
บันทึกข้อความ 
 

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

ที่ ยล ๕๒๙๐๑.๑/ 14     วันท่ี   3  กันยายน   2562 
 

เรื่อง    ขอความรว่มมอืประชาสัมพันธ์รายงานผลการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  สมัยประชุม  

          สามัญ  สมัยที่ 3  (ครั้งที่ 1 )  ประจ าปี  2562 
 

เรียน   หัวหน้าศูนย์ขอ้มูลข่าวสาร 
 

สิ่งที่สง่มาด้วย 1. ประกาศสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  จ านวน    1    ฉบับ 

  2. รายงานการประชุมสภาฯ    จ านวน    1    ชุด 
     

ตามที่ สภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  ได้เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  สมัย

สามัญ  สมัยที่ 3  ประจ าปี  2562  ตั้งแต่วันที่  ๑ - 30  สิงหาคม  ๒๕62   มีก าหนดไม่เกิน  30 วัน  ซึ่ง

ได้ด าเนินการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  สมัยสามัญ  สมัยที่ 3 / 2562  (ครั้งที่ 1)  ไปแล้ว  

จ านวน  1  ครั้ง  เมื่อวันที่  20  สิงหาคม  ๒๕62  และ ได้ผ่านการรับรองรายงานการประชุม  ในการ

ประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  สมัยประชุมสามัญ   สมัยที่ 3  (ครั้งที่ 2)  ประจ าปี  2562  เมื่อวันที่  

28  สิงหาคม  2562  เป็นที่เรียบร้อยแลว้   นั้น   
    

  ในการนี้  สภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  จึงขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์รายงานผลการ

ประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ 3  (ครั้งที่ 1 )  ประจ าปี  2562  ดังกล่าว  

ลงเว็ปไซต์  www.satengnok.go.th  ให้ทราบโดยทั่วกัน  รายละเอียดปรากฏ ตามสิ่งที่สง่มาด้วยนี้ 
 

  จงึเรียนมาเพื่อพิจารณาด าเนนิการตอ่ไป 

 

 
 

                         (นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์) 

                                ประธานสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


 

 

 

 

 

ประกาศสภาเทศบาลเมอืงสะเตงนอก 

เรื่อง  รายงานผลการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 1)  

ประจ าปี  2562 

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

ตามที่ สภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  ได้เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  สมัย

สามัญ  สมัยที่ 3  ประจ าปี  2562  ตั้งแต่วันที่  ๑ -  30  สิงหาคม  ๒๕62  มีก าหนดไม่เกิน  30 วัน  ซึ่ง 

ได้ด าเนินการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  สมัยสามัญ  สมัยที่ 3 / 2562 (ครั้งที่ 1)  เมื่อวันที่  20  

สิงหาคม  ๒๕62  ไปแล้ว นั้น   
 

บัดนี้  การประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก   สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 1)    

ประจ าปี  2562  ได้ผ่านการรับรองรายงานการประชุม  ในการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  สมัย

ประชุมสามัญ  สมัยที่ 3  (ครั้งที่ 2)  ประจ าปี  2562  เมื่อวันที่  28  สิงหาคม  2562  เป็นที่เรียบร้อย

แล้ว   รายละเอียดตามรายงานการประชุมฯ ที่แนบท้ายนี้  
 

จงึประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน  
 

                     ประกาศ   ณ  วันที่    3   เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 

 

      

                         (นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์) 

                                ประธานสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก 

สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ 3  (คร้ังท่ี  1 )  ประจ าปี  2562 

วันอังคารที่   20   เดือน  สิงหาคม   พ.ศ. 2562   เวลา  09.00  น. 

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก 

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

รายชื่อผู้มาประชุม 
 

1.  นายอับดุลอาซิซ     หะยีปิยวงศ์  ประธานสภาเทศบาลฯ    

2.  นายอดุลย์               แวโวะ     รองประธานสภาเทศบาลฯ 

3.  นายอับดุลนาเซร์      ฮะ      สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1      

4.  นายบากอรี             บาเก็ง   สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 

5.  นายสุกรี   เจ๊ะเงาะ    สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 

6.  นายปฐม                ปันสรณะ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 

7.  นางอุมาพร             ใจแผ้ว   สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 

8.  นายสมชัย               หติานุกูล  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2     

9.  จ่าสิบเอก วรดร       รอดทุกข์  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 

10. นายดอเลาะ            สะหัดอีต า  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 

11. นายอับดุลเลาะ        กาซอ    สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 

12. นายเพาซี              มะเด็ง   สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 

13. นายเด๊ะซามัน  ยโูซ๊ะ   สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 

14. นายอิทธินันท์        สาเฮาะ   สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 

15. นายมาหะมะรอสีดี  อุชะมิ   เลขานุการสภาเทศบาลฯ 
 

รายชื่อผู้ไม่มาประชุม 

1.  นายบัญชา               ศริิ   สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2  (ลากิจ)  

2.  นายเด๊ะซามัน  ยโูซ๊ะ   สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3     - 
 

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 

1.  นายเกษมสันต ์                 สาแม   นายกเทศมนตรี 

2.  นายสมาน            หะยีดอปอ   รองนายกเทศมนตรี 

3.  นายศราวุธ อับดุลกอเดร์ ยานยา        รองนายกเทศมนตรี 

4.  นายถาวร   นวลปาน  รองนายกเทศมนตรี 

5.  นายบพิตร   อินทราช     ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

6.  นายอับดุลวาหะ  ตาเละ   เลขานุการนายกเทศมนตรี   

7.  นางสาวรอฮานี  จารู   เลขานุการนายกเทศมนตรี   

/8.  นางนริศรา... 
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8.  นางนริศรา   สาและ   ผูอ้ านวยการกองคลัง 

9.  นายกาแมน   อาดหมาด  ผูอ้ านวยการกองช่าง 

10. นางศรันยา   ปูเตะ   หน.ฝ่ายฯ  รก.ผูอ้ านวยการกองสาธารณสุข 

11. นางสาวศุภสิรา      มะแซ   หน.ฝ่ายส่งเสริมฯ  รก.ผูอ้ านวยการกองการศกึษา 

12. นายบรรจง   ศรสีุข   หน.ฝ่ายอ านวยการ รก.หัวหนา้ส านักปลัด  

13. นางสาวสริิรัตน์  โชติสวัสดิ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการ 

14. นายธิตวิัฒน์   ดอเลาะ   นิตกิร ช านาญการ 

15. นางสาวสุกัลยา  สมถวนิช  เจ้าพนักงานธุรการ ช านาญงาน 

16. นางสาวไซละห์  สอนฮุง   เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน 
 

หมายเหตุ  ผูม้าประชุม    15 คน  ผูไ้ม่มาประชุม  1 คน 

  ผูล้าประชุม    1      คน  ผูเ้ข้าร่วมประชุม          16 คน 
 

นายมาหะมะรอสีดี   อุชะมิ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ที่อยู่ในประชุมครบองค์ประชุม  ขอเรียนเชิญ 

เลขานุการสภาเทศบาลฯ ท่าน ประธานสภาเทศบาลฯ ด าเนนิการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป ครับ   
 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ เรียน  คณะผูบ้ริหารฯ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  พนักงานเทศบาลฯ และผู้เข้า       

ประธานสภาเทศบาลฯ  ร่วมประชุม ทุกท่าน  กระผม  นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์  ประธานสภา 

เทศบาลฯ  บัดนี้  ถึงเวลาประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก และมีท่าน

สมาชิกสภาเทศบาลฯ อยู่ในที่ประชุม  13  คน  ถือว่า  ครบองค์ประชุม  ขอ

เปิดการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ 3 

(ครั้งที่ 1)  ประจ าปี  2562  ในวันอังคารที่  20  เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2562

เวลา  09.45  น.   ณ   หอ้งประชุมสภาเทศบาลเมอืงสะเตงนอก 
 

ระเบียบวาระที่  1  เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์   -นายบัญชา   ศิร ิ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2  ขอลากิจ  

ประธานสภาเทศบาลฯ             
 

มติท่ีประชุม   รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 2  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมือง  

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ สะเตงนอก  สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 (คร้ังที่  1)  ประจ าปี  2562  

ประธานสภาเทศบาลฯ  เมื่อวันพฤหัสบดีที่   24  เดือน  มิถุนายน   พ.ศ. 2562   ตามเอกสาร 

ส าเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก สมัยประชุมสามัญ  

สมัยที่  2  ประจ าปี  2562 (ครั้งที่ 1)  วันที่  24  เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2562   

ซึ่งได้จัดส่งใหท้่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ เป็นการล่วงหน้าแล้ว     

/เพื่อให้ท่านสมาชิก... 
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เพื่อให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว ตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. 

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

สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด  มีข้อแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติ ม  

รายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  ขอโปรดยกมือ  เชิญ นายสุกรี   เจ๊ะเงาะ  

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต  1      
 

นายสุกรี   เจ๊ะเงาะ  เรียน   ท่านประธานสภา เทศบาลฯ  คณะผู้บ ริหารฯ  และสมาชิก

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต  1 สภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติ  ทุกท่าน กระผม นายสุกรี   เจะ๊เงาะ 

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 ท่านประธานสภาฯ ครับ รายงานการประชุม

สภาเทศบาลเมอืงสะเตงนอก สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  2  ประจ าปี  2562 

(ครั้งที่  1)  วันที่   24  เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2562  มีความผิดปกติ  2  

ประเด็น ด้วยกันนะครับ 

ประเด็นแรก การกรายงานการประชุม ที่ไม่ครบถ้วนตามที่ ท่าน 

สมาชิกสภาฯ ได้อภปิราย ข้อความค าพูดของแต่ละท่าน ไม่ครบ  จริง ๆ แล้ว

ข้อความต่าง ๆ ที่สมาชิกสภาฯ ได้มาพูดที่ประชุมสภาแห่งนี้ ล้วนแต่เป็น

ค าพูดที่ส าคัญอย่างยิ่ง  อย่างที่กระผม ได้พูดในการประชุมครั้งที่แล้ว

ประมาณ   10-15  นาที การบันทึกออกมาครั้งแรกตามฉบับนี้ เหลือ 8-10  

บรรทัด ไม่น่าเชื่อ หลักส าคัญที่ได้พูด ได้ตัดออกไป ที่ท่านถือนั้นเป็นฉบับที่ 2 

ผมได้ส่งให้ท่านเลขาฯ หรือเจ้าหน้าที่ได้แก้ไขแล้ว แต่ว่าก็ยังไม่ครบสมบูรณ์

อย่าลืมนะครับว่าว่า ถ้อยค าต่าง ๆ ที่ได้พูดออกไป ล้วนแต่เป็นความส าคัญ

ของบทบาทหน้าที่ของสมาชิกสภาฯ อย่างยิ่ง อย่างที่ผมให้แก้ไขไปแล้ว ก็ตก

ไปหลายค าเหมือนกัน ไม่ใช่ผมคนเดียว เมื่อตรวจดูให้ดี ทุกคนที่พูด ไม่ครบ

ครับผมมีหลักฐาน พร้อมจะแชร์ให้พวกเราได้ฟัง ท าไมถึงเป็นอย่างนี ้แต่ถ้ามี

การฟ้องร้องขึน้มา พวกเราเสียหายนะครับ ผมคิดว่ารายงานการประชุมฉบับ

นีแ้พร่หลายไปทั่วหมูบ่้านอยู่แล้ว ใครจะรับผิดชอบถ้าเกิดความเสียหายขึน้มา 

เลขาฯ รับผิดชอบไหวมั้ยครับ เพราะฉะนั้น เรื่องเกี่ยวกับรายได้   ถ้ามีผมจะ

ขยายออกไป ตอ่ไป 

 ประเด็นที่ 2. เปิดไปหน้า ตอนที่เสนอมติที่ประชุม ตามที่ ท่านอดุลย ์  

แวโวะ ขออภัยที่ต้องเอ่ยนาม เสนอว่าให้ลงมติการประชุมโดยการยกมือ 

แบบเดิมเช่นที่ผ่านมา  ท่านเข้าใจมั้ยครับ แบบเดิมที่ผ่านมาการยกมือ ท่าน

จะเปิดเผยรายชื่อไม่ได้นะครับ เว้นแตว่่าขานชื่อ มตทิ่านเปิดเผยรายขื่อได้ นี่ 

 

/คือขอ้บกพร่องที่ 2... 
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คือข้อบกพร่องที่ 2  ท่านเลขาฯ บอกว่า คือการชอบธรรมของเลขาฯ เอง 

ถึงแม้มติที่ประชุมออกมาเห็นชอบ ด้วยคะแนนเสียง 8 ที่ไม่เปิดเผยรายชื่อ

และที่ไม่เห็นชอบ  7 เสียง   แปลว่าอะไรครับ 8 เสียง เป็นฝ่ายชนะใช่มั้ยครับ 

แต่ว่า พอดูรายงานการประชุมฯ นี้  รายชื่อเพียบเลยครับ หมายความว่า

อย่างไร ท่านต้องชี้แจงให้ที่ประชุมทราบนะครับ เพราะว่าแต่ถ้าส่งออกไป

จังหวัดนั้น มันเกิดการเสียหายนะครับ หรือว่าเลขาฯ มีอ านาจมากกว่ามติที่

ประชุม นี่คือข้อบกพร่องที่ผมได้เสนอ 2 ข้อ 2 ประเด็น ที่ ได้สังเกตไว้ 

เพราะฉะนั้น รายงานการประชุมสภาฯ ในครั้งนี้ กระผมจึงไม่สามารถรับรอง

รายงานการประชุมครั้งนี ้ได้ ขอบคุณครับ  
 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด  มีข้อแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติม          

ประธานสภาเทศบาลฯ  รายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  ขอโปรดยกมอื  เชญิ นายอับดุลเลาะ   กาซอ 

    สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขต 3    
 

นายอับดุลเลาะ   กาซอ  เรียน   ท่านประธานสภา เทศบาลฯ  คณะผู้บ ริหารฯ  และสมาชิก

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต  3 สภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติ  ทุกท่าน กระผม นายอับดุลเลาะ   กาซอ 

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 3  ขอให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน ได้

เปิดดูในวาระที่ ท่านพูดท่านอภิปรายในวันนั้น เนื่องจากรายงานการประชุม

ครั้งที่แล้วผิดมากเลย ให้ท่านตรวจดูว่า ตรงกับสิ่งที่ท่านพูดมากน้อยแค่ไหน 

ขอบคุณครับ 
  

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด  มีข้อแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติม          

ประธานสภาเทศบาลฯ  รายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  ขอโปรดยกมอื  เชญิ ผูบ้ริหารฯ   
  

นายเกษมสันต ์  สาแม    เรียน   ท่านประธานสภา เทศบาลฯ  คณะผู้บ ริหารฯ  และสมาชิก

นายกเทศมนตรีฯ  สภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติ  ทุกท่าน กระผม นายเกษมสันต ์  สาแม   

นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก  ขอแก้ไขในหน้า 16  บรรทัดที่  3  จาก

ข้อความ “พัฒนาโดยใช้เทศบาลนครยะลา เป็นไกด์ไลน์ คือพัฒนาแบบอย่าง

ค่อยเป็นค่อยไป” เป็น “คณะบริหารฯ จะพัฒนาเทศบาลเมอืงสะเตงนอกโดย

ให้ดูเทศบาลนครยะลา เป็นตัวอย่าง และพัฒนาแบบอย่างค่อยเป็นค่อยไป” 

ขอบคุณครับ และอยากให้เจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติใหถู้กต้องตามระเบียบกฎหมาย

ต่อไป 
 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด  มีข้อแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติม          

ประธานสภาเทศบาลฯ  รายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  ขอโปรดยกมอื  เชญิ นายอดุลย์   แวโวะ   

สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขต 3    
/นายอดุลย์   แวโวะ... 



