
รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดหาที่ดินเพื่อก่อสร้างสวนสาธารณะของเทศบาลเมืองสะเตงนอก 
วันที่  ๒๒  กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓  

ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ เทศบาลเมืองสะเตงนอก 
--------------------------------- 

ผู้มาประชุม 
 ๑. นายเกษมสันต์  สาแม  นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสะเตงนอก  ประธรรมกรรมการ 
 ๒. นายศราวุธ อับดุลกอเดย์ ยานยา รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสะเตงนอก กรรมการ 
 ๓. นายบพิตร  อันทราช ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสะเตงนอก  กรรมการ 
 ๔. นางสาวจิตตนา  ทองแกมแก้ว  จทน. จัดหาประโยชนช านาญการ ธนารักษ์พ้ืนที่ยะลา  กรรมการ 
 ๕. ส.ต.อ.ชอบ  ทองค าศรี  ครู รร.บ้านนิบงพัฒนา แทนผู้อ านวยการโรงเรียน  กรรมการ 
 ๖. นายหามิ  เจ๊ะเต๊ะ  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเบอเส้ง    กรรมการ 
 ๗. นางสาวนูรอัยนี  จิตต์ประไพย นักวิชาการสาธารณสุข แทน ผอ.รพ.สต. สะเตงนอก กรรมการ 
 ๘. นางสาวรอฮานี  จารู อสม.แทน ผอ.รพ.สต. นิบงบารู    กรรมการ 
 ๙. นายอาหามะ  ยานยา   ประธานชุมชนมัสยิด    กรรมการ 
 ๑๐. นายเพิ่ม  เรืองสง่า    ประธานชุมชนตรีมิตรพัฒนา   กรรมการ 
 ๑๑. นายมะลีเป็ง  โต๊ะกูงเวง   ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๒    กรรมการ 
 ๑๒. นายอาบูบากา  มาลี        ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๓    กรรมการ 
 ๑๓. นายอับดุลนาเซร์  ฮะ   สมาชิกสภาเทศบาล เขตท่ี ๑   กรรมการ 
 ๑๔. จ.ส.อ. วรดร  รอดทุกข์  สมาชิกสภาเทศบาล เขตท่ี ๒   กรรมการ 
 ๑๕. นายเพาซี  มะเด็ง  สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๓   กรรมการ 
 ๑๖. นายอาฮาหมัด  ดือราแม   รองปลัดเทศบาล     กรรมการ 
 ๑๗. นางนุชนาฎ  จันทร์ขุน  รองปลัดเทศบาล รก.ผู้อ านวยการกองการศึกษา  กรรมการ 
 ๑๘. นางนริศรา  สาและ      ผู้อ านวยการกองคลัง    กรรมการ 
 ๑๙. นายสสิกร  ยีเส็น          รก.ผู้อ านวยการกองช่าง    กรรมการ 
 ๒๐. นายมาหะมะรอสีดี  อุชะมิ ปลัดเทศบาลเมืองสะเตงนอก กรรมและเลขานุการ 
 ๒๑. นางนงเยาว์  ไชยมณี  หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๒๒. นางศรัณยา  ปูเตะ รก.ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
ผู้ไม่มาประชุม 
 ๑. นายสมาน  หะยีดอปอ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสะเตงนอก  กรรมการ 
 ๒. นายถาวร  นวลปาน รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสะเตงนอก  กรรมการ 
 ๓. นายอับดุลการีม  กรียอ ก านันต าบลสะเตงนอก     กรรมการ 
 ๔. นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์  ประธานสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  กรรมการ 
 ๕. นายมะยูโซ๊ะ  โต๊ะแว  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๒     กรรมการ 
ผู้เข้าร่วมการประชุม 
 ไม่มี 
เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น. 
นายเกษมสันต์  สาแม ประธานกรรมการ เมื่อครบองค์ประชุมขอเปิดประชุมคณะกรรมการจัดหาที่ดินเพ่ือ 
 



-๒- 
ก่อสร้างสวนสาธารณะของเทศบาลเมืองสะเตงนอก ไปตาม
ระเบียบวาระการประชุม  ดังนี้ 

ระเบียบวารที่ ๑    เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายเกษมสันต์  สาแม ประธานกรรมการ ๑.๑. แจ้งค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดหาที่ดินเพ่ือก่อสร้าง 

