
 

บันทึกข้อความ 
 

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

ที่ ยล ๕๒๙๐๑.๑/ 15    วันท่ี        18   สิงหาคม   2563 
 

เรื่อง    ขอความรว่มมอืประชาสัมพันธ์รายงานผลการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  สมัยประชุม  

          สามัญ  สมัยที่ 2  (ครั้งที่ 1 )  ประจ าปี  2563 
 

เรียน   หัวหน้าศูนย์ขอ้มูลข่าวสาร 
 

สิ่งที่สง่มาด้วย 1. ประกาศสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  จ านวน    1    ฉบับ 

  2. รายงานการประชุมสภาฯ    จ านวน    1    ชุด 
     

ตามที่ สภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  ได้เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  สมัย

สามัญ (สมัยแรก)  สมัยที่ 1  ประจ าปี  2563  ตั้งแต่วันที่  ๑ กุมภาพันธ์ -  1 มีนาคม 2563   มีก าหนด

ไม่เกิน  30 วัน  ซึ่งได้ด าเนินการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  สมัยสามัญ  สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 1)  

ประจ าปี  2563  ไปแล้ว  จ านวน  1  ครั้ง  เมื่อวันที่  29  มิถุนายน  ๒๕63  และ ได้ผ่านการรับรอง

รายงานการประชุม  ในการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  สมัยประชุมสามัญ   สมัยที่ 3  (ครั้งที่ 1)  

ประจ าปี  2563  เมื่อวันที่  17  สิงหาคม  2563  เป็นที่เรียบร้อยแลว้   นั้น   
    

  ในการนี้  สภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  จึงขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์รายงานผลการ

ประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  สมัยประชุมสามัญ   สมัยที่ 2  (ครั้งที่ 1) ประจ าปี  2563  ดังกล่าว  

ลงเว็ปไซต์  www.satengnok.go.th  ให้ทราบโดยทั่วกัน  รายละเอียดปรากฏ ตามสิ่งที่สง่มาด้วยนี้ 
 

  จงึเรียนมาเพื่อพิจารณาด าเนนิการตอ่ไป 

 

 
 

                         (นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์) 

                                ประธานสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

 

 

 
 

ประกาศสภาเทศบาลเมอืงสะเตงนอก 

เรื่อง  รายงานผลการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2  ประจ าปี  2563 

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

ตามที่  สภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก   ได้เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  สมัย

สามัญ   สมัยที่ 2  ประจ าปี  2563  ตั้งแต่วันที่  ๑ -30 มิถุนายน   2563  มีก าหนดไม่เกิน  30 วัน   ซึ่ง

ได้ด าเนินการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  สมัยสามัญ  สมัยที่ 2  ประจ าปี  2563  ไปแล้ว  จ านวน  

1  ครัง้  เมื่อวันที่  29  มิถุนายน  ๒๕63  นั้น   
 

บัดนี้  การประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก   สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  2 (ครั้งที่ 1 )  

ประจ าปี  2563  ได้ผ่านการรับรองรายงานการประชุม  ในการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  สมัย

ประชุมสามัญ  สมัยที่ 3  (ครั้งที่ 1)  ประจ าปี  2563  เมื่อวันที่  17  สิงหาคม  2563  เป็นที่เรียบร้อย

แล้ว   รายละเอียดตามรายงานการประชุมฯ ที่แนบท้ายนี้  
 

จงึประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน  
 

                     ประกาศ   ณ  วันที่        18    เดือน  สิงหาคม    พ.ศ. 2563 

 

      

                         (นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์) 

                                ประธานสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก 

สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ 2  (คร้ังท่ี  1 )  ประจ าปี  2563 

วันจันทร์ที่    29   เดือน  มิถุนายน   พ.ศ. 2563   เวลา  09.00  น. 

