เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลฯ  คณะผูบ้ริหารฯและสมาชิกสภาเทศบาลฯ  

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 ผูท้รงเกียรติทุกท่าน กระผม นายปฐม  ปันสรณะ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 

ขอขอบคุณมาก ที่น าหินคลุกไปลงให้ ทางเทศบาลฯได้ไปลงหินคลุกแต่มันก็มี

ต าหนมิาอยู่  3  ข้อ  

1. เอาหินไปลงชาวบ้านก็ไม่ชอบเท่าที่ควร เพราะว่าถ้าพูดหยาบ ๆ เหมือน

แมวขี้แล้วกลบ ท าลวก ๆ  

2. เอาหนิคลุกไปลงนิดเดียว แต่ในส่วนข้างหลังยังเป็นหลุมเป็นบ่ออยู่ ก็ได้สัก

ประมาณ 40 % ได้ ก็ 2 คันรถ เท่าที่ผมดูมานะครับ 

3. เอาหนิคลุกไปลงอีกทีหนึ่ง ตรงนั้นชาวบ้านเขาขอบคุณมา อูน่้าคมเขาบอก

ขอบคุณมากครับ ท่านรองศราวุธ  ขอบคุณมากครับ 
 

/นายอดุลย์   แวโวะ… 



                         -39- 
 

นายอดุลย์   แวโวะ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดมีเรื่องอื่น ๆ เชญิครับ เชิญนายปฐม  ปันสรณะ    

รองประธานสภาเทศบาลฯ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขต 2   
 

นายอับดุลนาเซร์   ฮะ  เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลฯ  คณะผูบ้ริหารฯและสมาชิกสภาเทศบาลฯ  

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายอับดุลนาเซร์   ฮะ  สมาชิกสภาเทศบาล 

เขต 1 ที่จริงในระเบียบวาระอื่น ๆ จะนั่งเงียบแล้ว ก็คงไม่มีอะไรมากมาย แต่

ท่านอุมาพร  สมาชิกสภาฯ เขต 2 ได้เอ่ยชื่อกระผมถึง 2 ครั้ง ก็ครั้งที่แล้ว ก็

เรื่อง โควิด-19  ผมก็นั่งเงยีบไปโดยไม่อยากพูดอะไรมากมาย ครั้งที่ 2 ก็เรื่อง

ฟ้องร้องกัน ผมขอยอมรับในตอนนั้นว่า เคยเป็นคู่กรณีกัน เหตุก็เกิดในสภาฯ

แห่งนี้ ก็ได้ฟ้องร้องขึ้นศาลกันครับ ท่านประธานฯ เองก็คงจ าได้ตอนนั้นก็ได้

ขึ้นศาลไปขอไกล่เกลี่ย เรื่องได้จบๆ กันไป จริง ๆ แล้วผมก็มีเรื่องอยู่นิดหนึ่ง

เรื่องโควิด-19 ใช่ครับถูกต้องตามที่ท่านอุมาพร ได้กล่าว คือว่าในที่ประชุมวัน

นั้น ได้เชิญไม่ว่าจะเป็นก านัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาฯ หรือผู้น าชุมชนนะ

ครับ มาร่วมประชุมกัน ณ ห้องประชุมใหญ่ เรื่องแจกจ่ายถุงยังชีพให้แก่พี่

น้องประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 ใน

วันนั้นผมก็ได้สอบถามเจ้าหน้าที่ของเรา ท่านบริหารฯ ก็นั่งอยู่ด้วย แถวหัว

โต๊ะผมยังจ าได้เลย ผมก็ได้ถามให้+ละเอียดมาก ถามว่า สมมติในบ้านหลัง

นั้น บ้านเลขที่เดียวกัน ผัวเมียสูงอายุ และลูกพิการ ถ้า 3 คนนี่ได้หมดมั้ย มี

เจ้าหน้าที่ท่านหนึ่ง ตอบว่า ได้หมดครับ ในที่ประชุมก็ได้ยินหมดนะครับเพื่อน

สมาชิกฯก็นั่งอยู่ เจ้าหน้าที่ตอบมาอย่างนั้น ผมก็ดีใจ เพราะระเบียบอะไรผม

ก็ไม่ทราบเท่าไร เพราะว่า อยากทราบก็ต้องถามเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ตอบมา

