
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก 

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3  (คร้ังที่  1)  ประจ าปี  2565 

วันพุธที่   31   เดือน  สิงหาคม   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   สะหัดอีต า สมาชิกสภาฯ  เขตที่ 2   ดอเลาะ   สะหัดอีต า  

11. นายสุพจน์   จันทร์เอียด สมาชิกสภาฯ  เขตที่ 2 สุพจน์   จันทร์เอียด  

12. นางสาวน าทัย   อินอ่อน สมาชิกสภาฯ  เขตที่ 2 น าทัย   อินอ่อน  

13. นายนพดล   ดวงแก้ว สมาชิกสภาฯ  เขตที่ 2 นพดล   ดวงแก้ว  

14. นายสูเพียน   มายี สมาชิกสภาฯ  เขตที่ 3 สูเพียน   มายี  

15. นายอดุลย์   สามะ สมาชิกสภาฯ  เขตที่ 3 อดุลย์   สามะ  

16. นายเด๊ะซามัน   ยูโซ๊ะ สมาชิกสภาฯ  เขตที่ 3 เด๊ะซามัน   ยูโซ๊ะ  

17. นายอุสมาน   มะแซ สมาชิกสภาฯ  เขตที่ 3      อุสมาน   มะแซ  

18. นายมาหะมะรอสีดี   อุชะมิ เลขานุการสภาเทศบาลฯ  มาหะมะรอสีด ี  อุชะมิ  

     

 

รายชื่อผู้ไม่มาประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง สาเหตุ หมายเหตุ 

1. นายมูฮ าหมัดยากี   สามะ สมาชิกสภาฯ  เขตที่ 3      ลากิจ  

      

 

/มตี่อ... 
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รายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1. นายเสรี   เรืองกาญจน์ นายกเทศมนตรีฯ เสรี    เรอืงกาญจน์  

2. นายศรัณย์พล   ลฬีหาวงศ์ รองนายกเทศมนตรฯี ศรัณย์พล   ลีฬหาวงศ์  

3. นายอับดุลเล๊าะ  อาเย๊าะแซ รองนายกเทศมนตรฯี อับดุลเล๊าะ   อาเย๊าะแซ   

4. นางรัชนี    กาญจนานุชิต รองนายกเทศมนตรฯี รัชนี   กาญจนานุชติ  

5. นายนัฏศาสตร์   เลาะแม ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ นัฏศาสตร์   เลาะแม    

6. นายสุกรี   เจะ๊เงาะ เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ สุกรี   เจ๊ะเงาะ   

7. นายต่วนมาหามะอับดลูคอเดร ์ 

                            ต่วนกาจิ                                        
เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ ต่วนมาหามะอับดูลคอเดร ์

                       ต่วนกาจิ                                                                                                                                                      
 

8. นางนุชนาฎ   จันทร์ขุน รองปลัดเทศบาล นุชนาฎ  จันทร์ขุน  

9. นางนริศรา   สาและ  ผูอ้ านวยการกองคลัง นรศิรา   สาและ   

10. นายสสิกร   ยีเส็น ผูอ้ านวยการกองช่าง สสิกร   ยีเส็น  

11. นายอุสมาน   แวหะยี หัวหน้าฝายบริหารงานสาธารณสุข 

รก.ผอ.กองสาธารณสุข 
อุสมาน   แวหะยี   

12. นายมุกตาร์   มายิ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ 

รก.ผอ.กองการศึกษา 
มุกตาร ์  มายิ  

13. นางสาวธนทร   เก้าเอี้ยน หัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 

รก.หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 
ธนทร   เก้าเอี้ยน  

14. นางศิริพร   พุ่มแก้ว ผอ.สถานศกึษาช านาญการพเิศษ 

โรงเรียนอนุบาลพงบูโล๊ะ 
ศริิพร    พุ่มแก้ว  

15. นายธิตวิัฒน์   ดอเลาะ นิตกิร ช านาญการ ธิติวัฒน ์  ดอเลาะ  

16. นางสาวสิรริัตน์   โชติ์สวัสดิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สิรริัตน ์  โชติ์สวัสดิ์  

17. นางสาวสุกัลยา   สมถวนิช เจ้าพนักงานธุรการ ชง. สุกัลยา   สมถวนิช  

18 นางเพ็ญสุข   แก้วหวาน เจ้าพนักงานธุรการ ชง. เพ็ญสุข   แก้วหวาน  

19 นายพยูร      องอาจ หัวหนา้ฝา่ยสวัสดิการสังคม พยูร      องอาจ แทน ผอ.กองฯ 

     

     

     
 

หมายเหตุ  ผูม้าประชุม     18     คน  ผูไ้ม่มาประชุม           - คน 

  ผูล้าประชุม    -           คน  ผูเ้ข้าร่วมประชุม           19  คน 

 

/เปิดประชุม... 
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เปิดประชุม เวลา   09.00  น. 
  
นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะมิ  บัดนี ้ ถึงเวลาประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอกและมีท่านสมาชิก

เลขานุการสภาเทศบาลฯ  สภาเทศบาลฯ อยู่ในที่ประชุม ครบองค์ประชุม  ขอเรียนเชญิ  ท่านประธาน  

สภาเทศบาลฯ ได้เปิดประชุม และด าเนนิการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 

ครับ   
 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ เรียน  คณะผู้บริหารฯ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  พนักงานเทศบาลฯ และผู้เข้า       

ประธานสภาเทศบาลฯ  ร่วมประชุม ทุกท่าน  กระผม  นายอับดุลอาซิซ    หะยีปิยวงศ์  ประธานสภา 

เทศบาลฯ  บัดนี้  ถึงเวลาประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  กระผม ขอ

เปิดการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ 3 

(ครั้งที่ 1)  ประจ าปี  2565  ในวันพุธที่  31  เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2565 

เวลา  09.20  น.   ณ   หอ้งประชุมสภาเทศบาลเมอืงสะเตงนอก แหง่นี ้ 

 -เชญิเลขานุการสภาฯ 
 

นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะมิ ก่อนจะเริ่มการประชุม ขออนุญาตแก้ไขเอกสารร่างเทศบัญญัติฯ เนื่องจาก

เลขานุการสภาเทศบาลฯ  เกิดการผิดพลาดตอนเข้าเล่มคือ เอกสารงบประมาณมีครบ แตไ่ด้เรียงสลับ 

    หนา้กัน จากหน้าที่ 6  แล้วไปหนา้ 12 เลย แจง้ทุกท่านทราบ ขอบคุณครับ 
 

ระเบียบวาระที่  1  เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์   1.1 แนะน าตัวพนักงานเทศบาลที่ย้ายมาบรรจุใหม ่ในต าแหน่งสายงาน 

ประธานสภาเทศบาลฯ   ผูบ้ริหาร  และสายทั่วไป  

     -นางศิรพิร   พุ่มแก้ว  ผอ.สถานศกึษาช านาญการพิเศษ  

  โรงเรียนอนุบาลพงบูโล๊ะ  

    -นางเพ็ญสุข   แก้วหวาน  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

    ขอให้แนะน าตัวเป็นรายบุคคล เชญิครับ 
 

นางศิริพร   พุ่มแก้ว  เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลฯ ท่านคณะผู้บริหารฯ ท่านสมาชิก

ผอ.สถานศกึษาช านาญการพิเศษ สภาเทศบาลฯ   และผู้ เข้าร่วมประชุม ที่ เคารพ ทุกท่าน   

โรงเรียนอนุบาลพงบูโล๊ะ  ดิฉัน  นางศิรพิร   พุ่มแก้ว  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการสถานศกึษาช านาญการ 

พิเศษ  ได้มาบรรจุในต าแหน่ง ผู้อ านวยการสถานศกึษาช านาญการพิเศษ

โรงเรียนอนุบาลพงบูโล๊ะ เมื่อวันที ่1 มนีาคม 2565  ขอบคุณค่ะ  

 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ ์  ขอบคุณครับ ตอ่ไปเชญิ เจ้าพนักงานธุรการ ช านาญงาน 

