
 

  

 

 

 

 

   
 

ประกาศสภาเทศบาลเมอืงสะเตงนอก 

เรื่อง  รายงานผลการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ 1  (ครั้งที่ 1 )  

ประจ าปี  2564 

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

ตามที่ สภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  ได้เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  สมัย

สามัญ สมัยที่ 1  ประจ าปี  2564  ตั้งแต่วันที่  6 - 31 พฤษภาคม  ๒๕64  มีก าหนดไม่เกินสามสิบวัน   

ซึ่งได้ด าเนินการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ 1 / 2564  (ครั้งที่ 1)   

ไปแล้ว  เมื่อวันที่  14   พฤษภาคม  2564  นั้น   
 

บัดนี้  การประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ 1  (ครั้งที่ 1)  

ประจ าปี  2564  ได้ผ่านการรับรองรายงานการประชุม เป็นที่เรียบร้อยแล้ว   รายละเอียดตามรายงานการ

ประชุมฯ ที่แนบท้ายนี้  
 

จงึประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน  
 

                     ประกาศ   ณ  วันที่     23    เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. 2564 

 

      

 

                         (นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์) 

                                ประธานสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

บันทึกข้อความ 
 

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

ที่ ยล ๕๒๙๐๑.๑/ 13    วันท่ี    23   มิถุนายน  2564 
 

เรื่อง    ขอความรว่มมอืประชาสัมพันธ์รายงานผลการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  สมัยประชุม  

          สามัญ  สมัยที่ 1  (ครั้งที่ 1 )  ประจ าปี  2564 
 

เรยีน   หัวหน้าศูนย์ขอ้มูลข่าวสาร 
 

สิ่งที่สง่มาด้วย 1. ประกาศสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  จ านวน    1    ฉบับ 

  2. รายงานการประชุมสภาฯ    จ านวน    1    ชุด 
     

ตามที่ สภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  ได้เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  สมัย

สามัญ สมัยที่ 1  ประจ าปี  2564  ตั้งแต่วันที่  6 - 31 พฤษภาคม  ๒๕64  มีก าหนดไม่เกินสามสิบวัน   

ซึ่งได้ด าเนินการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ 1 / 2564  (ครั้งที่ 1)   

ไปแล้ว  เมื่อวันที่  14  พฤษภาคม  2564  นั้น   
    

  ในการนี้  สภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  จึงขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์รายงานผลการ

ประชุมสภาเทศบาลเมอืงสะเตงนอก สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ 1  (ครั้งที่ 1 )  ประจ าปี  2564   ดังกล่าว  

ลงเว็ปไซต์  www.satengnok.go.th  ให้ทราบโดยทั่วกัน  รายละเอียดปรากฏ ตามสิ่งที่สง่มาด้วยนี้ 
 

  จงึเรียนมาเพื่อพิจารณาด าเนนิการตอ่ไป 

 

 
 

                         (นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์) 

                                ประธานสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมอืงสะเตงนอก 

สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ 1  (ครั้งที่ 1)  ประจ าปี  2564 

วันศุกร์ที่   14   เดือน พฤษภาคม   พ.ศ. 2564   เวลา  09.00  น. 

ณ  หอ้งประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก 

______________________ 
 

รายชื่อผู้มาประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1. นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ ประธานสภาเทศบาลฯ อับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์  

2. นายอดุลย์   แวโวะ    รองประธานสภาเทศบาลฯ อดุลย์   แวโวะ     

3. นายดาฮารี   ดอปอ สมาชิกสภาฯ  เขตที่ 1 ดาฮารี   ดอปอ  

4. นายแวฮาซัน   แวหะยี สมาชิกสภาฯ  เขตที่ 1 แวฮาซัน   แวหะยี  

5. นายไพศาล   ยะลาใด สมาชิกสภาฯ  เขตที่ 1 ไพศาล   ยะลาใด  

6. นายกราซี   แวนะลัย สมาชิกสภาฯ  เขตที่ 1 กราซี   แวนะลัย  

7. นายมะสดี   หะยียะปาร์ สมาชิกสภาฯ  เขตที่ 1 มะสดี   หะยียะปาร์  

8. นายอุสมาน   สาแม สมาชิกสภาฯ  เขตที่ 2 อุสมาน   สาแม  

9. นายอนันต์     ฮะ สมาชิกสภาฯ  เขตที่ 2 อนันต ์    ฮะ  

10. นายดอเลาะ   สะหัดอีต า สมาชิกสภาฯ  เขตที่ 2   ดอเลาะ   สะหัดอีต า  

11. นายสุพจน์   จันทร์เอียด สมาชิกสภาฯ  เขตที่ 2 สุพจน์   จันทร์เอียด  

12. นางสาวน าทัย   อินอ่อน สมาชิกสภาฯ  เขตที่ 2 น าทัย   อินอ่อน  

13. นายนพดล   ดวงแก้ว สมาชิกสภาฯ  เขตที่ 2 นพดล   ดวงแก้ว  

14. นายสูเพียน   มายี สมาชิกสภาฯ  เขตที่ 3 สูเพียน   มายี  

15. นายอดุลย์   สามะ สมาชิกสภาฯ  เขตที่ 3 อดุลย์   สามะ  

16. นายเด๊ะซามัน   ยูโซ๊ะ สมาชิกสภาฯ  เขตที่ 3 เด๊ะซามัน   ยูโซ๊ะ  

17. นายอุสมาน   มะแซ สมาชิกสภาฯ  เขตที่ 3      อุสมาน   มะแซ  

18. นายมูฮ าหมัดยากี   สามะ สมาชิกสภาฯ  เขตที่ 3      มูฮ าหมัดยากี   สามะ  

19. นายมาหะมะรอสีดี   อุชะมิ เลขานุการสภาเทศบาลฯ  มาหะมะรอสีด ี  อุชะมิ  

 

รายชื่อผู้ไม่มาประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1. - - -  

 

/มตี่อ... 
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รายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1. นายเสรี    เรืองกาญจน์ นายกเทศมนตรีฯ เสรี    เรอืงกาญจน์  

2. นายศรัณย์พล   ลฬีหาวงศ์ รองนายกเทศมนตรฯี ศรัณย์พล   ลฬีหาวงศ์  

3. นายอับดุลเล๊าะ  อาเย๊าะแซ รองนายกเทศมนตรฯี อับดุลเล๊าะ   อาเย๊าะแซ   

4. นางรัชนี    กาญจนานุชิต รองนายกเทศมนตรฯี รัชนี    กาญจนานุชิต  

5. นายนัฏศาสตร์   เลาะแม ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ นัฏศาสตร์   เลาะแม    

6. นายสุกรี   เจะ๊เงาะ เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ สุกรี   เจ๊ะเงาะ   

7. นายต่วนมาหามะอับดลูคอเดร ์ 

                            ต่วนกาจิ                                        
เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ ต่วนมาหามะอับดูลคอเดร ์

                       ต่วนกาจิ                                                                                                                                                      
 

8. นายอาฮาหมัด   ดือราแม รองปลัดเทศบาล อาฮาหมัด   ดอืราแม  

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

10. นางนงเยาว์   ไชยมณี หัวหนา้ส านักปลัด นงเยาว์   ไชยมณี  

11. นางนริศรา   สาและ  ผูอ้ านวยการกองคลัง นรศิรา   สาและ  

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

13. นางศรัณยา   ปูเตะ หน.ฝ่ายบริหารงานสาธารณสขุฯ ศรัณยา   ปูเตะ รก.ผอ.กอง สธ. 

14. นายบรรจง   ศรสีุข หัวหนา้ฝา่ยอ านวยการ บรรจง   ศรสีุข  

15. นายมุกตาร์   มายิ หน.ฝ่ายส่งเสริมการศกึษาฯ มุกตาร ์  มายิ  

16. นายธิตวิัฒน์   ดอเลาะ นิตกิร ช านาญการ ธิติวัฒน ์  ดอเลาะ  

17. นางสาวสิรกิร   สุระค าแหง นักประชาสัมพันธ์ ชก. สิรกิร   สุระค าแหง  

18. นางสาวสุกัลยา   สมถวนิช เจ้าพนักงานธุรการ ชง. สุกัลยา   สมถวนิช  

19. นางสาวนิพาตีเมา๊ะ   บันสุรี เจ้าพนักงานธุรการ ปง. นิพาตีเม๊าะ   บันสุรี  

20. นายปฐม   ปันสรณะ ผูร้่วมรับฟัง ปฐม   ปันสรณะ  

21. นางจ าเนียร   สุทธิพงษ์ ผูร้่วมรับฟัง จ าเนียร   สุทธิพงษ์  

22. นายภานุ   โมกขกุล ผูต้ิดตาม ภานุ   โมกขกุล  

23.     

24.     

     
 

  
หมายเหตุ  ผูม้าประชุม    19     คน  ผูไ้ม่มาประชุม           - คน 

  ผูล้าประชุม   -         คน  ผูเ้ข้าร่วมประชุม           22 คน 

/เปิดประชุม... 
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เปิดประชุม เวลา   09.00  น. 
 

นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะมิ     บัดนี้   ถึ งเวลาประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  และ           

เลขานุการสภาเทศบาลฯ มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ อยู่ในที่ประชุมครบองค์ประชุม ขอเรียน 

เ ชิญท่านประธานสภาเทศบาลฯ นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  

ต่อไป 
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ ์ เรียน คณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ และ พนักงานเทศบาลฯ          

ประธานสภาเทศบาลฯ ตลอดจนผู้รว่มประชุมทุกท่าน กระผม  นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ 

ประธานสภาเทศบาลเมอืงสะเตงนอก  ขอเปิดการประชุมสภาเทศบาล   เมืองสะเตงนอก สมัยสามัญ สมัยที่ 

1 (ครั้งที่ 1) ประจ าปี พ.ศ. 2564           วันศุกร์ที่  14  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2564  เวลา 09.00 น.   ณ   

หอ้งประชุมสภาเทศบาลเมอืงสะเตงนอก แหง่นี ้ขอด าเนนิการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระที่  1  เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ  

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์  1.1 เจ้าหน้าที่ ได้ส่งหนังสือ เรื่อง ขอความร่วมมือในการยื่น

บัญชี   

ประธานสภาเทศบาลฯ   ทรัพย์สินและหนี้สินและยื่นเอกสารเพิ่มเติมฯ ให้สมาชิกฯทุก

ท่าน  
 

ที่ประชุม  รับทราบ    
 

ระเบียบวาระที่  2  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา     

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์   -ตามเอกสารส าเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตง

นอก     ประธานสภาเทศบาลฯ  ครั้งแรก  ประจ าปี  พ.ศ. 2564  วันที่  5  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 

2564  ซึ่ง 

ได้จัดส่งให้ท่านสมาชิก ก่อนการประชุมล่วงหน้าแล้ว เพื่อให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ได้ตรวจสอบความ

ถูกต้องแล้ว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. 2547  แก้ไข

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

-สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดต้องการแก้ไขเพื่อความถูกต้อง หรอืไม่  เชญิสมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3  
 

นายเด๊ะซามัน   ยูโซ๊ะ  เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลฯ  คณะผูบ้ริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาล

ฯ  

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3   ที่เคารพ ทุกท่าน กระผม นายเด๊ะซามัน   ยูโซ๊ะ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