-5- 
 

นายอดุลย์   แวโวะ  เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกรอง

รองประธานสภาฯ ในฐานะ สภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติ  ทุกท่าน กระผม นายอดุลย์   แวโวะ 

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 3   รองประธานสภาฯ ในฐานะสมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 3  กระผมจะกลับไปที่ 

เดิมตามที่เพื่อนสมาชิกสภาฯ ได้เสนอมา เนื่องจากผมเป็นผู้เสนอในการลง

มติครั้งที่แล้ว  หน้า 17 ท้าย ๆ กระผมได้เสนอให้มีการลงมติโดยการยกมือ

แบบเดิมเช่นที่ผ่านมา พอมีมติอย่างนี้ สรุปสุดท้ายคือว่ามีกี่เสียง เท่านั้นเอง 

เจตนารมณ์ของผมเป็นอย่างนั้นครับ แต่ว่า เมื่อมีรายชื่อออกมาเช่นนี้ จะต้อง

เป็นแบบเปิดเผยและขานชื่อนะครับ การยกมือทุกครั้งที่ผ่านมา สรุปว่ามีกี่

เสียง จะไม่มีรายชื่อผูอ้อกเสียง ผมขอให้พิจารณาด้วยนะครับ เนื่องจากว่าไม่

ถูกวัตถุประสงค์ที่ผมได้น าเสนอ และได้ลงมติไปแล้ว  8  ต่อ  7  เสียง ผม

ไม่ได้กลัวว่าชื่อของผมจะออกไปตรงไหน แต่ว่ามันผิดเจตนารมณ์ของผม คือ

ว่าครั้งนี ้ผมจะไม่รับรองรายงานการประชุม ผมขอเสนอแค่นี้ครับ 
 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด  มีข้อแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติม          

ประธานสภาเทศบาลฯ  รายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  ขอโปรดยกมอื  เชญิ นางอุมาพร   ใจแผ้ว   

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2    
 

นางอุมาพร   ใจแผ้ว    เรียน   ท่านประธานสภา เทศบาลฯ  คณะผู้บ ริหารฯ  และสมาชิก

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต  2 สภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติ  ทุกท่าน ดิฉัน นางอุมาพร   ใจแผ้ว   

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต  2  ดิฉันจ าได้ ดิฉันได้เข้าประชุม  ณ วันนั้น

เหมือนกัน ตอนนั้นที่ ท่านวรดร ได้เสนอคือ ให้ยกมือและขานชื่อแต่ละท่าน 

นั่นคือ ญัตติของท่านวรดร  ซึ่ง ท่านเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงว่าเมื่อลงมติ

แล้วยังสามารถบันทึกรายชื่อตามท้ายได้ เพื่อให้เป็นประโยชน์แก่การบริหาร

กิจการสภาฯ ดิฉันจะเสนอในครั้งแรกเหมือนกัน ซึ่งดิฉันก็เห็นด้วย ตามที่ 

ท่านวรดร เสนอคือ ให้มีการบันทึกรายชื่อ เพราะดิฉันกลัวเสียสิทธิ ดิฉัน

อยากให้แต่ละท่านได้คิดเหมือนกัน ในเมื่อท่านกล้าที่จะยกมือไม่เห็นชอบ

ท าไม ท่านไม่กล้าที่จะเอ่ยชื่อออกมา ถูกมั้ยค่ะ ท่านก็ต้องรับผิดชอบสิ ในสิ่ง

ที่ท่านยกมือ ไม่ใช่หมายความว่าคนที่เห็นด้วยแล้ว จะต้องไม่ลงช่ือหรือบันทึก

ชื่อเกิดมีปัญหาขึ้นมา ดิฉันจะเอาอะไรไปอ้าง เพราะดิฉันเห็นชอบแต่ไม่ผ่าน 

ขอให้โปรดพิจารณาใหม่นะคะ ม ี 2  แบบ ท่านวรดร เสนอว่าให้มกีารขานชื่อ

เป็นรายบุคคลว่า เห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ กับท่านสมาชิกสภาเขต 3  เสนอ

ว่าให้ยกมือ แต่ท่านเลขานุการสภาฯ ท่านเป็นคนชี้แจงว่า ให้ด าเนินการตาม

มติได้ แต่สามารถบันทึกชื่อตามท้ายได้ ส าหรับดิฉันยกมือวันนั้น เพราะกลัว

เสียสิทธิ ขอย้ า เพราะกลัวเสียสิทธิเกิดมปีัญหาขึน้มาดิฉันก็รับผิดชอบไม่ไหว 

/ดิฉันยกมอื… 
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ดิฉันยกมือ รับผิดชอบนะคะ ในสิ่งที่ดิฉันพูด ดิฉันเห็นด้วยถ้ามีปัญหาก็เรียก

ตามรายชื่อเลย ขอให้โปรดพิจารณา ณ ตรงนีด้้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ 
 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด  มีข้อแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติม          

ประธานสภาเทศบาลฯ  รายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  ขอโปรดยกมอื เมื่อไม่ม ีเชญิเลขานุการสภาฯ  
    

นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะมิ เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ 

เลขานุการสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ ในการจดรายงานการประชุมนัน้ ในรูปแบบของงานธุรการจะมี 

หลายรูปแบบ โดยเฉพาะการจดรายงานการประชุมนี้ สามารถจดถ้อยค าทุก 

ค าก็ได้ ซึ่งเป็นวิธีของทางระเบียบงานสารบรรณ ทีนี้ ในทางกฎหมายการจด

รายงานการประชุม จะต้องครบสาระเพื่อการพิสูจน์ในมติที่ประชุม หรือ

ถ้อยค าต่าง ๆ ไม่จ าเป็นที่ต้องจดทั้งหมด ตรงไหนที่เป็นสาระส าคัญ ตรงนั้น

ต้องบันทึกไว้ ทีนี้ต้องขออภัยอย่างยิ่ง คือ เครื่องบันทึกเสียงของเรามันเสีย

มันแฮงค์ พอแฮงค์ปั้บ เราก็ต้องเอาสาระส าคัญที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ

ได้อภิปรายต้องจดไว้ให้หมด กระผมได้เน้นย้ าเจ้าหน้าที่ว่า อะไรที่เป็นสาระ

ต้องจดให้หมด ตามที่ทุกท่านได้อภิปราย ซึ่งท่านอภิปรายเพราะท่านมีสาระ

ทั้งนั้นละครับ ไม่มีอะไรไร้สาระหรอก ผมก็ใหบ้ันทึก ที่นี้ ผมทราบจากธุรการ

ว่า สมาชิกหลายท่านก็ไปท้วงติงและแก้ไข กระผมก็บอกต้องท าให้ได้ ต้อง

แก้ไขให้ได้ แต่มันแฮงค์จริง ๆ ต้องขออภัย ข้อแรก  ประการที่สอง ในเรื่อง

การประชุมสภาฯ ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  ใน มาตรา 30 

เขียนในพระราชบัญญัติ ออกโดยรัฐสภา ว่า การประชุมสภาเทศบาลฯ ย่อม

เป็นการเปิดเผยตามลักษณะที่จะได้ก าหนดไว้ ในระเบียบข้อบังคับการ

ประชุมสภาเทศบาลฯ ซึ่งการประชุมสภาฯก็ต้องเป็นไปตามข้อบังคับการ

ประชุมสภาฯ เดี๋ยวกระผมจะให้ดูนะครับ ทีนี้ ค าว่าเปิดเผยนี้ มันจะมีวรรค 2 

เขียนไว้ว่า เมื่อนายกเทศมนตรี หรือสมาชิกสภาเทศบาล รวมกันไม่น้องกว่า 

1 ใน  3  ของสมาชิกที่มาประชุมร้องขอให้ท าการประชุมลับ มันจะมี 2 อย่าง 

เท่านั้นครับ แบบลับ กับแบบเปิดเผย  ถ้าลับก็ต้องเสนอเป็นญัตติขึ้นมา หรือ

ท่านนายกเทศมนตรี จะเสนอเป็นญัตติคนเดียวก็ได้ แต้ถ้าเป็นสมาชิกต้อง

เป็น 1 ใน 3 ของสมาชิกที่มาประชุม เสนอเป็นญัตติ  และต้องลงมติว่า จะ

ประชุมลับ หรือไม่ลับ เช่นการประชุมลับนั้น การจดรายกงานการประชุมจะ

เปิดเผยออกข้างนอกไม่ได้ อะไรบ้างที่จะประชุมลับ 1. การอภิปรายเรื่อง

พฤติกรรมความไม่เหมาะสมของสมาชิกสภาเทศบาล เพื่อขับไล่ออกจาก

ต าแหน่ง อันนีล้ับ แตถ่้าการประชุมทั่วไป เปิดเผยครับ หมายความว่า  
 

/สามารถระบุตัวตนได้... 
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สามารถระบุตัวตนได้ ว่าการลงมตินั้น ผู้ใดลงมติเห็นชอบ หรือไม่เห็นชอบ 

แต่ถ้าไม่สามารพิสูจน์ได้  มันจะต้องรับผิดชอบกันทั้งสภา ถ้าเกิดปัญหา 

หมายความว่า ทั้งสภาต้องรับผดิชอบในมตนิั้น และจะเกิดความบกพร่องของ

เลขานุการสภาฯ ครับ เมื่อขึ้นศาลแล้ว เขาจะถามเลขานุการสภาฯ ว่าคุณได้

จดบันทึกมั้ยว่า ใครลงมติ เป็นประการใดบ้าง เรื่องของเรื่องจะตกที่

เลขานุการสภาฯ นี่แหละครับ ว่าคุณไม่สามารถจดบันทึกภาพถ่ายในบันทึก

ได้ว่าใครลงมติ ใครไม่ลงมติ มันเคยมีตัวอย่างของรัฐบาล คือเรื่องหวยบนดิน 

มันไม่ใช่เป็นลับ เปิดเผยของคณะรัฐมนตรี คุกครับ หลายคนคุกครับที่ลงมติ 

แต่ท่านที่ลงมติว่าไม่เห็นชอบด้วยที่จะขึ้นบนดิน โดยเฉพาะอาจารย์วิษณุ   

เครืองาม ไม่เห็นชอบครับ เลยรอดส่วนคนอื่น คุกหมดครับ อันนั้นคือการ

ประชุมเช่นเดียวกับเรา ทีมีมตทิี่ติงว่าจะถูกกฎหมาย หรอืผิดกฎหมาย  ดังนั้น

สรุปว่า การประชุมสภาฯ มี 2 ประเภท เท่านั้น ประชุมลับ กับเปิดเผย ครั้งที่

ผา่นมาไม่มีการเสนอญัตติ เป็นการประชุมลับและไม่ชอบด้วยกฎหมายด้วยที่

จะประชุมลับ เมื่อเป็นการอภิปรายพฤติกรรมเท่านั้น ที่จะประชุมลับได้ แตถ่้า

ประชุมอย่างอื่นต้องเปิดเผย เพราะเวลาเสนองบประมาณต้องแนบใน

รายงานการประชุม มันเปิดเผยครับ แต่เมื่อไหร่ประชุมพฤติกรรมนี่ อันนี ้

ต้องลับ เพราะผู้ที่ถูกอภิปราย อาจจะถูกชาวบ้านกล่าวหาว่าพฤติกรรมไม่ดี

ได้ ต้องเก็บเป็นความลับ แต่จะเปิดเผยได้เมื่อถูกพิจารณาในช้ันศาล หรือ 

ป.ป.ช.ก็ว่ากันไป แต่ทั่วไปประชุมเปิดให้ทราบไม่ได้  แต่ถ้าประชุมเปิดเผย

อย่างนี้  มันจะบกพร่องเลขานุการสภาฯ ที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้  แต่

ประการแรกต้องขออภัย เครื่องมันพังจริง ๆ ผมบังคับให้ ผู้ช่วยเลขาฯ กู้คืน

ให้ได้ แต่มันกู้ไม่ได้จริง ๆ ดังนั้นจึงต้องใช้วิธีทางงานสารบรรณ เอาเฉพาะที่

เป็นสาระส าคัญ ส่วนที่ท่านสมาชิกสภาฯ ได้แจ้งก็ได้บันทึกเพิ่ม ขอบคุณท่าน

ประธานครับ 
 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด  มีข้อแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติม          

ประธานสภาเทศบาลฯ  รายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  ขอโปรดยกมอื เมื่อไม่ม ีเชญิเลขานุการสภาฯ     
 

นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะมิ เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ 

เลขานุการสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ  องค์ประชุมครบ ต่อไปจะขอมตทิี่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลฯ  

ท่านใด  ให้การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก สมัย

ประชุมสามัญ   สมัยที่   2  ประจ าปี  2562 (ครั้งที่  1)  วันที่   24  เดือน 

มิถุนายน  พ.ศ. 2562 โปรดยกมอื  

 

/รายชื่อผูใ้ห้การรับรอง...  
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รายชื่อผู้ให้การรับรอง  มีดังนี ้

  1. นายอับดุลนาเซร์    ฮะ       สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 

 2. นายบากอรี    บาเก็ง       สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 

 3. นางอุมาพร    ใจแผ้ว       สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 

 4. นายสมชัย    หิตานุกูล สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 

 5. จ่าสิบเอก วรดร    รอดทุกข์      สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 

 6. นายปฐม  ปันสรณะ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 

 7. นายอิทธินันท์    สาเฮาะ       สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 3 
 

สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด  ไม่ให้การรับรองรายงานการประชุมสภา

เทศบาลเมืองสะเตงนอก สมัยประชุมสามัญ   สมัยที่  2  ประจ าปี  2562 

(ครั้งที ่1)  วันที ่ 24  เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2562 โปรดยกมอื  

รายชื่อผู้ไม่ให้การรับรอง  มีดังนี ้ 

 1. นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ ์  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 

 2. นายสุกรี           เจ๊ะเงาะ       สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 

 3. นายกราซี     แวนะลัย สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 

 4. นายดอเลาะ    สะหัดอีต า        สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 

 5. นายอดุลย์             แวโวะ           สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 3 

 6. นายอับดุลเลาะ   กาซอ           สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 3 
                                                                  

มติท่ีประชุม   -ผู้ให้การรับรองรายงานการประชุม              7     เสียง 

    -ผู้ไม่ให้การรับรองรายงานการประชุม  6     เสียง 

    -งดออกเสียง               -     เสียง 

เป็นอันว่า  ที่ประชุมมีมติ  ให้การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล

เมืองสะเตงนอก สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  2  ประจ าปี  2562 (ครั้งที่ 1)  

วันที ่ 24  เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2562    
  

ระเบียบวาระที่  3  เรื่อง  กระทู้ถาม 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์  -ไม่มี- 

ประธานสภาเทศบาลฯ 

 

ระเบียบวาระที่  4  เรื่อง  ที่คณะกรรมการสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก ตั้งข้ึนพิจารณา 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ แล้วเสร็จ 

ประธานสภาเทศบาลฯ  -ไม่มี- 

 

/ระเบียบวาระที่  5… 



-9- 
 

ระเบียบวาระที่  5  เรื่อง  ญัตติท่ีเสนอใหม่ 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ 5.1  ญัตติ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณ

ประธานสภาเทศบาลฯ  รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  วาระที่ 1  ขั้นรับหลักการ   

ตามมาตรา  61 ทวิ  และมาตรา  61  ตรี (4)  พระราชบัญญัติ

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

กับ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541  รวมถึงที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 3) 

พ.ศ. 2543  ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการ

ประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. 2547  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2554  

ข้อ 45   (ตามเอกสารร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563  ที่ได้ส่งให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน) ผู้เสนอญัตตินี ้ 

คือ  นายเกษมสันต ์  สาแม  นายกเทศมนตรีเมอืงสะเตงนอก    

พิจารณาวาระที่  1 ขั้นรับหลักการ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ตามข้อบังคับการประชุมสภาฯ 

ข้อ 47 

เนื่องจากสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก จะต้องพิจารณาร่างเทศ

บัญญัติงบประมาณรายจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2563  เป็น  3  วาระ ตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. 

