บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ งานกิจการสภา ฝ่ายอานวยการ สานักปลัดเทศบาล โทร.0-7320-2200
ที่ ยล ๕๒๙๐๑.๑/๑๔

วันที่

๒ กรกฎาคม 2564

เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์รายงานผลการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก สมัยประชุม
สามัญ สมัยที่ 1 (ครั้งที่ 2 ) ประจาปี 2564
เรียน หัวหน้าศูนย์ขอ้ มูลข่าวสาร
สิ่งที่สง่ มาด้วย 1. ประกาศสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
2. รายงานการประชุมสภาฯ

จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 ชุด

ตามที่ สภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก ได้เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก สมัย
สามัญ สมัยที่ 1 ประจาปี 2564 ตั้งแต่วันที่ 6 - 31 พฤษภาคม ๒๕64 มีก าหนดไม่เกินสามสิบ วัน
ซึ่งได้ดาเนินการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 / 2564 (ครั้งที่ 2) ไป
แล้ว เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 นั้น
ในการนี้ สภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก จึงขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์รายงานผลการ
ประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 (ครั้งที่ 2 ) ประจาปี 2564 ดังกล่าว
ลงเว็ปไซต์ www.satengnok.go.th ให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดปรากฏ ตามสิ่งที่สง่ มาด้วยนี้
จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดาเนินการต่อไป

(นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์)
ประธานสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก

ประกาศสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
เรื่อง รายงานผลการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 (ครั้งที่ 2 )
ประจาปี 2564
---------------------------------ตามที่ สภาเทศบาลเมือ งสะเตงนอก ได้เรีย กประชุมสภาเทศบาลเมือ งสะเตงนอก สมั ย
สามัญ สมัยที่ 1 ประจาปี 2564 ตั้งแต่วันที่ 6 - 31 พฤษภาคม ๒๕64 มีก าหนดไม่เกินสามสิบ วัน
ซึ่งได้ดาเนินการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 / 2564 (ครั้งที่ 2) ไป
แล้ว เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 นั้น
บัด นี้ การประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก สมัย ประชุมสามัญ สมัย ที่ 1 (ครั้งที่ 2)
ประจาปี 2564 ได้ผ่านการรับรองรายงานการประชุม ในการประชุมสภาเทศบาลเมือง สะเตงนอก สมัย
ประชุมสามัญ สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 1) ประจาปี 2564 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
รายละเอียดตามรายงานการประชุมฯ ที่แนบท้ายนี้
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่

๒ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564

(นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์)
ประธานสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก

รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 (ครั้งที่ 2) ประจาปี 2564
วันจันทร์ท่ี 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
______________________
รายชื่อผู้มาประชุม
ลาดับที่
ชื่อ-สกุล
1.
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์
2.
นายดาฮารี ดอปอ
3.
นายแวฮาซัน แวหะยี
4.
นายไพศาล ยะลาใด
5.
นายกราซี แวนะลัย
6.
นายมะสดี หะยียะปาร์
7.
นายอุสมาน สาแม
8.
นายอนันต์ ฮะ
9.
นายดอเลาะ สะหัดอีตา
10. นายสุพจน์ จันทร์เอียด
11.
นางสาวนาทัย อินอ่อน
12. นายนพดล ดวงแก้ว
13. นายสูเพียน มายี
14. นายอดุลย์ สามะ
15. นายเด๊ะซามัน ยูโซ๊ะ
16. นายอุสมาน มะแซ
17. นายมูฮาหมัดยากี สามะ
18. นายมาหะมะรอสีดี อุชะมิ

ตาแหน่ง
ประธานสภาเทศบาลฯ
สมาชิกสภาฯ เขตที่ 1
สมาชิกสภาฯ เขตที่ 1
สมาชิกสภาฯ เขตที่ 1
สมาชิกสภาฯ เขตที่ 1
สมาชิกสภาฯ เขตที่ 1
สมาชิกสภาฯ เขตที่ 2
สมาชิกสภาฯ เขตที่ 2
สมาชิกสภาฯ เขตที่ 2
สมาชิกสภาฯ เขตที่ 2
สมาชิกสภาฯ เขตที่ 2
สมาชิกสภาฯ เขตที่ 2
สมาชิกสภาฯ เขตที่ 3
สมาชิกสภาฯ เขตที่ 3
สมาชิกสภาฯ เขตที่ 3
สมาชิกสภาฯ เขตที่ 3
สมาชิกสภาฯ เขตที่ 3
เลขานุการสภาเทศบาลฯ

ลายมือชื่อ
อับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์
ดาฮารี ดอปอ
แวฮาซัน แวหะยี
ไพศาล ยะลาใด
กราซี แวนะลัย
มะสดี หะยียะปาร์
อุสมาน สาแม
อนันต์ ฮะ
ดอเลาะ สะหัดอีตา
สุพจน์ จันทร์เอียด
นาทัย อินอ่อน
นพดล ดวงแก้ว
สูเพียน มายี
อดุลย์ สามะ
เด๊ะซามัน ยูโซ๊ะ
อุสมาน มะแซ
มูฮาหมัดยากี สามะ
มาหะมะรอสีดี อุชะมิ

หมายเหตุ

รายชื่อผู้ไม่มาประชุม
ลาดับที่
ชื่อ-สกุล
1.
นายอดุลย์ แวโวะ

ตาแหน่ง
รองประธานสภาเทศบาลฯ

สาเหตุ
ลากิจ

หมายเหตุ

/มีต่อ...

-2รายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุม
ลาดับที่
ชื่อ-สกุล
1.
นายเสรี เรืองกาญจน์
2.
นายศรัณย์พล ลีฬหาวงศ์
3.
นายอับดุลเล๊าะ อาเย๊าะแซ
4.
นางรัชนี กาญจนานุชิต
5.
นายนัฏศาสตร์ เลาะแม
6.
นายสุกรี เจ๊ะเงาะ
นายต่วนมาหามะอับดูลคอเดร์
7.

ตาแหน่ง
นายกเทศมนตรีฯ
รองนายกเทศมนตรีฯ
รองนายกเทศมนตรีฯ
รองนายกเทศมนตรีฯ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ
เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ
เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ

ต่วนกาจิ

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

นายอาฮาหมัด ดือราแม
นางนุชนาฎ จันทร์ขุน
นางนงเยาว์ ไชยมณี
นางนริศรา สาและ
นายสสิกร ยีเส็น
นางศรัณยา ปูเตะ
นายบรรจง ศรีสุข
นายมุกตาร์ มายิ
นายธิตวิ ัฒน์ ดอเลาะ
นางสาวสิรริ ัตน์ โชติสวัสดิ์
นางสาวสุกัลยา สมถวนิช
นางสาวนิพาตีเม๊าะ บันสุรี

หมายเหตุ

ผูม้ าประชุม
ผูล้ าประชุม

ลายมือชื่อ
เสรี เรืองกาญจน์
ศรัณย์พล ลีฬหาวงศ์
อับดุลเล๊าะ อาเย๊าะแซ
รัชนี กาญจนานุชิต
นัฏศาสตร์ เลาะแม
สุกรี เจ๊ะเงาะ
ต่วนมาหามะอับดูลคอเดร์
ต่วนกาจิ

รองปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
หัวหน้าสานักปลัด
ผูอ้ านวยการกองคลัง
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนฯ

อาฮาหมัด ดือราแม
นุชนาฎ จันทร์ขุน
นงเยาว์ ไชยมณี
นริศรา สาและ
สสิกร ยีเส็น
หน.ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขฯ ศรัณยา ปูเตะ
หัวหน้าฝ่ายอานวยการ
บรรจง ศรีสุข
หน.ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ มุกตาร์ มายิ
นิตกิ ร ชานาญการ
ธิติวัฒน์ ดอเลาะ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สิรริ ัตน์ โชติสวัสดิ์
เจ้าพนักงานธุรการ ชง.
สุกัลยา สมถวนิช
เจ้าพนักงานธุรการ ปง.
นิพาตีเม๊าะ บันสุรี

18
1

คน
คน

หมายเหตุ

ผูไ้ ม่มาประชุม
ผูเ้ ข้าร่วมประชุม

19

รก.ผอ.กศ.

รก.ผอ.กองช่าง
รก.ผอ.กอง สธ.

คน
คน
/เปิดประชุม...

-3เปิดประชุม

เวลา 09.20 น.

นายมาหะมะรอสีดี อุชะมิ
เลขานุการสภาเทศบาลฯ

บั ด นี้ ถึ ง เวลาป ระชุ ม สภาเทศบ าลเมื อ งสะเตงนอก และ
มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ อยู่ในที่ประชุมครบองค์ ป ระชุ ม ขอเรี ย น
เชิ ญ ท่านประธานสภาเทศบาลฯ นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ ดาเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ต่อไป

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์
ประธานสภาเทศบาลฯ

เรี ย น คณะผู้ บ ริ ห ารฯ สมาชิ ก สภาเทศบาลฯ และ พนั ก งานเทศบาลฯ
ตลอดจนผู้รว่ มประชุมทุกท่าน กระผม นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์
ประธานสภาเทศบาลเมื อ งสะเตงนอก ขอเปิ ด การประชุม สภาเทศบาล
เมื อ งสะเตงนอก สมั ย สามั ญ สมั ย ที่ 1 (ครั้ ง ที่ 2) ประจ าปี พ.ศ. 2564
วันจันทร์ที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.20 น. ณ ห้อง
ประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก แห่งนี้ ขอดาเนินการประชุมตามระเบีย บ
วาระ ดังนี้

ระเบี ย บวาระที่ 1
เรื่ อ ง ประธานแจ้ ง ที่ ป ระชุ ม ทราบ
นายอั บ ดุ ล อาซิ ซ หะยี ปิ ย วงศ์ 1.1 นายอดุ ล ย์ แวโวะ รองประธานสภาเทศบาลฯ ขอลากิ จ
ประธานสภาเทศบาลฯ
เนื่ อ งจากลู ก ป่ ว ยอยู่ โ รงพยาบาล
1.2 ขอขอบคุ ณ สมาชิ ก สภาฯ ที่ ไ ด้ เ สนอแนะข้ อ ดี ๆ ต่ อ ผู้ บ ริ ห ารฯ
ทราบว่ า วั น พรุ ง นี้ วั น ที่ 1 มิ ถุ น ายน 2564 จะเริ่ ม สแกน ลายมื อ
ชื่ อ ในการปฏิ บั ติ ง าน ของข้ า ราชการ และเจ้ า หน้ า ที่ เพื่ อ ความเป็ น
ธรรมในองค์ ก รเทศบาลเมื อ งสะเตงนอก
1.3 เชิ ญ นายกเทศมนตรี ครั บ กิจกรรม Big Cleaning Day
นายเสรี เรืองกาญจน์
นายกเทศมนตรีฯ

เรียน ประธานสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก และสมาชิกสภาเทศบาลเมือง
สะเตงนอก ที่ เคารพ ตลอดจนเจ้ า หน้ า ที่ ข้ า ราชการทุ ก ท่ า น กระผม
นายเสรี เรืองกาญจน์ นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก มีเรื่องที่จะแจ้งให้
ทราบว่ า เทศบาลเมื อ งสะเตงนอก จะมี กิ จ กรรม Big Cleaning Day เพื่ อ
แสดงความจงรัก ภัก ดี เนื่อ งในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็ จ
พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2564 ส่วนรายละเอียดจะเป็นวันไหน เวลาใด
จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

นายอั บ ดุ ล อาซิ ซ หะยี ปิ ย วงศ์ 1.4 เชิ ญ นายกเทศมนตรี ค รั บ ชี้ แ จงเรื่ อ ง การสแกนลายนิ้ ว มื อ
ประธานสภาเทศบาลฯ
เพื่ อ ความเป็ น ธรรมในองค์ ก ร
/นายเสรี เรืองกาญจน์…

-4นายเสรี เรืองกาญจน์
นายกเทศมนตรีฯ

เรียน ประธานสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก และสมาชิกสภาเทศบาล
เมืองสะเตงนอก ที่เคารพ ตลอดจนผูเ้ ข้าร่วมประชุม ทุกท่าน กระผม
นายเสรี เรืองกาญจน์ นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก เนื่องจากเทศบาล
เมืองสะเตงนอก เป็นองค์กรขนาดใหญ่ มี บุ ค ลากร 300 กว่ า ชี วิ ต รวมทั้ ง
ผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาฯ ข้าราชการ และลูกจ้าง การทางานก็ต้องเป็น
ระบบมากขึ้น ก็มีการเสนอแนะ และเสนอข้อคิดต่าง ๆ จนได้ขอ้ สรุปว่า จะใช้
รูปแบบในการสแกนลายนิ้วมือข้าราชการ ลูกจ้างที่มาทางานในแต่ละกอง
ซึ่งได้ติดตั้งเรียบร้อย แล้ว วันนี้ทางผู้ ติดตั้งจะมาให้ความรู้ในเรื่องของการ
สแกนลายนิ้วมือ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม ในเรื่องของการพิจารณาเรื่อง
ขั้น และในเรื่องการทางาน เวลามาทางาน และเวลากลับบ้าน ให้เกิดการ
ชั ด เจนในการท างาน โดยเฉพาะเรื่ อ งการท างานนี้ เราโดนค าพู ด ที่ ว่ า นี้
มานาน ว่า เจ้ าหน้ าที่ ห ลาย ๆ คน ของเราไม่ ม าท างานแต่ เงิน เดื อ นออก
ก็ต้องแก้ปัญหาตรงนี้ จึงนาเรียนที่ประชุมสภาฯ ทราบ ว่าวันพรุ่งนี้จะเริ่มใช้
การสแกนลายนิว้ ในการเข้าทางาน ขอบคุณครับ