          เขตที่ 3 ขอแก้ไข รายชื่อผูเ้ข้าร่วมประชุม หนา้ที่ 2  ล าดับที่ 6  จาก “นาย 

นัฏศาสาตร์”  เป็น “นายนัฏศาสตร์” ครับ ขอบคุณครับ 

/นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์ ... 
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นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์   สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด ต้องการแก้ไขเพื่อความถูกต้อง หรอืไม่   

ประธานสภาเทศบาลฯ   หากไม่มีก็จะถามมต ิที่ประชุมว่า จะรับรองรายงานการประชุมสภาฯ ครั้งที่ 

ผ่านมาหรือไม่ ก่อนที่ จะลงมติขอให้เลขานุการสภาฯ ได้นับองค์ประชุมตามข้อบังคับการประชุมสภาฯ   ข้อ 

76 ก่อน  ถ้าไม่มี เชญิเลขานุการสภาฯ 
 

นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะมิ เรียน ท่านประธานสภาฯ  คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาฯ ที่เคารพ  

เลขานุการสภาฯ   ทุกท่าน  ต่อไป จะถามมตทิี่ประชุมว่า จะรับรองรายงานการประชุมสภาฯ  

 ครั้งที่ผ่านมา ตามที่ ได้มีการแก้ไขแล้วหรือไม่  สมาชิกสภาฯ ท่านใด  

รับรอง 

 รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมอืงสะเตงนอก ครั้งแรก  เมื่อวันที่  5   

 พฤษภาคม  2564  ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก โปรดยก

มอื  

 สมาชิกสภาฯ ท่านใด ไม่รับรอง  โปรดยกมอื ไม่ม ีถือว่าให้การรับรองครับ 
 

มติท่ีประชุม   ให้การรับรองรายงานการประชุมด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ 
 

ระเบียบวาระที่  3  เรื่อง  กระทู้ถาม 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์   -ไม่มี-  

ประธานสภาเทศบาลฯ  

 

มติท่ีประชุม   -รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่  4  เรื่อง  ที่คณะกรรมการสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก ตั้งข้ึนพิจารณา 

แล้วเสร็จ 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์   -ไม่มี-  

ประธานสภาเทศบาลฯ  

 

มติท่ีประชุม    -รับทราบ  
 

ระเบียบวาระที่  5  เรื่อง  ญัตติท่ีเสนอใหม่ 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์  5.1  ญัตติ เพื่อให้นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล 

โดย 

ประธานสภาเทศบาลฯ   ไม่มีการลงมติ  

                    -ตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496  และแก้ไขเพิ่มเติมถึง 



(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 48 ทศ วรรคแรก  ก่อนนายกเทศมนตรีเข้ารับหน้าที่ ให้ประธานสภาเรียก

ประชุมสภาเทศบาลเพื่อให้นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลโดยไม่มกีารลงมต ิทั้งนี้ ภายในสามสิบ

วันนับแตวั่นประกาศผลการเลอืกต้ังนายกเทศมนตรี 

/วรรคสาม การประชุม… 
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           วรรคสาม การประชุมเพื่อแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีใหก้ระท าโดยเปิดเผย โดยนายกเทศมนตรี

ตอ้งจัดท านโยบายเป็นลายลักษณอ์ักษรแจกให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกคนที่มาประชุมด้วย 

  วรรคหก ค าแถลงนโยบายของนายกเทศมนตร ีให้ประกาศไว้โดย 

 เปิดเผยที่ส านักงานเทศบาลด้วย        

                                                                                                         -เชญินายกเทศมนตรีเมอืงสะเตงนอก ได้แถลงนโยบายต่อไป 
 

นายเสรี   เรืองกาญจน ์ เรียน  ประธานสภาเทศบาลเมอืงสะเตงนอก  และสมาชิกสภาเทศบาล 

นายกเทศมนตรีฯ เมืองสะเตงนอก ที่เคารพ ทุกท่าน กระผม นายเสรี   เรอืงกาญจน์ นายกเทศมนตรี

เมืองสะเตงนอก  ขอแถลงนโยบายต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมอืงสะเตงนอก ดังนี้ 

ตามที่  ข้าพเจ้า  นายเสรี   เรืองกาญจน์  ได้รับการเลือกตั้งจาก ประชาชนในพื้นที่เทศบาลเมืองสะเตงนอก 

ให้ด ารงต าแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก  เมื่อคราวการเลือกตั้ง วันที่  28  มีนาคม  2564  และ

คณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 22 เดือน  เมษายน  พ.ศ. 2564  ซึ่ง

ตามมาตรา 48 ทศ วรรคแรก  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 

2 5 4 6                                                                                                                                                                                                                                                                     

ได้บัญญัติว่า “ก่อนที่นายกเทศมนตร ีเข้ารับหน้าที่ ให้ประธานสภาเทศบาลเรียกประชุมสภาเทศบาล เพื่อให้

นายกเทศมนตรี  แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลโดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศ

ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี” 

ข้าพเจา้ในฐานะ  นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก  ขอขอบคุณท่านประธานสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก ที่

ได้เรียก และนัดประชุมสภาเทศบาลเพื่อให้ข้าพเจ้าในฐานะนายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก ได้แถลงนโยบาย

ต่อสภาเทศบาลในวันนี ้ 

ในโอกาสนี้ ข้าพเจ้าจึงขอแถลงนโยบายการบริหารงานเทศบาลตลอดช่วงระยะเวลาการด ารงต าแหน่งของ

ข้าพเจ้าก่อนที่ข้าพเจ้าจะปฏิบัติหน้าที่ต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอกเพื่อให้สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

ทุกท่าน   ตลอดจนพี่น้องประชาชนชาวสะเตงนอก  ได้รับทราบ ติดตาม ตรวจสอบการบริหารงานของ

ข้าพเจ้า  ดังนี ้

 

 

/ส่วนที่ 1... 
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     ส่วนที่ 1 

         หลักการและแนวทางการบริหารงานของข้าพเจ้า 
 

               เพื่อให้การบริหารงานของ  ข้าพเจ้า ในฐานะผูบ้ริหารเทศบาลเมอืง     

สะเตงนอก ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. 2560  หมวด 14  ว่า

ด้วยการปกครองส่วนท้องถิ่น   และให้เป็นไปตามความคาดหวังของพี่น้องประชาชนชาวสะเตงนอก    ที่มี

ความปรารถนาที่จะให้เทศบาลเมืองสะเตงนอก ได้รับการพัฒนา สามารถแก้ไขปัญหา  สนองตอบความ

ต้องการของประชาชนชาวสะเตงนอก  ตามอ านาจและหน้าที่ของเทศบาลเมือง  และอ านาจและหน้าที่ของ

นายกเทศมนตรี  ข้าพเจ้าจึงได้ก าหนดหลักการและแนวทางการบริหารงาน   จ านวน  5  ประการ  เพื่อให้

เกิดความเชื่อมั่นว่าการด าเนินงานตามนโยบายของข้าพเจ้ามีมาตรฐาน  เพื่อให้เป็นที่ยอมรับของประชาชน  

สมาชิกสภาเทศบาล   หนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง  และผู้มสี่วนได้เสียทุกภาคส่วน ดังนี้  

1. การบริหารงานตลอดจนการปฏิบัติหน้าที่ราชการในฐานะนายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอกของข้าพเจ้า  

ข้าพเจ้าจะเคารพและรักษาไว้ ซึ่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขและ 

ปฏิบัติหน้าที่รักษาการใหเ้ป็นไป ตามรัฐธรรมนูญแห่ง ราชอาณาจักรไทย   กฎหมาย ระเบียบ และแบบแผน

ของทางราชการ ทุกฉบับ และทุกประการ   มีความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรม โดยยึดหลักการบริหาร

ตามหลัก      ธรรมาภิบาล 

2. การบริหารงานของข้าพเจา้จะยึดประชาชน เป็น ศูนย์กลางการบริหารงาน 

3. การบริหารงานของข้าพเจ้าต้องสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ  นโยบายของรัฐบาล ตลอดจนสอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้  และยุทธศาสตร์แผนพัฒนาจังหวัด  และเป็นไปตาม

แผนพัฒนาของเทศบาลเมืองสะเตงนอก 

4. การจัดบริการสาธารณะต่าง ๆ ที่เทศบาลเมืองสะเตงนอกด าเนินการตามอ านาจและหน้าที่ และตามที่

ได้รับการมอบหมายจากรัฐบาลต้องได้มาตรฐานไม่น้อยกว่าระดับขั้นต่ าที่ทางราชการก าหนด  หรือไม่น้อย

กว่าระดับขั้นต่ าที่ประชาชนรับได้ 

 

/5. ขา้พเจา้น้อมรับ… 
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5. ข้าพเจ้าน้อมรับแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแนวทาง

ในการพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชนชาวเทศบาลเมืองสะเตงนอก 
 

ส่วนที่ 2 

     นโยบายที่ข้าพเจ้าได้ประกาศต่อที่สาธารณะ 

เมื่อคราวการรณรงค์การหาเสียงเลือกตั้งต่อประชาชนชาวสะเตงนอก  

ประกอบด้วย 
 



นโยบายเร่งด่วนที่จ าเป็นต้องด าเนินการในทันท ี 3 ประการ  ประกอบด้วย 
 

                 1. เร่งจัดการปัญหาขยะ ภายใน 3 เดือน  

       หลักการและเหตุผลที่ขา้พเจ้าเห็นว่า ปัญหาขยะในพื้นที่สะเตงนอก 

มีความจ าเป็นเร่งด่วนเนื่องจากการบริหารจัดการขยะในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองสะเตงนอกเป็นปัญหาที่ยัง

ไม่ได้รับการการแก้ไขอย่างเป็นระบบจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน  เพื่อสร้าง

สิ่งแวดล้อมที่เป็นมติรกับชุมชน  ไร้มลพษิขยะ  ประชาชนมสีุขภาวะอนามัยที่ด ี
 

                2. เร่งติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างให้กับประชาชน 

      หลักการและเหตุผลที่ขา้พเจา้เห็นว่าการติดตัง้ไฟฟ้าส่องสว่าง มี 

ความจ าเป็นเร่งด่วน สืบเนื่องมาจากความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน  เป็นเรื่องที่ส าคัญ 

และจ าเป็นต้องได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง การติดตั้งไฟส่องสว่างตามท้องถนนเพื่อสร้างความปลอดภัย ใน

การเดินทางในยามค่ าคืน  จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการอย่างเร่งด่วน  ได้รับการพัฒนาขยายการ

ติดตัง้ไฟฟ้าส่องสว่างเพื่อให้ประชาชนได้รับการสัญจรได้สะดวกและปลอดภัย 
 

              3. ยกระดับคุณภาพชวีิตเด็กและผู้สูงอายุ สู่พลเมืองอัจฉริยะ  

มุ่งสร้างองค์ความรู้ทักษะและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต  โดยเฉพาะในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5 

แห่ง ต้องบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานมุ่งให้เด็กได้รับการพัฒนาทักษะทุกด้าน ศูนย์ตาดีกา 16 แห่ง ต้อง

ได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมตามสมควร  และผู้สูงอายุในพื้นที่ต้องได้รับการบริการขั้นพื้นฐานอย่าง