สวนสาธารณะของเทศบาลเมืองสะเตงนอก  ตามค าสั่งเทศบาล
เมืองสะเตงนอก ค าสั่งที่ ๖๖๖/๒๕๖๓ ลงวันที่  ๑๗  กันยายน 
พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ด้วยเทศบาลเมืองสะเตงนอกมีนโยบายจะจัดหาที่ดินให้เป็น
สถานที่พักผ่อนหย่อนใจส าหรับประชาชนในพ้ืนที่สะเตงนอกและ
ประชาชนพ้ืนที่ใกล้เคียง จัดสร้างเป็นสวนสาธารณะเทศบาลเมือง
สะเตงนอก ให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ออกก าลังกาย และ
เป็นการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมทีดีให้เป็นเสมือนปอดของเมือง
สะเตงนอก เป็นแหล่งเรียนรู้ เกี่ยวกับธรรมชาติ และสถานที่
ท่องเที่ยว ให้เป็นไปตามมาตรฐานสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
โดยคณะกรรมการจะมีอ านาจและหน้าที่ ดังนี้ 
๑. ก าหนดพ้ืนที่ เนื้อที่ ประเภทเอกสารสิทธิ์ในที่ดินและจัดหา
ที่ดินที่เหมาะสมในการก่อสร้างสวนสาธารณะของเทศบาลเมืองสะ
เตงนอก ซึ่งไม่เกี่ยวกับข้องกับกระบวนการการจัดซื้อจัดจ้างตาม
ระเบียบพัสดุ 
๒. ก าหนดรูปแบบองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องในการก าหนดพ้ืนที่ 
เนื้อที่ในการจัดหาที่ดินในการก่อสร้างสวนสาธารณะ เช่น ท าเล
ที่ตั้ง ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ ความคุ้มค่า 
๓. และหน้าที่อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องตามท่ีประธานมอบหมาย 

ที่ประชุม    - รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
     - ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่อง เพื่อพิจารณา 
นายเกษมสันต์  สาแม ประธานกรรมการ ๓.๑ การก าหนดขนาดพื้นที่ (เนื้อที่) ขอเชิญคณะกรรมการครับ 
นางนงเยาว์  ไชยมณี กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ ขอเทียบเคียงมาตรฐานสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของกรมส่งเสริม 
     การปกครองท้องถิ่นท่ีเทศบาลเมืองสะเตงนอกจัดซื้อที่ดินเพ่ือ 

ก่อสร้างเป็นสวนสาธารณะของเทศบาลเมืองสะเตงนอก ซึ่ง
เอกสารได้แจกให้กับคณะกรรมการทุกท่านแล้ว ซึ่งประเภทของ
สถานที่พักผ่อนหย่อนใจของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  
แบ่งเป็น ๔ ประเภท ดังนี้ 
 



-๓- 
ประเภทที่ ๑ เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจขนาดย่อม มีขนาดพ้ืนที่
ไม่เกิน ๒ ไร่ มีรัศมีบริการเป็นวงรอบประมาณ ๑ กิโลเมตร 
แบ่งเป็น ๒ ประเภท ได้แก่ สวนหย่อม และสวนถนน 
ประเภทที่ ๒ เป็นสวนละแวกบ้าน มีขนาดพ้ืนที่ ๒-๒๕ ไร่ มีรัศมี
การให้บริการวงรอบประมาณ ๑-๓ กิโลเมตร 
ประเภทที่ ๓ สถานที่พักผ่อนหย่อนใจขนาดเล็ก มีพ้ืนที่ตั้งแต่ ๒๕ 
ไร่ แต่ไม่เกิน ๑๒๕ ไร่ มีรัศมีการบริการเป็นวงรอบประมาณ ๓-๘ 
กิโลเมตร 
ประเภทที่ ๔ สถานที่พักผ่อนหย่อนใจขนาดกลาง หรือสวนระดับ
เขตหรือย่าน มีขนาดพ้ืนที่ตั้งแต่ ๑๒๕ ไร่ แต่ไม่เกิน ๕๐๐ ไร่ มี
รัศมีการบริการเป็นวงรอบมากกว่า ๘ กิโลเมตรขึ้นไป 
ประเภทที่ ๕ สถานที่พักผ่อนหย่อนใจขนาดใหญ่ เป็นสถานที่
พักผ่อนหย่อนใจที่มีพ้ืนที่มากกว่า ๕๐๐ ไร่ขึ้นไป มีรัศมีการบริการ
เป็นวงรอบแก่คนพ้ืนเมืองและพ้ืนที่ใกล้เคียงในเขตรอบเมือง 
ส่วนสิ่งอ านวยความสะดวกในสถานที่พักผ่อนหย่อนขั้นพ้ืนฐานที่
จะต้องมีอยู่ในรายเอียดที่แนบให้คณะกรรมการพิจารณาแล้ว 