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

การพิจารณาในวาระที่ 1  คือ  การรับหลักการร่างเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ตามข้อบังคับการประชุมสภาฯ 

ข้อ 47  ขอเชิญ  นายเกษมสันต์   สาแม  นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก   

ผูเ้สนอญัตติ  ช้ีแจงหรอืแถลงหลักการและเหตุผล  ขอเรยีนเชิญ      
 

นายเกษมสันต ์  สาแม  เรียน   ท่านประธานสภาเทศบาลฯ  คณะผู้บ ริหารฯ  และสมาชิก

นายกเทศมนตรีฯ  สภาเทศบาลฯ ที่ เคารพ ทุกท่าน  กระผม  นายเกษมสันต ์  สาแม       

นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก  ขอชี้แจงค าแถลงประกอบงบประมาณ

รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ดังนี้ 

     ท่านประธานสภาเทศบาลฯ และสมาชิกสภาเทศบาลเมอืงสะเตงนอก 

บัดนี้ ถึงเวลาที่ คณะผู้บริหารของเทศบาลเมืองสะเตงนอก จะได้เสนอร่าง

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ต่อสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก 

อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองสะเตงนอก จึงขอ

ชีแ้จงให้ท่านประธานสภาเทศบาลฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน ได้ 
 

/ทราบถึงสถานการณ์คลัง... 
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 ทราบถึ งสถานะการคลั ง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการ    

ด าเนนิการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ดังตอ่ไปนี้ 

1. สถานะการคลัง 

         1.1  งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

     ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ณ  วันที่  30  กันยายน พ.ศ. 2562 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลเมอืงสะเตงนอก) มีสถานะการเงนิ 

ดังนี้ 

     1.1.1  เงนิฝากธนาคาร    จ านวน  118 ล้าน 2  แสนกว่าบาท 

     1.1.2  เงินสะสม     จ านวน  48 ล้าน 9 แสนกว่าบาท 

     1.1.3  เงนิทุนส ารองเงนิสะสม    จ านวน  23 ล้าน 7 แสนกว่าบาท 

     1.1.4  รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพัน และยังไม่ได้ 

                     เบิกจ่าย   จ านวน   9  โครงการ   รวม  10 ล้านกว่าบาท 

     1.1.5  รายการที่ได้กันเงินไว้ โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน  

                    จ านวน  25  โครงการ   จ านวน   2 ลา้นกว่าบาท 

             1.2  เงนิกู้คงค้าง     จ านวน  33 ล้านกว่าบาท 

รวมประมาณการรายจ่าย ปี 2563 ตั้งไว้  180 ล้าน 4 แสนกว่าบาท  

มากกว่าปีที่แล้วไม่มาก  ปีที่แล้วประมาณการรายจ่ายไว้  178 ล้าน 8 แสน

กว่าบาท  ส่วนรายละเอียดประกอบปลีกย่อยอื่น ๆ ท่านสมาชิกฯ สามารถดู

ได้จากร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

ทีท่างเจา้หนา้ที่ ได้จัดส่งใหท้่านเป็นการลว่งหนา้แล้ว 
 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มขี้ออภิปรายซักถาม ในวาระนี้ ขอโปรดยกมอื   

ประธานสภาเทศบาลฯ  เชญิ นายอับดุลนาเซร์   ฮะ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
 

นายอับดุลนาเซร์   ฮะ  เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิก  

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต  1 สภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติ  ทุกท่าน  กระผม นายอับดุลนาเซร์   ฮะ 

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต  1  เนื่องจากมีการบันทึกการประชุม  จึงอยากจะ

ขอให้ท่านผู้บริหารฯ ได้ช้ีแจงตัวเลขของงบประมาณให้ครบถ้วนถูกต้อง  เช่น 

1.1.1  เงินฝากธนาคาร   จ านวน  118,263,985.18  บาท  ท่านผู้บริหารฯ 

แจ้งว่า  จ านวน  118 ล้าน 2  แสนกว่าบาท  ซึ่งจะไม่ทราบว่า กว่าไปจ านวน

เท่าไร  ขอบคุณครับ 
 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ เชญิ ผูบ้ริหารฯ     

ประธานสภาเทศบาลฯ   

/นายเกษมสันต ์  สาแม… 
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นายเกษมสันต ์  สาแม  เรียน   ท่านประธานสภาเทศบาลฯ  คณะผู้บ ริหารฯ  และสมาชิก

นายกเทศมนตรีฯ  สภาเทศบาลฯ ที่ เคารพ ทุกท่าน  กระผม  นายเกษมสันต ์  สาแม       

นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก  ขอชี้แจงค าแถลงประกอบงบประมาณ

รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ใหม่ให้ครบถ้วนถูกต้อง ดังนี้ 

1. สถานะการคลัง 

         1.1  งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

     ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ณ  วันที่  30  กันยายน พ.ศ. 2562 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลเมอืงสะเตงนอก) มีสถานะการเงนิ 

ดังนี้  

     1.1.1  เงนิฝากธนาคาร    จ านวน  118,263,985.18  บาท 

     1.1.2  เงินสะสม     จ านวน  48,924,110.91  บาท 

     1.1.3  เงนิทุนส ารองเงนิสะสม    จ านวน  23,791,347.45  บาท 

     1.1.4  รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพัน และยังไม่ได้ 

                     เบิกจ่าย   จ านวน   9  โครงการ   รวม  10,180,198.20  บาท 

     1.1.5  รายการที่ได้กันเงินไว้ โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน  

                    จ านวน  25  โครงการ   จ านวน  2,087,100.00  บาท 

             1.2  เงนิกู้คงค้าง     จ านวน  33,363,542.30  บาท 

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2562  

           ณ  วันท่ี  30  กันยายน  พ.ศ. 2562 

        (1) รายรับจริง    จ านวน  142,401,364.87  บาท  ประกอบด้วย 

             -หมวดภาษีอากร  จ านวน    5,555,181.56   บาท 

             -หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 

            จ านวน       699,535.91   บาท 

            -หมวดรายได้จากทรัพย์สิน   จ านวน       278,676.02   บาท 

             -หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และการพาณิชย์ 

            จ านวน                  0.00   บาท 

             -หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด     จ านวน            3,150.00   บาท 

             -หมวดรายได้จากทุน     จ านวน                  0.00   บาท 

             -หมวดภาษีจัดสรร  จ านวน     49,210,116.38   บาท 

             -หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป     จ านวน    86,654,705.00   บาท 

       (2) เงนิอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 

            จ านวน      2,976,344.00   บาท 
 

/(3) รายจ่ายจรงิ… 
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       (3) รายจ่ายจริง   จ านวน   96,217,559.88  บาท  ประกอบด้วย 

             -งบกลาง   จ านวน    26,222,984.62   บาท 

             -งบบุคลากร      จ านวน    35,179,486.89   บาท 

             -งบด าเนินงาน      จ านวน     24,505,161.00   บาท 

             -งบลงทุน          จ านวน      5,381,429.33   บาท 

             -งบรายจ่ายอื่น      จ านวน                  0.00   บาท 

             -งบเงินอุดหนุน      จ านวน      4,928,498.04   บาท 

       (4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 

            จ านวน      3,004,377.60   บาท 

       (5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงนิสะสม   จ านวน      1,222,000.00   บาท 

       (6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม    จ านวน    0.00   บาท 

    (7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงนิกู้  จ านวน                  0.00   บาท 
 

ค าแถลงงบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

เทศบาลเมืองสะเตงนอก   อ าเภอเมอืงยะลา   จังหวัดยะลา 

 รายรับจริง ปี 2561 ประมาณการ ป ี2562  ประมาณการ ป ี2563  

รายได้ที่จัดเก็บเอง    

  -หมวดภาษีอากร 5,041,885.27 4,650,000.00 4,550,000.00 

  -หมวดค่าธรรมเนยีม ค่าปรับ และใบอนุญาต 1,698,072.28 703,200.00 656,200.00 

  -หมวดรายได้จากทรัพย์สนิ 70,5341.37 351,000.00 421,000.00 

  -หมวดรายได้จากสาธารณโูภคและการพาณิชย ์ 0.00 1,000.00 1,000.00 

  -หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 3,890.00 11,000.00 4,500.00 

  -หมวดรายได้จากทุน 1,000.00 1,000.00 1,000.00 

รวมรายได้จัดเก็บเอง 7,450,188.92 5,717,200.00 5,633,700.00 

รายได้ที่รฐับาลเก็บแล้วจดัสรรให้ อปท.    

  -หมวดภาษีจัดสรร 55,859,017.37 39,170,000.00 48,770,000.00 

รวมรายไดท้ี่รัฐบาลเก็บแลว้จัดสรรให้ อปท. 55,859,017.37 39,170,000.00 48,770,000.00 

รายได้ที่รฐับาลอุดหนนุให้ อปท.    

  -หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 84,455,919.00 134,012,031.00 126,094,385.00 

รวมรายไดท้ี่รัฐบาลอดุหนุนให้ อปท. 84,455,919.00 134,012,031.00 126,094,385.00 

รวม 147,765,125.29 178,899,231.00 180,498,085.00 
 

 

             /ค าแถลงงบประมาณ... 

 



-13- 
 

ค าแถลงงบประมาณ 

                     ประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

รายจ่าย รายจ่ายจริง ปี 2561 ประมาณการ ป ี2562  ประมาณการ ป ี2563  

จ่ายจากงบประมาณ    

  -งบกลาง 32,231,966.85 36,700,451.00 34,686,579.00 

  -งบบุคลากร 38,678,455.99 49,180,820.00 54,327,620.00 

  -งบด าเนนิการ 26,924,745.12 43,681,960.00 47,681,350.00 

  -งบลงทุน 9,771,292.63 42,416,200.00 36,468,736.00 

  -งบเงินอุดหนุน 6,777,592.74 6,919,800.00 7,333,800.00 

รายจ่ายจากงบประมาณ 114,383,990.32  178,899,231.00 180,498,085.00 

รวม 114,383,990.32  178,899,231.00 180,498,085.00 
 

บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

ของเทศบาลเมืองสะเตงนอก   อ าเภอเมืองยะลา   จังหวัดยะลา 
 

ด้าน ยอดรวม 

ด้านบริหารทั่วไป  

    -แผนงานบริหารงานทั่วไป 35,576,220 

    -แผนงานการรักษาความสงบภายใน 961,900 

ด้านบริการชุมชนและสังคม  

    -แผนงานการศกึษา 36,286,850 

    -แผนงานสาธารณสุข 21,224,800 

    -แผนงานสังคมสงเคราะห์ 300,000 

    -แผนงานเคหะและชุมชน 42,283,600 

    -แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 920,000 

    -แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 7,398,136 

ด้านการเศรษฐกิจ  

    -แผนงานการเกษตร 710,000 

    -แผนงานการพาณิชย์ 150,000 

ด้านการด าเนินงานอื่น  

    -แผนงานงบกลาง 34,686,579 

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 180,498,085 
 

 /นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์… 
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นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มขี้ออภิปรายซักถาม ในวาระนี้ ขอโปรดยกมอื   

ประธานสภาเทศบาลฯ  เชญิ นางอุมาพร   ใจแผว้   สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
 

นางอุมาพร   ใจแผ้ว  เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิก  

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต  2 สภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติ  ทุกท่าน  ดิฉัน นางอุมาพร   ใจแผว้ 

  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต  1  การอ่านตัวเลขจ านวนเงิน ถ้ามีเศษจุดทศนยิม 

ต้องอ่านว่า สตางค์  เช่น  1.1.1  เงินฝากธนาคาร  จ านวน  118,263,985.18  

บาท นั้น ต้องอา่นว่า  หนึ่งร้อยสิบแปดล้านสองแสนหกหมื่นสามพันเก้าร้อย- 

แปดสิบหา้บาท สบิแปดสตางค์  ขอบคุณค่ะ 
   

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีขอ้อภปิรายซักถาม ในวาระนี้ ขอโปรดยกมอื

ประธานสภาเทศบาลฯ  เมื่อไม่มี ขอเชิญ เลขานุการสภาฯ 
 

นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะมิ เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ 

เลขานุการสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ  องค์ประชุมครบ ต่อไปจะขอมตทิี่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลฯ  

ท่านใด  อนุมัติเห็นชอบในวาระที่  1  ขั้นรับหลักการ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขอโปรดยกมือ  สมาชิกสภา

เทศบาลฯ ท่านใด  ไม่อนุมัติเห็นชอบในวาระที่  1  ขั้นรับหลักการ ร่างเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ขอโปรดยกมอื   
                                                                  

มติท่ีประชุม -อนุมัติเห็นชอบในวาระที่  1  ขั้นรับหลักการ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์  

(ยกมือทั้งหมด) 

เป็นอันว่า  ที่ประชุมมีมติ  อนุมัติเห็นชอบในวาระที่  1  ขั้นรับหลักการ ร่างเทศ

บัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ 5.2  ญัตติ  เพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศ    

ประธานสภาเทศบาลฯ  บัญญัต ิงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2563  

    จ านวนไม่น้อยกว่า 3  คน  แตไ่ม่เกิน  7  คน ตามข้อบังคับการประชุมสภาฯ  

ข้อ 49 และข้อ 105 (3)   ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เสนอว่า  จะแตง่ตั้ง

คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี

งบประมาณ  พ.ศ.  2563 จ านวนกี่คน  ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลฯ เสนอ  

โปรดยกมอื  เชญิ นายอับดุลนาเซร์   ฮะ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
 

นายอับดุลนาเซร์   ฮะ  เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิก  

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 สภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติ  ทุกท่าน  กระผม นายอับดุลนาเซร์   ฮะ 
 

/สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต  1... 
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                                         สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต  1  ขอเสนอ  จ านวน  5  คน  ขอผูร้ับรอง 
 

ผู้ให้การรับรอง  1.  นายบากอรี    บาเก็ง       สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 

 2.  นางอุมาพร    ใจแผ้ว      สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 

 3.  นายสมชัย    หิตานุกูล      สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 

 4.  จ่าสิบเอก วรดร    รอดทุกข์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2   

 5. นายเพาซี  มะเด็ง  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 3 

 6. นายอิทธินันท์    สาเฮาะ       สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 3 
 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด  มคีวามเห็นเป็นอย่างอื่น ขอโปรดยกมอื

ประธานสภาเทศบาลฯ  เมื่อไม่มี ขอเชิญ เลขานุการสภาฯ 
 

นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะมิ เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ 

เลขานุการสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ  องค์ประชุมครบ ต่อไปจะขอมตทิี่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลฯ   

ท่านใด เห็นชอบให้แต่งตั้ งคณะกรรมการแปรญั ตติร่างเทศบัญญั ติ 

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ. 2563  จ านวน  5  คน 

โปรดยกมือ   สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่ านใด  ไม่ เห็นชอบให้แต่ งตั้ ง

คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ  พ.ศ. 2563  จ านวน  5  คน  โปรดยกมอื 
         

มติท่ีประชุม    เห็นชอบให้ แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ  

    งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  จ านวน 5 คน 

    ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ 
 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ ต่อไปขอเรียนเชญิสมาชิกสภาเทศบาลฯ เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ   

ประธานสภาเทศบาลฯ   ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

โดยขอใหเ้สนอทีละคน พร้อมขอผู้รับรอง จ านวน ไม่นอ้ย  2  คน  ขอเชิญ  

เสนอชื่อ คนที่  1  พร้อมขอผูร้ับรอง   
  

จา่สิบเอก วรดร   รอดทุกข์ เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิก  

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 สภาเทศบาลฯผู้ทรงเกียรติ  ทุกท่าน  กระผม จา่สิบเอก วรดร  รอดทุกข์ 

สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขต  2   ขอเสนอชื่อ  นายอิทธินันท์   สาเฮาะ  

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต  3  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คนที่ 1 ขอผู้รับรอง

ด้วย  
 

/ผู้ให้การรับรอง... 