เพียงพอและเร่งด่วน 

/หลักการและเหตุผล… 

                -8- 
 

          หลักการและเหตุผลที่ ข้าพเจา้ เห็นว่า มีความจ าเป็นต้องพัฒนาเด็ก 

และผูสู้งอายุสืบเนื่องมาจาก เด็กเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาบ้านเมือง  การสนับสนุนส่งเสริมคุณภาพชวีิต

ในวัยเด็กอย่างถูกต้องตามสุขลักษณะ  ทั้งในด้านโภชนาการ  ด้านการศึกษา  และการเรียนรู้ให้เข้ากับ

สภาวะแวดล้อมอย่างเหมาะสม  คอืส่วนส าคัญในการหล่อหลอมให้เด็กเติบโตอย่างมีคุณภาพ  เป็นคนดีของ

สังคม  และในขณะเดียวกัน  ปัจจุบันสังคมไทยได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การสนับสนุนส่งเสริมผู้สูงอายุให้มี

คุณภาพชีวิตที่ดี  สามารถใช้ชีวิตในสังคมอย่างมีคุณภาพและมีความสุขในสังคมได้  ดังนั้น การให้

ความส าคัญในการดูแลเด็กและผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี  จึงเป็นนโยบายที่ส าคัญและเร่งด่วนในการ

พัฒนาเมอืงสะเตงนอก ต่อไป 
 

                       นโยบายส าคัญ  3  ประการ    ประกอบด้วย 
 

1. ยกระดับคุณภาพโครงข่ายคมนาคม 

เป้าประสงค์ของการยกระดับคุณภาพโครงข่ายคมนาคม  คือ การยกระดับความปลอดภัย  สร้างความ

สะดวกในการสัญจร และเป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม 
 



         2. ยกระดับเศรษฐกิจชุมชนอัจฉริยะ 

             เป้าประสงค์การยกระดับเศรษฐกิจชุมชนอัจฉริยะ คอื 

- สนับสนุนส่งเสริมปัจจัยเพื่อการเอื้อต่อการพัฒนาย่านการค้าในพื้นที่เทศบาลเมืองสะเตงนอกให้เป็นศูนย์

รวมความหลากหลายทางดา้นอาหาร  และสง่เสริมตลาดผลไม้  เพื่อการส่งออกอย่างเป็นระบบ 
  

(ท่านจะเห็นว่าในช่วงหน้าผลไม้ ในเขตพื้นที่สะเตงนอก โดยเฉพาะ   สี่แยกมาลายูบางกอก  คืนหนึ่งมีเงินที่

หมุนเวียนไม่ต่ ากว่า 50 ล้าน เป็นจุดเด่นของเรา เพราะต่างประเทศก็รู้จักนะครับสี่แยกมาลายูบางกอก ไม่ว่า

จะเป็นประเทศจนี  ประเทศเวียดนาม 

ส่วนย่านการค้าตือเบาะโซนหน้าพาณิชย์ ทุกบ้าน ทุกหลังคาเรือน จะขายอาหาร และมีความหลากหลาย

ของอาหารทุกชนิด เป็นอาหารสากล นี่ก็เป็นในเรื่องของการพัฒนาชุมชนอัจรยิะ) 
 

- จัดสร้างโครงข่ายเส้นทางการสัญจร ให้ตอบรับความต้องการของประชาชนในพื้นที่เทศบาลเมืองสะเตง

นอก 

 

/- สนับสนุนและส่งเสริม… 
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- สนับสนุนและส่งเสริมความเป็นพหุวัฒนธรรม  ในพื้นที่เทศบาลเมืองสะเตงนอก  ให้มีความเข้าใจ  ความ

ร่วมมือ ความสามัคคี  การอยู่รว่มอย่างสันตสิุข  
 

(สะเตงนอกเรา มีทั้งพี่น้องมุสลิม  พี่น้องไทยพุทธ  พี่น้องคริสต์เตียน  และศาสนาอื่น ๆ เราจะมีมัสยิด เรา

จะมีวัด และมีศาลเจ้า ในพื้นที่สะเตงนอก  ตรงนี้บอกว่า สะเตงนอกเรามีความเป็นพหุวัฒนธรรม  มีความ

หลากหลายในการนับถือ มีความหลากหลายในกิจกรรมของเรื่องศาสนา ผมมั่นใจว่า สิ่งเหล่านี้เราต้อง

ส่งเสริมแตล่ะศาสนาเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ ฉะนั้นสะเตงนอกเราจะไปด้วยกัน) 
 

         3. การบริการภาครัฐอัจฉรยิะ 

เป้าประสงค์ของการบริหารภาครัฐอัจฉริยะ คือ  การส่งเสริม        การมีส่วนร่วมของประชาชน ในการ

ก าหนดนโยบายการพัฒนาเทศบาลเมืองสะเตงนอก อ านวยความสะดวกของประชาชนในการเข้าถึง

แหลง่ขอ้มูลข่าวสารของภาครัฐ  โดยมุ่งเน้นความโปร่งใส  ดว้ยนวัตกรรมบริการ  
 

(ข้อนี้ต้องได้รับความรว่มมือจากข้าราชการ และลูกจา้งเทศบาลเมืองสะเตงนอก ซึ่งเป็นจุดส าคัญ เพราะเป็น

ก าลังหลักที่จะท างานเพื่อพัฒนา        สะเตงนอก นโยบายของผู้บริหารฯ ชุดนี้ คืออยากให้ช่วยกันท างาน 

มาช่วยกันพัฒนานะครับ ไม่อยากให้ทุกคนเพียงแค่ท างานตามหน้าที่ ขอให้ท างานด้วยใจ อย่าคิดว่าเรา

ท างานตามอ านาจหน้าที่แล้วจบ ผมไม่ต้องการตรงนัน้  ท างานต้องมีใจด้วยเมื่อมีใจมันก็จะสนุกกับงาน ผมก็

บอกหลาย ๆ การประชุมแล้ว ขอความร่วมมือในส่วนของข้าราชการ ลูกจ้าง ไม่ให้ใส่เกียร์ว่าง ท่านต้องใส่

เกียร์ในการท างาน เกียร์ 1, 2,ก็ว่ากันไป และผมมั่นใจเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ท างานเทศบาล มคีวามตั้งใจ มีความ

มุมานะ การบริหารการท างานอยู่ที่ผู้บริหารฯจะก าหนดเข้าไป ให้สมาชิกสภาฯจงมั่นใจ และพ่อ  แม่ พี่ น้อง 



ชาวต าบลสะเตงนอก เมื่อให้โอกาสคณะบริหารฯ ผมแล้ว อยากให้พ่อ แม่ พี่ น้อง ได้ช่วยกันตรวจสอบใน

เรื่องของการท างาน  ในเรื่องของการตอบโจทย์การท างานจากการรณรงค์หาเสียงในพื้นที่สะเตงนอก 

ประมาณ 2 เดือน ผมในคณะผู้บริหารฯ จะท างานเพื่อตอบโจทย์ตา่ง ๆ ในพืน้ที่สะเตงนอกครับ) 
 

 

 

/ส่วนที่ 3... 
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                                                                                  ส่วนที่ 3 

                                            นโยบายทั่วไปเพื่อการบริหารงาน 

ในฐานะนายกเทศมนตรเีมืองสะเตงนอก 
 

เพื่อให้บรรลุผลตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560  ตามหลักการกระจาย

อ านาจการปกครอง   

ดังนั้น นโยบายการบริหารงานของข้าพเจ้า จึงได้ก าหนดอยู่ภายใต้กรอบอ านาจ และหน้าที่ตามที่กฎหมาย

บัญญัติ  กล่าวคือ ตาม 

พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติ

ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข

เพิ่มเติม (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2549 และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงระเบียบวิธีปฏิบัติตามที่ทางราชการ

ก าหนด  ตลอดจนให้เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการต่าง ๆ  โดยครอบคลุมถึงการพัฒนา จ านวน  

12  ด้าน ดังนี้ 
 

1. ด้านการศึกษา           

จะด าเนินการภารกิจด้านการศึกษาที่ได้รับการถ่ายโอนจากรัฐบาล และการจัดตั้งขึ้นเองโดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนในสังกัดให้เพียงพอ และได้มาตรฐานไม่น้อยกว่าขั้นต่ า ตามที่รัฐบาลได้ก าหนด

ขึ้น และจะให้การสนับสนุนด้านการศึกษา ให้แก่หน่วยงานที่จัดการศึกษาในท้องถิ่น  ตามความจ าเป็น  และ

เร่งดว่น ในรูปของเงนิอุดหนุน หรอืสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์  
 

(ด้านการศกึษาผมให้ความส าคัญมาก เป็นหัวข้อหลักเลย ผมมั่นใจว่าการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดคือการให้ ลูก ๆ 

หลาน ๆ ชาวสะเตงนอก            มีการศึกษาเพราะสิ่งเหล่านี้จะเกิดผลในอนาคตข้างหน้า และผมมั่นใจว่า     

สะเตงนอก เราคงไม่หยุดนิ่งอยู่แค่นี้ ถ้าเรามีสังคม มีประชาชน พี่ ๆ น้อง ๆ ลูก ๆ หลาน ๆ เราที่มีความรู้ 

ต่อไปสะเตงนอกเรา จะเป็นพื้นที่น่าอยู่ พอน่าอยู่แล้ว สังคมคนดี ๆ คนเก่ง ๆก็จะมาอยู่ อะไร ๆก็จะ

เปลี่ยนแปลงสะเตงนอก เราจะเห็นต่างประเทศ มาบางจังหวัด เพราะสิ่งแวดล้อมน่าอยู่ สิ่งแวดล้อมไม่น่าอยู่

เพราะต้องการให้คนเก่ง ๆ คนที่มีความคิด เข้ามาอยู่เพื่อจะคิดพัฒนา สิ่งเหล่านี้เราตอ้งท าให้มีในพืน้ที่สะเตง

นอก) 

 



/2. ดา้นการศาสนา... 
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2. ด้านการศาสนา  วัฒนธรรมและประเพณี    จะด าเนินการด้านการพัฒนา และ

รักษาไว้ ซึ่งอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม ประเพณี ของท้องถิ่น รวมถึง ด าเนินกิจกรรม และส่งเสริมศาสนา

อิสลาม  ศาสนาพุทธ  ศาสนาคริสต์  และศาสนาอื่น ๆ มุ่งเน้น การเป็นพหุวัฒนธรรม และด าเนนิกิจกรรมใน

วันส าคัญของชาติใหค้รบถ้วน  ตลอดจนจะให้การสนับสนุนองค์กรทางศาสนาในพืน้ที่ ทุกศาสนา ตามความ 

จ าเป็นเร่งด่วน และเหมาะสม เพื่อการจัดกิจกรรมต่าง ๆ  โดยเทศบาลด าเนินการเอง  หรอืด าเนินการในรูป

ของเงนิอุดหนุน หรอื การให้การสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ 
 

 (สะเตงนอกเราเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม ฉะนั้นการท างานต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 

และสมาชิกสภาฯ ในเรื่องของการบริการ ผมมั่นใจว่าทุกท่านในส่วนของสมาชิกสภาฯ และประธานสภาฯ คง