ว่า ได้หมด แต่มาวันนี้ เราประชุมมาก็ต้นเดือนพฤษภาคม แต่ตอนนี้ก็เข้า

ปลายเดือนสิงหาคม แต่ เราก็ยังไม่ ได้นะครับ ที่จริงแล้วนะครับ ตาม

แบบฟอร์มที่ท่านให้มา ก็มีระบุผู้รับรองไว้แล้วว่า ก านัน ผูใ้หญ่บ้าน สมาชิกฯ 

หรือผู้บริหารฯ ก็รับรองได้ และผมก็เชื่อว่า ตรงนี้ สมาชิกฯ เวลาที่จะเซ็น

รับรอง เขาก็กรองข้อมูลมาแล้ว ว่าบุคคลท่านนี้ ควรได้รับหรือไม่ เขาก็ไม่รู้

หรอกว่า สมมติว่าคณะกรรมการที่ท่านประชุมมา จะอ้างว่า ผู้สูงอายุท่านนี้มี

บ้าน มีรถ 2-3 คันที่บ้าน เขารวยมั้ย สมาชิกฯในพื้นที่เขารู้ดีว่าบุคคลท่านนี้

ควรรับรองมั้ย รายชื่อที่จะแจกจ่ายเขาไม่ใช่มาจากสมาชิกฯ ไม่ใช่มาจากผู้น า

ชุมชน ไม่ใช่ว่ามาจาก อสม. แต่มาจากเทศบาลฯ นี่แหละครับ รายชื่อ

เฉพาะที่อยู่ในมือผม 300 กว่าคน ผมก็ให้ อสม.ช่วยไปแจก ท่านรู้มั้ยครับมา

วันนี้ ยังไม่ได้แม้แต่คนเดียว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ คนพิการ ก็ยังไม่ได้ วัน

นั้น ผมดีใจที่ท่านนายกฯ ได้ชวนผมมาว่า ท่าน สท.ว่างมั้ยวันนี้ พอดีผมติด

ภารกิจ ถามท่านจะไปไหน ท่านตอบว่า จะไปแจกของใหผู้ป้่วยติดเตียง ผมก็ 

/นกึว่า เป็นถุงยังชีพ... 
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นึกว่า เป็นถุงยังชีพของนี้แล้ว แต่ก็ไม่ใช่ แต่ก็ไม่แน่ใจเพราะว่าตอนนีโ้ควิด-19

ก็ก าลังจะไปแล้ว แต่ยังไว้ใจไม่ได้ รัฐบาลก็ว่าห้ามการ์ดตก ซึ่งเป็นภาษามวย 

ถ้าขึ้นเวทีแล้วการ์ดตกเมื่อไหร่โดนเตะก้านคอทันที นี่ก็เช่นกัน แต่ถ้าเราไม่

ป้องกันอาจจะโดนเหมือนกัน หรอืก าลังจะไปแล้วจากบ้านเรา ในยะลาไม่มีผู้

ติดเชื้อเพิ่ม และก็ไม่แน่ใจว่าเราจะเบิกได้อีกมั้ย ถุงยังชีพที่ เราจะให้กับ

ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส นะครับ ด้วยความเป็นห่วง เหมือนที่ท่าน     

อุมาพร ได้ต าหนิว่า เราท างานล่าช้ามากนะครับ ถ้าเราท าได้รวดเร็ว ท าอย่าง

ไงก็ได้แต่ต้องให้ถูกต้อง ไม่แน่ใจ เพราะผมก็ไม่ได้เรียนกฎหมายมา ว่ามันผิด

จากข้อกฎหมายตรงไหน ถ้าเราให้ตอนที่ประชุมแล้วน่าจะแจกได้เลย นี่ปล่อย

ระยะเวลามาเป็นเดือน แต่มาจ่ายตอนนี้มันก็เสี่ยงเหมือนกัน ในตอนนั้น

งบประมาณก็มีเพียงพอแต่เราไม่ได้ท าเอง แต่ท าได้ล่าช้ามาก สอบถามแค่นี้

ครับ ขอบคุณครับ 
 

นายอดุลย์   แวโวะ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีเรื่องอื่น ๆ  ขอโปรดยกมอื  เมื่อไม่มี ขอเชิญ 