-16- 
 

ผู้ให้การรับรอง  1.  นายบากอรี    บาเก็ง        สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 

 2. นายอับดุลนาเซร์    ฮะ        สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 

 3. นายปฐม  ปันสรณะ        สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 

 4. จ่าสิบเอก วรดร    รอดทุกข์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2   

 5. นางอุมาพร  ใจแผ้ว  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 

 6. นายเพาซี  มะเด็ง   สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 3 
 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด  มคีวามเห็นเป็นอย่างอื่น ขอโปรดยกมอื

ประธานสภาเทศบาลฯ  เมื่อไม่มี ขอเชิญ เลขานุการสภาฯ 
 

นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะมิ เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ 

เลขานุการสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ  องค์ประชุมครบ ต่อไปจะขอมตทิี่ประชุม  
 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ เชญิ นายอับดุลเลาะ   กาซอ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 3  

ประธานสภาเทศบาลฯ     
 

นายอับดุลเลาะ   กาซอ   เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ 

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 3 ที่เคารพ ทุกท่าน กระผม นายอับดุลเลาะ   กาซอ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  

เขต 3  อยากจะเสนอให้ลงมติที่ประชุม รวดเดียวเลย  เมื่อเสนอชื่อครบแล้ว

ทั้ง 5 คน  
 

นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะมิ เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ 

เลขานุการสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ ทุกท่าน  มันจะผดิระเบียบครับ ตามระเบียบฯ ก าหนดให้คัดเลือก 

คณะกรรมการแปรญัตติฯ ทีละคน พร้อมผู้รับรอง องค์ประชุมครบ ต่อไปจะ

ขอมติที่ ประชุม  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่ านใด เห็นชอบให้แต่ งตั้ ง          

นายอิทธินันท์   สาเฮาะ  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ 

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ. 2563  คนที่  1   โปรด   

ยกมือ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใด ไม่เห็นชอบให้แต่งตั้งนายอิทธินันท์   

สาเฮาะ  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  คนที่ 1  โปรดยกมอื 

รายชื่อผู้เห็นชอบ  มีดังนี ้

  1. นายอับดุลนาเซร์    ฮะ       สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 

 2. นายบากอรี    บาเก็ง       สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 

 3. นายสุกรี  เจ๊ะเงาะ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 

 4. นายกราซี  แวนะลัย สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
 

/5. นายดอเลาะ   สะหัดอีต า... 
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 5. นายดอเลาะ  สะหัดอีต า สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 

 6. นางอุมาพร    ใจแผ้ว       สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 

 7. จา่สิบเอก วรดร    รอดทุกข์      สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 

 8. นายเพาซี  มะเด็ง  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 3  

 9. นายอับดุลเลาะ กาซอ       สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 3 
             

มติท่ีประชุม    -เห็นชอบ  จ านวน        9     เสียง 

    -ไม่เห็นชอบ  จ านวน        -     เสียง 

    -งดออกเสียง  จ านวน        1     เสียง  
 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ ต่อไปขอเรียนเชญิสมาชิกสภาเทศบาลฯ เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ   

ประธานสภาเทศบาลฯ   ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

     คนที่  2  พร้อมขอผู้รับรอง   
  

นายบากอรี   บาเก็ง  เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิก  

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 สภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติ  ทุกท่าน   กระผม นายบากอรี   บาเก็ง 

สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขต  1   ขอเสนอชื่อ  นายอับดุลนาเซร์  ฮะ  สมาชิก

สภาเทศบาลฯ เขต  1  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คนที่ 2 ขอผู้รับรอง

ด้วย  
 

ผู้ให้การรับรอง  1.  นายบากอรี    บาเก็ง        สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 

 2. นายสมชัย  หติานุกูล       สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2  

 3. จา่สิบเอก วรดร    รอดทุกข์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2   

 4. นางอุมาพร  ใจแผ้ว  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 

 5. นายอิทธินันท์ สาเฮาะ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 3  
 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด  มคีวามเห็นเป็นอย่างอื่น ขอเสนอชื่อ พรอ้ม

ประธานสภาเทศบาลฯ  ขอผูร้ับรอง  
 

นายปฐม   ปันสรณะ  เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิก  

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 สภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติ  ทุกท่าน   กระผม นายปฐม   ปันสรณะ 

สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขต  2   ขอเสนอชื่อ  นายอับดุลเลาะ   กาซอ  

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 3  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คนที่ 2 ขอผู้รับรอง

ด้วย  

/นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์... 
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นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ ขอผูร้ับรองด้วย ครับ  

ประธานสภาเทศบาลฯ   
 

นายปฐม   ปันสรณะ  เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิก  

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 สภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติ  ทุกท่าน   กระผม นายปฐม   ปันสรณะ 

สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขต  2   ขอถอนความเห็นครับ   
 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด  มคีวามเห็นเป็นอย่างอื่น ขอโปรดยกมอื

ประธานสภาเทศบาลฯ  เมื่อไม่มี ขอเชิญ เลขานุการสภาฯ 
 

นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะมิ เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ 

เลขานุการสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ  องค์ประชุมครบ ต่อไปจะขอมตทิี่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลฯ   

ท่านใด เห็นชอบให้แต่งตั้งนายอับดุลนาเซร์   ฮะ  เป็นคณะกรรมการแปร

ญัตติร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  

คนที่  2   โปรดยกมือ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใด ไม่เห็นชอบให้แต่งตั้ง

นายอับดุลนาเซร์   ฮะ  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ 

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  คนที่ 2  โปรดยกมอื     

รายชื่อผู้เห็นชอบ  มีดังนี ้

  1. นายอับดุลนาเซร์    ฮะ       สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 

 2. นายบากอรี    บาเก็ง       สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 

 3. นายสมชัย  หติานุกูล  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 

 4. นางอุมาพร    ใจแผ้ว       สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2   

 5. จา่สิบเอก วรดร    รอดทุกข์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 

 6. นายอิทธินันท์         สาเฮาะ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 3 

 7. นายเพาซี  มะเด็ง  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 3  
  

มติท่ีประชุม    -เห็นชอบ  จ านวน        7     เสียง 

    -ไม่เห็นชอบ  จ านวน        -     เสียง 

    -งดออกเสียง  จ านวน        1     เสียง  
 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ ต่อไปขอเรียนเชญิสมาชิกสภาเทศบาลฯ เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ   

ประธานสภาเทศบาลฯ   ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

     คนที่  3 พร้อมขอผู้รับรอง   
  

นายอิทธินันท์ สาเฮาะ  เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิก  

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 3 สภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติ  ทุกท่าน   กระผม นายอิทธินันท์  สาเฮาะ 

/สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขต  3… 
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สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขต  3   ขอเสนอชื่อ  นางอุมาพร   ใจแผ้ว  สมาชิก

สภาเทศบาลฯ  เขต 2  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญั ติ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คนที่ 3 ขอผู้รับรอง

ด้วย  
 

ผู้ให้การรับรอง  1.  นายบากอรี    บาเก็ง        สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 

  2. นายอับดุลนาเซร์ ฮะ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 

 3. นายสมชัย  หติานุกูล       สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2  

 4. จ่าสิบเอก วรดร    รอดทุกข์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2   

 5. นายอิทธินันท์ สาเฮาะ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 3 

 6. นายเพาซี  มะเด็ง  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 3 
 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด  มคีวามเห็นเป็นอย่างอื่น ขอโปรดยกมอื

ประธานสภาเทศบาลฯ  เมื่อไม่มี ขอเชิญ เลขานุการสภาฯ 
 

นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะมิ เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ 

เลขานุการสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ  องค์ประชุมครบ ต่อไปจะขอมตทิี่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลฯ   

ท่านใด เห็นชอบให้แต่งตั้ง  นางอุมาพร   ใจแผ้ว    เป็นคณะกรรมการแปร

ญัตติร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  

คนที่  3  โปรดยกมือ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใด ไม่เห็นชอบให้แต่งตั้ง

นางอุมาพร   ใจแผ้ว   เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญั ติ 

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  คนที่ 3  โปรดยกมอื     

รายชื่อผู้เห็นชอบ  มีดังนี ้

  1. นายอับดุลนาเซร์    ฮะ       สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 

 2. นายบากอรี    บาเก็ง       สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 

 3. นายสมชัย  หติานุกูล  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 

 4. นางอุมาพร    ใจแผ้ว       สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2   

 5. จา่สิบเอก วรดร    รอดทุกข์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 

 6. นายอิทธินันท์         สาเฮาะ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 3 

 7. นายเพาซี  มะเด็ง  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 3  
  

มติท่ีประชุม    -เห็นชอบ  จ านวน        7     เสียง 

    -ไม่เห็นชอบ  จ านวน        -     เสียง 

    -งดออกเสียง  จ านวน        1     เสียง  
 

 

/นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์... 
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นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ ต่อไปขอเรียนเชญิสมาชิกสภาเทศบาลฯ เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ   

ประธานสภาเทศบาลฯ   ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

     คนที่  4  พร้อมขอผูร้ับรอง   
  

นายอับดุลนาเซร์   ฮะ  เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิก  

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 สภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติ  ทุกท่าน   กระผม นายอับดุลนาเซร์   ฮะ 

สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขต  1   ขอเสนอชื่อ  นายบากอรี   บาเก็ง  สมาชิก

สภาเทศบาลฯ  เขต 1  เป็นคณะกรรมการแปรญั ตติร่างเทศบัญญั ติ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คนที่ 4 ขอผู้รับรอง

ด้วย  
 

ผู้ให้การรับรอง  1.  นางอุมาพร  ใจแผ้ว        สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 

  2.  นายสมชัย  หติานุกูล   สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 

 3.  จ่าสิบเอก วรดร    รอดทุกข์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2   

 4.  นายอิทธินันท์ สาเฮาะ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 3   

 5. นายเพาซี  มะเด็ง  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 3  
 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด  มคีวามเห็นเป็นอย่างอื่น ขอโปรดยกมอื

ประธานสภาเทศบาลฯ  เมื่อไม่มี ขอเชิญ เลขานุการสภาฯ 
 

นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะมิ เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ 

เลขานุการสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ  องค์ประชุมครบ ต่อไปจะขอมตทิี่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลฯ   

ท่านใด เห็นชอบให้แต่งตั้ง   นายบากอรี   บาเก็ง  เป็นคณะกรรมการแปร

ญัตติร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  

คนที่  4  โปรดยกมือ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใด ไม่เห็นชอบให้แต่งตั้ง

นายบากอรี   บาเก็ ง  เป็นคณะกรรมการแปรญั ตติร่างเทศบัญญั ติ 

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  คนที่ 4  โปรดยกมอื     

รายชื่อผู้เห็นชอบ  มีดังนี ้

  1. นายอับดุลนาเซร์    ฮะ       สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 

 2. นายปฐม  ปันสรณะ      สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 

 3. นายสมชัย  หติานุกูล  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 

 4. นางอุมาพร    ใจแผ้ว       สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2   

 5. จา่สิบเอก วรดร    รอดทุกข์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 

 6. นายอิทธินันท์         สาเฮาะ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 3 

 7. นายเพาซี  มะเด็ง  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 3  

 /มตทิี่ประชุม… 
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มติท่ีประชุม    -เห็นชอบ  จ านวน        7     เสียง 

    -ไม่เห็นชอบ  จ านวน        -     เสียง 

    -งดออกเสียง  จ านวน        1     เสียง  
 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ ต่อไปขอเรียนเชญิสมาชิกสภาเทศบาลฯ เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ   

ประธานสภาเทศบาลฯ   ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

     คนที่  5  พร้อมขอผูร้ับรอง   
  

นางอุมาพร   ใจแผ้ว  เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิก  

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 สภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติ  ทุกท่าน   ดิฉัน  นางอุมาพร   ใจแผ้ว  

สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขต  2  ขอเสนอชื่อ  นายเพาซี   มะเด็ง  สมาชิกสภา

เทศบาลฯ เขต 3  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คนที่ 5  ขอผูร้ับรองด้วย  
 

ผู้ให้การรับรอง  1.  นายบากอรี    บาเก็ง        สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 

  2.  นายสมชัย  หติานุกูล       สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 

 3. จา่สิบเอก วรดร    รอดทุกข์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2  

 4. นายอิทธินันท์ สาเฮาะ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 3  
 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด  มคีวามเห็นเป็นอย่างอื่น ขอโปรดยกมอื

ประธานสภาเทศบาลฯ  เมื่อไม่มี ขอเชิญ เลขานุการสภาฯ 
 

นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะมิ เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ 

เลขานุการสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ  องค์ประชุมครบ ต่อไปจะขอมตทิี่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลฯ   

ท่านใด เห็นชอบให้แต่งตั้ง  นายเพาซี   มะเด็ง  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ

ร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  คน

ที่  5  โปรดยกมือ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใด ไม่เห็นชอบให้แต่งตั้ง   

นายเพาซี    มะเด็ ง   เป็นคณ ะกรรมการแปรญั ตติ ร่างเทศบัญญั ติ 

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  คนที่ 5  โปรดยกมอื     

รายชื่อผู้เห็นชอบ  มีดังนี ้

  1. นายอับดุลนาเซร์    ฮะ       สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 

 2. นายบากอรี    บาเก็ง       สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 

 3. นายสมชัย  หติานุกูล  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 

 4. นางอุมาพร    ใจแผ้ว       สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2   

 5. จา่สิบเอก วรดร    รอดทุกข์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
 

/6. นายอิทธินันท์   สาเฮาะ... 
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 6. นายอิทธินันท์         สาเฮาะ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 3 