ได้รับความรว่มมอือย่างดใีนเรื่องการบริหารงานนะครับ) 
 

                3. ด้านการสาธารณสุข     

จะด าเนินการ เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี มุ่งเน้นการสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อการป้องกันโรค

มากกว่าการรักษา  โดยการจัดสถานที่การเล่นกีฬา จัดอุปกรณ์การกีฬา ตามศักยภาพ การส่งเสริมการเล่น

กีฬา การออกก าลังกาย  การดูแลรักษาสุขภาพอนามัยเบื้องต้น โดยการจัดอบรม การรณรงค์  รวมถึงการ

จัดกิจกรรมด้านสุขภาพอนามัยให้แก่ประชาชนซึ่งอาจจะด าเนินการในรูปของการอุดหนุนงบประมาณ หรือ

สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์  การสนับสนุนกองทุนต่าง ๆ ตลอดจนการสนับสนุนอาหารเสริมนม อาหารกลางวัน

แก่เด็กในสถานศกึษาอย่างเพียงพอและมีคุณภาพ 
 

(ช่วงนี้โควิด อย่างที่ได้บอก โควิด ได้เข้ามาในพื้นที่สะเตงนอกแล้ว รายละเอียดตรงนี้ ผมต้องขอบคุณ

เจ้าหน้าที่ของเราที่ได้ท างานอย่างรวดเร็ว และต้องขอบคุณ ทางจังหวัด ทางอ าเภอ ฝ่ายปกครอง ก านัน 

ผูใ้หญ่บ้าน   อสม. พื้นที่สะเตงนอก ที่ได้ให้ความรว่มมือกันปิดกั้น ในการดูแลพ่อ แม่ พี่ นอ้ง สะเตงนอกของ

เรา ด้านสาธารณสุขเราไปแล้วก็ได้รับความรว่มมอื ถ้าไม่ได้รับความรว่มมอืเราก็ไปต่อไม่ได้) 
 

 

 

 

/4. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน… 
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4. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน        

จะด าเนินการก่อสร้างและบ ารุงรักษา โครงข่ายสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ ต่าง ๆ และการจัดระบบ

การระบายน้ า โดยการวางแผนระยะสั้น ระยะกลาง  และระยะยาว มุ่งเน้นการรองรับการขยายตัวของ

เทศบาล และการวางพื้นฐานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนควบคู่กันไปโดยยึดหลักความจ าเป็นเร่งด่วนของปัญหา

และความต้องการของประชาชน  ทั้งนี้จะประสานเพื่อการขอรับการสนับสนุนการด าเนินงานกับหน่วยงาน



ราชการที่ด าเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภค 

บริโภค อย่างใกล้ชิด  เนื่องจากการแก้ไขปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลเมืองสะเตงนอก ต้องใช้

งบประมาณจ านวนมาก  ล าพังงบประมาณของเทศบาลคงไม่เพียงพอ ขา้พเจ้าจะทุ่มเทเกี่ยวกับการประสาน

ขอสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลอย่างสุดความสามารถ 
 

                  5. ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด    

จะมุ่งเน้นการป้องกันภัยยาเสพติด ที่ก าลังระบาดอยู่ในขณะนี ้ในรูปของการอบรม การรณรงค์ การส่งเสริม

การเล่นกีฬา หรือศาสนบ าบัด จะร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่รับผิดชอบทุกระดับ  ส่วนการด าเนินการนั้น

อาจด าเนินการเอง หรือด าเนินการในรูปของการอุดหนุนงบประมาณให้หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงาน

ภาคเอกชนเป็นผู้ด าเนินการแทน 

                    ส าหรับการบ าบัดผู้ติดยาเสพติด จะร่วมมือกั บหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง     เพื่อการบ าบัดรักษา ผู้ติดยาเสพติด โดยการด าเนินการเอง ตาม

ศักยภาพ 

หรอือุดหนุนงบประมาณให้หนว่ยงานราชการ หรอืหนว่ยงานเอกชนด าเนินการแทน 
 

6. ด้านการพัฒนาอาชีพและรายได้ของประชาชน    

              จะยึดหลักการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมการหารายได้ให้แก่

ประชาชน  

ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  โดยการยกระดับความรู ้และเทคโนโลยีต่าง ๆ ให้แก่ กลุ่มอาชีพ  

ครอบคลุมถึงการผลิต การตลาด และระบบบริหารงานของกลุ่ม โดยวิธีการจัดอบรม สนับสนุนปัจจัยการ

ผลิต  การสาธิต  การศึกษาดูงานหรือการอุดหนุนงบประมาณ   ทั้งนี้ จะมุ่งเน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณ 

ทั้งนีจ้ะใช้วธิีการด าเนินการตามความเหมาะสมและเป็นธรรม  

 

/7.  ด้านทรัพยากรธรรมชาติ… 
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               7.  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

                จะด าเนินการด้านการปกปักรักษาทรัพยากรธรรมชาติและการ

รักษา 

คุณภาพสิ่งแวดล้อม ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานที่ทางราชการก าหนด   

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การด าเนินการจัดเก็บ ขน ก าจัดขยะในพื้นที่ตามหลักวิชาการ โดยจะด าเนินการจัดเก็บ 

ขน และก าจัดขยะมิให้ตกค้าง 
 

                   8. ด้านสวัสดิการสังคมและการสังคมสงเคราะห์ 

      ผูย้ากไร้ในเขตเทศบาล ไม่ว่าผูพ้ิการ เด็กก าพร้า ผูสู้งอายุ ผูป้่วย 



เอดส์ ผู้ตกทุกข์ได้ยาก  ผู้ด้อยโอกาส จะต้องได้รับความช่วยเหลือ ตามหน้าที่และอ านาจและตามที่ทาง

ราชการก าหนดอย่างถูกต้อง เหมาะสม และเป็นธรรม ตลอดจนสนับสนุนส่งเสริมการจัดตั้ง  การด าเนินงาน

ของกองทุน มูลนิธิเกี่ยวกับสวัสดิการ การสงเคราะหป์ระชาชนในพื้นที่ 
                      

 9. ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  

การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  จัดให้มีบุคลากรทั้งที่เป็นเจ้าหน้าที่และอาสาสมัคร ที่ได้ผ่านการ

ฝึกอบรม  การพัฒนาศักยภาพบุคลากร  จัดให้มีวัสดุอุปกรณ์ อาคารสถานที่ และระบบการบริหารที่มี

ประสิทธิภาพ  ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยต่าง ๆ จะต้องได้รับความช่วยเหลื ออย่างทันท่วงที   

รวมถึงจะให้การสนับสนุนและส่งเสริมองค์กรภาคประชาชนที่ด าเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสา

ธารณภัยให้แก่ประชาชนในพื้นที่ 
 

                       10. ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย 

                 จะด าเนนิการเกี่ยวกับการจัดระเบียบชุมชนตามอ านาจและหนา้ที่ให้ 

มีประสิทธิภาพ โดยการพัฒนาอัตราก าลัง วัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอ รวมถึงระบบการบริหารงานที่มี

ประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถรักษาไว้ซึ่งความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง และการรักษากฎหมายที่

เกี่ยวข้อง 
 

                       11. ด้านการเมืองและการบรหิารงานเทศบาล 

จะจัดวางแผนอัตราก าลังของพนักงาน และพนักงานจ้าง ให้มีความกะทัดรัดแต่มีประสิทธิภาพสูงสามารถ

สนองตอบทุกภารกิจ ตลอดจนพัฒนาบุคลากรทุกระดับ ใหม้ีคุณภาพ และได้มาตรฐาน รวมถึงพัฒนาระบบ

การ 

 

/บริหารงาน  ระบบ... 
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บริหารงาน  ระบบการจัดเก็บรายได้ให้มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน  โดยเฉพาะการจัดท าและปรับปรุงแผนที่

ภาษีใหส้มบูรณ์ จัดให้มีอาคารสถานที่  วัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์ ให้เพียงพอต่อการบริหารงานของเทศบาล

รวมถึงจะด าเนินการเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ในรูปของศูนย์ข้อมูลข่าวสารที่เป็น

ระบบอิเล็กทรอนิคส ์ หรอืตามความเหมาะสม 
        

12. ด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรอืตามที่ทางราชการก าหนดหรอืมอบหมาย 

ส าหรับด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอ านาจและหน้าที่ของเทศบาล และอ านาจหน้าที่ในฐานะนายกเทศมนตรี

เมืองสะเตงนอก นอกเหนือจากที่ได้ กล่าวถึง 11 ด้าน ข้างต้น ข้าพเจ้าพร้อมที่จะรักษาการตามอ านาจและ

หน้าที่อย่างสุดความสามารถ และข้าพเจา้มีความเต็มใจที่จะด าเนินการตามหน้าที่ที่รัฐบาลก าหนดให้ปฏิบัติ  

หรือได้รับการมอบหมายภายใต้การสนับสนุนงบประมาณ บุคลากร  วิชาการ ตามอ านาจและหน้าที่เพื่อ

ประโยชน์แก่ทางราชการและประชาชน 



อย่างไรก็ตาม การที่จะบรรลุถึงนโยบาย ภายใต้กรอบการพัฒนาเทศบาลเมืองสะเตงนอก จ านวน 12 ด้าน 

ข้างต้น  จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง    ได้รับการสนับสนุนและร่วมมือจากสมาชิกสภาเทศบาลและพี่น้อง

ประชาชนชาวสะเตงนอกทุกท่าน ตลอดจนจะต้องได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล  ราชการส่วนภูมิภาค 

องค์กรภาครัฐอื่น ๆ องค์กรภาคเอกชน ข้าพเจ้าจึงขอให้สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  โปรดให้การ

สนับสนุนแนวนโยบายที่ขา้พเจ้าได้แถลงขา้งตน้  เพื่อให้นโยบายบังเกิดผลในทางปฏิบัติตอ่ไป   
                                                                      

                                                                                        ขอขอบคุณครับ                       
  

ที่ประชุม   -รับทราบนโยบายที่นายกเทศมนตรีฯได้แถลงต่อที่ประชุม.  
 

