
 

 

  

 

 

 

 

   

ประกาศสภาเทศบาลเมอืงสะเตงนอก 

เรื่อง  รายงานผลการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ 3  (ครั้งที่ 1 )   

ประจ าปี  2564 

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

ตามที่ สภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  ได้เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  สมัยสามัญ 

สมัยที่ 3  ประจ าปี  2564  ตั้งแต่วันที่  15  สิงหาคม – 13  กันยายน  ๒๕64  มีก าหนดไม่เกินสามสิบวัน   

ซึ่งได้ด าเนินการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ 3 / 2564  (ครั้งที่ 1)       

ไปแล้ว   เมื่อวันที่  17  สงิหาคม  2564  นั้น   
 

บัดนี้  การประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ 3  (ครั้งที่ 1)  

ประจ าปี  2564  ได้ผ่านการรับรองรายงานการประชุมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว   รายละเอียดตามรายงานการ

ประชุมฯ ที่แนบท้ายนี้  
 

จงึประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน  
 

                     ประกาศ   ณ  วันที่     27    เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2564 

 
 

      

                         (นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์) 

                                ประธานสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 



บันทึกข้อความ 
 

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

ที่ ยล ๕๒๙๐๑.๑/ 22    วันท่ี     27    กันยายน  2564 
 

เรื่อง    ขอความรว่มมอืประชาสัมพันธ์รายงานผลการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  สมัยประชุม  

          สามัญ  สมัยที่ 3  (ครั้งที่ 1 )  ประจ าปี  2564 
 

เรยีน   หัวหน้าศูนย์ขอ้มูลข่าวสาร 
 

สิ่งที่สง่มาด้วย 1. ประกาศสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  จ านวน    1    ฉบับ 

  2. รายงานการประชุมสภาฯ    จ านวน    1    ชุด 
     

ตามที่ สภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  ได้เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  สมัยสามัญ 

สมัยที่ 3  ประจ าปี  2564  ตั้งแต่วันที่  15  สิงหาคม – 13  กันยายน  ๒๕64  มีก าหนดไม่เกินสามสิบวัน   

ซึ่งได้ด าเนินการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ 3 / 2564  (ครั้งที่ 1)       

ไปแล้ว   เมื่อวันที่  17  สงิหาคม  2564  นั้น   
    

  ในการนี้  สภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  จึงขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์รายงานผลการ

ประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ 3  (ครั้งที่1 )  ประจ าปี  2564   ดังกล่าว  

ลงเว็ปไซต์  www.satengnok.go.th  ให้ทราบโดยทั่วกัน  รายละเอียดปรากฏ ตามสิ่งที่สง่มาด้วยนี้ 
 

  จงึเรียนมาเพื่อพิจารณาด าเนนิการตอ่ไป 

 

 
 

                         (นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์) 

                                ประธานสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


  รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก 

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3  (คร้ังที่  1)  ประจ าปี  2564 

วันอังคารที่   17   เดือน  สิงหาคม   พ.ศ. 2564  เวลา  09.00  น. 

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก 

______________________ 
 

รายชื่อผู้มาประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1. นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ ประธานสภาเทศบาลฯ อับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์  

2. นายอดุลย์   แวโวะ    รองประธานสภาเทศบาลฯ อดุลย์   แวโวะ     

3. นายดาฮารี   ดอปอ สมาชิกสภาฯ  เขตที่ 1 ดาฮารี   ดอปอ  

4. นายแวฮาซัน   แวหะยี สมาชิกสภาฯ  เขตที่ 1 แวฮาซัน   แวหะยี  

5. นายไพศาล   ยะลาใด สมาชิกสภาฯ  เขตที่ 1 ไพศาล   ยะลาใด  

6. นายมะสดี   หะยียะปาร์ สมาชิกสภาฯ  เขตที่ 1 มะสดี   หะยียะปาร์  

7. นายอุสมาน   สาแม สมาชิกสภาฯ  เขตที่ 2 อุสมาน   สาแม  

8. นายอนันต์     ฮะ สมาชิกสภาฯ  เขตที่ 2 อนันต ์    ฮะ  

9. นายดอเลาะ   สะหัดอีต า สมาชิกสภาฯ  เขตที่ 2   ดอเลาะ   สะหัดอีต า  

10. นายสุพจน์   จันทร์เอียด สมาชิกสภาฯ  เขตที่ 2 สุพจน์   จันทร์เอียด  

11. นางสาวน าทัย   อินอ่อน สมาชิกสภาฯ  เขตที่ 2 น าทัย   อินอ่อน  

12. นายนพดล   ดวงแก้ว สมาชิกสภาฯ  เขตที่ 2 นพดล   ดวงแก้ว  

13. นายสูเพียน   มายี สมาชิกสภาฯ  เขตที่ 3 สูเพียน   มายี  

14. นายอดุลย์   สามะ สมาชิกสภาฯ  เขตที่ 3 อดุลย์   สามะ  

15. นายอุสมาน   มะแซ สมาชิกสภาฯ  เขตที่ 3      อุสมาน   มะแซ  

16. นายมาหะมะรอสีดี   อุชะมิ เลขานุการสภาเทศบาลฯ  มาหะมะรอสีด ี  อุชะมิ  

      

 

รายชื่อผู้ไม่มาประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง สาเหตุ หมายเหตุ 

1. นายกราซี   แวนะลัย สมาชิกสภาฯ  เขตที่ 1 ลาป่วย  

2 นายมูฮ าหมัดยากี   สามะ สมาชิกสภาฯ  เขตที่ 3      ลาป่วย  

3 นายเด๊ะซามัน   ยูโซ๊ะ สมาชิกสภาฯ  เขตที่ 3 ลาป่วย  

 

/มตี่อ... 
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รายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1. นายเสรี    เรืองกาญจน์ นายกเทศมนตรีฯ เสรี    เรอืงกาญจน์  

2. นายศรัณย์พล   ลฬีหาวงศ์ รองนายกเทศมนตรฯี ศรัณย์พล   ลฬีหาวงศ์  

3. นายอับดุลเล๊าะ  อาเย๊าะแซ รองนายกเทศมนตรฯี อับดุลเล๊าะ   อาเย๊าะแซ   

4. นางรัชนี    กาญจนานุชิต รองนายกเทศมนตรฯี รัชนี    กาญจนานุชิต  

5. นายนัฏศาสตร์   เลาะแม ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ นัฏศาสตร์   เลาะแม    

6. นายสุกรี   เจะ๊เงาะ เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ สุกรี   เจ๊ะเงาะ   

7. นายต่วนมาหามะอับดลูคอเดร ์ 

                            ต่วนกาจิ                                        
เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ ต่วนมาหามะอับดูลคอเดร ์

                       ต่วนกาจิ                                                                                                                                                      
 

8. นายอาฮาหมัด   ดือราแม รองปลัดเทศบาล อาฮาหมัด   ดอืราแม  

9. นางนุชนาฎ   จันทร์ขุน รองปลัดเทศบาล นุชนาฎ   จันทร์ขุน   

10. นางนริศรา   สาและ  ผูอ้ านวยการกองคลัง นรศิรา   สาและ  

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

12. นายบรรจง   ศรสีุข หัวหนา้ฝา่ยอ านวยการ บรรจง   ศรีสุข  

13. นายมุกตาร์   มายิ หัวหนา้ฝ่ายสง่เสริมการศึกษาฯ มุกตาร ์  มายิ รก.ผอ.กอง

การศึกษา 

14. นายภูวนาท   พรหมยอด หัวหนา้ฝา่ยพัฒนาชุมชน ภูวนาท   พรหมยอด รก.ผอ.กอง

สวัสดิการสังคม 

15. นายธิตวิัฒน์   ดอเลาะ นิตกิร ช านาญการ ธิติวัฒน ์  ดอเลาะ  

16. นางสาวสิรริัตน์   โชติ์สวัสดิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สิรริัตน ์  โชติ์สวัสดิ์  

17. นางสาวสุกัลยา   สมถวนิช เจ้าพนักงานธุรการ ชง. สุกัลยา   สมถวนิช  

18 นางสาวนิพาตีเมา๊ะ   บันสุรี เจ้าพนักงานธุรการ ปง. นิพาตีเม๊าะ   บันสุรี  

19 นางสาวนิชาภัทร   ศรนีวล เจ้าพนักงานพัสดุ ชง. นิชาภัทร   ศรนีวล  

     

     

     
 

หมายเหตุ  ผูม้าประชุม    16     คน  ผูไ้ม่มาประชุม           - คน 

  ผูล้าประชุม    3          คน  ผูเ้ข้าร่วมประชุม           19 คน 

 

/เปิดประชุม... 
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เปิดประชุม เวลา   09.00  น. 
  