นายอั บ ดุ ล อาซิ ซ หะยี ปิ ย วงศ์ 1.5 เชิ ญ รองนายกเทศมนตรี ค รั บ เรื่ อ ง การปฏิ บั ติ ง านอยู่ เ วรยาม
ประธานสภาเทศบาลฯ
สานั ก งานเวลากลางคื น
นายศรัณย์พล ลีฬหาวงศ์
รองนายกเทศมนตรีฯ

เรียน ประธานสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก และสมาชิกสภาเทศบาล
เมืองสะเตงนอก ที่เคารพ ทุกท่าน กระผม นายศรัณย์พล ลีฬหาวงศ์
รองนายกเทศมนตรี เมื อ งสะเตงนอก เรื่ อ ง การอยู่ เ วรยามส านั ก งาน
โดยเฉพาะกลางคืนอยากให้จัดเวรตรวจสอบเวรยามให้เข้มแข็ง เนื่องจากที่
ผ่านมาฝ่ายบริหารฯของเราไม่ค่อยได้เข้ามาตรวจดูว่า เจ้าหน้าที่อยู่เวรยาม
ยังไงบ้าง บางคนก็อยู่บ้าน เราต้องจัดเวรดูแลตรวจสอบการอยู่เวรยามให้
เข้มแข็งขึ้น ขอบคุณครับ

ที่ ป ระชุ ม

รั บ ทราบ

ระเบียบวาระที่ 2
เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
นายอั บ ดุ ล อาซิ ซ หะยี ปิ ย วงศ์
-ตามเอกสารสาเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
ประธานสภาเทศบาลฯ
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 (ครั้งที่ 1) ประจาปี 2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 14
เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ซึ่งได้จัดส่งให้ท่านสมาชิก ก่อนการประชุม
ล่วงหน้าแล้ว เพื่อให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯได้ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น
/พ.ศ. 2547...

-5พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 หมวด 2 การประชุม
ข้อ 33
นายอั บ ดุ ล อาซิ ซ หะยี ปิ ย วงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด ต้องการแก้ไขเพื่อความถูกต้อง หรือไม่
ประธานสภาเทศบาลฯ
หากไม่มีก็จะถามมติ ที่ประชุมว่า จะรับรองรายงานการประชุมสภาฯ ครั้งที่
ผ่านมาหรือไม่ ก่อนที่ จะลงมติขอให้เลขานุการสภาฯ ได้นับองค์ประชุมตาม
ข้อบังคับการประชุมสภาฯ ข้อ 76 ก่อน ถ้าไม่มี เชิญเลขานุการสภาฯ
นายมาหะมะรอสีดี อุชะมิ
เลขานุการสภาฯ

เรี ย น ท่ า นประธานสภาฯ คณะผู้ บ ริ ห ารฯ และสมาชิ ก สภาฯ ที่ เ คารพ
ทุกท่าน องค์ประชุมครบ ต่อไป จะถามมติที่ประชุมว่า จะรับรองรายงานการ
ประชุมสภาฯครั้งที่ผ่านมา หรือไม่ สมาชิกสภาฯ ท่านใด รับรองรายงานการ
ประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 (ครั้งที่ 1)
ประจาปี 2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 14 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ณ ห้อง
ประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก โปรดยกมือ สมาชิกสภาฯ ท่านใด ไม่
รับรอง โปรดยกมือ ไม่มี ถือว่าให้การรับรองครับ

มติที่ประชุม

-ให้การรับรองรายงานการประชุมด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์
-งดออกเสียง 1 เสียง

ระเบียบวาระที่ 3
เรื่อง กระทู้ถาม
นายอั บ ดุ ล อาซิ ซ หะยี ปิ ย วงศ์ -ไม่มีประธานสภาเทศบาลฯ
มติที่ประชุม

-รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4
เรื่อง ที่คณะกรรมการสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก ตั้งขึ้นพิจารณา
แล้วเสร็จ
นายอั บ ดุ ล อาซิ ซ หะยี ปิ ย วงศ์ -ไม่มีประธานสภาเทศบาลฯ
มติที่ประชุม

-รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5
เรื่อง ญัตติที่เสนอใหม่
นายอั บ ดุ ล อาซิ ซ หะยี ปิ ย วงศ์ 5.1 ญัตติ เพื่อพิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประธานสภาเทศบาลฯ
ประจาปี พ.ศ. 2564 จานวน 360,000 บาท ของหน่วยงาน กองช่าง
/เพื่อโอนเพิ่มงบประมาณ…

-6เพื่ อ โอนเพิ่ ม งบประมาณ ในงานไฟฟ้ า ถนน งบลงทุ น ค่ า ก่ อ สร้ า งสิ่ ง
สาธารณูปโภค จานวน 2 รายการ ( ตามเอกสารที่ 2 )
-เชิญผูบ้ ริหารฯ ชีแ้ จง

นายเสรี เรืองกาญจน์
นายกเทศมนตรีฯ

เรียน ประธานสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก และสมาชิกสภาเทศบาล
เมืองสะเตงนอก ที่เคารพ ทุกท่าน กระผม นายเสรี เรืองกาญจน์
นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก 5.1 ญัตติ เพื่อพิจารณาขออนุมัตโิ อนเงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจาปี พ.ศ. 2564 จานวน 360,000 บาท ของ
หน่วยงาน กองช่าง เพื่อโอนเพิ่มงบประมาณ ในงานไฟฟ้าถนน งบลงทุน ค่า
ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค จานวน 2 รายการ ( ตามเอกสารที่ 2 )
5.1.1 โครงการก่อสร้างคูระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนัดโต๊ะโมง 3
หมูท่ ี่ 4 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จานวน 170,000 บาท
5.1.2 โครงการก่อสร้างคูระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนิบงบารู 4
หมูท่ ี่ 7 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จานวน 190,000 บาท
กระผม ขอถอนญัตติ เนื่องจากยังอยู่ในระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งยังไม่
แล้วเสร็จ ขอยกไปโอกาสหน้านะครับ

นายอั บ ดุ ล อาซิ ซ หะยี ปิ ย วงศ์ เชิญเลขานุการสภาฯ
ประธานสภาเทศบาลฯ
นายมาหะมะรอสีดี อุชะมิ
เลขานุการสภาฯ

เรี ย น ท่ า นประธานสภาฯ คณะผู้ บ ริ ห ารฯ และสมาชิ ก สภาฯ ที่ เ คารพ
ทุกท่าน องค์ประชุมครบ ต่อไป จะถามมติที่ประชุมว่า อนุญาตให้ถอน
ญัตติที่ 5.1 หรือไม่ สมาชิกสภาฯ ท่านใด อนุญาตให้ถอนญัตติที่ 5.1 โปรด
ยกมือ สมาชิกสภาฯ ท่านใด ไม่อนุญาตให้ถอนญัตติที่ 5.1 โปรดยกมือ ไม่มี
ถือว่า อนุญาตให้ถอนญัตติที่ 5.1

มติที่ประชุม

-อนุญาตให้ถอนญัตติที่ 5.1 ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์
-งดออกเสียง 1 เสียง

นายอั บ ดุ ล อาซิ ซ หะยี ปิ ย วงศ์ 5.2 ญัตติ เพื่อพิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประธานสภาเทศบาลฯ
ประจาปี พ.ศ. 2564 แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียน และ
ประถมศึกษา หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจา) เงินวิทยฐานะ ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป จานวน 87,000 บาท ของหน่วยงาน กองการศึกษา
( เอกสารที่ 3 )
/-ตามระเบียบกระทรวง...

-7-ตามระเบีย บกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีก ารงบประมาณขององค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการ
โอนเพิ่ม โอนลด ที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
-เชิญผูบ้ ริหารฯ ชีแ้ จง
นายศรัณย์พล ลีฬหาวงศ์
รองนายกเทศมนตรีฯ

เรียน ประธานสภาเทศบาลฯ และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
ที่เคารพ ทุกท่าน กระผม นายศรัณย์พล ลีฬหาวงศ์ รองนายกเทศมนตรี
เมื อ งสะเตงนอก ด้ วยกองการศึ ก ษา มี ค วามประสงค์ ข ออนุ มั ติ โอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานการศึกษา
งานระดั บ ก่ อ นวั ย เรี ย นและประถมศึ ก ษา หมวดเงิ น เดื อ น (ฝ่ า ยประจ า)
เงินวิทยฐานะ ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จานวน 87,000 บาท ดังนี้
โอนลด จากแผนงานการศึกษา ศาสนาวั ฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬา
และนันทนาการ หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าถมดิน โครงการถมดิน
สนามกีฬา หมู่ที่ 8 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ดังนี้
-งบประมาณที่ตงั้ ไว้
จานวน
2,379,000 บาท
-งบประมาณก่อนโอน
จานวน
79,000 บาท
-จานวนเงินที่โอนลด
จานวน
79,000 บาท
-จานวนเงินหลังโอน
จานวน
0.00 บาท
โอนเพิ่ม ในแผนงานการศึกษา งานระดับ ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจา) เงินวิทยฐานะ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ดังนี้
-งบประมาณที่อนุมัติ
จานวน
294,000 บาท
-งบประมาณก่อนโอน
จานวน
109,900 บาท
-จานวนเงินที่โอนเพิ่ม
จานวน
79,000 บาท
-จานวนเงินหลังโอน
จานวน
196,700 บาท
โอนลด จากแผนงานการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬา
และนันทนาการ หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง อาคารต่าง ๆ โครงการ
ก่อสร้างป้ายชื่อพร้อมรั้วสนามกีฬา หมู่ที่ 8 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ดังนี้
/-งบประมาณที่อนุมัติ...

-8-งบประมาณที่อนุมัติ
-งบประมาณก่อนโอน
-จานวนเงินที่โอนลด
-จานวนเงินหลังโอน

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

2,000,000
8,000
8,000
0.00

บาท
บาท
บาท
บาท

โอนเพิ่ม ในแผนงานการศึกษา งานระดับ ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจา) เงินวิทยฐานะ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ดังนี้
-งบประมาณที่อนุมัติ
จานวน
294,000 บาท
-งบประมาณก่อนโอน
จานวน
196,700 บาท
-จานวนเงินที่โอนเพิ่ม
จานวน
8,000 บาท
-จานวนเงินหลังโอน
จานวน
204,700 บาท
จึงเรียนเสนอที่ประชุมสภาฯ เพื่อพิจารณา ขอบคุณครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิ ก สภาเทศบาลฯท่ า นใดมี ข้ อ อภิ ป ราย ญั ต ติ ที่ 5.2 โปรดยกมื อ
ประธานสภาเทศบาลฯ
ไม่มี เชิญเลขานุการสภาฯ
นายมาหะมะรอสีดี อุชะมิ
เลขานุการสภาฯ

เรี ย น ท่ า นประธานสภาฯ คณะผู้ บ ริ ห ารฯ และสมาชิ ก สภาฯ ที่ เ คารพ
ทุกท่าน องค์ประชุมครบ ต่อไปจะถามมติที่ประชุมว่า อนุมัตใิ ห้หน่วยงาน
กองการศึกษา โอนเงินงบประมาณฯ เงินวิทยฐานะ จานวน 87,000 บาท
หรือไม่ (ตามเอกสารที่ 3) สมาชิกสภาฯ ท่านใด อนุมัติเห็นชอบให้หน่วยงาน
กองการศึกษา โอนเงินงบประมาณฯ เงินวิทยฐานะ จานวน 87,000 บาท
โปรดยกมื อ สมาชิ ก สภาฯ ท่ า นใด ไม่ อ นุ มั ติ เห็ น ชอบให้ ห น่ ว ยงาน กอง
การศึกษา โอนเงินงบประมาณฯ ดังกล่าว โปรดยกมือ ไม่มี

มติที่ประชุม

-อนุมัติเห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณฯ ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์
-งดออกเสียง 1 เสียง
เป็ น อั น ว่ า ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ อนุมัติเห็นชอบให้หน่วยงานกองการศึกษา
โอนเงินงบประมาณฯ เงินวิทยฐานะ จานวน 87,000 บาท

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ 5.3 ญัตติเพื่อพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่น เป็น คณะกรรมการ
ประธานสภาเทศบาลฯ
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลเมืองสะเตงนอก ตาม
หลักเกณฑ์และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี จานวน 2 ท่าน
(เอกสารที่ 4) เชิญเลขานุการสภาฯ
/นายมาหะมะรอสีดี อุชะมิ...