ประธานสภาเทศบาลฯ 
 

/นางเพ็ญสุข  แก้วหวาน… 
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นางเพ็ญสุข  แก้วหวาน   เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิก  

เจ้าพนักงานธุรการ ช านาญงาน สภาเทศบาลฯ  ที่ เคารพ ทุกท่าน   ดิฉัน  นางเพ็ญสุข  แก้วหวาน  

ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน  โอนย้ายมาจากองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดยะลา มาสังกัด ส านักปลัดเทศบาลเมืองสะเตงนอก ฝ่าย

อ านวยการ  เมื่อวันที ่1 กรกฎาคม  2565  ขอบคุณค่ะ  
 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ ์  ขอบคุณครับ     

ประธานสภาเทศบาลฯ  1.2 การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 

ลงวันที่  26  เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2565  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

เทศบาลเมืองสะเตงนอก ได้ด าเนินการและประกาศใช้ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

จงึประกาศมาให้ทราบ โดยทั่วกัน   
 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ ์  1.3  นายมูฮ าหมัดยากี   สามะ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3  ขอลากิจ

ประธานสภาเทศบาลฯ    
         

ที่ประชุม   รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 2  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 (คร้ังที่  1)  ประจ าปี  2565  เมื่อวันท่ี   29 

ประธานสภาเทศบาลฯ  เดือน  มิถุนายน   พ.ศ. 2565   

  -ส าเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก สมัย 

 ประชุมสามัญ สมัยที่  2 ประจ าปี 2565 (ครั้งที่ 1) วันที่  29  เดือน มิถุนายน  

พ.ศ. 2565   ซึ่งได้จัดส่งให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ  เป็นการล่วงหน้าแล้ว   

เพื่อให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว ตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. 

2547  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2554  หมวด  2  การประชุม  ข้อ 33  

สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด  มีข้อแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติม  

รายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  ขอโปรดยกมอื  ไม่ม ีเชญิเลขานุการสภาฯ   
  

นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะมิ เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ 

เลขานุการสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ  องค์ประชุมครบ ต่อไปจะขอมตทิี่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลฯ  

ท่านใด  ให้การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก สมัย

ประชุมสามัญ สมัยที่  2  ประจ าปี  2565 (ครั้งที่ 1)  วันที่  29  เดือน 

มิถุนายน  พ.ศ. 2565  โปรดยกมือ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด  ไม่ให้การ

รับรองรายงานการประชุมฯ  โปรดยกมอื  

/มตทิี่ประชุม… 
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มติท่ีประชุม   -ผู้ให้การรับรองรายงานการประชุม            15     เสียง 

    -ผู้ไม่ให้การรับรองรายงานการประชุม  -     เสียง 

    -งดออกเสียง               1     เสียง 
 

เป็นอันว่า  ที่ประชุมมีมติ  ให้การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล

เมืองสะเตงนอก สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  2  ประจ าปี  2565 (ครั้งที่ 1)  

วันที่  29  เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2565      
  

ระเบียบวาระที่  3  เรื่อง  กระทู้ถาม 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์  -ไม่มี- 

ประธานสภาเทศบาลฯ 

 

ระเบียบวาระที่  4  เรื่อง  ที่คณะกรรมการสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก ตั้งข้ึนพิจารณา 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ แล้วเสร็จ 

ประธานสภาเทศบาลฯ  -ไม่มี- 

 

ระเบียบวาระที่  5  เรื่อง  ญัตติท่ีเสนอใหม่ 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ 5.1  ญัตติ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณ

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

ตามมาตรา  61 ทวิ  และมาตรา  61  ตรี (4)  พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 

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

กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2563  ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย

ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. 2547  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2)  

พ.ศ. 2554  ข้อ 45   (ตามเอกสารร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และเอกสารประกอบการพิจารณาฯ  ที่ได้

ส่งให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน) ผู้เสนอญัตตินี้  คือ  นายเสรี   เรืองกาญจน์  

นายกเทศมนตรีเมอืงสะเตงนอก    

พิจารณาวาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ตามข้อบังคับการประชุมสภาฯ 

ข้อ 47 เนื่องจากสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก จะต้องพิจารณาร่าง         

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2566  เป็น  3  วาระ 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  

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

/เป็นการพิจารณา... 
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เป็นการพิจารณาในวาระที่  1  คือ  ขั้นรับหลักการร่างเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ตามข้อบังคับ

การประชุมสภาฯ ข้อ 47  ขอเชิญ  นายเสรี   เรืองกาญจน์  นายกเทศมนตรี

เมืองสะเตงนอก   ผู้เสนอญัตติ  ได้ชี้แจงหรือแถลงหลักการและเหตุผล     

ขอเรียนเชญิ 
      

นายเสรี   เรืองกาญจน์   เ รียน   ท่านประธานสภาเทศบาลฯ  คณะผู ้บริหารฯ  และสมาชิก

นายกเทศมนตรีฯ  สภาเทศบาลฯ ที่ เคารพ ทุกท่าน  กระผม  นายเสรี   เรืองกาญจน์   

นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก  ขอชี้แจงค าแถลงประกอบงบประมาณ

รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566  ในส่วนที่ 1  ดังนี้ 

1. สถานะการคลัง 

         1.1  งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

     ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ณ  วันที่  12  กรกฎาคม พ.ศ. 2565 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลเมอืงสะเตงนอก) มีสถานะการเงนิ 

ดังนี้  

     1.1.1  เงนิฝากธนาคาร    จ านวน    64,014,361.01   บาท 

     1.1.2  เงินสะสม     จ านวน   217,034,029.98  บาท 

     1.1.3  เงนิทุนส ารองเงนิสะสม    จ านวน    30,055,201.56   บาท 

     1.1.4  รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพัน และยังไม่ได้เบิกจา่ย 

                     จ านวน  2  โครงการ    รวม            391,480.00  บาท 

     1.1.5  รายการที่ได้กันเงินไว้ โดยยังไม่ได้ก่อหนีผู้กพัน  

                    จ านวน   6  โครงการ   จ านวน        421,434.35  บาท 

             1.2  เงนิกู้คงค้าง     จ านวน    24,387,318.15  บาท 

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ  2564  

        (2.1) รายรับจรงิ    จ านวน  159,995,428.33  บาท  ประกอบด้วย 

             -หมวดภาษีอากร  จ านวน      1,221,774.08   บาท 

             -หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 

            จ านวน      1,193,652.30   บาท 

            -หมวดรายได้จากทรัพย์สิน   จ านวน         327,861.41   บาท 

             -หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และการพาณิชย์ 

            จ านวน                  0.00   บาท 

             -หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด     จ านวน          33,879.67   บาท 
 

/-หมวดรายได้จากทุน… 
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             -หมวดรายได้จากทุน     จ านวน                  0.00   บาท 

             -หมวดภาษีจัดสรร  จ านวน    61,495,444.33   บาท 

             -หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป     จ านวน    95,722,816.54   บาท  

     (2.2) เงนิอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 

            จ านวน      6.263,679.46   บาท 

       (2.3) รายจ่ายจรงิ   จ านวน   135,886,594.26  บาท  ประกอบด้วย 

             -งบกลาง   จ านวน    36,257,252.63   บาท 

             -งบบุคลากร      จ านวน    47,512,319.66    บาท 

             -งบด าเนินงาน      จ านวน    39,568,440.67   บาท 

             -งบลงทุน          จ านวน      5,902,541.30   บาท 

-งบเงินอุดหนุน      จ านวน      6,646,040.00   บาท 

             -งบรายจ่ายอื่น      จ านวน                  0.00   บาท 

       (2.4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงนิอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 

            จ านวน      5,154,447.46   บาท 

       (2.5) มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อด าเนนิการตามอ านาจหน้าที่ 

