
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก 

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2  (คร้ังที่  1)  ประจ าปี  2565 

วันพุธที่   29   เดือน มิถุนายน   พ.ศ. 2565  เวลา  09.00  น. 

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก 

______________________ 

 

รายชื่อผู้มาประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1. นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ ประธานสภาเทศบาลฯ อับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์  

2. นายอดุลย์   แวโวะ รองประธานสภาเทศบาลฯ อดุลย์   แวโวะ  

3. นายดาฮารี   ดอปอ สมาชิกสภาฯ  เขตที่ 1 ดาฮารี   ดอปอ  

4. นายแวฮาซัน   แวหะยี สมาชิกสภาฯ  เขตที่ 1 แวฮาซัน   แวหะยี  

5. นายไพศาล   ยะลาใด สมาชิกสภาฯ  เขตที่ 1 ไพศาล   ยะลาใด  

6. นายกราซี   แวนะลัย สมาชิกสภาฯ  เขตที่ 1 กราซี   แวนะลัย  

7. นายมะสดี   หะยียะปาร์ สมาชิกสภาฯ  เขตที่ 1 มะสดี   หะยียะปาร์  

8. นายอุสมาน   สาแม สมาชิกสภาฯ  เขตที่ 2 อุสมาน   สาแม  

9. นายอนันต์     ฮะ สมาชิกสภาฯ  เขตที่ 2 อนันต ์    ฮะ  

10. นายดอเลาะ   สะหัดอีตํา สมาชิกสภาฯ  เขตที่ 2 ดอเลาะ   สะหัดอีตํา  

11. นายสุพจน์   จันทร์เอียด สมาชิกสภาฯ  เขตที่ 2 สุพจน์   จันทร์เอียด  

12. นางสาวนําทัย   อินอ่อน สมาชิกสภาฯ  เขตที่ 2 นําทัย   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. นายมูฮําหมัดยากี   สามะ สมาชิกสภาฯ  เขตที่ 3 มูฮําหมัดยากี   สามะ  

18. นายอุสมาน   มะแซ สมาชิกสภาฯ  เขตที่ 3 อุสมาน   มะแซ  

19. นายมาหะมะรอสีดี   อุชะมิ เลขานุการสภาเทศบาลฯ มาหะมะรอสีด ี  อุชะมิ  

 

รายชื่อผู้ไม่มาประชุม   -ไม่มี 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง สาเหตุ หมายเหตุ 

1.     

2     

 

/มตี่อ... 
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รายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1. นายเสรี    เรืองกาญจน์ นายกเทศมนตรีฯ เสรี   เรอืงกาญจน์  

2. นายอับดุลเล๊าะ  อาเย๊าะแซ รองนายกเทศมนตรฯี อับดุลเล๊าะ   อาเย๊าะแซ  

3. นางรัชนี    กาญจนานุชิต รองนายกเทศมนตรฯี รัชนี   กาญจนานุชติ  

4. นายนัฏศาสตร์   เลาะแม ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ นัฏศาสตร์   เลาะแม  

5. นายสุกรี   เจะ๊เงาะ เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ สุกรี   เจ๊ะเงาะ  

6. นายต่วนมาหามะอับดูลคอเดร์ 

                             ตว่นกาจิ 
เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ ตว่นมาหามะอับดูลคอเดร์ 

                        ตว่นกาจ ิ
 

7. นายอาฮาหมัด   ดือราแม รองปลัดเทศบาล อาฮาหมัด   ดอืราแม  

8. นางนุชนาฎ   จันทร์ขุน รองปลัดเทศบาล นุชนาฎ   จันทร์ขุน  

9. นางนงเยาว์   ไชยมณี หัวหนา้สํานักปลัด นงเยาว์   ไชยมณี  

10. นางนริศรา   สาและ ผูอ้ํานวยการกองคลัง นรศิรา   สาและ  

11. นายสสิกร   ยีเส็น ผูอ้ํานวยการกองช่าง สสิกร   ยีเส็น  

12. นายอุสมาน   แวหะยี หัวหนา้ฝาุยบริหารงาน สธ. 
รก.ผอ.กองสาธารณสุขฯ 

อุสมาน   แวหะยี  

13. นายมุกตาร์   มายิ หัวหน้าฝุายส่งเสริมการศกึษา 
รก.ผอ.กองการศึกษา 

มุกตาร ์  มายิ  

14. นายภูวนาท   พรหมยอด หัวหนา้ฝาุยพัฒนาชุมชน 
รก.ผอ.กองสวัสดิการสังคม 

ภูวนาท   พรหมยอด  

15. นายพยูร   องอาจ หัวหนา้ฝาุยสังคมสงเคราะห์ พยูร   องอาจ  

16. นางสาวธนทร   เก้าเอี้ยน หัวหนา้ฝาุยบริหารงานทั่วไป ธนทร   เก้าเอี้ยน  

17. นายธิตวิัฒน์   ดอเลาะ นิตกิร ชํานาญการ ธิติวัฒน ์  ดอเลาะ  

18. นางสาวสุกัลยา   สมถวนิช เจ้าพนักงานธุรการ ชง. สุกัลยา   สมถวนิช  

     

     

     

     

 

หมายเหตุ  ผูม้าประชุม    19     คน  ผูไ้ม่มาประชุม           - คน 

ผูล้าประชุม    -          คน  ผูเ้ข้าร่วมประชุม           18 คน 

 

/เปิดประชุม... 



-3- 
 

เปิดประชุม เวลา   09.10  น. 
 

นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะมิ     บัดนี้  ถึงเวลาประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก และมีท่าน

เลขานุการสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ อยู่ในที่ประชุมครบองค์ประชุม ขอเรียนเชิญ  

 ท่านประธานสภาเทศบาลฯ นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ ดําเนินการ

ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  ต่อไป 
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์ เรียน คณะผู้บริหารฯ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ และ พนักงานเทศบาลฯ          

ประธานสภาเทศบาลฯ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม  นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ 

ประธานสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  ขอเปิดการประชุมสภาเทศบาล    

เมืองสะเตงนอก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 1) ประจําปี พ.ศ. 2565      

วันพุธที่  29  เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2565  เวลา 09.10 น.   ณ   ห้องประชุม

สภาเทศบาลเมอืงสะเตงนอก แหง่นี ้ขอดําเนนิการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระที่  1  เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ  

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์  1.1  แนะนําตัวพนักงานเทศบาลที่ย้ายมาบรรจุใหม ่ในตําแหน่งสายงาน

ประธานสภาเทศบาลฯ   ผูบ้ริหาร  เชญิครับ  แนะนําทีละคนตามลําดับ 

-นางศิรพิร  พุ่มแก้ว  ผอ.สถานศกึษาชํานาญพิเศษ โรงเรียนอนุบาล 

       พงบูโล๊ะ 

-นายพยูร    องอาจ         หน.ฝุาย 

-นายอุสมาน   แวหะยี      หน.ฝุายบริหารสาธารณสุข 
 

นายมุกตาร์  มายิ  เรียน ท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาฯ ที่เคารพ ทุกท่าน      

หน.ฝุายฯรก.ผอ.กองการศกึษา   กระผม นายมุกตาร์  มายิ  หัวหนา้ฝาุยบริหารงานการศึกษา รักษาราชการ 

  แทนผูอ้ํานวยการกองการศกึษา  ขออภัยครับ นางศิรพิร  พุ่มแก้ว  ผอ.   

  สถานศกึษาชํานาญพิเศษ โรงเรียนอนุบาลพงบูโล๊ะ ติดราชการที่กรุงเทพฯ   

  ยกไปครั้งหนา้ ขอบคุณครับ 
 

นายพยูร    องอาจ เรียน  ท่านประธานสภาฯ คณะผูบ้ริหารฯ และสมาชิกสภาฯ ที่เคารพ ทุกท่าน

หน.ฝุายสังคมสงเคราะห์   กระผม นายพยูร  องอาจ  หัวหนา้ฝาุยสังคมสงเคราะห์ ย้ายมาจากเทศบาล 

 ตําบลบ่อตรุ  อําเภอระโนด จังหวัดสงขลา  ได้ย้ายมาดํารงตําแหน่งหัวหนา้

ฝาุยสังคมสงเคราะห ์ เทศบาลเมืองสะเตงนอก เมื่อวันที่  1 มีนาคม 2565 

ขอบคุณครับ 

 

/นายอุสมาน   แวหะยี... 
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นายอุสมาน   แวหะยี เรียน ท่านประธานสภาฯ คณะผูบ้ริหารฯ และสมาชิกสภาฯ ที่เคารพ ทุกท่าน      

หน.ฝุายฯรก.ผอ.กองสาธารณสุข  กระผม นายอุสมาน   แวหะยี   หัวหน้าฝุายบริหารงานสาธารณสุข รักษา 

 ราชการแทนผูอ้ํานวยการกองสาธารณสุข  ย้ายมาจากเทศบาลตําบลท่าสาป  

อําเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา  เมื่อวันที่ 1 มนีาคม  2565  เวลา 3 เดือน

กว่าที่ผ่านมา ก็อยากฝากเนื้อฝากตัวกับสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน ยินดทีี่

จะทํางานเพื่อขับเคลื่อนนโยบายของนายกเทศมนตร ีอย่างเต็มความสามารถ 

ขอบคุณครับ 
 

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์  1.2  การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565 เพิ่มเติม

ประธานสภาเทศบาลฯ  ครั้งที่ 5  ลงวันที่  20  เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2565  เชิญ สํานักปลัด 
 

นางนงเยาว์   ไชยมณี  เรียน ท่านประธานสภาฯ  คณะผูบ้ริหารฯ และสมาชิกสภาฯ ที่เคารพ ทุกท่าน      

หัวหนา้สํานักปลัดเทศบาลฯ   ดิฉัน  นางนงเยาว์   ไชยมณี  หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาลฯ ด้วยงานวิเคราะห์

    นโยบายและแผน ได้ดําเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 

    เพื่อให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด

    รวมทั้ง แผนปฏิบัติราชการประจําปีจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจําปี

    กลุ่มจังหวัด เพื่อการบูรณาการแผนงาน โครงการ กิจกรรมและงบประมาณ

    ในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เทศบาลเมืองสะเตงนอก ได้ประกาศใช้แผน

    พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเตมิ ครั้งที่ 5   ตั้งแตว่ันที่  20 

    มิถุนายน  2565  เป็นต้นไป  จงึประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 
 

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์  1.3  เทศบาลตําบลพะวง  จะมาศกึษาดูงานเทศบาลเมอืงสะเตงนอก เรื่อง 

ประธานสภาเทศบาลฯ  การดําเนินงานของสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก วันที่  30 มิถุนายน  

พ.ศ. 2565  เชิญ หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาลฯ 
 

นางนงเยาว์   ไชยมณี  เรียน ท่านประธานสภาฯ  คณะผูบ้ริหารฯ และสมาชิกสภาฯ ที่เคารพ ทุกท่าน      

หัวหนา้สํานักปลัดเทศบาลฯ   ดิฉัน  นางนงเยาว์  ไชยมณี  หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาลฯ วันที่ 30  มิถุนายน 

พ.ศ. 2565 ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลฯ เข้าร่วมต้อนรับคณะผู้มาศึกษา    

ดูงานจากเทศบาลตําบลพะวง ที่กองการศึกษา และร่วมรับประทานอาหาร

กลางวันที่ร้านซอร์อาบัต พรุบาโกย ขอบคุณค่ะ 
 

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์  เชญิ ผูบ้ริหารฯ ชีแ้จงเพิ่มเติม 

ประธานสภาเทศบาลฯ  

 

/นายเสรี   เรืองกาญจน์… 

 



-5- 
 

นายเสรี   เรืองกาญจน์  เรียน  ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ  และ

นายกเทศมนตรีฯ  ผูเ้ข้าร่วมประชุม ทุกท่าน กระผม นายเสรี   เรอืงกาญจน ์  นายกเทศมนตรี 

เมืองสะเตงนอก  เวลา  10.00 น. พรอ้มกันที่ กองการศกึษา โดยใส่เสื้อกั๊ก 

คณะศึกษาดูงานรับประทานอาหารเสร็จแล้ว ก็จะเดินทางไปที่เขื่อนบางลาง 
 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่  2  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์  -ตามเอกสารสําเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลเมอืงสะเตงนอก 

ประธานสภาเทศบาลฯ  สมัยประชุมสภาสามัญ สมัยแรก  สมัยที่ 1  (ครั้งที่ 1)  ประจําปี  2565  เมื่อ

วันที่  9  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2565  ซึ่งได้จัดส่งให้ท่านสมาชิก ก่อนการ

ประชุมล่วงหน้าแล้ว เพื่อให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯได้ตรวจสอบความ

ถูกต้องแล้ว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา

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

ประชุม  ข้อ  33 
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์   สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด ต้องการแก้ไขเพื่อความถูกต้อง หรอืไม่ 

ประธานสภาเทศบาลฯ   หากไม่มี ก็จะถามมต ิที่ประชุมว่า จะรับรองรายงานการประชุมสภาฯ ครัง้ที่ 

ผ่านมาหรือไม่ ก่อนที่ จะลงมติขอให้เลขานุการสภาฯ ได้นับองค์ประชุมตาม

ข้อบังคับการประชุมสภาฯ  ขอ้ 76 ก่อน  ถ้าไม่มี เชญิเลขานุการสภาฯ 
 

นายมาหะมะรอสีดี   อุชะมิ เรียน ท่านประธานสภาฯ  คณะผูบ้ริหารฯ และสมาชิกสภาฯ ที่เคารพ  

เลขานุการสภาฯ   ทุกท่าน  องค์ประชุมครบ ต่อไป จะถามมตทิี่ประชุมว่า จะรับรองรายงาน 

 การประชุมสภาฯ ครั้งที่ผ่านมา หรือไม่  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด 

รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  สมัยประชุมสภา

สามัญ  สมัยแรกสมัยที่ 1 (ครั้งที่ 1) ประจําปี  2565  เมื่อที่  9  เดือน  

กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก โปรด

ยกมือ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด ไม่รับรอง  โปรดยกมือ ไม่มี ถือว่าให้

การรับรองครับ 
 

มติท่ีประชุม   -ให้การรับรองรายงานการประชุม ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ 
 

ระเบียบวาระที่  3  เรื่อง  กระทู้ถาม 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์   -ไม่มี- 

ประธานสภาเทศบาลฯ  

/มตทิี่ประชุม... 
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มติท่ีประชุม   -รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่  4  เรื่อง  ที่คณะกรรมการสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก ตั้งข้ึนพิจารณา 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์   แล้วเสร็จ 

ประธานสภาเทศบาลฯ  -ไม่มี- 
 

มติท่ีประชุม    -รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่อง ญัตติท่ีเสนอใหม่ 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์    5.1 ญัตติเพื่อพิจารณาขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ 

ประธานสภาเทศบาลฯ รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  ครุภัณฑ์ส านักงาน  

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบติดผนัง  

ขนาด 26,000 บีทยีู  หนว่ยงาน กองชา่ง 

(ผู้เสนอญัตติ  นายเสรี   เรอืงกาญจน์   นายกเทศมนตร)ี 

-ขอเชญิผูบ้ริหารฯ ช้ีแจง 
 

นายเสรี   เรอืงกาญจน์  เรียน  ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลฯ และผูเ้ข้าร่วม

นายกเทศมนตรีฯ  ประชุม ทุกท่าน กระผม นายเสรี   เรอืงกาญจน์   นายกเทศมนตรี 

เมืองสะเตงนอก ด้วยกองช่าง มีความประสงค์จะขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง

คําชี้แจงชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  

ครุภัณฑ์สํานักงาน  เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) 

แบบติดผนัง  ขนาด 26,000 บีทียู  หนว่ยงาน กองชา่ง ดังนี้ 

จากค าชี้แจงเดิม “แผนงานเคหะและชุมชน  งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ ์ 

ครุภัณฑ์สํานักงาน  เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) 

แบบติดผนัง  ขนาด 26,000 บีทียู  จํานวน 1  เครื่อง ๆ ละ  36,000  บาท 

โดยมีคุณลักษณะพืน้ฐาน ดังนี้ 

1. ขนาดที่กําหนด เป็นขนาดไม่ตํ่ากว่า 26,000 บีทียู 

2. ราคาที่กําหนด เป็นราคาที่รวมคา่ติดตั้ง 

3. เครื่องปรับอากาศที่มคีวามสามารถในการทําความเย็นขนาดไม่ 

เกิน  40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

และฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 

4. ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหนว่ยส่ง

ความเย็นและหนว่ยระบายความรอ้นจากโรงงานเดียวกัน 
 

/5. มคีวามหนว่งเวลา… 



                      -7- 
 

5. มคีวามหนว่งเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร์ 

6. การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่น ๆ(นอกจากข้อ 3) 

นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคาแล้ว เพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน 

ควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีค่าประสิทธิภาพพลังงานตาม

ฤดูกาล (SEER) สูงกว่า 

7. การติดตัง้เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ 

ดังนี้ 

สวิตซ์ 1 ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุม้ฉนวนยาว 4 เมตร  สายไฟยาวไม่

เกิน  15 เมตร 

8. คา่ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (กรณีต้องการแสดงค่าติดตัง้แยกจาก

ราคาเครื่องปรับอากาศ) 

(1) ชนิดติดผนังขนาดไม่น้อยกว่า 26,000 บีทียู  4,000 บาท เป็น

รายการนอกเหนอืมาตรฐานครุภัณฑ์ 

รายละเอียดตามที่เทศบาลกําหนด โดยใช้ราคาในท้องถิ่นหรอืราคาที่ 

ซือ้ได้อย่างประหยัด ตั้งจ่ายจากเงนิรายได้ 

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้าที่ 455 ลําดับที่ 34 

เป็นค าชี้แจงใหม่ “แผนงานเคหะและชุมชน  งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ ์ 

ครุภัณฑ์สํานักงาน  เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) 

แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน  ขนาด 26,000 บีทียู  จํานวน 1  เครื่อง ๆ ละ  

36,000  บาท  โดยมีคุณลักษณะพืน้ฐาน ดังนี้ 

1. ขนาดที่กําหนด เป็นขนาดไม่ตํ่ากว่า 26,000 บีทียู 

2. ราคาที่กําหนด เป็นราคาที่รวมคา่ติดตั้ง 

3. เครื่องปรับอากาศที่มคีวามสามารถในการทําความเย็นขนาดไม่ 

เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

และฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 

4. ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหนว่ยส่ง

ความเย็นและหนว่ยระบายความรอ้นจากโรงงานเดียวกัน 

5. มคีวามหนว่งเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร์ 

6. การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่น ๆ (นอกจากข้อ 3) 

นอกเหนอืจากการพิจารณาด้านราคาแล้ว เพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน  

 

/ควรพิจารณาจัดซื้อ... 
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ควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีค่าประสิทธิภาพพลังงานตาม

ฤดูกาล (SEER) สูงกว่า 

7. การติดตัง้เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ 

ดังนี้ 

สวิตซ์ 1 ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุม้ฉนวนยาว 4 เมตร  สายไฟยาวไม่

เกิน  15  เมตร 

จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้าที่ 455 ลําดับที่ 34 

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563  หมวด 4   การโอนและแก้ไข

เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 29  จงึเรียนมาเพื่อที่ประชุมสภาฯ ได้พิจารณา 
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์   สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีขอ้อภปิราย ในญัตติที่  5.1  โปรดยกมอื 

ประธานสภาเทศบาลฯ   หากไม่มี ขอเชญิ เลขานุการสภาฯ 
 

นายมาหะมะรอสีดี   อุชะมิ เรียน  ท่านประธานสภาฯ  คณะผู้บริหารฯ  และสมาชิกสภาฯ ที่เคารพ  

เลขานุการสภาฯ   ทุกท่าน  องค์ประชุมครบ ต่อไป จะถามมตทิี่ประชุมว่า สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

 ท่านใด เห็นชอบอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  ครุภัณฑ์สํานักงาน  เครื่องปรับอากาศ 

แบบแยกส่วน  (ราคารวมคา่ติดตัง้) แบบติดผนัง   หนว่ยงาน กองช่าง หรือไม่  

โปรดยกมือ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด ไม่เห็นชอบอนุมัติให้แก้ไข

เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2565  

ครุภัณฑ์สํานักงาน  เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน  (ราคารวมค่าติดตั้ง) 

แบบติดผนัง   หน่วยงาน กองชา่ง  โปรดยกมอื 
 

มติท่ีประชุม   -อนุมัติเห็นชอบให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณฯ 

จ านวน    17   เสียง 

-ไม่อนุมัติเห็นชอบให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณฯ 

จ านวน    -    เสียง 

-งดออกเสียง    จ านวน    1 เสียง 

 

 

/เป็นอันว่า ที่ประชุม... 
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เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติ อนุมัติเห็นชอบ ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง     

คําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  ครุภัณฑ์

สํานักงาน  เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบติดผนัง  

หนว่ยงาน กองชา่ง 
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์   5.2  ญัตติ  เพื่อพจิารณาขออนุมัติโอนเพิ่มงบประมาณรายจ่าย 

ประธานสภาเทศบาลฯ    ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์ 

ส านักงาน  เคร่ืองปรับอากาศฯ  จ านวน  300  บาท  หนว่ยงาน กองชา่ง 

(ผู้เสนอญัตติ  นายเสรี   เรอืงกาญจน์   นายกเทศมนตร)ี 

-เชญิผูบ้ริหารฯ 
 

นายเสรี   เรืองกาญจน์  เรียน  ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ และผู้เข้า

นายกเทศมนตรีฯ  ร่วมประชุม ทุกท่าน   กระผม นายเสรี   เรืองกาญจน์  นายกเทศมนตรีเมอืง 

สะเตงนอก  กองช่าง ขอโอนเพิ่มงบประมาณรายจ่ายฯ งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์  

ครุภัณฑส์ํานักงาน  เครื่องปรับอากาศฯ  จํานวน   300  บาท  ดังนี้ 

โอนลด  จากงบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝาุยประจํา) ประเภท 

ค่าตอบแทน  พนักงานจ้าง  ตัง้จ่ายจากเงินรายได้      จํานวน   300  บาท 

ไปโอนเพิ่ม  ในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ ์ ครุภัณฑส์ํานักงาน  

เครื่องปรับอากาศ  ตั้งจ่ายจากเงนิรายได้        จํานวน   300  บาท 

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563  หมวด 4 การโอนและแก้ไข

เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27  จงึเรียนมาเพื่อที่ประชุมสภาฯ ได้พิจารณา 
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์   สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีขอ้อภปิราย ในญัตติที่ 5.2  โปรดยกมอื 

ประธานสภาเทศบาลฯ   หากไม่มี ขอเชญิ เลขานุการสภาฯ 
 

นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะมิ เรียน ท่านประธานสภาฯ  คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาฯ ที่เคารพ  

เลขานุการสภาฯ   ทุกท่าน  องค์ประชุมครบ ต่อไป จะถามมตทิี่ประชุมว่า สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

 ท่านใด เห็นชอบอนุมัติให้โอนเพิ่มงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2565  ครุภัณฑ์สํานักงาน เครื่องปรับอากาศ จํานวน  300 บาท  

หน่วยงาน กองช่าง หรือไม่  โปรดยกมือ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด ไม่

เห็นชอบอนุมัตใิห้โอนเพิ่มงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 

 

/2565  ครุภัณฑส์ํานักงาน... 
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 2565  ครุภัณฑส์ํานักงาน เครื่องปรับอากาศ  จํานวน  300 บาท  หน่วยงาน 

กองชา่ง  โปรดยกมอื 
 

มติท่ีประชุม   -อนุมัติเห็นชอบให้โอนเพิ่มงบประมาณฯ จ านวน    17   เสียง 

-ไม่อนุมัติเห็นชอบให้โอนเพิ่มงบประมาณฯ จ านวน      -     เสียง 

-งดออกเสียง     จ านวน      1   เสียง 

เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติ อนุมัติเห็นชอบ ให้โอนเพิ่มงบประมาณ

รายจ่ าย  ประจําปี งบประมาณ  พ .ศ.  2565  ครุภัณฑ์สํ านักงาน 

เครื่องปรับอากาศ  จํานวน  300 บาท  หนว่ยงาน กองชา่ง 
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์    5.3  ญัตติ  เพื่อพิจารณาขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง

ประธานสภาเทศบาลฯ  งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565  โครงการ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ าคอนกรีตเสริม

เหล็ก ย่านชุมชน  ซอยเบอร์เส้ง 2  หมู่ที่ 1  หนว่ยงาน กองชา่ง 

(ผู้เสนอญัตติ  นายเสรี   เรอืงกาญจน์   นายกเทศมนตร)ี 

-เชญิผูบ้ริหารฯ 
 

นายเสรี   เรืองกาญจน์  เรียน  ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ และผู้เข้า

นายกเทศมนตรีฯ  ร่วมประชุม ทุกท่าน   กระผม นายเสรี   เรืองกาญจน ์ นายกเทศมนตรีเมอืง 

สะเตงนอก  กองช่าง ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายฯ  

 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  พร้อมรางระบายน้ําคอนกรีต  

 เสริมเหล็กย่านชุมชน  ซอยเบอร์เส้ง 2  หมูท่ี่ 1  ดังนี้ 

จากข้อความเดิม “แผนงานเคหะและชุมชน งบลงทุน ค่าที่ดิน     

และสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ย่านชุมชน ซอย

เบอร์เส้ง 2  หมู่ที่ 1  ขนาดกว้าง 4.00 เมตร  ยาว 139.00 เมตร  หนา 0.15  

เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 556.00 ตารางเมตร รางระบายน้ําคอนกรีต

เสริมเหล็ก กว้างภายในไม่น้อยกว่า 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ความ

ยาวไม่น้อยกว่า 278.00 เมตร (ตามแบบแปลนของเทศบาล) ตั้งจ่ายจาก

เงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561–2565) เพิ่มเตมิ ครั้งที่ 4 

หนา้ 49 ลําดับที่ 3 

เป็นข้อความใหม่ “แผนงานเคหะและชุมชน งบลงทุน ค่าที่ดนิ    

และสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนน 

/คอนกรีตเสริมเหล็ก… 
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คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ย่านชุมชน ซอย