-9นายมาหะมะรอสีดี อุชะมิ
เลขานุการสภาฯ

เรี ย น ท่ า นประธานสภาฯ คณะผู้ บ ริ ห ารฯ และสมาชิ ก สภาฯ ที่ เ คารพ
ทุกท่าน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0892.4 /ว 435 ลงวันที่ 11
กุมภาพันธ์ 2548 แจ้งให้ดาเนินการ เพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้แทนที่เป็นสมาชิก
สภาท้องถิ่นเทศบาลเมืองสะเตงนอก จานวน 2 คน เป็นคณะกรรมการการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลเมืองสะเตงนอก ตามหลักเกณฑ์
และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ ขอเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ได้เสนอชื่อผูท้ ี่ท่านเห็นสมควรเป็น
ประธานสภาเทศบาลฯ
คณะกรรมการฯ คนที่ 1 พร้อมขอผู้รับรองด้วย เชิญครับ
นายเด๊ ะ ซามั น ยู โ ซ๊ ะ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3
นายเด๊ ะ ซามั น ยู โ ซ๊ ะ
เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ คณะผูบ้ ริหารฯ และสมาชิกสภา
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 เทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผม นายเด๊ ะ ซามั น ยู โ ซ๊ ะ สมาชิก
สภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 ขอเสนอชื่อ นายแวฮาซัน แวหะยี สมาชิก สภา
เทศบาลฯ เขตที่ 1 เป็นคณะกรรมการฯ ขอผูร้ ับรองด้วยครับ
ผู้รับรอง
1. นายดอเลาะ สะหัดอีตา สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2
2. นายสุพจน์ จันทร์เอียด
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2
3. นายเด๊ะซามัน ยูโซ๊ะ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3
4. นายอุสมาน มะแซ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3
5. นายมูฮาหมัดยากี สามะ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดจะเสนอชื่อเป็นท่านอื่น โปรดยกมือ ไม่มี
ประธานสภาเทศบาลฯ
เชิญเลขานุการสภาฯ
นายมาหะมะรอสีดี อุชะมิ
เลขานุการสภาฯ

เรียน ท่านประธานสภาฯ คณะผูบ้ ริหารฯ และสมาชิกสภาฯ ที่เคารพ ทุกท่าน
เนื่องจากมีผเู้ สนอชื่อเป็นคณะกรรมการฯ คนที่ 1 เพียงท่านเดียว โดยไม่ต้อง
มีการลงมติ

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ ต่อไปขอเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ได้เสนอชื่อผู้ที่ท่านเห็นสมควรเป็น
ประธานสภาเทศบาลฯ
คณะกรรมการฯ คนที่ 2 พร้อมขอผู้รับรองด้วย เชิญครับ
นายดอเลาะ สะหั ด อี ตา สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2
นายดอเลาะ สะหั ด อี ตา เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ คณะผูบ้ ริหารฯ และสมาชิกสภา
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 เทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผม นายดอเลาะ สะหั ด อี ตา สมาชิก
/สภาเทศบาลฯ เขตที่ 2…

-10สภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 ขอถามท่านประธานฯ เราสามารถจะเสนอชื่อบุคคล
ที่ไม่ได้อยู่ในที่ประชุมได้หรือไม่
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ เชิญเลขานุการสภาฯ
ประธานสภาเทศบาลฯ
นายมาหะมะรอสีดี อุชะมิ
เลขานุการสภาฯ

เรียน ท่านประธานสภาฯ คณะผูบ้ ริหารฯ และสมาชิกสภาฯ ที่เคารพ ทุกท่าน
ระเบียบไม่ได้มีขอ้ บังคับใดไว้ จึงสามารถเสนอชื่อได้ครับ

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ เชิญนายดอเลาะ สะหั ด อี ตา สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 ได้เสนอชื่อ
ประธานสภาเทศบาลฯ
คณะกรรมการฯ คนที่ 2 พร้อมขอผู้รับรองด้วย เชิญครับ
นายดอเลาะ สะหั ด อี ตา เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ คณะผูบ้ ริหารฯ และสมาชิกสภา
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 เทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผม นายดอเลาะ สะหั ด อี ตา
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 ขอเสนอชื่อ นายอดุลย์ แวโวะ สมาชิกสภา
เทศบาลฯ เขตที่ 3 เป็นคณะกรรมการฯ ขอผู้รับรองด้วยครับ
ผู้รับรอง
1. นายสุพจน์ จันทร์เอียด
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2
2. นายเด๊ะซามัน ยูโซ๊ะ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3
3. นายอุสมาน มะแซ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3
4. นายมูฮาหมัดยากี สามะ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดจะเสนอชื่อเป็นท่านอื่น โปรดยกมือ ไม่มี
ประธานสภาเทศบาลฯ
เชิญเลขานุการสภาฯ
นายมาหะมะรอสีดี อุชะมิ
เลขานุการสภาฯ

เรียน ท่านประธานสภาฯ คณะผูบ้ ริหารฯ และสมาชิกสภาฯ ที่เคารพ ทุกท่าน
เนื่องจากมีผเู้ สนอชื่อ เป็นคณะกรรมการฯ คนที่ 2 เพียงท่านเดียว โดยไม่ต้อง
มีการลงมติ สรุปว่า ที่ประชุมสภาฯ ได้พิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่น
เป็น คณะกรรมการการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของเทศบาลเมือง
สะเตงนอก ตามหลักเกณฑ์และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี จานวน 2
ท่าน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว คือ
1. นายแวฮาซัน แวหะยี
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1
2. นายอดุลย์ แวโวะ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3

ที่ประชุม

-เห็นชอบ
/นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์…

-11นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ 5.4 ญัตติเพื่อพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่น เป็นคณะกรรมการ
ประธานสภาเทศบาลฯ
พัฒนาท้องถิ่น จานวน 3 ท่าน ( เอกสารที่ 4 )
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 7 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการ
พัฒนา ประกอบด้วย
(3) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสามคน
-ขอเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ได้เสนอชื่อผูท้ ี่ท่านเห็นสมควรเป็น
คณะกรรมการฯ ดังกล่าว ทีละคน พร้อมขอผูร้ ับรองด้วย เชิญครับ
นายอดุลย์ สามะ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 3 เสนอชื่อ คณะกรรมการฯ
คนที่ 1 พร้อมขอผูร้ ับรองด้วย
นายอดุลย์ สามะ
เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ คณะผูบ้ ริหารฯ และสมาชิกสภา
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 เทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผม นายอดุลย์ สามะ สมาชิกสภา
เทศบาลฯ เขตที่ 3 ขอเสนอชื่อ นายไพศาล ยะลาใด สมาชิกสภาเทศบาลฯ
เขตที่ 1 เป็นคณะกรรมการฯ คนที่ 1 ขอผูร้ ับรองด้วยครับ
ผู้รับรอง
1. นายดอเลาะ สะหัดอีตา สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2
2. นายสุพจน์ จันทร์เอียด
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2
3. นายเด๊ะซามัน ยูโซ๊ะ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3
4. นายอุสมาน มะแซ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดจะเสนอชื่อเป็นท่านอื่น โปรดยกมือ ไม่มี
ประธานสภาเทศบาลฯ
เชิญเลขานุการสภาฯ
นายมาหะมะรอสีดี อุชะมิ
เลขานุการสภาฯ

เรียน ท่านประธานสภาฯ คณะผูบ้ ริหารฯ และสมาชิกสภาฯ ที่เคารพ ทุกท่าน
เนื่องจากมีผเู้ สนอชื่อเป็นคณะกรรมการฯ คนที่ 1 เพียงท่านเดียว โดยไม่ต้อง
มีการลงมติ

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ ต่อไป ขอเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ได้เสนอชื่อผู้ที่ท่านเห็นสมควรเป็น
ประธานสภาเทศบาลฯ
คณะกรรมการฯ คนที่ 2 พร้อมขอผู้รับรองด้วย เชิญครับ
นางสาวนาทั ย อิ น อ่ อ น สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2
นางสาวนาทั ย อิ น อ่ อ น เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ คณะผูบ้ ริหารฯ และสมาชิกสภา
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 เทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน ดิฉัน นางสาวนาทั ย อิ น อ่ อ น สมาชิก
/สภาเทศบาลฯ เขตที่ 2…

-12สภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 ขอเสนอชื่อ นายดาฮารี ดอปอ สมาชิกสภา
เทศบาลฯ เขตที่ 1 เป็นคณะกรรมการฯ คนที่ 2 ขอผูร้ ับรองด้วยค่ะ
ผู้รับรอง
1. นายไพศาล ยะลาใด
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1
2. นายอนันต์ ฮะ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2
3. นายดอเลาะ สะหัดอีตา สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2
4. นายอุสมาน มะแซ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดจะเสนอชื่อเป็นท่านอื่น โปรดยกมือ ไม่มี
ประธานสภาเทศบาลฯ
เชิญเลขานุการสภาฯ
นายมาหะมะรอสีดี อุชะมิ
เลขานุการสภาฯ

เรียน ท่านประธานสภาฯ คณะผูบ้ ริหารฯ และสมาชิกสภาฯ ที่เคารพ ทุกท่าน
เนื่องจากมีผเู้ สนอชื่อเป็นคณะกรรมการฯ คนที่ 2 เพียงท่านเดียว โดยไม่ต้อง
มีการลงมติ

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ ต่อไปขอเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ได้เสนอชื่อผู้ที่ท่านเห็นสมควรเป็น
ประธานสภาเทศบาลฯ
คณะกรรมการฯ คนที่ 3 พร้อมขอผู้รับรองด้วย เชิญครับ
นายแวฮาซั น แวหะยี สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1
นายแวฮาซั น แวหะยี
เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ คณะผูบ้ ริหารฯ และสมาชิกสภา
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 เทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผม นายแวฮาซั น แวหะยี สมาชิก
สภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 ขอเสนอชื่อ นางสาวนาทั ย อิ น อ่ อ น สมาชิก
สภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 เป็นคณะกรรมการฯ คนที่ 3 ขอผู้รับรองด้วยครับ
ผู้รับรอง
1. นายดอเลาะ สะหัดอีตา สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2
2. นายสูเพียน มายี
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3
3. นายอุสมาน มะแซ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดจะเสนอชื่อเป็นท่านอื่น โปรดยกมือ ไม่มี
ประธานสภาเทศบาลฯ
เชิญเลขานุการสภาฯ
นายมาหะมะรอสีดี อุชะมิ
เลขานุการสภาฯ

เรียน ท่านประธานสภาฯ คณะผูบ้ ริหารฯ และสมาชิกสภาฯ ที่เคารพ ทุกท่าน
เนื่องจากมีผเู้ สนอชื่อเป็นคณะกรรมการฯ คนที่ 3 เพียงท่านเดียว โดยไม่ต้อง
มีการลงมติ สรุปว่า ที่ประชุมสภาฯ ได้พิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่น
เป็น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น จานวน 3 ท่าน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว คือ
/1. นายไพศาล ยะลาใด…

-131. นายไพศาล ยะลาใด
2. นายดาฮารี ดอปอ
3. นางสาวนาทัย อินอ่อน
ที่ประชุม

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2

-เห็นชอบ

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ 5.5 ญัตติเพื่อพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่น เป็น คณะกรรมการ
ประธานสภาเทศบาลฯ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จานวน 3 ท่าน(เอกสารที่ 4)
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 28 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
(1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสามคน
-ขอเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ได้เสนอชื่อผูท้ ี่ท่านเห็นสมควร
เป็นคณะกรรมการฯ ดังกล่าว ทีละคน พร้อมขอผูร้ ับรองด้วย เชิญครับ
นายไพศาล ยะลาใด สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 เสนอชื่อกรรมการฯ
คนที่ 1 พร้อมผู้รับรอง
นายไพศาล ยะลาใด
เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ คณะผูบ้ ริหารฯ และสมาชิกสภา
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 เทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผม นายไพศาล ยะลาใด สมาชิกสภา
เทศบาลฯ เขตที่ 1 ขอเสนอชื่อ นายสูเพียน มายี สมาชิกสภาเทศบาลฯ
เขตที่ 3 เป็นคณะกรรมการฯ คนที่ 1 ขอผูร้ ับรองด้วยครับ
ผู้รับรอง
1. นายดาฮารี ดอปอ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1
2. นางสาวนาทัย อินอ่อน
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2
3. นายอุสมาน มะแซ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3
4. นายมูฮาหมัดยากี สามะ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดจะเสนอชื่อเป็นท่านอื่น โปรดยกมือ ไม่มี
ประธานสภาเทศบาลฯ
เชิญเลขานุการสภาฯ
นายมาหะมะรอสีดี อุชะมิ
เลขานุการสภาฯ

เรียน ท่านประธานสภาฯ คณะผูบ้ ริหารฯ และสมาชิกสภาฯ ที่เคารพ ทุกท่าน
เนื่องจากมีผเู้ สนอชื่อเป็นคณะกรรมการฯ คนที่ 1 เพียงท่านเดียว โดยไม่ต้อง
มีการลงมติ
/นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์...