ระเบียบวาระที่ 6  เรื่อง  อื่น ๆ   

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดมี เรื่องอื่น ๆ โปรดยกมือ  เ ชิญครับ  

ประธานสภาเทศบาลฯ   เชญิสมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3  นายอุสมาน  มะแซ    
 

นายอุสมาน   มะแซ   เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ  คณะผูบ้ริหารฯ และสมาชิก

สภา 

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 เทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติ  ทุกท่าน  กระผม นายอุสมาน   มะแซ   

สมาชิก 
 

/สภาเทศบาลฯ เขตที่  3… 
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สภาเทศบาลฯ เขตที่  3  กระผมได้รับการรอ้งเรียนจากชาวบ้าน หมู่ 3 หลายประเด็น  ดังนี้ 

1. เรื่อง ขยะ ตอนนีช้าวบ้านเดือดร้อนมาก ในพืน้ที่ หมู่ 3  เพราะว่าถังขยะไม่มีเลย ชาวบ้านเลยฝากให้ผมมา

น าเรียนในที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก ผมอยากให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกท่าน ฝ่าย

บริหารฯ ที่นา่รักทุกคน อยากให้พร้อมใจกัน ช่วยกันท างาน ช่วยลงพื้นที่ ในซอยลักษมาน ตอนนี ้ปัญหาเรื่อง

ขยะมากมายเหลือเกิน ถังขยะก็มีไม่มาก ขยะก็เต็มล้น รถขยะเวลามาเก็บขยะ ก็เก็บเฉพาะที่อยู่ในถัง ส่วนที่

อยู่นอกถังไม่เก็บ มันก็ยิ่งสะสมมากขึ้น พอมากก็ขี้เกียจเก็บ เจ้าของที่ที่มีถังขยะอยู่ก็ไม่ให้อนุญาตให้ตั้ง 

เพราะเห็นว่าเวลาเก็บขยะ เจ้าหน้าที่ก็เก็บไม่หมด ถึงตอนนี้ถังขยะไม่มีเลยสักถัง ชาวบ้านเดือดร้อนไม่รู้ไปทิ้ง

ที่ไหน เลยไปทิ้งที่ข้างทาง  ทุกวันนี้ขยะเลยเต็มไปหมดอยู่ข้างถนน สะเตงนอกเขาพูดว่าเป็นเมืองที่เจริญ ดัง 

คนนอกอาจจะพูดแบบนั้น แต่คนในรู้ อยากให้เจ้าหน้าที่ได้ออกพื้นที่จะวันนี้เลยก็ได้ และอยากขอให้

เจ้าหน้าที่เร่งแก้ปัญหาในจุดนี้ และผมอยากขอฝ่ายผู้บริหารฯ ให้ความร่วมมือ ขอเวลาให้ชาวบ้านสัก 2 – 3 

ชม.ชาวบ้านได้มีความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ว่าจะแก้ปัญหาอย่างไรขยะในซอยลักษมาน เรามาสรุป

เองไม่ได้เพราะว่าความต้องการของชาวบ้านไม่เหมือนความต้องการของเรา เราต้องมาปรึกษากัน อยาก

ฝากผู้บริหารฯ ในเรื่องขยะของซอยลักษมาน  

เรื่องที่สอง เรื่องขยะในโซนมัรกัสยะลา ถังขยะมีอยู่แล้ว แต่มีน้อย ไม่พอ ขยะมันหล่นออกมานอกถังขยะ พื้น

ที่มัรกัสถือว่าเป็นแหล่งเศรษฐกิจที่ชาวบ้านใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้มาปฏิบัติศาสนกิจทุกอาทิตย์ ทุกวัน



ศุกร์แต่พอมาถึงมัรกัสแล้วก็ไม่อยากจะมา จะให้ชาวบ้านแก้ปัญหาอย่างไร  ถ้าเป็นไปได้อยากให้เพิ่มเติมถัง

ขยะสัก  5 ใบ ชาวบ้านส ารวจแล้ว แต่ขอเป็นถังขยะที่มีฝา มีล้อ สัตว์เลี้ยงวัว ควาย สุนัข จะมาท าลายไม่ได้ 

เพราะมันมีฝา เมื่อได้ถังขยะแล้ว อยากให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ผูบ้ริหารฯ ได้ก าชับให้คนงานเก็บขยะ ตอ้งท า

ด้วยใจ ไม่ใช่ท าอย่างเสียไม่ได้  ไม่อยากได้ยินชาวบ้านพุดว่า ผู้บริหารคนใหม่ เหมือนผู้บริหารฯ คนเก่า 

อยากได้ยินว่า อ๋อนีค้ือคนที่มาบริหารสะเตงนอกของเรา  เป็นคนท างานจริงจัง ผมอยากได้ยินค านีค้รับ และ

ขอให้แก้ปัญหาให้ตรงจุด ด้วย 

2. เรื่อง ไฟฟ้าแสงสว่าง  ส าคัญมาก หากทุกคนอยู่ในความมืดเหมือนกันไม่ว่า ชาวบ้านฝากบอกมาถ้า

เป็นไปได้อยากใหฝ้า่ยบริหารฯ 
 

/เพิ่มเติมอกี 10 จุด… 

                 -16- 
 

เพิ่มเติมอีก 10 จุด   ตอนนี้ พูดตรง ๆ ชาวบ้านไม่ได้กลัวผี หรือกลัวโจรแต่กลัวความมืด ส่วนโจรกลัวแสง

สว่าง หากเพิ่มอีก 10 จุด ให้แสงสว่าง เมืองสะเตงนอกของเราจะน่าอยู่ขึ้นเยอะ และผมอยากจะฝาก จนท.

ซ่อมไฟ ก่อนลงไปซ่อมไฟขอให้ไปพบสมาชิกฯด้วย เพราะเวลาชาวบ้านเดือดร้อนไฟฟ้าดับ ตรงไหนจุดไหน 

ซอยไหนชาวบ้านมาร้องกับสมาชิกฯ และสมาชิกฯไปเขียนค าร้องที่เทศบาลฯ และ จนท.เวลาเข้ามาซ่อมไฟ 

ขอให้แจ้งสมาชิกฯได้ทราบว่าจะมาซ่อมแซมแล้วนะ ตรงจุดไหน ซอยไหน จะได้ไปด้วยกันชาวบ้านจะได้เห็น

ว่า สมาชิกฯ และเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันท างานอย่างจริง ๆ จัง ๆ  อยากให้เจ้าหน้าที่ให้เกียรติกับสมาชิกฯ บ้าง 

บางทีเจ้าหน้าที่เข้าไปซ่อมไฟ สมาชิกสภาฯ ไม่รู้เรื่อง อยากใหแ้จง้กับสมาชิกสภาฯ ให้ทราบสักค าสองค าก็ยัง

ด ี

3. เรื่อง คูระบายน้ า ส าคัญเหมือนกัน ผมอยากให้ผู้บริหารฯ เทศบาลเมืองสะเตงนอก ได้ช่วยประสาน

หน่วยงานไหนก็แล้วแต่ ขอรถเจซีบี  หรือว่ารถแมคโคร ให้ลงในเขตพื้นที่ หมู่ 3 เพราะพื้นที่หมู่ 3 เป็นพื้นที่

ราบลุ่มเป็นพื้นที่ต่ า ฝนมาน้ าก็ท่วม อยากให้มาขุดลอกเศษขยะ เศษไม้ในคูคลอง เพื่อเราจะแก้ปัญหาได้เวลา

เข้าหนา้ฝน และเพื่อให้น้ าไหลสะดวก 

4. เรื่อง ถนน  หมู่ 3 เขต 3 ที่ส าคัญมี 3  สาย คือ ซอยลักษมาณ ซอยกุโบร์  ถนนมัสตูรอสายหลังมัรกัส

ยะลา  

สายที่ 1 ซอยลักษมาณ หลายวันก่อนเกิดอุบัติเหตุ ชาวบ้านซึ่งผมไม่แน่ใจว่าเป็นชาวบ้านที่อยู่ในเขต

รับผิดชอบของผมหรอืไม่ ขับรถเข้าไปในซอยขับรถหลบหลีกถนน เป็นหลุมเป็นบ่อ เลี้ยวซ้ายก็หลุม เลี้ยวขวา

ก็หลุม ตรงกลางก็หลุม แต่ไม่รู้ว่าจะหลบอย่างไร เกิดรถล้ม ชาวบ้านก็ร้องว่า สท. นี่คือป่าเหรอ ผมขับรถ

ตามหลังมาโชคดี ใส่หน้ากาก ชาวบ้านจ าผมไม่ได้ก็เลยรอดตัวไป ถ้าจ าได้ก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้น อยากให้

หนว่ยงานที่เกี่ยวข้องช่วยไปดูในซอยลักษมาน  ช่วยซ่อมแซมเพื่อใหช้าวบ้านได้รับความปลอดภัยในชีวิต และ

ทรัพย์สิน ถ้าว่าลงไปวันนี้ก็เห็นเลย วันนี้ผมก็ลืมว่าจะถ่ายรูปมาให้เจ้าหน้าที่ดูในสภาพที่แท้จริง อยากฝาก

เจ้าหนา้ที่ และผูบ้ริหารฯชว่ยดูแลด้วย 



สายที่ 2 ซอยกุโบร์  ก็หนักเหมือนกัน ถ้าไม่เชื่อก็ลงไปดูได้เลยเป็นหลุมเป็นบ่อ เลี้ยวซ้ายก็หลุม เลี้ยวขวาก็

หลุม ตรงกลางก็หลุม ถึงสายกุโบร์เวลามีคนตายต้องพาไปฝังที่กุโบร์ คนที่ตายไปแล้วน่าจะมีความสุข นี่ถ้า

คนตายพูดได้ ก็คงรอ้งว่า สท. อยู่ไหน  สท.อยู่ไหน ช่วยที ผมอยากจะฝากด้วย 

 

/สายที่ 3 ถนนมัสตูรอ... 
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สายที่ 3 ถนนมัสตูรอ สายหลังมัรกัสยะลา ส าคัญมากเพราะว่าเป็นสายที่คนที่มาจากต่างจังหวัดจะมา

ปฏิบัติศาสนกิจทุก ๆ วันศุกร์ และพื้นที่ หมู่ 3 เป็นแหล่งเศรษฐกิจ แต่พอมาถึงพื้นที่หมู่ 3 ถนนเป็นหลุมเป็น

บ่อ ไม่รู้จะไปทางไหน ผมก็ขอฝากไว้ด้วยอยากให้พื้นที่ของสะเตงนอก สวยงาม เวลาคนต่างจังหวัด หรือคน

ในพื้นที่มาเที่ยวสะเตงนอกของเรา ในพื้นที่มัรกัสยะลาของเรา มัรกัสของเราสวยงามจัง มาแล้วอยากมาอีก 

ฝากผู้บริหารฯด้วยครับ   

5. เรื่อง ป้ายซอย ก็ส าคัญเหมือนกัน ในซอยลักษมาน ป้ายซอยมีตั้งแต่ผมเป็น อบต. ตั้ง 15-16 ปีที่แล้ว 

ตอนนีป้้ายซอยเป็นเศษเหล็กหมดแล้ว หน้ามัสยิดนูรูลฮูดาก็ไม่มีป้ายซอย ผมสงสารพนักงานที่มาส่งพัสดุ ไม่

รู้ซอยไหน กว่าจะหาบ้านเจอ เวียนกัน 2-3 ชม. ฝากผู้บริหารฯช่วย เรื่อง ป้ายซอย สุดท้ายนี้หากที่ผมพูด

ออกมาพูดจาไม่สุภาพ ไปกระทบใครคนใดคนหนึ่ง ผมในฐานะคนใหม่ต้องขออภัย เพียงแต่อยากให้สะเตง

นอกของเราเจรญิขึ้น ขอบคุณมากครับ 
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดมี เรื่องอื่น ๆ โปรดยกมือ  เ ชิญครับ  

ประธานสภาเทศบาลฯ   เชญิสมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1  นายแวฮาซัน   แวหะยี  
 

นายแวฮาซัน   แวหะยี  เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ  คณะผูบ้ริหารฯ และสมาชิก

สภา 

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 เทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติ  ทุกท่าน  กระผม นายแวฮาซัน   แวหะยี  

สมาชิก 

สภาเทศบาลฯ เขตที่  1  เรียนเสนอไปยัง ผู้บริหารฯชุดใหม่ ในเรื่องของการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในเขต

ส านักงานเทศบาลเมืองสะเตงนอก ตามที่เราได้หาเสียงกับพ่อ แม่ พี่ น้อง และที่ผมน าเสนอไปในที่ประชุม

สภาฯ ครั้งแรก ในเรื่องของที่จอดรถ อ านวยความสะดวกในเรื่องสถานที่จอดรถให้พ่อ แม่ พี่ น้อง จะเห็นว่า

สระน้ าด้านหลังส านักงานของเรา  เราไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรเลย อยากฝากผู้บริหารฯชุดใหม่ คิดว่าเราจะใช้

ประโยชน์ตรงนั้นได้อย่างไร ถ้าสระน้ าตรงนั้นเราท าให้เกิดประโยชน์ ผมคิดว่าในการจัดภูมิทัศน์ใหม่ในเรื่อง

ของการจัดระเบียบการจราจรบริเวณส านักงานเทศบาลน่าจะดีขึ้น ฝากท่านประธานฯ ฝากไปยังผู้บริหารฯ 

ชุดใหม ่ขอบคุณครับ 
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดมี เรื่องอื่น ๆ โปรดยกมือ  เ ชิญครับ  

ประธานสภาเทศบาลฯ   เชญิสมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2  นายสุพจน์  จันทร์เอียด  
 



นายสุพจน์   จันทร์ เอียด  เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ  คณะผูบ้ริหารฯ และสมาชิก

สภา 

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 เทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน  กระผม นายสุพจน์   จันทร์ เอียด 

สมาชิก 
 

/สภาเทศบาลฯ เขตที่  2… 
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สภาเทศบาลฯ เขตที่  2  อยากฝากผูบ้ริหารฯ ทุกท่านนะครับ ขณะนี ้ซอยปะจูรงเป็นซอยที่นา่เป็นหว่งมาก 

การก่อสร้างถนนใช้เวลามาร่วมเป็นปี แต่ยังไม่แล้วเสร็จ ตอนนี้ฝนตกน้ าขัง  ฝนแล้งก็เป็นฝุ่นตลบ ก็อยาก

ฝากผู้บริหารฯ ในเรื่องของซอยปะจูรง ให้ช่วยกรุณาเร่งรัดผู้รับเหมาให้ก่อสร้างให้เสร็จโดยเร็ว ขอบคุณครับ 
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดมี เรื่องอื่น ๆ โปรดยกมือ  เ ชิญครับ  

ประธานสภาเทศบาลฯ   เชญิสมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1  นายมะสดี  หะยียะปาร์  
 

นายมะสดี    หะยียะปาร์  เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ  คณะผูบ้ริหารฯ และสมาชิก

สภา 

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 เทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน  กระผม นายมะสดี  หะยียะปาร์  

สมาชิก 

สภาเทศบาลฯ เขตที่  1 วันนีผ้มจะมาพูดแทนชาวบ้าน เขต 1 ในเรื่องที่ 1 พอดีจะพูดถึงปัญหาของซอยปะจูรง 

แต่มีเพื่อนสมาชิกฯ ได้พูดก่อนแล้ว ขอข้ามมา เรื่องที่ 2 ครับ ถนนในเขต หมู่ 8  โรงเรียนบ้านเบอเส้ง เกือบ

ถึง กิโล 0  ของเขตบุดี  โดยเฉพาะพอเข้าเขต หมู่ 8 ประมาณซอยดาโอ๊ะ ถนน 2 เลน แต่ปัจจุบันนี้ ใช้ได้

เพียงเลนเดียว อีกเลนผ่านไม่ได้เลยและเกิดอุบัติเหตุบ่อยมากตั้งแต่นั้นจนถึงหน้ามัสยิด เป็นพื้นที่ขรุขระมาก

เลย ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ ถ้ารถโหลดต่ าผ่านไม่ได้เลย  ขอฝากผู้บริหารฯ ให้ผู้เกี่ยวข้องไปซ่อมแซมให้

สามารถใช้สัญจรได้ ก่อนที่จะด าเนนิการทั้งเส้น ขอบคุณครับ 
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดมีเรื่องอื่น ๆ โปรดยกมือ  เ ชิญครับ  

ประธานสภาเทศบาลฯ   เชญิสมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2  นายดอเลาะ  สะหัดอีต า  
 

นายดอเลาะ   สะหัดอีต า  เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ  คณะผูบ้ริหารฯ และสมาชิก

สภา 

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 เทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผม นายดอเลาะ  สะหัดอีต า  

สมาชิก 

สภาเทศบาลฯ เขตที่  2  ขอเสนอเรื่องซ่อมแซมถนนครับ ตอนนี้หน้าฝนแล้ว ถนนผังเมือง 4 ซอย 6  ถนน

เป็นหลุมเป็นบ่อครับ พอฝนตกน้ าก็เสมอกับหลุมครับ รถวิ่งสัญจรไปมาก็ตกหลุม พอดีเลยบ้านท่านรองฯอยู่

ในซอยนั้นผ่านมาทุกวัน ต้องหลบหลุมบ่อ ถ้ามียางมะตอยขอให้ไปกลบไปซ่อมแซม ซอยนั้นหน่อยนะครับ 

ขอบคุณมากครับ 
 



นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดมี เรื่องอื่น ๆ โปรดยกมือ  เ ชิญครับ  

ประธานสภาเทศบาลฯ  ถ้าไม่มี ในโอกาสนี้ขอให้เจ้าหน้าที่ ได้แนะน าตัวเอง เพื่อที่จะได้สะดวกในการติดต่อ

ประสานงานกัน เชญิครับ  

 

/นางนริศรา   สาและ… 
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นางนริศรา   สาและ   เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ  คณะผูบ้ริหารฯ และสมาชิก

สภา 

ผูอ้ านวยการกองคลัง  เทศบาลฯ ผูท้รงเกียรติ ทุกท่าน  ดิฉัน นางนริศรา  สาและ   ต าแหน่ง  

ผูอ้ านวยการกองคลัง ถ้าทางสมาชิกฯ หรอืคณะผูย้ริหารฯ มีอะไรให้รับใช้ก็ยินดีค่ะ ขอบคุณค่ะ 
 

นางนุชนาฎ   จันทร์ขุน  เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ  คณะผูบ้ริหารฯ และสมาชิก

สภา 

รองปลัดเทศบาลฯ เทศบาลฯ ทุกท่าน  ดิฉัน น างนุชนาฎ   จันทร์ขุน   ต าแหน่ง รองปลัดฯ และ

รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการกองการศึกษา ยินดีที่ได้ร่วมงานกับท่านผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาฯ ทุก

ท่านค่ะ ขอบคุณค่ะ 
  

นางนงเยาว์    ไชยมณี  เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ  คณะผูบ้ริหารฯ และสมาชิก

สภา 

หัวหนา้ส านักปลัดฯ เทศบาลฯ ทุกท่าน  ดิฉัน น า งน ง เย า ว์   ไ ช ย มณี   ต าแหน่ง หัวหน้าส านัก

ปลัดเทศบาลฯ มอีะไรที่เกี่ยวข้องกับงานในส านักปลัดใหร้ับใช้ยินดคี่ะ ขอบคุณค่ะ 
  

นางศรัณยา  ปู เตะ   เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ  คณะผูบ้ริหารฯ และสมาชิก

สภา 

หน.ฝ่ายฯ รก.ผอ.กอง สธ. เทศบาลฯ ทุกท่าน  ดิฉัน  นางศรัณยา   ปู เตะ   ต าแหน่ง  หัวหน้าฝ่าย

บริหารงานสาธารณสุข และรักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการกองสาธารณสุข หากมีอะไรให้งาน

สาธารณสุข รับใช้ในทุก ๆ เรื่อง ก็ยินดคี่ะ ขอบคุณค่ะ 
 

นายสสิกร   ยี เส็น   เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ  คณะผูบ้ริหารฯ และสมาชิก

สภา 

หน.ฝ่ายฯ รก.ผอ.กองช่าง เทศบาลฯ ทุกท่าน  กระผม นายสสิกร   ยี เส็น  ต าแหน่ง  หัวหน้าฝ่าย

แบบแผนและก่อสร้าง  และรักษาการในต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองช่าง ยินดีร่วมงานกับทุก ๆ ท่าน มี

อะไรกองช่างอยู่ข้างล่าง คือเข้าไปนั่งพูดคุยกันได้ครับ ขอบคุณครับ  
 

นายบรรจง   ศรีสุข   เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ  คณะผูบ้ริหารฯ และสมาชิก

สภา 



หัวหนา้ฝา่ยอ านวยการ เทศบาลฯ ทุกท่าน  กระผม นายบรรจง   ศรีสุข   ต าแหน่ง  หัวหนา้ฝา่ย

อ านวยการ ยินดีที่จะร่วมงานกับทุกท่าน ทุกโอกาสครับ ขอบคุณครับ 
 

นายมุกตาร์    มายิ   เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ  คณะผูบ้ริหารฯ และสมาชิก

สภา 

หัวหนา้ฝา่ยส่งเสริมการศกึษาฯ เทศบาลฯ ทุกท่าน  กระผม นายมุกตาร์    มายิ   ต าแหนง่  หัวหน้าฝ่าย

ส่งเสริมการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม ก็ยินดรี่วมงานกับทุกท่านนะครับ ขอบคุณครับ 

/นางสาวสุกัลยา  สมถวนิช… 
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นางสาวสุกัลยา  สมถวนิช  เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ  คณะผูบ้ริหารฯ และสมาชิก

สภา 

เจ้าพนักงานธุรการฯ เทศบาลฯ ทุกท่าน  ดิฉัน นางสาวสุกัลยา  สมถวนิช ต าแหนง่ เจา้พนักงาน

ธุรการช านาญงาน  เรียกชื่อเล่นว่า ติ๊ก ก็ได้ค่ะ รับผิดชอบงานกิจการสภา มอีะไรให้รับใช้ยินดีค่ะ ขอบคุณ

ค่ะ 
 

นางสาวนิพาตีเม๊าะ  บันสุรี   เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ  คณะผูบ้ริหารฯ และสมาชิก

สภา 

เจ้าพนักงานธุรการฯ เทศบาลฯ ทุกท่าน  ดิฉัน นางสาวนิพาตี เม๊าะ บันสุรี  ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

ฯ  สังกัดส านักปลัดเทศบาลค่ะ  
 

นายธิติวัฒน์   ดอเลาะ  เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ  คณะผูบ้ริหารฯ และสมาชิก

สภา 

นิตกิรช านาญการ เทศบาลฯ ทุกท่าน  กระผม  นายธิติวัฒน์    ดอเลาะ  ต าแหน่ง  นิติกรช านาญ

การ รับผิดชอบงานระเบียบกฎหมายต่าง ๆ ของเทศบาลมีอะไรให้รับใช้ยินดีครับ  
  

นางสาวสิริกร  สุระค าแหง  เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ  คณะผูบ้ริหารฯ และสมาชิก

สภา 

นักประชาสัมพันธ์ฯ เทศบาลฯ ทุกท่าน  ดิฉัน  น า ง ส า ว ส ิร ิก ร   ส ุร ะ ค า แ ห ง   ต าแหน่ง นัก

ประชาสัมพันธ์ ช านาญการ  รับผิดชอบงานสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ ชื่อก็บอกอยู่แล้วนะค่ะ  มีหน้าที่