           จ านวน    16,115,936,00   บาท 

       (2.6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงนิทุนส ารองเงินสะสม  จ านวน   0.00   บาท 

    (2.7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงนิกู้  จ านวน                 0.00   บาท 

1. รายรับ     

ค าแถลงงบประมาณ   

ประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 

เทศบาลเมืองสะเตงนอก   อ าเภอเมอืงยะลา   จังหวัดยะลา 

รายรับ รายรับจริง ปี 2564 ประมาณการ ป ี2565  ประมาณการ ป ี2566 

รายได้ที่จัดเก็บเอง    

  -หมวดภาษีอากร 1,221,774.08  5,280,000.00 10,871,700.00 

  -หมวดค่าธรรมเนยีม ค่าปรับ และใบอนุญาต 1,193,652.30 2,831,600.00 1,739,000.00 

  -หมวดรายได้จากทรัพย์สนิ 327,861.41 522,000.00 552,000.00 

  -หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 33,879.67 5,500.00 8,000.00 

  -หมวดรายได้จากทุน 0.00 1,000.00 5,000.00 

รวมรายได้จัดเก็บเอง 2,777,167.46 8,640,100.00 13,175,700.00 

รายได้ที่รฐับาลเก็บแล้วจดัสรรให้ อปท.    

  -หมวดภาษีจัดสรร 61,495,444.33  103,767,795.00 98,254,124.00 

รวมรายไดท้ี่รัฐบาลเก็บแลว้จัดสรรให้ อปท. 61,495,444.33 103,767,795.00 98,254,124.00 
           

/มีต่อ... 



-8- 
 

ค าแถลงงบประมาณ   

ประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 

เทศบาลเมืองสะเตงนอก   อ าเภอเมอืงยะลา   จังหวัดยะลา 

รายรับ รายรับจริง ปี 2564 ประมาณการ ป ี2565  ประมาณการ ป ี2566 

รายได้ที่รฐับาลอุดหนนุให้ อปท.    

  -หมวดเงินอุดหนุน 95,722,816.54 98,415,000.00 98,178,300.00 

รวมรายไดท้ี่รัฐบาลอดุหนุนให้ อปท. 95,722,816.54 98,415,000.00 98,178,300.00 

รวม 159,995,428.33 210,822,895.00 209,608,124.00 
 

ค าแถลงงบประมาณ 

                     ประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 

2. รายจ่าย 

รายจ่าย รายจ่ายจริง ปี 2563 ประมาณการ ป ี2564  ประมาณการ ป ี2565 

จ่ายจากงบประมาณ    

  -งบกลาง 36,257,252.63 41,212,945.00 42,175,274.00 

  -งบบุคลากร 47,512,319.66 63,240,660.00 61,174,440.00 

  -งบด าเนนิการ 39,568,440.67 61,473,390.00 62,615,110.00 

  -งบลงทุน 5,902,541.30 37,010,400.00 35,291,800.00 

  -งบเงินอุดหนุน 6,646,040.00 7,885,500.00 8,351,500.00 

รายจ่ายจากงบประมาณ 135,886,594.26 210,822,895.00 209,608,124.00 
 

 

-ในส่วนที่ 2 เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ. 2566  ดังนี้ 
 

บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 

ของเทศบาลเมืองสะเตงนอก   อ าเภอเมืองยะลา   จังหวัดยะลา 
 

ด้าน ยอดรวม 

ด้านบริหารทั่วไป  

    -แผนงานบริหารงานทั่วไป 39,315,780.00 

    -แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,983,400.00 

ด้านบริการชุมชนและสังคม  

    -แผนงานการศกึษา 38,069,030.00 

    -แผนงานสาธารณสุข 18,373,400.00 

    -แผนงานสังคมสงเคราะห์ 5,497,600.00 

/มตี่อ... 
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บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 

ของเทศบาลเมืองสะเตงนอก   อ าเภอเมืองยะลา   จังหวัดยะลา 
 

ด้าน ยอดรวม 

    -แผนงานเคหะและชุมชน 56,724,600.00 

    -แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 410,000.00 

    -แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 6,249,040.00 

ด้านการเศรษฐกิจ  

    -แผนงานการเกษตร 460,000.00 

    -แผนงานการพาณิชย์ 350,000.00 

ด้านการด าเนินงานอื่น  

    -แผนงานงบกลาง 42,175,274.00 

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 209,608,124.00 
 

                                         รายละเอียดปลีกย่อยต่าง ๆ ปรากฏใน ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

                                         ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 ที่อยู่ในมอืของทุกท่าน  ขอขอบคุณครับ 
  

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มขี้ออภิปรายซักถาม ในญัตติที่ 5.1 นี้ ขอโปรด

ประธานสภาเทศบาลฯ  ยกมอื เมื่อไม่มี ขอเชิญ เลขานุการสภาฯ 
 

นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะมิ เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ 

เลขานุการสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ  องค์ประชุมครบ ต่อไปจะขอมตทิี่ประชุม  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  

ท่านใด  เห็นชอบ ในวาระที่  1  ขั้นรับหลักการ ร่างเทศบัญญัติ งบประมาณ

รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขอโปรดยกมือ  สมาชิกสภา

เทศบาลฯ ท่านใด  ไม่เห็นชอบ  ในวาระที่  1  ขั้นรับหลักการ ร่างเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ขอโปรดยกมอื  
                                                                  

มติท่ีประชุม -เห็นชอบในวาระที่  1  ขั้นรับหลักการ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566       จ านวน       16        เสียง 

-ไม่เห็นชอบในวาระที่  1  ขั้นรับหลักการ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566       จ านวน        -        เสียง 

    -งดออกเสียง     จ านวน       1         เสียง 
 

/เป็นอันว่า... 
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เป็นอันว่า  ที่ประชุมมีมติ  เห็นชอบในวาระที่  1  ขั้นรับหลักการ  ร่างเทศ

บัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
  

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ 5.2 ญัตติ เพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ

ประธานสภาเทศบาลฯ  งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2566  จ านวนไม่น้อย 

    กว่า 3  คน  แตไ่ม่เกิน  7  คน  ตามข้อบังคับการประชุมสภาฯ ข้อ 49 และ 

ข้อ 105 (3)   เชญิ เลขานุการสภาฯ    
   

นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะมิ เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ 

เลขานุการสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ  เป็นการเพิ่มญัตติขอให้สมาชิกสภาเทศบาลฯ ได้เสนอว่า จะแตง่ตัง้ 

คณะกรรมการแปรญัตติ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี

งบประมาณ  พ.ศ.  2566   จ านวนกี่คน  ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลฯ เสนอ  

โปรดยกมอื  เชญิ  นายเด๊ะซามัน   ยูโซ๊ะ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที ่3 
 

นายเด๊ะซามัน   ยูโซ๊ะ  เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลฯ ที่ เคารพ  คณะผู้บริหารฯ  

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที ่3 สมาชิกสภาเทศบาลฯ และผู้ เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน   

กระผม  นายเด๊ะซามัน   ยูโซ๊ะ   สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที ่ 3   

ขอเสนอ  จ านวน   5   คน  ขอผูร้ับรอง 
 

ผู้รับรอง  1.   นายมะสดี   หะยียะปาร์  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 

  2.  นายดาฮารี   ดอปอ   สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 

 3.  นายอนันต์   ฮะ    สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 

 4.  นายดอเลาะ   สะหัดอีต า  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 

 5.  นายสูเพียน    มายี   สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 

 6.  นายอุสมาน   มะแซ       สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3  
 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด  มคีวามเห็นเป็นอย่างอื่น ขอโปรดยกมอื

ประธานสภาเทศบาลฯ  เมื่อไม่มี ขอเชิญ เลขานุการสภาฯ 
 

นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะมิ เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ 

เลขานุการสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ  องค์ประชุมครบ ต่อไป จะขอมตทิี่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลฯ   