นายมาหะมะรอสีดี   อุชะมิ  บัดนี ้ ถึงเวลาประชุมสภาเทศบาลเมอืงสะเตงนอกและมีท่านสมาชิก

เลขานุการสภาเทศบาลฯ  สภาเทศบาลฯ อยู่ในที่ประชุม ครบองค์ประชุม   ขอเรียนเชญิ  ท่านประธาน  

สภาเทศบาลฯ ได้เปิดประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 

ครับ   
 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ เรียน  คณะผูบ้ริหารฯ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  พนักงานเทศบาลฯ และผู้เข้า       

ประธานสภาเทศบาลฯ  ร่วมประชุม ทุกท่าน  กระผม  นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์  ประธานสภา 

เทศบาลฯ  บัดนี ้ ถึงเวลาประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  กระผม ขอเปิด

การประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 

1)  ประจ าปี  2564  ในวันอังคารที่  17  เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2564เวลา  

09.00  น.   ณ   หอ้งประชุมสภาเทศบาลเมอืงสะเตงนอก 
 

ระเบียบวาระที่  1  เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์   1.1  กองคลังเทศบาลเมอืงสะเตงนอก ได้ด าเนินการขออนุมัตลิดยอดลูกหนี้ 

ประธานสภาเทศบาลฯ   และปรับปรุงบัญชีลูกหนีภ้าษีบ ารุงท้องที่  ประจ าปีงบประมาณ  2563   

    ทั้งหมด  456  ราย จ านวนเงิน  242,640.-  ให้ถูกต้องตามความเป็นจริง 

จึงแจ้งที่ประชุมสภาฯ มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน  รายละเอียดตามเอกสารที่ 1 

เชญิผูบ้ริหารฯ ชีแ้จง 
 

นางรัชนี   กาญจนานุชิต  เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิก  รอง

นายกเทศมนตรีฯ  สภาเทศบาลฯ ที่ เคารพ ทุกท่าน  ดิฉัน  นางรัชนี   กาญจนานุชิต 

รองนายกเทศมนตรเีมืองสะเตงนอก  กองคลัง เทศบาลเมืองสะเตงนอก  

ตามรายงานการประชุมปิดตรวจ  ส าหรับการตรวจสอบรายงานการเงินของ

เทศบาลเมืองสะเตงนอก  งวดประจ าปีงบประมาณ  2563  มีลูกหนี้ค่าภาษี

บ ารุงท้องที่คงค้าง ตั้งแต่ปี  2541-2542  จ านวน  9,854 ราย  498,492.80 

บาท  บางรายขาดอายุความ  เสนอแนะให้เร่งรัดติดตามจัดเก็บลูกหนี้ค้าง

ช าระ กรณีที่ขาดอายุความให้รวบรวมเอกสารและด าเนินการตามหนังสือกระ

ทวงมหาดไทย ที่  มท 0808.4/ว 4772 ลงวันที่  23 ธันวาคม 2552 เรื่อง 

หลักเกณฑ์การจ าหน่ายหนี้สูญ การลดยอดลูกหนี้ค้างช าระ และวิธีการบันทึก

บัญชี ของ อปท. จากการตรวจสอบรายละเอียดลูกหนี้ค้างช าระทั้งหมด 

ปรากฏว่า มีลูกหนี้ค่าภาษีบ ารุงท้องที่ค้างช าระโดยไม่มีมูลหนี้หรอื 

/จัดเก็บข้อมูลผิดพลาด... 
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จัดเก็บข้อมูลผดิพลาด และได้บันทึกบัญชีเป็นรายได้ประจ าปีไว้แล้ว 456  ราย 

จ านวน  242,640  บาท ท าให้มียอดลูกหนี้ค้างช าระไม่ตรงตามความเป็นจริง 

ให้ อปท. ปรับลดยอดลูกหนี้ค้างช าระตามความเป็นจริงได้ โดยให้เสนอ

ผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติ และแจ้งสภาท้องถิ่น ทราบ ซึ่งกองคลัง ได้ด าเนินการ

แล้ว จงึแจง้ที่ประชุมสภาฯ เพื่อทราบโดยทั่วกัน 
 

มติท่ีประชุม   รับทราบ 
 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์   1.2 เชิญนายกเทศมนตรีฯ ได้ช้ีแจงถึง เปอร์เซ็นการฉีดวัคซีนของเทศบาล   

ประธานสภาเทศบาลฯ  เมืองสะเตงนอก 
  

นายเสรี   เรืองกาญจน์   เรีย น   ท่านป ระธานสภา เทศบาลฯ  คณ ะผู ้บ ริห ารฯ  และสมาชิก

นายกเทศมนตรีฯ  สภาเทศบาลฯ ที่ เคารพ ทุกท่าน  กระผม  นายเสรี   เรืองกาญจน์   

นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก ในส่วนของข้าราชการ พนักงานจ้าง และ

 สมาชิกสภาเทศบาลฯ เทศบาลเมอืงสะเตงนอกได้ฉีดวัคซีน ไปแล้วประมาณ 

80 % เหลืออกีประมาณ 20 % ผมมั่นใจว่าจะครบ 100 % ภายในเดือนนี้ ต้อง

จบครับ เพราะว่าเราซือ้วัคซีนชิโนฟารม์มา ให้เจา้หนา้ที่เราที่ยังไม่ได้ฉีด 

ได้ฉีดกัน ยกเว้น ที่แพทย์หรอืหมอห้ามฉีดก็ยกเว้นไว้ นอกจากนี ้ตอ้งฉีดทุก

 คน ขอบคุณครับ 
 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ ์  1.3  ขอให้เลขานุการสภาฯ ได้อ่านหนังสอืค าสั่งจังหวัดยะลา ถึงแนวทางการ 

ประธานสภาเทศบาลฯ  จัดประชุมของสว่นราชการ 
 

นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะมิ ตามหนังสือจังหวัดยะลา  ด่วนที่สุด ที่ ยล 0018. 1/ ว7344   ลงวันที่ 11 

เลขานุการสภาเทศบาลฯ สิงหาคม  2564  เรื่อง การบังคับใช้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ 

    ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ว่าด้วยการจัดประชุม

    ของสว่นราชการ หนว่ยงานของรัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ผู้วา่ 

    ราชการจังหวัดยะลา ในฐานะผูก้ ากับการบริหารราชการในสถานการณ์ 

    ฉุกเฉินในเขตท้องที่จังหวัดยะลา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

    โรคติดต่อจังหวัดยะลา ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2564 จึงออก

    ค าสั่งศูนย์บริหารสถานการณโ์ควิด-19 จังหวัดยะลา มีรายละเอียด ดังนี้ 

ค าสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด – 19 จังหวัดยะลา 

ที่  218 / 2564  

เรื่อง  การบังคับใช้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019  

(COVID-19) วา่ด้วยการจัดประชุมของสว่นราชการ หน่วยงานของรัฐ และองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 

                                                 -----------------------                     /ตามท่ีนายกรัฐมนตรี... 
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  ตามที่นายกรัฐมนตรี ได้ลงนามในข้อก าหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชก าหนด 

การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 30) และศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 

จังหวัดยะลา ได้ออกค าสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด – 19 จังหวัดยะลา ที่  205 / 2564  เรื่อง  การ

ด าเนินการตามข้อก าหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชก าหนด การบริหารราชการในสถานการณ์

ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 30) ลงวันที่ 2  สิงหาคม 2564 นัน้ 

  เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่

จังหวัดยะลา ยังมีการตรวจพบผูต้ิดเชื้อรายใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การเฝา้ระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่

ระบาดของโรคเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 22 มาตรา 34และ

มาตรา 35  แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558   ประกอบข้อก าหนดออกตามความใน มาตรา 9 แห่ง

พระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1 ถึงฉบับที่ 30 ที่เกี่ยวข้อง)  

ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ในฐานะผู้ก ากับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตท้องที่จังหวัดยะลา 

โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดยะลา ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2564 จึง

ออกค าสั่งให้ถือปฏิบัติดังตอ่ไปนี้ 

  การจัดประชุมของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งหัวหน้า

หน่วยงานสามารถด าเนินการได้ตามข้อก าหนดฯ ฉบับที่ 30 ข้อ 5 (5) แต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค

อย่างเคร่งครัด และเพื่อให้การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) จังหวัดยะลา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  จึงก าหนดให้กรณีที่หน่วยงานจะจัดการประชุมโดย

วิธีการเชิญผู้เข้าร่วมประชุม มาประชุมร่วมกันในห้องประชุม ผู้เข้าประชุมจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีน

มาแล้วเท่านั้น หากมีความจ าเป็นจะต้องให้ผู้ที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนเข้าร่วมประชุม หน่วยงานต้องจัดให้ผู้ที่

ไม่ได้ฉีดวัคซีนร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการจัดประชุมจะต้องถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่

สาธารณสุขก าหนดอย่างเคร่งครัด 
 

  ทั้งนี ้ ตัง้แต่วันที่  11  สงิหาคม  พ.ศ. 2564  เป็นต้นไป 
 

    สั่ง  ณ  วันที่  11  สงิหาคม  พ.ศ.  2564 

 

       ชัยสิทธิ์   พานิชพงศ ์

             (นายชัยสิทธิ์   พานชิพงศ)์ 

                                                                     ผูว้่าราชการจังหวัดยะลา 

                                                          ประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัดยะลา 

                                              ผูก้ ากับการบริหารราชการในสถานการณฉ์ุกเฉินจังหวัดยะลา 
    

 

/นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์... 
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นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ ์  1.4  แนะน าพนักงานใหม่ 

ประธานสภาเทศบาลฯ  -นายภูวนาท   พรหมยอด     หัวหนา้ฝา่ยพัฒนาชุมชน 

    -นางสาวนิชาภัทร   ศรีนวล เจ้าพนักงานพัสดุ ช านาญงาน 

ขอให้แนะน าตัวเป็นรายบุคคล เชญิครับ 
 

นายภูวนาท   พรหมยอด เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิก  

หัวหนา้ฝา่ยพัฒนาชุมชน สภา เทศบ าลฯ  ผู ้ เ ค ารพ  ทุก ท่าน  กระผม  นายภูวนาท   พรหมยอด

ต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน  โอนย้ายมาด ารงต าแหน่ง หัวหน้าฝ่าย

พัฒนาชุมชน รักษาการผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม ดั้งเดิมเป็นคน  ยะลา 

แต่ก าเนิด คิดว่าความรู้ความสามารถที่มี  จะสามารถช่วยขับเคลื่อนนโยบาย

ของคณะผู้บริหารฯ และตามที่ได้ผ่านการคัดกรองจากสภาฯแห่งนี้เป็นอย่างดี 

ขอบคุณครับ  
 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ ์  ขอบคุณครับ ต่อไปเชญิ เจ้าพนักงานพัสดุ  

ประธานสภาเทศบาลฯ 
 

นางสาวนิชาภัทร   ศรนีวล เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิก  

เจ้าพนักงานพัสดุ ช านาญงาน สภา เท ศบ าล ฯ  ผู ้ เ ค ารพ  ท ุก ท่าน  ดิฉัน  นางสาวนิชาภัทร   ศรีนวล

ต าแหน่ง เจา้พนักงานพัสดุ ช านาญงาน ย้ายมาจากเทศบาลต าบลเมืองรามันห ์

ขอบคุณค่ะ  
 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ ์  ขอบคุณครับ     

ประธานสภาเทศบาลฯ  1.4  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ขอลาป่วย  ดังนี้ 