ประชาสัมพันธ์งานต่าง ๆ ของเทศบาลฯ ยินดีรับใช้ผู้บริหารฯ และสมาชิกฯทุกท่านค่ะ ขอบคุณค่ะ 
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์ ขอบคุณครับ  เพื ่อ ความสะดวก ในการท า งานของสมาชิกสภา

ประธานสภาเทศบาลฯ  เทศบาลฯและ เจ้าหน้าที่  ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน ได้

ส่ง 

เบอร์โทรให้ฝา่ยงานสภาด้วย เพื่อจะได้สะดวกในการติดต่อประสานงานกันครับ  เชญินายกเทศมนตรีฯ ได้

ตอบข้อซักถาม เชญิครับ 
 



นายเสรี   เรอืงกาญจน์ เรียน  ประธานสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  และสมาชิกสภาเทศบาล

เมือง 

นายกเทศมนตรีฯ สะเตงนอก ที่เคารพ ทุกท่าน กระผมนายเสรี   เรืองกาญจน์ นายกเทศมนตรี 

เมืองสะเตงนอก  ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกฯ ที่ท างาน ผมต้องการอย่างนี้ครับอย่างใจจริง ก็อย่าง

ที่เข้าใจกัน  พื้นที่สะเตงนอก เรามาร่วมกันท างาน และผู้ที่ตอบโจทย์จริง ๆ คือ ท่านสมาชิกเทศบาลฯ  ผม

เข้ามาท างานวันนี้เป็นวันแรก คือวันแถลงนโยบาย ได้รับค าร้องจากท่านสมาชิกฯ ผมต้องขอขอบคุณด้วยใจ

จริง เพราะผมรู้ว่าท่านได้รับการร้องเรียนมาจากชาวบ้าน  ซึ่งอยู่ใกล้ชิดกับท่านมากที่สุด โดยเฉพาะพื้นที่ 

เขต 3 เขต 2  เขต 1  บ่งบอกว่า พวกเรา ไม่ว่า ท่านสมาชิกสภาฯ และคณะผู้บริหารฯ เราท างานแลว้ 

 

/ตัง้แต่วันเลือกตั้ง... 
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ตั้งแต่วันเลือกตั้ง วันที่  28  มีนาคม  2564 ต้องขอบคุณสมาชิกสภาฯทุกคน ในส่วนของผู้บริหารฯ และ

เจ้าหน้าที่เทศบาล ช่วยกันท างานเพื่อตอบโจทย์ตามที่ท่านสมาชิกสภาฯ น าเรียนมา อย่างที่เข้าใจในเรื่องขยะ 

และอย่างที่ผมได้เขียนนโยบาย สะเตงนอกเราปัญหาหลัก ปัญหาใหญ่ ก็คือเรื่องขยะ ต้องขอแจ้งท่านสมาชิก

สภาฯ และพ่อ แม่ พี่น้อง วา่ กองสาธารณสุข ผมรับผิดชอบ ฉะนั้นนะครับ เวทีแหง่นีเ้ป็นเวทีของสมาชิกสภา

ฯ  ที่จะเอาปัญหาของพ่อ แม่ พี่ น้อง มาให้ผู้บริหารฯ ได้รับทราบ ผมก็ขอขอบคุณ และผมก็จะท าให้เป็น

รูปธรรมให้รวดเร็วที่สุดในเรื่องของขยะ ก็มีการประชุมในเรื่องของคนรถ อาทิตย์นี้จะประชุมพนักงานเก็บ

ขยะอย่างที่ท่านได้บอก เก็บแต่ที่อยู่ในถังขยะ นอกถังไม่เก็บ เหมอืนอย่างล้างรถ ล้อไม่ล้างก็ไม่สะอาด ไม่ว่า

จะเป็นเรื่องของถังขยะ ในส่วนของมัรกัส ซึ่งเราคาดคะเนว่า มัรกัสเป็นศูนย์รวมของพ่อ แม่ พี่ น้องที่นับถือ

ศาสนาอิสลาม ทุกวันศุกร์ จะมีจากต่างอ าเภอต่างจังหวัด ต่างท้องถิ่น มารวมตัวกันเยอะมาก  ตรงนี้เป็น

หนา้ตาของต าบล 

สะเตงนอก เราตอ้งท าให้ได้ อิลชาเลาะห ์ขอเวลาอีกนิดหนึ่ง ขอขอบคุณ ท่านมาก 

  เรื่องที่ 2 เรื่องไฟฟ้า ส่องสว่าง สะเตงนอก เป็นอ าเภอเมอืง ตอนนี้ทางคณะผูบ้ริหารฯ ได้ขอ

งบประมาณ จากจังหวัดแล้ว เพื่อติดตั้งไฟฟ้า แสงสว่าง ในโซนของเขต 3 เกือบทั้งหมด วงเงินงบประมาณ 1 

ล้านบาท ส่งโครงการไปแล้ว คิดว่าน่าจะได้ ไม่ใช่เฉพาะ ม.3  ในส่วนอื่นเจ้าหน้าที่ ลงไปส ารวจแล้วตามที่

ท่านบอก ประชาชนต้องการไฟฟ้าส่องสว่าง ขอให้ช้ีแจงพ่อ แม ่พี่ น้อง ว่าให้ทราบว่า เราท างานแลว้ 

เรื่องที่ 3 ป้ายซอย สมัยที่เราเป็น อบต. ก็ติดป้ายซอย หลังจากนั้นก็ไม่มี ก็คิดว่าในเทศบัญญัติปีหน้าก็จะมี

การใส่ชื่อป้ายซอยเข้าไป ขอใหท้่านสมาชิกช่วยสนับสนุนด้วยนะครับ เพราะป้ายซอยส าคัญมาก ถ้าเราเขียน

ชื่อซอยไม่ถูกอาจจะมีปัญหา ขอให้ท่านได้ส ารวจ ครับท่านประธานฯ  อีก 2 -3 เดือนข้างหน้า เราจะท าเทศ

บัญญัติ ปี 2565 แล้วเรามานั่งคุยกันว่า จ านวนเท่าไหร่ และการตั้งช่ือซอยนี้ส าคัญต้องระวังให้มาก ช่ือซอย

เป็นประวัติศาสตร์มาก บางทีช่ือซอยผู้บริจาคท่านยิ่งตอ้งระวังให้มาก 

เรื่องที่ 4 ขุดลอก  ก่อนที่ผมจะมาท างานที่เทศบาลฯ โดยส่วนตัวแล้ว ผมกับนายก อบจ.ยะลา และทีมงาน

ผูบ้ริหารฯ  มีความเป็นกันเอง เหมือนเป็นการเสนอหน้า ผมได้น าคณะผูบ้ริหารฯเข้าไปคารวะแนะน าตัวกับพี่

ใหญ่ คอื นายก อบจ. ไปนั่งพูดคุยแล้ว ก็ได้รับความรว่มมอือย่างด ีและได้รับความ 



 

/เอ็นดูจากท่านนายก อบจ.... 
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เอ็นดูจากท่านนายก อบจ. ท่านก็บอกว่า เสรี ยังไงหลังจากแถลงนโยบายเสร็จแล้วให้ไปประสานกับเลขาฯ 

ท่าน พรุ่งนี้ได้เลย เรื่อง ที่จะเอา รถเจซีบี  รถแมคโคร อิลชาเลาะห์ เดี๋ยวหลังรายอ อาทิตย์ผมจะเข้าไป

ด าเนินการประสานในเรื่อง รถแมคโคร อบจ. เพื่อท างานในพื้นที่ ไม่ใช่เฉพาะ หมู่ 3  เราจะขุดไล่มาตั้งแต่หมู่ 

2 คลองฟาตีมา เพื่อให้น้ าได้ระบายเร็วที่สุด เพราะพืน้ที่สะเตงนอก ของเรามีการถมที่เยอะมากที่สุด และเรา

ต้องใช้ พ.ร.บ.ถมที่ มาบังคับใช้ได้แล้ว  เรามีแล้วแต่ไม่ค่อยใช้ เพราะว่า การถมที่ช่วงหลัง ๆ จะถมที่สูง

กว่าเดิม ๆ ก็มีปัญหาเพิ่ม และการถมที่ในสะเตงนอก ต้องได้รับใบอนุญาตจากเทศบาลสะเตงนอกก่อน ต้อง

ประชาสัมพันธ์ตรงนี้ให้ได้ บ้านจัดสรรมีเยอะในสะเตงนอก หอพักก็เยอะ ดังนั้น เราต้องเอา พ.ร.บ.ถมดิน มา

บังคับใช้ให้ได้ 

สุดท้าย คือ ถนน อาทิตย์ที่แล้ว ได้เสนอโครงการไปโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยะลา บูรณาการกับโยธาธิ

การฯ จังหวัด ปี 2566 ส่งไปทั้งหมด ประมาณเกือบ ๆ 50 สิบล้าน พรุ่งนี้มีการประชุมพูดคุยในส่วนของ

ผู้บริหารฯ ก็จะเร่งรัดให้มากที่สุด ทางกองช่าง ได้ประสานทางโยธาธิการฯจังหวัดแล้ว  ก็ขอขอบคุณ สท.

เขต 3 

ในส่วนของ สท.เขต 2  เรื่องของถนน ซอยปะจูงรง ก็ฝากรักษาการผอ.กองช่าง ได้เร่งรัดผู้รับเหมา ถ้าเป็นไป

ได้วันจันทร์ที่จะถึงนี้ เรียกมาคุยเลย ว่าเหตุผลเพราะอะไร เพราะว่าซอยนี้เป็นปีแล้ว ถ้าเราเขียนเป็น

ประวัติศาสตร์ได้แล้ว ผมให้คนของเราและผมก็สัญจรเส้นทางนั้น เป็นสายหลักเหมือนกัน ผมไปประชุมกับ

ผู้ว่าฯ ได้มีการร้องเรียนกันมานานมาก เยอะมาก เราต้องแก้ไขด่วน เพราะว่าอาจจะเป็นถนนสายหลักที่

เชื่อมระหว่างถนนสายในกับถนนสายนอก ฝาก กองช่าง ถ้ายังไงเรียกผูร้ับเหมามาเจอผมก็ได้ ติดขัดตรงไหน 

คูระบายน้ า ถนน เพราะว่าสัญญาที่เขาเซ็นตอนที่ผมไม่อยู่ เป็นของชุดเก่า ที่เซ็นสัญญาในเรื่องคูระบายน้ า 

เรื่องถนน เรียกมาคุยในอาทิตย์หน้า ได้ข้อตกลงหรือผลเป็นประการใด ผมจะบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร

แจ้งให้ท่าน สท.ได้ยืนยันกับชาวบ้านในพื้นที่ว่า ทางเทศบาลได้ด าเนินการแล้ว 

ในส่วนของ สท.เขต 1  เรื่อง การปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณส านักงานเทศบาล ต้องขอขอบคุณ สท.เขต 1  จริง 

ๆ เพราะว่า สะเตงนอกเรามีพนักงาน และเจ้าหน้าที่ท างาน 300 กว่าชีวิต  ถ้าเป็นองค์กรก็เป็นองค์กรขนาด

ใหญ่ แต่พื้นที่ยังเป็นพืน้ที่ อบต.เดิมอยู่ แตอ่าคารมากขึ้น พืน้ที่เท่าเดิม 
 

/บุคลากรมากขึ้น… 
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บุคลากรมากขึ้น ขอขอบคุณท่านจริง ๆ เราจ าเป็นต้องใช้พื้นที่ รอบบริเวณสระน้ ามาแก้ไขปัญหาตรงนี้ ผมก็

ชาวบ้านมาบอกบ่อยว่าเข้าไปเทศบาลแล้ว ไม่มีที่จอดรถ ได้ประสานงาน ปภ.ให้เจ้าหนา้ที่เราจอดรถข้างนอก 

คิดว่าคงประสานท่านปลัด ผอ.กองคลัง และหัวหน้าส านักปลัด ว่าจะท าอย่างไรกับพื้นที่ด้านหลัง ที่ไม่ได้ใช้

ประโยชน์รอบสระน้ าให้มาใช้ประโยชน์ได้มากที่สุด  ตรงนี้ตอ้งด าเนินการใหไ้ด้  



สุดท้าย ถนนสายเบอร์เส้ง ถึงกิโล 0 ตามที่ท่าน สท.เขต 1 ได้บอกมาถนนสายนี้มันไม่ใช่ของเรา แต่เป็นของ  

อบจ. จะได้ประสานของบประมาณซ่อมแซม ที่ท่านบอกถูกต้องท่านอยู่ในพื้นที่  อาทิตย์หน้านี้ผม กับผอ.