นายอับดุลนาเซร์ ฮะ กรรมการ  กระผมขอเสนอเพ่ือก าหนดขนาดของพ้ืนที่ ประเภทที่ ๒ เป็นสวน 
ละแวกบ้าน มีขนาดพ้ืนที่ ๒-๒๕ ไร่ มีรัศมีการให้บริการวงรอบ
ประมาณ ๑-๓ กิโลเมตร 

นายกสิกร  ยีเส็น  กรรมการ กระผมขอเสนอเพ่ือก าหนดขนาดของพ้ืนที่ แบ่งตามเขตของพ้ืนที่
การเลือกตั้งเขตหนึ่ง ๒๐-๒๕ ไร่  เมื่อการท ากิจกรรมงานต่าง ๆ ก็
ให้ประชาชนไปรวมตัวกันที่นั้น ถ้าเป็นไปได้ให้พ้ืนที่ตั้งแต่ 25 ไร่ 
แต่ไม่เกิน 124 ไร่ เป็นสวนสาธารณะประเภทย่าน เพราะถ้ามี
จ านวนพื้นที่น้อยจะมีการบริการประชาชนที่ไม่เพียงพอ 

ส.ต.อ. ชอบ ทองค าศรี กรรมการ ถ้าเราเสนอสวนสาธารณะ ประเภทที่ ๒ คือสวนละแวกบ้าน  
จะต้องบ้านเรือนของประชาชนบริเวณนั้นด้วย 

นางนุชนาฎ  จันทร์ขุน กรรมการ ถ้ามองในอนาคตถ้ามีสวนสาธารณะบ้านประชาชนก็จะตามมา 

นางสาวจิตตนา ทองแกมแก้ว กรรมการ ให้คณะกรรรมการได้พิจารณาถึงบริการสิ่งอ านวยความสะดวก
ประเภทสถานที่พักผ่อนหย่อนใจแต่ละประเภทด้วย 

นายเกษมสันต์  สาแม ประธานกรรมการ ผมอยากให้คณะกรรมการพิจารณาถึงสถานะการคลังของเทศบาล
ด้วยซึ่งปัจจุบันเราไม่เงินการจะด าเนินโครงการนี้เราต้องกู้ เงินมา 
หรือถ้าเรามีความพร้อมมีพ้ืนที่จะด าเนินโครงการเราอาจขอเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจ  กรรมการท่านอ่ืนจะมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืน
อีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมจะถามมติการประชุมว่าจะการก าหนดขนาด
พ้ืนที่ (เนื้อที่) ประเภทไหน 



-๔- 

มติที่ประชุม คณะกรรมการได้มีมติก าหนดขนาดของพ้ืนที่  เพ่ือจัดซื้อที่ดินเพ่ือ
ก่อสร้างสวนสาธารณะเทศบาลเมืองสะเตงนอก  ประเภทที่ ๒ คือ
สวนละแวกบ้าน  ขนาดพ้ืนที่ ๒-๒๕ ไร่ มีรัศมีการให้บริการวงรอบ
ประมาณ ๑-๓ กิโลเมตร 

นายเกษมสันต์  สาแม ประธานกรรมการ ๓.๒ การก าหนดที่ตั้ง (ท าเล) ขอเชิญคณะกรรมการครับ 

นายมาหะมะรอสีดี  อุชะมิ กรรมการ ขอให้คณะกรรมการพิจารณาถึงท าเลเพ่ือให้ง่ายต่อการพิจารณา 
     ของคณะกรรมการ 
นายมะลีเปง โตะกูเวง กรรมการ  กระผมขอเสนอท าเลพื้นที่บึงบาเก็ง  