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก 

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

รายชื่อผู้มาประชุม 
 

1.  นายอับดุลอาซิซ     หะยีปิยวงศ์  ประธานสภาเทศบาลฯ 

2.  นายอดุลย์               แวโวะ     รองประธานสภาเทศบาลฯ 

3.  นายบากอรี             บาเก็ง   สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 

4.  นายสุกรี   เจ๊ะเงาะ    สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 

5.  นายกราซี               แวนะลัย  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 

6.  นายปฐม                ปันสรณะ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 

7.  นายบัญชา               ศริิ   สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 

8.  นางอุมาพร             ใจแผ้ว   สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 

9.  นายสมชัย               หติานุกูล  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2     

10.จา่สิบเอก วรดร       รอดทุกข์  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 

11.นายดอเลาะ            สะหัดอีต า  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 

12.นายอับดุลเลาะ        กาซอ    สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 

13.นายเพาซี              มะเด็ง   สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 

14.นายเด๊ะซามัน  ยูโซ๊ะ   สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 

15.นายอิทธินันท์        สาเฮาะ   สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 

16.นายมาหะมะรอสีดี  อุชะมิ   เลขานุการสภาเทศบาลฯ 
 

รายชื่อผู้ไม่มาประชุม 

1.   นายอับดุลนาเซร์      ฮะ      สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1        (ลาป่วย) 
 

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.  นายสสิกร   ยีเส็น   หน.ฝ่ายฯ รก.ผูอ้ านวยการกองชา่ง 

10. นางศรัณยา   ปูเตะ   หน.ฝ่ายฯ  รก.ผูอ้ านวยการกองสาธารณสุข 

11. นางสาวศุภสิรา      มะแซ   หน.ฝ่ายฯ  รก.ผูอ้ านวยการกองการศกึษา 

12. นายธิตวิัฒน์   ดอเลาะ   นิตกิร ช านาญการ 

13. นางสาวคมตา  ไชยหมาน  นักวิขาการตรวจสอบภายใน 

14. นางสาวต่วนฮายาตี     สาแม   นักวิชาการศกึษา ช านาญการ   

15. นางสาวโสผฏา  จันทรสกุล  เจ้าพนักงานการเงนิและบัญช ีช านาญงาน 

16. นางสาวสุกัลยา  สมถวนิช  เจ้าพนักงานธุรการ ช านาญงาน 
 

หมายเหตุ  ผูม้าประชุม    16 คน  ผูไ้ม่มาประชุม  - คน 

  ผูล้าประชุม    1      คน  ผูเ้ข้าร่วมประชุม          16 คน 
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์ เรียน  คณะผู้บริหารฯ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  พนักงานเทศบาลฯ และ      

ประธานสภาเทศบาลฯ  ผูเ้ข้าร่วมประชุม ทุกท่าน  กระผม  นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์  ประธาน 

สภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก   บัดนี ้   ถึงเวลาประชุมสภาเทศบาลเมือง 

สะเตงนอก  และมีท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ อยู่ในที่ประชุม  13  คน  ถือว่า  

ครบองค์ประชุม  ขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  สมัย

ประชุมสามัญ  สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 1)  ประจ าปี  2563  ในวันจันทร์ที่   29  

เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. 2563  เวลา  09.00 น.   ณ   ห้องประชุมสภาเทศบาล

เมอืงสะเตงนอก 
 

ระเบียบวาระที่  1  เรื่อง   ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์ 1.1  แนะน าพนักงานเทศบาลที่ย้ายมาใหม่  คือ  

ประธานสภาเทศบาลฯ  -นางสาวต่วนฮายาต ี  สาแม  นักวิชาการศกึษาฯ 

    -นางสาวโสผฏา   จันทรสกุล  เจ้าพนักงานการเงนิและบัญชฯี 

    เชญิแนะน าครับ 
 

นางสาวต่วนฮายาตี   สาแม   เรียน  ท่านนายกเทศบาลมนตรเีมืองสะเตงนอก  ท่านประธานสภาเทศบาลฯ  

นักวิชาการศกึษาฯ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  และคณะผู้บริหารฯ  ที่เคารพ ทุกท่าน  ดิฉัน นางสาว 

ต่วนฮายาต ี  สาแม   ต าแหน่ง  นักวิชาการศกึษา ช านาญการ  ย้ายมาจาก

องค์การบริหารส่วนต าบลปุโรง ได้มาเริ่มงานตั้งแตว่ันที่ 1 ที่ผ่านมา ก็คือเดิม

เป็นนักวิชาการศกึษาช านาญการ โอนย้ายมาในต าแหน่งเดิมค่ะ 
 

นางสาวโสผฏา   จันทรสกุล   เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลฯ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  และคณะผูบ้ริหารฯ   