ท่านใด เห็นชอบให้แต่งตั้ งคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ 

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566   จ านวน  5  คน  

โปรดยกมือ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใด ไม่ เห็นชอบให้แต่งตั้ ง

คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ  พ.ศ. 2566  จ านวน  5  คน  โปรดยกมอื 
        /มตท่ีิประชุม... 
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มติท่ีประชุม    -เห็นชอบให้ แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ  

    งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566  จ านวน  5 คน 

          จ านวน      16     เสียง 

    -ไม่เห็นชอบ    จ านวน      -      เสียง 

    -งดออกเสียง    จ านวน      1      เสียง 
 

เป็นอันว่า  ที่ประชุมมีมติ  เห็นชอบให้ แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่าง

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็น

จ านวน  5  คน 
   

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ ต่อไป  ขอเชญิสมาชิกสภาเทศบาลฯ  ได้เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ   

ประธานสภาเทศบาลฯ   ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 

โดยขอใหเ้สนอทีละคน  พร้อมขอผู้รับรอง  จ านวนไม่น้อยกว่า  2  คน   

ขอเชญิ  เสนอชื่อ คนที่  1  พร้อมขอผู้รับรอง    
  

นายเด๊ะซามัน   ยูโซ๊ะ   เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลฯ  ที่ เคารพ  คณะผู้บริหารฯ  

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  และผู้ เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน   

กระผม  นายเด๊ะซามัน   ยูโซ๊ะ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขตที ่ 3  ขอเสนอชื่อ  

นายมะสดี  หะยียะปาร์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที ่1 เป็น คณะกรรมการ

แปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 

2566  คนที่ 1  ขอผูร้ับรองด้วย  
 

ผู้รับรอง  1.  นายดาฮารี   ดอปอ          สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 

  2. นายกราซี   แวนะลัย  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 

  3. นายสุพจน ์   จันทร์เอียด    สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 

                                        4. นางสาวน าทัย   อนิอ่อน  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2  

 5. นายนพดล   ดวงแก้ว  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 
 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด  มคีวามเห็นเป็นอย่างอื่น  ขอโปรดยกมอื

ประธานสภาเทศบาลฯ  ไม่ม ี ต่อไปขอเชญิ  เสนอชื่อ คนที่  2  พร้อมขอผู้รับรอง    
 

นายมะสดี   หะยียะปาร์  เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลฯ  ที่ เคารพ  คณะผู้บริหารฯ  

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1  สมาชิกสภาเทศบาลฯ และผู้ เข้าร่วมประชุม  ทุกท่าน   

กระผม นายมะสดี   หะยียะปาร์  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที ่1  ขอเสนอชื่อ  

นายเด๊ะซามัน  ยูโซ๊ะ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3  เป็น คณะกรรมการ 
 

/แปรญัตติร่างเทศบัญญัติ… 
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แปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 

2566  คนที่ 2  ขอผูร้ับรองด้วย  
 

ผู้รับรอง  1. นายไพศาล   ยะลาใด        สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 

  2. นายกราซี   แวนะลัย  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 

 3. นายดอเลาะ   สะหัดอีต า    สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 

 4. นายอุสมาน   สาแม   สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2  

 5. นายสูเพียน   มายี   สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 
 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด  มคีวามเห็นเป็นอย่างอื่น  ขอโปรดยกมอื

ประธานสภาเทศบาลฯ  ไม่ม ี ต่อไปขอเชญิ  เสนอชื่อ คนที่  3  พร้อมขอผู้รับรอง    
 

นายเด๊ะซามัน   ยูโซ๊ะ    เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลฯ ที่ เคารพ คณะผู้บริหารฯสมาชิก

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3  สภาเทศบาลฯ และผู้ เข้าร่วมประชุม  ทุกท่าน   

กระผม  นายเด๊ะซามัน   ยูโซ๊ะ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที ่3   ขอเสนอชื่อ  

นายอนันต์   ฮะ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที ่ 2  เป็น คณะกรรมการแปร

ญัตติรา่งเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566  

คนที่   3  ขอผูร้ับรองด้วย  
 

ผู้รับรอง  1.  นายดาฮารี   ดอปอ          สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 

  2. นายกราซี   แวนะลัย  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 

  3. นายสุพจน ์   จันทร์เอียด    สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 

                                        4. นางสาวน าทัย   อนิอ่อน  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2  

 5 นายอดุลย์   สามะ   สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3   
 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด  มคีวามเห็นเป็นอย่างอื่น  ขอโปรดยกมอื

ประธานสภาเทศบาลฯ  ไม่ม ี ต่อไปขอเชญิ  เสนอชื่อ คนที่  4  พร้อมขอผู้รับรอง    
 

นายแวฮาซัน   แวหะยี   เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลฯ  ที่ เคารพ  คณะผู้บริหารฯ  

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1  สมาชิกสภาเทศบาลฯ และผู้ เข้าร่วมประชุม  ทุกท่าน   

กระผม  นายแวฮาซัน   แวหะยี  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขตที ่1  ขอเสนอชื่อ  

นางสาวน าทัย  อินอ่อน สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที ่2 เป็น คณะกรรมการ

แปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 

2566  คนที่ 4  ขอผูร้ับรองด้วย  
 

ผู้รับรอง 1. นายมะสดี   หะยียะปาร์    สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 

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

 3. นายสุพจน ์   จันทร์เอียด    สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 

 4. นายนพดล   ดวงแก้ว   สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 

 5. นายสูเพียน   มายี   สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 
   

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด  มคีวามเห็นเป็นอย่างอื่น  ขอโปรดยกมอื

ประธานสภาเทศบาลฯ  ไม่ม ี ต่อไปขอเชญิ  เสนอชื่อ คนที่  5  พร้อมขอผู้รับรอง    
 

นายมะสดี   หะยียะปาร์   เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลฯ  ที่ เคารพ  คณะผู้บริหารฯ  

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  และผู้ เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน   

กระผม  นายมะสดี  หะยียะปาร์  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1  ขอเสนอชื่อ 

นายไพศาล  ยะลาใด  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 เป็น คณะกรรมการ

แปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 

2566  คนที่ 5  ขอผูร้ับรองด้วย  
 

ผู้รับรอง 1.  นายแวฮาซัน   แวหะยี         สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 

 2. นายไพศาล   ยะลาใด    สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 

 3. นางสาวน าทัย   อินออ่น  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2  

 4. นายสูเพียน   มายี    สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 

 5. นายเด๊ะซามัน   ยูโซ๊ะ   สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 
 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด  มคีวามเห็นเป็นอย่างอื่น  ขอโปรดยกมอื ไม่มี

ประธานสภาเทศบาลฯ  เป็นอันว่า สภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  ได้มีมตคิัดเลือกคณะกรรมการ  

แปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 

2566 เป็นที่เรียบร้อยแลว้  เป็นจ านวน  5  คน  ดังนี้ 

1. นายมะสดี    หะยียะปาร์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขตที่ 1 

 2. นายเด๊ะซามัน   ยูโซ๊ะ   สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขตที ่3   

3. นายอนันต์       ฮะ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขตที่ 2 

 4. นางสาวน าทัย   อนิอ่อน สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขตที่ 2  

 5. นายไพศาล   ยะลาใด   สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขตที ่1 

-เชญิเลขานุการสภาฯ 
 

นายมาหะมะรอสีดี   อุชะมิ เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลฯ คณะผูบ้ริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ 

เลขานุการสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ  ไม่ต้องมกีารลงมติ เพราะมีการเสนอชื่อ คณะกรรมการแปรญัตติ 
 

/ร่างเทศบัญญัติ… 
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ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566       

ไม่เกินจ านวนที่ก าหนด 
 

มติที่ประชุม   -รับทราบและเห็นชอบ 
 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์  5.3  ญัตติ พิจารณาการก าหนดระยะเวลาการเสนอค าแปรญัตติ