-14นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ ต่อไป ขอเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ได้เสนอชื่อผู้ที่ท่านเห็นสมควรเป็น
ประธานสภาเทศบาลฯ
คณะกรรมการฯ คนที่ 2 พร้อมขอผู้รับรองด้วย เชิญครับ
นายมะสดี หะยี ย ะปาร์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1
นายมะสดี หะยี ย ะปาร์ เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ คณะผูบ้ ริหารฯ และสมาชิกสภา
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 เทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผม นายมะสดี หะยี ย ะปาร์
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 ขอเสนอชื่อ นายกราซี แวนะลัย สมาชิก
สภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 เป็นคณะกรรมการฯ คนที่ 2 ขอผูร้ ับรองด้วยครับ
ผู้รับรอง
1. นายดอเลาะ สะหัดอีตา สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2
2. นายสูเพียน มายี
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3
3. นายเด๊ะซามัน ยูโซ๊ะ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3
4. นายอุสมาน มะแซ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดจะเสนอชื่อเป็นท่านอื่น โปรดยกมือ ไม่มี
ประธานสภาเทศบาลฯ
เชิญเลขานุการสภาฯ
นายมาหะมะรอสีดี อุชะมิ
เลขานุการสภาฯ

เรียน ท่านประธานสภาฯ คณะผูบ้ ริหารฯ และสมาชิกสภาฯ ที่เคารพ ทุกท่าน
เนื่องจากมีผเู้ สนอชื่อเป็นคณะกรรมการฯ คนที่ 2 เพียงท่านเดียว โดยไม่ต้อง
มีการลงมติ

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ ต่อไป ขอเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ได้เสนอชื่อผู้ที่ท่านเห็นสมควรเป็น
ประธานสภาเทศบาลฯ
คณะกรรมการฯ คนที่ 3 พร้อมขอผู้รับรองด้วย เชิญครับ
นายสู เ พี ย น มายี สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3
นายสู เ พี ย น มายี
เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ คณะผูบ้ ริหารฯ และสมาชิกสภา
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 เทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผม นายสู เ พี ย น มายี สมาชิกสภา
เทศบาลฯ เขตที่ 3 ขอเสนอชื่อ นายอนั นต์ ฮะ สมาชิก สภาเทศบาลฯ
เขตที่ 2 เป็นคณะกรรมการฯ คนที่ 3 ขอผูร้ ับรองด้วยครับ
ผู้รับรอง
1. นายแวฮาซัน แวหะยี
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1
2. นายกราซี แวนะลัย
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1
3. นายอดุลย์ สามะ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3
4. นายเด๊ะซามัน ยูโซ๊ะ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3
5. นายอุสมาน มะแซ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3
/นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์...

-15นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดจะเสนอชื่อเป็นท่านอื่น โปรดยกมือ ไม่มี
ประธานสภาเทศบาลฯ
เชิญเลขานุการสภาฯ
นายมาหะมะรอสีดี อุชะมิ
เลขานุการสภาฯ

เรียน ท่านประธานสภาฯ คณะผูบ้ ริหารฯ และสมาชิกสภาฯ ที่เคารพ ทุกท่าน
เนื่องจากมีผเู้ สนอชื่อเป็นคณะกรรมการฯ คนที่ 3 เพียงท่านเดียว โดยไม่ต้อง
มีการลงมติ สรุปว่า ที่ประชุมสภาฯ ได้พิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่น
เป็น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
จานวน 3 ท่าน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว คือ
1. นายสูเพียน มายี
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3
2. นายกราซี แวนะลัย
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1
3. นายอนันต์ ฮะ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2

ที่ประชุม

-เห็นชอบ

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ 5.5 ญัตติเพื่อพิจารณามอบหมายสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
ประธานสภาเทศบาลฯ
จานวน 2 คน เข้าร่วมเป็น คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
( เอกสารที่ 5 ) ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาเนินงานและ
บริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพืน้ ที่ พ.ศ.2561
ข้อ 12 ให้มคี ณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประกอบด้วย
(3) สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมอบหมาย จานวนสองคน เป็นกรรมการ
ข้อ 13 ให้คณะกรรมการตามข้อ 12 (3) มีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละสี่ปี
นับแต่วันที่ออกคาสั่งแต่งตั้ง
-ขอเชิญ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ได้เสนอชื่อผู้ที่ท่านเห็นสมควร
เป็นคณะกรรมการฯ ดังกล่าว ทีละคน พร้อมขอผู้รับรองด้วย เชิญครับ
นายดาฮารี ดอปอ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 เสนอชื่อกรรมการฯ
คนที่ 1 พร้อมผู้รับรอง
นายดาฮารี ดอปอ
เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ คณะผูบ้ ริหารฯ และสมาชิกสภา
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 เทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผม นายดาฮารี ดอปอ สมาชิกสภา
เทศบาลฯ เขตที่ 1 ขอเสนอชื่อ นายเด๊ะซามัน ยูโซ๊ะ สมาชิกสภาเทศบาลฯ
เขตที่ 3 เป็นคณะกรรมการฯ คนที่ 1 ขอผูร้ ับรองด้วยครับ
ผู้รับรอง
/1. นายไพศาล ยะลาใด…

-161. นายไพศาล
2. นายสูเพียน
3. นายอดุลย์
4. นายอุสมาน

ยะลาใด
มายี
สามะ
มะแซ

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่

1
3
3
3

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดจะเสนอชื่อเป็นท่านอื่น โปรดยกมือ ไม่มี
ประธานสภาเทศบาลฯ
เชิญเลขานุการสภาฯ
นายมาหะมะรอสีดี อุชะมิ
เลขานุการสภาฯ

เรียน ท่านประธานสภาฯ คณะผูบ้ ริหารฯ และสมาชิกสภาฯ ที่เคารพ ทุกท่าน
เนื่องจากมีผเู้ สนอชื่อเป็นคณะกรรมการฯ คนที่ 1 เพียงท่านเดียว โดยไม่ต้อง
มีการลงมติ

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ ต่อไป ขอเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ได้เสนอชื่อผู้ที่ท่านเห็นสมควรเป็น
ประธานสภาเทศบาลฯ
คณะกรรมการฯ คนที่ 2 พร้อมขอผู้รับรองด้วย เชิญครับ
นายกราซี แวนะลั ย สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1
นายกราซี แวนะลั ย
เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ คณะผูบ้ ริหารฯ และสมาชิกสภา
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 เทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผม นายกราซี แวนะลั ย สมาชิก
สภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 ขอเสนอชื่อ นายดอเลาะ สะหัดอีตา สมาชิกสภา
เทศบาลฯ เขตที่ 2 เป็นคณะกรรมการฯ คนที่ 2 ขอผู้รับรองด้วยครับ
ผู้รับรอง
1. นายแวฮาซัน แวหะยี
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1
2. นายอนันต์ ฮะ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2
3. นายสูเพียน มายี
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3
4. นายอดุลย์ สามะ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดจะเสนอชื่อเป็นท่านอื่น โปรดยกมือ ไม่มี
ประธานสภาเทศบาลฯ
เชิญเลขานุการสภาฯ
นายมาหะมะรอสีดี อุชะมิ
เลขานุการสภาฯ

เรียน ท่านประธานสภาฯ คณะผูบ้ ริหารฯ และสมาชิกสภาฯ ที่เคารพ ทุกท่าน
เนื่องจากมีผเู้ สนอชื่อเป็นคณะกรรมการฯ คนที่ 2 เพียงท่านเดียว โดยไม่ต้อง
มีการลงมติ สรุปว่า ที่ประชุมสภาฯ ได้พิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่น
เป็น คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ จานวน 2 ท่าน เป็นที่
เรียบร้อยแล้ว คือ
/1. นายเด๊ะซามัน ยูโซ๊ะ…

-171. นายเด๊ะซามัน ยูโซ๊ะ
2. นายดอเลาะ สะหัดอีตา
ที่ประชุม

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2

-เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ 6
เรื่อง อื่น ๆ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีเรื่องอื่น ๆ โปรดยกมือ ครับ
ประธานสภาเทศบาลฯ
เชิญ นายแวฮาซัน แวหะยี สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1
นายแวฮาซั น แวหะยี
เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ คณะผูบ้ ริหารฯ และสมาชิกสภา
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 เทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผม นายแวฮาซั น แวหะยี สมาชิก
สภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 มีเรื่องอยากฝากไปถึงผู้บริหารฯ มีความเป็นห่วง
เป็นใยในการทางานของลูกจ้างภาคสนาม ไม่ว่าจะเป็นลูกจ้างเก็บขยะ หรือ
ลูกจ้างถางหญ้า ในการดูแลสวัสดิการ หรือค่ารักษาพยาบาลต่าง ๆ กรณี ที่
ลูกจ้างเหล่านี้เกิดอุบัติเหตุ ก็อยากฝากไปถึงผู้บ ริหารฯว่า จะท าอย่างไรให้
บุคคลเหล่านี้ ได้รับสวัสดิการในการรักษาพยาบาล กรณีที่เกิดอุบัติเหตุ ไม่
ว่าในเรื่องการทาประกันอุบัติเหตุ หรือทาประกันรถทุกคันของเทศบาลเมือง
สะเตงนอก ขอบคุณครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีเรื่องอื่น ๆ โปรดยกมือ ครับ
ประธานสภาเทศบาลฯ
เชิญ นายอนันต์ ฮะ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2
นายอนั น ต์ ฮะ
เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ คณะผูบ้ ริหารฯ และสมาชิกสภา
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 เทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผม นายอนั น ต์ ฮะ สมาชิกสภา
เทศบาลฯ เขตที่ 2 จากที่ผมได้ลงพื้นที่พบปะกับประชาชน และได้อ่านจาก
คอมเม้นท์ในเพจเทศบาลเมืองสะเตงนอก ก็เหมือนกับที่ท่านนายกฯ ได้แถลง
นโยบาย ว่าตอนนี้เราเป็นสังคมเมืองแล้ว เพราะการขยายตัวจากเทศบาล
นครยะลา สู่เทศบาลสะเตงนอกอย่างรวดเร็ว ปัจจุบันก็ได้มีการถมดินอย่าง
กว้างขวาง เพื่อท าการก่อสร้างที่พักอาศัย หรือกิจการอื่น ๆ แต่การถมดิน
ดังกล่าว นั้น ปัจจุบันยังไม่เป็นไปตามหลักวิชาการ เพื่อให้การถมดินในเขต
เทศบาลเมื อ งสะเตงนอก เป็ น ไปโดยถู ก ต้ อ งตาม พ.ร.บ.การถมดิ น พ.ศ.
2543 จึงอยากให้ทางผู้บริหารฯ บังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการ
ป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึน้ ตามมาในอนาคต อย่างเช่น เมื่อวานฝน
ได้ตกลงมาประมาณ 30 นาที ผมก็ได้รับการแจ้งจากชาวบ้าน หมู่ 9 ว่า น้า
/ท่วมขังเพราะการ...

-18ท่วมขังเพราะการระบายน้าไม่ทัน ซึ่งอาจเป็นสาเหตุหนึ่งจาการถมดินที่ไม่
เป็ น ไปตามหลั ก วิ ช าการ กระผมอยากฝากให้ ผู้ บ ริ ห ารฯ ก าชั บ เจ้ าหน้ า ที่
ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามกฎหมายข้างต้นอย่างเคร่งครัด ขอบคุณครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีเรื่องอื่น ๆ โปรดยกมือ ครับ
ประธานสภาเทศบาลฯ
เชิญ นายดอเลาะ สะหัดอีตา สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2
นายดอเลาะ สะหัดอีตา
เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ คณะผูบ้ ริหารฯ และสมาชิกสภา
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 เทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผม นายดอเลาะ สะหัดอีตา สมาชิก
สภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 มีเรื่องนาเรียนต่อผู้บริหารฯ ดังนี้
1. เรื่องรถกู้ชีพกู้ภัยของเทศบาล ชาวบ้านฝากมาว่า เวลาเกิดเหตุ แล้วรถของ
เทศบาลไม่สามารถใช้การได้ ต้องใช้บริ การรถจากที่อื่น ก่อนที่จะซ่อม อยาก
ให้เปลี่ยนคันใหม่ได้แล้ว ฝากคณะผูบ้ ริหารฯด้วยครับ
2. อยากให้จะให้ผบู้ ริหารฯได้ซ่อมแซมถนนผังเมือง 4 ซอย 6 เพราะว่า
ตอนนี้หน้าฝน ถนนเป็นหลุม เป็นบ่อ เวลาฝนตกน้าท่วมเสมอกับหลุม ทาให้
รถและผู้คนสัญจรไปมาลาบาก ขอบคุณครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีเรื่องอื่น ๆ โปรดยกมือ ครับ
ประธานสภาเทศบาลฯ
เชิญ นายเด๊ะซามัน ยูโซ๊ะ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3
นายเด๊ะซามัน ยูโซ๊ะ
เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ คณะผูบ้ ริหารฯ และสมาชิกสภา
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 เทศบาลฯ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน กระผม นายเด๊ะซามัน ยูโซ๊ะ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณท่านนายกฯ ท่านรอง
นายกฯ และคณะผู้บ ริหารฯทุก ท่าน ที่ท่านได้เคร่งในการทางาน เนื่องจาก
วันนี้อยากจะมาสอบถาม เรื่อง เวรยามที่อยู่ในสานักงานเทศบาลของเรา แต่
ก่อนที่ผมจะถาม ท่านรองนายกฯได้ดูแลอยู่แล้ว ก็ขอบคุณคณะผู้บริหารฯ
ทุกท่านครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีเรื่องอื่น ๆ โปรดยกมือ ครับ
ประธานสภาเทศบาลฯ
เชิญ นายมะสดี หะยี ย ะปาร์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1
นายมะสดี หะยี ย ะปาร์ เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ คณะผูบ้ ริหารฯ และสมาชิกสภา
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 เทศบาลฯ ตลอดจนผู้เข้าประชุม ทุกท่าน กระผม นายมะสดี หะยี ย ะปาร์
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 มีเรื่องจะสอบถามสภาฯผ่านไปยังผูบ้ ริหารฯ
ดังนี้
/1. ป้ายสานักงาน...