เจ้าพนักงานการเงนิและบัญชฯี ที่เคารพ ทุกท่าน  ดิฉัน นางสาวโสผฏา   จันทรสกุล  ต าแหน่ง  เจา้พนักงาน 

/การเงนิและบัญชี... 
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การเงนิและบัญช ีช านาญงาน โอนมาจากที่ท าการปกครองจังหวัดปัตตานีคะ่ 
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์ 1.2  เทศบาลเมืองสะเตงนอกได้ประกาศใช้แผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ.2561-

ประธานสภาเทศบาลฯ  2565) เพิ่มเติมครัง้ที่ 1 แลว้  เมื่อวันที่  4  มถิุนายน  2563 ซึ่งทุกท่าน คงได้ 

    รับเอกสารแลว้ 
 

มติท่ีประชุม   รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 2  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์ สมัยประชุมสามัญ  (สมัยแรก) สมัยที่ 1  (คร้ังที่ 1)  ประจ าปี  2563   

ประธานสภาเทศบาลฯ      ในวันพฤหัสบดีที่  27  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2563 

สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด   มีข้อแก้ไข  เปลี่ยนแปลง  หรอืเพิ่มเติม   

 รายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  ซึ่งรายละเอียดได้ส่งให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน  

เป็นการล่วงหน้าแล้ว  โปรดยกมือ เชิญ นางอุมาพร  ใจแผ้ว  สมาชิกสภา

เทศบาลฯ เขต 2 
 

นางอุมาพร   ใจแผ้ว    เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลฯ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ และคณะผู้บริหารฯ   

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 ที่เคารพ ทุกท่าน   ดิฉัน นางอุมาพร   ใจแผ้ว   สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขต  2  

                                                  ขอแก้ไขค่ะ หนา้ที่ 64  นับจากบรรทัดสุดท้าย  ขึน้มาบรรทัดที่ 8  ช่ือ”ซอย 

                                         สินทวี” ไม่มคี่ะ มีแต่”จติรภักดี 4”  ขออนุญาตแก้ไขแค่นีค้่ะ 
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด   มีขอ้แก้ไข  เปลี่ยนแปลง  หรอืเพิ่มเติม     

ประธานสภาเทศบาลฯ      รายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  เชญิ จา่สิบเอก วรดร  รอดทุกข์  สมาชิกสภา 

    เทศบาลฯ เขต 2  
 

จา่สิบเอก วรดร  รอดทุกข์ เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลฯ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ และคณะผู้บริหารฯ   

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 ที่เคารพ ทุกท่าน  กระผม จา่สิบเอก วรดร  รอดทุกข์  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  

                                                เขต  2  ขอแก้ไขหน้าที ่66  บรรทัดที่ 5 นับจากข้างล่าง “วันนีม้ันพบ” เป็น  

                                         “วันนีม้าพบ”  แล้วขอแก้ไขหนา้ที่ 67 นับจากข้างลา่ง บรรทัดที่ 3 “รอยอก 

                                         หัวโค้ง” เป็น “ซอย 6 หัวโค้ง” ขอบคุณมากครับ 
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด   มีขอ้แก้ไข  เปลี่ยนแปลง  หรอืเพิ่มเติม     

ประธานสภาเทศบาลฯ      รายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  เชญิ นายบพิตร  อนิทราช  ที่ปรึกษานายก  

    เทศมนตร ี
 

นายบพิตร  อนิทราช    เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลฯ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ และคณะผู้บริหารฯ   

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี          ที่เคารพ ทุกท่าน กระผม นายบพิตร  อินทราช  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ขอ 
 

/แก้ไขหน้าที ่5… 
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                                                   แกไ้ขหน้าที ่5  ที่คุณอุมาพร  ใจแผว้ อภปิราย ข้อ 3.2 ที่บอกว่า สมัยที่ 3 ได้  

                                         มีการกันเงิน “โครงการ 2652 เพื่อจ่ายในปี 2563”  เนื่องจากตัวเลขสลับกัน 

                                         ขอแก้ไขเป็น “โครงการ 2562 เพื่อใชจ้า่ยในปี 2563”  เจอแล้วใช่มั้ยครับ  

                                         ขอบคุณครับ  
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์ ขอบคุณครับ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดมีข้อแก้ไข  เปลี่ยนแปลง หรือ