เบอร์เส้ง 2 หมู่ที่ 1 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 139.00 เมตร หนา 0.15 

เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 417.00 ตารางเมตร รางระบายน้ําคอนกรีต

เสริมเหล็ก กว้างภายในไม่น้อยกว่า 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ความ

ยาวไม่น้อยกว่า 268.00 เมตร (ตามแบบแปลนของเทศบาล) ตั้งจ่ายจาก

เงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 

หนา้ 49 ลําดับที่ 3 

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563  หมวด 4 การโอนและแก้ไข

เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 29  จงึเรียนมาเพื่อที่ประชุมสภาฯ ได้พิจารณา 
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์   สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีขอ้อภปิราย ในญัตติที่ 5.3 โปรดยกมอื 

ประธานสภาเทศบาลฯ   หากไม่มี ขอเชญิ เลขานุการสภาฯ 
 

นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะมิ เรียน ท่านประธานสภาฯ  คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาฯ ที่เคารพ  

เลขานุการสภาฯ   ทุกท่าน  องค์ประชุมครบ ต่อไป จะถามมตทิี่ประชุมว่า สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

 ท่านใด เห็นชอบอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายฯ  

 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ําคอนกรีต 

เสริมเหล็กย่านชุมชน  ซอยเบอร์เส้ง 2  หมู่ที่ 1  หน่วยงาน กองช่าง หรือไม่  

โปรดยกมือ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด ไม่เห็นชอบอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยน 

แปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายฯ  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กพร้อมรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ย่านชุมชน ซอยเบอร์เส้ง 2  

หมูท่ี่ 1 โปรดยกมอื 
 

มติท่ีประชุม   -อนุมัติเห็นชอบให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณฯ 

จ านวน    17    เสียง 

-ไม่อนุมัติเห็นชอบให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณฯ 

       จ านวน     -      เสียง 

-งดออกเสียง     จ านวน      1   เสียง 
 

เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมต ิอนุมัติเห็นชอบ ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคํา

ชีแ้จงงบประมาณรายจ่ายฯ  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม 

รางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ย่านชุมชน ซอยเบอร์เส้ง 2  หมู่ที่ 1

หนว่ยงาน กองชา่ง 

/นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์ ... 
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นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์    5.4 ญัตติ  เพื่อพิจารณาขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง

ประธานสภาเทศบาลฯ  งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  โครงการ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยอาซันอุทิศ  หมู่ที่ 4  หน่วยงาน 

กองชา่ง    (ผู้เสนอญัตติ  นายเสรี   เรอืงกาญจน์   นายกเทศมนตรี) 

-เชญิผูบ้ริหารฯ 
 

นายเสรี   เรืองกาญจน์  เรียน  ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ และผู้เข้า

นายกเทศมนตรีฯ  ร่วมประชุม ทุกท่าน  กระผม นายเสรี   เรอืงกาญจน ์ นายกเทศมนตรีเมอืง 

สะเตงนอก  กองช่าง ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายฯ  

 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอาซันอุทิศ หมูท่ี่ 4  ดังนี้ 

จากข้อความเดิม “แผนงานเคหะและชุมชน งบลงทุน ค่าที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก ซอยอาซันอุทิศ หมู่ที่ 4 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 59.00 

เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 177.00 ตารางเมตร จํานวน

งบประมาณ 194,000.00 บาท (ตามแบบแปลนของเทศบาล) ตั้งจ่ายจากเงิน

รายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 

หนา้ที่ 55 ลําดับที่ 2 

เป็นข้อความใหม่ “แผนงานเคหะและชุมชน งบลงทุน ค่าที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก ซอยอาซันอุทิศ หมู่ที่ 4  ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 58.00 

เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 174.00 ตารางเมตร จํานวน

งบประมาณ 194,000.00 บาท (ตามแบบแปลนของเทศบาล) ตั้งจ่ายจากเงิน

รายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 

หนา้ที่ 55 ลําดับที่ 2 

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563  หมวด 4 การโอนและแก้ไข

เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 29  จงึเรียนมาเพื่อที่ประชุมสภาฯ ได้พิจารณา 
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีข้ออภิปราย ในญัตติที่ 5.4 โปรดยกมอื 

ประธานสภาเทศบาลฯ   หากไม่มี ขอเชญิ เลขานุการสภาฯ 
 

นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะมิ เรียน  ท่านประธานสภาฯ  คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาฯ ที่เคารพ  

เลขานุการสภาฯ   ทุกท่าน  องค์ประชุมครบ ต่อไป จะถามมตทิี่ประชุมว่า สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

/ท่านใด เห็นชอบอนุมัติ… 
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 ท่านใด เห็นชอบอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายฯ  

 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอาซันอุทิศ หมู่ที่ 4 หน่วยงาน 

กองช่าง หรือไม่  โปรดยกมือ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด ไม่เห็นชอบ

อนุมัตใิห้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายฯ  โครงการก่อสร้าง

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอาซันอุทิศ หมู่ที่ 4  โปรดยกมอื 
 

มติท่ีประชุม   -อนุมัติเห็นชอบให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณฯ 

จ านวน    17   เสียง 

-ไม่อนุมัติเห็นชอบให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณฯ 

       จ านวน    -    เสียง 

-งดออกเสียง     จ านวน    1 เสียง 
 

เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติ อนุมัติเห็นชอบ ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคํา

ชีแ้จงงบประมาณรายจ่ายฯ  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  

ซอยอาซันอุทิศ  หมู่ที่ 4  หน่วยงาน กองช่าง 
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์ 5.5  ญัตติ  เพื่อพิจารณาขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง

ประธานสภาเทศบาลฯ  งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  โครงการ 

บุกเบิกถนนหนิคลุก  ซอยหลังมัสยิด  หมู่ที่ 6  หนว่ยงาน กองชา่ง 

(ผู้เสนอญัตติ  นายเสรี   เรอืงกาญจน์   นายกเทศมนตร)ี 

-เชญิผูบ้ริหารฯ 
 

นายเสรี   เรืองกาญจน ์  เรียน  ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ และผู้เข้า

นายกเทศมนตรีฯ  ร่วมประชุม ทุกท่าน   กระผม นายเสรี   เรืองกาญจน์  นายกเทศมนตรีเมอืง 

สะเตงนอก  กองช่าง ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายฯ  

 โครงการบุกเบิกถนนหนิคลุก ซอยหลังมัสยิด หมูท่ี่ 6  ดังนี้ 

จากข้อความเดิม “แผนงานเคหะและชุมชน งบลงทุน ค่าที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการบุกเบิกถนนหินคลุก ซอย

หลังมัสยิด หมูท่ี่ 6  ขนาดกว้าง 8.00 เมตร  ยาว 55.00 เมตร  หนา 0.15  

เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 440.00 ตารางเมตร  จํานวนงบประมาณ 

142,000.00 บาท (ตามแบบแปลนของเทศบาล) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

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

หนา้ที่ 58 ลําดับที่ 1 

/เป็นข้อความใหม่… 
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เป็นข้อความใหม่ “แผนงานเคหะและชุมชน งบลงทุน ค่าที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการบุกเบิกถนนหินคลุก ซอย

หลังมัสยิด หมู่ที่ 6 ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 55.00 เมตร หนา 0.15 

เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 330.00 ตารางเมตร จํานวนงบประมาณ 

142,000.00 บาท (ตามแบบแปลนของเทศบาล) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

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

หนา้ที่ 58  ลําดับที่ 1 

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563  หมวด 4 การโอนและแก้ไข

เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 29  จงึเรียนมาเพื่อที่ประชุมสภาฯ ได้พิจารณา 
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์   ขอเชิญ นายกเทศมนตรี 

ประธานสภาเทศบาลฯ  
 

นายเสรี   เรอืงกาญจน์  เรียน  ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ และผูเ้ข้า

นายกเทศมนตรีฯ  ร่วมประชุม ทุกท่าน   กระผม นายเสรี   เรืองกาญจน ์ นายกเทศมนตรีเมือง 

สะเตงนอก  อยากให้ กองช่าง ได้ชี้แจง พื้นที่ลดลงแล้ว ทําไมงบประมาณยัง

เท่าเดิม 
    

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์   ขอเชิญ ผู้อํานวยการกองช่าง  

ประธานสภาเทศบาลฯ  
 

นายสสิกร   ยี เส็น   เรียน ประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ  คณะผูบ้ริหารฯ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  

ผูอ้ํานวยการกองช่าง และผูเ้ข้าร่วมประชุม ทุกท่าน  กระผม  นายสสิกร  ยี เส็น  ผูอ้ํานวยการ 

 กองช่าง ส่วนของโครงการที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณฯ  

ซอยหลังมัสยิดแก้ไขความกว้างจากเดิม 8 เมตร เป็นความกว้าง 6 เมตร  

ยาว 55 เมตรเท่าเดิม จากพื้นที่ไม่น้อยกว่า 440.00 ตารางเมตร เป็นพื้นที่ไม่

น้อยกว่า 330.00 ตารางเมตร ส่วนงบประมาณยังเท่าเดิม คือตอนที่เราทํา

งบประมาณเทศบัญญัติฯ ในรอบปีที่แล้ว ณ ตอนนั้นราคาน้ํามันยังไม่ปรับขึ้น 

เมื่อจะขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณฯ แล้ว เรามาประมาณการ

ใหม่ราคา น้ํามันมันปรับแพงขึน้ ราคาจึงปรับลงไม่ได้ ทําให้งบประมาณยังคง

เท่าเดิม 
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์   ท่านใดมีข้ออภิปราย โปรดยกมอื ขอเชญิ นางนุชนาฎ จันทร์ขุน 

ประธานสภาเทศบาลฯ   รองปลัดเทศบาลฯ  

/นางนุชนาฎ จันทร์ขุน .. . 
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นางนุชนาฎ จันทร์ขุน  เรียน  ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ คณะผูบ้ริหารฯ  และสมาชิกสภา 

รองปลัดเทศบาลฯ  เทศบาลฯ และผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน  ดิฉัน นางนุชนาฎ จันทร์ขุน   

 รองปลัดเทศบาลฯขอชี้แจงเพิ่มเติมในการจัดทํา  งบประมาณโดย  

 หลักถ้าการปรับปรุง  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ถ้าปริมาณ งานลด เงิน

ต ้อ ง ล ด ต า ม  เ ร า ป ร ะ ม า ณ ก า ร ใ ห ม ่ เ ร า ต ้อ ง ม ีเ ห ต ุผ ล  ใ น เ มื ่ อ

ประชาชนเสนอโครงการเข้ามา เท่านี ้  และ เราประมาณการ เท่านี้  

ทําไมเราต้องลดเนื้องาน การทํางบประมาณที่ถูกต้องเราต้องโอน

งบประมาณไปโปะเพิ่ม  เพื่อ ให้สามารถทําได้ ไม่ใช่มาลดเนื้องาน

เท่ากับเงินที่มีมันน่าจะไม่ใช่วิธีการที่ถูกต้อง มันต้องหาเงินโอนเพิ่ม 

เพื ่อ ให้ป ริมาณคง เดิม  ยก เว้นว่า  ถ้า เ ราก่อหนี ้ผูกพัน ไปแล้ว  ไ ม่

สามารถทําได้ มันจะมีข้อกฎหมายอยู่ ในวิธีการโอนงบประมาณ ถ้า

เ ร า ได้ล งนาม ในสัญญาไ ปแล้ว  ร าคาสิ ่ง ขอ งต่า ง ๆขึ ้น  สัญญาก็

เ ก ิด ขึ ้น  แ ล ้ว  ข อ แ ก ้ไ ข เ ป ลี ่ย น แ ป ล ง เ นื ้อ ง า น เ ป ็น อํา น า จ ข อ ง

นายกเทศมนตรี หมายความว่าถ้า เราจะตอบโจทย์ในการบริการ

ประชาชน  วิธ ีก า รที ่ถูก ต้อ งควร โอนงบประมาณให้เ พีย งพอต่อ

ปริมาณงานที่มีอยู่จริง 
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์   ขอเชิญ ผู้อํานวยการกองช่าง  

ประธานสภาเทศบาลฯ  
 

นายสสิกร   ยี เส็น    เรียน ประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ  คณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ  

ผูอ้ํานวยการกองชา่ง       และผูเ้ข้าร่วมประชุม ทุกท่าน  กระผม  นายสสิกร  ยี เส็น  ผูอ้ํานวยการ 

  กองชา่ง ในส่วนที่เราลดความกว้าง จากการที่ลงไปดูในหนา้งาน ปรากฏว่า 

  เขตทางมัน  8  เมตร  ถ้าเราลงหนิคลุกเต็มพืน้ที่ 8 เมตร  ซึ่งจรงิ เรา ต้อง   

   เผื่อด้านข้างเป็นคูระบายน้ํา  เลยต้องมาลดความกว้างของถนน  เพื่อให้มคีู  

   ระบายน้ํา 
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์   ท่านใดมีข้ออภิปราย โปรดยกมอื ขอเชญิ นายอนันต์  ฮะ สมาชิก

ประธานสภาเทศบาลฯ   สภาเทศบาลฯ เขต 2  
 

นายอนันต์  ฮะ    เรียน ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ คณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ  

สมาชิกสภาเทศบาลฯเขต 2  และผูเ้ข้าร่วม ประชุม ทุกท่าน กระผม นายอนันต์  ฮะ สมาชิกสภา 

   เทศบาลฯ เขต 2   จากที่ตั้งไว้ความกว้าง 8 เมตร ลดเหลือความ    

  กว้าง 6 เมตร แต่ในรายของงบประมาณจะไม่พูดถึง ถ้าเราทําไป  

/แล้ว ไม่มีคูน้ํา . . .    
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 แล้ว ไม่มีคูน้ําสุดท้ายเราก็ต้องมาซ่อม มาแก้ไข ถามว่า ณ ขณะนี้

ที ่น้ํา ข ัง หน้าบ้าน  เพราะ ไม่มีท า งระบายน้ํา  ไม่มีท่อน้ําที ่ม ีปัญหา 

ความกว้าง  6 เมตร ก็โอเค ถ้ามีทางน้ําให้ไหล ขอบคุณครับ  
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์   ท่านใดมีข้ออภิปราย โปรดยกมอื ขอเชญิ นางนุชนาฎ จันทร์ขุน 

ประธานสภาเทศบาลฯ   รองปลัดเทศบาลฯ  
 

นางนุชนาฎ จันทร์ขุน    เรียน ประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ คณะผู้บริหารฯ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

รองปลัดเทศบาลฯ    และผูเ้ข้าร่วมประชุม ทุกท่าน  ดิฉัน นางนุชนาฎ  จันทร์ขุน  รองปลัด  

เทศบาลฯ เป็นข้อเสนอแนะเพิ่มเติมนะคะ โดยหลักตามที่ท่าน    

สท.แจ้ง เราควรใช้วิธีการโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการ   

ใหม่ ในชื่อโครงการเดิมก็ได้  ในเนื้องานใหม่ไปเลย เท่ากับว่า  

โครงการนี้ โดนยุบไปเลย ใช้วิธีนั้นจะถูกต้องมากกว่า หมายถึงว่า  

เปิดโครงการในระบบใหม่เกิดขึ้น โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  

และประมาณการใหม่ไปเลย น่าจะสอดคล้องกว่าการมาแก้ไข  

มันล่อแหลมด้วยตัวเลข ว่าทําไมงานลดเงินไม่ลด  
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์   ขอเชิญ นายกเทศมนตรี  

ประธานสภาเทศบาลฯ  
 

นายเสรี   เรืองกาญจน์  เรียน  ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ และผู้เข้า

นายกเทศมนตรีฯ  ร่วมประชุม ทุกท่าน   กระผม นายเสรี   เรืองกาญจน์  นายกเทศมนตรีเมอืง 

สะเตงนอก  อยากทราบแนวทางว่า จะทําอย่างไร จะไปทางไหน หรือต้อง

ดําเนนิการตามที่รองปลัดฯ ช้ีแจง หรอืให้สภาท้องถิ่นฯ ผ่านไป ก็กลัวว่าจะไม่

สามารถดําเนินการได้ 
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์   ขอเชิญ เลขานุการสภาฯ  

ประธานสภาเทศบาลฯ  
 

นายมาหะมะรอสีดี   อุชะมิ         เรียน  ท่านประธานสภาฯ  คณะผู้บริหารฯ  และสมาชิกสภาฯ ที่เคารพ  

เลขานุการสภาฯ                      ทุกท่าน ขออนุญาตช้ีแจงเพิ่มเติม ทางกองช่างได้ตรวจสอบแล้วไม่มเีงินโอน 

                                          เนื่องจากถ้าทําคูน้ํา 2 ขา้งตอ้งใชง้บเยอะ ไม่มงีบสามารถชี้แจงได้ครับ คือ 

                                          ว่าถ้าเราจะขึน้เป็นโครงใหม ่เป็นคูระบายน้ําก็ต้องไปตรวจสอบในแผนอีกว่า 

                                          มีโครงการคูน้ําหรอืเปล่า แต่ถ้าเป็นถนนพร้อมคูน้ํานี่ พอได้ แต่ทางกองช่าง  

                                          หาเงินไม่ได้ที่จะโอนเพิ่ม ทั้ง 2 ขา้งก็พอสมควรเหมอืนกัน ตอนนี้ที่ใชเ้ป็น 

                                          คูดิน โดยการใหเ้ป็นร่องน้ํา น้ําไหลได้ก็พอได้ครับ 

/นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์ ... 
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นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์   ขอเชิญ นายกเทศมนตรี  

ประธานสภาเทศบาลฯ  
 

นายเสรี   เรืองกาญจน์  เรียน  ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ และผู้เข้า

นายกเทศมนตรีฯ  ร่วมประชุม ทุกท่าน   กระผม นายเสรี   เรืองกาญจน์  นายกเทศมนตรีเมอืง 

  สะเตงนอก หมายความว่า ลงมติได้  ใ ช่หรือไม่  ท่านปลัดฯ  
 

นายมาหะมะรอสีดี   อุชะม ิ      สามารถลงมติได้ครับ      

ปลัด/เลขานุการสภาฯ                        
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์  คิดว่า สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน คงเขา้ใจ ถ้าลงมตแิล้ว ต้องดําเนนิการตาม 

ประธานสภาเทศบาลฯ  มต ิแมเ้งินขาด 100 หรอื 300 บาท อํานาจอยู่ที่ สภาฯ ท่านใดมีข้อ  

 อภิปราย โปรดยกมอื ขอเชิญ นายแวฮาซัน  แวหะยี  สมาชิกสภา   

 เทศบาลฯ เขต 1  
 

นายแวฮาซัน  แวหะยี   เรียน ประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ  คณะผูบ้ริหารฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ  

สมาชิกสภาเทศบาลฯเขต 1  และผูเ้ข้าร่วมประชุม ทุกท่าน กระผม นายแวฮาซัน  แวหะยี สมาชิก  

  สภาเทศบาลฯ เขต 1 อยากขอความชัดเจนอีกนิดก่อนที่จะลงมตกิัน  

  หลังจากพวกเราอนุมัติไปแล้ว จะไม่กระทบต่อผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาฯ 

        ต่อไป ขอบคุณครับ 
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์   ขอเชิญ เลขานุการสภาฯ  

ประธานสภาเทศบาลฯ  
 

นายมาหะมะรอสีดี   อุชะมิ        เรียน  ท่านประธานสภาฯ  คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาฯ ที่เคารพ  

เลขานุการสภาฯ                     ทุกท่าน ถ้าไม่กระทบถึงประชาชนก็คงไม่มปีัญหา ถ้าชาวบ้านกระทบว่า 

                                         -สร้างถนนแล้วไม่สามารถสวนทางกันได้ ความกว้างไม่ได้มาตรฐาน ก็อาจ 

                                          กระทบ กว้าง 6 เมตร ถามว่า รถสวนทางกันได้หรอืไม่ สวนทางกันได้ครับ   

                                          -การกันที่ 2 ขา้ง เพื่อสร้างเป็นคูน้ํา สมเหตุสมผลหรอืไม่ ถ้าสมเหตุสมผล   

                                          ก็ได้  

                                          -ในเรื่องของราคา เนื่องจากว่าประมาณราคาการถอดรูปแบบรายการก็    

                                          เป็นไปตามมาตรฐานราคาของผู้กําหนดแบบรูปรายการ ซึ่งมีมาตรฐานของ 

                                          มันอยู่  

                                                  ถ้าตอบได้ 2 – 3 เรื่องนี้ ก็ไม่มีปัญหา ขึ้นอยู่กับว่า ถ้าเราลดความ  

                                         กว้างแล้ว ชาวบ้านเดือดร้อนหรอืไม่ เหตุผลเพื่อสร้างคูน้ําในภายหลัง   

                                         เหตุผลตรรกะให้ หรอืเปล่าเท่านั้นเองครับ 

/นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์ ... 
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นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์   ท่านใดมีข้ออภิปราย โปรดยกมอื ขอเชญิ นางนุชนาฎ จันทร์ขุน 

ประธานสภาเทศบาลฯ  รองปลัดเทศบาลฯ  
 

นางนุชนาฎ จันทร์ขุน   เรียน ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ คณะผูบ้ริหารฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ  

รองปลัดเทศบาลฯ    และผูเ้ข้าร่วมประชุม ทุกท่าน  ดิฉัน นางนุชนาฎ จันทร์ขุน   รองปลัด       

      เทศบาลฯขอเพิ่มเติมอีกประเด็น จากประสบการณ์ ที่ เคยตรวจ  

     งานอยู่  มันจะมี กรณี ที่ถ้าเราก่อหนี้ผูกพันแล้ว หมายถึงว่า เรา  

     ได้ผู้รับจ้างแล้ว สัญญาเกิดขึ้นแล้ว มันจะมีระเบียบฯข้อหนึ่ งไม่   

แน่ใจว่าเป็นข้อ 30 หรือเปล่า ในวิธีการงบประมาณ ประธาน   

     ตรวจรับงานฯ เป็นผู้บริหารสัญญา ถ้ามีความเห็นในการลดหรือ  

     ว่าแก้ไขเนื้องานเป็นความเห็นของคณะกรรมการฯที่จะสามารถ  

     ลดเนื้องาน เมื่อลดเนื้องาน ประมาณการขึ้นใหม่ มันจะสอดคล้อง   

     กับสถานการณ์  น้ํามัน วัสดุที่ ใ ช้ ณ ตอนนั้น ซึ่งในวิธีการนั้นมัน   

     น่าจะสอดคล้องมากกว่าที่จะมาแก้ไข ไม่ได้มองว่าชาวบ้านเกิด  

     ประโยชน์หรือไม่มองในแง่ของวิธีการงบประมาณว่า เมืองานลด  

     เงินก็ต้องลด ยึดหลักอย่างนั้น แต่ถ้าสัญญาเกิดขึ้นแล้ว มาแก้ไข  

     เปลี่ยนแปลงข้างหลังแล้วเงินเท่าเดิมก็ไม่ผิด เพราะว่าทําไปแล้ว  

     ทําไม่ได้ เนื่องจาก เหล็กแพงขึ้น งบประมาณจะ เท่าเดิม หรือจะล้น 

     สุดท้ายเราก็จ่ายเท่าที่ เงินเรามี  แบบนี้จะเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่ทํา  

     ได้ แก้ไขเนื้องาน ให้เหมาะสมกับหน้างาน เราจะเหลือกี่ เมตร  

     ก็ได้ซึ่งเป็นความคิดเห็นของคณะกรรมการฯ ในข้อกําหนด   

     นายกเทศมนตรี เป็น ผู้อนุมัติ  ในการแก้ไขสัญญาก็ทําได้  
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์   ท่านใดมีข้ออภิปราย โปรดยกมอื ขอเชญิ นิติกร  

ประธานสภาเทศบาลฯ     
 

นายธิติวัฒน์  ดอเลาะ   เรียน ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ คณะผูบ้ริหารฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

นิติกร ชํานาญการ             และผูเ้ข้าร่วมประชุม ทุกท่าน  กระผม นายธิติวัฒน์  ดอเลาะ นิติกร 

ชํานาญการโดยหลักการทั่วไป งานลดเนื้องาน เงินก็ต้องลด  แต่ 

ทีนี้  ขึ้นอยู่กับประมาณการครั้ งแรก กับประมาณการครั้งล่าสุด    

ราคาอาจจะแตกต่างกัน  
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์   ขอเชิญ นายกเทศมนตรี  

ประธานสภาเทศบาลฯ  
 

/นายเสรี   เรืองกาญจน์… 
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นายเสรี   เรอืงกาญจน์   เรียน  ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ และผูเ้ข้า

นายกเทศมนตรีฯ   ร่วมประชุม ทุกท่าน   กระผม นายเสรี   เรืองกาญจน์  นายกเทศมนตรีเมอืง 

 สะเตงนอก การขออนุมัติแก้ไข สามารถทําได้หรือไม่  
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์   ขอเชิญ นิติกร  

ประธานสภาเทศบาลฯ     
 

นายธิติวัฒน์  ดอเลาะ   เรียน ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ คณะผูบ้ริหารฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

นิติกร ชํานาญการ    และผูเ้ข้าร่วมประชุม ทุกท่าน กระผม นายธิติวัฒน์  ดอเลาะ  นิติกร 

ชํานาญการสามารถลงมติได้ แต่ถ้าลงมติไปแล้วนายกเทศมนตรี    

และสมาชิกสภาฯ ก็ต้องรับผิดชอบ ขณะนี้ความชัดเจนยังไม่มี   

เพราะว่าเนื้องานแตกต่างกัน งบประมาณไม่แตกต่างกัน มันต้อง  

มีเหตุผล  
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์   ขอเชิญ ผู้อํานวยการกองช่าง  

ประธานสภาเทศบาลฯ  
 

นายสสิกร   ยี เส็น     เรียน ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ คณะผูบ้ริหารฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

ผูอ้ํานวยการกองช่าง   และผูเ้ข้าร่วมประชุม ทุกท่าน  กระผม  นายสสิกร  ยี เส็น  ผูอ้ํานวยการ 