 7. นายอับดุลเลาะ กาซอ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 3  
  

มติท่ีประชุม    -เห็นชอบ  จ านวน        7     เสียง 

    -ไม่เห็นชอบ  จ านวน        -     เสียง 

    -งดออกเสียง  จ านวน        1     เสียง  
 

เป็นอันว่า ที่ประชุมได้มีมติ คัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่าง    

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  จ านวน  

5  คน  ดังนี้ 

   1. นายอิทธินันท์         สาเฮาะ    สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 3 

2. นายอับดุลนาเซร์    ฮะ    สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 

3. นางอุมาพร    ใจแผ้ว    สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 

   4. นายบากอรี    บาเก็ง    สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 

    5.  นายเพาซี  มะเด็ง    สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 3 
 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์    5.3  ญัตติ พจิารณาการก าหนดระยะเวลาการเสนอค าแปรญัตติ

ประธานสภาเทศบาลฯ              งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  2563  ตามข้อบังคับการประชุมสภาฯ  

  ข้อ 45  วรรค 2   ขอให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ เสนอก าหนดระยะเวลา  

 การเสนอค าแปรญัตติฯ (ต้องไม่น้อยกว่า 24  ช่ัวโมง)  เชญิ เลขานุการสภาฯ 
 

นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะมิ เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหารฯ  และสมาชิกสภาเทศบาลฯ 

เลขานุการสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ ตามระเบียบฯ การก าหนดระยะเวลาการเสนอค าแปรญัตติฯ ต้องไม่ 

น้อยกว่า  24  ช่ัวโมง  มีความเห็นว่า ควรรับเสนอค าแปรญัตติฯ ระหว่าง

วันที่  21 – 23  สิงหาคม  2562  เวลา  08.30 น. -16.30 น.  วันละ 8  

ช่ัวโมง เท่ากับ   24  ช่ัวโมง 
 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดมีขอ้เสนอ อภปิรายซักถาม  โปรดยกมอื   

ประธานสภาเทศบาลฯ   ขอเชญิ  นางอุมาพร   ใจแผว้   สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต  2     
 

นางอุมาพร   ใจแผ้ว  เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลฯ  คณะผูบ้ริหารฯและสมาชิกสภาเทศบาลฯ 

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต  2 ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ดิฉัน นางอุมาพร   ใจแผ้ว   สมาชิกสภาเทศบาลฯ   

เขต  2  ขอเสนอ ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติฯ เป็นระหว่างวันที่  21 

– 23  สิงหาคม  2562  ซึ่งครบ  24  ช่ัวโมง ตามระเบียบฯ 
 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดมีขอ้เสนอ อภปิรายซักถาม  โปรดยกมอื   

ประธานสภาเทศบาลฯ   ถ้าไม่มี  เชิญ เลขานุการสภาฯ     

/นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะมิ… 



-23- 
 

นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะมิ เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหารฯ  และสมาชิกสภาเทศบาลฯ 

เลขานุการสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ องค์ประชุมครบ จะขอมตทิี่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด  

    เห็นชอบการก าหนดระยะเวลาการเสนอค าแปรญัตติฯ ระหว่างวันที่ 21 – 23 

    สิงหาคม  2562  ระหว่างเวลา  08.30 น. – 16.30 น.  โปรดยกมอื  ท่านใด  

  ไม่เห็นชอบการก าหนดระยะเวลาการเสนอค าแปรญัตติฯ ระหว่างวันที่ 21 –  

  23  สิงหาคม  2562  ระหว่างเวลา  08.30 น. – 16.30 น.  โปรดยกมอื 

รายชื่อผู้เห็นชอบ  มีดังนี ้

  1.  นายอับดุลนาเซร์    ฮะ       สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 

 2.  นายบากอรี    บาเก็ง       สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 

 3.  นายสมชัย  หติานุกูล  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 

 4.  นางอุมาพร    ใจแผ้ว       สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 

 5.  จ่าสิบเอก วรดร    รอดทุกข์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2   

 6.  นายปฐม  ปันสรณะ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 

 7.  นายเพาซี  มะเด็ง  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 3 

 8.  นายอดุลย์  แวโวะ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 3 

 9. นายอิทธินันท์         สาเฮาะ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 3 

 10. นายอับดุลเลาะ กาซอ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 3  
 

มติท่ีประชุม   -เห็นชอบ  จ านวน     10    เสียง 

    -ไม่เห็นชอบ  จ านวน      -     เสียง 

    -งดออกเสียง  จ านวน      1      เสียง  
 

เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปร

ญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่  

21 – 23  สิงหาคม  2562  เวลา  08.30 น. -16.30 น.  วันละ 8  ช่ัวโมง 

เท่ากับ  24  ช่ัวโมง 

ก่อนที่จะพิจารณาญัตติ ที่  5.4 ขอแจง้ที่ประชุมทุกท่านทราบ เมื่อได้

ก าหนดวันเสนอค าแปรญัตติฯ แล้ว  แจ้งก าหนดประชุมคณะกรรมการแปร

ญัตติฯ คือ วันจันทร์ที่  26  สิงหาคม  2562  เวลา  09.30 น.  ณ  ห้ อง

ประชุมเทศบาลเมืองสะเตงนอก ช้ัน 2 เรียนเชิญท่านคณะกรรมการแปร

ญัตติฯ  ผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน 
 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ 5.4  ญั ตติ  เพื่ อพิ จารณาขออนุมัติ แก้ ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง

ประธานสภาเทศบาลฯ   งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ  พ.ศ. 2562  รายการ  
 

/เครื่องพมิพ์แบบฉีดหมกึ… 
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    เคร่ืองพมิพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)  หนว่ยงาน กองการศกึษา 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ. 

2543  หมวด 4  การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  ข้อ 27   

เชญิ ผูบ้ริหารฯ   
 

นายศราวุธ อับดุลกอเดร์  ยานยา  เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิก

รองนายกเทศมนตรีฯ  สภาเทศบาลฯ ที่ทรงเกียรติ ทุกท่านกระผม นายศราวุธ อับดุลกอเดร์   

ยานยา  รองนายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก  ด้วยกองการศึกษา  มีความ

ประสงค์ที่จะขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  รายการ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet 

Printer)  ดังนี้     

จากข้อความเดิม “ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2562  

แผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศกึษา  หมวดค่าครุภัณฑ์ 

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  เครื่องพมิพ์แบบฉีดหมกึ (Inkjet Printer) ตั้งไว้ 

4,300  บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  หน้า 17  ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี 

(พ.ศ. 2561 – 2564)  หน้า  200  ข้อ 13  เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ

เครื่องพมิพ์แบบฉีดหมกึ (Inkjet Printer)  จ านวน  1  เครื่อง ๆละ 4,300 บาท 

โดยมีคุณลักษณะพืน้ฐาน   ดังนี้ 

 -มีความละเอียดในการพิมพ์ขาวด า ไม่น้อยกว่า 1,200x200 dpi 

 -มีความละเอียดในการพิมพ์สี ไม่น้อยกว่า 4,800x200 dpi 

 -มีความเร็วในการพิมพ์รา่งขาวด า ไม่น้อยกว่า 30 หนา้ต่อนาที 

 -มีความเร็วในการพิมพ์รา่งส ีไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที 

 -มีช่องเชื่อมตอ่ (Interface) แบบ Parallel หรอื USB 2.0 หรอืดีกว่า 

            จ านวนไม่น้อยกว่า  1  ช่อง 

 -สามารถใช้ได้กับ A4 , letter , Legal  และ Custom ไม่น้อยกว่า   

           100  แผน่ 

 จัดซื้อตามมาตรฐานราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่ อสาร  ตั้ งจ่ ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ ปี         

(พ.ศ. 2561 - 2564) หนา้  200  ข้อ 13 ” 

เป็นข้อความใหม่ “งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2562  

แผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศกึษา  หมวดค่าครุภัณฑ์ 

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  เครื่องพมิพ์แบบฉีดหมกึพร้อมตัง้ถังหมึก 
 

/พิมพ ์(Ink Tank Printer)... 
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พิมพ ์(Ink Tank Printer) ตั้งไว้  4,300  บาท  ตัง้จ่ายจากเงินรายได้  หน้า 17  

ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)  หนา้  200  ข้อ 13    

มีคุณลักษณะพืน้ฐาน   ดังนี้ 

-เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมกึ พร้อมตดิตั้งถังหมกึพิมพ ์ (Ink Tank 

  Printer) จากโรงงานผู้ผลิต 

 -มีความละเอียดในการพิมพ์ ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 

      -มีความเร็วในการพิมพร์่างขาวด า ส าหรับกระดาษ ขนาด A4 ไม่ 

       น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm) หรอื 8.8 ภาพต่อนาที (ipm) 

-มีความเร็วในการพิมพร์่างสี ส าหรับกระดาษ ขนาด A4 ไม่ 

       น้อยกว่า 10 หน้าต่อนาที (ppm) หรอื  5 ภาพต่อนาที (ipm) 

-มีช่องเชื่อมตอ่ (Interface) แบบ USB 2.0 หรอืดีกว่าจ านวนไม่น้อย  

  กว่า  1  ช่อง 

-มีถาดใส่กระดาษได้ไม่นอ้ยกว่า 50  แผ่น 

-สามารถใช้ได้กับ A4 , letter , Legal  และ Custom 

จัดซื้อตามมาตรฐานราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่ อสาร  ตั้ งจ่ ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ ปี         

(พ.ศ. 2561 - 2564) หนา้  200  ข้อ 13 ” 
 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มขี้ออภิปรายซักถาม ในญัตตินี้ ขอโปรดยกมอื   

ประธานสภาเทศบาลฯ  เมื่อไม่มี ขอเชิญ เลขานุการสภาฯ ลงมติตอ่ไป 
 

นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะมิ เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหารฯ  และสมาชิกสภาเทศบาลฯ 

เลขานุการสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ  องค์ประชุมครบ  ตอ่ไปจะขอมตทิี่ประชุม  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  

ท่านใด เห็นว่า ควรอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  รายการ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก      

(Inkjet Printer) ของกองการศึกษา  โปรดยกมือ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่าน

ใด  เห็นว่า ไม่ควรอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   รายการดังกล่าว  โปรดยกมอื  

รายชื่อผู้เห็นชอบ  มีดังนี ้

  1.  นายอับดุลนาเซร์    ฮะ       สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 

 2.  นายบากอรี    บาเก็ง       สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 

 3.  นายกราซี  แวนะลัย สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 

 4.  นายสุกรี  เจ๊ะเงาะ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 

 

/5.  นายสมชัย   หติานุกูล... 
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 5.  นายสมชัย  หติานุกูล  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 

 6.  นางอุมาพร    ใจแผ้ว       สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 

 7.  จา่สิบเอก วรดร    รอดทุกข์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2   

 8.  นายปฐม  ปันสรณะ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 

 9.  นายเพาซี  มะเด็ง  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 3 

 10. นายอิทธินันท์         สาเฮาะ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 3 

      11. นายอับดุลเลาะ กาซอ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 3  
      

มติท่ีประชุม   ควรอนุมัติ ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงฯ     จ านวน      11     เสียง 

    ไม่อนุมัติ ใหแ้ก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงฯ       จ านวน       -      เสียง 

    งดออกเสียง       จ านวน       1      เสียง 

เป็นอันว่า  ที่ประชุมมีมติ  เห็นควรอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  รายการ เครื่องพิมพ์

แบบฉีดหมกึ (Inkjet Printer) ของ กองการศกึษา 
 

ระเบียบวาระที่  6  เรื่อง อื่น ๆ 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาท่านใดมีเรื่องอื่น ๆ  เชญิครับ  ขอเชิญนางอุมาพร  ใจแผ้ว    

ประธานสภาเทศบาลฯ   สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขต 2   
 

นางอุมาพร   ใจแผ้ว  เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลฯ  คณะผูบ้ริหารฯและสมาชิกสภาเทศบาลฯ  

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 ผูท้รงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางอุมาพร   ใจแผว้  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2  

ก่อนอื่น ขอกล่าวผ่าน ท่านประธานสภาเทศบาลฯ ไปยังฝ่ายบริหารฯ เพื่อ

ขอขอบคุณแทนชาวบ้าน   

1. เจ้าหน้าที่ไฟฟ้าที่รับผิดชอบในโซน หมู่ 9 หมู่ 10 หมู่ 4 ที่เมื่อเกิด

ไฟฟ้าดับในช่วงกลางคืน ไม่ว่าจะดึกดื่นเพียงใด หรือแม้แต่ในวันส าคัญทาง

ศาสนา วันรายอที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ไฟฟ้า ที่รับผิดชอบเขตนี้ ก็มาแก้ไขไฟฟ้า

ให้ เพื่อไม่ให้ชาวบ้านเดือดร้อน และนี่เป็นตัวอย่างที่ดีอย่างหนึ่งในการปฏิบัติ

หนา้ที่ที่รับผดิชอบ สมควรได้รับการขอบคุณจากชาวบ้านที่ฝากดิฉันมา 

2. ขอบคุณพนักงานเก็บขยะ ที่อดทนสู้แดดสู้ฝน ทนกลิ่นเน่าเหม็น

อันสุดทนพยายามปฏิบัติหน้าที่ของตน เพราะคงไม่มีใครจะทนแบบนี้ได้

เท่ากับพนักงานเก็บขยะแล้วค่ะ แต่ไม่ได้หมายความว่าจะมีแต่เจา้หนา้ที่ไฟฟ้า

และพนักงานเก็บขยะเท่านั้น ยังคงมีเจา้หน้าที่อีกหลายท่าน ที่รับผิดชอบงาน

ของตนเองอย่างเต็มที่ด้วยเหมือนกัน เพียงแต่ดิฉันประสบด้วยตนเอง จึง

อยากจะกล่าวเพื่อเป็นก าลังใจในการท างานของเจ้าหน้าที่ ใครท าดีก็ต้องชื่น

ชม ใครท าไม่ดีก็ต้องถูกต าหนติิเตยีนไปบ้างก็เป็นเรื่องธรรมดา 

/นโยบายท่านนายกฯ… 
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นโยบายท่านนายกฯ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ที่เกี่ยวข้อง

กับการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน คูระบายน้ าต่าง ๆ 

รวมถึง การขยายเขตระบบไฟฟ้า จัดให้มีไฟฟ้าส่องสว่าง และผิวจราจรที่ดี 

ดิฉันใคร่ขอให้ทางเทศบาลฯ ได้ด าเนินการตาม ความเดือดร้อนที่ดิฉันได้รับ

การรอ้งเรียนจากชาวบ้านมา ซึ่งแยกเป็นข้อได้ ดังนี้ 

1. การขอขยายเขตไฟฟ้า และก่อสร้างถนนเพื่อเปิดเส้นทาง  

แยกเป็น  2 ประเด็น คือ  

1. เรื่องประเด็นความเดือดร้อนของชาวบ้าน 2 ครอบครัว นั้น

กล่าวคือ  ดาบต ารวจ สมโชค  เซ่งสวัสดิ์   ยังไม่ได้ขอบ้านเลขที่  และ      

นายทนงชัย   จันทบดี  อาศัยอยู่บ้านเลขที่  79  หมู่ 10 ต.สะเตงนอก ทั้ง 2

ครอบครัวได้มาปลูกบ้านพักอาศัยบนที่ดินของตนเอง ที่ท้ายซอยเจริญสุข  

หมู่ 10 เชื่อมกับซอยชมดาว หมู่ 9 โดยมีสะพานข้ามคลองแบกาเบง เป็นจุด

เชื่อมต่อ มาอยู่ที่นี่ เป็นเวลากว่า 3 ปี แล้ว การเข้าออกของทั้ง 2 ครอบครัว

ยากล าบากมาก โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน หากฝนตกหนักเป็นเวลา 2-3 วัน