นายกสิกร  ยีเส็น  กรรมการ  บึงบาเก็งมพ้ืีนสาธารณะอยู่แล้ว ๓ ไร่ เราอาจจะซื้อเพ่ิมบริเวณ 
     โดยรอบ 
นายเกษมสันต์  สาแม ประธานกรรมการ ผมขอเสนอท าเลตรงข้ามสนามกีฬา อบจ. หมู่ที่ ๖ เนื้อท่ีไม่น้อย 
     กว่า 12 ไร่  และท าเลติดโรงแรมเอสพี มีเนื้อที่ไม่น้อยกว่า ๘ ไร่ 

นายเพิ่ม เรืองสง่า กรรมการ ผมขอเสนอท าเล หมู่ที่ ๙ จ านวนไม่น้อยกว่า ๙ ไร่ ซึ่งพ้ืนที่จะ 
     ล้อมรอบโดยบ้านเรือนประชาชน  ถ้าจะท าเป็นสวนสาธารณะ 
     ประชาชนใช้พ้ืนที่ท าประโยชน์ได้เยอะ และทางสัญจรไปได้หลาย 
     ทาง 

นายอับดุลนาเซร์ ฮะ กรรมการ  ผมขอเสนอท าเลพ้ืนหมู่ที่ ๖ ซึ่งเป็นที่ดินที่เยาวชนใช้ในการเล่น 
     กีฬา มีทางเข้า-ออกได้หลายทาง 

นายเกษมสันต์  สาแม ประธานกรรมการ มีคณะกรรมการท่านใดจะเสนอท าเลที่ตั้งเพ่ิมหรือไม่ ถ้าไม่มีผมให้ 
ขอให้คณะกรรมการติดต่อกับเจ้าของที่ดินเพ่ือน ามาประชุมกันให้
แนบเอกสารสิทธิ์ แผงผังเพ่ือให้คณะกรรมการพิจารณาคราว
ประชุมครั้งต่อไป 

มติที่ประชุม    คณะกรรมการมีมติเสนอก าหนดที่ตั้ง (ท าเล)  ดังนี้ 
๑. พ้ืนที่บึงบาเก็ง หมู่ที่ ๑๒ จ านวนไม่น้อยกว่า ๒๐ ไร่ 
๒. พ้ืนที่หมู่ที ่๖ ติดกับโรงแรมเอสพี จ านวนไม่น้อยกว่า ๘ ไร่ 
๓. พ้ืนที่หมู่ที ่๖ ตรงข้ามสนามกีฬา อบจ. จ านวนไม่น้อยกว่า ๑๒ 

ไร่ 
๔. พ้ืนที่หมู่ที่ ๙ จ านวนไม่น้อยกว่า ๙ ไร่ 
๕. พ้ืนที่หมู่ที่ ๖ ซึ่งเป็นที่ดินที่เยาวชนใช้เล่นกีฬา จ านวนไม่น้อย

กว่า ๑๑ ไร่ 
นายเกษมสันต์  สาแม ประธานกรรมการ ๓.๓ การก าหนดประเภทเอกสารสิทธิ์ ขอเชิญคณะกรรมการครับ 

นายมาหะมะรอสีดี  อุชะมิ กรรมการ ต้องเป็นประเภทเอกสารสิทธิ์ ที่มีโฉนด หรือนส.๓ก. ตามพื้นที่จริง 

มติที่ประชุม คณะกรรมการมีก าหนดประเภทเอกสารสิทธิ์ ที่เป็นโฉนด หรือ 
นส. ๓ก. ตามพื้นที่จริง 



-๕- 

ระเบียบวาระท่ี ๔    เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

นายเกษมสันต์  สาแม ประธานกรรมการ ขอเชิญคณะกรรมการครับ 

นายบพิตร  อินทราช  กรรมการ เนื่องจากเทศบาลไม่พ้ืนที่ส าหรับจอดรถส าหรับจัดเก็บขยะ จึง
เสนอให้จัดซื้อที่ดินส าหรับที่จอดรถส าหรับจัดเก็บขยะ 

ที่ประชุม -รับทราบ 

นายเกษมสันต์  สาแม ประธานกรรมการ คณะกรรมการท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ อีกหรือไม่ ถ้าไม่มีกระผม
ขอปิดการประชุม 

ปิดประชุม    เวลา ๑๕.๓๐ น. 

  
              
                                                                                      ผู้จดบันทึกการประชุม 
  (นางนงเยาว์  ไชยมณี) 
                                                             หวัหน้าส านักปลัดเทศบาล 
 

     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

          (นายมาหะมะรอสีดี  อุชะมิ)    

                                                            ปลัดเทศบาลเมืองสะเตงนอก 