กองช่าง ตอนที่ทําเทศบัญญัติฯ ปีที่แล้ว เราประมาณการงบประมาณไว้ 

คร่าว ๆ พอเทศบัญญัติฯ ผ่าน พอมีงบประมาณจะดําเนินการ ก็ต้องมีการ

สํารวจหน้างาน อีกที ก็เจอปัญหาความกว้าง ความยาวทําไม่ได้ ก็ต้อง

ประมาณการใหม่ ช่วงนี้ ปัจจุบันราคาวัสดุก่อสร้าง เหล็กเพิ่มขึ้น น้ํามันแพง

ขึน้ บางตัวราคาก็เกินจากยอดนี ้เราก็พยามยามปรับให้อยู่ในงบประมาณเท่า

เดิม  สุดท้ าย เมื่ อผ่ านมติสภาฯ  เ ราก็ส่ ง เ รื่ อ ง ไปงานพัสดุ  ซึ่ งมันมี

คณะกรรมการกําหนดราคากลาง ราคา ณ ปัจจุบันตอนนั้น สมมุติถ้าเราไป

ตัดยอดเงินเดิม ซึ่งราคามันเกินจากงบประมาณอยู่แล้ว เมื่อเวลาจะ

ดําเนนิการ เคยเจอปัญหาไม่มีผู้รับเหมาไหนอยากจะทํา เพราะราคามันไม่ได้ 

ทําแล้วคุณภาพในการทํางานไม่เต็มที่ ไม่ได้บ้าง จากที่ท่านรองฯ บอก งาน

ลด เงินก็ต้องลด หลังจากนี้ก็กลัวว่า จะเป็นปัญหางบประมาณไม่พอ 
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์   ขอเชิญ นายกเทศมนตรี  

ประธานสภาเทศบาลฯ  
 

นายเสรี   เรอืงกาญจน์   เรียน  ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ และผูเ้ข้า

นายกเทศมนตรีฯ   ร่วมประชุม ทุกท่าน   กระผม นายเสรี   เรืองกาญจน์  นายกเทศมนตรีเมอืง 

    /สะเตงนอก… 
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     สะเตงนอก เหตุผลตามที่ ผูอ้ํานวยการกองช่าง ช้ีแจงใช้ได้หรือไม่ 
  

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์   ขอเชิญ เลขานุการสภาฯ  

ประธานสภาเทศบาลฯ  
 

นายมาหะมะรอสีดี   อุชะมิ         เรียน  ท่านประธานสภาฯ  คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาฯ ที่เคารพ  

เลขานุการสภาฯ                      ทุกท่าน เหตุผลสําคัญที่สุดตามที่  ผอ.ช่าง ชี้แจง คือ เราจะกัน  

 เป็นที่ระบายน้ํา 2 ข้าง ถ้าเราสร้างถนนเต็มพื้นที่  8 เมตร น้ําก็  

 จะ ไ ห ล บ น ถ น น  ที ่ต ัด ไ ป  2  ข ้า ง  ๆ ล ะ  1  เ ม ต ร  เ หล ือ  6  เ ม ต ร 

มาตรฐานการคํานวณราคาทางช่างถูกต้องหรือไม่ หากถูกต้อง ก็

ไม่ใ ช่ป ระ เด็น  ประ เด็นสําคัญที ่สุดก็คือ  เ ราจะกัน เป็นคูน้ํา  คูดิน 

เพื่อให้น้ํา ไหลได้ ส่วนประเด็นเรื่องการแก้ไขหลังลงนามแล้วก็ เป็น   

ไปตามระเบียบวิธีการงบประมาณนั่นแหละ ถ้า ไม่เพิ่มวง เงิน เป็น

อํานาจของนายกเทศมนตรี เป็นเงื่อนไขทางระเบี ยบ แต่ถ้าก่อนลง

นามนี่  ต้องผ่านสภาฯ  เสมอ ถ้าแก้ไ ข เปลี่ยนแปลงคํา ชี้แจงทํา ให้

ปริมาณลด หรือเพิ่ม  หรือเงินเปลี่ยนแปลง ก็ต้องผ่านสภาฯ นี้ต้อง

ถามแล้วว่า 

  1.ชาวบ้านจะโวยหรือไม่  

  2.ที่ เรากันไว้ เป็นคูน้ํามันสมเหตุสมผลหรือไม่  

  3.ราคาที่ประมาณเป็นไปตามมาตรฐานหรือไม่  

 ถ้าตอบ 3 ข้อนี้ ได้ก็  โอเค  
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์   ขอเชิญ นายกเทศมนตรี  

ประธานสภาเทศบาลฯ  
 

นายเสรี   เรอืงกาญจน์ เรียน  ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ และผูเ้ข้า

นายกเทศมนตรีฯ ร่วมประชุม ทุกท่าน  ขอถาม ท่าน สท.อนันต์  ฮะ ในฐานะเจ้าของ  

 พื้นที่ว่า จาก 8 เมตร เหลือ 6 เมตร ชาวบ้านโอเคหรือไม่  
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์   ขอเชิญ นายอนันต์  ฮะ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2  

ประธานสภาเทศบาลฯ     
 

นายอนันต์  ฮะ    เรียน ประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  และผูเ้ข้าร่วม

สมาชิกสภาเทศบาลฯเขต 2 ประชุม ทุกท่าน กระผม นายอนันต์   ฮะ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2  

  กระผม คิดวา่ จาก 8 เมตร เหลือ 6 เมตร เพื่อเป็นทางระบายน้ํา   

  ชาวบ้าน ยอมรับได้  คงไม่มีปัญหาช้ีแจงได้ครับ 

/นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์ ... 
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นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์   ขอเชิญ นายมะสดี  หะยียะปาร์   สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1  

ประธานสภาเทศบาลฯ    
 

นายมะสดี   หะยียะปาร์     เรียน ประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  และผูเ้ข้าร่วม

สมาชิกสภาเทศบาลฯเขต 1  ประชุม ทุกท่าน ระผม นายมะสดี  หะยียะปาร์  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  

  เขต 1 อยากเสนอแนะ ในเขตที่ 1 เพิ่งผ่านไปหมาด ๆ ชาวบ้านโวย ว่า แบดี 

   ทําไมถนนจาก 8 เมตร   เหลือ 6 เมตร ทําได้อย่างไร  เราต้องอธิบายให้ได้ 

   ว่า  ด้วยงบประมาณและสถานการณใ์นปัจจุบันนี ้ชาวบ้านโวย แตอ่ยู่ที่การ 

   อธิบายของคนในพื้นที่ ขอบคุณครับ 
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์   ขอเชิญ เลขานุการสภาฯ  

ประธานสภาเทศบาลฯ  
 

นายมาหะมะรอสีดี   อุชะมิ        เรียน ท่านประธานสภาฯ  คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาฯ ที่เคารพ  

เลขานุการสภาฯ                     ทุกท่าน   เป็นไปตามประเด็นคําถาม 3 ขอ้ข้างตน้ ข้อแรกถ้าชาวบ้านโวย  

 ไม่ได้ เราก็ต้องไม่ได้ เพราะว่าชาวบ้านมีการโวยหลายวิธี ร้องเรียน ถึงสํานัก

นายกฯ หรอืชาวบ้านไม่เป็นไร อธิบายด้วยตรรกะ เริ่มต้นชาวบ้านต้องการขอ

แก้ไขให้มีคูระบายน้ํา ทําอย่างไรดีครับ ผมเป็นห่วงเรื่องชาวบ้าน ส่วนเรื่อง 

มาตรฐานทางช่าง ไม่ห่วงเลย ทําถนนเต็มไม่ได้ต้องมี คูระบายน้ํา มันเป็น

มาตรฐานงานทาง 
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์   ขอเชิญ นายกเทศมนตรี  

ประธานสภาเทศบาลฯ  
 

นายเสรี   เรืองกาญจน์ เรียน  ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ และผู้เข้า

นายกเทศมนตรีฯ ร่วมประชุม ทุกท่าน ที่จริงไม่น่าจะเป็นปัญหา เพราะว่าเป็นแค่การ  

 บุกเบิกถนน ไม่ ใ ช่ถาวร จากไม่มี  เป็นทําให้มี  ชาวบ้านคงโอเค  
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์   ขอเชิญ นายอนันต์  ฮะ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2  

ประธานสภาเทศบาลฯ     
 

นายอนันต์  ฮะ    เรียน ประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  และผูเ้ข้าร่วม

สมาชิกสภาเทศบาลฯเขต 2 ประชุม ทุกท่าน กระผม นายอนันต์   ฮะ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2  

ชี้แจงได้  คงไม่มีปัญหา เพราะเป็นการบุกเบิกถนน จากไม่มีถนน  

ทําให้มีขึ้น แต่ถ้าเป็นถนนลาดยาง คอนกรีต คงคุยกันอีกเรื่องหนึ่ ง

ครับผม  

/นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์ . . .  
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นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีขอ้อภปิราย ในญัตติที่ 5.5  โปรดยกมอื 

ประธานสภาเทศบาลฯ   หากไม่มี ขอเชญิ เลขานุการสภาฯ 
 

นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะมิ เรียน ท่านประธานสภาฯ  คณะผู้บริหารฯ  และสมาชิกสภาฯ ที่เคารพ  

เลขานุการสภาฯ   ทุกท่าน  องค์ประชุมครบ ต่อไป จะถามมตทิี่ประชุมว่า สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

 ท่านใด เห็นชอบอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายฯ  

โครงการบุกเบิกถนนหินคลุก ซอยหลังมัสยิด หมู่ที่ 6  หน่วยงาน กองช่าง 

หรอืไม่  โปรดยกมอื  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด ไม่เห็นชอบอนุมัติให้แก้ไข

เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายฯ  โครงการบุกเบิกถนนหินคลุก 

ซอยหลังมัสยิด หมูท่ี่ 6 โปรดยกมอื 
 

มติท่ีประชุม   -อนุมัติเห็นชอบให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณฯ 

จ านวน    17    เสียง 

-ไม่อนุมัติเห็นชอบให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณฯ 

       จ านวน      -     เสียง 

-งดออกเสียง     จ านวน      1   เสียง 
 

เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติ อนุมัติเห็นชอบ ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคํา

ชี้แจงงบประมาณรายจ่ายฯ  โครงการบุกเบิกถนนหินคลุก ซอยหลังมัสยิด 

หมูท่ี่ 6  หนว่ยงาน กองชา่ง 
 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์  5.6  ญัตติ  เพื่อพิจารณาขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง

ประธานสภาเทศบาลฯ  งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  โครงการ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยเมาะจ ิ หมู่ที่ 12   หนว่ยงาน 

กองชา่ง   (ผู้เสนอญัตติ  นายเสรี   เรอืงกาญจน์   นายกเทศมนตร)ี 

-เชญิผูบ้ริหารฯ 
 

นายเสรี   เรืองกาญจน์  เรียน  ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ และผู้เข้า

นายกเทศมนตรีฯ  ร่วมประชุม ทุกท่าน   กระผม นายเสรี   เรืองกาญจน์  นายกเทศมนตรีเมอืง 

สะเตงนอก  กองช่าง ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายฯ  

 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยเมาะจ ิ หมูท่ี่ 12  ดังนี้ 

จากข้อความเดิม “แผนงานเคหะและชุมชน งบลงทุน ค่าที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก ซอยเมาะจ ิหมูท่ี่ 12 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 250.00 เมตร 

/หนา 0.15 เมตร… 
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หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750.00 ตารางเมตร จํานวน

งบประมาณ  611,300.00 บาท (ตามแบบแปลนของเทศบาล)    ตั้งจ่ายจาก

เงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม      

ครั้งที่ 4 หนา้ที่ 69 ลําดับที่ 2 

เป็นข้อความใหม่ “แผนงานเคหะและชุมชน งบลงทุน ค่าที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก ซอยเมาะจิ หมู่ที่ 12 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 235.00 เมตร 

หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 705.00 ตารางเมตร  จํานวน

งบประมาณ  611,300.00 บาท  (ตามแบบแปลนของเทศบาล)   ตั้งจ่ายจาก

เงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม      

ครั้งที่ 4 หนา้ที่ 69 ลําดับที่ 2 

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563  หมวด  4  การโอนและแก้ไข

เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 29  จงึเรียนมาเพื่อที่ประชุมสภาฯ ได้พิจารณา 
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีขอ้อภปิราย ในญัตติที่ 5.6  โปรดยกมอื 

ประธานสภาเทศบาลฯ   หากไม่มี ขอเชญิ เลขานุการสภาฯ 
 

นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะมิ เรียน ท่านประธานสภาฯ  คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาฯ ที่เคารพ  

เลขานุการสภาฯ   ทุกท่าน  องค์ประชุมครบ ต่อไป จะถามมตทิี่ประชุมว่า สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

 ท่านใด เห็นชอบอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายฯ  

 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยเมาะจิ  หมู่ที่ 12   หน่วยงาน 

กองช่าง หรือไม่  โปรดยกมือ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด ไม่เห็นชอบ

อนุมัตใิห้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายฯ  โครงการก่อสร้าง

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยเมาะจ ิ หมูท่ี่ 12  โปรดยกมอื 
 

มติท่ีประชุม   -อนุมัติเห็นชอบให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณฯ 

จ านวน    17   เสียง 

-ไม่อนุมัติเห็นชอบให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณฯ 

       จ านวน    -     เสียง 

-งดออกเสียง     จ านวน    1 เสียง 
 

เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติ อนุมัติเห็นชอบ ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง     

คําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายฯ  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  

ซอยเมาะจ ิ หมู่ที่ 12  หนว่ยงาน กองชา่ง        /นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์… 
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นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์  5.7  ญัตติ   เพื่อพิจารณาขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง

ประธานสภาเทศบาลฯ  งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565   โครงการ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยลักษมาน 14  หมู่ที่ 3  หน่วยงาน 

กองชา่ง  (ผู้เสนอญัตติ  นายเสรี   เรอืงกาญจน์   นายกเทศมนตรี) 

-เชญิผูบ้ริหารฯ 
 

นายเสรี   เรอืงกาญจน์  เรียน  ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ และผูเ้ข้า

นายกเทศมนตรีฯ  ร่วมประชุม ทุกท่าน   กระผม นายเสรี   เรืองกาญจน ์ นายกเทศมนตรีเมือง 

สะเตงนอก  กองช่าง ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายฯ  

 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยลักษมาน 14  หมู่ที่ 3  ดังนี้

  จากข้อความเดิม“แผนงานเคหะและชุมชน งบลงทุน คา่ที่ดนิและ 

สิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก ซอยลักษมาน 14  หมู่ที่ 3  ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 215.00 

เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 860.00 ตารางเมตร (ตาม

แบบแปลนของเทศบาล) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  

(พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเตมิ ครั้งที่ 4 หนา้ 54 ลําดับที่ 2 

เป็นข้อความใหม่“แผนงานเคหะและชุมชน งบลงทุน ค่าที่ดินและ

สิ่งก่อสร้างค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก ซอยลักษมาน 14  หมู่ที่ 3  ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 255.00 

เมตร  หนา 0.15 เมตร  หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,020.00 ตารางเมตร 

(ตามแบบแปลนของเทศบาล) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนา

ท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเตมิ ครั้งที่ 4  หน้า 54 ลําดับที่ 2 

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563  หมวด 4 การโอนและแก้ไข

เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 29 จงึเรียนมาเพือ่ที่ประชุมสภาฯ ได้พิจารณา 
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์   สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีขอ้อภปิราย ในญัตติที่ 5.7  โปรดยกมอื 

ประธานสภาเทศบาลฯ   หากไม่มี ขอเชญิ เลขานุการสภาฯ 
 

นายมาหะมะรอสีดี   อุชะมิ เรียน ท่านประธานสภาฯ  คณะผูบ้ริหารฯ และสมาชิกสภาฯ ที่เคารพ  

เลขานุการสภาฯ   ทุกท่าน  องค์ประชุมครบ ต่อไป จะถามมตทิี่ประชุมว่า สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

 ท่านใด เห็นชอบอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายฯ  

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยลักษมาน 14  หมูท่ี่ 3   

/หนว่ยงาน กองช่าง... 
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 หน่วยงาน กองช่าง หรือไม่  โปรดยกมือ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด ไม่ 

เห็นชอบอนุมัตใิห้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายฯ  โครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยลักษมาน 14  หมูท่ี่ 3  โปรดยกมอื 
 

มติท่ีประชุม   -อนุมัติเห็นชอบให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณฯ 

จ านวน    17    เสียง 

-ไม่อนุมัติเห็นชอบให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณฯ 

       จ านวน     -      เสียง 

-งดออกเสียง     จ านวน     1   เสียง 
 

เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติ อนุมัติเห็นชอบ ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคํา

ชีแ้จงงบประมาณรายจ่ายฯ  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย

ลักษมาน 14  หมู่ที่ 3  หนว่ยงาน กองชา่ง 
 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์  5.8 ญัตติ  เพื่อพิจารณาขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง

ประธานสภาเทศบาลฯ  งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  งบลงทุน   

ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์ก่อสร้าง  ถังอัดจารบีใช้ลม  ขนาด 45  ลิตร  

หนว่ยงาน กองชา่ง  

(ผู้เสนอญัตติ  นายเสรี   เรอืงกาญจน์   นายกเทศมนตรี) 

-เชญิผูบ้ริหารฯ 
 

นายเสรี   เรืองกาญจน์  เรียน  ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ และผู้เข้า

นายกเทศมนตรีฯ  ร่วมประชุม ทุกท่าน   กระผม นายเสรี   เรืองกาญจน์  นายกเทศมนตรีเมอืง 

สะเตงนอก  กองช่าง ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายฯ  

 งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์ก่อสร้าง  ถังอัดจารบีใช้ลม  ขนาด 45  ลิตร

 ดังนี้ 

จากข้อความเดิม “แผนงานเคหะและชุมชน งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์  

ครุภัณฑก์่อสร้าง ถังอัดจารบีใช้ลม ขนาด  45 ลิตร จ านวน 1 เครื่องๆ ละ 

6,000 บาท รายละเอียดตามที่เทศบาลกําหนด ไม่มีในราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ์ โดยใช้ราคาในท้องถิ่นหรือราคาที่ซื้อได้อย่างประหยัด ตั้งจ่ายจาก

เงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 2 

หนา้ 73 ลําดับที่ 8 

เป็นข้อความใหม่ “แผนงานเคหะและชุมชน งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์  

ครุภัณฑก์่อสร้าง ถังอัดจารบีใช้ลม ขนาด 45 ลิตร  จ านวน 1 เครื่องๆ ละ 

/12,000 บาท… 
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12,000 บาท อัตราส่วนแรงดัน 50 : 1 ความจุถังจารบี 45 ลิตร แรงดัน

ในการใช้งาน 6 - 8 bar แรงดันในการอัดจารบี 400 bar รายละเอียด

ตามที่เทศบาลกําหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยใช้ราคาในท้องถิ่น

หรือราคาที่ซื้อได้อย่างประหยัด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนา

ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเตมิครั้งที่ 2 หน้า 73 ลําดับที่ 8 

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563  หมวด 4 การโอนและแก้ไข

เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 29  จงึเรียนมาเพื่อที่ประชุมสภาฯ ได้พิจารณา 
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์   สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีขอ้อภปิราย ในญัตติที่ 5.8 โปรดยกมอื 

ประธานสภาเทศบาลฯ   หากไม่มี ขอเชญิ เลขานุการสภาฯ 
 

นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะมิ เรียน ท่านประธานสภาฯ  คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาฯ ที่เคารพ  

เลขานุการสภาฯ   ทุกท่าน  องค์ประชุมครบ ต่อไป จะถามมตทิี่ประชุมว่า สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

 ท่านใด เห็นชอบอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายฯ  

 งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์ก่อสร้าง  ถังอัดจารบีใช้ลม  ขนาด 45  ลิตร

หน่วยงาน กองช่าง หรือไม่  โปรดยกมือ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด ไม่

เห็นชอบอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายฯ  งบลงทุน  

ค่าครุภัณฑ ์ครุภัณฑก์่อสร้าง ถังอัดจารบีใช้ลม ขนาด 45 ลิตร  โปรดยกมอื 
 

มติท่ีประชุม   -อนุมัติเห็นชอบให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณฯ 

จ านวน    17    เสียง 

-ไม่อนุมัติเห็นชอบให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณฯ 

       จ านวน     -      เสียง 

-งดออกเสียง     จ านวน     1   เสียง 
 

เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติ อนุมัติเห็นชอบ ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคํา

ชีแ้จงงบประมาณรายจ่ายฯ  งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์ก่อสร้าง  ถังอัด

จารบีใช้ลม ขนาด 45  ลิตร  หนว่ยงาน กองชา่ง 
 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์   5.9 ญัตติ  เพื่อพิจารณาขออนุมัติโอนเพิ่มงบประมาณรายจ่าย 

ประธานสภาเทศบาลฯ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์   ครุภัณฑ ์

ก่อสร้าง  ถังอัดจารบีใช้ลม  ขนาด 45  ลิตร   จ านวน   6,000  บาท   

หน่ ว ย ง าน  กอง ช่ า ง  (ผู้ เ สนอญัตติ   นาย เสรี    เ รื อ งกาญจ น์   

นายกเทศมนตรี) 
/-เชิญผู้บรหิารฯ… 
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-เชญิผูบ้ริหารฯ 
 

นายเสรี   เรืองกาญจน์  เรียน  ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ และผู้เข้า

นายกเทศมนตรีฯ  ร่วมประชุม ทุกท่าน   กระผม นายเสรี   เรืองกาญจน์  นายกเทศมนตรีเมอืง 

สะเตงนอก  กองช่าง ขอโอนเพิ่มงบประมาณรายจ่ายฯ งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์   

 ครุภัณฑก์่อสร้าง  ถังอัดจารบีใชล้ม  ขนาด 45  ลิตร  จํานวน  6,000 บาท 

 ดังนี้ 

โอนลด  จากงบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝุายประจํา) ประเภท 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  ตัง้จ่ายจากเงินรายได้       จํานวน  6,000  บาท 

ไปโอนเพิ่ม  ในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ ์ ครุภณัฑก์่อสร้าง ถังอัดจารบี 

ใช้ลม  ตั้งจา่ยจากเงนิรายได้         จํานวน  6,000  บาท 

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563  หมวด 4 การโอนและแก้ไข

เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27  จงึเรียนมาเพื่อที่ประชุมสภาฯ ได้พิจารณา 
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์   สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีขอ้อภปิราย ในญัตติที่ 5.9 โปรดยกมือ 

ประธานสภาเทศบาลฯ   หากไม่มี ขอเชญิ เลขานุการสภาฯ 
 

นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะมิ เรียน ท่านประธานสภาฯ  คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาฯ ที่เคารพ  

เลขานุการสภาฯ   ทุกท่าน  องคป์ระชุมครบ ต่อไป จะถามมตทิี่ประชุมว่า สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

 ท่านใด เห็นชอบอนุมัตใิห้โอนเพิ่มงบประมาณรายจ่ายฯ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ ์ 

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง  ถังอัดจารบีใช้ลม  ขนาด 45  ลิตร จํานวน  6,000  บาท  

หน่วยงาน กองช่าง หรือไม่ โปรดยกมือ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด ไม่

เห็นชอบอนุมัติให้โอนเพิ่มงบประมาณรายจ่ายฯ งบลงทุน   ค่าครุภัณฑ ์ 

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง  ถังอัดจารบีใช้ลม  ขนาด 45  ลิตร จํานวน  6,000  บาท  

โปรดยกมอื 
 

มติท่ีประชุม   -อนุมัติเห็นชอบให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณฯ 

จ านวน    17    เสียง 

-ไม่อนุมัติเห็นชอบให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณฯ 

       จ านวน      -     เสียง 

-งดออกเสียง     จ านวน      1   เสียง 

เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมต ิอนุมัติเห็นชอบ ให้โอนเพิ่มงบประมาณ

รายจ่ายฯ งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑก์่อสร้าง  ถังอัดจารบีใชล้ม  ขนาด 

45  ลิตร จํานวน  6,000  บาท  หนว่ยงาน กองช่าง 
/นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิ ยวงศ์ ... 
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 นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิย ว งศ์   5.10  ญัตติ เพื่อพิจารณาขออนุมัติเห็นชอบรับโอนที่ดินเป็น

ประธานสภาเทศบาลฯ  สาธารณประโยชน์และสาธารณูปโภค  ถนน  ทางเท้า ระบบระบายน้ า 

ให้เทศบาลเมืองสะเตงนอก บํารุงรักษา เมื่อได้โอนเป็นสาธารณประโยชน์

แล้ว พร้อมกับรับมอบเงินค่าบํารุงรักษาสาธารณูปโภค  จ านวน  69,944 

บาท (เงินหกหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสี่สบิสี่บาทถ้วน)    ของหนว่ยงาน กองชา่ง 

(ผู้เสนอญัตติ  นายเสรี   เรอืงกาญจน์  นายกเทศมนตร)ี 

-เชญิผูบ้ริหารฯ 
 

นายเสรี   เรืองกาญจน์  เรียน  ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ และผู้เข้า

นายกเทศมนตรีฯ  ร่วมประชุม ทุกท่าน   กระผม นายเสรี   เรืองกาญจน์  นายกเทศมนตรีเมอืง 

สะเตงนอก  กองช่าง ขอความเห็นชอบรับโอนที่ดินเป็นสาธารณประโยชน์ 

และสาธารณูปโภค ถนน ทางเท้า ระบบระบายน้ําให้เทศบาลเมืองสะเตงนอก 

บํารุงรักษา เมื่อได้โอนเป็นสาธารณประโยชน์แล้ว พร้อมกับรับมอบเงินค่า

บํารุงรักษาสาธารณูปโภค  จ านวน  69,944 บาท (เงินหกหมื่นเก้าพันเก้า

ร้อยสี่สิบสี่บาทถ้วน) รายละเอียดตามหนังสือ ของ นายปรมัตถ์  ปิ่นศิโรดม 

เรื่อง  ผู้จัดสรรที่ดินประสงค์โอนที่ดินเป็นสาธารณประโยชน์  ลงวันที่ 7 

มีนาคม 2565  จงึนําเสนอต่อที่ประชุมสภาฯ เพื่อพิจารณาต่อไป 
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใด มีข้ออภิปรายญัตติที่  5.10 โปรด 