กองช่างจะเข้าไปพบ ผอ. ผมก็ได้เข้าไปนั่งพูดคุยกับท่าน ผอ. 3-4 ครั้ง แล้ว  ก็ขอโอกาสให้เวลาผมนิดหนึ่ง 

อาทิตย์หน้าผมเข้าไปพบแล้ว ผมจะมาชี้แจงว่าผมท าอะไรบ้างท่านจะได้ชี้แจงชาวบ้าน  ผมมั่นใจว่าชาวบ้าน

ต้องรอค าตอบจากท่านแน่ เหมือนที่ท่าน สท.เขต 3 บอกจะเดินเข้าซอยก็ไม่กล้าเข้าไป เพราะไม่สามารถ

ตอบค าถามชาวบ้านได้ เราเป็น สท.เราต้องสู้กับปัญหา สาเหตุที่เรายังไม่ด าเนินการไม่เสร็จ เราต้องบอก

ชาวบ้านเข้าใจว่า พื้นที่สะเตงนอกกว้างพอสมควร การบริหารจัดการเราก็บอกความจริง อลิชาเลาะห์ ตามที่

ผมบอกค าว่า อบต.สะเตงนอก ต้องหายจากสะเตงนอกได้แล้ว เรามาร่วมกัน พิสูจน์กัน เวลาสี่ปีที่เราอยู่ใน

วาระครั้งนี ้เรามาพัฒนากัน 

ส่วนเรื่องอื่น ๆ ขอฝากเกี่ยวกับโควิด -19 ตามที่ผมได้แถลงนโยบายไปแล้ว ตอนนี้ โควิดในพื้นที่สะเตงนอก 

ได้ปิดแล้ว ภายในครอบครัว หมู่ 8 บ้านก าปงปูเกะ ปิดได้ 3 วันแล้ว  และทางเทศบาลก็ได้มีการแจกแมส

แล้ว ที่เราใส่กันอยู่นี่ และไปลงพื้นที่แล้ว ต้องขอบคุณทางสาธารณสุขด้วยที่ปิดกั้นกับการตอบสนอง  ส่วน

เรื่องของเครื่องบริโภคนี้ หมู่ 8 ปิดพื้นที่ 14 วัน แต่เราก็ได้รับความร่วมมือจากทางจังหวัด และนายอ าเภอ

ได้มาประชุมที่เทศบาล ก็มีประสานงานกันในเรื่องของพืน้ที่ นะครับโรคนี้อย่างที่เราเข้าใจกัน มองไม่ออก ติด

งา่ย ก็ต้องช่วยกันดูแลตัวเองด้วยนะครับ และหากทราบว่า มีพื้นที่ไหน หรือทราบพื้นที่ไหน มีพ่อ แม่ พี่น้อง 

คนไหนกลับมาจากต่างจังหวัด ขอให้แจ้งเจา้ของพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่บ้าน  อสม. นะครับ ไม่แจ้งไม่ได้นะ

ครับ เพราะโรคนี้มันจะลามไปเร็วมาก เริ่มจากวงเวียนรอบที่ 1 คือ  ครอบครัว  แล้วก็ลามไปวงเวียนรอบที่ 

2 คอื บ้านใกล้ ๆ  และวงเวียนรอบ  ที่ 3 เข้าชุมชนนี้แหละยากเลย ยากที่จะควบคุมได้ อย่างก าปงบูเกะ นี้ยัง

ดีอยู่ในวงเวียนที่ 1 อยู่ในเฉพาะครอบครัว ยังไม่ออกสู่ชุมชน ซึ่งผมได้ไปนั่งคุยมา  
 

/คิดว่าอยู่ในนั้นไม่เกินกว่า… 

              -24- 
 

คิดว่าอยู่ในนั้นไม่เกินกว่า  265 ชีวิต เยอะครับ มีครัวเรือน ประมาณ 65 ครัวเรือน ก็ต้องฝากทางหัวหน้า

ส านัก ว่าทางเทศบาลเราจะดูแลกันยังไง เพื่อให้พ่อ แม่ พี่ น้อง ที่ถูกไม่ให้ออกไปไหน  คงต้องมีการประชุม

หารือกัน เพื่อตอบโจทย์ตรงนี้ให้ได้ ฝากท่านสมาชิก ได้ประชาสัมพันธ์เรื่องโควิด นี้ โดยเฉพาะมัรกัส คน

สัญจรจากต่างจังหวัดเยอะ ถ้ามีคนมาจากพื้นที่เสี่ยง ให้ประสานผูใ้หญ่บ้าน อสม. ประสานผม หรอืผูบ้ริหาร

ฯ ทั้งหมดประสานได้  ทุกคน และเจ้าหน้าที่ที่ได้แนะน าตัวไป ได้ทุกคน เรามาช่วยกันท างาน ขอขอบคุณครับ 

ท่านประธานสภาฯ 
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดมี เรื่องอื่น ๆ โปรดยกมือ  เ ชิญครับ  

ประธานสภาเทศบาลฯ   เชญิสมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1  นายมะสดี   หะยียะปาร์  
 

นายมะสดี    หะยียะปาร์  เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ  คณะผูบ้ริหารฯ และสมาชิก

สภา 

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 เทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติ  ทุกท่าน  กระผม นายมะสดี   หะยียะปาร์  



สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่  1  ผมอยากจะประชาสัมพันธ์ แต่พอดีผมก็ได้ฟังท่านนายกเทศมนตรีฯ ได้พูด

ถึงโดวิด ของ หมู่ 8  ก็อยากเชิญชวนท่านสมาชิกฯ ท่านผูบ้ริหารฯ และผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน ถ้ามีโอกาส 

ท่านก็ไปเยี่ยมผูท้ี่ดูแล เฝ้าระวังอยู่ที่หน้ามัสยิด มีหลาย ๆ ท่าน มีทั้งผู้ใหญ่  อสม. ผู้ช่วย และก็ชาวบ้าน และ

มีเจ้าหน้าที่ทหาร และ อส. ด้วย ถ้าท่านมีโอกาสผมก็เชิญชวนท่านไปเยี่ยมจะมีของติดไม้ติดมือไปสัก

เล็กน้อยก็ไม่ว่า เพื่อเป็นก าลังใจท่านเหล่านั้น หรือจะไปเยี่ยมชาวบ้านเลย ก็ยินดี ชาวบ้านฝากขอบคุณมายัง

ทีมผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาฯ ชุดใหมด่้วย ว่า บริการเร็วดี ขอบคุณครับ 
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดมี เรื่องอื่น ๆ โปรดยกมือ  เ ชิญครับ  

ประธานสภาเทศบาลฯ  ไม่มี  ผมในฐานะประธานสภาฯ ขอขอบคุณทุกท่านที่มาประชุมในวันนี้  อย่างพร้อม

เพรียงกัน   และขอให้ช่วยกันดูแล ช่วยกันขอพรให้ทุกคน ในหมู ่8 ปลอดภัยจากโควิด  19 ครับ ขอปิดการ

ประชุม 
 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 

  ปิดประชุม    เวลา    14.15  น. 

 

                                                      (ลงช่ือ)                                      ผู้บันทึกรายงานการ

ประชุม 

                                                                 (นายมาหะมะรอสีดี   อุชะมิ) 

                                                         เลขานุการสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการตรวจสอบ 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมอืงสะเตงนอก 

สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ 1  (ครั้งที่ 1)  ประจ าปี  2564   

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่   14  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2564 

ของคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

เสนอ  สภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก 

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

1. ต้นเรื่อง 

  สภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  ได้มกีารประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก สมัยประชุม

สามัญ  สมัยที่ 1  (ครั้งที่ 1)  ประจ าปี  2564   เมื่อวันศุกร์ที่   14  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2564 
 

2. ข้อเท็จจรงิ /ความเห็นของคณะกรรมการฯ 

  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ  ได้ก าหนดตรวจสอบรายงานการประชุมสภา

เทศบาลฯ ดังกล่าวข้างต้น เมื่อวันจันทร์ที ่  24  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2564   เวลา 13.30 น.– 16.00 น.      

ณ  หอ้งประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  จ านวน     24      หนา้ แล้ว เห็นว่า ถูกต้อง  และครบถ้วน

ตรงตาม ที่ได้มกีารประชุมทุกประการ 
 

3. ข้อระเบียบ 

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. 2547  แก้ไข

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

  4. ข้อพิจารณา /ข้อเสนอแนะ 

  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  จึงขอรายงานมายัง สภาเทศบาลเมอืงสะเตงนอก 

เพื่อด าเนนิการต่อไป 

 

                                (ลงช่ือ)                          ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการ

ประชุม 

                                                (นายมะสดี   หะยียะปาร)์ 

                                     สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  เขต  1 
 

                                        (ลงชื่อ)                             คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                                                 (นายแวฮาซัน   แวหะยี) 

                                    สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงสะเตงนอก  เขต  1 
   

                                         (ลงชื่อ)                             คณะกรรมการตรวจรายงานฯ/เลขานุการ 

                                                      (นายอนันต์   ฮะ) 



                                   สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงสะเตงนอก  เขต  2 

 
 

การรับรองรายงานการประชุม 
 

   สภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  ได้มมีตริับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตง

นอก  สมัยประชุมสามัญ   สมัยที่ 1  (ครั้งที่ 1)   ประจ าปี   2564   เมื่อวันที ่  14   เดือน  พฤษภาคม    

พ.ศ.  2564  แล้ว 
 

  ในคราวประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก สมัยประชุม   สามัญ    สมัยที ่ 1   (ครั้งที่ 2  )   

ประจ าปี   2564 .  เมื่อวันจันทร์ที ่  31   เดือน  พฤษภาคม    พ.ศ.  2564    

 

 

                             (ลงช่ือ)                              ผูร้ับรองรายงานการ

ประชุม 

                              (นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ)์ 

                                    ประธานสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก 
 

 