ติดตอ่กัน น้ าในคลองแบกาเบง ก็จะเอ่อล้นตัดเส้นทางคมนาคม เพื่อที่จะต้อง

เข้าออกไปท างาน และกลับบ้าน จ าเป็นต้องน ายานพาหนะของตน ออกไป

จอดทิ้งไว้ที่ปากทาง แล้วเดินลุยน้ าเข้าไปที่บ้าน หรือออกไปท างาน ถนนก็ยัง

ไม่เป็นถนน เป็นเพียงเส้นทางรกที่พอจะเดินได้ อีกทั้ง 2 ข้างทางเดินนั้น เต็ม

ไปด้วยป่า สัตว์ร้ายมีพิษต่าง ๆ ยิ่งในเวลากลางคืนก็เปลี่ยวและมืดมาก 

เนื่องจากไฟฟ้าถนนไม่มีเลยแม้แต่ต้นเดียว ทั้ง 2 ครอบครัวได้รับความ

เดือดร้อนมาก จึงได้ท าหนังสือปะหน้า พร้อมแนบเอกสารส าเนาบัตร

ประชาชน  ทะเบียนบ้าน ส าเนาโฉนดบ้านที่ตนอาศัย แผนที่เส้นทาง รวมถึง

ภาพถ่ายเส้นทางสถานที่จริง เพื่อน ามาประกอบการขอความอนุเคราะห์ ซึ่ง

พวกเขากลัวว่าทางเทศบาลฯ จะไม่เชื่อพวกเขา หนังสือได้น าส่งให้เจ้าหน้าที่

รับเรื่องลงทะเบียนไว้เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 16 ส.ค. ที่ผ่านมา ดิฉันได้รับ

การขอร้องจากทั้งสองครอบครัว ให้น าเรื่องความเดือดร้อนของพวกเขา มา

กล่าวในสภาฯ ด้วย เป็นการกระตุ้นให้ทางฝ่ายบริหารฯ ได้เร่งด าเนินการ

ช่วยเหลือ และหากมีข้อขัดข้องประการใด ที่ไม่สามารถด าเนินการได้ โปรด

แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้พวกเขาทราบด้วยค่ะ 

     2. เรื่องการเปิดเส้นทางเชื่อมตอ่ระหว่าง หมู ่9 และหมู ่10 โดยมี 

สะพานเก่าที่ได้สร้างไว้เป็นจุดเชื่อมต่อ การเปิดเส้นทางเชื่อมต่อเส้นใหม่ 

เพื่อให้ชาวบ้านทั้งสองฝั่งคลองแบกาเบง ได้สัญจรไปมาสะดวก ย่นระยะทาง

และเวลา อีกทั้งยังสร้างความเจริญเข้าไปในบริเวณนั้น ตัวเมืองก็สามารถ 

/ขยายเติบโตเพิ่มมากขึ้นอีก... 
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ขยายเติบโตเพิ่มมากขึ้นอีก รวมทั้ง สามารถช่วยชาวบ้านที่พักอาศัยอยู่เดิม

เดินทางเข้าออกสะดวกมากขึ้นด้วย จึงอยากบอกผ่านท่านประธานสภาฯ ไป

ยังฝา่ยบริหารฯ ได้โปรดพิจารณาด้วย 

 2. เรื่องขุดลอกคูระบายน้ า จากเดือนนี้ ก็จะเริ่มเข้าสู่ฤดูฝน ช่วงนี้

ฝนก็เริ่มตกลงมาบ้างแล้ว ใครจะไปคาดคิดว่า ปีใหม่ 61 ที่ผ่านมา น้ าท่วม 

แล้วยังช่วงสงกรานต์ ซึ่งเป็นฤดูร้อน ก็มีปรากฏการณ์  น้ าท่วมเกิดมาแล้ว 

ฉะนั้น สภาพอากาศยังคงคาดเดาได้ยากอยู่ดี เพื่อเป็นการเตรยีมความพร้อม

รับมือภัยน้ าเบื้องต้น จึงอยากให้ทางเทศบาลฯ ขุดลอกคูระบายน้ า ก าจัดขยะ

และวัชพชืในคู ในสถานที่ที่เกิดน้ าท่วมขังเป็นประจ า ดังตอ่ไปนี้ 

หมู ่3  -ซอยลักษมาณ  เปิดทางจากปลายน้ าก่อน 

หมู ่9 -ถนนหลังอนามัย ตั้งแตห่มูบ่้านรม่เกล้า ถึงปากซอยสามัคคี หมู ่9 

 -ในซอยสามัคคี หมู ่9 

 -ในซอยพัฒนาการ ถึง ซอยสมบัติพัฒนา และขุดผ่านถนนซอย

สมบัติพัฒนา เพื่อใส่ท่อระบายน้ า เพื่อระบายน้ าฝั่งซอยรุ่งโรจน์ มายังซอย

พัฒนาการ 1 

 -ในซอยราษฎร์บ ารุง 2 ถึงซอยสมบัติพัฒนา 

 -ตั้งแตส่ี่แยกร่มเกล้า ถึงปากซอยลิขิตพิพัฒน์ 

 -ถนนพงษ์เจรญิ ตั้งแตป่ากซอยจิตรอารีย์ ถึงปากซอยกอแก้ว 

 -ในซอยเอ็มรอ้ย 

 -ในซอยกอแก้ว จนถึง หอพักสมหวัง 

หมู ่12 -ซอยกิตต ิตั้งแตป่ากซอยหน้ามัสยิด จนถึงท้ายซอยผังเมอืง 1  

  ซอย 10 

-ในซอยผังเมอืง 4 ซอย 8 ถึงปากซอยสัมพันธ์ 

3. เรื่องขอหินคลุก  เนื่องจากถนนเป็นหลุมเป็นบ่อมาก ท าให้การ

สัญจรไม่สะดวก จงึขอหินคลุก ดังนี้ 

-ซอยสุนีย์ ถนนร่มเกล้า หมู ่9     จ านวน  4  คัน 

-ซอยมณี ถนนหลังอนามัย หมู ่9 จ านวน  2  คัน 

-ซอยศุภโชค ถนนหลังอนามัย หมู ่9 จ านวน  2  คัน 

-ซอยร่มเกล้า 3 ถนนร่มเกล้าหน้าตลาดนัดวันอาทิตย์ หมู ่9  

      จ านวน  3  คัน 

-ซอยยินด ีหมู ่9  จ านวน  4  คัน 

-ซอยสุพัฒธี หมู ่9  จ านวน  3  คัน 

 

/-ซอยสมศักดิ์ หมู ่9… 
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-ซอยสมศักดิ์ หมู ่9  จ านวน  3  คัน 

-ซอยรุ่งโรจน์ หมู ่9  จ านวน  3  คัน 

-ซอยฟัยซอล หมู่ 6  จ านวน  4  คัน 

-ซอยเจรญิสุข หมู ่12  จ านวน  3  คัน 

4. เรื่องไฟฟ้าส่องส่วาง  อยากฝากใหผู้บ้ริหาร ช่วยด าเนินการ ดังนี้ 

-ส.ต.ท.หญิง กัลญ์วรา   ละอองวัลย์   อยู่บ้านเลขที่ 156/19  หมู่ 1 

ต.สะเตงนอก  081-9021897   ขอไฟฟ้า จ านวน  4  ชุด ในซอยเบอร์เส้ง 7/1  

ถนนเบอร์เส้ง 7 หมู ่1  ซึ่งมคีรัวเรือนอาศัยอยู่ 12  หลัง  

-นางรอหะนิง   ศุภดา  อยู่บ้านเลขที่  70  หมู่  6 ซอยฟัยซอล        

ต.สะเตงนอก ขอไฟฟ้า  4  ดวง และขอหินคลุก เพื่อถมถนนเปิดทาง 

เนื่องจากมีลูกชาย ชื่อนายลุกมาน  สะตะยอ  เป็นผู้พิการติดเตียงที่ไม่

สามารถช่วยเหลือตนเองได้ มีอาการหอบหืดและชักเป็นบางครั้ง เวลาป่วย

หนักจ าเป็นต้องน ารถพยาบาลเข้าไปรับ ปรากฎว่า ในซอยมืดมาก อีกทั้ง

ถนนยังไม่สม่ าเสมอ ท าให้เข้าออกล าบาก จึงขอความอนุเคราะห์ให้เทศบาลฯ 

เข้าช่วยเหลือค่ะ 

เรื่องต่อไป คือ เรื่องขยะล้นเมือง ข่วงนี้ได้รับแต่เรื่องร้องเรียน ไป

ตรงไหนก็เจอแต่ขยะเกลื่อนเต็มพื้นหมด ดิฉันเคยน าเรียนในที่ประชุมสภาฯ

ครั้งที่ผ่านมาว่า เมื่อประชากรเพิ่ม ครัวเรือนเพิ่ม ขยะก็เพิ่มเป็นเงาตามตัว 

ตัวเลขครัวเรือนในเขต 1 ประกอบด้วย 6 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 หมู่ 2 หมู่ 5 

หมู ่6 หมู่ 8 หมู ่11 

ในเขต 2 ประกอบด้วย 3 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 9 หมู่ 10 หมู ่12 

ในเขต 3 ประกอบด้วย 4 หมูบ่้าน ได้แก่ หมู่ 3 หมู ่4 หมู ่7 หมู ่13 

    ท่านประธานสภาฯ ท่านทราบไหมคะ่ว่า แตล่ะเขตมจี านวนครัวเรือน หรอื 

    จ านวนประชากรที่ขึ้นทะเบียนบ้าน มีอยู่เท่าไร 

     ในเขต 1  ม ี 4,067  ครัวเรือน  (ประชากร  11,544  คน) 

     ในเขต 2  มี  4,977  ครัวเรือน  (ประชากร  9,353  คน) 

     ในเขต 3  ม ี 3,318  ครัวเรือน  (ประชากร  9,637  คน) 

ทั้งหมด  12,342  ครัวเรือน  ประชากรกว่า  30,600  คน ในแต่ละปีจะมี

ประชากรเพิ่มขึ้น เฉลี่ยประมาณปีละ 1,300  คน ครัวเรือนเพิ่มขึ้น เฉลี่ย

ประมาณ ปี ละ  850  ครัวเรือน ไม่รวมประชากรแฝง เช่น ชาวพม่า ชาว

กัมพูชา ที่มารับจ้างท างาน รวมถึงคนต่างพื้นที่ ที่เข้ามาอยู่อาศัยมากกว่า 

5,000  คน  เนื้อที่  34.78  ตารางกิโลเมตร ของต าบลสะเตงนอก เมื่อเทียบ

กับพืน้ที่ของเทศบาลนครยะลา  ซึ่งม ี 19.4 ตารางกิโลเมตร ต่างกันเกือบ 

/เท่าตัวเลยทีเดียว... 
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เท่าตัวเลยทีเดียว เทศบาลเมืองสะเตงนอก มีประชากร  40,000  คน 

โดยประมาณ ในขณะที่เทศบาลนครยะลา มีประชากร จ านวน  61,303  คน

ยังไม่รวมประชากรแฝง จ านวนครัวเรือน  24,631  หลัง ซึ่งมีประชากร

มากกว่า สะเตงนอก เกือบ 30,000  คน จ านวนครัวเรือนมากกว่า 12,289  

ครัวเรือน บนเนื้อที่ 19.4  ตารางกิโลเมตร  จึงไม่แปลกที่เทศบาลนครยะลา 

จะได้รับรางวัลผังเมืองดี เทศบาลสะอาดมาหลายครั้ง หนึ่งในสาเหตุของ

ความส าเร็จ ก็คือ การบริหารจัดการที่ดี และเครื่องมือการจัดเก็บขยะ

เพียงพอ ท่านทราบหรอืไม่ว่า รถเก็บขยะของเทศบาลนครยะลา มกีี่คัน ใชค้น

จัดเก็บกี่คน เมืองถึงได้สะอาด นครยะลามีรถเก็บขยะอยู่กี่คัน พนักงาน

จัดเก็บอยู่กี่คน ดิฉันจะแจกแจงให้ฟังนะคะว่า เทศบาลนครยะลาที่ดิฉันสืบ

ข้อมูลมาได้ ใน ปี 2560 ที่ผ่านมา เมื่อเดือนมีนาคม เมื่อเปรียบเทียบนะคะ 

ของเรามีแค่ 10 คัน แต่ของเทศบาลนครยะลามี 23 คัน  มีรถคอนเทนเนอร์ 

จ านวน 3 คัน รถขยะกระบะเล็ก 2 คัน รถขยะแบบเทท้าย  จ านวน 4 คัน รถ

ขยะอัดท้าย จ านวน 5 คัน  รถอัดขยะ จ านวน 9 คัน รวมทั้งหมด 23 คัน ไม่

รวมรถเข็นเพื่อเก็บ และขนขยะมูลฝอย ที่เป็นรถลุนเล็ก ๆ ที่เห็นเขาเข็นกันนะ

ค่ะ จ านวน  30 คัน  แล้วท่านทราบไหมว่า เขาใช้พนักงานเก็บขยะ 384 คน 

แล้วท่านรู้ไหมว่าเทศบาลเมืองสะเตงนอก ใช้พนักงานเก็บขยะกี่คน เรามีรถ

เก็บขยะ 10 คัน พนักงาน 37 คน ถึงเราต่อให้บริหารจัดการดีแค่ไหน แต่

บางครั้งคนมันไม่พอ ทรัพยากรไม่พอ มันก็ขยะล้นเหมือนกันใช่ไหมคะ 

เครื่องมือการจัดเก็บมันส าคัญ มันไม่แปลกหรอกคะเมื่อตอนสมัยที่เข้ามาอยู่

ใหม่ ๆ ของพวกท่านบอกว่าในตอนยุคเป็น อบต. ท่านจัดเก็บได้หมดไม่เถียง 

เพราะนั้นท่านดูได้เลยสมัยนั้นมันเป็นป่าเยอะ ประชากรเรามีอยู่เท่าไรยุค 

อบต.  แต่ท่านรู้ไหมว่าตอนที่เราขยาย จากอบต.ขึ้นมาเป็นเทศบาลต าบล ใช้

เวลากี่ปี แล้วกว่าจะปรับจากเทศบาลต าบล เป็นเทศบาลเมืองใช้เวลากี่ปี  

เทศบาลต าบลขึ้นมาเป็นเทศบาลเมืองใช้เวลา 4 ปีเอง เพราะอะไรถึงขึ้น 4 ปี 

หลักการที่จะยกเทศบาลต าบลเป็นเทศบาลเมืองได้ หนึ่งคือประชากรเพิ่มขึ้น 

ถูกไหมคะ ตามกฎหมาย เพราะฉะนั้นใน 4 ปี นี้เรายกระดับได้อย่างไร แสดง

ว่าเป็นประชากรเข้ามาอยู่ในเมืองเราเยอะ รถขยะราเท่าเดิม มีไม่กี่คัน คนเรา

เท่าเดิม  วิธีจัดเก็บแบบเดิม ถามหน่อยคนเพิ่มขึ้นขนาดนี้ มันเก็บทันไหม มัน

เก็บไม่ทัน ใช่ไหมคะ ดังนั้น การจัดเก็บไม่ทันน่าสงสารคนจัดเก็บขยะเพราะ

อะไร ถ้าเป็นดิฉันจะนั่งเก็บไหม ดิฉันก็ไม่เอาเหมือนกันมันเหม็น ดิฉันมีอาชีพ

อื่นที่ท าดีกว่า ถูกไหมคะ การที่ดิฉันมาบอกว่าตรงนั้นไม่ดี ตรงนี้ไม่ดี มันไม่ใช่ 

มันก็มีหลายส่วน รวมกันเหมอืนกัน การบริหารจัดการไม่ดี เราก็ช่วยกันหา 

/แนวทาง สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน... 
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แนวทาง สมาชิกสภาฯ ทุกท่านมีสิทธิออกความคิดเห็น แนวทางจะท ายังไง 