รองประธานสภาเทศบาลฯ ผูบ้ริหารฯ   
 

นายเกษมสันต ์  สาแม  เรียน   ท่านประธานสภาเทศบาลฯ  คณะผู้บ ริหารฯ  และสมาชิก  

นายกเทศมนตรีฯ  สภาเทศบาลฯ ที่ เคารพ ทุกท่าน กระผม นายเกษมสันต ์  สาแม  

นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก  เรื่องที่ท่านสมาชิกสภาฯ เสนอมา 5-6 ข้อ

ด้วยกัน คือ 

- เรื่อง ซ่อมแอร์ในห้องนี้ อยากจะฝากกองที่รับผิดชอบ สอบถามพัสดุให้

ด าเนนิการโดยด่วนเลยนะครับ น าเรียนคร่าว ๆ รายละเอียดต้องเจา้หนา้ที่ 

- เรื่อง ของงบประมาณตามเทศบัญญัติฯ ปี 2562, 2563 ก็ต้องยอมรับที่

ผ่านมาส่วนหนึ่งใจผมก็อยากจะให้ด าเนินการโดยเร็ว แต่มีเจ้าหน้าที่บางคน 

ใส่เกียร์ว่างบ้าง ก็รูปแบบของข้าราชการไทย เช้าชามเย็นชาม เราก็มุ่งมั่นกัน

ต่อไป งบประมาณปี 2562 ลงนามในสัญญาไปหมดแล้ว งานเกี่ยวกับการ

ไฟฟ้าและถนน ในเทศบัญญัติฯผมรับรองว่า จะท าการจา้งทั้งหมด ส่วนหนึ่งก็

ขอขอบคุณสภาฯ ที่อนุมัติกันเงิน ของปี 2562  มาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

มีความมุ่งมั่น มีความตั้งใจ อยากจะสร้างให้ได้ทั้งหมด  แต่ทุกวันนี้ เพิ่งลง

นามในสัญญาไม่กี่โครงการเอง ซอยประดิษฐ์บ ารุง และซื้อรถขยะ ถ้าจ าไม่

ผิดถมสนามกีฬา นอกเหนือจากนั้นยังไม่ได้ลงนามในสัญญา ของเทศ

บัญญัติฯของปี 2563 ถามปลัดฯ ไม่ทันอยู่แล้ว ยังไง ๆ ก็ต้องกันเงนิในสภาฯ

ต่อไป แต่พอคิดว่า มารวบรวมเม็ดเงินงบประมาณ 2563 แล้วนี่ ท าได้หมด

เหมอืนกัน แตข่อให้ด าเนินการถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย ต้องอาศัย 
 

/อ านาจสภาฯ... 
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อ านาจสภาฯ ในการกันเงินในสภาฯ ได้สร้างให้หมด ของเทศบัญญัติฯ        

ปี 2563 

-เป็นความผิดพลาดของกองช่าง โดยผอ.กาแมน งบเพียงน้อยนิดแต่ท า

แปลนมาเยอะมาก จนผู้รับเหมารับงานไม่ได้ จ าเป็นต้องไปแก้แปลนใหม่ 

ทบทวนรายละเอียดใหม่แต่ก็ยังจะสร้างอยู่ และจ าเป็นต้องท าแปลนใหม่ นี่

เป็นส่วนของซอยตือเบาะ 3 ครับ 

- เรื่องจ่ายขาดเงินสะสม ซอยหลังอนามัย หมู่9 ก าลังด าเนินการอยู่

รายละเอียดถ้าให้ขัดเจนต้องให้กองช่าง น าเสนอให้พวกเราได้รับรู้ ตั้งใจจะ

ท า ก าลังจะท า ท าแล้วแต่ยังมีผิดพลาดในการลงระบบ e-Laas  

- เรื่อง ถุงยังชีพของผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ บ้าน ธอส. มีครับมี ก็เป็นใน