-191. ป้ายสานักงาน และโลโก้เทศบาล ก็อยากจะฝาก ผมเองก็ได้ดู และพี่น้อง
ประชาชนก็ได้ถามหลายๆ ท่าน ที่สานัก งานของเราเปลี่ยนมาเป็นเทศบาล
เมืองสะเตงนอกแล้ว ป้ายเทศบาล และ โลโก้เทศบาล ณ วันนี้ ตกหล่นหาย
อยากจะฝากท่ า นประธานสภาฯ ถึ ง ผู้ รั บ ผิ ด ชอบให้ ไ ปตรวจสอบและ
ดาเนินการตัวหนังสือของป้าย และโลโก้ ให้เด่นชัด ชาวบ้านผ่านไปผ่านมาจะ
ได้รวู้ ่านี่คอื เทศบาลเมืองสะเตงนอก ไม่ใช่ อบต.แล้ว
2. ป้ า ยทางเข้ า โรงเรี ย นอนุ บ าล และศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก ที่ ห น้ า อาคาร
ป้องกัน ถ้าเรามาจากตะโล๊ะกือบอ พอก่อนจะถึงสามแยกมันมีทางแยกเข้าไป
โรงเรียนของเรา บางคนพอใกล้ ๆ ถึงซอยปั๊บ ก็เปิดไฟเลี้ยว และรถที่ตามมา
ข้างหลังคิดว่าเราจะเลี้ยวข้างหน้า แต่จริง ๆ ผู้ปกครองที่จะมาส่งลูกหลาน
เลี้ยวขวาเข้าโรงเรียนของเรา ก็เกิดอุบัติเหตุก็บ่อยครั้ง ก็อยากจะฝากให้ผู้ที่
รับผิดชอบตรงนี้ จัดการเรื่องป้ายบอกว่า อีกกี่เมตรถึงทางเข้าโรงเรียนอยาก
ให้มีทั้งสองด้าน ทั้งขาไปและขากลับ จะได้ประหยัดงบประมาณ ว่าตรงนี้มี
โรงเรียน มีผู้คนและรถเข้าออก ตลอดเวลา เพื่อลดอุบัติเหตุ
3. ขยะ และรถขยะ ณ วันนี้ที่ทางคณะของเราเข้ามาก็เดือนเศษ ๆ แล้ว ตั้งแต่
เข้ามาในสานักงานของเรา วันแรกที่เห็น ผม และทุกคนที่เข้ามาก็เห็นรถขยะ
จอดอยู่เฉย ๆ ทั้ง ๆ ที่ขยะเต็มไปหมดใน เทศบาลสะเตงนอกของเรา แต่ที่
สังเกตเห็นชัดเจนเป็นรถใหม่ยังไม่ได้ใช้ มี 2 คัน จอดอยู่ใกล้ ๆ สานักงานของ
เรา อยากจะสอบถามฝ่ายบริหารฯ ผู้ที่รับผิดชอบรถที่ซือ้ มาใช้ หรือซือ้ มาเก็บ
ไว้ แต่ที่รู้เป็นรถที่จอดอยู่ผู้บริหารฯชุดเก่าซื้อมา แต่ก็ไม่เป็นไร เพื่อจะพัฒนา
เมืองสะเตงนอก ของเรา ไม่ว่าชุดไหน ๆ ซื้อมาแล้วก็ต้องใช้ประโยชน์ ไม่ใช่
ตั้งอยู่เฉย ๆ เราจะได้พั ฒ นาต่อไป อยากฝากผู้ บ ริหารฯ หรือผู้รับ ผิด ชอบ
เกี่ยวกับรถขยะนี้ ต่อไปปัญหาขยะอยากให้ฝ่ายบริหารฯ หรือผู้ที่รับผิดชอบ
ดูแลกองสาธารณสุข แก้ปัญ หาขยะ เพราะปัญ หาขยะอยู่ในนโยบายหลัก
แรก ๆ ของเราอยากให้จัดการปัญ หาขยะให้เป็นรูปธรรม ถาวรแบบที่มีคน
ดูแล กากับ จะได้ชัดเจน และจะได้ดียิ่งขึ้น ขอเสริมอีกนิดหนึ่ง ตั้งแต่ผมเข้ามา
หรือไม่ว่าใครก็แล้วแต่ เข้ามาตอนเช้าผมได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของผูท้ ี่เข้า
มาท างานที่นี่ ไม่ว่าลูก จ้างหรือข้าราชการ รู้สึก ว่าจะมาทางานเช้าขึ้น ก็ขอ
ชมเชย ไม่เหมือนเมื่อก่อน ผมก็มาเข้าบ่อยเกือบทุกเช้านะ และขอชมเชยคณะ
ผูบ้ ริหารฯ ขอบคุณครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีเรื่องอื่น ๆ โปรดยกมือ ครับ
ประธานสภาเทศบาลฯ
เชิญ นางสาวนาทั ย อิ น อ่ อ น สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2
/นางสาวนาทั ย อิ น อ่ อ น…

-20นางสาวนาทั ย อิ น อ่ อ น เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ คณะผูบ้ ริหารฯ และสมาชิกสภา
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 เทศบาลฯ ผู้เข่าร่วมประชุม ทุกท่าน ดิฉัน นางสาวนาทั ย อิ น อ่ อ น
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 มีเรื่องนาเสนอ 2-3 ข้อ ดังนี้
1. เมื่อวานนี้ หมู่ 9 ฝนตกหนักมาก ก็มีปัญหาเรื่องคูนาไหลไม่
้
ทัน พอคูน้าไหล
ไม่ทันก็มีปัญ หา คนที่อยู่ที่สูงไม่มีปัญ หา แต่คนที่อยู่ที่ต่า น้าท่วม เมื่อวานที่
ดิฉันลงพื้นที่ อีกอย่างหนึ่ง ตามซอย ถนนหลังอนามัย ถนนหน้าอนามัยคือไม่
เคยขุดลอกคูเลยเป็นปีก็ว่าได้ ดิฉันอยู่ตรงนี้มา 30 กว่าปี จาได้ว่าลอกไปก็
ไม่กี่ครั้งความลาบากก็มาตกเป็นของชาวบ้านทุกที่เลยนะค่ะ และอีกอย่างก็
ต้นไม้ของชาวบ้านที่ปลูกเอาไว้เมื่อก่อนถนนเป็นของชาวบ้านต้นยังเล็กก็ยังไม่
เป็นไร แต่พอต้นไม้โตขึ้น ๆ ก็ขวางทางคูน้า มีหลายซอย หมู่ 9 ที่ต้องดูแล
ฝากไว้ด้วยคะ เรื่องต้นไม้ และคูระบายน้าเราต้องทาก่อนฝนตก ถ้ารอให้ฝน
ตกปัญ หาเกิดทันทีเลยชาวบ้านก็จะเดือดร้อน ฝากสท.เขต 2 ทุกท่านนะค่ะ
เราต้ อ งช่ว ยกั น ดู แ ลและพยายามลงพื้ น ที่ ด้ ว ย ชาวบ้ านล าบาก เรานี่ เป็ น
กระบอกเสียงให้ชาวบ้าน บอกนายกฯ คณะผู้บริหารฯ และเราสมาชิกฯ ต้อง
ช่วยกันทุกคน ณ เวลานี้ก็ไม่นานหรอกค่ะ เราเพิ่งเข้ามาเกือบสองเดือนก็ว่า
ได้ แต่สิ่งที่จะทาได้ในตอนนี้คือ เมื่อชาวบ้านร้องเรียนมา และดิฉันมีดีบ้าง ไม่
ดีบ้าง แต่มีดซี ะมากกว่า
2. ขยะ ตอนนีท้ ี่ลาบากและเป็นหน้าตาของเทศบาลเราคือ ซอยหมู่บ้านแสนดี
ซอยนี้ขยะเยอะมากทั้งที่ว่ารถเก็บทุกวัน แต่ขยะเยอะทุกวัน เราต้องแก้ปัญหา
ให้ได้ เพราะเป็นหน้าตาและหัวใจของเราเทศบาลเมืองสะเตงนอก อีกซอยคือ
ซอยสระน้าพันวา ตรงนี้มีปัญหาอยู่ตลอดและก็เยอะมาก ๆ ดิฉันแทบจะผ่าน
ไม่ได้แล้วนะค่ะ ซอยนั้น เรียกตลอด ต้องดูแลตรงนั้น แต่เราก็ไปเก็บทุกวัน
เช้าก็มี บ่ายโมงก็ มี เพื่อต้องการจะแก้ ปัญ หาตรงนี้ แต่แก้ปัญ หาไม่ได้สัก ที
ฝากกองสาธารณสุขไว้ด้วยนะค่ะ เพราะตรงนั้นประชาชนเยอะ ร้านค้าก็ มี
มาก ช่วยด้วยนะค่ะตรงนี้
3. ไฟฟ้า ในเขต 2 ยอมรับเลยพอมีปัญหาไฟฟ้าเสีย หรือหลอดเสียก็ตามแต่
ก็มีเวรของเขา ดูแลกันทั่วถึง ทุกตรอก ทุกซอย เท่าที่ดิฉันลงพืน้ ที่มา ฝากไว้
ด้วยเขต 1 ไฟฟ้าก็มีปัญหา เมื่อชาวบ้านร้องเรียนมาแล้ว อยากให้มาตามที่
ร้องเรียนไป ก็หายไปหลาย ๆ ต่อหลายวัน ถึงจะกลับมาทาชาวบ้านลาบาก
ร้องเรียนมาแถวซอยปะจูรงมีหลายซอยเลย ดิฉันเข้าไปทุกที่ตามที่ชาวบ้าน
เรีย กมา ดิฉั นคิ ดว่า หากคนเราร่วมมื อร่วมใจกั น อีก ไม่ นานก็ แก้ปั ญ หาได้
ดิฉันมั่นใจ นายกฯคือขวัญใจ กาลังใจ และหน้าตาของเรา ฝากท่านนายกฯ
ด้วยนะค่ะ ขอบคุณค่ะ
/นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์...

-21นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีเรื่องอื่น ๆ โปรดยกมือ ครับ
ประธานสภาเทศบาลฯ
เชิญ นายมะสดี หะยี ย ะปาร์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1
นายมะสดี หะยี ย ะปาร์ เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ คณะผูบ้ ริหารฯ และสมาชิกสภา
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 เทศบาลฯ และผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน กระผม นายมะสดี หะยี ย ะปาร์
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 เพิ่มเติมเรื่อง ขยะ ในหมู่ 8 อย่างที่ทราบกันดี
โควิด ก าลังจะจากเราไป รู้สึก ดีใจมาก ๆ เรื่องขยะในโซนก าปงบูเกะใน ณ
วันนี้เราแก้ปัญหาเฉพาะหน้าโดยใช้วิธีขุดหลุมและฝังกลบ แต่ผมได้ไปประชุม
เมื่ อวานจะมี ก ารเปิ ดหมู่ บ้ าน ในวันพรุ่งนี้ วันที่ 1 มิ ถุ น ายน ก็ อยากจะฝาก
ผู้บริหารฯ หรือผู้ที่รับผิดชอบดาเนินการ พอเปิดหมู่บ้านแล้วผมก็อยากจะให้
มีถังขยะเหมือนเดิมให้เร็วที่สุด และอีกเรื่องที่ตกไป ผมจะพูดเรื่อง ป้ายซอย
อยากให้มีป้ายทุกซอย ในเขตเทศบาลเมืองสะเตงนอก โดยให้เป็นรูป แบบ
เดียวกัน อยากฝากฝ่ายบริหารฯ หรือผูท้ ี่รับผิดชอบ ขอบคุณครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีเรื่องอื่น ๆ โปรดยกมือ ครับ
ประธานสภาเทศบาลฯ
เชิญ นายแวฮาซัน แวหะยี สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3
นายแวฮาซั น แวหะยี
เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ คณะผูบ้ ริหารฯ สมาชิกสภา
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 เทศบาลฯ และผูเ้ ข้าร่วมประชุม ทุกท่าน กระผม นายแวฮาซั น แวหะยี
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 มีเรื่องเพิ่มเติม ดังนี้
1. ชาวบ้าน หมู่ 8 ฝากขอบคุณทางผู้บริหารฯ และหัวหน้าส่วนราชการ ที่ผ่าน
มา เรื่องของการปิดหมู่บ้านในเรื่องของโควิด-19 ที่ห่วงใยชาวบ้านในหมู่ 8
2. สืบเนื่องจากวันที่นายกฯแถลงนโยบายต่อสภาฯ เรื่องรถขยะ ขณะนี้จอด
อยู่ข้างศูนย์เด็ก ฯ ดูแล้วไม่สวยงาม และกระทบต่อสุขภาวะของเด็ก ๆ เรา
อยากฝากผู้บริหารฯ ให้พิจารณาเรื่องนีโ้ ดยเร่งด่วนด้วย ขอบคุณครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีเรื่องอื่น ๆ โปรดยกมือ ครับ ไม่มี
ประธานสภาเทศบาลฯ
เชิญ เลขานุการสภาฯ ชีแ้ จงเรื่อง กระทู้ถาม
นายมาหะมะรอสีดี อุชะมิ
เลขานุการสภาฯ

เรียน ท่านประธานสภาฯ คณะผูบ้ ริหารฯ และสมาชิกสภาฯ ที่เคารพ ทุกท่าน
เกี่ยวกับกระทู้ถาม ตามที่ประธานสภาฯ ได้มอบหมาย ขอชีแ้ จง ดังนี้
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ซึ่งได้แจกให้ท่าน
สมาชิกสภาฯไปแล้ว ตั้งแต่คราวประชุมสภาเทศบาลฯ ครั้งแรก
/หมวด 7 กระทูถาม...