ประธานสภาเทศบาลฯ  เพิ่มเติม  รายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  เชญิ นายสุกรี   เจ๊ะเงาะ  สมาชิก   

                                                สภาเทศบาลฯ  เขต 1 
 

นายสุกรี   เจ๊ะเงาะ  เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลฯ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ และคณะผู้บริหารฯ   

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 ที่เคารพ ทุกท่าน   กระผม นายสุกรี   เจ๊ะเงาะ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต  1  

ขอแก้ไขหน้าที่ 1 ตรงชื่อของกระผมเอง คือ ตรงนามสกุล จาก “เจ๊ะเง๊าะ”  

เป็น “เจ๊ะเงาะ” ขอบคุณครับ 
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด   มีขอ้แก้ไข  เปลี่ยนแปลง  หรอืเพิ่มเติม     

ประธานสภาเทศบาลฯ      รายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  เชญิ ถ้าไม่มี เชญิ เลขานุการสภาฯ 
 

นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะม ิ องค์ประชุมครบ  ต่อไปจะขอมตทิี่ประชุม  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด  ให้ 

เลขานุการสภาฯ   การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมอืงสะเตงนอก  สมัยประชุม 

สามัญ (สมัยแรก)  สมัยที่ 1  (ครั้งที่ 1)  ประจ าปี  2563  วันที ่ 27  กุมภาพันธ์

พ.ศ. 2563  ที่ได้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงในวันนี้แล้ว ด้วยครับ โปรดยกมือ 

สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด  ไม่ให้การรับรองรายงานฯ  ดังกล่าว โปรด     

ยกมือ ไม่มี เป็นอันว่า ที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  มีมติให้การ

รับรองรายงานการประชุมที่ได้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแล้ว ด้วยเสียงเป็นเอก

ฉันท์ 
  

มติท่ีประชุม   ให้การรับรองด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ 
 

ระเบียบวาระที่  3  เรื่อง  กระทู้ถาม      

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์ -ไม่มี 

ประธานสภาเทศบาลฯ 
 

มติท่ีประชุม   รับทราบ 
    

ระเบียบวาระที่  4 เรื่อง  ที่คณะกรรมการสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก ตั้งข้ึนพิจารณา 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์ แล้วเสร็จ 

ประธานสภาเทศบาลฯ  -ไม่มี 
 

/มตทิี่ประชุม... 
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มติท่ีประชุม   รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่  5   เรื่อง  ญัตติท่ีเสนอใหม่ 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์ 5.1  ญัตต ิ เพื่อพิจารณาขออนุมัติโอนเพิ่มเงนิงบประมาณรายจ่าย 

ประธานสภาเทศบาลฯ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  ค่าบ ารุงรักษา และปรับปรุงที่ดินและ 

    สิ่งก่อสร้าง   จ านวน  620,000  บาท   หนว่ยงาน  กองชา่ง   

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3 ) 

พ.ศ. 2543  หมวด 4  การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  ข้อ 27  

การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่

ท าให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  

ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น   ขอเชญิผูบ้ริหารฯ ชีแ้จง   
 

นายเกษมสันต ์  สาแม             เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลฯ ที่ เคารพ  คณะผู้บริหารฯ และ

นายกเทศมนตรีฯ             สมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน วันนี้รู้สกึเป็นเกียรตแิละยินดีกับพวกเรา 

                                         ในการประชุมสภาฯอีกครั้ง  เรื่องญัตตเิสนอใหม่ และเพื่อพิจารณาอนุมัติโอน 

                                         เพิ่มเงนิงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เรื่อง ค่าบ ารุง  

                                         รักษา และค่าปรับปรุงที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง จ านวน  620,000  บาท ให้เพื่อน  

                                         สมาชิกฯ ทุกท่าน เปิดดูเอกสารที่ 2  ข้อเท็จจรงิมีอยู่วา่ เพื่อให้การปฏิบัติงาน 

                                         เป็นไปด้วยความเรียบร้อย กองช่าง เทศบาลเมืองสะเตงนอก  จึงขอโอน  

                                         งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563 ดังนี้นะครับ       

โอนลด  จากแผนงานเคหะและชุมชน   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ

ชุมชน   

-งบบุคลากร   หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  ประเภทเงินเดือน

พนักงาน  ตั้งจา่ยจากเงินรายได้  จ านวน  400,000  บาท 

     -งบด าเนินงาน   หมวดค่าตอบแทน  ประเภทค่าตอบแทนการ  

                                         ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  จ านวน 120,000  บาท  

                                                   - งบด าเนินงาน   หมวดค่าใช้สอย   ประเภทค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 

                                         ไปราชการและค่าลงทะเบียน  ตัง้จา่ยจากเงนิรายได้ จ านวน  100,000  บาท   

     รวมทั้ง  3  รายการเป็นเงิน  จ านวน  620,000  บาท  

โอนเพิ่ม  ในแผนงานเคหะและชุมชน   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ

ชุมชน  งบลงทุน  หมวดค่าที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง   ประเภทค่าบ ารุงรักษาและ

ปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตัง้จา่ยจากเงนิรายได้  จ านวน  620,000  บาท  
 

/ตามระเบียบกระทรวง… 
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ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ งบประมาณขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พุทธศักราช 2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ3) พ.ศ. 

2543  หมวดที่ 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อที่ 27 การ

โอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้

ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็น

อ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  น าเรียนเท่านีน้ะครับ   
 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ สมาชิกท่านใด มขี้ออภปิรายใน  ญัตติที่  5.1  โปรดยกมอื     

ประธานสภาเทศบาลฯ  ขอเชญิ นายอดุลย์   แวโวะ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขต 3     
 

นายอดุลย์   แวโวะ  เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลฯ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ และคณะผู้บริหารฯ   

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 3 ที่เคารพ ทุกท่าน   กระผม นายอดุลย์   แวโวะ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขต 3  

                                         ในญัตติขอ้ที่ 5.1 เพื่อพิจารณาขออนุมัตเิพิ่มเงินงบประมาณรายจา่ยประจ าปี 

                     งบประมาณ พ.ศ. 2563  ค่าบ ารุงรักษาและสิ่งก่อสร้าง  เพื่อไปตั้งจา่ย 

                     เป็นไปค่าซ่อมถนน ใช่ม้ัย 3 สาย ใช่ 3 สายที่ระบุในบันทึกข้อความ ปรับปรุง 

ซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกสายเนินหูกวาง หมู่ 4  ถนนเนินหูกวาง หมู่ 9 ใช่

ตัวนั้น ใช่ม้ัย   
 

นายเกษมสันต ์  สาแม    เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลฯ ที่ เคารพ  คณะผู้บริหารฯ และ

นายกเทศมนตรีฯ   สมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน  กระผม  นายเกษมสันต ์  สาแม  

  นายกเทศมนตรีเมอืงสะเตงนอก ในรายละเอียดส่วนนี้ ผมได้เชิญ ผอ.กองชา่ง 

ให้มาชีแ้จ้งในสภาฯ นีน้ะครับ  สอบถามให้ชัดเจน กระผมจะให้กองชา่ง ชีแ้จง 
 

นายอดุลย์   แวโวะ  ผมแค่ถามว่าใช่ 3 สายที่ระบุในบันทึกข้อความใชม่ั้ย ท่าน ผอ.กองชา่ง   

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 3   
 

นายสสิกร   ยีเส็น    ครับ ใช่ครับ  

รก.ผู้อ านวยการกองช่าง  
 

นายอดุลย์   แวโวะ                 ผมขอทราบแค่นี้เองครับ   เนื่องจากว่าผมเห็นด้วยที่จะซ่อมแซม แต่ว่าผมได้

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 3      ไปดูพืน้ที่มาแล้ว ทั้ง 3  สาย ทราบว่า งบประมาณที่เราตั้งไว้นัน้คือ ในสายเนิน 