เรื่องกระบวนการของเจ้าหน้าที่ ในส่วนนี้ผมก็ต้องยอมรับ เพราะทุกวันนี้ ผม

นี่เรื่องอยู่กับ ป.ป.ช. 5-6 เรื่อง ผมก็ก าชับเจ้าหน้าที่ว่าเรื่องไม่ถูกต้อง

ระเบียบ กฎหมายนี่ ห้ามเด็ดขาด ถุงยังชีพของผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 

บ้าน ธอส.มี แต่ทั้งนี้ ทั้งนั้น ขึ้นอยู่กับกรรมการ กรรมการว่าไง ก็ว่าตามนั้น 

แตผ่มรับประกันว่ามี 

- เรื่อง ภัยธรรมชาติ ฝนตกน้ าเข้าบ้าน เป็นที่มาของสภาพพื้นที่บ้านเรา หน้า

ฝนไปแก้ปัญหาเรื่องน้ าท่วมบ้าน หน้าแล้งต้องเข้าไปบริการส่งน้ าให้แก่

ประชาชน ผมก็ดีใจภาคภูมิใจ ผมดูรูปแบบการจัดท าในการปฏิบัติงานในส่วน

ที่อยู่ในการดูแลกองช่าง ของรองนายกฯ ศราวุธ  ผมขอชื่นชม ลอกคูที่โน้น 

ที่นี่ ดึก ๆ ดื่น ๆ ท าตลอด ที่พวกเราต้องอธิบายประชาชน ต้องยอมรับว่า มือ

ผูใ้ห้ กับมอืผูร้ับที่มากกว่า ทุกคนเป็นในเรื่องของการพูด แต่การปฏิบัติตามที่

พูดมันไม่ง่าย แต่ความมุ่งมั่น ความมุมานะ ที่ท าอยู่ไม่ว่าจะเป็นส่วนของ

ดับเพลิง ในส่วนของรถ JCB ก็ออกไปท าทุกวัน ไม่หยุด 

-เป็นในเรื่องโซเชยีล เป็นในเรื่องข่าว เป็นความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีรุ่น

ใหม่ จะไปหา้มก็ไม่ได้ ผมก็ไม่ได้ตดิใจอะไร เขาจะลงยังไง ผมนี่ จะบอกว่า ทั้ง

อ าเภอ ทั้งจังหวัด ทั้งศูนย์ด ารงธรรม ทั้ง ศอ.บต. ทั้งท้องถิ่นจังหวัด ผมคนนี ้

ถูกตลอด บางทีคนแถวจังหวัดโทรหา เอาความจรงิมาพูด มาคุย กันไปเลย 

กะนอ ก็เคยบอกโน้นน่ี โทรหา เอาความจริง เอาความมุ่งมั่น มาพูดมาคุยไป

เลย และตั้งใจจะท า เราอาสามาท าตรงจุดนี้ เพื่อจะท างานให้กับพี่นอ้ง

ประชาชน ในพืน้ที่เท่าที่เราจะท าได้ ส าหรับวันนีก้็ต้องขอบคุณ ที่ได้มามีสว่น

ร่วมกันประชุมสภาฯ น าเรียนเท่านีน้ะครับ ขอบคุณมากครับ 
 

นายอดุลย์   แวโวะ  ผมขอฝากนิดหนึ่งนะครับในเรื่องของการประชุมสภาฯ ก็ระบบประชาธิปไตย

รองประธานสภาเทศบาลฯ  ของประเทศไทยมันเป็นอย่างนี้นะครับ มติก็คือมตใินสภาฯ แตสุ่ดท้ายเราต้อง 

/ให้เกียรติซึ่งกันและกัน... 
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ให้เกียรติซึ่งกันและกันนะครับฝากไว้ด้วย เจ็บนิดเจ็บหน่อยก็ขอโทษกัน 