ประธานสภาเทศบาลฯ  ยกมอื  ไม่ม ี เชิญ เลขานุการสภาฯ  
 

นายมาหะมะรอสีดี   อุชะมิ องค์ประชุมครบ จะขอมติที่ประชุมว่า  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด  อนุมัติ

เลขานุการสภาฯ   เห็นชอบ ให้รับโอนสาธารณูปโภคถนน  ทางเท้า ระบบระบายน้ํา ให้เทศบาล 

เมืองสะเตงนอก  บํารุงรักษา เมื่อได้โอนเป็นสาธารณประโยชน์แล้ว พร้อม

กับรับมอบเงินค่าบํารุงรักษาสาธารณูปโภค  จ านวน  69,944 บาท (เงินหก

หมื่นเก้าพันเก้าร้อยสี่สิบสี่บาทถ้วน) ของหน่วยงาน กองช่าง  โปรดยกมือ  

สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด ไม่อนุมัติเห็นชอบให้รับโอนสาธารณูปโภคฯ 

พร้อมรับมอบเงินคา่บํารุงรักษาจํานวนฯ ดังกล่าว โปรดยกมอื 
 

มติท่ีประชุม -อนุมัติเห็นชอบให้รับโอนสาธารณูปโภคถนน  ทางเท้า ระบบระบายน้ า   

พร้อมกับรับมอบเงนิค่าบ ารุงรักษาฯ   จ านวน     17    เสียง 

-ไม่อนุมัติเห็นชอบให้รับโอนสาธารณูปโภคถนน ฯ 

           จ านวน      -      เสยีง 

-งดออกเสียง     จ านวน      1      เสียง 

/เป็นอันวา่  ที่ประชุม… 
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เป็นอันว่า  ที่ประชุมมีมติ อนุมัติเห็นชอบให้รับโอนสาธารณูปโภค

ถนน  ทางเท้า ระบบระบายให้เทศบาลเมืองสะเตงนอก  บํารุงรักษา เมื่อได้

โอนเป็นสาธารณประโยชน์แล้ว พร้อมกับรับมอบเงินค่าบํารุงรักษา

สาธารณูปโภค  จ านวน  69,944 บาท (เงินหกหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสี่สิบสี่

บาทถ้วน) ของหน่วยงาน กองชา่ง 
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์   5.11 ญัตติ เพื่อพิจารณาขออนุมัติการถอนคืนเงินค่าธรรมเนียม

ประธานสภาเทศบาลฯ  ที่ดิน   จ านวน   3  ราย   หนว่ยงาน  กองคลัง    

(ผู้เสนอญัตติ  นายเสรี   เรอืงกาญจน์   นายกเทศมนตร)ี 

-เชญิผูบ้ริหารฯ 
 

นางรัชนี   กาญจนานุชติ  เรียน  ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ และผูเ้ข้า

รองนายกเทศมนตรฯี  ร่วมประชุม ทุกท่าน   ดิฉัน นางรัชนี   กาญจนานุชติ  รองนายกเทศมนตรี 

เมืองสะเตงนอก  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  เรื่อง  การเรียกเก็บ

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน กรณี 

การโอนและการจํานองอสังหาริมทรัพย์ ตามมาตรการสนับสนุนเขตพัฒนา

พิเศษเฉพาะกิจตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกําหนด ลงวันที่ 15 มีนาคม 

2564  ซึ่งสํานักงานที่ดินจังหวัดยะลา ได้มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในวัน

จดทะเบียนสิทธิในการโอนและจํานอง ในอัตราร้อยละ 2  ของราคาประเมิน

จากเจ้าของที่ดิน  จํานวน  3 ราย (หนังสือ 3 ฉบับ)  และได้นําส่งเงิน

ค่าธรรมเนียมมาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว ต่อมาได้มีประกาศ

ลดหย่อนค่าธรรมเนียม ลงเหลือร้อยละ 0.01  ซึ่งสํานักงานที่ดิน  ได้ตรวจ 

สอบเห็นว่า  การจดทะเบียนของบุคคลทั้ง  3  ราย (หนังสือ 3 ฉบับ) ข้างต้น

นี้  อยู่ ใ น เกณฑ์ ได้ รั บการลดหย่ อนค่ าธ รรม เนี ยม   ตามประกาศ

กระทรวงมหาดไทยฯ ดังกล่าว จึงได้ส่งเรื่องขอคืนค่าธรรมเนียมเพื่อถอนคืน

ค่าธรรมเนียม  กองคลัง เทศบาลเมืองสะเตงนอก จึงขออนุมัติถอนคืนเงิน

รายรับ ภายหลังจากปีงบประมาณที่รับเงินรายรับ เมื่อตรวจสอบแล้ว เห็นว่า

ถูกต้อง ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ่ายขาดเงินสะสมได้โดยต้องได้รับ

อนุมัตจิากสภาท้องถิ่น  เป็นจํานวนเงนิทั้งสิน้  40,356.-บาท  ดังนี้ 

            1. ตามหนังสือ สํานักงานที่ดินจังหวัดยะลา ที่ ยล.0020.2 / 2273   

เรื่อง  การถอนคืนค่าธรรมเนียม  ลงวันที่  9  กุมภาพันธ์  2565 

ให้แก่ นายศุภชาติ   พุทธรักษ์  จ านวนเงนิ  2,859.- บาท 

 

/2. ตามหนังสอื… 
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             2. ตามหนังสือ สํานักงานที่ดินจังหวัดยะลา ที่ ยล. 0020.2 / 3307 

เรื่อง  การถอนคืนค่าธรรมเนียม  ลงวันที่  22  กุมภาพันธ์  2565 

ให้แก่ นางกันยา   รัตนโชติ  จ านวนเงนิ  1,982.- บาท 

                                               3. ตามหนังสือ สํานักงานที่ดินจังหวัดยะลา ที่ ยล. 0020.2 / 671 

เรื่อง  การถอนคืนค่าธรรมเนียม  ลงวันที่  12  มกราคม  2565 

ให้แก่  นายชัยพจน์   ชายะพันธุ์  จ านวนเงนิ  35,515.- บาท 

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิก

จ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558  หมวด 9  การถอนคืนเงิน

รายรับและจําหนา่ยหนีสู้ญ 

ข้อ. 86 วธิีปฏิบัติในการถอนคืนเงนิรายรับ  ให้ปฏิบัติ ดังนี้ 

(2) ขอเงินคืนภายหลังจากปีงบประมาณที่รับเงินรายรับ เมื่อ

ตรวจสอบแล้วเห็นว่า ถูกต้อง ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ่ายขาดเงิน

สะสมได้โดยต้องได้รับอนุมัตจิากสภาท้องถิ่น 
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีขอ้อภปิราย ในญัตติที่ 5.11 โปรดยกมอื 

ประธานสภาเทศบาลฯ   หากไม่มี ขอเชญิ นายอนันต์  ฮะ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 
 

นายอนันต์  ฮะ เรียน ท่านประธานสภาฯ  คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาฯ ที่เคารพ  

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2   ทุกท่าน  กระผม นายอนันต์  ฮะ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2  เวลาขอคืน 

 เงินคา่ธรรมเนียมตอ้งใช้เอกสารอะไรบ้าง 
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์  เชญิ ผูอ้ํานวยการกองคลัง ชีแ้จง 

ประธานสภาเทศบาลฯ  
 

นางนรศิรา   สาและ เรียน ท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาฯ ที่เคารพ  ทุกท่าน

ผูอ้ํานวยการกองคลัง   ดิฉัน นางนริศรา  สาและ  ผู้อํานวยการกองคลัง สํานักงานที่ดินจะออก

 หนังสือ เพื่อเสนอนายกฯ ดําเนนิตามขั้นตอน ถ้าเป็นปัจจุบันก็จ่ายเงนิคืนได้ 

 เลย แต่ถ้าล่วงปีมาแล้วก็ตกเป็นเงินสะสมแล้ว การจะจ่ายเงินให้ต้องขอ

อนุมัติสภาท้องถิ่น เพื่อจ่ายขาดเงินสะสม เมื่อสภาฯอนุมัติก็ดําเนินการ

จา่ยเงนิให้บุคคลตามที่สํานักงานที่ดนิได้แจง้มา ขอบคุณค่ะ 
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์   สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีขอ้อภปิราย ในญัตติที่ 5.11 โปรดยกมอื 

ประธานสภาเทศบาลฯ   หากไม่มี ขอเชญิ เลขานุการสภาฯ 

/นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะมิ… 
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นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะมิ เรียน ท่านประธานสภาฯ  คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาฯ ที่เคารพ  

เลขานุการสภาฯ   ทุกท่าน  องค์ประชุมครบ ต่อไป จะถามมตทิี่ประชุมว่า สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

ท่านใด เห็นชอบการถอนคืนค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนติิกรรมตาม 

ประมวลกฎหมายที่ดิน โดยจ่ายขาดเงินสะสม จํานวน  40,356.-บาท ให้แก่

บุคคล ทั้ง 3 ราย (รวมหนังสือ 3 ฉบับ)  หนว่ยงาน กองคลัง  โปรดยกมอื   

สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด ไม่อนุมัติเห็นชอบการถอนคืนค่าธรรมเนียม  

จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดินฯ ให้แก่บุคคลฯ 

ดังกล่าว โปรดยกมอื 
 

มติท่ีประชุม   -อนุมัติเห็นชอบให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณฯ 

จ านวน    17    เสียง 

-ไม่อนุมัติเห็นชอบให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณฯ 

       จ านวน     -      เสียง 

-งดออกเสียง     จ านวน     1   เสียง 

เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติ อนุมัติเห็นชอบ การถอนคืนค่าธรรมเนียม

จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน โดยจ่ายขาดเงิน

สะสม จํานวน  40,356.-บาท ให้แก่บุคคล ทั้ง 3 ราย  (รวมหนังสือ 3 ฉบับ) 

หนว่ยงาน กองคลัง 
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์  5.12  ญัตติ  เพื่อพจิารณาขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง

ประธานสภาเทศบาลฯ  งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  หมวดค่า 

ครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์อื่น  ชุดถาดรองอาบน้ าศพ หน่วยงาน กอง

การศกึษา   (ผู้เสนอญัตติ  นายเสรี   เรอืงกาญจน์   นายกเทศมนตร)ี 

-เชญิผูบ้ริหารฯ 
 

นายอับดุลเล๊าะ   อาเย๊าะแซ เรียน  ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ และผูเ้ข้า

รองนายกเทศมนตรฯี  ร่วมประชุม ทุกท่าน กระผม นายอับดุลเล๊าะ อาเย๊าะแซ  รองนายกเทศมนตรี 

เมืองสะเตงนอก ขอให้กองการศกึษา ชีแ้จง 
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์  เชญิ กองการศึกษา ชีแ้จง 

ประธานสภาเทศบาลฯ  
 

นายมุกตาร์   มายิ  เรียน ท่านประธานสภาฯ  คณะผูบ้ริหารฯ และสมาชิกสภาฯ ที่เคารพ ทุกท่าน 

หน.ฝุายฯ รก.ผอ.กองการศึกษา กระผม นายมุกตาร์   มายิ  หัวหน้าฝุายส่งเสริมการศึกษา รักษาราชการแทน 

/ผูอ้ํานวยการกองการศกึษา… 
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ผู้อํานวยการกองการศึกษา ด้วยกองการศึกษา มีความประสงค์ขอแก้ไข

เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท

ครุภัณฑอ์ื่น  ชุดถาดรองอาบน้ําศพ  ดังนี้ 

จากข้อความเดิม “แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์อื่น ชุด

ถาดรองอาบน้ําศพ ตั้งไว้ 105,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นจัดซื้อชุดถาดรอง

อาบน้ําศพ  จํานวน 3 ชุด ๆละ 35,000  บาท รายละเอียดตามที่เทศบาล

กําหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยใช้ราคาในท้องถิ่นหรือราคาที่ซื้อ

ได้อย่างประหยัด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ หน้า 138/142 ปรากฏในแผนพัฒนา

ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ครัง้ที่ 4 หนา้ 89  ลําดับที่ 35 

เป็นข้อความใหม่ “แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์อื่น      

ชุดถาดรองอาบน้ําศพ ตั้งไว้ 304,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นจัดซื้อชุดถาดรอง

อาบน้ําศพ  จํานวน 8 ชุด ๆละ 38,000  บาท รายละเอียดตามที่เทศบาล

กําหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยใช้ราคาในท้องถิ่นหรือราคาที่ซื้อ

ได้อย่างประหยัด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ หน้า 138/142 ปรากฏในแผนพัฒนา

ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ครัง้ที่ 4  หน้า 89  ลําดับที่ 35 

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563  หมวด 4 การโอนและแก้ไข

เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 29  จงึเรียนมาเพื่อที่ประชุมสภาฯ ได้พิจารณา 
- 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์   สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีขอ้อภปิราย ในญัตติที่ 5.12 โปรดยกมอื 

ประธานสภาเทศบาลฯ   หากไม่มี ขอเชญิ เลขานุการสภาฯ 
 

นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะมิ เรียน ท่านประธานสภาฯ  คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาฯ ที่เคารพ  

เลขานุการสภาฯ   ทุกท่าน  องค์ประชุมครบ ต่อไป จะถามมตทิี่ประชุมว่า สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

 ท่านใด เห็นชอบอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายฯ  

 หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์อื่น  ชุดถาดรองอาบน้ําศพ หน่วยงาน 

กองการศึกษา หรือไม่  โปรดยกมือ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด ไม่

เห็นชอบอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายฯ  หมวดค่า

ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์อื่น  ชุดถาดรองอาบน้ําศพ หน่วยงาน กอง

การศกึษา โปรดยกมอื 

 

/มตทิี่ประชุม... 
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มติท่ีประชุม   -อนุมัติเห็นชอบให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณฯ 

จ านวน    17    เสียง 

-ไม่อนุมัติเห็นชอบให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณฯ 

       จ านวน      -     เสียง 

-งดออกเสียง     จ านวน      1   เสียง 

เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติ อนุมัติเห็นชอบ ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคํา

ชี้แจงงบประมาณรายจ่ายฯ  ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์อื่น  ชุดถาดรอง

อาบน้ําศพ หนว่ยงาน กองการศกึษา 
 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์   5.13 ญัตติ  เพื่อพิจารณาขออนุมัติโอนลดงบประมาณรายจ่าย 

ประธานสภาเทศบาลฯ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565   แผนงานการศึกษา งานบริหาร 

    ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา   จ านวน  199,000  บาท   หนว่ยงาน กอง 

การศกึษา  (ผู้เสนอญัตติ  นายเสรี   เรอืงกาญจน์   นายกเทศมนตร)ี 

-เชญิผูบ้ริหารฯ 
 

นายอับดุลเล๊าะ   อาเย๊าะแซ เรียน  ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ และผู้เข้า

รองนายกเทศมนตรีฯ  ร่วมประชุม ทุกท่าน กระผม นายอับดุลเล๊าะ อาเย๊าะแซ  รองนายกเทศมนตรี 

เมืองสะเตงนอก ขอให้กองการศกึษา ชีแ้จง 
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์  เชญิ กองการศึกษา ชีแ้จง 

ประธานสภาเทศบาลฯ  
 

นายมุกตาร์   มายิ  เรียน ท่านประธานสภาฯ  คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาฯ ที่เคารพ ทุกท่าน 

หน.ฝุายฯ รก.ผอ.กองการศึกษา กระผม นายมุกตาร์   มายิ  หัวหนา้ฝาุยส่งเสริมการศกึษา รักษาราชการแทน 

ผู้อํานวยการกองการศึกษา ด้วยกองการศึกษา มีความประสงค์ขอโอนลด

งบประมาณ พ.ศ. 2565  แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

การศึกษา   จํานวน  199,000  บาท เนื่องจากพัสดุได้ดําเนินการจัดซื้อ    

จัดจ้าง ปรากฏว่า คณะกรรมการได้สืบราคาตามท้องตลาดไม่สามารถซื้อ

ตามราคาในเทศบัญญัติฯ ได้ และประชาชนในพื้นที่ได้ขออนุเคราะห์ยืมเพิ่มจึง

จําเป็นต้องดําเนนิการ ดังนี้ 

โอนลด  แผนงานการศกึษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศกึษา  

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

-งบประมาณที่ตัง้ไว้             จํานวน        491,000    บาท 

-งบประมาณก่อนโอน  จํานวน        251,000    บาท 

/-จํานวนเงินที่โอนลด… 
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-จ านวนเงนิที่โอนลด  จ านวน       199,000    บาท 

-จํานวนเงินหลังโอน  จํานวน          52,000    บาท 

เพื่อโอนเพิ่ม  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งาน

ศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์อื่น  ชุดถาด

รองอาบน้ําศพ 

-งบประมาณที่ตัง้ไว้             จํานวน        105,000    บาท 

-งบประมาณก่อนโอน  จํานวน        105,000    บาท 

-จ านวนเงนิที่โอนเพิ่ม  จ านวน       199,000    บาท 

-จ านวนเงินหลังโอน  จ านวน       304,000    บาท 

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563  หมวด 4 การโอนและแก้ไข

เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27  จงึเรียนมาเพื่อที่ประชุมสภาฯ ได้พิจารณา 
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์   สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีขอ้อภปิราย ในญัตติที่ 5.13 โปรดยกมอื 

ประธานสภาเทศบาลฯ   หากไม่มี ขอเชญิ เลขานุการสภาฯ 
 

นายมาหะมะรอสีดี   อุชะมิ เรียน  ท่านประธานสภาฯ  คณะผู้บริหารฯ  และสมาชิกสภาฯ ที่เคารพ  

เลขานุการสภาฯ   ทุกท่าน  องค์ประชุมครบ ต่อไป จะถามมตทิี่ประชุมว่า สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

 ท่านใด เห็นชอบอนุมัติให้โอนลดงบประมาณรายจ่ายฯ แผนงานการศึกษา 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศกึษา  จํานวน  199,000  บาท หน่วยงาน กอง

การศึกษา หรือไม่  โปรดยกมือ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด ไม่เห็นชอบ

อนุมัติให้โอนลดงบประมาณรายจ่ายฯ แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกับการศึกษา จํานวน  199,000 บาท หน่วยงาน กองการศึกษา โปรด

ยกมอื 
 

มติท่ีประชุม   -อนุมัติเห็นชอบให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณฯ 

จ านวน    17    เสียง 

-ไม่อนุมัติเห็นชอบให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณฯ 

       จ านวน      -     เสียง 

-งดออกเสียง     จ านวน    1 เสียง 
 

เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติ อนุมัติเห็นชอบ โอนลดงบประมาณ

รายจ่ายฯ แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  จํานวน  

199,000  บาท  หนว่ยงาน กองการศกึษา 

/นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์… 
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นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์   5.14  ญัตติ  เพื่อพิจารณาขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง

ประธานสภาเทศบาลฯ  งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565  หมวดค่า 

ครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์อื่น  ที่พักประจ ากูโบร์  (แบบเคลื่อนที่)   

หน่วยงาน กองการศกึษา 

(ผู้เสนอญัตติ  นายเสรี   เรอืงกาญจน์   นายกเทศมนตร)ี 

-เชญิผูบ้ริหารฯ 
 

นายอับดุลเล๊าะ   อาเย๊าะแซ เรียน  ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ และผู้เข้า

รองนายกเทศมนตรีฯ  ร่วมประชุม ทุกท่าน กระผม นายอับดุลเล๊าะ อาเย๊าะแซ  รองนายกเทศมนตรี 

เมืองสะเตงนอก ขอให้กองการศกึษา ชีแ้จง 
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์  เชญิ กองการศึกษา ชีแ้จง 

ประธานสภาเทศบาลฯ  
 

นายมุกตาร์   มายิ  เรียน ท่านประธานสภาฯ  คณะผูบ้ริหารฯ และสมาชิกสภาฯ ที่เคารพ ทุกท่าน 

หน.ฝุายฯ รก.ผอ.กองการศึกษา กระผม นายมุกตาร์   มายิ  หัวหนา้ฝาุยส่งเสริมการศกึษา รักษาราชการแทน 

ผู้อํานวยการกองการศึกษา ด้วยกองการศึกษา มีความประสงค์ขอแก้ไข 

เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณฯ หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์อื่น  

ที่พักประจํากูโบร์ (แบบเคลื่อนที่)   ดังนี้ 

จากข้อความเดิม “แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น หมวดค่าครุภัณฑ ์ ประเภทครุภัณฑอ์ื่น  ที่พัก

ประจํากูโบร์ (แบบเคลื่อนที่) ตัง้ไว้  126,000  บาท  เพื่อจา่ยเป็นจัดซื้อที่พัก

ประจํากูโบร์ (แบบเคลื่อนที่) จํานวน 3 หลัง ๆละ 42,000  บาท รายละเอียด

ตามที่เทศบาลกําหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยใช้ราคาในท้องถิ่น

หรอืราคาที่ซือ้ได้อย่างประหยัด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ หนา้ 139/142 ปรากฏ

ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ครัง้ที่ 4 หน้า 89 ลําดับที่ 34 

เป็นข้อความใหม่ “แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น หมวดค่าครุภัณฑ ์ ประเภทครุภัณฑอ์ื่น  ที่พัก

ประจํากูโบร์ (แบบเคลื่อนที่) ตัง้ไว้  135,000  บาท  เพื่อจา่ยเป็นจัดซื้อที่พัก

ประจํากูโบร์ (แบบเคลื่อนที่) จํานวน 3 หลัง ๆละ 45,000  บาท รายละเอียด

ตามที่เทศบาลกําหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยใช้ราคาในท้องถิ่น

หรอืราคาที่ซือ้ได้อย่างประหยัด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ หนา้ 139/142 ปรากฏ

ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ครัง้ที่ 4 หน้า 89 ลําดับที่ 34 
 

/-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย...   
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-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563  หมวด 4 การโอนและแก้ไข

เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 29  จงึเรียนมาเพื่อที่ประชุมสภาฯ ได้พิจารณา 
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์   สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีขอ้อภปิราย ในญัตติที่ 5.14 โปรดยกมอื 

ประธานสภาเทศบาลฯ   หากไม่มี ขอเชญิ เลขานุการสภาฯ 
 

นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะมิ เรียน ท่านประธานสภาฯ  คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาฯ ที่เคารพ  

เลขานุการสภาฯ   ทุกท่าน  องค์ประชุมครบ ต่อไป จะถามมตทิี่ประชุมว่า สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

 ท่านใด เห็นชอบอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายฯ  

 หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์อื่น  ที่พักประจํากูโบร์ (แบบเคลื่อนที่) 

หน่วยงาน กองการศึกษา หรือไม่  โปรดยกมือ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่าน

ใด ไม่เห็นชอบอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายฯ  

หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์อื่น  ที่พักประจํากูโบร์ (แบบเคลื่อนที่) 

หนว่ยงาน กองการศกึษา โปรดยกมอื 
 

มติท่ีประชุม   -อนุมัติเห็นชอบให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณฯ 

จ านวน    17    เสียง 

-ไม่อนุมัติเห็นชอบให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณฯ 

       จ านวน     -      เสียง 

-งดออกเสียง     จ านวน     1   เสียง 

เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติ อนุมัติเห็นชอบ ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคํา

ชีแ้จงงบประมาณรายจ่ายฯ  ครุภัณฑ ์ประเภทครุภัณฑอ์ื่น  ที่พักประจํากูโบร์ 

(แบบเคลื่อนที่) หนว่ยงาน กองการศกึษา 
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์   5.15  ญัตติ  เพื่อพิจารณาขออนุมัติโอนลดงบประมาณรายจ่าย 

ประธานสภาเทศบาลฯ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  แผนงานการศึกษา  งานการศึกษา 

ไม่ก าหนดระดับ   จ านวน  9,000  บาท   หน่วยงาน กองการศกึษา 

(ผู้เสนอญัตติ  นายเสรี   เรอืงกาญจน์   นายกเทศมนตร)ี 

-เชญิผูบ้ริหารฯ 
 

นายอับดุลเล๊าะ   อาเย๊าะแซ เรียน  ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ และผู้เข้า

รองนายกเทศมนตรีฯ  ร่วมประชุม ทุกท่าน กระผม นายอับดุลเล๊าะ อาเย๊าะแซ  รองนายกเทศมนตรี 

เมืองสะเตงนอก ขอให้กองการศกึษา ชีแ้จง 

/นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์… 
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นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์  เชญิ กองการศึกษา ชีแ้จง 

ประธานสภาเทศบาลฯ  
 

นายมุกตาร์   มายิ  เรียน ท่านประธานสภาฯ  คณะผูบ้ริหารฯ และสมาชิกสภาฯ ที่เคารพ ทุกท่าน 

หน.ฝุายฯ รก.ผอ.กองการศึกษา กระผม นายมุกตาร์   มายิ  หัวหน้าฝุายส่งเสริมการศึกษา รักษาราชการแทน 

                                         ผูอ้ํานวยการกองการศกึษา เนื่องจากพัสดุได้ดําเนินการจัดซือ้จัดจา้ง ปรากฏ 

                                         ว่า คณะกรรมการได้สืบราคาตามท้องตลาดแล้วไม่สามารถซือ้ตามราคาใน 

                                         เทศบัญญัติฯ ได้  จึงจําเป็นต้องดําเนินการ ดังนี้ 

โอนลด  แผนงานการศึกษา  งานการศึกษาไม่กําหนดระดับ         

ค่าใช้สอย  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย

งบรายจา่ยอื่น ๆ โครงการวันเด็กแห่งชาติ  ตัง้จ่ายจากเงินรายได้ 

-งบประมาณที่ตั้งไว้             จํานวน        250,000    บาท 

-งบประมาณก่อนโอน  จํานวน        100,000    บาท 

-จ านวนเงนิที่โอนลด  จ านวน          9,000    บาท 

-จํานวนเงินหลังโอน  จํานวน          91,000    บาท 

เพื่อโอนเพิ่ม  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ  

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์อื่น  ที่พัก

ประจํากูโบร์ (แบบเคลื่อนที่) 

-งบประมาณที่ตัง้ไว้             จํานวน        126,000    บาท 

-งบประมาณก่อนโอน  จํานวน        126,000    บาท 

-จ านวนเงนิที่โอนเพิ่ม  จ านวน         9,000    บาท 

-จ านวนเงินหลังโอน  จ านวน      135,000    บาท 

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563  หมวด 4 การโอนและแก้ไข

เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27  จงึเรียนมาเพื่อที่ประชุมสภาฯ ได้พิจารณา 
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์   สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีขอ้อภปิราย ในญัตติที่ 5.15 โปรดยกมอื 

ประธานสภาเทศบาลฯ   หากไม่มี ขอเชญิ เลขานุการสภาฯ 
 

นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะมิ เรียน ท่านประธานสภาฯ  คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาฯ ที่เคารพ  

เลขานุการสภาฯ   ทุกท่าน  องค์ประชุมครบ ต่อไป จะถามมตทิี่ประชุมว่า สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

 ท่านใด เห็นชอบอนุมัตใิห้โอนลดงบประมาณรายจ่ายฯ แผนงานการศึกษา  

 

/งานการศกึษาไม่กําหนดระดับ... 