ประธานสภาเทศบาลฯ              งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  2566  ตามข้อบังคับการประชุมสภาฯ  

   ข้อ 45  วรรค 2   ขอให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ เสนอก าหนดระยะเวลา  

          การเสนอค าแปรญัตติฯ (ต้องไม่นอ้ยกว่า 24  ช่ัวโมง) และสถานที่ด้วย   

  -เชญิ เลขานุการสภาฯ 
 

นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะมิ เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ 

เลขานุการสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ ตามระเบียบฯ การก าหนดระยะเวลาการเสนอค าแปรญัตติฯ ต้องไม่ 

น้อยกว่า  24  ช่ัวโมง  และฝ่ายงานกิจการสภาฯ มีความเห็นเสนอแนวทาง

คร่าว ๆ ว่า ควรรับเสนอค าแปรญัตติฯ ระหว่างวันที่  1, 2 และ 5 กันยายน  

2565  ระหว่างเวลา  08.30 น. - 16.30 น.  วันละ 8  ช่ัวโมง เท่ากับ  24  

ช่ัวโมงพอดี  สถานที่ก าหนดเป็น  ณ  ห้องประชุมเทศบาลเมืองสะเตงนอก 

ช้ัน 2 ครับ 
 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีข้อเสนอว่า ควรจะก าหนดระยะเวลาเสนอ

ประธานสภาเทศบาลฯ   ค าแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ. 2566  

    จ านวน กี่วัน  โปรดยกมอื ขอเชิญ  นายแวฮาซัน   แวหะยี  สมาชิกสภา 

    เทศบาลฯ เขตที ่ 1 
 

นายแวฮาซัน   แวหะยี   เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ และ 

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที ่1   ผูเ้ข้าร่วมประชุม ทุกท่าน  กระผม  นายแวฮาซัน   แวหะยี  สมาชิกสภา 

เทศบาลฯ  เขตที่ 1   ขอเสนอ จ านวน  3  วัน  เป็นวันที่  1, 2 และ 5 

กันยายน  2565  ระหว่างเวลา  08.30 น. -16.30 น.  วันละ  8  ช่ัวโมง 

เท่ากับ  24  ช่ัวโมงพอดี  สถานที่ก าหนดเป็น  ณ  ห้องประชุมเทศบาลเมือง

สะเตงนอก ช้ัน 2  ขอผูร้ับรองด้วยครับ  
 

ผู้รับรอง   1. นายดาฮารี      ดอปอ สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขตที่ 1 

    2. นายแวฮาซัน    แวหะยี สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขตที่ 1 

3. นายไพศาล      ยะลาใด สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขตที่ 1 

4. นายกราซี       แวนะลัย สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขตที่ 1 
 

/5. นายมะสดี   หะยียะปาร.์.. 
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5. นายมะสดี   หะยียะปาร์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขตที่ 1 

6. นายอุสมาน     สาแม สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขตที่ 2 

7. นายอนันต์       ฮะ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขตที่ 2 

8. นายดอเลาะ     สะหัดอีต า สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขตที่ 2  

9.  นายสุพจน ์   จันทร์เอียด สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขตที่ 2 

10. นางสาวน าทัย  อนิอ่อน สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขตที่ 2 

    11. นายนพดล    ดวงแก้ว สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขตที่ 2 

    12. นายสูเพียน   มายี  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขตที่ 3 

    13. นายอดุลย์     สามะ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขตที่ 3 

14. นายเด๊ะซามัน   ยูโซ๊ะ สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขตที่ 3 

15. นายอุสมาน    มะแซ สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขตที่ 3 
 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดมีขอ้เสนอเป็นอย่างอื่น  โปรดยกมอื  เมื่อไม่มี

ประธานสภาเทศบาลฯ   เชญิ เลขานุการสภาฯ 
 

นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะมิ เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหารฯ  และสมาชิกสภาเทศบาลฯ 

เลขานุการสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ องค์ประชุมครบ จะขอมตทิี่ประชุม  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด  

เห็นชอบการก าหนดระยะเวลาการเสนอค าแปรญัตติฯ เป็นวันที่  1, 2 และ 5 

กันยายน  2565  ระหว่างเวลา  08.30 น. -16.30 น.  วันละ 8  ช่ัวโมง 

เท่ากับ  24  ช่ัวโมงพอดี  สถานที่ก าหนดเป็น  ณ  ห้องประชุมเทศบาลเมือง

สะเตงนอก ช้ัน 2  โปรดยกมือ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด ไม่เห็นชอบ

การก าหนดระยะเวลาการเสนอค าแปรญัตติฯ ดังกล่าว   โปรดยกมอื 
 

มติท่ีประชุม   -เห็นชอบ  จ านวน      16    เสียง 

    -ไม่เห็นชอบ  จ านวน      -     เสียง 

    -งดออกเสียง  จ านวน      1      เสียง  
 

เป็นอันว่า ที่ประชุมมมีติเห็นชอบการก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปร

ญัตติรา่งเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่  

1, 2 และ 5  กันยายน  2565   เวลา  08.30 น. – 16.30 น.  ณ  ห้องประชุม

เทศบาลเมอืงสะเตงนอก  ช้ัน 2 
 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์  -เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลฯ  ได้ก าหนดระยะเวลาการเสนอค าแปรญัตติฯ 

ประธานสภาเทศบาลฯ   ข้างตน้แลว้ ผมขอแจ้งให้สมาชิกสภาเทศบาลฯ ที่มคีวามประสงค์จะเสนอค า 

แปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  2566 ได้เสนอ 
 

/ภายในระยะเวลา... 
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ภายในระยะเวลาและสถานที่ ที่ก าหนดดว้ย โดยให้ไปขอรับแบบเสนอค าแปร

ญัตติได้ที่ ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  เมื่อจัดท า

เอกสารเสนอค าแปรญัตติแล้ว ขอให้เสนอต่อประธานคณะกรรมการแปร

ญัตติฯ ต่อไป 
 

-ส่วนการประชุมพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  

ประจ าปี พ.ศ. 2566  ของคณะกรรมการแปรญัตติฯ  ก าหนดประชุมใน  

วันที่   6   กันยายน  2565  เวลา 10.00 น.  ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาล

เมอืงสะเตงนอก   
 

-ส่วนการประชุมสภาเทศบาลฯ  เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 วาระที่  2  ขั้นการ

แปรญัตติฯ และวาระที่ 3  ขั้นลงมติว่า จะให้ตราเป็นเทศบัญญัติฯ 

หรอืไม่  ตามข้อบังคับการประชุมสภาฯ ข้อ 50 ข้อ 51 และ ข้อ 52  ขอนัด

ประชุมสภาฯ ครั้งต่อไป   ในวันจันทร์ที่  12  กันยายน  2565  เวลา 

09.00 น.   ณ  หอ้งประชุมสภาเทศบาลเมอืงสะเตงนอก     
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์  ต่อไป 5.4 ญัตติ เพื่อพิจารณาขออนุมัติถอนคืนเงินค่าธรรมเนียม

ประธานสภาเทศบาลฯ  จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน  หนว่ยงาน  

    กองคลัง จ านวน   3  ราย  (เอกสารญัตติที่  5.4) 

    (ผู้เสนอญัตติ  นายเสรี   เรอืงกาญจน์   นายกเทศมนตรี)    

-เชญิผูบ้ริหารฯ 
 

นายเสรี   เรอืงกาญจน์  เรียน  ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลฯ และผูเ้ข้า

นายกเทศมนตรีฯ  ร่วมประชุม ทุกท่าน   กระผม  นายเสรี   เรอืงกาญจน์  นายกเทศมนตรี 

เมืองสะเตงนอก  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  เรื่อง  การเรียกเก็บ