-นายกราซี   แวนะลัย         สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขตที่  1 

-นายมูอ าหมัดยากี   สามะ   สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขตที่  3 

-นายเด๊ะซามัน   ยูโซ๊ะ         สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขตที่  3  
 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 2  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 (คร้ังที่  1)  ประจ าปี  2564  เมื่อวันท่ี   30 

ประธานสภาเทศบาลฯ  เดือน  มิถุนายน   พ.ศ. 2564   

 -ส าเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก สมัยประชุมสามัญ 

 สมัยที่  2  ประจ าปี  2564 (ครั้งที่ 1)  วันที่  30  เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2564   

ซึ่งได้จัดส่งใหท้่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ เป็นการล่วงหน้าแล้ว   เพื่อให้ท่าน 

/สมาชิกสภาเทศบาลฯ... 
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 สมาชิกสภาเทศบาลฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้องแล้ ว ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. 2547  

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

สภาเทศบาลฯ ท่านใด  มีข้อแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติม  รายงานการ

ประชุมครั้งที่แล้ว  ขอโปรดยกมอื  ไม่ม ีเชญิเลขานุการสภาฯ   
  

นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะมิ เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ 

เลขานุการสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ  องค์ประชุมครบ ต่อไปจะขอมตทิี่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลฯ  

ท่านใด  ให้การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก สมัย

ประชุมสามัญ  สมัยที่   2  ประจ าปี   2564 (ครั้งที่  1)  วันที่   30  เดือน 

มิถุนายน  พ.ศ. 2564  โปรดยกมือ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด  ไม่ให้การ

รับรองรายงานการประชุมฯ  โปรดยกมอื  
                                                                  

มติท่ีประชุม   -ผู้ให้การรับรองรายงานการประชุม            14     เสียง 

    -ผู้ไม่ให้การรับรองรายงานการประชุม  -     เสียง 

    -งดออกเสียง               1     เสียง 
 

เป็นอันว่า  ที่ประชุมมีมติ  ให้การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล

เมืองสะเตงนอก สมัยประชุมสามัญ   สมัยที่  2  ประจ าปี  2564 (ครั้งที่ 1)  

วันที่  30  เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2564      
  

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)  พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 

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

/กับระเบียบกระทรวงมหาดไทย… 
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กับระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563  ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า

ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. 2547  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2)  

พ.ศ. 2554  ข้อ 45   (ตามเอกสารร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และเอกสารประกอบการพิจารณาฯ  ที่ได้ส่ง

ให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน) ผู้ เสนอญัตตินี้   คือ  นายเสรี   เรืองกาญจน์  

นายกเทศมนตรีเมอืงสะเตงนอก    

พิจารณาวาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ตามข้อบังคับการประชุมสภาฯ ข้อ 47 

เนื่องจากสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก จะต้องพิจารณาร่างเทศบัญญั ติ

งบประมาณรายจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2565  เป็น  3  วาระ ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. 2547  

แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  2)  พ.ศ. 2554  ข้อ 45  ซึ่งในวันนี้จะเป็นการ

พิจารณาในวาระที่ 1  คือ  ขั้นรับหลักการร่างเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ตามข้อบังคับการประชุมสภาฯ 

ข้อ 47  ขอเชิญ  นายเสรี   เรืองกาญจน์  นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก   ผู้

เสนอญัตติ  ชี้แจงหรอืแถลงหลักการและเหตุผล  ขอเรยีนเชิญ 
      

นายเสรี   เรืองกาญจน์   เรีย น   ท่านป ระธานสภา เทศบาลฯ  คณ ะผู ้บ ริห ารฯ  และสมาชิก

นายกเทศมนตรีฯ  สภาเทศบาลฯ ที่ เคารพ ทุกท่าน  กระผม  นายเสรี   เรืองกาญจน์   

นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก  ขอชี้แจงค าแถลงประกอบงบประมาณ

รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  ในส่วนที่ 1  ดังนี้ 

1. สถานะการคลัง 

         1.1  งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

     ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ณ  วันที่  30  กันยายน พ.ศ. 2564 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลเมอืงสะเตงนอก) มีสถานะการเงนิ 

ดังนี้  

     1.1.1  เงนิฝากธนาคาร    จ านวน    80,139,054.08  บาท 

     1.1.2  เงินสะสม     จ านวน   220,944,859.24  บาท 

 

/1.1.3  เงินทุนส ารองเงนิสะสม… 
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     1.1.3  เงนิทุนส ารองเงนิสะสม    จ านวน    30,124,202.73   บาท 

     1.1.4  รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพัน และยังไม่ได้เบิกจา่ย 

                     จ านวน  6  โครงการ    รวม         7,320,356.12  บาท 

     1.1.5  รายการที่ได้กันเงินไว้ โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน  

                    จ านวน   2  โครงการ   จ านวน       9,190.10  บาท 

             1.2  เงนิกู้คงค้าง     จ านวน    26,666,422.91  บาท 

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ  2563  

        (1) รายรับจริง    จ านวน  151,123,104.43  บาท  ประกอบด้วย 

             -หมวดภาษีอากร  จ านวน      1,171,204.24   บาท 

             -หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 

            จ านวน      2,151,171.79   บาท 

            -หมวดรายได้จากทรัพย์สิน   จ านวน       507,964.09   บาท 

             -หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และการพาณิชย์ 

            จ านวน                  0.00   บาท 

             -หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด     จ านวน            3,780.00   บาท 

             -หมวดรายได้จากทุน     จ านวน            1,000.00   บาท 

             -หมวดภาษีจัดสรร  จ านวน    54,503,081.31   บาท 

             -หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป     จ านวน    92,784,903.00   บาท  

     (2) เงนิอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 

            จ านวน        965,472.92   บาท 

       (3) รายจ่ายจริง   จ านวน   137,881,547.28  บาท  ประกอบด้วย 

             -งบกลาง   จ านวน    34,456,400.35   บาท 

             -งบบุคลากร      จ านวน    44,965,507.15   บาท 

             -งบด าเนินงาน      จ านวน    36,958,351.05   บาท 

             -งบลงทุน          จ านวน    15,456,380.00   บาท 

-งบเงินอุดหนุน      จ านวน      6,047,908.73   บาท 

             -งบรายจ่ายอื่น      จ านวน                  0.00   บาท 

       (4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงนิอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 

            จ านวน         945,472.92   บาท 

       (5) มีการจ่ายเงนิสะสมเพื่อด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ 

           จ านวน    13,756,048,00   บาท 

/(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงนิทุน... 
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       (6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม    จ านวน    0.00   บาท 

    (7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงนิกู้  จ านวน                  0.00   บาท 
     

ค าแถลงงบประมาณ   

ประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 

เทศบาลเมืองสะเตงนอก   อ าเภอเมอืงยะลา   จังหวัดยะลา 

รายรับ รายรับจริง ปี 2563 ประมาณการ ป ี2564  ประมาณการ ป ี2565 

รายได้ที่จัดเก็บเอง    

  -หมวดภาษีอากร 1,171,204.24  4,312,000.00 10,560,000.00 

  -หมวดค่าธรรมเนยีม ค่าปรับ และใบอนุญาต 2,151,171.79 2,560,800.00 2,831,600.00 

  -หมวดรายได้จากทรัพย์สนิ 507,964.09 421,000.00 522,000.00 

  -หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 3,780.00 3,000.00 5,500.00 

  -หมวดรายได้จากทุน 1,000.00 1,000.00 1,000.00 

รวมรายได้จัดเก็บเอง 3,835,120.12 7,297,800.00 13,920,100.00 

รายได้ที่รฐับาลเก็บแล้วจดัสรรให้ อปท.    

  -หมวดภาษีจัดสรร 54,503,081.31  92,015,900.00 98,487,795.00 

รวมรายไดท้ี่รัฐบาลเก็บแลว้จัดสรรให้ อปท. 54,503,081.31 92,015,900.00 98,487,795.00 

รายได้ที่รฐับาลอุดหนนุให้ อปท.    

  -หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 92,784,903.00 100,579,900.00 98,415,000.00 

รวมรายไดท้ี่รัฐบาลอดุหนุนให้ อปท. 92,784,903.00 100,579,900.00 98,415,000.00 

รวม 151,123,104.43 199,893,600.00 210,822,895.00 
              

ค าแถลงงบประมาณ 

                     ประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 

รายจ่าย รายจ่ายจริง ปี 2563 ประมาณการ ป ี2564  ประมาณการ ป ี2565 

จ่ายจากงบประมาณ    

  -งบกลาง 34,456,400.35 44,421,351.00 40,314,795.00 

  -งบบุคลากร 44,965,507.19 55,207,649.00 63,460,660.00 

  -งบด าเนนิการ 36,958,351.05 52,827,600.00 61,985,540 

  -งบลงทุน 15,456,380.00 39,374,300.00 37,151,400.00 

  -งบเงินอุดหนุน 6,047,908.73 8,062,700.00 7,885,500.00 

รายจ่ายจากงบประมาณ 137,884,547.28 199,893,600.00 210,797,895.00 
 

 

-ในส่วนที่ 2 เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ. 2565  ดังนี้ 
 

/บันทึกหลักการ… 
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บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 

ของเทศบาลเมืองสะเตงนอก   อ าเภอเมืองยะลา   จังหวัดยะลา 
 

ด้าน ยอดรวม 

ด้านบริหารทั่วไป  

    -แผนงานบริหารงานทั่วไป 44,300,580 

    -แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2,084,600 

ด้านบริการชุมชนและสังคม  

    -แผนงานการศกึษา 39,199,800 

    -แผนงานสาธารณสุข 18,820,640 

    -แผนงานสังคมสงเคราะห์ 3,168,000 

    -แผนงานเคหะและชุมชน 54,482,800 

    -แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 680,000 

    -แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 7,316,640 

ด้านการเศรษฐกิจ  

    -แผนงานการเกษตร 330,000 

    -แผนงานการพาณิชย์ 100,000 

ด้านการด าเนินงานอื่น  

    -แผนงานงบกลาง 40,314,795 

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 210,797,895.00 
     

รายละเอียดปลีกย่อยต่าง ๆ ปรากฏใน ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจา่ย