                           -38- 
 

 งานการศึกษาไม่กําหนดระดับ   จํานวน  9,000  บาท หน่วยงาน กอง

การศึกษา หรือไม่  โปรดยกมือ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด ไม่เห็นชอบ

อนุมัติให้โอนลดงบประมาณรายจ่ายฯ แผนงานการศึกษา งานการศึกษาไม่

กําหนดระดับ จํานวน  9,000  บาท  หนว่ยงาน กองการศกึษา โปรดยกมอื 
 

มติท่ีประชุม   -อนุมัติเห็นชอบให้โอนลดงบประมาณฯ จ านวน    17   เสียง 

-ไม่อนุมัติเห็นชอบให้โอนลดงบประมาณฯ จ านวน     -     เสียง 

-งดออกเสียง     จ านวน     1  เสียง 

เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติ อนุมัติเห็นชอบ โอนลดงบประมาณ

รายจ่ายฯ แผนงานการศึกษา งานการศึกษาไม่กําหนดระดับ   จํานวน  

9,000  บาท  หนว่ยงาน กองการศกึษา 
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์ 5.16  ญัตติ เพื่อพิจารณา ร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองสะเตงนอก 

ประธานสภาเทศบาลฯ  เรื่อง  การควบคุมการเลี้ยง หรอืปล่อยสุนัข และแมว พ.ศ.......... ออก 

ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  2535  แก้ไขเพิ่มเติมถงึ 

(ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2560  หน่วยงาน นิตกิาร  เชิญ เลขานุการสภาฯ 
 

นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะมิ เรียน ท่านประธานสภาฯ  คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาฯ ที่เคารพ  

เลขานุการสภาฯ   ทุกท่าน  ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  แก้ไขเพิ่มเติมถึง  

     (ฉบับที่ 13)  พ.ศ. 2552  มาตรา 61 ทว ิ ร่างเทศบัญญัติจะเสนอได้ก็โดย 

(1) นายกเทศมนตรี 

(2)  สมาชิกสภาเทศบาล หรอื 

(3)  ราษฎรผูม้ีสทิธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลตามกฎหมาย ว่าด้วยการ

เข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น 

ในกรณีที่สมาชิกสภาเทศบาลเป็นผู้เสนอร่างเทศบัญญัติต้องมี

สมาชิกสภาเทศบาลลงนามรับรองไม่นอ้ยกว่าสองคน 

ร่างเทศบัญญัติเกี่ยวกับการเงิน สมาชิกสภาเทศบาลจะเสนอได้

ต่อเมื่อมีคํารับรองของนายกเทศมนตรี 

ก่อนอื่นนะครับ ขอสอบถามความคิดเห็นของท่านสมาชิกสภา

เทศบาลฯ ในที่ประชุมฯ ว่า จะให้พิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมือง     

สะเตงนอก  เรื่อง การควบคุมการเลี้ยง หรือปล่อยสุนัข และแมว พ.ศ.......... 

ทีละวาระ หรอืพิจารณาทั้งสามวาระรวด  คือ 

วาระที่  1  รับหลักการ 

/วาระที่  2  แปรญัตติ… 
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วาระที่  2  แปรญัตติ 

วาระที่  3  การลงมตเิห็นชอบ ให้ตราเป็นเทศบัญญัติหรอืไม่ 

ซึ่งตามข้อบังคับการประชุมสภาฯ ข้อ 45 ญัตตริ่างขอ้บัญญัติที่ 

ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะ

อนุมัตใิห้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว 

ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น จํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของ

จํานวนผูท้ี่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ 

ในขั้นตอนขอถามมติที่ประชุมว่า เห็นชอบให้พิจารณาร่างเทศบัญญัติ

เทศบาลเมืองสะเตงนอก  เรื่อง การควบคุมการเลี้ยง หรือปล่อยสุนัข และ

แมว พ.ศ..........  ทีละวาระหรือพิจารณาทั้งสามวาระรวดเหมือนพิจารณา

เทศบัญญัติงบประมาณ ขอเชญิครับ 
 

นายเด๊ะซามัน   ยูโซ๊ะ            เรียน  ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน  

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 กระผม  นายเด๊ะซามัน   ยูโซ๊ะ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3  ขอเสนอให้ 

พิจารณาสามวาระรวดเดียว   ขอผูร้ับรองด้วยครับ 

ผู้รับรอง 

1. นายมะสดี   หะยียะปาร์    สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 

2. นายอนันต์   ฮะ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 

3. นายมูฮําหมัดยากี   สามะ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 
 

นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะมิ องค์ประชุมครบ จะขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด เห็นชอบ

เลขานุการสภาฯ   ให้พิจารณา ร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองสะเตงนอก  เรื่อง การควบคุมการ 

เลี้ยง หรอืปล่อยสุนัข และแมว พ.ศ..........   สามวาระรวดเดียว โปรดยกมอื 

สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด ไม่เห็นชอบ โปรดยกมอื 
 

มติท่ีประชุม   -เห็นชอบให้พจิารณาร่างฯ สามวาระรวดเดียว    จ านวน    17   เสียง 

    -ไม่เห็นชอบให้พจิารณาร่างฯ สามวาระรวดเดียว  จ านวน     -    เสียง 

    -งดออกเสียง          จ านวน      1    เสียง

     เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมต ิเห็นชอบให้พิจารณา ร่างเทศบัญญัติ 

เทศบาลเมอืงสะเตงนอก  เรื่อง การควบคุมการเลี้ยง หรอืปล่อยสุนัข และ

แมว พ.ศ..........   สามวาระรวดเดียว  
 

นายมาหะมะรอสีดี   อุชะมิ ต่อไป วาระที่ 1  รับหลักการ  ขอเชญิ ผูบ้ริหารท้องถิ่น ได้แถลงหลักการ

เลขานุการสภาเทศบาลฯ และเหตุผลร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมอืงสะเตงนอก เรื่อง การควบคุมการ 

/เลี้ยง หรอืปล่อยสุนัข… 
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เลี้ยง หรอืปล่อยสุนัข และแมว พ.ศ..........  เชญิครับ  ผูแ้ถลงหลักการและ 

เหตุผลต้องเป็นผู้บริหารฯ หรอืผูท้ี่ได้รับมอบหมายครับ 
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์ เชญิ ผูบ้ริหารฯ 

ประธานสภาเทศบาลฯ 
 

นายอับดุลเล๊าะ   อาเย๊าะแซ      เรียน  ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน  

รองนายกเทศมนตรีฯ  กระผม  นายอับดุลเล๊าะ   อาเย๊าะแซ  รองนายกเทศมนตรีเมอืงสะเตงนอก 

ขอให้นติิกร ได้แถลงหลักการและเหตุผลแทน 
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์ เชญิ นิติกร 

ประธานสภาเทศบาลฯ 
 

นายธิตวิัฒน์   ดอเลาะ       เรียน  ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ  คณะผู้บริหารฯ  และสมาชิกสภา  

นิตกิรชํานาญการ  เทศบาลฯ ทุกท่าน  กระผม  นายธิตวิัฒน์   ดอเลาะ  นติิกร ชํานาญการ 

      ได้รับมอบหมายให้แถลงหลักการและเหตุผลแทนนายกเทศมนตรีเมอืง 

    สะเตงนอก ดังนี้ 

                   ประกอบ(ร่าง)เทศบัญญัติเทศบาลเมอืงสะเตงนอก 

                 เรื่อง  การควบคุมการเลี้ยงหรอืปล่อยสุนัข และแมว  พ.ศ …… 

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

หลักการ 

ให้มเีทศบัญญัติ วา่ด้วยการควบคุมการเลี้ยงหรอืปล่อยสุนัข 

     และแมว 

 

 เหตุผล 

การควบคุมการเลี้ยง หรอืปล่อยสุนัข และแมวให้เหมาะสมกับสภาพ 

การของพื้นที่ในชุมชน จะสามารถปูองกันไม่ให้เกิดปัญหาเหตุเดือดร้อน

รําคาญจากสุนัข  และแมวเพื่อประโยชน์ในการรักษาสภาวะความเป็นอยู่ที่

เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน  และสามารถปูองกันอันตรายจาก

โรคพิษสุนัขบ้า  หรอืโรคระบาดที่เกิดจากสุนัข  และแมว  สมควรกําหนดเขต

ควบคุมการเลี้ยงหรอืปล่อยสุนัข และแมว  จงึตราเทศบัญญัตินี้ ขอบคุณครับ 
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดมีขอ้จะอภิปราย  ญัตตทิี่ 5.16 โปรด        

ประธานสภาเทศบาลฯ  ยกมอื  ขอเรียนเชิญ  นายแวฮาซัน  แวหะยี  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 

 

/นายแวฮาซัน  แวหะยี… 
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นายแวฮาซัน  แวหะยี           เรียน  ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน  

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 กระผม นายแวฮาซัน  แวหะยี  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 ถ้าเราเห็นชอบ 

ให้พิจารณา 3 วาระรวดเดียว เมื่อเห็นชอบแล้วสามารถแก้ไขได้หรือไม่ 
 

นายมาหะมะรอสีดี   อุชะมิ ที่ประชุมสภาฯ เป็นคณะกรรมการฯ ทั้งหมด สามารถแปรญัตติได้ 

เลขานุการสภาฯ 
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดมีขอ้จะอภิปราย  ญัตตทิี่ 5.16  โปรดยกมอื       

ประธานสภาเทศบาลฯ  ขอเรียนเชญิ  เมื่อไม่ม ี เชิญเลขานุการสภาฯ 
 

นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะมิ ครับเมื่อนายกเทศมนตรี ได้มอบหมายให้งานนิติการ เป็นผู้แถลงหลักการ

เลขานุการสภาฯ   และเหตุผลแทนแล้วนะครับ องค์ประชุมครบ ต่อไปจะขอมตทิี่ประชุม สมาชิก 

สภาเทศบาลฯ ท่านใด เห็นชอบ วาระที่ 1 รับหลักการ ร่างเทศบัญญัติ

เทศบาลเมืองสะเตงนอก  เรื่อง  การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และ

แมว พ.ศ ……โปรดยกมอื  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด ไม่เห็นชอบ วาระที่ 1  

รับหลักการร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองสะเตงนอก  เรื่อง  การควบคุมการ

เลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว พ.ศ ……. โปรดยกมอื 
 

มติท่ีประชุม   -เห็นชอบวาระที่ 1  รับหลักการ จ านวน     15     เสียง 

-ไม่เห็นชอบรับหลักการ   จ านวน       -     เสียง 

-งดออกเสียง       จ านวน       1     เสียง 

เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบ วาระที่ 1 รับหลักการร่างเทศ

บัญญัติเทศบาลเมืองสะเตงนอก  เรื่อง  การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข 

และแมว พ.ศ …....… 
 

นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะมิ ต่อไป วาระที่  2  แปรญัตติ   ตามข้อบังคับการประชุมสภาฯ ข้อ ๔๕ 

เลขานุการสภาฯ   การพิจารณาวาระที่สอง นั้นใหท้ี่ประชุมสภาท้องถิ่น เป็นกรรมการแปรญัตติ 

เต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุม เป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติอยาก

ให้สมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน ได้ทําความเข้าใจในรายละเอียดของร่างเทศ

บัญญัติฯ ทั้งฉบับ ตามเอกสารญัตติที่  5.16 เพื่อพิจารณาวาระที่ 2 แปร

ญัตติ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดจะแก้ไข สามารถแก้ไขได้ครับ 

          -ร่าง- 

         เทศบัญญัติเทศบาลเมืองสะเตงนอก 

           เรื่อง  การควบคุมการเลี้ยงหรอืปล่อยสุนัข และแมว  พ.ศ. ...... 

  ---------------- 
/โดยท่ีเป็นการสมควร... 

ผู้ร่าง 
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โดยที่เป็นการสมควรให้มี เทศบัญญัติเทศบาลเมืองสะเตงนอก ว่า

ด้วยการควบคุมการเลี้ยงหรอืปล่อยสุนัข และแมว 

อาศัยอํานาจ ตามความในมาตรา  60  และมาตรา  63  แห่ง

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2493  แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่  13)  พ.ศ. 

2552  ประกอบกับมาตรา  29  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 

2535  แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่  3)  พ.ศ.2560  เทศบาลเมืองสะเตงนอก  

โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  และผู้ว่าราชการจังหวัด

ยะลา  จงึตราเทศบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1  เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลเมืองสะเตงนอก  

เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรอืปล่อยสุนัข  และแมว พ.ศ..........” 

ข้อ 2  เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลเมืองสะเตงนอก  

ตั้งแต่เมื่อได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย  ณ  สํานักงานเทศบาลเมืองสะเตงนอก

แล้วเป็นเวลาเจ็ดวัน 

ข้อ 3  เทศบัญญัตินี้  มิใหใ้ช้บังคับแก่การเลีย้งสุนัข และแมวของทาง

ราชการ 

ข้อ 4  ในเทศบัญญัตินี้ 

“การเลี้ยงสุนัข และแมว”  หมายความว่า  กรรมวิธี หรอืวิธีการที่ 

จะดูแลสุนัข  และแมว  ให้เจริญเติบโตและมีชีวิตอยู่ได้ในสถานที่เลี้ยงสัตว์  

หรอืสถานที่อื่นใด 

“การปล่อยสุนัข และแมว”  หมายความว่า  การเลี้ยงสุนัข และ

แมวในลักษณะที่มีการปล่อยให้อยู่นอกสถานที่เลี้ยง  รวมทั้งการสละการ

ครอบครองสุนัข และแมวให้อยู่นอกสถานที่เลี้ยงโดยปราศจากการควบคุม 

“สถานที่เลี้ยงสัตว์”  หมายความว่า  คอกสัตว์  กรงสัตว์  ที่ขังสัตว์  

หรอืสถานที่ใน ลักษณะอื่นที่ใชใ้นการควบคุมสัตว์ที่เลี้ยง  ทั้งนี้ให้หมายความ

รวมถึงแนวอาณาเขตที่ดินซึ่งใช้ ประกอบการเลี้ยงสัตว์ที่มีพื้นที่ติดกันเป็น

พืน้ที่เดียว 

“เจ้าของสุนัขและแมว” หมายความว่า เจ้าของกรรมสิทธิ์ ผู้

ครอบครองสุนัขและแมว ทั้งนี้ ให้หมายความรวมถึงผู้เลี้ยง  ผู้ให้ที่อยู่อาศัย

หรอืให้อาหารเป็นประจําและผูค้วบคุมสุนัขและแมวด้วย 

“ใบรับรอง” หมายความว่า  ใบรับรองรูปพรรณสัณฐานของสุนัข

และแมว และการจัดทําเครื่องหมายระบุตัวอย่างถาวร ไม่สามารถ 
 

/เปลี่ยนแปลงได้... 
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เปลี่ยนแปลงได้  ซึ่งออกโดยสถานพยาบาลสัตว์ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย  

ว่าด้วยการพยาบาลสัตว์ 

“การจดทะเบียนสุนัขและแมว”  หมายความว่า  การนําสุนัข และ

แมวหรือใบรับรองไปแจ้งต่อ พนักงานเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดล้อม  เพื่อบันทึกรายละเอียดรูปพรรณสัณฐาน พร้อมจัดทําบัตร

ประจําตัวสุนัขและแมว 

“ที่หรอืทางสาธารณะ”  หมายความว่า สถานที่หรอืทางซึ่งมใิช่เป็น

ของเอกชนและ ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้ 

“สุนัขควบคุมพเิศษ”  หมายความว่า 

(1)  สุนัขสายพันธ์ที่ดุร้าย  เช่น  ร็อตไวเลอร์ (Rottweiller)  พิทบูล 

เทอเรีย (pitbull terrier)  พันธุ์บางแก้ว  และสายพันธุ์อื่นที่เทศบาลประกาศ

กําหนด 

(2)  สุนัขที่มีประวัติทําร้ายคนหรือพยายามทําร้ายคนโดยมีหลักฐาน

การแจ้งความตอ่เจ้าหนา้ที่ตํารวจ 

(3)  สุนัขที่มพีฤติกรรมไล่ทํารา้ยคนหรอืสัตว์โดยปราศจากการยั่วยุ 

“เทศบาล” หมายความว่า  เทศบาลเมืองสะเตงนอก 

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรเีมือง      

สะเตงนอก 

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า   ข้าราชการหรือพนักงาน

ส่วนท้องถิ่นซึ่งได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไป

ตามเทศบัญญัตินี้ 

ข้อ 5  ให้นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก เป็นผู้รักษาการให้เป็นไป

ตามเทศบัญญัตินี้ และให้มีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําสั่งอื่นใด

เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ 

หมวด  1 

บททั่วไป 

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

ข้อ 6  เพื่อประโยชน์ในการรักษาสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับ

การดํารงชีพ ของประชาชนในท้องถิ่นหรือเพื่อปูองกันอันตรายจากเชื้อโรคที่

เกิดจากสุนัข และแมว ให้พื้นที่ในเขตอํานาจ ของเทศบาล  เป็นเขตควบคุม

การเลีย้งหรอืปล่อยสุนัขและแมว 

(1)  ให้พืน้ที่ต่อไปนีเ้ป็นเขตห้ามปล่อยสุนัข และแมวโดยเด็ดขาด ดังนี้ 

      1.1) สถานที่ราชการ... 

ผู้ร่าง 
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           1.1) สถานที่ราชการ หรอื ศาสนสถานในเขตเทศบาลเมอืง 

สะเตงนอก  เชน่  โรงเรียน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 

วัด  มัสยิด  เป็นต้น 

                    1.2) ในที่ หรอืทางสาธารณะในเขตเทศบาลเมอืงสะเตงนอกทั้งหมด 

(2)  ให้พื้นที่เทศบาลเมืองสะเตงนอกที่อยู่นอกเขตตาม  (1)  เป็นเขต

ห้ามเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมวไม่เกินหนึ่งตัวต่อพื้นที่ยี่สิบตารางวา  และ

ต้องอยู่ภายใต้มาตรการที่กําหนดในหมวด  3 

กรณีต้องการเลีย้งเกินกว่าจํานวนที่กําหนด  ต้องได้รับอนุญาตจาก

เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

              หมวด  2 

การข้ึนทะเบียนสุนัขและแมว 

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

ข้อ  7  เจ้าของสุนัขและแมว  ต้องนําสุนัขและแมวหรือใบรับรอง

ดําเนินการยื่นคําขอรับใบรับรองและขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวทุกตัวที่อยู่ใน

ครอบครองต่อพนักงานเจ้าหน้าที่  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และรับ

บัตรประจําตัวสุนัข และแมวหรือสัญลักษณ์หรือ วิธีการอื่นใด  ตามแบบที่

เทศบาลกําหนด 

ข้อ  8  การขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว  เจ้าของสุนัขและแมว ยื่นคําขอ

พร้อมเอกสาร  ดังนี้ 

             (1) เอกสารหรอืหลักฐานที่แสดงความเป็นเจ้าของสุนัขและแมว(ถ้ามี) 

                                                  (2) สําเนาทะเบียนบ้านเจ้าของสุนัขและแมว 

                                                  (3) ใบรับรองการฉีดวัคซีนปูองกันโรคพิษสุนัขบ้าไม่เกินหนึ่งปี 

(4) หนังสือมอบอํานาจในกรณีที่เจา้ของสุนัขและแมวไม่ได้มา

ดําเนนิการดว้ยตนเอง 

ข้อ  9  ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการขึ้นทะเบียนสุนัข

และแมว  เช่น   การเปลี่ยนแปลงสถานที่อยู่ของสุนัขและแมว  เปลี่ยนแปลง

เจ้าของสุนัขและแมว เป็นต้น  เจ้าของสุนัขและแมวต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลง

พร้อมหลักฐานที่เกี่ยวข้องต่อพนักงานเจ้าหน้าที่  ภายในสามสิบวันนับแต่

วันที่เกิดการเปลี่ยนแปลง 

ข้อ 10  กรณีที่มีสุนัขและแมวเกิดใหม่ให้เจ้าของสุนัขและแมว

ดําเนนิการ ขึน้ทะเบียนภายในหกสิบวัน และต้องจัดการให้สุนัขและแมวนั้น 

 

/ได้รับการฉีดวัคซีน... 

ผู้ร่าง 
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ได้รับการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า 

ข้อ 11  กรณีบัตรประจําตัวสุนัขและแมวสูญหาย  ถูกทําลาย  หรอื 

ชํารุดในสาระสําคัญ  ให้เจา้ของสุนัขและแมว แจ้งต่อพนักงานเจ้าหนา้ที่ 

ภายในสิบห้าวันเพื่อทําบัตรประจําตัวสัตว์ใหม่ 

ข้อ 12  กรณีที่สุนัขและแมวตาย ให้เจ้าของสุนัขและแมวแจง้การตาย

ต่อพนักงานเจา้หนา้ที่ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่สุนัขและแมวตาย 

ข้อ 13  กรณีที่สุนัขและแมวหาย  หรอืได้พบสุนัขและแมวที่หายแล้ว  

เจ้าของสุนัขและแมวต้องแจ้งการหายหรือพบใหพ้นักงานเจ้าหน้าที่ทราบ

โดยเร็ว 

หมวด  3 

             การควบคุมการเลี้ยงสุนัขและแมว 

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

ข้อ  14   ในการเลีย้งสุนัขและแมว  ให้เจ้าของสุนัขและแมว  ต้อง

ปฏิบัติตอ่ไปนี ้

(1)  นําสุนัขและแมว ไปรับการฉีดวัคซีนปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า จาก

สัตวแพทย์  หรือผู้ ได้ รับมอบหมายเป็นหนั งสือจากสัตวแพทย์หรือ

ผู้ประกอบการ การบําบัดโรคสัตว์  ปีละหนึ่งครั้ง  โดยการฉีดวัคซีนครั้งแรก

เมื่อสุนัขและแมวนั้น มีอายุตั้งแต่สองเดือนขึ้นไป แต่ไม่เกินสี่เดือน  และครั้ง

ต่อไปตามระยะเวลาที่กําหนดในใบรับรองการฉีดวัคซีน 

(2)  ต้องจัดสถานที่เลี้ยงตามความเหมาะสมของสุนัขหรือแมว โดยมี

ขนาด เพียงพอแก่การดํารงชีวิตของสุนัขหรือแมว มีแสงสว่างเพียงพอและ

การระบายอากาศที่เพียงพอ มีระบบ ระบายน้ําและกําจัดสิ่งปฏิกูลให้ถูก

สุขลักษณะ 

กรณีเป็นสุนัขที่มีพฤติกรรมดุร้าย หรือสุนัขสายพันธุ์ซึ่งมีลักษณะ 

ทางสายพันธุ์ดุร้าย หรือสุนัขสายพันธุ์อื่นที่มีประวัติการทําร้ายคน จะต้อง

เลี้ยงในสถานที่หรือกรงที่มั่นคง แข็งแรง และสุนัขไม่สามารถเข้าถึง

บุคคลภายนอก และมีปูายเตอืนให้ระมัดระวัง โดยสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจน 

(3)  ต้องเลี้ยงเฉพาะในสถานที่ตามที่ขึ้นทะเบียนไว้  และต้องควบคุม 

ดูแลมใิห้ออกจากสถานที่เลี้ยงโดยปราศจากการควบคุม 

(4)  ควบคุมดูแลสุนัขและแมวที่เลีย้งไว้มใิห้ก่อเหตุเดือดร้อนรําคาญ 

เชน่ ก่อใหเ้กิดเสียงดังติดต่อกันเป็นระยะเวลานานๆ เป็นต้น 

(5)  ต้องรักษาสถานที่เลี้ยงสุนัขหรอืแมว ให้สะอาดอยู่เสมอ จัดเก็บ 

/สิ่งปฏิกูล ให้ถูกสุขลักษณะ... 