-22หมวด 7 กระทูถาม
ขอ 87 กระทู้ถ าม คือ คาถาม ซึ่งสมาชิกสภาทองถิ่นตั้งขึ้น เพื่ อ
สอบถามผูบริหารทองถิ่น เกี่ยวกับข้อเท็จจริง หรือนโยบายอันเกี่ยวกับงานใน
หน้าที่ของผูบริหารทองถิ่น
ขอ 88 กระทู้ถาม มี 2 ประเภท คือ
(1) กระทูถามทั่วไป
(2) กระทูถามดวน
ขอ 89 กระทู้ถามแต่ละกระทู้ นั้น ใหผูตั้งกระทู้ถาม ตัง้ คาถาม และ
ซักถามไดแต่เพียงผูเ้ ดียว การตัง้ กระทู้ถาม อนุโลมใชตามแบบทายระเบียบนี้
ขอ 90 กระทู้ถาม ต้องไมมีลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้
(1) มีขอความเชิงประชด เสียดสี หรือแกลงกลาวใสราย
(2) เคลือบคลุม หรือเขาใจยาก
(3) ในเรื่องที่ไดตอบแล้ว หรือไดชีแ้ จงแลววาไม่ตอบ หรือที่ตกไป
(4) เปนเรื่องที่มปี ระเด็นคาถาม ซ้ากับกระทูถามซึ่งมีผู้เสนอมากอน
(5) เพื่อใหออกความเห็น
(6) ในปญหาขอกฎหมาย
(7) ในเรื่องไมเปนสาระสาคัญ
(8) เพื่อทราบกิจการสวนตัวของบุคคลใด ๆ เวนแตที่เกี่ยวกับงานใน
หน้าที่ราชการ
วรรคสอง กระทูถามที่มีลักษณะตามวรรคหนึ่งถือเป็นกระทู้ถามที่
ต้องหามไมให้ถาม หาม ประธานสภาทองถิ่นบรรจุกระทู้ถามที่มีลักษณะตาม
วรรคหนึ่งเขาระเบียบวาระการประชุม และเมื่อ ประธานสภาทองถิ่นวินิจฉัย
ว่าเปนกระทู้ ถามที่มีลักษณะตามวรรคหนึ่ง ใหกระทู้ถามนั้นตกไป คาวินิจฉัย
ของประธานสภาทองถิ่นในเรื่องนีใ้ หเปนที่สุด
ขอ 91 กระทู้ถามซึ่งต้องหาม ตามขอ 90 (3) (4) นั้น จะตั้งถามขึ้น
ใหมไดในเมื่อมีสาระสาคัญต่างกัน หรือเหตุการณในขณะที่มีกระทู้ถามครั้ง
นั้นไดเปลี่ยนแปลงไปจากเมื่อมีกระทูถามครัง้ กอน
ขอ 92 การตัง้ กระทู้ถามทั่วไป ให้เสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือ ยื่นตอ
ประธานสภาท้องถิ่น โดยมีขอความเปนคาถามในขอเท็จจริง หรือนโยบาย
ของผูบริหารทองถิ่น
วรรคสอง ขอเท็จจริงที่อางประกอบกระทูถามทั่วไป ต้องเปนขอเท็จ
จริงที่ผูตั้งกระทูถามรับรองวา ถูกตอง แมไมไดยืนยันรับรองไวในกระทูถาม
/ทั่วไปก็ตาม...

-23ทั่วไปก็ตาม และถาจาเปนจะตองมีคาชี้แจงประกอบก็ให ระบุแยกเปนสวน
หนึ่งตางหาก
วรรคสาม คาถาม ขอเท็จจริง ตลอดจนคาชี้แจงประกอบ ตองไม
ฟุมเฟอย วกวน ซ้าซาก หรือมีลักษณะเปนการอภิปราย
ขอ 93 การตั้งกระทู้คาถามด่วนเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับประโยชน์ สาคัญ
ขององค์ ก รปกครองสวนทองถิ่ น หรือ เหตุ ฉุ ก เฉิ น ที่ มี ค วามจ าเป็ น รีบ ดวน
เพราะเปนภัย สาธารณะหรือกระทบกระเทือนตอความสงบเรียบรอยหรือ
ศีลธรรมอันดีของประชาชนอยางรายแรง ซึ่งผูบริหารท้องถิ่นจะตองรีบชี้แจง
หรือ ดาเนินการโดยทันที
วรรคสอง ในกรณีที่สงสัย ใหเปนอานาจของประธานสภาทองถิ่นที่จะ
วินจิ ฉัยว่า กระทู้ถามนั้น เป็นกระทูถามทั่วไปหรือกระทู้ถามด่วน
ขอ 94 กระทูถามดวน ใหเสนอลวงหนาเปนหนังสือยื่นตอประธาน
สภาทองถิ่นโดยมี หัวขอเรื่องที่จะตั้งกระทู ถาม ใหประธานสภาทองถิ่นรีบ
จัดสงกระทูถามนั้น ไปยังผูบริหารทองถิ่น เพื่อเตรียมตอบ และให้แจ้งไปด้วย
ว่า ได้กาหนดจะใหผู ตั้งกระทู ถ าม ถามกระทู เรื่องนั้น ในการประชุมครั้งใด
การกาหนดเวลาดังกลาวนั้นให้ประธานสภาทองถิ่นคานึงถึงความสาคัญของ
เหตุการณและความสนใจ ของประชาชน
ขอ 95 กระทูถามทั่วไปให้ประธานสภาท้องถิ่นจัดสงกระทูถามไปยัง
ผูบริหารท้องถิ่น เพื่อเตรียมตอบ และใหบรรจุเขาระเบียบวาระภายในเจ็ดวัน
นับแตวันที่สง่ กระทู้ถามไปยังผูบ้ ริหารท้องถิ่น
ขอ 96 เมื่อถึงระเบียบวาระสาหรับกระทู้ถาม ใหประธานสภาทองถิ่น
อนุญาตใหถามไป ตามลาดับ
วรรคสอง ถามีกระทูถามดวน ใหประธานสภาทองถิ่นอนุญาตให้ถาม
ก่อนตามลาดับความเร่งด่วน ของกระทูถามดวน ในการถามไมใหชี้แจงหรือ
อานคาชีแ้ จงประกอบ
ขอ 97 ผูตั้งกระทูถาม มีสทิ ธิถอนกระทู้ถามของตนเมื่อใดก็ได เมื่อ
ถอนกระทูถามแลว ใหประธานสภาทองถิ่นจาหนายกระทูถามนั้น และหามผู
ตั้งกระทู้ถามนั้น ยื่นกระทูถามในเรื่องเดียวกัน นั้นอีก
วรรคสอง เมื่อถึงระเบียบวาระสาหรับกระทูถาม ถาผูตั้งกระทู้ถามไม่
ถามหรือไมอยูในที่ประชุมสภาทองถิ่น ใหถือวาไดถอนกระทูถามนั้น
วรรคสาม ถาสมาชิกภาพของผูตั้งกระทูถามสิน้ สุดลง ใหถือวา กระทู
ถามนัน้ ตกไป
/ขอ 98 เมื่อผูบริหาร…

-24ขอ 98 เมื่อผูบริหารทองถิ่นไดตอบกระทูถามแลว ผูตั้งกระทูถามมี
สิทธิซักถามไดอีกสามครั้ง เว้นแต่จะขอซักถามต่อไป เพราะคาตอบยังไม
หมดประเด็นที่ซักถามและประธานสภาทองถิ่นอนุญาต
วรรคสอง การซักถามนั้น ผู ตั้งกระทู้ถามสิทธิที่จะชี้แจงขอเท็จจริง
ประกอบไดเทาที่จาเปนแตตอง ไมเปนการอภิปราย
วรรคสาม ผูบ ริหารทองถิ่นมีสิท ธิที่จะไมตอบกระทู้ถามเมื่อเห็นว่า
เรื่องนั้น ๆ ยังไมควรเปดเผย เพราะเกี่ยวกับประโยชน์สาคัญของทางราชการ
ในกรณี ที่ ไ มตอบกระทู ถ ามใหผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น แจงให สภาทองถิ่ น ทราบ
ภายในกาหนด เวลาตามขอ 95
ขอ 99 ผูบ ริหารทองถิ่นจะขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามในที่ป ระชุม
สภาทองถิ่นก็ได แตตองชี้แจงเหตุผลในที่ประชุมสภาทองถิ่นและใหแจงดวย
วาจะตอบเมื่อใด
วรรคสอง หากสภาทองถิ่ น เห็ น วา ระยะเวลาที่ ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น
กาหนดแจงตอบกระทู้ตามวรรคหนึ่ง นานเกินไป สภาทองถิ่นจะมีมติกาหนด
ใหผูบริหารตอบกระทู้ถามก่อนนั้นก็ได
ขอ 100 ในการประชุมสภาทองถิ่นครั้งหนึ่ง สมาชิกสภาทองถิ่นคน
หนึ่ งจะตั้งกระทู ถ าม เกิ นกวาหนึ่งกระทู ไมได เว้นแต่ ป ระธานสภาทองถิ่ น
อนุญาต
ขอ 101 กระทูถามที่ผบู ริหารทองถิ่นยังไมไดตอบใหระงับไปเมื่อ
(1) ครบอายุของสภาทองถิ่น
(2) มีการยุบสภาทองถิ่น
(3) ปดสมัยประชุมสภาทองถิ่น
(4) ผูบริหารทองถิ่นพนจากตาแหนง
ขอ 102 เมื่อประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัด ไดรับข้อสอบ
ถามจากสมาชิก สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามมาตรา 32 แหงพระราช
บัญญัติองคการบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 ใหจัดสงขอสอบถามนั้นไปยัง
ผู้วาราชการจังหวัด หรือหั วหนาหนวยงานราชการ ตามกฎหมาย วาดวย
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน ภายในสามวันนับแตวันที่ไดรับขอสอบถาม
จากสมาชิก สภาองคการบริหารสวนจังหวัด และใหกาหนด วัน เวลา ที่จะ
ตอบขอสอบถามในการประชุมสภาคราวใดไวดวย
วรรคสอง กรณีผวู ่าราชการจังหวัด หรือหัวหน้าหน่วยงานราชการมา
ชีแ้ จงด้วยวาจา หากยังไมหมด ประเด็นที่สอบถาม และประธานสภาองคการ
/บริหารส่วนจังหวัด...
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ข้อ 102 เป็นขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ครับมีทั้งหมด 15 ข้อ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ ขอบคุณครับ เชิญ ผู้บริหารฯ ชีแ้ จงเกี่ยวกับข้อนาเสนอ ครับ
ประธานสภาเทศบาลฯ
นายเสรี เรืองกาญจน์
นายกเทศมนตรีฯ