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  ที่อยู่ในมือของทุกท่าน  ขอขอบคุณครับ 
 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มขี้ออภิปรายซักถาม ในญัตติที่ 5.1 นี้ ขอโปรด

ประธานสภาเทศบาลฯ  ยกมอื เมื่อไม่มี ขอเชิญ เลขานุการสภาฯ 
 

นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะมิ เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ 

เลขานุการสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ  องค์ประชุมครบ ต่อไปจะขอมตทิี่ประชุม  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  

ท่านใด  อนุมัติเห็นชอบ ในวาระที่  1  ขั้นรับหลักการ ร่างเทศบัญญัติ งบประมาณ

รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ขอโปรดยกมือ  สมาชิกสภา

เทศบาลฯ ท่านใด  ไม่อนุมัติเห็นชอบ ในวาระที่  1  ขั้นรับหลักการ  

/ร่างเทศบัญญัติงบประมาณ... 
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ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ขอโปรด

ยกมอื  
                                                                  

มติท่ีประชุม -อนุมัติเห็นชอบในวาระที่  1  ขั้นรับหลักการ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565      จ านวน       14     เสียง 

-ไม่อนุมัติเห็นชอบในวาระที่  1  ขั้นรับหลักการ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565      จ านวน        -     เสียง 

    -งดออกเสียง     จ านวน       1      เสียง 
 

เป็นอันว่า  ที่ประชุมมีมติ  อนุมัติเห็นชอบในวาระที่  1  ขั้นรับหลักการ  ร่าง

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
  

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ 5.2 ญัตติ เพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ

ประธานสภาเทศบาลฯ  งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565  จ านวนไม่นอ้ย 

    กว่า 3  คน  แตไ่ม่เกิน  7  คน  ตามข้อบังคับการประชุมสภาฯ ข้อ 49 และ 

อ 105 (3)   เชญิ เลขานุการสภาฯ      

นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะมิ เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ 

เลขานุการสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ  เป็นการเพิ่มญัตติขอให้สมาชิกสภาเทศบาลฯ ได้เสนอว่า จะแตง่ตัง้ 

คณะกรรมการแปรญัตติ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี

งบประมาณ  พ.ศ.  2565   จ านวนกี่คน  ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลฯ เสนอ  

โปรดยกมอื  เชญิ  นายแวฮาซัน   แวหะยี  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
 

นายแวฮาซัน   แวหะยี    เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลฯ ที่ เคารพ  คณะผู้บริหารฯ  

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 สมาชิกสภาเทศบาลฯ และผู้ เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน  กระผม   

                                         นายแวฮาซัน   แวหะยี  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่  1  ขอเสนอ  จ านวน   

7  คน  ขอผูร้ับรอง 
 

ผู้รับรอง  1.   นายมะสดี   หะยียะปาร์  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 

  2.  นายดาฮารี   ดอปอ   สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 

 3.  นายอนันต์   ฮะ    สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 

 4.  นายดอเลาะ   สะหัดอีต า  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 

 5.  นายสูเพียน    มายี   สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 

 6.  นายอุสมาน   มะแซ       สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3  

/นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์... 
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นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด  มคีวามเห็นเป็นอย่างอื่น ขอโปรดยกมอื

ประธานสภาเทศบาลฯ  เมื่อไม่มี ขอเชิญ เลขานุการสภาฯ 
 

นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะมิ เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ 

เลขานุการสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ  องค์ประชุมครบ ต่อไปจะขอมตทิี่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลฯ   

ท่านใด เห็นชอบให้แต่ งตั้ งคณะกรรมการแปรญั ตติ ร่างเทศบัญญั ติ 

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565   จ านวน  7  คน  

โปรดยกมือ   สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่ าน ใด  ไม่ เห็ นชอบ ให้ แต่ งตั้ ง

คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ  พ.ศ. 2565  จ านวน   7  คน  โปรดยกมอื 
         

มติท่ีประชุม    -เห็นชอบให้ แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ  

    งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  จ านวน  7  คน 

          จ านวน     14    เสียง 

    -ไม่เห็นชอบ    จ านวน      -    เสียง 

    -งดออกเสียง    จ านวน      1    เสียง 
 

เป็นอันว่า  ที่ประชุมมีมติ  เห็นชอบให้ แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศ

บัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เป็นจ านวน    

7  คน 
   

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ ต่อไป  ขอเชญิสมาชิกสภาเทศบาลฯ  ได้เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ   

ประธานสภาเทศบาลฯ   ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 

โดยขอใหเ้สนอทีละคน  พร้อมขอผู้รับรอง จ านวน ไม่น้อยกว่า  2  คน  ขอเชิญ  

เสนอชื่อ คนที่  1  พร้อมขอผูร้ับรอง    
  

นายมะสดี   หะยียะปาร์  เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลฯ  ที่ เคารพ  คณะผู้บริหารฯ  และ

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 สมาชิกสภาเทศบาลฯ และผู้ เข้าร่วมประชุม  ทุกท่าน   

กระผม  นายมะสดี   หะยียะปาร์  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขตที ่ 1   ขอเสนอ

ชื่อ  นายแวฮาซัน   แวหะยี   สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที ่ 1  เป็น

คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ  พ.ศ. 2565  คนที่ 1  ขอผูร้ับรองดว้ย  
 

ผู้รับรอง  1.  นายดาฮารี   ดอปอ          สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 

/2. นายสุพจน์    จันทร์เอียด... 
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 2. นายสุพจน์    จันทร์เอียด    สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 

 3. นางสาวน าทัย   อนิอ่อน  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2  

 4. นายนพดล   ดวงแก้ว  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 

 5. นายอดุลย์   สามะ   สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 

 6. นายอุสมาน   มะแซ   สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 
 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด  มคีวามเห็นเป็นอย่างอื่น  ขอโปรดยกมอื

ประธานสภาเทศบาลฯ  ไม่ม ี ต่อไปขอเชญิ  เสนอชื่อ คนที่  2  พร้อมขอผู้รับรอง    
 

นายอนันต์   ฮะ   เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลฯ  ที่ เคารพ  คณะผู้บริหารฯ  และ

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 สมาชิกสภาเทศบาลฯ และผู้ เข้าร่วมประชุม  ทุกท่าน   

กระผม  นายอนันต์   ฮะ   สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขตที ่ 2   ขอเสนอชื่อ   

นายดาฮารี   ดอปอ   สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขตที ่ 1  เป็นคณะกรรมการแปร

ญัตติรา่งเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  

คนที่ 2  ขอผูร้ับรองดว้ย  
 

ผู้รับรอง  1.  นายแวฮาซัน   แวหะยี         สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 

 2. นายดอเลาะ   สะหัดอีต า    สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 

 3. นายอุสมาน   สาแม   สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2  

 4. นายอดุลย์   สามะ   สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 

 5. นายอดุลย์   แวโวะ   สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 

 6. นายอุสมาน   มะแซ   สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 
 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด  มคีวามเห็นเป็นอย่างอื่น  ขอโปรดยกมอื

ประธานสภาเทศบาลฯ  ไม่ม ี ต่อไปขอเชญิ  เสนอชื่อ คนที่  3  พร้อมขอผู้รับรอง    
 

นายแวฮาซัน   แวหะยี  เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลฯ  ที่ เคารพ  คณะผู้บริหารฯ  และ

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 สมาชิกสภาเทศบาลฯ และผู้ เข้าร่วมประชุม  ทุกท่าน   

กระผม  นายแวฮาซัน   แวหะยี   สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขตที ่ 1   ขอเสนอ

ชื่อ  นายมะสดี   หะยียะปาร์   สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที ่ 1  เป็น

คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565  คนที่ 3  ขอผู้รับรองดว้ย  
 

ผู้รับรอง  1.  นายดาฮารี   ดอปอ         สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 

/2. นายดอเลาะ   สะหัดอีต า… 
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 2. นายดอเลาะ   สะหัดอีต า    สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 

 3. นายอุสมาน   สาแม   สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2  

 4. นายอนันต์   ฮะ   สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 

 5. นายอดุลย์   แวโวะ   สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 

 6. นายอุสมาน   มะแซ   สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 
 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด  มคีวามเห็นเป็นอย่างอื่น  ขอโปรดยกมอื

ประธานสภาเทศบาลฯ  ไม่ม ี ต่อไปขอเชญิ  เสนอชื่อ คนที่  4  พร้อมขอผู้รับรอง    
 

นายดอเลาะ   สะหัดอีต า เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลฯ  ที่ เคารพ  คณะผู้บริหารฯ  และ

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 สมาชิกสภาเทศบาลฯ และผู้ เข้าร่วมประชุม  ทุกท่าน   

กระผม  นายดอเลาะ   สะหัดอีต า  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขตที ่ 2 ขอเสนอ

ชื่อ นายอนันต์   ฮะ   สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที ่ 2   เป็นคณะกรรมการ  

แปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 

2565  คนที่ 4  ขอผู้รับรองด้วย  
 

ผู้รับรอง 1.  นายดาฮารี   ดอปอ         สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 

 2. นายสุพจน์    จันทร์เอียด    สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 

 3. นางสาวน าทัย   อนิอ่อน  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2  

 4. นายนพดล   ดวงแก้ว  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 

 5. นายอดุลย์   แวโวะ   สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 

 6. นายอุสมาน   มะแซ   สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 
 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด  มคีวามเห็นเป็นอย่างอื่น  ขอโปรดยกมอื

ประธานสภาเทศบาลฯ  ไม่ม ี ต่อไปขอเชญิ  เสนอชื่อ คนที่  5  พร้อมขอผู้รับรอง    
 

นายอดุลย์   สามะ  เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลฯ  ที่ เคารพ  คณะผู้บริหารฯ  และ

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 3 สมาชิกสภาเทศบาลฯ และผู้ เข้าร่วมประชุม  ทุกท่าน   