ผู้ร่าง 
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สิ่งปฏิกูล ให้ถูกสุขลักษณะเป็นประจําไม่ปล่อยให้เป็นที่สะสม  หมักหมม จน 

เกิดกลิ่นเหม็นรบกวนผูท้ี่อยู่บริเวณใกล้เคียง 

(6)  เจ้าของสัตว์ต้องรับผิดชอบต่อความเป็นอยู่ของสุนัขหรือแมว 

เกี่ยวกับเรื่องอาหาร ความสะอาด และอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง หากเจ้าของสุนัขหรือ

แมวไม่สามารถเลี้ยงดูสุนัขหรือแมวได้เป็นการช่ัวคราวจะต้องจัดให้มีผู้ดูแล

ความเป็นอยู่ของสุนัขหรือแมวให้เป็นปกติสุข และในกรณีที่เจ้าของสุนัขหรือ

แมว ย้ายถิ่นที่อยู่ตอ้งนําสัตว์ไปด้วย 

(7)  เมื่อสุนัขหรือแมวตาย เจ้าขอสุนัขและแมวจะต้องกําจัดซากให้

ถูกสุขลักษณะ เพื่อปูองกันมิให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์แมลงหรือสัตว์นําโรค  

ทั้งนี้โดยวิธีที่ไม่ก่อเหตุรําคาญ และไม่เป็นเหตุให้เกิดการปนเปื้อนของแหล่ง

น้ํา เว้นแต่สุนัขหรือแมวตายเนื่องจากปุวยเป็นโรคระบาดสัตว์ ต้องแจ้งต่อ      

เจ้าพนักงานท้องถิ่นทันที  และต้องปฏิบัติตามคําแนะนําของเจ้าพนักงาน

สาธารณสุข 

(8)  เจ้าของสุนัขและแมวต้องจัดให้มีการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคใน

สุนัขหรอืแมว เพือ่ปูองกันอันตรายจากเชือ้โรคที่เกิดจากสัตว์มาสู่คน 

(9) ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่า สุนัขหรือแมวที่เลี้ยงเป็นโรคอัน

อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน ให้เจ้าของสุนัขและแมวแยกสุนัข

หรือแมวไว้ต่างหาก  และแจ้งให้เจ้าพนักงาน ท้องถิ่นทราบ และต้องปฏิบัติ

ตามคําแนะนําของเจา้พนักงานสาธารณสุข 

(10)  ในการนําสุนัขออกนอกสถานที่เลี้ยง เจ้าของสัตว์จะต้องผูกสาย

ลากจูงที่ แข็งแรงและจับสายจูงตลอดเวลา 

ในกรณีที่เป็นสุนัขที่มีพฤติกรรมดุร้าย หรอืสุนัขสายพันธุ์ซึ่งมีลักษณะ

ทาง สายพันธุ์ดุร้าย หรือสุนัขสายพันธุ์อื่นที่มีประวัติการทําร้ายคน ต้องใส่

อุปกรณ์ครอบปากและจับสายลากจูงห่างจากตัวสุนัขไม่เกินห้าสิบเซนติเมตร

ตลอดเวลา 

(11)  ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่เจา้พนักงานท้องถิ่นประกาศกําหนดโดย

คําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

ข้อ  15   เจ้าของสุนัขและแมวมีหน้าที่ตอ้งกําจัดสิ่งปฏิกูลอันเกิดจาก

สุนัขหรอืแมวของตนในที่หรือทางสาธารณะหรอืในสถานที่อื่นใดในเขต

เทศบาล 

ข้อ  16  หากเจ้าของสุนัขและแมวไม่ประสงค์จะเลี้ยงสัตว์อีกต่อไป  

ต้องมอบสัตว์พรอ้มบัตรประจําตัวสัตว์ให้กับผูป้ระสงค์จะเป็นเจ้าของสัตว์ราย 

/ใหม่  และผูเ้ป็นเจ้าของ... 



-47- 
 

ใหม่  และผู้เป็นเจ้าของสัตว์รายใหม่ต้องแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายใน

สามสิบวันนับแตว่ันรับมอบสัตว์ 

ข้อ  17  หากเจ้าของสุนัขและแมวเห็นอาการหรือมีเหตุสงสัยว่าสุนัข

หรือแมวที่เลี้ยงไว้มีอาการของโรคพิษสุนัขบ้า   ให้กักสุนัขและแมวไว้  และ

แจ้งต่อพนักงานเจ้าหนา้ที่โดยทันที 

ข้อ 18  เมื่อสุนัขและแมวกัด  หรือทําร้ายบุคคลใดให้เจ้าของสุนัข

หรอืแมวจับสุนัขหรอืแมวนัน้กักขังไว้เพื่อสังเกตอาการไม่นอ้ยกว่าสิบวัน  และ

แจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือสัตว์แพทย์ของสํานักงานปศุสัตว์อําเภอ

ดําเนนิการตามระเบียบกฎหมายต่อไป 

ข้อ  19  เมื่อสุนัขและแมวตาย เจ้าของสัตว์จะต้องกําจัดซากสัตว์ให้

ถูกสุขลักษณะเพื่อปูองกันมิให้เป็นแหล่งเพาะเชื้อโรค เพาะพันธุ์แมลงหรือ

พาหะนําโรคโดยวิธีที่ไม่ก่อเหตุรําคาญและไม่ให้เกิดการปนเปื้อนในแหลง่น้ํา 

ข้อ  20  เมื่อมีการประกาศเขตพื้นที่โรคระบาดโรคพิษสุนัขบ้าหรือ

การประกาศเขตพื้นที่โรคระบาดโรคพิษสุนัขบ้าช่ัวคราว ห้ามมิให้ผู้ใด

เคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ภายในพื้นที่ และเข้า-ออก  ในเขตเทศบาลเว้น

แต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากสัตว์แพทย์ของสํานักงานปศุสัตว์อําเภอ  

หรอืเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

หมวด  4 

การน าสุนัขและแมวออกนอกสถานที่เลี้ยง 

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

ข้อ  21   ผูใ้ดนําสัตว์ออกนอกสถานที่เลี้ยง  ตอ้งปฏิบัติดัง ต่อไปนี้ 

(1) พกบัตรประจําตัวสัตว์  และแสดงบัตรประจําตัวสัตว์ เมื่อ

พนักงาน  เจ้าหนา้ที่  เจา้พนักงานสาธารณสุข  หรอืเจ้าพนักงานท้องถิ่น   

เรียกตรวจ 

(2)  ควบคุมสัตว์ด้วยอุปกรณ์ที่แข็งแรงพอที่จะหยุดยั้งมิให้สัตว์ทํา

ร้ายผู้อื่นหรือทําความเสียหายแก่สิ่งของสาธารณะหรือของผู้อื่นได้อย่าง

ทันท่วงที 

(3)  กรณีที่เป็นสุนัขควบคุมพิเศษ  ต้องสวมใส่อุปกรณ์ครอบปาก

และสายลากจูงที่แข็งแรงและจับสายลากจูงสุนัขห่างจากตัวสุนัขไม่เกินห้าสิบ

เซนติเมตร 

ข้อ  22  หา้มบุคคลอายุต่ํากว่าสิบห้าปี  หรือเกินกว่าเจ็ดสิบปี  นํา

สุนัขควบคุมพิเศษออกนอกสถานที่เลี้ยง  เว้นแตจ่ะอยู่ในกรง  ที่ขัง  หรอื 

/เครื่องควบคุมอื่น... 
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เครื่องควบคุมอื่น  ที่มั่นคงแข็งแรงเพียงพอที่จะปูองกันสุนัขมิใหเ้ข้าถึงบุคคล

อื่น 

         หมวด  5 

อ านาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่น  พนักงานเจ้าหน้าที่ 

และเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

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

ข้อ  23  กรณีพนักงานเจ้าหน้าที่พบสุนัขหรือแมวในที่หรือทาง

สาธารณะ  ในเขตห้ามเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว  โดยไม่ปรากฏเจ้าของ   

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่สามารถจับและควบคุมสุนัขและแมวไว้เพื่อดําเนินการ

ตามมาตรา  30  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  แก้ไข

เพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2560 

หมวด  6 

               บทก าหนดโทษ 

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

ข้อ  24  ผู้ใดฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเทศบัญญัติ นี้  ต้องระวางโทษ

ตามที่กําหนดไว้ในบทกําหนดโทษแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 

2535  แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่  3) พ.ศ. 2560 

หมวด  7 

                บทเฉพาะกาล 

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

ข้อ  25  เจ้าของสุนัขและแมวที่ เลี้ยงไว้ก่อนวันที่ เทศบัญญัติ  

เทศบาลเมอืงสะเตงนอก เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว 

พ.ศ. ...... มีผลใช้บังคับ   ตอ้งจดทะเบียนสุนัขและแมวให้แล้วเสร็จภายในเก้า

สิบวัน  นับแต่วันที่เทศบัญญัติ นีม้ีผลใช้บังคับ 

                 ประกาศ ณ วันที่.................................................. 

                                                                         (ลงช่ือ) .......................................... 

                                                                                     (นายเสรี  เรอืงกาญจน์) 

                                                                               นายกเทศมนตรเีมืองสะเตงนอก 
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์ ขอพักการประชุม  5  นาที  ให้สมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน ได้ทําความ 

ประธานสภาเทศบาลฯ  เข้าใจในรายละเอียดของร่างเทศบัญญัติฯ  ตามเอกสารญัตติ 5.16 
 

-พักการประชุม   5  นาที- 

/นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์… 
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นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์ ขอเปิดประชุมต่อครับ วาระที่  2  แปรญัตติ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน 

ประธานสภาเทศบาลฯ  ได้ทําความเข้าใจในรายละเอียดของร่างเทศบัญญัติฯ ทั้งฉบับแล้ว เชญิ 

เลขานุการสภาฯ 
 

นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะมิ ต่อไป วาระที่   2  แปรญัตติ  ตามข้อบังคับการประชุมสภาฯ ข้อ 45 

เลขานุการสภาฯ   การพิจารณาวาระที่สอง นั้น ใหท้ี่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติ 

ทั้งคณะ  เมื่อมีการพิจารณาเป็นสามวาระรวดเดียว นะครับ ในวาระที่ 2 แปร

ญัตติ ก็อยากจะให้ท่านประธานสภาฯ ได้เปิดโอกาสให้สมาชิกสภาฯได้เสนอ

คําแปรญัตติ รา่งเทศบัญญัตินี้ 
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด จะเสนอคําแปรญัตติ  โปรดยกมือ

ประธานสภาเทศบาลฯ   ขอเรียนเชญิ  นายแวฮาซัน  แวหะยี  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 
 

นายแวฮาซัน  แวหะยี           เรียน  ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ  คณะผูบ้ริหารฯ  และสมาชิกสภา 

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 เทศบาลฯ ทุกท่าน  กระผม นายแวฮาซัน  แวหะยี  สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

     เขตที่ 1  ในหมวดที่ 6  บทลงโทษ ไม่ได้กําหนด ขอให้กําหนดบทลงโทษในร่าง 

ฉบับนีเ้ลย ชาวบ้านคงไม่ไปดู พ.ร.บ.การสาธารณสุข 
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์ เ ชิญ เลขานุการสภาฯ  

ประธานสภาเทศบาลฯ 
 

นายมาหะมะรอสีดี   อุชะมิ เสนอคําแปรญัตติ โดยใหเ้พิ่มบทลงโทษ ตามที่ท่านสมาชิกสภาฯ เสนอ

เลขานุการสภาฯ   ถามนติิกร สามารถเพิ่มได้หรอืไม่ 
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์ เ ชิญ นิติกร  

ประธานสภาเทศบาลฯ 
 

นายธิตวิัฒน์   ดอเลาะ       เรียน  ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ คณะผู้บริหารฯ  และสมาชิกสภา   

นิตกิรชํานาญการ  เทศบาลฯ ทุกท่าน กระผม  นายธิตวิัฒน์   ดอเลาะ  นิตกิรชํานาญการ  ร่างนี้ 

เราลอ้มาจากกรมอนามัย บทลงโทษก็จะไม่ได้กําหนดไว้เลย เราสามารถ

กําหนดได้ 
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์ เชญิ  นายแวฮาซัน  แวหะยี  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 

ประธานสภาเทศบาลฯ 
 

นายแวฮาซัน  แวหะยี           เรียน  ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภา 

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 เทศบาลฯ ทุกท่าน  กระผม นายแวฮาซัน  แวหะยี  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  

เขตที่ 1  ที่จะให้เพิ่มใน 
/ร่างเทศบัญญัติฯ ของเรา... 
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ร่างเทศบัญญัติฯ ของเรา ผูใ้ดปล่อยหมา และแมว มบีทลงโทษปรับ 5,000 

บาท ให้เพิ่มได้เลย 
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์ เ ชิญ เลขานุการสภาฯ  

ประธานสภาเทศบาลฯ 
 

นายมาหะมะรอสีดี   อุชะมิ มีผู้เสนอคําแปรญัตติ โดยให้ใส่เพิ่มในบทลงโทษ 

เลขานุการสภาฯ 
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์ เ ชิญ รองปลัดเทศบาลฯ  

ประธานสภาเทศบาลฯ 
 

นางนุชนาฎ   จันทร์ขุน           เรียน  ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภา   

รองปลัดเทศบาลฯ  เทศบาลฯ ทุกท่าน  ดฉิัน นางนุชนาฎ   จันทร์ขุน  รองปลัดเทศบาลเมอืง   

     สะเตงนอก  ต้องไปดูประกาศกฎกระทรวง  ว่าได้กําหนดโทษไว้เท่าไร 
 

นายมาหะมะรอสีดี   อุชะมิ ผูอ้ํานวยการกองสาธารณสุข มคีวามคิดเห็นอย่างไรบ้าง 

เลขานุการสภาฯ 
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์ เ ชิญ ผูอ้ํานวยการกองสาธารณสุข 

ประธานสภาเทศบาลฯ 
 

นายอุสมาน   แวหะยี          เรียน  ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภา              

หน.ฝุายฯรก.ผอ.กองสาธารณสุข  เทศบาลฯ ทุกท่าน กระผม นายอุสมาน  แวหะยี  หัวหนา้ฝาุยบริหารงาน 

สาธารณสุข รักษาราชการแทนผู้อํานวยการกองสาธารณสุข ให้มีบทลงโทษ

เลย ในความคิดเห็นสว่นตัว คิดว่า สามารถทําได้ 
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์ เ ชิญ เลขานุการสภาฯ  

ประธานสภาเทศบาลฯ 
 

นายมาหะมะรอสีดี   อุชะมิ ให้นติิกรหาข้อมูล 

เลขานุการสภาฯ 
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์ เ ชิญ ผูอ้ํานวยการกองสาธารณสุข 

ประธานสภาเทศบาลฯ 
 

นายอุสมาน   แวหะยี          เรียน  ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ  คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภา 

หน.ฝุายฯรก.ผอ.กองสาธารณสุข  เทศบาลฯ ทุกท่าน   กระผม นายอุสมาน  แวหะยี  หัวหนา้ฝาุยบริหารงาน 

/สาธารณสุข รักษา... 
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สาธารณสุข รักษาราชการแทนผู้อํานวยการกองสาธารณสุข ขอเสนอแนะ 

ถ้าเราไม่ใส่ให้ชัดเจนอาจจะมีปัญหาตามมาภายหลัง เมื่อเราจะออกเทศ

บัญญัติฯ แล้วก็ควรจะใส่บทลงโทษไปเลย 
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์ เ ชิญ นิติกร  

ประธานสภาเทศบาลฯ 
 

นายธิตวิัฒน์   ดอเลาะ       เรียน  ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภา    

นิตกิรชํานาญการ  เทศบาลฯ ทุกท่าน  กระผม นายธิตวิัฒน์   ดอเลาะ  นิตกิรชํานาญการ  ปรับ 

ไม่เกิน  25,000  บาท  
 

นายมาหะมะรอสีดี   อุชะมิ จําคุกลงไม่ได้ เราไม่มหีน้าที่ เรากําหนดค่าปรับได้อย่างเดียว 

เลขานุการสภาฯ 
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์ เชญิ  นายเด๊ะซามัน   ยูโซ๊ะ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 

ประธานสภาเทศบาลฯ 
 

นายเด๊ะซามัน   ยูโซ๊ะ           เรียน  ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภา 

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 เทศบาลฯ ทุกท่าน  กระผม นายเด๊ะซามัน   ยูโซ๊ะ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ   

    เขตที่ 3  หมาและแมว ใช่ม้ัย  ปรับไม่เกิน  25,000  บาท 
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์ เชญิ  นายอนันต์  ฮะ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 

ประธานสภาเทศบาลฯ 
 

นายอนันต์  ฮะ    เรียน  ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภา 

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 เทศบาลฯ ทุกท่าน  กระผม นายอนันต์  ฮะ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2   

    ขอสอบถาม เมื่อเราจับแล้ว เราจะเอาไปไว้ตรงไหน 
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์ เ ชิญ ผูอ้ํานวยการกองสาธารณสุข 

ประธานสภาเทศบาลฯ 
 

นายอุสมาน   แวหะยี          เรียน  ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภา              

หน.ฝุายฯรก.ผอ.กองสาธารณสุข  เทศบาลฯ ทุกท่าน กระผม นายอุสมาน  แวหะยี  หัวหนา้ฝาุยบริหารงาน 

สาธารณสุข รักษาราชการแทนผู้อํานวยการกองสาธารณสุข หมาจรจัด    

จับได้แต่ไม่มีที่พักพิง(ที่กักกัน) 
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์ เ ชิญ เลขานุการสภาฯ  

ประธานสภาเทศบาลฯ 

/นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะมิ… 
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นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะมิ เนื่องจากเรารับหลักการไปแล้ว ขั้นแปรญัตติท่านแวอาซัน ได้ขอแปรญัตติ 

เลขานุการสภาฯ   โดยใหเ้พิ่มจํานวนค่าปรับลงในบทลงโทษ โดยใช้ “ใครฝุาฝนืหรอืไม่ปฏิบัติ 

ตามเทศบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 25,000 บาท” 
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์ เ ชิญ นายอาฮาหมัด   ดอืราแม รองปลัดเทศบาลฯ 

ประธานสภาเทศบาลฯ 
 

นายอาฮาหมัด   ดือราแม         เรียน  ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภา             

รองปลัดเทศบาลฯ  เทศบาลฯ ทุกท่าน กระผม นายอาฮาหมัด  ดือราแม  รองปลัดเทศบาลฯ  

    อยากใหไ้ปดูพระราชบัญญัติเทศบาล  มาตรา 60 
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์ เ ชิญ เลขานุการสภาฯ  

ประธานสภาเทศบาลฯ 
 

นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะมิ ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13)    

เลขานุการสภาฯ      พ.ศ. 2552  มาตรา 60  เทศบาลมอีํานาจตราเทศบัญญัติโดยไม่ขัดหรอืแย้ง 

    ต่อตัวบทกฎหมาย ในกรณี ดังตอ่ไปนี้ 

(1)  เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามหน้าที่ของเทศบาลที่กําหนดไว้ใน

พระราชบัญญัตินี้ 

(2)  เมื่อมีกฎหมายบัญญัติให้เทศบาลตราเทศบัญญัติหรือให้มี

อํานาจตราเทศบัญญัติ 

ในเทศบัญญัตินั้น จะกําหนดโทษปรับผู้ละเมิดเทศบัญญัติไว้ด้วยได้ 

แตห่า้มมใิห้กําหนดเกินกว่าหนึ่งพันบาท 
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์ เชญิ  นายแวฮาซัน  แวหะยี  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 

ประธานสภาเทศบาลฯ 
 

นายแวฮาซัน  แวหะยี           เรียน  ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภา 

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 เทศบาลฯ ทุกท่าน  กระผม นายแวฮาซัน  แวหะยี  สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

       เขตที่ 1  การกําหนดบทลงโทษเป็นเพียงข้อเสนอแนะ 
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์ เ ชิญ เลขานุการสภาฯ  

ประธานสภาเทศบาลฯ 
 

นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะมิ ปรับไม่เกิน  1,000  บาท  สมาชิกสภาฯ ท่านใดใหเ้พิ่มข้อความ “ข้อ 24  

เลขานุการสภาฯ      เพิ่มข้อความ ปรับไม่เกิน  1,000  บาท” หรอืยังคงร่างเดิมทั้งฉบับ โปรด 

ยกมอื  สมาชิกสภาฯ ท่านใดไม่เห็นชอบ โปรดยกมอื 

/มตทิี่ประชุม... 
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มติท่ีประชุม   -เห็นชอบวาระที่  2 แปรญัตติ ให้คงร่างเดิมทั้งฉบับ 

จ านวน     17    เสียง 

-ไม่เห็นชอบ     จ านวน      -  เสียง 

-งดออกเสียง     จ านวน      1     เสียง 

เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติ อนุมัติเห็นชอบ ให้คงรา่งเดิมเทศบัญญัติ

เทศบาลเมืองสะเตงนอก เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว 

พ.ศ. ......  ทั้งฉบับ 
 

นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะมิ ต่อไปพิจารณา วาระที่ 3  ให้ตราเป็นเทศบัญญัติหรือไม่ จะไม่มีการ

เลขานุการสภาฯ      อภปิราย องค์ประชุมครบ จะถามมตทิี่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด 

อนุมัติเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลเมืองสะเตงนอก เรื่อง การ

ควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว พ.ศ. ...... โปรดยกมือ  สมาชิก

สภาเทศบาลฯ ท่านใด ไม่อนุมัติเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลเมือง

สะเตงนอก เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว พ.ศ. ...... 

โปรดยกมอื 
 

มติท่ีประชุม   -เห็นชอบวาระที่ 3 ให้ตราเป็นเทศบัญญัติฯ   จ านวน     17    เสียง 

-ไม่เห็นชอบ     จ านวน      -   เสียง 

-งดออกเสียง     จ านวน      1     เสียง 

เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติ อนุมัติเห็นชอบ ให้ตราเป็นเทศบัญญัติ

เทศบาลเมอืงสะเตงนอก เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว 

พ.ศ. ...... 
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์ 5.17 ญัตติ  เพื่อพิจารณาขออนุมัติโอนเพิ่มงบประมาณรายจ่าย  

ประธานสภาเทศบาลฯ   ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565  ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  

รายการ รถยนต์บรรทุก  เป็นเงนิ  50,000 บาท  หน่วยงาน สํานักปลัด 

(ผู้เสนอญัตติ  นายเสรี   เรอืงกาญจน์   นายกเทศมนตร)ี 

-เชญิผูบ้ริหารฯ 
 

นายอับดุลเล๊าะ   อาเย๊าะแซ เรียน  ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ และผูเ้ข้า

รองนายกเทศมนตรฯี  ร่วมประชุม ทุกท่าน กระผม นายอับดุลเล๊าะ อาเย๊าะแซ  รองนายกเทศมนตรี 

เมืองสะเตงนอก  ขอให้สภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก พิจารณาโอน

งบประมาณ รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ตามเทศบัญญัติ 
 

/งบประมาณรายจ่าย... 
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งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ

และขนส่ง  รถยนต์บรรทุก  จํานวน  50,000  บาท  หน่วยงาน สํานัก

ปลัดเทศบาล ดังนี้ 

โอนงบประมาณเพิ่ม 

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

หน้า 40/142  แผนงานรักษาความสงบภายใน งานปูองกันและบรรเทา       

สาธารณภัย  งบลงทุน  ครุภัณฑย์านพาหนะและขนส่ง  รถยนต์บรรทุก   

-งบประมาณที่ตั้งไว้   จํานวน    905,000    บาท  

-งบประมาณก่อนโอน  จํานวน    905,000    บาท 

-โอนงบประมาณเพิ่มในครั้งนี้  จ านวน     50,000   บาท  

-งบประมาณหลังโอนเพิ่ม จ านวน    955,000   บาท  

โอนมาจาก  

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

หน้า 41/142  แผนงานรักษาความสงบภายใน  งานปูองกันและบรรเทา                                                                                                                                                                                                                                                      

สาธารณภัย งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่น ปืนฉีดน้ําและสายสูบน้ํา

ดับเพลิง  จํานวน 50,000 บาท  

-งบประมาณที่ตัง้ไว้   จํานวน    200,000    บาท  

-งบประมาณก่อนโอน  จํานวน    200,000    บาท 

-โอนงบประมาณเพิ่มในครั้งนี้  จ านวน     50,000   บาท  

-งบประมาณหลังโอนเพิ่ม จ านวน    150,000   บาท  

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนและแก้ไข

เปลี่ยนแปลงงบประมาณ  ข้อ 27  จงึเรียนมาเพื่อที่ประชุมสภาฯ ได้พิจารณา 
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์   สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีขอ้อภปิราย ในญัตติที่ 5.17  โปรดยกมอื 

ประธานสภาเทศบาลฯ      หากไม่มี ขอเชิญ เลขานุการสภาฯ 
 

นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะมิ เรียน ท่านประธานสภาฯ  คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาฯ ที่เคารพ  

เลขานุการสภาฯ   ทุกท่าน  องค์ประชุมครบ ต่อไป จะถามมตทิี่ประชุมว่า สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

ท่านใด เห็นชอบอนุมัติให้โอนเพิ่มงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2565   ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  รายการ รถยนต์บรรทุก  เป็น

เงิน  50,000  บาท  หนว่ยงาน สํานักปลัด  หรอืไม่  โปรดยกมอื  สมาชิก 
 

/สภาเทศบาลฯ ท่านใด... 
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สภาเทศบาลฯ ท่านใด ไม่เห็นชอบอนุมัตใิห้โอนเพิ่มงบประมาณรายจา่ย   

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565   ครุภัณฑย์านพาหนะและขนส่ง  รายการ 

รถยนต์บรรทุก  เป็นเงิน  50,000  บาท  หนว่ยงาน สํานักปลัด  โปรดยกมอื 
 

มติท่ีประชุม   -อนุมัติเห็นชอบให้โอนเพิ่มงบประมาณฯ      จ านวน   17   เสียง 

-ไม่อนุมัติเห็นชอบให้โอนเพิ่มงบประมาณฯ จ านวน    -    เสียง 

-งดออกเสียง     จ านวน    1 เสียง 

เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติ อนุมัติเห็นชอบ ให้โอนเพิ่มงบประมาณ

รายจ่าย   ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565   ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  

รายการ รถยนต์บรรทุก  เป็นเงนิ  50,000  บาท  หน่วยงาน สํานักปลัด 
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์ 5.18  ญัตติ  เพื่อพิจารณาขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง 

ประธานสภาเทศบาลฯ   งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565   ครุภัณฑ ์  

    ยานพาหนะและขนส่ง  รายการ รถยนต์บรรทุก   หนว่ยงาน สํานักปลัด 

(ผู้เสนอญัตติ  นายเสรี   เรอืงกาญจน์   นายกเทศมนตร)ี 

-เชญิผูบ้ริหารฯ 
 

นายอับดุลเล๊าะ   อาเย๊าะแซ เรียน  ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ และผูเ้ข้า

รองนายกเทศมนตรฯี  ร่วมประชุม ทุกท่าน กระผม นายอับดุลเล๊าะ อาเย๊าะแซ  รองนายกเทศมนตรี 

เมืองสะเตงนอก  เนื่องจากสํานักงบประมาณได้ประกาศใช้บัญชีราคา

มาตรฐานครุภัณฑ ์ตั้งแตเ่ดือนธันวาคม 2564 ที่ผ่านมาทําให้ราคาที่ตัง้ไว้ 

ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายที่จัดซื้อรถยนต์บรรทุก ตามบัญชีราคา

มาตรฐานครุภัณฑ์เดิม มีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ที่ เพิ่มขึ้น จากราคา 

829,000 บาท เป็นราคา 879,000 บาท  จึงจําเป็นตั้งตั้งโอนงบประมาณ

รายจ่ายเพิ่มในการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกเพื่อให้สอดคล้องตามบัญชีราคา

มาตรฐานครุภัณฑ์และเพื่อเกิดประโยชน์กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน

การกําหนดราคากลางในการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพานะและขนส่ง และแก้ไข

เปลี่ยนคําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย เพื่อให้สอดคล้องตามบัญชีราคา

มาตรฐานครุภัณฑจ์งึแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565  จึงขอให้สภาเทศบาลฯ ได้พิจารณาแก้ไข

เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

ครุภัณฑย์านพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุก หน่วยงาน สํานักปลัดเทศบาล 

ดังนี้ 

/ข้อความเดิม... 