เรียน ประธานสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก และสมาชิกสภาเทศบาลเมือง
สะเตงนอก ที่เคารพ ข้าราชการ ทุกท่าน กระผม นายเสรี เรืองกาญจน์
นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก ก่อนอื่น ต้องขอขอบคุณสมาชิกสภาฯ ทุก
ท่าน ที่ได้ข้อเสนอแนะมากมาย กระผมก็ดีใจนะครับ ว่าสมัยนี้ ยุคนี้มีสมาชิก
สภาฯ ที่อยู่ใกล้ชิดกับชาวบ้าน ทาให้ชาวบ้านกล้าที่จะเสนอข้อคิดต่าง ๆ ใน
การแก้ปัญหา ผมมั่นใจว่า คนรู้ดีที่สุดคือคนในพื้นที่ แล้วมาให้สมาชิกคุยใน
สภาฯ ปี ห นึ่ งเราประชุ ม สภาฯไม่ กี่ ค รั้ง ก็ ต้ อ งบอกเพื่ อ ให้ ผู้ บ ริห ารฯ ได้ ท า
หน้าที่ มีอะไรในสภาฯแห่งนี้ ก็เป็นสิทธิของท่าน ผมก็ยินดีด้วยความเคารพ
เราจะได้ทางานร่วมกัน บ้างครั้งผู้บริหารฯ ข้าราชการ อยู่ในออฟฟิ ศไม่ได้ลง
พื้ น ที่ เ ท่ า กั บ สมาชิ ก สภาฯ ฉะนั้ น มี อ ะไรในสภาฯแห่ ง นี้ ก็ ม าพู ด คุ ย เพื่ อ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน ผมเข้าใจว่า ผู้บริหารฯ และข้าราชการทุ กท่าน
เปิดใจกว้างในเรื่องการรับปัญหาต่าง ๆ วันนี้ก็เป็นวันหนึ่งที่ ได้มีข้อเสนอแนะ
สมาชิก สภาฯ หลาย ๆ เรื่อ งที่ ท่ านสมาชิก สภาฯ ได้น าเสนอ ให้ ผู้บ ริห ารฯ
ด าเนิ น การ อย่ า งที่ ผ มบอก เราอาจมี ค วามคิ ด แตกต่ า งกั น แต่ มี เ รา
จุดมุ่งหมายเดียวกัน เพื่อนาพาสะเตงนอก สู่เทศบาลเมื องสะเตงนอก ให้ได้
เราเป็นเทศบาลเมืองสะเตงนอกมานานแล้ว แต่การยอมรับของคนในพื้นที่
ภาคประชาชนและส่วนราชการภายนอกยังน้อยอยู่ ผมขอชี้แจงตามที่ท่าน
สมาชิกฯ นาเรียนในสภาฯ เป็นข้อ ๆ ดังนี้
1. สวัสดิการของพนักงานที่ได้ทางานเทศบาล กี่เคสมาแล้ว อย่างเคส
พนั ก งานเราที่ ท าความสะอาดตกรถ ไปรั ก ษาพยาบาลและเสี ย ค่ า
รัก ษาพยาบาล 18,000 บาท ในส่ ว นนี้ คิ ด ว่ า ปี 2565 เราจะท าประกั น
พ.ร.บ.รถของเทศบาลฯ ทุกคัน เพื่อเป็นสวัสดิการ เราอาจจะมองข้ามว่ารถ
เทศบาลเป็ น รถราชการแล้ ว ก็ รั บ ปากว่ า จะดู แ ลเรื่ อ งท า พ.ร.บ.นี้ ในปี
งบประมาณ 2565 ก็อีกประมาณ 2 -3 เดือน ขอขอบคุณสมาชิกที่นาเสนอ
เรื่องนีค้ รับ
2. การถมที่ในเขตเทศบาล การถมที่เป ็นปัญหาใหญ่ที่สุดในเทศบาล
เมืองสะเตงนอก เพราะเกิดจากสถานประกอบการขยายตัวจากเทศบาลนคร
/ยะลาสู่เทศบาลเมือง...
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ใหญ่ จะอยู่สะเตงนอก ไม่ว่าจะเป็นหมู่ 3 หมู่ 9 หมู่ 10 หมู่ 12 หมู่ 4 หมู่ 1
หมู่บ้านหลาย ๆ พื้นที่ ตอนนี้ ลามไปหมู่ 2 แล้ว หมู่ 5 ก็ มีแล้ว อย่างที่รู้ว่า
คนที่ มาที่ หลังก็ จะถมที่สู งกว่าคนที่อาศัย อยู่ก่ อน ฉะนั้น อยากให้ รก.ผอ.
กองช่า ง ช่ วยดู แ ล พ.ร.บ.การถมที่ ก่ อ น ว่ าจะบั งคั บ ใช้อ ย่ างไรในพื้ น ที่ ก็
สามารถแก้ปัญหาเกี่ยวกับน้าท่วมได้เลย ถ้าเราวางแผนระยะยาวในการถมที่
ปัญหาน้าขังก็จะลดลง ฝาก ผอ.กองช่าง ช่วยดูแล ตามที่ ท่านสมาชิกสภาฯ
เขต 2 ที่ เ สนอแนะเรื่ อ ง พ.ร.บ.การถมที่ เราต้ อ งบั ง คั บ ใช้ ใ ห้ ไ ด้ ต้ อ ง
ขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่ง
3. รถกู้ชีพกู้ภัย เรื่องนี้เราคุยกันมาพอสมควรแล้วว่า ของเทศบาล
เมืองสะเตงนอก ท าไมเราไม่ มีสัก ที เราต้องอาศั ย แม่ก อเหนี่ ย ว แม่ ทับ ทิ ม
หรือ อปท.ข้างเคียง ฉะนั้นเทศบัญญัติปี 2565 ผมว่าจะใส่เข้าไปรถกู้ชีพกู้ภัย
ก็ต้องฝากสมาชิกสภาฯ ในเรื่องรถกู้ชีพกู้ภัยนี้ อย่างน้อย ๆ ก็เป็นการบริการ
ในพืน้ ที่เรา จะได้ไม่ต้องรอหน่วยงานอื่น ส่วนจะกี่คัน คงต้องดูงบประมาณกับ
ปลัดเทศบาลอีกครั้งหนึ่ง แต่ว่าต้องใส่ในเทศบัญญัติฯ เราพยายามเรื่องของ
กู้ชีพกู้ภัยนี้มาหลายปีแล้ว ไม่สาเร็จสักที รถกู้ชีพกู้ ภัยมีอยู่คันที่ดับเพลิง พา
ไปไหนก็อายคนเขา ก็จะดาเนินการให้มีบริการในพืน้ ที่เราให้ได้
4. เรื่อง ซ่อมแซมถนนผังเมือง 4 ซอย 6 ผอ.กองช่างประเมินราคาได้
เลยระหว่างทางโค้งนั้น ว่าจ้างเหมาใช้งบประมาณเท่าไร ส่วนนั้นจะเทปู น
เพราะผมลงไปดูพื้นที่มาแล้ว บ้านเขาซักผ้า ถ้าเราใช้แอสฟัลท์ก็จะเป็นหลุม
เป็นบ่ออีก เพราะไม่มีความทนทาน ฝาก ผอ.กองช่างด้วยนะครับ ตรงนี้จะ
แตกไม่ได้ช่วงระหว่างที่มปี ัญหาใส่คอนกรีตเข้าไป ฝากด้วยนะครับ
5. เวรยาม ผมจะเอาจริงจัง เพราะว่า วันแรกผมก็เข้ามาเซ็นชื่อ ก็ไม่
มีใครมาสักคน แต่ปลัดก็มา ผมก็ขอความร่วมมือหัวหน้าส่วน ปลัด รองปลัด
และผอ.แต่ละกองให้กาชับเจ้าหน้าที่เรา เดือนหนึ่งแค่ครั้ง หรือสองครัง้ เองมา
เข้าเวรยามโดยเฉพาะกลางคืน ถ้าไม่มี ตชด. พื้นที่เราน่ากลัวทันที ผมก็ได้ยิน
คาพู ดมาว่า ทาไมเราต้องเข้าเวรยามด้วย เมื่อมี ตชด. เราต้องแยกส่วนให้
ออกนะครับ ถ้ามีการพูดคุยอย่างนี้ ผมจะเชิญมาพูดคุยทาความเข้าใจตัวต่อ
ตัวเลย ขอความร่วมมือหัวหน้าส่วน ปลัด รองปลัด และผอ.แต่ละกอง ถ้ามี
ใครไม่มาก็ให้บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผม ต้องทานะครับขนาดเทศบาล
นครยะลายั ง ท าเลยเวรยามทุ ก กอง เขากว้ า งกว่ า เราเป็ น สิ บ เท่ า แต่ ไ ม่
อันตรายเท่าเรา แต่วัฒนธรรมที่เราทากันมานานคือแค่มาเซ็นชื่อเสร็จแล้วก็
/กลับ ก็เลยต้องมีการปรับ...
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จับ ผิดกันนะครับ เรามาคิดช่วยกันให้สะเตงนอก เป็นเทศบาลเมืองให้ได้ ก็
ฝากนะครับ รายชื่อมีอยู่ในมือแล้ว 4 ท่าน คิดว่าช่วงบ่ายจะเรียกคุยที่เซ็นชื่อ
แล้ ว ไม่ ได้ เข้ าเวร ในเมื่ อ ผมมา 3 ทุ่ ม กว่า ๆ ก็ ไ ม่ อ ยู่ แ ล้ ว คื อ เซ็ น ชื่ อ ตอน
6 โมงก็กลับยาวเลย ไม่ใช่ว่าเราแข็งนะเดือนหนึ่งเข้าเวรยามครั้งหนึ่งเข้าไม่ได้
ก็หนักเกินไปหรือเปล่า ก็ไม่รู้จะพูดยั งไงแล้ว แต่เมื่อวานนี้ผมมาน้องก็เข้าเวร
ยามกันเยอะ กลางวันไม่ค่อยมีปัญหาเท่ากลางคืน ก็ฝากด้วยครับ
6. ป้ายชื่อเทศบาล ด้านหน้าสานัก งานตามที่ท่านสมาชิกสภาฯ ได้
เสนอมา ก็ได้นั่งคุยกับกองช่าง ว่า โครงสร้างเดิมยังเป็น อบต. ทาอย่างไรให้
เขาเรียกว่าเทศบาลเมืองสะเตงนอกให้ได้ เราต้องเปลี่ยนโฉมเทศบาลเมือง
สะเตงนอกใหม่สักที ก็ให้กองช่างออกแบบ ตอนนี้อยู่ระหว่างออกแบบ และ
ประเมินราคา คงไม่นานก็จะแล้วเสร็จ ก็จะเปลี่ยนโฉมใหม่ไปเลย เพื่อให้สม
กับเป็นเทศบาลเมืองสะเตงนอก ส่วนสีกาแพง ก็เป็นโฉมของสะเตงนอก 20
ปี ที่แล้ว ส่วนนีก้ ็ไม่มีอะไรมากมาย คิดว่าทางกองช่าง ไปจัดการส่วนที่จาเป็น
ให้มันดีขึน้
7. ป้ายทางเข้าโรงเรียนอนุบาล และศูนย์เด็กเล็ก ตามที่ท่านสมาชิกฯ
เสนอมา ก็ดีมากเลยซึ่งบางครั้งเราก็มองไม่เห็นแต่มีประโยชน์มาก ป้ายใน
ชุมชน 100 เมตร ก่อนจะเข้าโรงเรียนเราจะทาป้ายแบบคงทนถาวรเลย ส่ วน
เรื่องขยะขอพูดสุดท้าย
8. คูระบายน้า หลังอนามัย ตามที่ท่าน สท.เขต 2 เสนอมา ก็ดีครับ
อย่างที่ท่านบอกฝนตกน้าก็เข้าบ้านแล้ว สิ่งเหล่านี้บางครั้งผมก็มองไม่ทั่วถึง
บางทีผมไปเขต 1 บ้าง เขต 2 บ้าง เขต 3 บ้าง ขอบคุณสาหรับข้อมูล อาทิตย์
นีก้ ็จะทาหนังสือไปยัง อบจ.ยะลา เพื่อขอใช้รถแมคโคร ส่วนรถเจซีบี มี 2 คัน
ทางกองช่าง จะทาสรุปแผนอย่างชัดเจนว่า วันไหน เข้าที่ไหน และหากท่าน
สท.อยากจะให้ขุดคูไหน ซอยไหน ขอให้ส่งข้อมูลรายละเอียดมาให้ทาง กอง
ช่าง ได้เลย เพื่อจัดทาแผนการ ดาเนินงานว่า เดือนนี้ สัปดาห์นี้ เข้าหมู่ไหน
เพื่อที่ท่าน สท.จะได้ลงพื้นที่พร้อมกัน เพราะท่านจะรู้เส้นทางของน้าเป็นอย่าง
ดี เมื่อมีปัญหาหน้างานจะแก้ปัญหาได้ เราจะได้ทางานร่วมกัน ท่านนาข้อมูล
ไปให้ผมโดยตรง ผมก็ต้องเรียกคุยกับ ผอ.ช่าง และผูร้ ับชอบ
9. ป้ายซอย ผมเห็นด้วยอย่างยิ่งเลย เพื่อเป็นการปรับปรุง ถ้ามีการ
ระบุชัดเจน อย่างเช่น แถวตือเบาะ ถ้าเราเอาเลขคู่ เลขคี่ซ้ายขวานี่ มันจะง่าย
สาหรับคนที่มา หรือบุรุษไปรษณีย์ แต่ก่อนที่เขาจะเขียนชื่อซอยมันจะมีที่มาที่
/ไป อย่างเช่น ป้ายชื่อ...