กระผม  นายอดุลย์   สามะ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขตที ่ 3  ขอเสนอชื่อ 

นายอดุลย์   แวโวะ   สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที ่ 3   เป็นคณะกรรมการ  

แปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 

2565  คนที่ 5  ขอผู้รับรองด้วย  
 

ผู้รับรอง 1.  นายแวฮาซัน   แวหะยี         สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 

/2. นายไพศาล   ยะลาใด... 
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 2. นายไพศาล   ยะลาใด    สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 

 3. นางสาวน าทัย   อนิอ่อน  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2  

 4. นายนพดล   ดวงแก้ว  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 

 5. นายสูเพียน   มายี    สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 

 6. นายอุสมาน   มะแซ   สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 
 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด  มคีวามเห็นเป็นอย่างอื่น  ขอโปรดยกมอื

ประธานสภาเทศบาลฯ  ไม่ม ี ต่อไปขอเชญิ  เสนอชื่อ  คนที่  6  พร้อมขอผูร้ับรอง    
 

นายสูเพียน   มายี  เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลฯ  ที่ เคารพ  คณะผู้บริหารฯ  และ

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 3 สมาชิกสภาเทศบาลฯ และผู้ เข้าร่วมประชุม  ทุกท่าน   

กระผม  นายสูเพียน   มายี   สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขตที ่ 3  ขอเสนอชื่อ  

นายอดุลย์   สามะ   สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที ่ 3   เป็นคณะกรรมการแปร

ญัตติรา่งเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  

คนที่ 6  ขอผูร้ับรองดว้ย  
 

ผู้รับรอง 1.  นายดาฮารี   ดอปอ         สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 

 2. นายไพศาล   ยะลาใด    สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 

 3. นายดอเลาะ   สะหัดอีต า  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2  

 4. นายอนันต์   ฮะ   สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 

 5. นายสูเพียน   มายี    สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 

 6. นายอุสมาน   มะแซ   สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 
 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด  มคีวามเห็นเป็นอย่างอื่น  ขอโปรดยกมอื

ประธานสภาเทศบาลฯ  ไม่ม ี ต่อไปขอเชญิ  เสนอชื่อ คนที่  7  พร้อมขอผู้รับรอง    
 

นายอดุลย์   แวโวะ  เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลฯ  ที่ เคารพ  คณะผู้บริหารฯ  และ

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 3 สมาชิกสภาเทศบาลฯ และผู้ เข้าร่วมประชุม  ทุกท่าน   

กระผม  นายอดุลย์   แวโวะ   สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขตที ่ 3  ขอเสนอชื่อ  

นายดอเลาะ   สะหัดอีต า   สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที ่ 2   เป็น

คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ  พ.ศ. 2565  คนที่ 7  ขอผูร้ับรองด้วย  
 

ผู้รับรอง 1.  นายดาฮารี   ดอปอ         สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 

/2. นายไพศาล   ยะลาใด… 
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 2. นายไพศาล   ยะลาใด    สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 

 3. นายมะสดี   หะยียะปาร์  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1  

 4. นายอนันต์   ฮะ   สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 

 5. นายสูเพียน   มายี    สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 

 6. นายอุสมาน   มะแซ   สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 
 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด  มคีวามเห็นเป็นอย่างอื่น  ขอโปรดยกมอื ไม่มี

ประธานสภาเทศบาลฯ  สภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  ได้มมีตคิัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ 

ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 เป็นที่

เรียบร้อยแลว้  เป็นจ านวน  7  คน  ดังนี้   

     1. นายแวฮาซัน    แวหะยี สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขตที่ 1 

     2. นายดาฮารี      ดอปอ สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขตที่ 1 

3. นายมะสดี    หะยียะปาร์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขตที่ 1 

4. นายอนันต ์      ฮะ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขตที่ 2 

5. นายอดุลย์       แวโวะ สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขตที่ 3 

6. นายอดุลย์       สามะ สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขตที ่3 

7. นายดอเลาะ     สะหัดอีต า สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขตที่ 2 

เชญิเลขานุการสภาฯ 
 

นายมาหะมะรอสีดี   อุชะมิ เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลฯ คณะผูบ้ริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ 

เลขานุการสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ  ไม่ต้องมกีารลงมติ เพราะมีการเสนอชื่อ คณะกรรมการแปรญัตติ 

ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  ไม่เกิน

จ านวนที่ก าหนด 
 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์  5.3  ญัตติ พิจารณาการก าหนดระยะเวลาการเสนอค าแปรญัตติ

ประธานสภาเทศบาลฯ             งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  2565 ตามข้อบังคับการประชุมสภาฯ  

  ข้อ 45  วรรค 2   ขอให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ เสนอก าหนดระยะเวลา  

            การเสนอค าแปรญัตติฯ (ต้องไม่นอ้ยกว่า 24  ช่ัวโมง) และสถานที่ด้วย   

 เชญิ เลขานุการสภาฯ 
 

นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะมิ เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหารฯ  และสมาชิกสภาเทศบาลฯ 

เลขานุการสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ ตามระเบียบฯ การก าหนดระยะเวลาการเสนอค าแปรญัตติฯ ต้องไม่ 

 

/น้อยกว่า  24  ช่ัวโมง… 
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น้อยกว่า  24  ช่ัวโมง  และฝ่ายงานกิจการสภาฯ มีความเห็นเสนอแนวทาง

คร่าว ๆ วา่ ควรรับเสนอค าแปรญัตติฯ ระหว่างวันที่  19, 20 และ 23 สิงหาคม  

2564  ระหว่างเวลา  08.30 น. -16.30 น.  วันละ 8  ช่ัวโมง เท่ากับ  24  

ช่ัวโมงพอดี  สถานที่ก าหนดเป็น  ณ  ห้องประชุมเทศบาลเมืองสะเตงนอก ช้ัน 

2 ครับ 
 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีขอ้เสนอว่า ควรจะก าหนดระยะเวลาเสนอค า

ประธานสภาเทศบาลฯ   แปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2565 เป็นวันใด 

โปรดยกมอื ขอเชิญ  นายอุสมาน   สาแม  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที ่3 
  

นายอุสมาน   มะแซ     เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลฯ  คณะผูบ้ริหารฯและสมาชิกสภาเทศบาลฯ 

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต  3 ผูเ้ข้าร่วมประชุม ทุกท่าน กระผม นายอุสมาน  มะแซ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  

เขตที ่ 3  ขอเสนอ  ขอให้พักการประชุม  10 นาที  เพื่อหารอืแนวทางครับ 
 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ พักการประชุม  10  นาที 

ประธานสภาเทศบาลฯ      
 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ ประชุมต่อ ญัตติที่ 5.3  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด  มีข้อเสนอว่า ควรจะ

ประธานสภาเทศบาลฯ   ก าหนดระยะเวลา เสนอค าแปรญัตติรา่งเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปี พ.ศ. 2565  เป็นวันใด โปรดยกมอื ขอเชิญ  นายอดุลย์   แวโวะ  

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 
  

นายอดุลย์   แวโวะ       เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลฯ  คณะผูบ้ริหารฯและสมาชิกสภาเทศบาลฯ 

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต  3 ผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน  กระผม นายอดุลย์  แวโวะ   สมาชิกสภาเทศบาลฯ

เขตที่  3  ขอเสนอเป็นวันที่  19, 20 และ 23  สิงหาคม  2564 เวลา 08.30 น. 

– 16.30 น. วันละ  8  ช่ัวโมง รวมแล้วไม่น้อยกว่า  24  ช่ัวโมง   ณ  ห้อง

ประชุมเทศบาลเมอืงสะเตงนอก  ขอผู้รับรอง 
 

ผู้รับรอง   1. นายแวฮาซัน    แวหะยี สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขตที่ 1 

    2. นายดาฮารี      ดอปอ สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขตที่ 1 

3. นายมะสดี    หะยียะปาร์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขตที่ 1 

4. นายไพศาล      ยะลาใด สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขตที่ 1 

5. นายอุสมาน     สาแม  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขตที่ 2 

6. นายอนันต์       ฮะ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขตที่ 2 

 

/7. นายดอเลาะ     สะหัดอีต า… 
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7. นายดอเลาะ     สะหัดอีต า สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขตที่ 2  

8.  นายสุพจน ์   จันทร์เอียด สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขตที่ 2 

9. นางสาวน าทัย  อินอ่อน สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขตที่ 2 

    10. นายนพดล   ดวงแก้ว สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขตที่ 2 

    12. นายสูเพียน   มายี  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขตที่ 3 

    13. นายอดุลย์     สามะ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขตที่ 3 

14. นายอุสมาน    มะแซ สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขตที่ 3 
 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดมีขอ้เสนอเป็นอย่างอื่น  โปรดยกมอื  เมื่อไม่มี

ประธานสภาเทศบาลฯ   เชญิ เลขานุการสภาฯ 
 

นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะมิ เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหารฯ  และสมาชิกสภาเทศบาลฯ 

เลขานุการสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ องค์ประชุมครบ จะขอมตทิี่ประชุม  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด  

    เห็นชอบการก าหนดระยะเวลาการเสนอค าแปรญัตติฯ เป็นวันที่  19, 20  

และ 23  สิงหาคม  2564  เวลา  08.30 น. – 16.30 น. วันละ  8  ช่ัวโมง รวม

แล้วไม่น้อยกว่า  24  ช่ัวโมง  ณ  ห้องประชุมเทศบาลเมืองสะเตงนอก  ช้ัน 2  

โปรดยกมือ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด ไม่เห็นชอบการก าหนดระยะเวลา

การเสนอค าแปรญัตติฯ ดังกล่าว   โปรดยกมอื 
 

มติท่ีประชุม   -เห็นชอบ  จ านวน      14    เสียง 

    -ไม่เห็นชอบ  จ านวน      -     เสียง 

    -งดออกเสียง  จ านวน      1      เสียง  
 

เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปร

ญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่  

19, 20 และ 23  สิงหาคม  2564   เวลา  08.30 น. – 16.30 น.  ณ  ห้อง

ประชุมเทศบาลเมอืงสะเตงนอก ช้ัน 2 
 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์  -เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลฯ  ได้ก าหนดระยะเวลาการเสนอค าแปรญัตติฯ 