            หูกวาง หมู่ 4 และ หมู ่9  ผมไปดูมาแล้วม ี2 จุด ที่จะต้องซ่อมแซมกัน ส่วน 

                                        ซอยรวมทองพาณิชย์ ก็มี 2 จุดที่จะต้องซ่อมแซม และก็ซอยลาโจ๊ะ หมู ่12  

                                        ผมเห็นด้วยที่จะต้องซ่อมแซม แตผ่มไม่เห็นด้วยที่จะต้องโอนงบประมาณจาก 

                                        หมวด  1. งบบุคลากรเงินเดอืนฝ่ายประจ า ผมไม่เห็นด้วยกับตรงนี ้และ 2. ก็  

                                        ค่าตอบแทนประเภทค่าตอบแทนผูป้ฏิบัติงานนอกเวลา และ 3 จากหมวดค่า  

                                        ใช้สอย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ผมไม่เห็นด้วยกับตรงนีน้ะครับ 
/เนื่องจากว่างบตัวน้ี… 
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                                        เนื่องจากว่างบตัวนีไ้ด้ตัง้มาเพื่อสิทธิของบุคลากร และก็สิทธิของพนักงานเรา 

                                        ทุกคนที่จะใช้จ่ายในตัวนีไ้ด้ และก็เป็นเวลานานแลว้พอสมควรที่ผมไม่ได้เห็น  

                                        ว่าพนักงานของเราได้ไปอบรมหรือเพิ่มศักยภาพในการท างาน ผมเห็นด้วยใน 

                                        การซ่อมแซมถนนครั้งนี ้ แตผ่มไม่เห็นด้วยในส่วนตัวนี้ ในส่วนค่าซ่อมแซม     

                                        ผมเห็นด้วย ผมก็เลยเสนอว่าในส่วนของเนินหูกวางนี้ ผมดูมาแล้วเนินหูกวาง    

                                        ไปถึงสี่แยกนัดโต๊ะโมง แต่ที่มีปัญหาจากสี่แยกนัดโต๊ะโมงไปถึงสุดซอยทางนูน้ 

                                        ถ้าเป็นไปได้ผมให้เสนอในปีหนา้ในโครงการเหมือนเดิมเหมอืนกับที่ท าในส่วน  

                                        เนินหูกวางไปถึงสี่แยกนัดโต๊ะโมง ถ้าเป็นไปได้ให้เสนอโครงการในงบประมาณ  

                                        ตัวอื่น แล้วก็ในซอยลาโจ๊ะ ก็เหมอืนกันจะใช้งบประมาณตัวนี ้ซ่อมแซมก็ใช้ 

                                        ไม่ได้นาน ต้องซ่อมแซมนะครับ ผมไปดูแล้วเมื่อวาน ส่วนรวมทองพาณชิย์ก็ 

                                         มีจุดที่ตอ้งซ่อมแซม แตไ่ม่มากก็ใช้ในส่วนที่เรามีอยู่ ผมไปดูมาแล้ว ถ้าเป็นไป 

    ได้ ทั้ง 3 โครงการ คือ ต้องท าไม่ใช่ไม่ท า แต่ผมไม่เห็นด้วยที่จะใช้งบประมาณ 

    ในการปรับลด ทั้ง 3 หัวข้อนี้ ผมขอเสนอแค่นี้ครับ 
 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ สมาชิกท่านใด มีขอ้อภปิรายใน  ญัตติที่  5.1  โปรดยกมอื     

ประธานสภาเทศบาลฯ  ขอเชญิ นางอุมาพร   ใจแผ้ว  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขต  2  
 

นางอุมาพร   ใจแผ้ว    เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลฯ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ และคณะผู้บริหารฯ   

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 ที่เคารพ ทุกท่าน   ดิฉัน นางอุมาพร   ใจแผ้ว  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขต  2 