ให้การจัดเก็บขยะมันดีขึ้น  ทางฝ่ายผู้บริหารมีสิทธิเสนอได้เหมือนกัน จะซื้อ

รถขยะเพื่อบริหารจัดเก็บที่ดีขึ้น เราต้องบูรณาการให้เป็นภาพเดียวกันสิคะ 

ดิฉันอยากฝากท่านประธานสภาฯ ไปยังผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกคน 

ให้คิดหน่อย อย่างแรกท าเพื่อชาวบ้านก่อน ในวาระที่เราเหลืออยู่ เพราะเรา

คาดว่าปีหนา้คงได้รับการเลือกตั้งแนน่อน ดิฉันมีแนวคิดแบบนีน้ะคะ   

ข้อที่ 1 ดิฉันอยากจะสอบถามว่าทางฝ่ายบริหารฯมีแนวคิดบริหาร

จัดการอย่างไรกับปัญหาขยะล้น หรือจะแก้ไขโดยการเพิ่มรอบการจัดเก็บ

เพิ่มขึ้น หรือจะจัดซื้อเครื่องมีเพิ่มขึ้นมา อันนีด้ิฉันเห็นความพยายามของฝ่าย

บริหารฯ เขาพยายามที่จะเอาเข้าสภา 2 ครั้งที่ผ่านมา แต่กลับไม่ได้รับการ

สนับสนุน แต่สมาชิกบางท่านเขาไม่เห็นด้วย ก็เลยมีเป็นข้อต่อมาที่ดิฉันอยาก

สอบทราบไปอีกว่า ในเมื่อไม่จัดซื้อรถขยะแล้ว ก็ขอให้สมาชิกสภาฯ บางท่าน

ช่วยออกความคิดเห็นได้ไหม แนะแนวทางให้ฝ่ายบริหารฯ บ้าง ไม่ใช่เอาแต่ติ 

เอาแต่ติง ใช่ไหมคะ แนะสิว่าเราจะท ายังไงในพื้นที่ของตัวเอง   แต่ใน

ความเห็นของดิฉันเองนะคะ ดิฉันก็ขอเสนออย่างนี้คะ อย่างที่ 1 สะเตงนอก

มันมีพื้นที่กว้าง 34.78 ตารางกิโลเมตร ไม่ขยายไปกว่านี้แล้วแหละ แต่

ชาวบ้านที่จะเข้ามาเพิ่มขึ้น มันก็เกิดชุมชนมากขึ้นนะคะ จัดเก็บขยะมันก็เพิ่ม

มากขึ้น  แต่ว่าในการที่เราใช้เวลาในการจัดเก็บขยะมันก็เพิ่มในแต่ละจุดนะ

คะ ไม่ใช่ว่าจุด เวลาเท่าเดิม เพราะว่าขยะมันเพิ่มขึ้นทุกจุด  ใช่ไหมคะ  

ยกตัวอย่าง เชน่ว่า สมัยเดิมเรามีรถอุปกรณ์ 1 คัน เราจัดเก็บได้ 2 หมู่บ้าน ก็

เก็บหมด เพราะมันไม่มีจุดเพิ่ม ชาวบ้านบางคนเขาก็สามารถเข้าป่า ข้างทาง 

ที่ว่าง เผาก็ได้ เผาขยะทิ้งก็ได้ ก็เลยไม่ต้องเป็นการรบกวน อบต. มากเกินไป 

ณ สมัยนั้น ตอนนี้มันไม่ใช่  ตรงที่ เป็นป่ายางให้ไปดูเดี๋ยวนี้ถมที่ท าบ้ าน

หมดแล้ว เขาจะไปเผาขยะตรงไหนค่ะ มันทิ้งอย่างเดียว ทิ้งให้เทศบาล

ด าเนนิการ ถูกไหมคะ  ในเมื่อเวลาในการจัดเก็บเพิ่มขึน้ แล้วก็เวลาของการที่

เราจะต้องรีบให้คนเก็บ  ให้มันทันก าหนด  มันไม่ทัน ในข้อนี้ดิฉันอยากเสนอ

ว่า ให้ท่านผู้บริหารฯ สมควรจัดซื้อรถขยะเพิ่มเติมนะคะ เพิ่มเติมมากขึ้นไป

อีก ถ้าเรามีทรัพยากรในการจัดเก็บเพิ่มขึ้น เราก็คิดว่า เราสามารถที่จะ

บริหารจัดการใหม้ันเร็วขึน้ได้ ในเมื่อปริมาณคนพอ ปริมาณรถพอนะคะ  

อย่างที่ 2 คือ จุดวางถังขยะ  บางจุดก็มีขยะทิ้งอยู่มาก บางแห่งก็ทิ้ง

จนล้นถัง  แล้วประเภทที่ทิ้งล้นถังคือประเภทที่ขี้เกียจทิ้งลงถัง  ตรงนี้บางที

พนักงานเขาเก็บกวาดไม่หมดนะคะ มันก็มีหลายจุดอย่าง เช่น หน้าซอยบ้าน

ของท่านที่ปรึกษาเอง ตั้งอยู่ข้างๆ นีเ้ต็ม มันเก็บกวาดไม่หมด พนักงานเขาก็ 

/ต้องรีบ พอโทรมาปุ๊บ... 
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ต้องรีบ พอโทรมาปุ๊บตรงนู้นนะยังเก็บไม่หมด ตรงนี้ก็รีบกวาด 

เพราะจะไปเก็บตรงนู้นต่อ ดังนั้นในข้อนี้ดิฉันก็เลยอยากเสนอว่า ให้ทางฝ่าย

บริหารฯ น ารถ JCB ลองไปตรวจสอบดูก่อน ว่าตรงไหนมีขยะมันล้น ก็เอารถ 

JCB ไปกวาด   ณ จุดที่ล้นดิฉันก็อยากเสนออีกว่า ในซอยที่ดิฉันอยู่ซอยผ่อง

อ าไพ  มันได้มีการท าที่กั้นขยะแบบลวก ๆ เอาไว้ ก็คือในลักษณะที่เราหาเศษ

ไม้ เศษสังกะสีปิด ประโยชน์ของมันคือ  1 เรากักบริเวณขยะไม่ให้มันล้น 

อย่างที่ 2  ปกป้องพวกลมที่มันพัดพาถุงขยะมันปลิวได้ มันก็อยู่ในคอกตรง

นั้น มันก็เลยไม่ท าให้ขยะกระจายมากนัก ดิฉันก็เลยอยากเสนอประธานสภาฯ

ไปยังผู้บริหารไปว่าลองเอาแนวคิดไปปรับใช้ดูส าหรับบางจุดที่ท าได้ เพื่อการ

แก้ไขก่อน อันนีข้้อที่ 2  

ข้อที่ 3 นะคะ ดิฉันเห็นว่าช่วงวันหยุดที่ผ่านมา มันจะมีวันหยุดของ

สมาชิกสภาฯ ที่เป็นมุสลิมเยอะ  ตรงที่เป็นวันหยุดตรงนั้น เราจัดเวรยามได้

ไหม คือเราอย่าหยุดกันไปหมดทีเดียว ก็จัดเป็นชุด ๆไป ปัญหาขยะมันก็จะได้

ไม่เพิ่มมากขึ้น เราก็จะได้ระบายได้ทัน  

อย่างที่ 4 ก็คือ จากการที่ดิฉันลงไปดูกับพนักงานเก็บขยะ แต่ละคน

นะคะ แต่ละกลุ่ม ที่ดูในแต่ละชุด บางชุดเค้าก็แยกขยะนะ อย่างเช่นว่า ที่

จัดเก็บไม่ได้ อย่างเช่น ถังพลาสติก ขวดพลาสติก ทั้งหลาย มันปนกับขยะ

เปียกพวกที่เป็นเศษอาหารนะค่ะ บางครั้งบางที่การอัดมันอัดล าบากบางครั้ง

เขาก็ดึงออก ดิฉันเข้าใจนะคะที่เขาดึงบางอย่างสามารถรีไซเคิลได้ด้วย  ตรง

นีอ้ยากจะเสนอว่า ให้มีการรณรงค์ค่ะ ดฉิันทราบเทศบาล มีการรณรงค์เรื่อง

การจัดเก็บขยะแต่ยังไม่ได้แพร่หลายในกลุ่มคนมากนัก มันจะมีแต่เฉพาะ 

กลุ่ม ๆ ก็จึงอยากเสนอทางเทศบาลนะคะว่า เราต้องเร่ง ประชาสัมพันธ์ลง

พืน้ที่ ให้เข้าถึงมากกว่านีไ้ม่งั้น จะเป็นการสิน้เปลืองงบประมาณ ประเด็นนีน้ะ

คะ ดิฉันคิดว่าอยากจะหารอืว่า  

อย่างที่ 1  ควรจะหาแนวทางการคัดแยกขยะยังไง มันมีทุกกองแหละ

ทั้งขยะเปียกและแหง้ปนกันหมด เราจะท ายังไง หาแนวทาง  

อย่างที่ 2 จะท ายังไงให้ชาวบ้านควรทิ้งขยะประเภทไหนลงถัง อันนี้

คืออยากจะฝากไว้คะ แต่ดิฉันคิดว่าเทศบาลฯ ควรจะบูรณาการ   คือเข้าถึง

ชาวบ้านเลย แบบจริงจัง อบรมเรามีชุมชน มีผู้น า เน้นเป็นจุด เอาจุดที่เราคิด

ว่าจะพัฒนาเขาเป็นตัวอย่างที่ดีของชุมชนอื่นได้ แล้วจัดระบบของเขาให้ได้ 

สักหนึ่งจุดเพื่อเป็นตัวอย่างให้แก่ชุมชนอื่น ดิฉันคิดว่าการที่เราท าตัวอย่างจุด

อื่นๆ หรอืผูน้ าชุมชนเขาก็จะต้องเอาแบบอย่างเอาไว้ใชน้ะคะ   

 

/-ต่อไปนะคะเรื่องการ… 
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-ต่อไปนะคะเรื่องการสอบถามแนวเขต อันนี้เป็นเรื่องส าคัญอีกเรื่อง

หนึ่งที่ดิฉันอยากเอาเข้ามาสู่สภาฯนะคะสืบเนื่องจากซอยเจริญราษฎร ์หมู่ 12 

ได้ท าหนังสือร้องเรียนไปยัง ศอ.บต. เกี่ยวกับเรื่อง การบูรณะถนนลาดยาง คู

ระบายน้ า แต่ว่าปรากฏว่า ทางเทศบาลสะเตงนอก ท าอะไรไม่ได้นะคะ เขาก็

เลยไปร้องเรียน ศอ.บต. จนเป็นที่มาของการสอบเขตระหว่าง เทศบาลนคร

ยะลา กับเทศบาลเมืองสะเตงนอก ซึ่งทางเทศบาลสะเตงนอก ที่ดิฉัน

รับทราบคือ ได้ท าหนังสือไปยังเทศบาลนครยะลาแล้ว แล้วก็ทางเทศบาล

นครยะลาได้ตอบกลับมาว่า ทางซอยเจริญราษฎร์  ถนนผังเมือง 4  ซอย 6 

ไม่ใช่แนวเขตของเทศบาลนครยะลา บังเอิญได้รับค าถามจากชาวบ้านที่นั้น

กว่า 100 คนเหมือนกัน ที่นั้นมีทั้งหมด 3 ซอย  คือ  ซอยพัฒนนิมิต  ซอยจิต

ภักดี 4  หรือซอยหมอนัย  และท้ายซอยคุรุมิตร  ถ้าสังเกตท้ายซอยคุรุมิตร

จะมีลาดยางครึ่งหนึ่ง ซึ่งเขาบอกว่าเป็นของสะเตงนอก เมื่อไรจะพัฒนาทั้ง ๆ 

ที่รอบข้างซอยต่าง ๆ ที่เป็นของ เทศบาลนครยะลา ของเขาเจริญแล้ว แต่ใน

โซนของเขาที่เป็นวงแคบกลับไม่ได้พัฒนา ดิฉันอยากจะฝากท่านประธาน 

สภาฯไปยังผู้บริหารฯ ให้ช่วยขอสอบถามแนวเขตไปยังเทศบาลนครยะลา

หน่อย 3 ซอยนี้ ว่า ซอยพัฒนนิมิต   ซอยจิตภักดี 4 หรือซอยหมอนัย  และ

ท้ายซอยคุรุมิตร เป็นแนวเขตของเทศบาลสะเตงนอก หรือ เทศบาลนคร

ยะลา อย่าลืมนะคะว่า ตรงนั้น  ประชากรของเราถือทะเบียนบ้าน หมู่ 12   

สะเตงนอก 100 กว่าคน นะคะตรงนั้น ดิฉันเลยอยากจะฝากไปยังผู้บริหารฯ 

ส่วนเรื่องสุดท้ายดิฉันก็อยากติดตามผลงานนะคะ ของการประชุมครั้งที่ผ่าน

มาดิฉันเคยถามไว้แล้ว 1 โครงการด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่บรรจุใน

เทศบัญญัติ ปี 61 จัดท าไปถึงไหนแล้วคะ สิ้นสุดหรือยัง หมดหรือยัง ข้อที่ 2 

โครงการที่บรรจุในงบปี 62  มี 27 โครงการเริ่มต้นบ้างแล้วหรือยัง เพราะ

ดิฉันไม่เห็นความคืบหน้าอะไร นอกจากว่า ลงวัดเฉย ๆ อยากให้ท่าน

ประธานสภาฯ บอกผูบ้ริหารฯ ให้ชีแ้จงด้วยนะคะ เพราะว่าจะปิดงบประมาณ

ปลายเดือนกันยายนปีนี้แล้วนะคะ เรื่องที่ 3 คือ เรื่องของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ ที่ดิฉันเคยถามกับท่านประธานสภาฯ ตรวจสอบการท างานล่าช้า

ของฝ่ายบริหารฯ ไม่สอบว่าฝา่ยบริหารด าเนินการถึงไหนแล้วนะคะ ทั้งหมดที่

ดิฉันกล่าวมานี ้ฝากท่านประธานสภาฯเรียนยังผู้บริหารฯด้วยคะ ขอบคุณคะ 
 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาท่านใดมีเรื่องอื่น ๆ  เชญิครับ  ขอเชิญ ผูบ้ริหารฯ    

ประธานสภาเทศบาลฯ   

 