-28ไป อย่างเช่น ป้ายชื่อซอยศจีอุทิศ นีส้ มมตินะครับ คนชื่อศจีเป็นคนอุทิศให้ ถ้า
เราจะไปเปลี่ยนเป็นตือเบาะ 1 เขาอาจจะไม่ให้ เพราะซอยทุกซอยก็มีที่มาที่ไป
อาจจะมีการประชุมแล้วใช้เป็น ตือเบาะ 1 แล้ววงเล็บว่า ศจีอุทิศ ได้มั้ย ชื่อ
เดิมดีอยู่แล้ว แต่ชื่อใหม่นี้เพื่อให้หาง่าย ก็ต้องมีการพูดคุยในพื้นที่ กลัวจะมี
การไม่เข้าใจกัน ก่อนจะมีการประชุมทาแผน ก็จะให้มีการประชาคมในพื้นที่
และจะให้ทางชมรมโต๊ะอิหม่าม ได้ประชาสัมพันธ์ และให้เจ้าหน้าที่ไปชี้แจง
อีกครั้งหนึ่ง
10. ขยะ อย่างที่เราบอกว่า เป็นนโยบายหลักที่ผมต้องดูแลเรื่องขยะ
ให้ ไ ด้ ภายใน 3 เดื อ น ผมเข้ า มาท างานวั น นี้ เ ป็ น สั ป ดาห์ ที่ 3 ที่ มี อ านาจ
หลังจากแถลงนโยบาย วันที่ 17 ผมมีอานาจเต็มที่ วันนี้ผมจะเรียกพนักงาน
ขับรถ และพนักงานเก็บขยะทั้งหมดมาประชุมที่เทศบาลเพื่อกาหนดแนวทาง
เก็บขยะใหม่ คือจะเอาใหม่ทั้งหมดไม่เอาแบบเดิม ๆ เรื่องเวลาก็จะเอาใหม่
ผมถามที่ผ่านมา เขาเริ่ม 7 โมงครึ่ง แต่ผมจะเอา 6 โมงเลย วันนี้จะประชุม
บ่ ายสอง เทศบาลนครยะลาเขาเริ่ ม ตี 4 สะเตงนอกอาจจะติ ด ละหมาด
6 โมงเช้า ต้องเริ่มแล้วโดยใช้เครื่องสแกนเป็นตัวกาหนดเวลา ในการทางาน
สายหลักต้องเริ่มเก็บแล้ว ส่วนจะสลับกันอย่างไรผมจะหาวิธีการให้เพราะว่า
ต้องจัดการให้ได้ และในซอยจะทาอย่างไร บางพื้นที่ เขาขยายเมืองมากขึน้ มี
การตั้งถั งขยะขนาดใหญ่ ที่ใช้รถขนก็หลายจุด เมื่อวานก็ขอผมมา 2 จุด ที่
ปลัดอบจ. กับหลักห้า ทางกองร้อยเขาขอมา เพราะใส่ในถังไม่พอ ขยะที่เรา
ขุดหลุ มในวันนั้น หมู่ 8 พรุ่งนี้ เขาเปิดหมู่บ้ านแล้ว ขยะเราต้องดาเนินการ
โดยเร็วให้เผาก่อนแล้วให้เอารถเจซีบีไป กลบทิ้งเลยขยะมูลฝอยที่เราไม่ได้เอา
ไปไหนเพราะกลัวเรื่องโควิด ความจริงผมไม่อยากใช้ถังขยะเลย ในเขต 1 พอ
มี ถั ง ขยะมั น สะสมพอเต็ ม ล้ น ถนนแล้ ว ดู ส กปรก ให้ ป ระชาสั ม พั น ธ์ แถว
ตือเบาะ แถวหมู่ 12 ให้ใส่ถุงไว้หน้าบ้าน แต่ทุกสิ่งทุกอย่าง อยู่ที่พนักงานของ
เราหากเก็ บ ทุก วันผมมั่นใจว่า เขาไม่ทิ้งตรงไหนหรอก ดูจากเทศบาลนคร
ยะลา ถนนผังเมือง 4 จนถึงห้าแยกถังขยะไม่มีเลย ส่วนใหญ่จะเป็นถังสีอยู่
หน้าบ้านตัวเอง แต่ทุกสิ่งทุกอย่างต้องเก็บให้ตรงเวลา และต้องเก็บทุกวันถ้า
เราทาได้อย่างนี้ ผมมั่นใจว่าชาวบ้านสะเตงนอกของเราให้ความร่วมมืออย่าง
แน่นอน ปีนตี้ ้องชมเชยกองสาธารณสุข อัตราการเก็บเงินก็เพิ่มมากขึน้ จากปี
ที่ แล้ ว ผมส ารวจแล้ วได้ 3 แสน 2 หมื่ น กว่าบาท แล้ ววัน นี้ เราได้ ป ระมาณ
3 แสนห้ า อี ก 3 – 4 เดื อ นข้ า งหน้ า คงได้ 4 แสนกว่ า ก็ ต ามที่ บ อกการ
ทางานต้องมีเป้าหมาย ปีหน้าผมจะบอกเป้าหมายชัดเจนว่า เทศบาล
/สะเตงนอก ต้อง…

-29สะเตงนอก ต้ อ งเก็ บ ให้ ไ ด้ เท่ า ไหร่ ต้ อ งมี เป้ า หมายที่ ชั ด เจน รู้ ว่ า ยั ง มี อี ก
ประมาณ 45 เปอร์เซ็น ที่เรายังไม่ได้ไปเก็บ ผมมั่นใจชาวบ้านยินดี เดือนละ
20 บาท แต่อยู่ที่การบริการของพวกเรา ก็ขอเวลานิดหนึ่ง วันนี้เวลาบ่ายสอง
ผมจะเร่งแบ่งสายการท างาน ที่แล้วมารถบางคันมันไม่พอกับ ขยะที่มี และ
ค่ า บริ ก ารอาจจะเพิ่ ม ขึ้ น ให้ เหมาะสมกั บ ค่ า บริ ก ารอย่ า งเช่ น อบจ.เขา
ประสานกับผมเมื่อวาน เขายินดีที่จะจ่ายแต่ขอให้เราบริการดี ที่ตลาด อบจ.
ในส่วนของรถที่จอดอยู่ 2 คัน เดือนมิถุนายนนี้น่าจะจบ อย่างที่ผม
บอก ถามผมเองก็ไม่อยากใช้เพราะรถไม่ถูกเป้าหมายที่ชัดเจน เพราะว่า อัด
ท้าย แต่ย กข้างสูงเกินไป ถ้าเอารถนี้ไปปรับ แต่งเป็นแสน ถามน้องเขาว่าที่
บันได เขาไม่กล้ากลัวว่า เวลารถวิ่งมันสูงเกินไปกระโดดไม่ถึง ต้องเสริมบันได
ลงมาอีก 2 ขั้น ยกขยะแล้วมันหนักจากที่ใช้คนงาน 3 คน ต้องเพิ่มเป็นคันละ
5 คน อยู่ข้างบน 2 คน อยู่ข้างล่าง 3 คน ประมาณนั้น ทาให้ลาบากขึน้ แต่ใน
เมื่อซื้อมาแล้ว ต้องใช้ อย่างที่ท่านบอกซื้อมา 3-4 เดือนแล้ว เมื่อไฟท์บังคับ
แล้วก็ต้องใช้ แต่สมัยผมซือ้ รถขยะจะไม่มีการเอาขยะเมื่อ 20 ปีที่แล้วมาใช้ผม
จะเป็ น อั ด ท้ ายให้ ห มด สอบถามล่าสุ ด ถ้ าเปลี่ ย นโครงสร้างเป็ นอั ด ท้ ายใช้
งบประมาณ 8 แสน เกือบหนึ่งล้าน ถ้าใช้งบประมาณขนาดนั้นผมก็ต้องทนใช้
ไปแบบนีแ้ หละ โซนที่เหมาะกับรถ 2 คันนี้ คือโซนที่ไม่มีถังขยะ ใช้วิธีการโยน
เอา สองคันนี้มันสูงมาก ไม่เหมาะกับ คนท างานอายุ 45 ปีขึ้นไป เพราะมัน
หนัก ถ้าไปคิดอย่างอื่นรถนี้ใช้ไม่ได้ เอาจริง ๆ ผมไม่อยากใช้เลย อย่างที่ท่าน
สท.ว่ า รถเราจอด 4-5 เดื อ นเมื่ อ ไม่ ใ ช้ มั น ก็ จ ะมี ปั ญ หา กั บ คนซื้ อ และ
กรรมการตรวจรับก็จะมีปัญหาหมด เมื่อเราทางานร่วมกันแล้ว หากมีอะไร
เราก็ ต้องช่วยดูแลกัน ผมดูแลพวกท่าน พวกท่านก็ ช่วยดูแลผมด้วย คิดว่า
เดือนหน้าคงใช้ได้เพราะจะเปิดรับพนักงานขับรถ คงจะแล้วเสร็จ ครับในเรื่อง
ของขยะ
11. สุดท้ายเรื่องไฟฟ้า ผมเข้ามางานไฟฟ้าก็ทางานเป็นรูปธรรมมาก
ขึ้ น เป็ น ระบบมากขึ้ น ต้ อ งขอชื่ น ชม มู ฮั ม หมั ด ซานู ซี ช่ า งไฟกองช่ า ง ที่
ติ ด ตามเรื่ อ งนี้ ดี ม าก แจ้ ง ปุ๊ บ ซ่ อ มปั๊ บ สท.ทุ ก ท่ า นถ้ า มี ส่ ว นไหนของท่ า น
สมาชิก สภาฯ ท่านส่งให้ผมโดยตรงเลย ผมจะได้ส่งไปยั งไลน์ของกลุ่มงาน
ไฟฟ้า เขาจะได้ดาเนินการ ผมดูแล้ววันหนึ่งเขาซ่อมได้ 10 ดวงขึ้นไปก็โอเคนะ
ครับ เมื่อก่อน 2-3 ปีที่ผ่านมาผมเห็นซ่อม 2 ดวง แล้วเว้นไปจอดรถไกล ๆ
แล้วกลับมายังเทศบาล แต่ตอนนี้ไม่มีแล้ว ถ้ามีผมต้องเรียกพูดคุย
สุดท้ายเรื่องเกี่ยวกับกรมป่าไม้มีหนังสือแจ้งขอความร่วมมือ ร่วมกัน
/กิจกรรมปลูกต้นไม้...

-30กิจกรรมปลูกต้นไม้ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราช
พิธีบรมราชาภิเศก“ร่วมใจไทยปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 100 ล้านต้น”
ขอความร่วมมือบุคลากรทุกฝ่ายเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ โดยพร้อมเพรียงกัน
ในวันที่ 8 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. เจอกันที่เทศบาล และจะไปปลูก
ต้นไม้ที่สนามกีฬาที่ กก.ท.มอบให้เราแล้วพื้นที่ด้านหลังเทศบาล ขอความ
ร่วมมือสมาชิกสภาฯด้วยนะครับ สวมเสื้อเหลืองมาร่วมกันปลูกต้นไม้ ก็ขอ
ชีแ้ จงตามที่ท่านสมาชิกสภาฯได้บอกนะครับ ขอบคุณครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิ ก สภาเทศบาลฯ ท่ า นใดมี เ รื่ อ งอื่ น ๆ โปรดยกมื อ เชิ ญ ครั บ
ประธานสภาเทศบาลฯ
ไม่มี ผมในฐานะประธานสภาฯ ขอขอบคุณทุกท่านที่มาประชุมในวันนี้ อย่าง
พร้อมเพรียงกัน และขอให้ช่วยกันดูแล ช่วยกันขอพรให้ทุกคน ในหมู่ 8
ปลอดภัยจากโควิด-19 ขอปิดการประชุม
ที่ประชุม

รับทราบ
ปิดประชุม เวลา 13.50 น.
(ลงชื่อ)

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นายมาหะมะรอสีดี อุชะมิ)
เลขานุการสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
รายงานการตรวจสอบ
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 (ครั้งที่ 2) ประจาปี 2564
ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564
ของคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
เสนอ สภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
********************
1. ต้นเรื่อง
สภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก ได้มกี ารประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก สมัยประชุม
สามัญ สมัยที่ 1 (ครั้งที่ 2) ประจาปี 2564 เมือ่ วันจันทร์ที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564
2. ข้อเท็จจริง /ความเห็นของคณะกรรมการฯ
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ฯ ได้ก าหนดตรวจสอบรายงานการประชุมสภา
เทศบาลฯ ดังกล่าวข้างต้น เมื่อวันจันทร์ที่ 14 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น. – 16.00 น.

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก จานวน 30 หน้า แล้ว เห็นว่า ถูกต้องและครบถ้วนตรงตาม
ที่ได้มกี ารประชุมทุกประการ
3. ข้อระเบียบ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 หมวด 2 การประชุม ข้อ 33
4. ข้อพิจารณา /ข้อเสนอแนะ
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม จึงขอรายงานมายัง สภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
เพื่อดาเนินการต่อไป
(ลงชื่อ)
ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายมะสดี หะยียะปาร์)
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก เขต 1
(ลงชื่อ)
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายแวฮาซัน แวหะยี)
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก เขต 1
(ลงชื่อ)

คณะกรรมการตรวจรายงานฯ/เลขานุการ

(นายอนันต์ ฮะ)
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก เขต 2
การรับรองรายงานการประชุม
สภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก ได้มมี ติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 (ครั้งที่ 2) ประจาปี 2564 เมื่อวันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564
แล้ว
ในคราวประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก สมัยประชุม สามัญ สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 1 )
ประจาปี 2564 . เมื่อวันจันทร์ที่
เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564

(ลงชื่อ)
ผูร้ ับรองรายงานการประชุม
(นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์)
ประธานสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก