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน กรณี 

การโอนและการจ านองอสังหาริมทรัพย์ ตามมาตรการสนับสนุนเขตพัฒนา

พิเศษเฉพาะกิจตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีก าหนด ลงวันที่ 15 มีนาคม 

2564  ซึ่งส านักงานที่ดินจังหวัดยะลา ได้มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในวัน

จดทะเบียนสิทธิในการโอนและจ านอง ในอัตราร้อยละ 2  ของราคาประเมิน

จากเจ้าของที่ดิน  จ านวน  3 ราย  และได้น าส่งเงินค่าธรรมเนียมมาให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว ต่อมาได้มีประกาศลดหย่อนค่าธรรมเนียม 

ลงเหลอืรอ้ยละ 0.01  ซึ่งส านักงานที่ดิน ได้ตรวจสอบเห็นว่า การจดทะเบียน 

/ของบุคคล... 
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ของบุคคลทั้ง  3 ราย ข้างต้นนี้ อยู่ในเกณฑ์ได้รับการลดหย่อนค่าธรรมเนียม  

ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยฯดังกล่าว จงึได้ส่งเรื่อง ขอคืนค่าธรรมเนียม 

เพื่อถอนคืนค่าธรรมเนียม  กองคลัง เทศบาลเมืองสะเตงนอก จึงขออนุมัติ

ถอนคืนเงินรายรับ ภายหลังจากปีงบประมาณที่รับเงินรายรับ เมื่อตรวจสอบ

แล้ว เห็นว่าถูกต้อง ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ่ายขาดเงินสะสมได้โดย

ต้องได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น  เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น   61,359  บาท   

ดังนี้ 

1.  ขอถอนคืนเงินค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม

ประมวลกฎหมายที่ดนิ  ให้แก่ นางสาวโนรีนา   กามา  

จ านวนเงนิ  21,329.- บาท 

2. ขอถอนคืนเงินค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนติิกรรมตาม

ประมวลกฎหมายที่ดนิ  ให้แก่ นายธนาวิทย์   ศริิไชย  

จ านวนเงนิ  3,150.- บาท   

3. ขอถอนคืนเงินค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม 

ประมวลกฎหมายที่ดนิ  ให้แก่  นายมะกอเซ็ง   อาลี  

จ านวนเงนิ  36,880.- บาท   

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิก

จ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กร

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

รายรับและจ าหนา่ยหนีสู้ญ                             

ข้อ. 86 วิธีปฏิบัติในการถอนคืนเงนิรายรับ  ให้ปฏิบัติ ดังนี้ 

(2) ขอเงินคืนภายหลังจากปีงบประมาณที่รับเงินรายรับ เมื่อ

ตรวจสอบแล้วเห็นว่า ถูกต้อง ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ่ายขาดเงิน

สะสมได้โดยต้องได้รับอนุมัตจิากสภาท้องถิ่น 

-จงึน าเรียนสภาเทศบาลฯ เพื่อพิจารณาต่อไป 
 

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีขอ้อภปิราย  ขอเชญิ  หากไม่มี ก็จะถามมติ

ประธานสภาเทศบาลฯ     ที่ประชุมฯ ว่า เห็นชอบอนุมัติให้ถอนคืนเงินค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ 

และนิตกิรรมตามประมวลกฎหมายที่ดนิ จ านวน  3 ราย (ตามรายชื่อข้างต้น) 

หน่วยงาน กองคลัง หรือไม่  ขอให้เลขานุการสภาฯ ได้นับองค์ประชุม ตาม

ข้อบังคับการประชุมสภาฯ ข้อ 76 ก่อน   

-เชญิเลขานุการสภาฯ  
 

   /นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะมิ...   
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นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะมิ เรียน ท่านประธานสภาฯ  คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาฯ ที่เคารพ  

เลขานุการสภาฯ   ทุกท่าน  องค์ประชุมครบ ต่อไป จะถามมตทิี่ประชุมว่า สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

ท่านใด เห็นชอบ การถอนคืนค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนติิกรรมตาม 

ประมวลกฎหมายที่ดิน โดยจ่ายขาดเงินสะสม จ านวน  61,359  บาท    

ให้แก่บุคคล ทั้ง 3 ราย  หน่วยงาน กองคลัง  โปรดยกมือ สมาชิกสภา

เทศบาลฯ ท่านใด ไม่อนุมัติเห็นชอบ การถอนคืนค่าธรรมเนียมจดทะเบียน

สิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดินฯ ให้แก่บุคคลฯ ดังกล่าว โปรด

ยกมอื 
 

มติท่ีประชุม   -อนุมัติเห็นชอบการถอนคนืค่าธรรมเนียมฯ     จ านวน    16     เสียง 

-ไม่อนุมัติเห็นชอบการถอนคนืค่าธรรมเนียมฯ  จ านวน     -     เสียง

 -งดออกเสียง        จ านวน     1     เสียง 

เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติ อนุมัติเห็นชอบ การถอนคืนค่าธรรมเนียม

จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน โดยจ่ายขาดเงิน

สะสม จ านวน   61,359   บาท ให้แก่บุคคล ทั้ง 3 ราย  หนว่ยงาน กองคลัง 
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์   5.5 ญัตติ เพื่อพิจารณาขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

ประธานสภาเทศบาลฯ     งบประมาณ  พ.ศ. 2565  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  งบลงทุน  หมวด 

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการ

กั้นห้องเรียนและปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบือแซง จ านวนเงิน 

70,000  บาท  หนว่ยงาน  กองการศึกษา  (เอกสารญัตติที่  5.5) 

(ผู้เสนอญัตติ  นายเสรี   เรอืงกาญจน์   นายกเทศมนตรี) 

 -เชญิผูบ้ริหารฯ ชีแ้จง 
 

นายเสรี   เรอืงกาญจน์  เรียน  ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลฯ และผูเ้ข้า

นายกเทศมนตรีฯ  ร่วมประชุม ทุกท่าน   กระผม  นายเสรี   เรอืงกาญจน์  นายกเทศมนตรี 

เมืองสะเตงนอก  เนื่องจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เดิมเป็นห้องเรียนรวม ยังไม่มี

หอ้งเรียน เป็นสัดส่วน จ าเป็นจะต้องด าเนินการกั้นห้องเรียนเป็น 2 ห้องเรียน

เพื่อให้จัดการเรียนการสอนเหมาะสมตามวัย กองการศึกษา จึงมีความ

จ าเป็นที่จะต้องขออนุมัตโิอนงบประมาณไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ ดังนี้ 

โอนลดจาก แผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศกึษา  

หมวดเงินเดอืน  ข้าราชการหรอืพนักงานส่วนท้องถิ่น  ตั้งจา่ยจากเงนิรายได้  

ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565     

หนา้ 42/142  

/-งบประมาณที่ตั้งไว้… 
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-งบประมาณที่ตัง้ไว้             จ านวน        1,660,000   บาท 

-งบประมาณก่อนโอน  จ านวน          658,592   บาท 

-จ านวนเงนิที่โอนลด  จ านวน          70,000   บาท 

-จ านวนเงินหลังโอน  จ านวน         588,592    บาท 

โอนเพิ่ม ไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ ในแผนงานการศึกษา งานระดับ

ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง      

ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการกั้นห้องเรียนและปรับปรุงอาคาร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบือแซง ตั้งจา่ยจากเงินรายได้ ดังนี้ 

-งบประมาณที่ตัง้ไว้             จ านวน               0.00   บาท 

-งบประมาณก่อนโอน  จ านวน               0.00   บาท 

-จ านวนเงนิที่โอนเพิ่ม  จ านวน          70,000   บาท 

-จ านวนเงินหลังโอน  จ านวน           70,000   บาท 
 

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563  หมวด 4 การโอนและแก้ไข

เปลี่ยนแปลงงบประมาณ  ข้อ 27  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบ

ลงทุน  โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน 

หรอืโอนไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

-จงึน าเรียนสภาเทศบาลฯ เพื่อพิจารณาต่อไป 
 

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีขอ้อภปิราย หรือข้อเสนอแนะอื่น ๆ ขอเชิญ  

ประธานสภาเทศบาลฯ  โปรดยกมอื หากไม่มี  ขอเชิญเลขานุการสภาฯ 
 

นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะมิ เรียน ท่านประธานสภาฯ  คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาฯ ที่เคารพ  

เลขานุการสภาฯ   ทุกท่าน  ก่อนจะขอมตทิี่ประชุม ขอให้กองการศกึษา  ได้ช้ีแจงเพิ่มเติม 
 

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์  ขอเชิญ กองการศกึษา  

ประธานสภาเทศบาลฯ    
  

นายมุกตาร์   มายิ เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ และ 

หน.ฝ่ายบริหารการศึกษา ผูเ้ข้าร่วมประชุม ทุกท่าน  กระผม  นายมุกตาร์   มายิ  หัวหนา้ฝา่ยบริหาร 

รก.ผอ.กองการศึกษา  การศึกษา  รก.ผอ.กองการศึกษาการศึกษา ตามญัตติที่ 5.5 เนื่องจาก   

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เดิมเป็นห้องเรียนรวม ยังไม่มีห้องเรียนเป็นสัดส่วน 

จ าเป็นจะต้องด าเนินการกั้นห้องเรียนเป็น  2 ห้องเรียน เพื่อให้จัดการเรียน

การสอนเหมาะสมตามวัย ได้รับค าปรึกษาจากกองช่าง ว่าท าเป็นจา้งเหมา 

/เมื่อเราท าเรื่องไปพัสดุ... 
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 เมื่อเราท าเรื่องไปพัสดุ ๆเห็นว่าเข้าในหมวดค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง

ครุภัณฑ์ เมื่อผ่านพัสดุแล้ว จึงได้รับค าแนะน าจากปลัดว่า น่าจะเข้าหมวด

ที่ดินปรับปรุงสิ่งก่อสร้างมากกว่า จึงได้น าเสนอสภาฯ พิจารณาในวันนี ้

ขอบคุณครับ 
 

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีขอ้อภปิราย หรือข้อเสนอแนะอื่น ๆ ขอเชิญ  

ประธานสภาเทศบาลฯ  โปรดยกมอื หากไม่มี  ขอเชิญเลขานุการสภาฯ 
 

นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะมิ เรียน ท่านประธานสภาฯ  คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาฯ ที่เคารพ  

เลขานุการสภาฯ   ทุกท่าน  องค์ประชุมครบ ต่อไป จะถามมตทิี่ประชุมว่า สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

 ท่านใดเห็นชอบอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565  เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  งบลงทุน  หมวดค่าที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง  ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการกั้นห้องเรียนและ

ปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบือแซง  จ านวนเงิน 70,000 บาท  

หน่วยงาน  กองการศึกษา หรือไม่ โปรดยกมือ สมาชิกสภาเทศบาลฯ      

ท่านใดไม่เห็นชอบอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายฯ รายการดังกล่าว 

โปรดยกมอื 
 

มติท่ีประชุม   -อนุมัติเห็นชอบให้โอนเงนิงบประมาณรายจ่ายฯ    จ านวน   16   เสียง 

    -ไม่อนุมัติเห็นชอบให้โอนเงนิงบประมาณรายจ่าย   จ านวน   -    เสียง 

      -งดออกเสียง             จ านวน    1   เสียง 
 

เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติ อนุมัติเห็นชอบ ให้โอนเงินงบประมาณ

รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  

งบลงทุน  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

โครงการกั้นห้องเรียนและปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบือแซง  

จ านวนเงิน 70,000 บาท  หนว่ยงาน  กองการศึกษา 
 

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์  5.6 ญัตติ เพื่อพิจารณาขออนุมัติเห็นชอบ เรื่อง ขอส่งมอบทรัพย์สิน  

ประธานสภาเทศบาลฯ  สิ่งปลูกสร้าง โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ให้การสนับสนุน 

งบประมาณ เพื่อเป็นค่าก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนในชุมชน   

  สายกูโบร์ลาแล หมู่ที่ 8  ต าบลสะเตงนอก  อ าเภอเมืองยะลา  จังหวัด 

ยะลา  หนว่ยงาน  กองช่าง  (เอกสารญัตติที่  5.6) 

ผู้เสนอญัตติ  นายเสรี   เรอืงกาญจน์   นายกเทศมนตรี  

-เชญิผูบ้ริหารฯ ชีแ้จง 

/นายเสรี   เรืองกาญจน์… 
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นายเสรี   เรอืงกาญจน์  เรียน  ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลฯ และผูเ้ข้า

นายกเทศมนตรีฯ  ร่วมประชุม ทุกท่าน  กระผม นายเสรี   เรืองกาญจน์  นายกเทศมนตรีเมือง 

สะเตงนอก  เอกสารญัตติที่  5.6  ด้วยส านักงานโยธาธิการและผังเมือง    

ยะลาได้ให้การสนับสนุนงบประมาณ เพื่อเป็นค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้าง 

ปรับปรุงถนนในชุมชน สายกูโบร์ลาแล หมูท่ี่ 8 ต าบลสะเตงนอก อ าเภอเมือง 

ยะลา ผิวจราจรกว้าง  5.00  เมตร  ระยะทางรวม  1.450 กิโลเมตร หรือ

พื้นที่ไม่น้อยกว่า  7,250  ตารางเมตร ตามแบบแปลนแผนผังของส านักงาน

โยธาธิการและผังเมืองยะลา ซึ่งได้ด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ ส านักงาน

โยธาธิการและผังเมืองยะลา ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า โครงการดังกล่าวอยู่ใน

เขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลเมืองสะเตงนอก และเพื่อให้การดูแลรักษา

เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการจึงขอส่งมอบทรัพย์ให้แก่เทศบาลเมือง

สะเตงนอก ด าเนินการบริหารดูแลบ ารุงรักษาต่อไป และขอให้เทศบาลเมือง

สะเตงนอก ด าเนินการตรวจสอบ พร้อมทั้งลงนามในบันทึกการส่งมอบ-รับ

มอบ ส่งคนืส านักงานโยธาธิการและผังเมืองยะลาต่อไป  คือ เป็นการส่งมอบ

ให้เทศบาลเป็นผู้ดูแล ขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ ได้ช่วยกันพิจารณา ขอบคุณ

ครับ   
 

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีขอ้อภปิราย หรอืข้อเสนอแนะอื่น  ขอเชิญ  

ประธานสภาเทศบาลฯ  หากไม่มี  ขอเชญิเลขานุการสภาฯ 
 

นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะมิ เรียน ท่านประธานสภาฯ  คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาฯ ที่เคารพ  

เลขานุการสภาฯ   ทุกท่าน  ก่อนจะถามมตทิี่ประชุม ขอให้ผู้อ านวยการกองชา่งได้ช้ีแจงเพิ่มเติม 
 

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์  ขอเชิญ ผูอ้ านวยการกองช่าง  

ประธานสภาเทศบาลฯ    
  

นายสสิกร   ยีเส็น เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ และ 

ผูอ้ านวยการกองชา่ง ผูเ้ข้าร่วมประชุม ทุกท่าน  กระผม  นายสสิกร  ยีเส็น  ผูอ้ านวยการกองชา่ง 

 กองช่าง ได้ออกไปด าเนินการตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีรายละเอียด

ดังตอ่ไปนี ้คือ 

   1. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก วัดความกว้างถนนได้ 5.00 เมตร 

ระยะทาง  1,450.00  เมตร  ซึ่งตรงตามแบบแปลนที่ท าสัญญาจา้ง 

   2. ป้ายโครงการ น.1  จ านวน  1  ชุด,  ป้าย บ - 25  จ านวน  1  ชุด, 

  ป้าย บ – 1  จ านวน  2  ชุด  ขนาดและความหนาเป็นไปตามแบบแปลน      

ที่ก าหนด 

/3. ถนนยังอยู่ในสภาพ... 
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   3. ถนนยังอยู่ในสภาพใช้งานได้ปกติ ยังมิได้มกีารช ารุดแตอ่ย่างใด 