                   -56- 
 

ข้อความเดิม 

รถยนต์บรรทุก  จํานวน ๙๐๕,๐๐๐ บาท 

- เพื่อจา่ยเป็นค่าจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตร

กระบอกสูบไม่ต่ํากว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกําลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ํากว่า 

๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบมีช่องว่างดา้นหลังคนขับ (Cab)  จํานวน 

๑ คัน ๆ ละ ๘๒๙,๐๐๐ บาท โดยจัดซื้อตามคุณลักษณะและราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ ์เพื่อใช้ในงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

- พร้อมติดตั้งเครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM  ชนิดติดรถยนต์ ๒๕ 

วัตต์  จํานวน ๑ เครื่อง ๆ ละ ๒๔,๐๐๐ บาท ประกอบด้วย ตัวเครื่อง 

ไมโครโฟน เสาอากาศ  โดยจัดซื้อตามคุณลักษณะและราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ ์

- พร้อมติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉินแบบแผงยาว และสัญญาณไซเรน

ฉุกเฉิน บนหลังคารถ จํานวน ๑ ชุด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยการ

ใช้วธิีการสืบราคาจากท้องตลาด 

เหตุผลความจําเป็นที่จะต้องติดตั้งอุปกรณ์เสริม  ๒ รายการข้างต้น

เนื่องจากเพื่อให้เจา้หนา้ที่ปฏิบัติงานใช้ในงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย

อย่างมปีระสิทธิภาพ 

รายละเอียดการตดิตั้งตามเทศบาลกําหนด ตั้งจา่ยจากเงินรายได้  

– ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้ง

ที่ ๔ หน้า ๘๒ ลําดับที่ ๘ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง งบลงทุน งาน

ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  แผนงานรักษาความสงบภายใน 

แก้ไขเป็นข้อความใหม่ 

รถยนต์บรรทุก  จ านวน 955,000 บาท 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร

กระบอกสูบไม่ต่ํากว่า 2,400 ซีซี หรอืกําลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ํากว่า 110 

กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างดา้นหลังคนขับ (Cab)  จ านวน 1 

คัน ๆ ละ 879,000 บาท โดยจัดซือ้ตามคุณลักษณะและราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ ์เพื่อใช้ในงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

- พร้อมติดตัง้เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM  ชนิดตดิรถยนต์ 25 

วัตต์ จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 24,000 บาท ประกอบด้วย ตัวเครื่อง ไมโครโฟน 

เสาอากาศ อุปกรณ์ติดตั้งครบชุด หนังสือคู่มือ โดยจัดซื้อตามคุณลักษณะ

และราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 

/- พร้อมตดิตั้งสัญญาณ… 
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- พร้อมติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉินแบบแผงยาว และสัญญาณไซเรน

ฉุกเฉิน บนหลังคารถ จ านวน 1 ชุด ๆ ละ 52,000 บาท  ไม่มีในราคา

มาตรฐานครุภัณฑ ์โดยการใชว้ิธีการสบืราคาจากท้องตลาด 

เหตุผลความจําเป็นที่จะต้องติดตั้งอุปกรณ์เสริม 2 รายการ ข้างต้น

เนื่องจากเพื่อให้เจา้หนา้ที่ปฏิบัติงานใช้ในงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย

อย่างมปีระสิทธิภาพ 

รายละเอียดการตดิตั้งตามเทศบาลกําหนด  ตั้งจา่ยจากเงินรายได้  

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

หนา้ 82 ลําดับที่ 8 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง งบลงทุน งานปูองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย  แผนงานรักษาความสงบภายใน 

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2563  หมวด 4 การโอนและแก้ไข

เปลี่ยนแปลงงบประมาณ  ข้อ 29  จงึเรียนมาเพื่อที่ประชุมสภาฯ ได้พิจารณา 
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีขอ้อภปิราย ในญัตติที่ 5.18 โปรดยกมอื 

ประธานสภาเทศบาลฯ   หากไม่มี ขอเชญิ เลขานุการสภาฯ 
 

นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะมิ เรียน  ท่านประธานสภาฯ  คณะผู้บริหารฯ  และสมาชิกสภาฯ ที่เคารพ  

เลขานุการสภาฯ   ทุกท่าน  องค์ประชุมครบ ต่อไป จะถามมตทิี่ประชุมว่า สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

 ท่านใด เห็นชอบอนุมัตใิห้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย 

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  ครุภัณฑ์ ยานพาหนะและขนส่ง  รายการ 

รถยนต์บรรทุก  หน่วยงาน สํานักปลัด หรือไม่  โปรดยกมือ  สมาชิกสภา

เทศบาลฯ ท่านใด ไม่เห็นชอบอนุมัตใิห้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ

รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  ครุภัณฑ์ ยานพาหนะและขนส่ง  

รายการ รถยนต์บรรทุก  หน่วยงาน สํานักปลัด  โปรดยกมอื 
 

มติท่ีประชุม   -อนุมัติเห็นชอบให้โอนเพิ่มงบประมาณฯ  จ านวน    17   เสียง 

-ไม่อนุมัติเห็นชอบให้โอนเพิ่มงบประมาณฯ จ านวน     -     เสียง 

-งดออกเสียง     จ านวน     1  เสียง 

เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติ อนุมัติเห็นชอบ ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคํา

ชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2565  ครุภัณฑ์ 

ยานพาหนะและขนส่ง  รายการ รถยนต์บรรทุก  หนว่ยงาน สํานักปลัด 

 

/นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์... 
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นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์ 5.19 ญัตติ เพื่อพิจารณาขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

ประธานสภาเทศบาลฯ   งบประมาณ พ.ศ. 2565  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  งบลงทุน  หมวด 

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  โครงการ

ก่อสร้างโรงจอดรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ส านักงานเทศบาลเมือง

สะเตงนอก จ านวนเงนิ  658,000  บาท  หนว่ยงาน  สํานักปลัด 

(ผู้เสนอญัตติ  นายเสรี   เรอืงกาญจน์   นายกเทศมนตร)ี 

-เชญิผูบ้ริหารฯ 
 

นายอับดุลเล๊าะ   อาเย๊าะแซ เรียน  ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ และผูเ้ข้า

รองนายกเทศมนตรฯี  ร่วมประชุม ทุกท่าน กระผม นายอับดุลเล๊าะ อาเย๊าะแซ  รองนายกเทศมนตรี 

เมืองสะเตงนอก  ขอให้สภาเทศบาลเมอืงสะเตงนอก พิจารณาโอน

งบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565  โครงการก่อสร้างโรงจอดรถยนต์และรถจักรยานยนต์สํานักงาน

เทศบาลเมอืงสะเตงนอก  หน่วยงานสํานักปลัดเทศบาล ดังนี้ 

- แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป  งบลงทุน  หมวดค่า 

ที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค    โครงการก่อสร้างโรง

จอดรถยนต์ และรถจักรยานยนต์สํานักงานเทศบาลเมืองสะเตงนอก  จํานวน 

658,000 บาท เพื่อจา่ยเป็นค่าก่อสร้าง โรงจอดรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ 

สํานักงานเทศบาลเมอืงสะเตงนอก ตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด ปรากฏ

ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเตมิครั้งที่ 4 หน้า 73  

(รายละเอียดตามสรุปราคาก่อสร้างและแบบแปลนที่แนบมาพร้อมนี)้ 

โอนลดงบประมาณมาจาก 

- แผนงานการศกึษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศกึษา  งบ

บุคลากร  หมวดเงินเดือน (ฝาุยประจํา) เงนิเดือนข้าราชการหรอืพนักงาน

ส่วนท้องถิ่น  ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 

2565 หนา้ 42/142 

-งบประมาณที่ตัง้ไว้             จํานวน        1,660,000   บาท 

-งบประมาณก่อนโอน  จํานวน        1,219,512   บาท 

-จ านวนเงนิที่โอนลด  จ านวน          450,000   บาท 

-จํานวนเงินหลังโอน  จํานวน          769,512   บาท 

- จากแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานกีฬาและ

นันทนาการ งบดําเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 

/ตามเทศบัญญัติ... 
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ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565     

หนา้ 125/142 

-งบประมาณที่ตัง้ไว้             จํานวน        1,504,000  บาท 

-งบประมาณก่อนโอน  จํานวน        1,084,000  บาท 

-จ านวนเงนิที่โอนลด  จ านวน         208,000  บาท 

-จํานวนเงินหลังโอน  จํานวน          876,000  บาท 

รวมโอนลดงบประมาณในคร้ังน้ี     จ านวน   658,000  บาท      

(เงนิหกแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) 

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนและแก้ไข

เปลี่ยนแปลงงบประมาณ  ข้อ 27  จงึเรียนมาเพื่อที่ประชุมสภาฯ ได้พิจารณา 
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีขอ้อภปิราย ในญัตติที่ 5.19  โปรดยกมือ 

ประธานสภาเทศบาลฯ   หากไม่มี ขอเชญิ เลขานุการสภาฯ 
 

นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะมิ เรียน  ท่านประธานสภาฯ  คณะผู้บริหารฯ  และสมาชิกสภาฯ ที่เคารพ  

เลขานุการสภาฯ   ทุกท่าน  องค์ประชุมครบ ต่อไป จะถามมตทิี่ประชุมว่า สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

ท่านใด เห็นชอบอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจําปี   งบประมาณ 

พ.ศ. 2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ งบลงทุน  หมวดค่าที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  โครงการก่อสร้างโรงจอดรถยนต์

และรถจักรยานยนต์ สํานักงานเทศบาลเมืองสะเตงนอก จํานวนเงิน  

658,000  บาท  หน่วยงาน  สํานักปลัด หรือไม่  โปรดยกมือ  สมาชิกสภา

เทศบาลฯ ท่านใด ไม่เห็นชอบอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายฯ ดังกล่าว 

โปรดยกมอื 
 

มติท่ีประชุม   -อนุมัติเห็นชอบให้โอนงบประมาณฯ        จ านวน    17   เสียง 

-ไม่อนุมัติเห็นชอบให้โอนงบประมาณฯ      จ านวน      -    เสียง 

-งดออกเสียง     จ านวน      1   เสียง 

เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติ อนุมัติเห็นชอบ โอนงบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  งบลงทุน  

หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  โครงการ

ก่อสร้างโรงจอดรถยนต์และรถจักรยานยนต์ สํานักงานเทศบาลเมือง         

สะเตงนอก  จํานวนเงิน  658,000  บาท  หน่วยงาน  สํานักปลัด 

/นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์… 
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นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์ 5.20 ญัตติ เพื่อพิจารณาขออนุมัติโอนเพิ่มงบประมาณรายจ่าย

ประธานสภาเทศบาลฯ   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์ 

โฆษณาและเผยแพร่ กล้องถ่ายภาพดิจติอล จ านวนเงนิ  30,900  บาท  

หนว่ยงาน  สํานักปลัด 

(ผู้เสนอญัตติ  นายเสรี   เรอืงกาญจน์   นายกเทศมนตร)ี 

-เชญิผูบ้ริหารฯ 
 

นายอับดุลเล๊าะ   อาเย๊าะแซ เรียน  ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ และผู้เข้า

รองนายกเทศมนตรีฯ  ร่วมประชุม ทุกท่าน กระผม นายอับดุลเล๊าะ อาเย๊าะแซ  รองนายกเทศมนตรี 

เมืองสะเตงนอก  เนื่องจากสํานักปลัดเทศบาล ได้สบืราคาจากท้องตลาดและ

ผู้ที่มีอาชีพขายโดยตรง ครุภัณฑ์ และคุณลักษณะที่ต้องการ กล้องดิจิตอล 

ราคาที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.

2565 ไม่เพียงพอในการจัดซื้อ ประกอบกับสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันราคา

กล้องดิจิตอลปรับราคาสูงขึ้นและไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ซึ่งงาน

สนับสนุนการประชาสัมพันธ์ สํานักปลัดเทศบาล มีความจําเป็นต้องจัดซื้อ

เพื่อใช้ในการบันทึกภาพ กิจกรรม โครงการต่าง ๆ นําเสนอภาพเผยแพร่

ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อช่องทางต่าง ๆ ของเทศบาล  จึงขออนุมัติโอนเพิ่ม

งบประมาณฯ  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 

กล้องถ่ายภาพดิจติอล จํานวนเงิน  30,900  บาท ดังนี้ 

โอนเพิ่ม 

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

หน้า 24/142  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานทั่วไป  งบลงทุน 

หมวดค่าครุภัณฑ ์ ครุภัณฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ กล้องถ่ายภาพดิจติอล 

-งบประมาณที่ตัง้ไว้             จํานวน           50,000   บาท 

-งบประมาณก่อนโอน  จํานวน           50,000   บาท 

-จ านวนเงนิที่โอนเพิ่ม  จ านวน          30,900   บาท 

-จํานวนเงินหลังโอน  จ านวน          80,900   บาท 

โอนลด 

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

หนา้ 22/142  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานทั่วไป  งบดําเนินการ  

หมวดค่าวัสดุ  วัสดุโฆษณา เผยแพร่ จํานวน  30,900  บาท  ดังนี้ 

-งบประมาณที่ตัง้ไว้             จํานวน           500,000   บาท 
 

/-งบประมาณก่อนโอน… 
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-งบประมาณก่อนโอน  จํานวน           198,210   บาท 

-จ านวนเงนิที่โอนลด  จ านวน          30,900   บาท 

-จํานวนเงินหลังโอน  จ านวน          167,310   บาท  

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนและแก้ไข

เปลี่ยนแปลงงบประมาณ  ข้อ 27 จงึเรียนมาเพื่อที่ประชุมสภาฯ ได้พิจารณา 
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์   สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีขอ้อภปิราย ในญัตติที่ 5.20 โปรดยกมอื 

ประธานสภาเทศบาลฯ   หากไม่มี ขอเชญิ เลขานุการสภาฯ 
 

นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะมิ เรียน ท่านประธานสภาฯ  คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาฯ ที่เคารพ  

เลขานุการสภาฯ   ทุกท่าน  องค์ประชุมครบ ต่อไป จะถามมตทิี่ประชุมว่า สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

ท่านใด เห็นชอบอนุมัติให้โอนเพิ่มงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 

กล้องถ่ายภาพดิจติอล  จํานวนเงิน  30,900  บาท  หนว่ยงาน  สํานักปลัด 

 หรอืไม่  โปรดยกมือ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด ไม่เห็นชอบอนุมัติให้โอน

เพิ่มงบประมาณรายจ่ายฯ ดังกล่าว หนว่ยงาน  สํานักปลัด โปรดยกมอื 
 

มติท่ีประชุม   -อนุมัติเห็นชอบให้โอนเพิ่มงบประมาณฯ      จ านวน   17    เสียง 

-ไม่อนุมัติเห็นชอบให้โอนเพิ่มงบประมาณฯ จ านวน    -    เสียง 

-งดออกเสียง     จ านวน    1 เสียง 

เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติ อนุมัติเห็นชอบ ให้โอนเพิ่มงบประมาณ

รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ ์ 

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่   กล้องถ่ายภาพดิจิตอล  จํานวนเงิน      

30,900  บาท  หนว่ยงาน สํานักปลัด 
 

ระเบียบวาระที่  6  เรื่อง อื่น ๆ 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์  6.1  รายงานข้อเท็จจริง โครงการ ธอส.บ้านสุขยั่งยืน  (งานนิติการ) 

ประธานสภาเทศบาลฯ  เ ชิญ นิติกร  
 

นายธิตวิัฒน์   ดอเลาะ       เรียน  ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ คณะผู้บริหารฯ  และสมาชิกสภา   

นิตกิรชํานาญการ  เทศบาลฯ ทุกท่าน  กระผม นายธิตวิัฒน์   ดอเลาะ  นิตกิรชํานาญการ  ขอ 

    รายงานข้อเท็จจริงโครงการ ธอส.บ้านสุขยั่งยืน  

 

/ - ตามโครงการ ธอส…. 
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- ตามโครงการ ธอส.บ้านสุขยั่งยืน เทศบาลเมืองสะเตงนอก ร่วมกับ 

ธนาคารอาคารสงเคราะห ์จังหวัดยะลา จัดทําโครงการฯ โดยธนาคารอาคาร

สงเคราะห์สนับสนุนงบประมาณในการจัดสร้างบ้าน จํานวน 20 หลัง ให้แก่

ประชาชนในจังหวัดยะลา ที่เป็นผู้ด้อยโอกาส และไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นของ

ตนเอง แต่มีศักยภาพในการพัฒนาอาชีพ ให้มีที่อยู่อาศัยที่ถูกสุขลักษณะเป็น

ของตนเอง ภายใต้การบริหารจัดการบนหลักการพึ่งพาตนเองตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยทางจังหวัดยะลา เป็นผู้รับผิดชอบจัดหาที่ดิน 

และพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน เพี่อรองรับโครงการฯดังกล่าว 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารหมายเลข 1 และ 2  

- นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก ได้มีข้อสั่งการให้งาน กอง

สวัสดิการสังคม ได้ประชุมคณะกรรมการ โครงการ ธอส.บ้านสุขยั่งยืน เพื่อ 

ปรับปรุงและซ่อมแซมบ้าน ธอส.ใหม้ีสภาพที่สมบูรณ์เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 

และสอดคล้องกับสถานการณป์ัจจุบัน และได้มอบหมายงานนิติการ ได้ตรวจ 

สอบรายละเอียด ซึ่งได้ตรวจสอบแล้วปรากฏว่า บ้าน ธอส. จํานวน 20 หลัง 

ยังไม่ได้มีการลงทะเบียนครุภัณฑ์ จึงทําให้ไม่สามารถดําเนินการตามข้อสั่ง

การของนายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก ควรมอบให้งานพัสดุและทรัพย์สิน 

กองคลัง ลงทะเบียนครุภัณฑ์ ตามระเบียบต่อไป ขอบคุณครับ 
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีเรื่องอื่น ๆ โปรดยกมอื 

ประธานสภาเทศบาลฯ  เ ชิญ นายอาฮาหมัด  ดือราแม  รองปลัดเทศบาลฯชี้แจง  
 

นายอาฮาหมัด  ดือราแม  เรียน ประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ  คณะผูบ้ริหารฯ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  

รองปลัดเทศบาลฯ   และผูเ้ข้าร่วมประชุม ทุกท่าน กระผม นายอาฮาหมัด ดือราแม รองปลัด   

เทศบาลฯ   โครงการนี้เป็นการดําเนินการของจังหวัดยะลา ไม่เกี่ยวข้องกับ

เทศบาลเมอืงสะเตงนอก เลยแต่ทีนี้ด้วยความรีบร้อน โครงการ ธอส.บ้านสุข

ยั่งยืน (จังหวัดยะลา)จากหลักการและเหตุผล จังหวัดยะลาดําเนินการในการ

ที่จะสนองตอบยุทธศาสตร์จังหวัด และสอดคล้องกับนโยบายของธนาคาร

อาคารสงเคราะห์ในการช่วยเหลือสังคมอย่างยั่งยืน จะเห็นว่า ไม่มีเทศบาล

เมืองสะเตงนอก พอมาตอนท้ายปลัดเทศบาลฯ เป็นผู้เสนอ คนเห็นชอบ คือ 

อดีตนายกเทศมนตรี  ท่านอุดร  น้อยทับทิม รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการ

จังหวัดยะลา  ผ่านทางหัวหน้าสํานักงานจังหวัดยะลา เป็นเรื่องสะเตงนอก

เสนอไป สะเตงนอก ไม่มอีํานาจ เพราะสมัยก่อนอะไรที่กฎหมายไม่ห้ามทําได้ 

พอมีศาลปกครอง ถ้านอกอํานาจหน้าที่ก็ทําไม่ได้ แต่ถ้าเป็นเทศบาลนคร ได้

ครับ มาตรา 56 (5) 

/จัดการเกี่ยวกับที่อยู่… 
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จัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยและปรับปรุงแหล่งเสื่อมโทรม คณะกรรมการ

กฤษฎีกาตีความมาแล้ว   พ.ร.บ.กระจายอํานาจมี แต่ยังไม่ถ่ายโอนอํานาจให้

เรา เป็นแค่แผน อยู่ใน พ.ร.บ.การกระจายอํานาจฯ มาตรา 16 ก็อยาก ให้เรา

ศึกษา ข้อ 6 (12) ยังไม่ได้โอนถ่ายมา ผมดูจากบันทึกรายงานที่นิติกร เสนอ

มาควรมอบให้งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง ลงทะเบียนครุภัณฑ์ ตาม

ระเบียบต่อไป จะดําเนินการแบบไหนเมื่อไม่มีอํานาจหน้าที่ เมื่อก่อนไม่มีศาล

ปกครองสามารถทําได้ แตพ่อมีศาลปกครองบอกไม่มีอํานาจทําไม่ได้ ก็อยาก

ให้คิดทบทวนให้รอบครอบ ก่อนนําเสนอเข้าสภาฯ ถ้าพลาดขึ้นมาสภาฯ     

นะครับ ที่ตอ้งรับผดิชอบ ขอบคุณครับ 
 

นายมาหะมะรอสีดี   อุชะมิ ไม่ได้เสนอเป็นญัตติเป็นการแจ้งสภาเพื่อทราบครับ  ว่าเราจะลงทะเบียนเป็น 

เลขานุการสภาฯ   ทรัพย์สินของเราไม่ได้  
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์  เ ชิญ นิติกร  

ประธานสภาเทศบาลฯ   
 

นายธิตวิัฒน์   ดอเลาะ       เรียน  ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ คณะผู้บริหารฯ  และสมาชิกสภา   

นิตกิร ชํานาญการ  เทศบาลฯ ทุกท่าน  กระผม นายธิตวิัฒน์   ดอเลาะ  นิตกิรชํานาญการ  จาก 

    ที่ได้ไปปรึกษาหารอืแนวทางจากจังหวัด จังหวัดได้เสนอแนะ ดังนี้  

1. ให้คงสภาพเดิมไว้ไม่ต้องลงทะเบียนเป็นทรัพย์สินของเทศบาลฯ 

โดยให้ผู้อยู่อาศัยเป็นผู้ดําเนินการจัดการกับทรัพย์ด้วยตัวเอง  เทศบาลฯไม่

ต้องนํางบประมาณมาบริหารในส่วนนี ้ 

2. ลงทะเบียนเป็นทรัพย์สินของเทศบาลฯ โดยดําเนินการตาม

ระเบียบพัสดุ และให้รายงานให้สภาฯ รับทราบด้วย 
 

นายมาหะมะรอสดีี   อุชะมิ แจ้งให้สภาฯทราบว่า เทศบาลฯยังไม่ลงทะเบียนทรัพย์สินของเรา เนื่องจาก 

เลขานุการสภาฯ ไม่มคีวามชัดเจนในอํานาจหน้าที่ ขอให้งานนิติการได้ทําหนังสอืหารอืจังหวัด  

 เพื่อที่จะได้คําตอบที่ชัดเจน  

                                         6.2 เรื่อง การประเมนิมาตรฐานขั้นต่ําเพื่อการประกันคุณภาพการจัดบริการ 

                                         สาธารณะขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น ประจําปี พ.ศ. 2565 ซึ่งต้องแจ้ง 

                                         ที่ประชุมสภาเทศบาลฯ เพื่อรับทราบด้วย     
  

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์ เ ชิญ นางนงเยาว์   ไชยมณี  หัวหน้าสํานักปลัดฯ  

ประธานสภาเทศบาลฯ   
 

นางนงเยาว์   ไชยมณี   เรียน ประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ  คณะผูบ้ริหารฯ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

หัวหน้าสํานักปลัดฯ   และผูเ้ข้าร่วมประชุม ทุกท่าน  ดฉิัน  นางนงเยาว์  ไชยมณี  หัวหน้ า  

                                                                                                                /สํานักปลัดฯ  ด้วย… 
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สํานักปลัดฯ  ด้วยฝุายอํานายการ  งานธุรการ  มีเรื่องจะแจ้งที่ประชุมเพื่อ

ทราบ เรื่อง การประเมินมาตรฐานขั้นต่ํา เพื่อการประกันคุณภาพการ

จัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปี พ.ศ. 2565  

โดยเป็นประจําทุกปี สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี โดยคณะกรรมการ

การกระจายอํานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.) ได้ให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งดําเนินการ ประเมินมาตรฐานขั้นต่ํา เพื่อการ

ประกันคุณภาพการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

โดยใช้ข้อมูลของปี 2564 และบันทึกลงในระบบการประเมินผลมาตรฐานขั้น

ต่ําการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในวันที่  30 

มิถุนายน  2565 เมื่อบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้นําผลการประเมิน