ประธานสภาเทศบาลฯ   ข้างตน้แลว้ ผมขอแจ้งให้สมาชิกสภาเทศบาลฯ ที่มคีวามประสงค์จะเสนอค า 

แปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  2565 ได้เสนอภายใน

ระยะเวลาและสถานที่ ที่ก าหนดด้วย โดยให้ไปขอรับแบบเสนอค าแปรญัตติได้

ที่ ปลัดเทศบาลเลขานุการสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  เมื่อจัดท าเอกสาร

เสนอค าแปรญัตติแลว้ ขอให้เสนอต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ ต่อไป 
-ส่วนการพิจารณาร่าง... 
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-ส่วนการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2565 ของ

คณะกรรมการแปรญัตติฯ  ก าหนดประชุมในวันที่    24   สิงหาคม  2564  

เวลา 10.00 น.  ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลเมอืงสะเตงนอก   
 

-ส่วนการประชุมสภาเทศบาลฯ  เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 วาระที่  2  ขั้นการแปรญัตติฯ 

และวาระที่ 3  ขั้นลงมติว่า จะให้ตราเป็นเทศบัญญัติฯ หรือไม่   ตาม

ข้อบังคับการประชุมสภาฯ ข้อ 50 ข้อ 51 และ ข้อ 52  ขอนัดประชุมสภาฯ 

ครั้งต่อไป   ในวันจันทร์ที่  30  สิงหาคม  2562  เวลา 09.00 น.      ณ  

หอ้งประชุมสภาเทศบาลเมอืงสะเตงนอก     
 

 ระเบียบวาระที่  6  เรื่อง อื่น ๆ 

    สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีเรื่อง อื่น ๆ จะเสนอ โปรดยกมอื   

    เชญิ  นายแวฮาซัน   แวหะยี   สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1   
 

นายแวฮาซัน   แวหะยี     เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลฯ  คณะผูบ้ริหารฯและสมาชิกสภาเทศบาลฯ 

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 ผูเ้ข้าร่วมประชุม ทุกท่าน  กระผม นายแวฮาซัน   แวหะยี   สมาชิกสภา 

เทศบาลฯ เขตที่ 1   จะน าเสนอเรื่องไปถึง กองช่าง ณ ปัจจุบันนี ้มีการขยายตัว

ของชุมชน เมื่อชุมชนมีการขยายตัว ความต้องการในเรื่อง ไฟฟ้า แสงสว่างใน

พืน้ที่ก็เพิ่มขึ้น ก็อยากฝากถึง กองช่าง ได้เตรียมวัสดุ และอุปกรณ์ในการติดตั้ง

ให้พร้อม ตอนนี้ประชาชนในพื้นที่ เขต 1 เขต 2 เขต 3 ในต าบลสะเตงนอกเรา 

มีความตอ้งการที่จะขยายเขตไฟฟ้า ส่องสว่าง ขอบคุณครับ 
 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่ าน ใด  มี เรื่ อ ง อื่ น  ๆ  จะเสนอ  โปรดยกมื อ     

ประธานสภาเทศบาลฯ   เชญิ  นายอุสมาน   มะแซ   สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3    
 

นายอุสมาน   มะแซ     เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลฯ  คณะผูบ้ริหารฯและสมาชิกสภาเทศบาลฯ 

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 3 ผูเ้ข้าร่วมประชุม ทุกท่าน  กระผม นายอุสมาน   มะแซ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

เขตที่ 3 กระผมอยากขอให้ทางเจ้าหน้าที่ และทางผู้บริหารฯได้ชี้แจงการ

เตรียมเอกสารในการลงทะเบียนฉีดวัคซีน ของประชาชนว่า มอีะไรบ้าง  คือ ไม่

ชัดเจนชาวบ้านมาสอบถาม กระผม ก็ตอบไม่ได้ว่ารายละเอียดมีอะไรบ้าง  

กระผมจะได้ตอบค าถามที่ชาวบ้านมาถามได้ถูกต้อง 

 

/นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์... 
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นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่ าน ใด  มี เรื่ อ ง อื่ น  ๆ  จะเสนอ  โปรดยกมื อ     

ประธานสภาเทศบาลฯ   เชญิ  นางสาวน าทัย   อนิอ่อน   สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2    
 

นางสาวน าทัย   อนิอ่อน     เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลฯ  คณะผูบ้ริหารฯและสมาชิกสภาเทศบาลฯ 

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 ผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน  ดิฉัน นางสาวน าทัย   อินอ่อน   สมาชิกสภา

เทศบาลฯ เขตที่ 2  อยากน าเรียนนายกฯของเราเรื่องที่มีปัญหาตอนนี้ของ หมู่ 

9 ดิฉันเข้ามาก็เพื่อพี่น้องชาวสะเตงนอก ทุก ๆ ท่านเลย พี่น้องที่ก าลังล าบาก 

เรื่องถนนหนทาง บางซอยที่ยังไม่ต้ังชื่อก็มีมากมายเยอะแยะ ซอยที่ดิฉันพูดถึง

คือซอยที่จะมาระหว่างถนนร่มเกล้า และข้างหลังเป็นซอยจาเราะที่ว่าท าถนน

แอสฟัทล์ และซอยนี้อยู่ระหว่างซอยมิตรเมอืงลุง  ถนนร่มเกล้า อยู่ระหว่างช่วง

กลางหน้าตลาดนัดโต๊ะโมงพอดี เข้าไปในซอยตามภาพที่ดิฉันเตรียมมานะคะ 

เวลาฝนตกน้ าท่วมเต็มซอยเลยนะคะ ซอยนี้มีประชาชนอยู่ทั้งหมด 20 หลัง 

และมีบ้านเช่า ประมาณ 14 หลัง ถ้าไปทางหน้าตลาดนัดเป็นทางลงไปเลยซอย 

นั้น ประชาชนซอยนั้นเป็นไทยพุทธทั้งหมด และท้ายซอยเป็นซอยจาเราะ คือ 

ถนนหลังอนามัย ฝากนายกฯด้วยนะค่ะ และอีกซอยเป็นซอยฝั่งตรงข้าม คือ 

ปัจจุบันเรียกว่าซอยหลังคาแดง เป็นมิตรเมืองลุง 3  มีชาวบ้านล าบาก มีบ้าน

อาศัยอยู่ 100 หลังคาเรือน หน้า 50 หลังคาเรือน หลัง 50 หลังคาเรือน เวลา

ฝนตกน้ าจมหมดเลย ไม่มีคูที่ระบายน้ า ไม่รู้จะไหลไปทางไหน ปัญหามันเกิดขึ้น

เมื่อก่อนชาวบ้านคิดว่าที่ตรงนี้เป็นของเจา้ของดนิคนที่สร้างบ้าน สบืไปสืบมาได้

โอนเป็นที่สาธารณะแล้ว เมื่อก่อนมีปัญหาคนนั้นจะท าหน้าบ้านบ้าง คนนี้ไม่ท า

บ้าง เวลาฝนตกน้ ามันท่วมหน้าบ้าน หมดเลย และเหม็นมาก ๆ  ฝากด้วยค่ะ 

และเรื่อง ของไฟฟ้าของเขต 2 หลอดที่เสียก็มีอยู่เยอะ หมู่ 9 ถนนหน้าอนามัย 

ขัดข้องก็หลายหลอด ยังไม่ถูกซ่อมแซม ชาวบ้านร้องเรียนมา ณ ตอนนี้เรา

ไม่ได้ทอดทิ้งชาวบ้านเลย สมาชิกสภาฯลงพื้นที่ตลอด เพราะชาวบ้านเลือก

มาแล้ว เราก็ท าหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุด ฝากขอบคุณ ไปยังเจ้าหน้าที่ของเราทุก

หน่วยงาน ไม่ว่าสาธารณสุข กองช่าง ก็พยายามดูแลพวกเราเป็นอย่างดี 

ปัญหาก็คือ ช่วงโควิดเราไม่ได้ดูแลเรื่องนี้เท่าที่ควร แต่เจ้าหน้าที่ก็ดูแลพวกเรา

เป็นอย่างดี ทุกเขต ไม่ว่า เขต1 เขต 2 เขต 3 ดิฉันก็ฝากนายกฯด้วยนะคะ 

ชาวบ้าน ชาวสะเตงนอกฝากหัวใจให้ดูแลชาวสะเตงนอกด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ 
 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีเรื่อง อื่น ๆ จะเสนอ โปรดยกมอื  โดยเฉพาะ 

ประธานสภาเทศบาลฯ       การดูแลของผูบ้ริหารฯ ซึ่งยินดี รับฟังทุกเรื่อง  เชญิ นายแวฮาซัน   แวหะยี  

/สมาชิกสภาเทศบาลฯ… 
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     สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1  ทราบว่า มีเรื่องจะแจ้งที่ประชุม  เชญิครับ 
 

นายแวฮาซัน   แวหะยี     เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลฯ  คณะผูบ้ริหารฯและสมาชิกสภาเทศบาลฯ 

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 ผูเ้ข้าร่วมประชุม ทุกท่าน  กระผม นายแวฮาซัน   แวหะยี   สมาชิกสภา 

    เทศบาลฯ เขตที่ 1 ด้วยวันนี้ เจ้าของรา้นกาแฟชาวดอย สาขา มลายูบางกอก 

    ได้อนุเคราะหเ์ครื่องดื่มชา กาแฟให้กับสมาชิกสภาเทศบาลฯ  คณะผูบ้ริหารฯ 

    และเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในห้องประชุมนี้ทุกคน เพื่อเป็นขวัญก าลังใจ กับทุกท่าน 

    สักครู่ คงมาถึง กระผม จึงอยากขอขอบคุณเจ้าของร้านกาแฟชาวดอย  มา 

    ณ โอกาสนี ้ ที่ได้อนุเคราะหเ์ครื่องดื่มในครั้งนี้ ครับ ขอบคุณครับ 
 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่ าน ใด  มี เรื่ อ ง อื่ น  ๆ  จะเสนอ  โปรดยกมื อ     

ประธานสภาเทศบาลฯ   เชญิ  นายมะสดี   หะยียะปาร์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1    
 

นายมะสดี   หะยียะปาร ์    เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลฯ  คณะผูบ้ริหารฯและสมาชิกสภาเทศบาลฯ 

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 ผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน  กระผม นายมะสดี   หะยียะปาร์  สมาชิกสภา

เทศบาลฯ เขตที่ 1 กระผม  ขอเสนอแนะต่อจากท่าน สท. เขตที่  2 คือกระผม

อยากฝากฝ่ายบริหารฯ ให้ก าชับถึงเจ้าหน้าที่ที่ดูแล คือ กองช่าง ครับ 

เนื่องจากช่วงนี้จะเข้าหน้าฝนแล้ว  มีการด าเนินการซ่อมแซมถนน เพื่อบรรเทา

ความเดือดร้อนให้เฉพาะหน้า แต่ ณ วันนี้ ผมได้ขับรถตระเวนหาดู ตรงที่เขา

ซ่อมแซม เขาซ่อมแซมแล้วก็หยุด แต่ ช่วงนี้หยุดไป 4-5 วันแล้ว ยังไม่

ด าเนินการ ก็อยากฝากผู้บริหารฯ ก าชับผู้ที่ดูแลตรงนี้ ให้ดูแลให้ดีขึ้น บางทีไป

ซ่อมแล้วไม่เสร็จ บางทีมันก็แย่ ความจริงที่แย่กว่าเดิมก็มี ขอบคุณครับ   
 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์   เชญิ นายกเทศมนตรีฯ     

ประธานสภาเทศบาลฯ 

  

นายเสรี   เรืองกาญจน์   เรีย น   ท่านป ระธานสภา เทศบาลฯ  คณ ะผู ้บ ริห ารฯ  และสมาชิก

นายกเทศมนตรีฯ  สภาเทศบาลฯ ที่ เคารพ ทุกท่าน  กระผม  นายเสรี   เรืองกาญจน์   

นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก  อยากชีแ้จงเรื่องการฉีดวัคซีน  จากการที่

 เทศบาลฯ ได้สั่งซื้อวัคซีนชิโนฟารม์ จ านวน  10,000  โดส ก็ฉีดได้ 5,000 คน 

รอบแรกที่ผ่านมาฉีดไปแล้ว 670 คน  เหลืออีก 4,330 คน ซึ่งจะฉีด วันที่ 26 

 และ 27  สิงหาคม  2564  นี้ ลงทะเบียนออนไลน์  ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่  18  

 สิงหาคม  2564 นี้ จ านวนทั้งสิ้น 4,330  ราย ฉีดวันที่  26 ทั้งวัน และวันที่ 

 27  ครึ่งวัน  เมื่อวานนี ้เทศบาลนครยะลา เพื่อไม่ให้สับสน อยากใหท้่าน 

/สมาชิกสภาฯ ได้แจ้ง... 
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สมาชิกสภาฯ ได้แจ้งชาวบ้าน ให้ทราบว่า การฉีดชิโนฟาร์มที่เทศบาลฯ ซื้อ ไม่

มีคา่ใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิน้ ที่ทางเทศบาล ฯได้ด าเนินการจัดซือ้ เพราะผมโดนเรื่อง

เกี่ยวกับว่าขายวัคซีน ก็ได้ไปชีแ้จงกับผูว้่าฯ แล้ว ว่าไม่มมีูลความจริง  แจ้ง

ให้ทราบว่า เทศบาลฯเราได้จัดซื้อวัคซีนแล้วเรียบร้อยแลว้ และ ประชาชนชา

วสะเตงนอก ตอ้งได้รับการฉีดวัคซีนมากที่สุด ไม่กี่ อปท.ที่ซือ้วัคซีน ที่แน ่ๆ  มี

เทศบาลนครยะลา  เทศบาลเมืองเบตง  และเทศบาลเมืองสะเตงนอกเรา มี

ประมาณไม่เกิน 5 แห่ง ส่วนใหญ่เป็นเรื่องวัคซีนมาตรฐานเหมือนของหมอ

พร้อม ชินโนแวค แอสตร้า เชิญนะครับ เป็นโอกาสดีที่พี่น้องสะเตงนอก จะ

ได้รับวัคซีนที่ดี ฉะนั้น อยากใหพ้วกเราได้ช่วยประชาสัมพันธ์ คนในพื้นที่แค่ถือ

บัตรประชาชนมาใบเดียวก็จบครับ ซึ่งลงทะเบียนทางออนไลน์ได้ ในส่วนหมู่ 9 

ที่ถาม ก็อย่างที่เราแจ้งไว้ว่า สะเตงนอกเรามีเรื่องที่จะต้องแก้ไขอีกเยอะ แตทุ่ก

สิ่งทุกอย่างถ้าจะให้ดีพรอ้มทีเดียว ก็คงจะเป็นไป ไม่ ได้  เร าอ าจจะใช้ เวล า 

อาจจะใช้งบประมาณ ก็พยายามที่จะหางบประมาณนอก  ระยะเวลาที่เข้ามา

รับต าแหน่งนายกฯ ระยะเวลา 3 เดือน ได้โอกาส ด าเนินงาน ไม่ว่าในส่วนของ

โยธาฯ จังหวัด ของบส่วนกลางก็ได้มาพอสมควร  แต่รองบประมาณจังหวัด ใน

ส่วนของเทศบาลเมืองสะเตงนอก ปีนี้ไปตัดค่าใช้จ่ายด้านอื่น ๆ พอสมควร ปีนี้

ถ้าเงินเข้ามาตามเป้า แต่ด้วยภาวะปัจจุบันนี้ ปีนี้เงินไม่เข้าเป้าประมาณ 30 

กว่าล้าน  เราตั้งไว้ในเทศบัญญัติฯ ปี 2564  198 หรือ 199 ล้านนะครับถ้าจ า

ไม่ผิด แต่ถ้าเงินเข้ามา 128 ล้าน  และเงินจัดสรรจะเข้ามาอีก 2 งวด เดือนนี้

เงินจะเข้ามา 7 ล้าน  เดือนหนา้จะเข้ามา อีก 6 ล้าน และรายได้อื่น ๆ  ก็ตีว่าปี

นีเ้ราได้งบประมาณ 153 ล้าน ประมาณ การแล้วน่าจะไม่เกิน 155 ล้าน ซึ่ง

ต่างจากงบประมาณที่เราตั้งไว้ในเทศบัญญัติฯ ปี 2564  198 ล้าน จะหายไป

ประมาณ 40 ล้าน เมื่อวานเราก็มีการพูดคุยคร่าว ๆ ในเรื่องนี้ และเราจะรวม

ผู้บริหารฯในจังหวัดยะลา ทั้งหมดที่เป็นเทศบาล เข้ามาพูดคุยท าหนังสือไปยัง

รัฐมนตรี ถึงเงินชดเชยรายได้ที่หายไป เงนิชดเชยรายได้ผ่าน ครม.แล้ว แต่ยังมี

บางส่วนที่เราสามารถร้องไปยังผู้ใหญ่ให้ชดเชยรายได้ที่เราหายไป ก็คิดว่าถ้า

ไม่มีปัญหาอะไร เงินชดเชยรายได้ของ กรุงเทพมหานคร  เมืองพัทยา  อบจ. 

เทศบาลนคร  และเทศบาลเมือง  วงเงิน 2 หมื่นกว่าล้าน น่าจะผ่านสภาฯเร็ว ๆ 

นี ้และถ้าผ่านสภาฯไปแล้ว เขาจะอุดหนุนให้เรา เราสามารถด าเนินการในด้าน

โครงสรา้งพื้นฐาน ที่ 

 

/ท่านสมาชิกได้รอ้งขอ... 
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ท่านสมาชิกได้ร้องขอให้แก้ปัญหาในพื้นที่ต่อไป ครับผมก็พยายามที่จะ

 ผลักดันเข้าหางบประมาณลงพัฒนาในพื้นที่ เราให้ได้ โดยเฉพาะ 

รอยต่อ ระหว่าง เทศบาลนครยะลา กับเมืองสะเตงนอก เราต้องเปลี่ยนทัศนคติ

ว่า ให้ เป็นเนือ้ เดียวกันระหว่างรอยต่อ ถ้าเรายังไม่เปลี่ยนรอยต่อยังอยู่สภาพ

เดิม  แบบที่เขา เข้าใจว่า เข้าเขตสะเตงนอก แล้วนะ ที่ผมให้มาก็มีซอยบ้าน

เถ้าแก่ เสียง  ซอยหน้าพาณิชย์  ซอย 12  ซอย 6  ซอยปะจูรง  แล้วก็ซอย

เบอเส้ง   ประมาณ 6-7  ซอย ที่เราต้องปรับปรุงให้เข้ากับเนื้อเดียวเขต

เทศบาลนคร ยะลา ซอยอื่นเราก็ไม่ทิ้ง เราจัดล าดับความส าคัญ พยายาม

แก้ปัญหาในแต่ ละหมู่ บางพื้นที่น้ าท่วม เป็นคูระบายน้ า พอท าหน้าปากซอย 

ในซอยน้ าก็ไม่รู้ จะไปทางไหน น้ าท่วมขังก็เกิดเชื้อโรค ดังนั้น ได้บอกกับผอ.

กองชา่งว่า อันดับ แรกในซอยให้ส ารวจเส้นทางน้ าก่อนว่าน้ าจะไปทาง

ไหน ไม่ใช่ท าคูระบายน้ า แล้วน้ าอยู่ในซอยเหมือนเดิม มันต้องมีทางไปของน้ า

ให้ได้ ตอนนี้ส ารวจไป พอสมควรแล้ว บางพื้นที่อาจจะไม่มี อย่างที่ สท.เขต 

2 บอก จะแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนเฉพาะหน้าก่อน อาจจะเป็นลงหินคลุก 

ผอ.กองชา่งจะเข้าไปดู ให้ เพื่อแก้ปัญหาในส่วนของพี่น้องที่ได้รับผลกระทบ

ตรงนี ้และที่ส าคัญการ แก้ปัญหาน้ าท่วมในพื้นที่เรา ระหว่างหมู่บ้านสถิต

ภิรมย์ มาถึงดามูซอ ฝนตกสักช่ัวโมงเดียวน้ าก็ท่วม ปีนี้ตั้งงบประมาณผ่าถนน

ที่สี่แยกตือเบาะไม่ให้น้ าไปอยู่ในซอยหอพักฟาตีมาอย่างเดียว ให้ซอย 12 ซอย 

8 ท าคูระบายน้ าสามารถไหลเข้าสู่สะพาน ไม่ต้องตีอ้อมไปทางหอฟาตีมา น้ า

จะได้ไหลเร็วขึ้น ปีนี้ได้ตั้งงบประมาณแก้ปัญหาไว้แล้ว คิดว่าระยะเวลาที่ผม

หรือสมาชิกสภาฯจะท างานในหน้าที่นี้อย่างเต็มความสามารถ และที่ส าคัญ

การหางบประมาณอื่นด้วย ปีนี้หายไป 30 กว่าล้าน ถ้าถามว่าต่อปีโครงสร้าง

ขั้นพื้ นฐานนี้  สะเตงนอก ไม่ต่ ากว่า 100 ล้ าน  ทุกสิ่ งทุ กอย่ างไม่ เกิ น

ความสามารถท่านสมาชิกสภาฯ และผู้บริหารฯ ที่เราจะหางบประมาณจาก

หน่วยงานอื่น มา ซัพพอร์ทในพื้นที่เราให้ได้ ไม่ว่าจะเป็นแขวงการทาง  ทาง

หลวงชนบท  โยธาธิการจังหวัด หรอืส่วนกลางที่เราสามารถขอความช่วยเหลือ

ได้ ก็ต้องพึ่งกัน ในส่วนนี้ก็พยายามพูดคุยกับหน่วยงานมาพอสมควรแล้ว แต่

บางหน่วยเราขอปีนี้ไม่ใช่ว่าปีหน้าได้เลย ถ้าเรียบร้อยก็ได้อย่างเร็วที่สุดปี 2566 

เพราะเขามีแผน 5 ปีไว้แล้ว โยธาธิการจังหวัดบอกตอนที่ผมเข้าเป็นนายกฯ 

ใหม่ ๆ ว่า แผนปี 2565 เขาเต็มแล้ว เหลือแต่ปี 2566 กับ 2567 ผมก็บอก

พยายามให้ได้ปี 2566 หรอืถ้าไม่ได้จริง ๆ ก็เป็นปี 2567 เช่นเดียวกับแขวง 

/การทาง หรอืทางหลวงชนบท... 
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การทาง หรือทางหลวงชนบท พอไปคุยปี 2565 เต็มก็เป็นปี 2566 นะครับ 

 ผมมั่นใจว่า ปี 2566 น่าจะเห็นผลงานมากขึ้น เพราะงบนอก เริ่มจะเข้า     

 สะเตงนอกมากขึ้น ปี 2564 , 2565 น่าจะใช้งบประมาณของเราเป็นส่วน

 ใหญ่ ส่วนปี 2566 น่าจะเป็นงบนอกที่มาซัพพอร์ทสะเตงนอก พอสมควร แต่

 ทุกสิ่งทุกอย่าง ผมคนเดียวเดินทางไม่ได้หรอก  ถ้าไม่มีสมาชิกสภาฯ ช่วย

 ท างานแก้ปัญหา ตรงนี้ต้องขอความร่วมมือกับสมาชิกสภาฯทุกท่าน ซึ่งเป็น

 ตัวแทนของประชาชนในพื้นที่แล้ว  มีปัญหาอะไร ตามที่ผมบอก มาพูดคุยได้

 เลย มาพบปะได้เลย หรือว่าถ้าไม่มีเวลาก็โทรมาหาได้เลย ครับเรามาร่วมกัน

 ให้สะเตงนอก เปลี่ยนโฉมเสียที ตั้งแต่เป็นเทศบาลเมืองสะเตงนอก เราใช้มา

 จะเข้า ปีที่ 10 แล้ว ตอนนี้แอสฟัลท์ก็มาแล้ว หินคลุกก็มาแล้วผังเมือง 4  

 ซอย 6  หมู่ 8 ที่ถนนใหญ่ จะลงยางแอสฟัลท์ ถ้าฝนไม่ตกก็จะได้ด าเนินการ

 ได้ ส่วนพื้นที่อื่น ๆ ที่จะให้ทางกองช่าง ดูแลก็ช่วยแจ้งมาได้เลย เรามาท างาน

 ร่วมกัน ก็ขอขอบคุณท่านประธานสภาฯ ที่ได้ให้ผมได้ชี้แจง ขอบคุณครับ 
 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่ าน ใด  มี เรื่ อ ง อื่ น  ๆ  จะเสนอ  โปรดยกมื อ     

ประธานสภาเทศบาลฯ   เชญิ  นางสาวน าทัย   อนิอ่อน   สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2    
 

นางสาวน าทัย   อนิอ่อน     เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลฯ  คณะผูบ้ริหารฯและสมาชิกสภาเทศบาลฯ 

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 ผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน  ดิฉัน นางสาวน าทัย   อินอ่อน   สมาชิกสภา

เทศบาลฯ เขตที่ 2  ดิฉัน เข้ามาตั้งแต่แรกๆ  ในเรื่องสระน้ าข้างหลังเมื่อไหร่จะ

ถมเสียที อีกอย่างโควิด ก าลังจะหมดไป เวลาชาวบ้านเข้ามาจะติดต่อกับ

เทศบาลฯ เช่น มาเสียภาษี พอไม่มีที่จอดรถก็กลับไป ฝากเจ้าหน้าที่ทุกท่าน 

และฝากผู้บริหารฯ ด้วยค่ะ  
 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์   เชญิ นายกเทศมนตรีฯ     

ประธานสภาเทศบาลฯ 

  

นายเสรี   เรืองกาญจน์   เรีย น   ท่านป ระธานสภา เทศบาลฯ  คณ ะผู ้บ ริห ารฯ  และสมาชิก

นายกเทศมนตรีฯ  สภาเทศบาลฯ ที่ เคารพ ทุกท่าน  กระผม  นายเสรี   เรืองกาญจน์   

นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก ขอชี้แจงเพิ่มเติมอีกนิด การถมบึงข้างหลัง ใน

เทศบัญญัติฯ ปี 2565 ได้เพิ่มไว้แล้ว เมื่อผ่านสภาฯ แล้วน าเสนอผู้ว่าราชการ

จังหวัดยะลาลงนาม เพื่อให้เทศบาลเมืองสะเตงนอก ได้ประกาศบังคับใช้ ก็จะ

ด าเนนิการโดยเร็ว ขอบคุณครับ 
 

/นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์... 
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นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่ าน ใด  มี เรื่ อ ง อื่ น  ๆ  จะเสนอ  โปรดยกมื อ    

ประธานสภาเทศบาลฯ   เมื่อไม่มี ขอขอบคุณ ทุกท่าน ที่เข้าประชุมในวันนี้  ขอปิดประชุม    
 

ปิดประชุม        เวลา    14.10  น. 

 

                                                      (ลงช่ือ)                                      ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

                                                                 (นายมาหะมะรอสีดี   อุชะมิ) 

                                                         เลขานุการสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการตรวจสอบ 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก 

สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ 3  (คร้ังท่ี 1)  ประจ าปี  2564   

ประชุมเมื่อวันอังคารที่   17   เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2564 

ของคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

เสนอ  สภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก 

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

1. ต้นเรื่อง 

  สภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  ได้มกีารประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก สมัยประชุมสามัญ  

สมัยที่ 3  (ครั้งที่ 1)  ประจ าปี  2564   เมื่อวันอังคารที่   17   เดือน สิงหาคม   พ.ศ. 2564 

 

2. ข้อเท็จจรงิ /ความเห็นของคณะกรรมการฯ 

  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ  ได้ก าหนดตรวจสอบรายงานการประชุมสภา

เทศบาลฯ ดังกล่าวข้างตน้ เมื่อวันจันทร์ที ่  23   เดือน สิงหาคม  พ.ศ.  2564   เวลา  13.30 น. – 15.00 น.      

ณ  หอ้งประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  จ านวน    26    หน้า แล้ว เห็นว่า ถูกต้องและครบถ้วนตรงตาม 

ที่ได้มกีารประชุมทุกประการ 
 

3. ข้อระเบียบ 

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. 2547  แก้ไข

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

  4. ข้อพิจารณา /ข้อเสนอแนะ 

  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  จึงขอรายงานมายัง สภาเทศบาลเมอืงสะเตงนอก 

เพื่อด าเนนิการต่อไป 

 

                                (ลงช่ือ)                          ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                                                (นายมะสดี   หะยียะปาร)์ 

                                     สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  เขต  1 
 

                                        (ลงชื่อ)                             คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                                                 (นายแวฮาซัน   แวหะยี) 

                                    สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงสะเตงนอก  เขต  1 
   

                                         (ลงชื่อ)                             คณะกรรมการตรวจรายงานฯ/เลขานุการ 

                                                      (นายอนันต์   ฮะ) 

                                   สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงสะเตงนอก  เขต  2 



 
 

การรับรองรายงานการประชุม 
 

   สภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  ได้มมีตริับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  

สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ 3  (ครั้งที่ 1)   ประจ าปี   2564   เมื่อวันที ่  17   เดือน  สิงหาคม     พ.ศ.  2564   

แล้ว 
 

  ในคราวประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  สมัยประชุม   สามัญ    สมัยที ่ 3   (ครั้งที่ 2  )   

ประจ าปี   2564     เมื่อวันจันทร์ที ่   30    เดือน  สิงหาคม    พ.ศ.  2564    

 

 

                             (ลงช่ือ)                              ผูร้ับรองรายงานการประชุม 

                              (นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ)์ 

                                    ประธานสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก 

 

 