 ขอบคุณครับ 
 

นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะมิ ได้สอบถาม ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองยะลา ว่า ยังอยู่ในประกัน

เลขานุการสภาฯ   สัญญาการก่อสร้าง หรอืไม่     
 

นายสสิกร   ยีเส็น ได้สอบถามแล้วครับ ยังอยู่ในประกันสัญญาการก่อสร้าง หากมีส่วนที่ช ารุด

ผูอ้ านวยการกองชา่ง เสียหายให้แจ้ง ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองยะลา ขอบคุณครับ 
 

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีขอ้อภปิราย หรอืข้อเสนอแนะอื่น  ขอเชิญ  

ประธานสภาเทศบาลฯ  หากไม่มี  ขอเชญิเลขานุการสภาฯ 
 

นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะมิ เรียน ท่านประธานสภาฯ  คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาฯ ที่เคารพ  

เลขานุการสภาฯ   ทุกท่าน  องค์ประชุมครบ ต่อไป จะถามมตทิี่ประชุมว่า สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

ท่านใด เห็นชอบอนุมัติ เรื่อง ขอส่งมอบทรัพย์สินสิ่งปลูกสร้าง โดยกรม 

โยธาธิการและผังเมือง ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณ เพื่อเป็นค่าก่อสร้าง 

 โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน  สายกูโบร์ลาแล หมู่ที่ 8  ต าบลสะเตงนอก  

อ าเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา  หนว่ยงาน  กองช่าง สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

ท่านใด ไม่เห็นชอบอนุมัต ิเรื่อง ขอสง่มอบทรัพย์สินสิ่งปลูกสร้างฯ ดังกล่าว 

โปรดยกมอื 
 

มติท่ีประชุม -เห็นชอบอนุมัติ เรื่อง ขอส่งมอบทรัพย์สินสิ่งปลูกสร้าง โครงการ

ปรับปรุงถนนในชุมชน  สายกูโบร์ลาแล หมู่ที่ 8  ต าบลสะเตงนอก  

อ าเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา     จ านวน       16     เสียง 

 -ไม่เห็นชอบอนุมัติ    จ านวน        -     เสียง 

  -งดออกเสียง    จ านวน        1     เสียง 

  เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบอนุมัติ เรื่อง ขอส่งมอบทรัพย์สิน

สิ่ งปลูกสร้าง โดยกรม โยธาธิการและผังเมือง ได้ ให้การสนับสนุน

งบประมาณ เพื่อเป็นค่าก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนในชุมชน  สายกูโบร์

ลาแล หมู่ที่  8  ต าบลสะเตงนอก  อ าเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา  

หนว่ยงาน  กองช่าง 
 

ระเบียบวาระที่  6  เรื่อง อื่น ๆ 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีเรื่อง อื่น ๆ จะเสนอ โปรดยกมอื   

ประธานสภาเทศบาลฯ  เชญิ  นายสุพจน์   จันทร์เอียด   สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2  
 

/นายสุพจน์   จันทร์เอียด… 
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นายสุพจน์   จันทร์เอียด     เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลฯ  คณะผูบ้ริหารฯและสมาชิกสภาเทศบาลฯ 

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 ผูเ้ข้าร่วมประชุม ทุกท่าน  กระผม นายสุพจน์   จันทร์เอียด   สมาชิกสภา 

เทศบาลฯ เขตที่ 2  มีเรื่องจะเสนอที่ประชุม เรื่อง 2 เรื่อง 

1. ถนนทางเข้าจาก ซอย 12 – เทศบาล  ถนนเริ่มจะเกิดการช ารุด 

2. ถนนสายเนินงาม ฝาท่อเริ่มจะช ารุด ลึกกว่าถนนเกิดอุบัติเหตุบ่อย 

ขอให้เทศบาลฯ ดูแลด้วย  ขอบคุณครับ 
 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีเรื่อง อื่น ๆ จะเสนอ โปรดยกมอื   

ประธานสภาเทศบาลฯ  เชญิ  นายมะสดี   หะยียะปาร์  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1    
 

นายมะสดี   หะยียะปาร์  เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหารฯสมาชิกสภาเทศบาลฯ 

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 และผูเ้ข้าร่วมประชุม ทุกท่าน กระผม นายมะสดี   หะยียะปาร ์ สมาชิกสภา 

เทศบาลฯ เขตที่ 1   ขอเสนอแนะเรื่อง  

-รถ JCB รถขยะ ระยะเวลาด าเนนิการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย มาช้า แตก่ลับ

ก่อนเวลา บางทีเข้ามาแล้ว สมาชิกสภาฯ เจา้ของพื้นที่ยังมาไม่ถึง ก็กลับแล้ว 

-ถนนสายกูโปร์ลาแล หมู่ 8  อยากให้กองช่าง ช่วยดูแลหน่อย ถนนก็เพิ่ง

ก่อสร้างเสร็จ 2 เดือน  ขณะนี้ รถขนดินเยอะมาก ถนนจะช ารุด ฝากด้วย

ขอบคุณครับ 
 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มี เ รื่ อง อื่น  ๆ  จะเสนอ โปรดยกมือ    

ประธานสภาเทศบาลฯ   เมื่อไม่มี ขอขอบคุณ ทุกท่าน ที่เข้าประชุมในวันนี้  ขอปิดประชุม    
 

มติท่ีประชุม   -รับทราบ 
 

ปิดประชุม        เวลา    14.10  น. 

 
 

                                                      (ลงช่ือ)          ผูบ้ันทึกรายงานการประชุม 

                                                                 (นายมาหะมะรอสีดี   อุชะมิ) 

                                                         เลขานุการสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก 

 

 

 

  
  

  



รายงานการตรวจสอบ 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก 

สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ 3  (คร้ังท่ี 1)  ประจ าปี  2565   

ประชุมเมื่อวันพุธที่   7   เดือน กันยายน   พ.ศ. 2565 

ของคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

เสนอ  สภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก 

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

1. ต้นเรื่อง 

  สภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  ได้มกีารประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก สมัยประชุม

สามัญ  สมัยที่ 3  (ครั้งที่ 1)  ประจ าปี  2565  เมื่อวันพุธที่   31   เดือน สิงหาคม   พ.ศ. 2565 

 

2. ข้อเท็จจรงิ /ความเห็นของคณะกรรมการฯ 

  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ  ได้ก าหนดตรวจสอบรายงานการประชุมสภา

เทศบาลฯ ดังกล่าวข้างตน้ เมื่อวันพุธที ่  7   เดือน  กันยายน     พ.ศ.  2565   เวลา  13.30 น. – 15.00 น.      

ณ  หอ้งประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  จ านวน    23     หนา้ แล้ว เห็นว่า ถูกต้องและครบถ้วนตรง

ตาม ที่ได้มกีารประชุมทุกประการ 
 

3. ข้อระเบียบ 

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. 2547  แก้ไข

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

  4. ข้อพิจารณา /ข้อเสนอแนะ 

  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  จงึขอรายงานมายัง สภาเทศบาลเมอืงสะเตงนอก 

เพื่อด าเนนิการต่อไป 

                                (ลงช่ือ)             ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                                                (นายมะสดี   หะยียะปาร)์ 

                                     สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  เขต  1 

                                        (ลงชื่อ)      คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                                                 (นายแวฮาซัน   แวหะยี) 

                                    สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงสะเตงนอก  เขต  1 
   

                                         (ลงชื่อ)                 คณะกรรมการตรวจรายงานฯ/เลขานุการ 

                                                      (นายอนันต์   ฮะ) 

                                   สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงสะเตงนอก  เขต  2 