มาตรฐานขั้นต่ําฯ แจ้งที่ประชุมสภาท้องถิ่นทราบ ก่อนที่จะดําเนินการในส่วน

ที่เกี่ยวข้องต่อไป ผู้ที่รับผิดชอบ ได้ดําเนินการเป็นที่เรียบร้อย รายละเอียด

ต่าง ๆ ประกอบด้วย ตัวขีว้ัด 8  ด้าน ด้วยกัน ประกอบด้วย 

1.  ด้านโครงสรา้งพื้นฐาน       

     2.  ด้านการผังเมอืง        

     3.  ด้านสาธารณสุข บริการทางสังคมและคุณภาพชวีิต    

     4.  ด้านการศึกษา        

     5.  ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบปลอดภัย   

     6.  ด้านการสง่เสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเที่ยว 

             และการลงทุน        

     7.  ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    

     8.  ดา้นการสง่เสริมศลิปะ วัฒนธรรม  ภูมปิัญญาชาวบ้าน 

         และโบราณสถาน        

การประเมินผลแต่ละด้าน  มีทั้งสูงกว่าค่าเปูาหมาย   ต่ํากว่าค่า 

เปูาหมาย  และต้องมีการพัฒนาในอนาคต รายละเอียดต่าง ๆ ปรากฏตาม

เอกสารที่งานกิจการสภาฯ ได้แจกให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่านแล้ว 

ขอบคุณค่ะ 
 

นายมาหะมะรอสีดี   อุชะมิ เป็นการแจง้เพื่อรับทราบเช่นกันครับ  เรื่องที่  6.3  การออกระเบียบเทศบาล

เลขานุการสภาฯ   เมืองสะเตงนอก ว่าด้วยเรื่อง การใช้อาคารสถานที่สนามกีฬาเทศบาลเมือง   

      สะเตงนอก พ.ศ. 2565       
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์ 6.3 เชญิ กองการศกึษา   

ประธานสภาเทศบาลฯ   

/ นายมุกตาร์   มายิ... 
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นายมุกตาร์   มายิ  เรียน ท่านประธานสภาฯ  คณะผูบ้ริหารฯ และสมาชิกสภาฯ ที่เคารพ ทุกท่าน 

หน.ฝุายฯ รก.ผอ.กองการศึกษา  กระผม นายมุกตาร์   มายิ  หัวหน้าฝุายส่งเสริมการศกึษาฯ รักษาราชการ  

แทนผูอ้ํานวยการกองการศึกษา มีเรื่องจะแจ้งที่ประชุมสภาฯ เพื่อทราบ ด้วย

กองการศึกษา  ได้ออกระเบียบเทศบาลเมืองสะเตงนอก ว่าด้วยเรื่อง การใช้

อาคารสถานที่สนามกีฬาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  พ.ศ. 2565  ด้วยเทศบาล

เมืองสะเตงนอก มีอํานาจและหน้าที่ในการส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬา

และนันทนาการ ให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนในถิ่น ตระหนักถึง

ความสําคัญของการเล่นกีฬา ออกกําลังกาย ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

ห่างไกลจากสิ่งเสพติดและอบายมุข โดยได้จัดให้มีอาคารสถานที่ สนามกีฬา

ในเขตเทศบาลเมอืงสะเตงนอก เพื่อเป็นศูนย์รวมการเล่นกีฬา ออกกําลังกาย 

กิจกรรมนันทนาการ การฝึกซ้อมและแข่งขันกีฬา  ดังนั้น เพื่อให้การบริการ

อาคารสถานที่สนามกีฬาในเขตเทศบาลเมืองสะเตงนอก เป็นไปด้วยความ

เรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวมมากที่สุด จึง

เป็นการสมควรวางระเบียบเทศบาลเมืองสะเตงนอก ว่าด้วยเรื่อง การใช้

อาคารสถานที่สนามกีฬาเทศบาลเมืองสะเตงนอก เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ

เกี่ยวกับการขออนุญาตใช้อาคารสถานที่สนามกีฬาต่าง ๆ ที่อยู่ในความ

รับผิดชอบของเทศบาลเมืองสะเตงนอก ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และ

เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่น  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 48 เตรส 

(4) ประกอบกับ มาตรา 66 แหง่พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไข

เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562  นายกเทศมนตรเีมืองสะเตงนอก  จงึวาง

ระเบียบการใชอ้าคารสถานที่สนามกีฬาเทศบาลเมอืงสะเตงนอก พ.ศ.2565  

จํานวน  17  ข้อ เพื่อกํากับการขอใชอ้าคารสถานที่สนามกีฬาเทศบาลเมอืง

สะเตงนอก รายละเอียดต่าง ๆ ปรากฏตามเอกสารที่ได้แจกใหส้มาชิกสภา

เทศบาลฯ ทุกท่าน แล้ว  โดยได้กําหนดบัญชอีัตราค่าธรรมเนียมสําหรับการ

ใช้อาคารสถานที่สนามกีฬาเทศบาลเมอืงสะเตงนอก ดังนี้ 

 

ลําดับ

ที ่

 
 

สถานที ่

 
 

รายการ 

คา่ธรรมเนียม 

(บาท/วัน) 

หลัก 

ประกันความ

เสียหาย 

(บาท/วัน) 

 

กจิกรรม

กฬีา 

กจิกรรม

อื่นๆ 

1. สนามฟุตบอล  

สนามกฬีา หมู่ที่ 6 

-สนามฟตุบอล 

-อัฒจันทรป์ระธาน 

-ห้องพักนักกีฬา 1,2 

-ห้องรับรอง 

4,000 4,000 2,500 *เกิน 10 ชม.คิด

ค่าไฟเพิ่ม ชม.ละ

200 บาท 

-อัฒจันทรค์บเพลิง 
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ลําดับ

ที ่

 
 

สถานที ่

 
 

รายการ 

คา่ธรรมเนียม 

(บาท/วัน) 

หลัก 

ประกันความ

เสียหาย 

(บาท/วัน) 

 

กจิกรรม

กฬีา 

กจิกรรม

อื่นๆ 

2. สนามฟุตบอล 

สนามกฬีา หมู่ที่ 8 

-สนามฟตุบอล 

-ห้องพักนักกีฬา 1,2 

-อัฒจันทรป์ระธาน 

2,500 2,500 1,500 *เกิน 10 ชม.คิด

ค่าไฟเพิ่ม ชม.ละ

100 บาท 

3. อาคารอเนกประสงค ์

1,000 ที่นั่ง 

(โรงยิมเนเซี่ยม) 

สนามกฬีา หมู่ที่ 6 

-ลานภายใน + ที่นั่ง

อัฒจันทร ์

-ห้องสาํนักงาน ช้ัน 2 

-ห้องเครื่องเสยีง ช้ัน 2 

-ห้องเก็บของ 1,2 

-ห้องพักนักกีฬา 1,2 

-ห้องพักรับรอง ช้ัน 1 

12,000 12,000 5,000 *เกิน 10 ชม.คิด

ค่าไฟเพิ่ม ชม.ละ

700 บาท 

4. อาคารอเนกประสงค ์

(โรงยิมเนเซี่ยม) 

สนามกฬีา หมู่ที่ 8 

-ลานภายใน 

โรงยิมเนเซี่ยม 

-ห้องน้าํ 4 ห้อง 

2,500 2,500 1,500 *เกิน 10 ชม.คิด

ค่าไฟเพิ่ม ชม.ละ

100 บาท 

5. ลานกฬีาอเนกประสงค์ 

(ภายนอก) 

สนามกฬีา หมู่ที่ 8 

-ลานกฬีาอเนกประสงค ์

1,2 

-ไฟส่องสว่างสปอตไลท ์

1,500 1,500 1,500 *เกิน 10 ชม.คิด

ค่าไฟเพิ่ม ชม.ละ

100 บาท 

หมายเหตุ  

    ค่าใช้สนาม 1 วัน/ครั้ง = 10 ช่ัวโมง (เวลา 08.00 น. – 18.00 น.)    

    อัตราดังกล่าว ไม่รวมค่าทําความสะอาด คน/วัน 

    อัตราดังกล่าว ไม่รวมค่าทําความสะอาด ซึ่งเป็นความรับผดิชอบของผู้ขอใช้ที่ตอ้งดําเนินการเอง 

      จงึนําเรียนที่ประชุมสภาเทศบาลฯ เพื่อทราบ ขอบคุณครับ 
 

นายมาหะมะรอสีดี   อุชะมิ เป็นการแจง้เพื่อทราบเชน่กันครับ    

เลขานุการสภาฯ   การออกระเบียบเทศบัญญัติเทศบาลฯ เรื่อง การควบคุมการเลีย้งหรือปล่อย 

 สุนัข และแมว นี้  ได้ผ่านการประชาพิจารณ์จากชาวบ้านแล้ว ใช่หรือไม่ ท่าน

หัวหน้าฯ  เพื่อจะได้แจ้งที่ประชุมทราบด้วย เนื่องจากว่า เมื่อไหร่ที่เทศบาลฯ

ออกกฎหมายหรือเทศบัญญัติฯ ที่มผีลกระทบต่อประชาชน ต้องให้ประชาชน 

/ได้แสดงความคิดเห็น... 
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 ได้แสดงความคิดเห็น ตามรัฐธรรมนูญครับ แจ้งให้ทราบว่า ได้ผ่านความ

คิดเห็นของประชาชนแลว้ ไม่มแีล้วครับ ท่านประธานสภาฯ 
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีเรื่องอื่น ๆ  โปรดยกมอื 

ประธานสภาเทศบาลฯ  เ ชิญ นายแวฮาซัน  แวหะยี สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่  1  
 

นายแวฮาซัน  แวหะยี  เรียน ประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ  คณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ  

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 และผูเ้ข้าร่วมประชุม ทุกท่าน  กระผม นายแวฮาซัน  แวหะยี   สมาชิก 

สภาเทศบาลฯ เขตที่ 1  สืบเนื่องจากสํานักปลัด ได้มีการซื้อรถยนต์คันใหม่ 

รถเชฟโรแลต สีขาว คันที่ว่างอยู่ อยากขอความอนุเคราะห์ท่านผู้บริหารฯ ให้

โอนเป็นของงานกิจการสภาฯ ขอบคุณครับ 
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์   ขอเชิญ เลขานุการสภาฯ ชี้แจง  

ประธานสภาเทศบาลฯ    
 

นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะมิ เรียน  ท่านประธานสภาฯ  คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาฯ ที่เคารพ  

เลขานุการสภาฯ    ทุกท่าน  เนื่องจากว่ารถยนต์ของเทศบาลฯ มีระเบียบการใชร้ถยนต์สว่นกลาง 

ความจริงแล้วรถตอนที่ซือ้นีเ้ราตัง้ในเทศบัญญัติฯ เราระบุหน่วยงานก็จริง แต่

เป็นรถส่วนกลาง เราไม่ได้เขียนระบุ สํานักปลัด กองช่าง หรือกองไหน ทุก

กองสามารถใช้ได้ เพื่ออํานวยความสะดวก รถเชฟโรแลต สีขาว ก็เป็นรถยนต์

ส่วนกลาง ทีนี้ถ้าจะให้ใช้เป็นของงานกิจสภาฯ ผมก็เห็นด้วยครับ เพราะฝุาย

สภาฯ มีอํานาจหน้าที่ในฐานะฝุายนิติบัญญัติ ก็ควรจะมียานพาหนะ เพื่อที่จะ

ประสานงานราชการกับสมาชิกสภาเทศบาลฯ ซึ่งยังไม่มีรถ เพียงแต่ว่าการใช้

รถยนต์เราก็ต้องใช้ในงานราชการ ต้องขออนุญาตใช้ตามแบบ 1, 2, 3 ต้องมี

การบันทึกเข็มไมล์ ซึ่งรถเราทุกคัน ต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด จะนําเรียน

เสนอนายกฯ ออกบันทึกว่าให้ใชใ้นงานของงานกิจการสภาฯ ต่อไปครับ 
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์ ใช้ในการติดต่อราชการของงานกิจการสภาฯสมาชิกสภาเทศบาลฯ 

ประธานสภาเทศบาลฯ  ท่านใด มีเรื่องอื่น ๆ โปรดยกมอื เ ชิญ นางนุชนาฎ  จันทร์ขุน  

รองปลัดเทศบาลฯ  
 

นางนุชนาฎ  จันทร์ขุน  เรียน ประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ  คณะผูบ้ริหารฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ  

รองปลัดเทศบาลฯ   และผูเ้ข้าร่วมประชุม ทุกท่าน  ดฉิัน นางนุชนาฎ จันทร์ขุน รองปลัด   

    เทศบาลฯ  มีเรื่องจะขอประชาสัมพันธ์งานของกองสาธารณสุข  

-วันที่ 2 กรกฎาคม 2565  จะออกให้บริการเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขยะ

เคลื่อนที่ ที่ทําการผูใ้หญ่บ้าน หมูท่ี่ 9  เชญิชวนทุกหมูบ่้าน สามารถมา 

/ชําระได้ ค่าธรรมเนียมเก็บขยะ... 
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ชําระได้ ค่าธรรมเนียมเก็บขยะ เดือนละ  20 บาท  ไม่รวมค่ากําจัดขยะ 

เพราะเราไม่มีการกําจัดขยะที่จะต้องจ่ายให้เทศบาลนครยะลา  ขอความ

ร่วมมือนะค่ะ ยิ่ง สท.กระตุ้นใหช้าวบ้านมาจา่ยค่าธรรรมเนียมเก็บขยะให้มาก

ขึ้น เท่าไหร่ ก็ทําให้รายได้เทศบาลฯ เพิ่มมากขึ้นเท่านั้น เราเราได้รับการ

จัดสรรรายได้น้อยลง ๆ ทุกปี  ถ้ า เรา สามารรถเพิ่ มอัตราการเก็บ

ค่าธรรมเนียมเก็บขยะ จากครัวเรือนที่อยู่ในท้องที่ เราควรจะได้ปีหนึ่งไม่ต่ํา

กว่า 2 ล้าน แต่ปัจจุบันเราเก็บได้แค่หลักแสน บางพื้นที่เก็บค่อนข้างจะยาก 

ด้วยการบริการก่อนหน้านี้ ที่ยังไม่มีการปรับปรุง แต่ตอนนี้เรามีการปรับปรุง

การบริการเยอะมากขึ้นแล้ว ถ้า สท. ไปประชาสัมพันธ์ก็คงไม่โดนต่อว่า เยอะ

แล้ว เชญิชวนให้มาชําระได้ทุกหมูน่ะคะ  

-วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 ที่จะถึงนี้เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก กอง

สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จะจัดแคมเปน ให้ประชาชนในพื้นที่สะเตงนอก 

เซลฟรีรูปตัวเอง ตอนปลูกต้นไม้ในวันสิ่งแวดล้อมโลก เชิญชวนถ่ายรูปส่ง

มายังเพจของเทศบาลฯ เราจะเปิดโหวต ตั้งแต่วันที่ 6-10 กรกฎาคม  2656  

วันที่ 5 ปลูกเสร็จส่งได้เลย  เราจะเปิดโหวต  1 ไลท์ เท่ากับ  1  คะแนน        

1  แชร์ เท่ากับ  3  คะแนน  สําหรับผู้มียอดไลท์  ยอดแชร์เยอะสูงสุด  มีการ

ให้เงินรางวัล  ที่ 1  จํานวน  1,000  บาท  ที่ 2  จํานวน  500  บาท  ที่ 3  

จํานวน  500  บาท แต่ถ้า สท. เห็นว่า เป็นกิจกรรมที่ดี จะอนุเคราะห์เพิ่มเงิน

รางวัลก็ยินดีนะคะ เพราะเงินส่วนนี้เราได้รับการสนับสนุนมาจากองค์กรห้าง

ร้านที่ส่งเสริมกิจกรรมสิ่งแวดล้อม เนื่องจากเราเบิกจ่ายไม่ได้ ขอบคุณค่ะ 
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีเรื่องอื่น ๆ  โปรดยกมอื 

ประธานสภาเทศบาลฯ  เ ชิญ นายมะสดี    หะยียะปาร์   สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่  1  
 

นายมะสดี    หะยียะปาร์  เรียน ประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ  คณะผูบ้ริหารฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ  

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1   และผูเ้ข้าร่วมประชุม ทุกท่าน  กระผม นายมะสดี   หะยียะปาร์   สมาชิก 

สภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 จะคุยเรื่อง การถมที่ การสร้างระเบียงทางเท้าเข้ามา

ในเขตพืน้ที่ ถนน เยอะครับ มีหลายที่ครับ แต่ผมมาปรึกษากับกองช่าง หลาย

ต่อหลายครั้งแล้ว ให้กองชา่ง ไปดําเนินการ บางเจา้ก็เรียบร้อยดี แต่บ้างเจ้าก็

ยังค้างอยู่ ตอนนี้ก็มีคนบอกมาเรื่อย ๆ อยากจะฝากให้ผู้ที่มีอํานาจได้ไป

บริหารสั่งการ ให้ฝุายที่รับผดิชอบ ช่วยกําชับ และดูแลในส่วนนี้ด้วย เพราะว่า

ตรงนี้เป็นหน้าเป็นตาของเทศบาลฯ ของผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาฯเรา ทุก

ครั้งเลย ไม่ว่าจะเขต ไหนโดยเฉพาะเขตที่ 2 – 3 เป็นแหล่งเศรษฐกิจ จงึมี 
 

/เรื่องร้องเรียน บางที... 
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เรื่องร้องเรียน บางทีก็ส่งมาในไลน์ บางทีก็ร้องเรียนด้วยวาจา การถมที่อยาก

ให้กําหนดให้ชัดเจน  ก่อนที่จะถมที่  อยากให้ผู้ที่จะถมที่มาขออนุญาตที่

เทศบาลฯ พอเขามาปั้บ อยากให้ผู้มีอํานาจสั่งการให้ผู้ที่รับผิดชอบลงไปดู

พืน้ที่ด้วย บางทีลงไปพื้นที่ว่า ได้ลงไปดูแล้ว แต่การปฏิบัติในส่วนตัวผมคิดว่า

ยังไม่ผ่าน เรื่องที่ 2 นี้ผมพูดในสภาฯ นี่ไม่ต่ํากว่า 2 ครั้งแล้ว  การต่อเติม

สถานที่อาคารละหมาด  ตอนนี้ เราเข้ามาในนี้ก็ปีกว่าแล้ว ทั้งผู้บริหารฯ และ

สมาชิกสภาฯ ทั้งข้าราชการ คนงานทั้งหมดในนี้ เยอะนะครับ 300 กว่าชีวิต

และทุกวันที่เปิดทําการ ที่ต้องละหมาดทุกวัน ๆ ละ 3-4 ครั้ง บางทีผู้หญิงจะ

มาละหมาด ละหมาดไม่ได้  ก็อยากขอร้องจริง ๆ ผมพูดในที่ประชุมหลาย

รอบแล้วก็บอกรอก่อน ๆ อยากให้ทําเป็นรูปธรรมเสียที จะต่อเติม หรือ

สร้างใหมก่็ดี แตถ่้าสรา้งใหมม่ันจะนานเกินไป เพราะเราตอ้งละหมาดทุกวัน 

ขอบคุณครับ 
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีเรื่องอื่น ๆ  โปรดยกมอื 

ประธานสภาเทศบาลฯ  เ ชิญ ผู้บริหารฯ  
 

นายอับดุลเล๊าะ   อาเย๊าะแซ เรียน  ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ และผูเ้ข้า

รองนายกเทศมนตรฯี  ร่วมประชุม ทุกท่าน กระผม นายอับดุลเล๊าะ อาเย๊าะแซ  รองนายกเทศมนตรี 

เมืองสะเตงนอก เรื่องถมที่ ขอให้ ผู้อํานวยการกองช่าง ได้ชี้แจง ให้สมาชิก

สภาฯ ได้ทราบ ว่าต่อไปการถมที่ก่อสร้างอาคาร ต้องให้สูงกว่าระดับพื้นที่

เท่าไร เรื่อง อาคารละหมาดที่สมาชิกสภาฯ ได้นําเรียนในสภาฯ หลายครั้งจะ

นําเรียนนายกเทศมนตรี ทราบให้รบีดําเนนิการตอ่ไป  
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์ เ ชิญ  ผูอ้ํานวยการกองช่าง 

ประธานสภาเทศบาลฯ    
 

นายสสิกร   ยี เส็น    เรียน ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ คณะผูบ้ริหารฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ  

ผูอ้ํานวยการกองช่าง  และผูเ้ข้าร่วมประชุม ทุกท่าน  กระผม  นายสสิกร  ยี เส็น  ผูอ้ํานวยการ 

กองช่าง เรื่อง การถมที่ก่อสร้างอาคารนี้ มี พ.ร.บ.ขุดดินถมที่ บังคับใช้อยู่ 

และเราอยู่เขตผังเมอืงรวม ก็ใช้ พ.ร.บ.บังคับ  สรุป ในข้อกฎหมายถ้าพื้นที่ไม่

เกิน  2,000 ตารางเมตร ไม่ต้องขออนุญาต แต่ถ้าทําความเดือดร้อนเจ้าของ

ดินข้างเคียง ในเรื่องการระบายน้ํา ต้องมีวิธีการแก้ไข เช่นเขาถมดินแล้วปิด

ทางน้ําไม่ได้ เขาต้องวางท่อ  ถ้าสมาชิกแจ้ง แล้วเราก็ไปดู บางทีเขา

ดําเนนิการแล้ว เราก็ต้องไปค้นดูว่าเจ้าของเป็นใคร มันตอ้งใชเ้วลา แตใ่นส่วน 
 

/ที่พื้นที่เกิน 2,000 ตารางเมตร... 
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ที่พื้นที่เกิน 2,000 ตารางเมตรต้องมายื่นแจ้งขออนุญาต ก่อนที่เขาจะถมเขา

ต้องมาแจ้งก่อน ส่วนมากเราจะไม่ค่อยรู้ว่าเขาจะถมตรงไหน บางทีถมที่แถว

ในแต่เราจะเห็นจากสภาพรถที่วิ่งไปวิ่งมา ถ้าเรารู้เราก็พยายามดูจากแผนที่

อากาศ ดูว่าเป็นดินแปลงไหน พื้นที่ 2,000 ตารางเมตร หรือประมาณไร่ครึ่ง 

เช่นรอบที่แล้วแจ้งไปแล้ว 27 ราย ให้เขามายื่นขออนุญาตถมดิน ติดต่อ

กลับมา  10 กว่าราย ยังเหลืออีกหลายราย ที่ยังไม่ เข้ามา เดี๋ยวกองช่าง 

สํารวจและส่งหนังสือแจง้ไปอีกครั้ง   
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์ เ ชิญ ผู้บริหารฯ  

ประธานสภาเทศบาลฯ   
 

นายอับดุลเล๊าะ   อาเย๊าะแซ เรียน  ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ และผูเ้ข้า

รองนายกเทศมนตรฯี  ร่วมประชุม ทุกท่าน กระผม นายอับดุลเล๊าะ อาเย๊าะแซ  รองนายกเทศมนตรี 

เมืองสะเตงนอก ที่กองช่าง  ช้ีแจงมานั่นตรงประเด็นตามที่ สท. ตั้งคําถามมา

หรอืไม่ 
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีเรื่องอื่น ๆ  โปรดยกมอื 

ประธานสภาเทศบาลฯ  เ ชิญ นายมะสดี    หะยียะปาร์   สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่  1  
 

นายมะสดี   หะยียะปาร์  เรียน ประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ คณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ  

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 และผูเ้ข้าร่วมประชุม ทุกท่าน  กระผม นายมะสดี   หะยียะปาร์   สมาชิก 

สภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 ขอเพิ่มเติม อยากจะฝากให้ผู้ดูแล ได้ลงพื้นที่ ไปดู

ก่อนที่ชาวบ้านจะถมที่ จะได้แก้ไขปัญหาก่อนเกิดปัญหา พอสมาชิกสภาฯ เขา

ไปบอก ก็จะถามกลับมาว่า มีคนร้องเรียนมา เป็นใคร พวกเราก็คงไม่ตอบ  

ตรงจุดแล้วตามที่ ผอ.ช่าง ชีแ้จงมา 
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดมีเรื่องอื่น ๆ โปรดยกมือ  เ ชิญครับ  

ประธานสภาเทศบาลฯ          ไม่ม ี ขอขอบคุณทุกท่านที่มาประชุมใน วันนี ้ โดยพร้อมเพรียงกัน  ตาม 

หน้าที่ของสมาชิกสภาเทศบาลฯ เพื่อประโยชน์ และแก้ไขปัญหาทุกข์สุขของ

ประชาชน   ขอปิดการประชุม 
 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 

ปิดประชุม    เวลา    14.30  น. 

(ลงช่ือ)        ผูบ้ันทึกรายงานการประชุม 

(นายมาหะมะรอสีดี   อุชะมิ) 

          เลขานุการสภาเทศบาลเมอืงสะเตงนอก 



รายงานการตรวจสอบ 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก 

สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ 2  (คร้ังท่ี 1)  ประจ าปี  2565 

ประชุมเมื่อวันพุธที่   29   เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2565 

ของคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

เสนอ  สภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก 

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

1. ต้นเรื่อง 

สภาเทศบาลเมอืงสะเตงนอก  ได้มกีารประชุมสภาเทศบาลเมอืงสะเตงนอก สมัยประชุมสามัญ   

สมัยที่ 2  (ครั้งที่ 1)  ประจําปี  2565  เมื่อวันพุธที่   29   เดือน มถิุนายน  พ.ศ. 2565 
 

2. ข้อเท็จจรงิ /ความเห็นของคณะกรรมการฯ 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ  ได้กําหนดตรวจสอบรายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ 

ดังกล่าวข้างตน้  เมื่อวันอังคารที ่ 12   เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ.  2565   เวลา  10.00 น. – 12.00 น. 

ณ  หอ้งประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  จํานวน     70    หน้า แล้ว เห็นว่า ถูกต้องและครบถ้วนตรงตาม 

ที่ได้มกีารประชุมทุกประการ 
 

3. ข้อระเบียบ 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. 2547  แก้ไขเพิ่มเติม 

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

4. ข้อพิจารณา /ข้อเสนอแนะ 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  จึงขอรายงานมายัง สภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก เพื่อดําเนินการ

ต่อไป 

(ลงช่ือ)             ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

             (นายมะสดี   หะยียะปาร์) 

                                 สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  เขต  1 

                                         (ลงชื่อ)      คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                                                (นายแวฮาซัน   แวหะยี) 

                                 สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  เขต  1 

                                        (ลงชื่อ)                  คณะกรรมการตรวจรายงานฯ/เลขานุการ 

                                                  (นายอนันต์   ฮะ) 

                                 สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  เขต  2 