/นายศราวุธ อับดุลกอเดร์  ยานยา... 
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นายศราวุธ อับดุลกอเดร์  ยานยา  เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิก

รองนายกเทศมนตรีฯ  สภาเทศบาลฯ ที่ทรงเกียรติ ทุกท่านกระผม นายศราวุธ อับดุลกอเดร์   

ยานยา  รองนายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก ขอบคุณ ท่านอุมาพร   ใจแผ้ว  

ที่ได้น าเสนอปัญหาหลาย ๆ ปัญหา เพื่อชาวสะเตงนอก เสนอผ่านไปยัง

ประธานสภาเทศบาลฯ เพื่อให้ผู้บริหารฯ ได้ด าเนินการ กระผมขออนุญาต 

ตอบปัญหา จากที่ท่าน ดาบต ารวจสมโชค ได้มีหนังสือถึงเทศบาลฯ แล้ว ผม

ได้มอบหมายใหส้่วนที่เกี่ยวข้อง ไปด าเนินการต่อไป เพราะว่าในพื้นที่การเปิด

ถนน และขยายเขตไฟฟ้าก็ต้องมีกระบวนการเข้าไปตรวจสอบ ดูข้อเท็จจริง

ความเป็นไปได้ ที่เทศบาลสะเตงนอกจะด าเนินการตอ่ไป นะครับ 

-เตรียมความพร้อมรับมือกับอุทกภัย ในปีนี้ ทางคณะผู้บริหารฯ เองนะครับ

ได้ประชุมมอบหมายสั่งการให้ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับ

กองช่างไปส ารวจพื้นที่ เมื่ออาทิตย์นี้ เริ่มตั้งแต่วันจันทร์ ได้ลงมือปฏิบัติใน

พืน้ที่ หมู่ที่ 3 เริ่มลอกซอยลักษมาณ ไล่ไปเรื่อย ๆ โดยมีท่านสมาชิกสภาฯ ใน

พืน้เป็นผูดู้แล คอยประสานงาน และร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน ในพืน้ที่นั้น ๆ ก็คิดว่า

หลังจากนี้ พอเสร็จหมู่ที่ 3 ก็จะเข้าไป หมู่ 7 หมู ่13 หมู่ 4 หมู ่9 ไล่ไปเรื่อย ๆ 

หมู ่2 หมู่ 11 หมู่ 5 คือขุดลอกไล่มาจากปลายน้ าก่อน เนื่องจากถ้าขุดจากต้น

น้ ากลัวว่าจะไม่ทัน เปิดทางจากปลายน้ า ซึ่งแต่ละปี แจ้งสมาชิกสภาฯว่า

ทิศทางของน้ ามีการเปลี่ยนแปลงตลอด เนื่องจากมีการก่อสร้าง สังเกตจากปี

ที่ผ่านมา การขออนุญาตสร้างสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ โดยเฉพาะบ้านพักที่อยู่

อาศัย เป็นจ านวนมาก เดือนละ ไม่น้อยกว่ากว่า 30  หลัง ที่ทางเทศบาลฯ 

ต้องออกใบอนุญาตให้ ดังนั้น พอมีชาวบ้านไปถมที่ดินเพื่อก่อสร้างจึงท าให้

บางจุดไปปิดเส้นทางของน้ า บางจุดไปเป็นสันเขื่อนดี ๆ เลย เพื่อมิให้น้ าผ่าน

ไป เนื่องจากที่ดินตรงนั้นเป็นที่มีโฉนด เดิมทีเป็นคลองธรรมชาติ เป็นทางน้ า

ธรรมชาติที่ผ่านมาโดยตลอด แต่พอมีเจ้าของและมาเริ่มก่อสร้างสิ่งปลูก

สร้าง ท าให้การระบายน้ าติดขัด ก็มีความจ าเป็นที่จะต้องลงไปส ารวจ และ

จุดไหนที่เป็นปัญหาเร่งด่วน คณะผู้บริหารฯ ไม่ได้นิ่งนอนใจ ก็แก้ปัญหาอยู่

จุดไหนที่ยังไม่พบเหตุ หรือมีจุดไหนที่ทางเจ้าหน้าที่เข้าไปไม่ถึงขอฝากท่าน

สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน จุดไหนที่ดูแล้วเป็นจุดเสี่ยง ก็รีบแจ้งมาเลย ทางคณะ

ผูบ้ริหารฯ ยินดีที่จะด าเนนิการให้ 

-หินคลุก ทางคณะผู้บริหารฯ ได้ด าเนินการ และเจ้าหน้าที่ได้เตรียมหินคลุก

ไว้พอสมควรนะครับ สมาชิกสภาฯ ท่านใด มีความจ าเป็นต้องการไปช่วย

ชาวบ้านก็แจ้งเข้ามาได้ เดิมทีเราก็ให้ทางกองช่าง ไปส ารวจทั้งสะเตงนอก 

เราก็จัดซื้อมาตามปริมาณที่ได้ส ารวจเอาไว้เบือ้งตน้ คิดว่าน่าจะเพียงพอ ใน 

/ระดับหนึ่ง และก่อนหน้า... 
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ระดับหนึ่ง และก่อนหน้านี้เราเอง ได้ด าเนินการซ่อมแซมถนน ถนนลาดยาง 

ถนนคอนกรีต ถนนยางมะตอย ทางกองช่างก็ได้ด าเนินการเกือบทั้งหมดแล้ว 

มีบางจุดที่ยังตกหล่น ขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ ได้ตรวจสอบ จุดไหนที่ยังไม่ได้

ด าเนินการ ก็ให้แจ้งมาที่กระผมได้เลย ยินดีนะครับที่จะร่วมแก้ปัญหา สังเกต

ได้ว่าในช่วง เดือนนี้เป็นต้นไป เรื่องถนนเป็นหลุม เป็นบ่อคงจะลดลงไป

พอสมควร อาจจะเป็นจุดใหญ่ ๆ ที่เกินก าลังศักยภาพของกองช่าง ที่จะ

ด าเนนิการ ก็คงตอ้งหาวิธีการจา้งผู้รับเหมาภายนอกด าเนินการตอ่ไป 

-ไฟฟ้า ทางทีมไฟฟ้า ก็ได้ด าเนินการซ่อมจุดไหนที่มีปัญหา จุดไหนที่มืด จุด

ไหนที่ดับ ก็ได้ด าเนินการ ไปพอสมควร ก็มีบางจุดที่ยังไม่ด าเนินการก็มี นะ

ครับ ก็จะพยายามด าเนินการให้แล้วเสร็จ เนื่องจากอุปกรณ์ เราตอนนี้

ค่อนข้างที่จะพร้อม ทางทีมผู้บริหารฯก็พยายามสรรหาอุปกรณ์ส ารองไว้

เพื่อที่จะแก้ปัญหา ถ้ามีไฟดับฉุกเฉินตอนนี้เราก็ด าเนินการได้เร็วขึ้น โทร

ประสานงาน เราก็สามารถไปแก้ไขปัญหาได้ หลาย ๆ ครั้งที่ ที่ท่านสมาชิก

สภาฯ ได้มาประสานใหด้ าเนนิการโดยด่วน ทางเราก็ด าเนินการใหเ้รียบร้อย 

-ขยะ ต้องขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯ ที่ได้พยายามติดตาม และให้ค าชี้แนะ      

แก่ผู้บริหารฯ ก็ยินดีนะครับ ทางฝ่ายบริหารฯ ก็พยายามด าเนินการตาม

ศักยภาพที่ เรามีอยู่  ณ  ตอนนี้  เพราะว่ามีอีกหลาย ๆ ส่วนที่ เรายังไม่

สามารถด าเนินการได้ เนื่องจากว่าอย่างที่ท่านน าเรียน เรามีสมาชิก เรามี

ประชากรสะเตงนอกมากเหลือเกิน กับจ านวนคนเก็บขยะ รถขยะไม่เพียงพอ 

ตามความเป็นจริง แต่เราสามารถบริหารจัดการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน

ไปในระดับหนึ่ง ก็คิดว่าคราวหน้า อยากจะฝากน าเรียนท่านสมาชิกสภาฯ ให้

ช่วยหาวิธีการ หรือไม่ท่านก็ช่วยเสนอให้จัดซื้ออุปกรณ์ เข้ามาให้มากขึ้นนะ

ครับ ซื้อรถขยะเพิ่มเติม หรือจ้างคนงานให้เพิ่มขึ้น หรือวิธีการไหนก็แล้วแต่

อยากให้สะเตงนอกเราสะอาด แต่ที่ส าคัญที่สุด อยากน าเรียนท่าน

ประธานสภาฯ ผ่านไปยังท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน อยากให้ท่านช่วย

ประชาสัมพันธ์กับชาวบ้าน ว่าควรคัดแยกขยะก่อนทิ้ง ควรที่จะหาวิธีการ 

ไม่ใช่ขยะนั้น ผลักภาระให้กับทางเทศบาลฯ ทั้งหมด เริ่มต้นอันดับแรกเป็น

หน้าที่ของเราทุกคน ที่จะต้องจัดการก่อน ถ้าเราสามารถท าตรงนี้ได้ ผมเชื่อ

ว่า ต่อไปขยะของสะเตงนอก คงจะลดลงมากครับ ก็ขอน าเรียนไว้นะครับ 

-งบประมาณ ปี 2561 ด าเนินการไปแล้ว 95% เหลืออีก 5% ก็คิดว่าไม่มาก 

มีอีก 1 โครงการ คือ กระท่อมอยู่ระหว่างการเสนอราคากลาง ราคากลาง

เสร็จเรียบร้อยเมื่อไหร่ ก็สามารถจะด าเนินการได้ ก็จะเสร็จสิ้นโครงการปี 

2561 ทีท่่านสมาชิกสภาฯ ได้กันเงนิไว้  

/-งบประมาณ ของปี 2562... 



   -36- 
 

-งบประมาณ ของปี 2562 ตอนนี้ได้ด าเนินการไปบางส่วน โครงการส่วน

ใหญ่ตอนนี้อยู่ที่ราคากลาง ก็ให้คณะกรรมการราคากลาง ก าลังก าหนด

ราคากลางอยู่ บางส่วนบางตัวที่ฝ่ายพัสดุก าหนดไว้  งบประมาณเกิน 2 ล้าน 

ต้องเข้าระบบคอมพิวเตอร์ ในการจัดท าข้อมูล ฝ่ายบริหารก็ไม่นิ่งนอนใจ ก็

พยายามเร่งรัดติดตาม ให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการโครงการแล้วเสร็จ แต่อย่างไร

ก็แล้วแต่โครงการปี 2562 นี้  ถ้าเราด าเนินการไม่ทันจริง ๆ คงต้องขอ

อนุญาตท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ช่วยรักษาผลประโยชน์ของชาวบ้าน เที่ยว

หน้าจะมีการกันงบประมาณในบางส่วน ส าหรับโครงการที่มีความจ าเป็น 

เพราะโครงการทั้งหมดก็มาจากท่านสมาชิกสภาฯเป็นผู้เสนอ มาจากการ

ประชาคม และในแต่ละพื้นที่ก็มีความจ าเป็น มีความเดือดร้อนก็คิดว่า คงจะ

ได้รับโอกาสจากท่าน ช่วยผลักดันโครงการให้สามารถด าเนินการได้บรรลุ

ตามวัตถุประสงค์ ส าหรับผมต้องขอขอบคุณสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน สวัสดี

ครับ 
 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีเรื่องอื่น ๆ  ขอโปรดยกมอื  เมื่อไม่มี ขอเชิญ 

ประธานสภาเทศบาลฯ  เลขานุการสภาฯ   
 

นายมาหะมะรอสีดี   อุชะมิ เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลฯ คณะผูบ้ริหารฯ  และสมาชิกสภาเทศบาลฯ 

เลขานุการสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ ท่านประธานสภาฯ ขอให้แจ้งก าหนดนัดประชุมสภาเทศบาลฯ ครั้ง 

    ต่อไป เพื่อพิจารณาในวาระที่ 2  ขั้นแปรญัตติ และวาระที่ 3  ขั้นลงมติวา่ จะ 

ให้ตราเป็นเทศบัญญัติฯ หรือไม่  ก าหนดเป็นวันที่  28  สิงหาคม  2562  

เวลา 09.00 น.  ณ  หอ้งประชุมสภาเทศบาลเมอืงสะเตงนอก แหง่นี ้
 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดมีเรื่องอื่น ๆ  เชิญครับ  เมื่อไม่มี ขอขอบคุณ 

ประธานสภาเทศบาลฯ   ทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมสภาฯ วันนี ้กันอย่างพรอ้มเพรียง  ขอปิดประชุม    
  

 

มติท่ีประชุม     รับทราบ  
 

ปิดประชุมเวลา  14.30 น. 

 
 

                                                   (ลงช่ือ)                                        ผูบ้ันทึกรายงานการประชุม 

                                                              (นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะมิ) 

                                                   ปลัดเทศบาลเมอืงสะเตงนอก/เลขานุการสภาฯ 

 

 



                       รายงานการตรวจสอบรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก 

                                  สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  3  (คร้ังท่ี 1)  ประจ าปี  2562 

                                 ประชุมเมื่อวันอังคารที่  20   เดือน  สิงหาคม   พ.ศ. 2562 

                                          ของคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                                              เสนอ  สภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก 

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

1. ต้นเรื่อง 

  สภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  ได้มกีารประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  สมัยประขุม

สามัญ สมัยที่  3  (ครั้งที่ 1)  ประจ าปี  2562  เมื่อวันอังคารที่   20  เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2562 
 

2. ข้อเท็จจรงิ /ความเห็นของคณะกรรมการฯ 

  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  ได้ก าหนดตรวจสอบรายงานการประชุมสภา

เทศบาลฯ ดังกล่าวข้างตน้  เมื่อวันจันทร์ที ่  26  เดือน สิงหาคม   พ.ศ. 2562   เวลา 13.30 น. – 15.00  น.   

ณ  หอ้งประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  จ านวน    36     หน้า แล้ว เห็นว่า ถูกต้อง และครบถ้วนตรง

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  จึงขอรายงานมายัง สภาเทศบาลเมอืงสะเตงนอก 

เพื่อด าเนนิการต่อไป 
 

                              (ลงชื่อ)                                  ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                                          (นายอับดุลนาเซร์   ฮะ) 

                               สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงสะเตงนอก  เขต  1 
 

 

                             (ลงชื่อ)                                  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                                        (นายสมชัย   หิตานุกูล) 

                             สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  เขต  2 
   

                             (ลงชื่อ)                                  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม/เลขานุการ 

                                       (นายอับดุลเลาะ   กาซอ) 

                            สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  เขต  3 

 
 

 



 

การรับรองรายงานการประชุม 
 

 -สภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก    ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมอืงสะเตงนอก  

สมัยประชุม  สามัญ   สมัยที่   3     (ครั้งที่  1   )   ประจ าปี   2562   .   เมื่อวันที่   20    เดือน  สิงหาคม   

พ.ศ.  2562    .  เป็นที่เรียบร้อยแลว้ 

 -ในคราวประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  สมัยประชุม   สามัญ     สมัยที่   3     (ครั้งที ่ 2  )    

ประจ าปี   2562  . เมื่อวันที่    28     เดือน   สิงหาคม      พ.ศ.   2562    . 
 

 

 

 

 

 

 

                            (ลงช่ือ)                                ผูร้ับรองบันทึกรายงานการประชุม 

                            (นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ)์ 

                           ประธานสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