เนื่องจากกระผมเองเคยไปประกันตัวในศาลมาแล้ว เพราะการฟ้องร้องขึน้มา

สุดท้ายเป็นประวัติศาสตร์ว่าสะเตงนอก มีเรื่องฟ้องร้องกันในเรื่องของการ

อภิปรายในสภาฯคิดว่าคงไม่ต้องถึงขนาดนั้น หรอกครับ ฝากทุกคนให้เกียรติ

ซึ่งกันและกันทุกต าแหน่งหน้าที่ นะครับ และให้รับผิดชอบในส่วนที่ต้อง

รับผิดชอบ เรื่องการเมืองก็ว่าในเรื่องการเมือง อย่านอกเหนือไปจากนั้น    

นะครับ ถ้ามีอะไรผมขอโทษด้วย ในการประชุมสภาฯ ครั้งนี ้  ขอขอบคุณ 

ทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมสภาฯ วันนี ้กันอย่างพรอ้มเพรียง  ขอปิดประชุม    
  

 

มติท่ีประชุม     รับทราบ  
 

ปิดประชุมเวลา  14.00 น. 

 
 

                                                   (ลงช่ือ)                                        ผูบ้ันทึกรายงานการประชุม 

                                                              (นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะมิ) 

                                                   ปลัดเทศบาลเมอืงสะเตงนอก/เลขานุการสภาฯ 

 

 

  

                    

รายงานการตรวจสอบรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก 

                                  สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  3  (คร้ังท่ี 1)  ประจ าปี  2563 

                                 ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่  21   เดือน  สิงหาคม   พ.ศ. 2563 

                                          ของคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                                              เสนอ  สภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก 

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

1. ต้นเรื่อง 

  สภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  ได้มกีารประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  สมัยประขุม

สามัญ สมัยที่  3  (ครั้งที่ 1)  ประจ าปี  2563  เมื่อวันจันทร์ที่   17  เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2563 
 

2. ข้อเท็จจรงิ /ความเห็นของคณะกรรมการฯ 



  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  ได้ก าหนดตรวจสอบรายงานการประชุมสภา

เทศบาลฯ ดังกล่าวข้างตน้  เมื่อวันศุกร์ที ่  21  เดือน สิงหาคม   พ.ศ. 2563   เวลา  14.30 น. – 16.00  น.   

ณ  หอ้งประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  จ านวน     42      หนา้ แล้ว เห็นว่า ถูกต้อง และครบถ้วนตรง

ตาม ที่ได้มกีารประชุมทุกประการ 
 

3. ข้อระเบียบ 

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. 2547  แก้ไข

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

 4. ข้อพิจารณา /ข้อเสนอแนะ 

  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  จึงขอรายงานมายัง สภาเทศบาลเมอืงสะเตงนอก 

เพื่อด าเนนิการต่อไป 
 

                              (ลงชื่อ)                                  ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                                          (นายอับดุลนาเซร์   ฮะ) 

                               สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงสะเตงนอก  เขต  1 
 

 

                             (ลงชื่อ)                                  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                                        (นายสมชัย   หิตานุกูล) 

                             สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  เขต  2 
   

                             (ลงชื่อ)                                  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม/เลขานุการ 

                                       (นายอับดุลเลาะ   กาซอ) 

                            สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  เขต  3 

 
 

 

การรับรองรายงานการประชุม 
 

 -สภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก    ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมอืงสะเตงนอก  

สมัยประชุม  สามัญ   สมัยที่   3     (ครั้งที่  1   )   ประจ าปี   2563   .   เมื่อวันที่   17    เดือน  สิงหาคม   

พ.ศ.  2563    .  เป็นที่เรียบร้อยแลว้ 
 

 -ในคราวประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  สมัยประชุม   สามัญ     สมัยที่   3     (ครั้งที ่ 2  )    

ประจ าปี   2563  . เมื่อวันที่    26     เดือน   สิงหาคม      พ.ศ.   2563   . 
 

 

 

 

 

 

 

                            (ลงช่ือ)                                ผูร้ับรองบันทึกรายงานการประชุม 



                            (นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ)์ 

                           ประธานสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก 

 

 
 

 