                                         ในญัตติขอ้นีด้ิฉันมีขอ้สอบถามอยู่ 2 ขอ้  ข้อที่ 1 หากตัดลดงบประมาณตรงนี ้ 

                                         ของบุคลากร จะมีผลกระทบกับเจ้าพนักงานที่ได้รับเงนิเดือนหรอืไม่ ขอ้ที่ 1  

                                         เพราะว่าในส่วนที่จะเดินทางไปราชการและลงทะเบียนนั้นช่วงนี้ช่วงโควิด คง 

                                         ไม่มีการเปิดอบรมแน่นอน ขอ้ที่ 2 หากว่าในงบส่วนนีถ้้าไม่มีผลกระทบถ้า 

                                         สามารถตัดได้ดิฉันก็ไม่วา่อะไร แต่หากว่าตัดไม่ได้แลว้นอกจากนีจ้ะมีงบอื่นที่ 

                                         พอจะมาท าซ่อมแซมถนน 3 เส้นนี้หรอืไม่ เพราะว่า 3 เส้นนีม้ันอยู่ในเขตที่ 2  

                                         ดิฉันยอมรับ และก็เนื่องจาก 3 เส้นนี้มันมคีวามล าบากจริง ๆ แลว้ก็ในแบบที่ 

                               ทางฝ่าย ผอ.กองช่าง ได้เสนอขึน้มานั้นใช้แบบดิสแพค คือ ขุดและซ่อมแซม   

                               ไม่ใช่ กลบธรรมดา คอืขุด ตัด และซ่อมแซม บดใหเ้รียบร้อยมันเหมอืน     

                               มาตรฐานของการที่ผูร้ับเหมาซ่อมแซมถนนของเอกชนก็สามารถท าได้ดว้ย  

                               ดิฉันขอถาม 2 ข้อนี้ ก่อนค่ะแล้วก่อนจะพิจารณา ขอบคุณค่ะ 
     

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ เชญิผูบ้ริหารฯ ชีแ้จง     

ประธานสภาเทศบาลฯ     
 

นายเกษมสันต ์  สาแม    เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลฯ ที่ เคารพ  คณะผู้บริหารฯ และ

นายกเทศมนตรีฯ   สมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน  กระผม  นายเกษมสันต ์  สาแม 
 /นายกเทศมนตรี... 
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นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก  ขอให้  กองช่าง ชี้แจงแทน  
 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ เชญิฝา่ยกองช่าง  ช้ีแจง     

ประธานสภาเทศบาลฯ     
 

นายสสิกร   ยีเส็น    เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลฯ ที่ เคารพ  คณะผู้บริหารฯ และ

รก.ผู้อ านวยการกองช่าง  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน  กระผม  นายสสิกร   ยีเส็น  รักษาการ 

    ผู้อ านวยการกองช่าง   ในส่วนของงบประมาณที่เราโอนงบนี ้มาจาก 

เงินเดอืน  ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  และค่าใช้สอยใน

เดินทางไปราชการฯ ในส่วนที่เราโอนลดจากตัวนี ้คอื ทางกองช่าง ด้วยใน

ปีงบประมาณ 63 นี้ มันเหลือ เวลาอกีแค่ประมาณ 2 เดือน ผมใหท้างธุรการ

ผมได้เช็คยอดเงินแลว้ มันมียอดเงนิที่เหลือตรงนีอ้ยู่ ในส่วนของเดินทางไป

ราชการนี้ เนื่องดว้ยตอนนีด้้วยสถานการณโ์ควิดด้วย  ท าให้โครงการที่จัด

อบรม หนว่ยงานราชการจัดเอง เหมอืนทางกองช่าง นี้ โครงการการอบรม

ของทางหลวงชนบท ของแขวง หรอืทางโยธา ช่วงนีเ้ขางดหมด ก็ยังไม่แน่ใจ

ว่าจะเริ่มอีกเมื่อไหร่  อีกทั้งยังเหลือแค่ 2 เดือน ผมก็เลยโอนลดในส่วนนีค้รับ

ผมในส่วนวิธีการซ่อมแซมถนนนี้ ใช้การซ่อมแซมตามมาตรฐานของทาง

หลวงชนบท ที่มีแบบมาตรฐานให้กับทางท้องถิ่น จะให้ดีคือ ขุดรื้อเขาเรียกท า

ดิสแพค ขุดรื้อช้ันหินคลุกเดิมออกก่อน และอุดเข้าไปใหม่แล้วเอาแอสฟัลท์ปู

ทับลงไปอีกที โดยมาตรฐานคือ เหมอืนกับท าใหม่แต่ซ่อมเป็นจุด ๆ ไม่ได้ปูทับ

เบิกใหมอ่ีกที จรงิ ๆมันมีอกีหลายสายอยู่เหมอืนกัน แต่ว่าเนื่องจาก

งบประมาณที่เรามีอยู่แค่นี้ ก็เลยขอท า 3 สายนี้ก่อนที่ว่าชาวบ้านรอ้งเรียนมั่ง 

หรอืออกทางสื่อมั่ง อะไรแบบนี ้ขอบคุณครับ 
 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ สมาชิกท่านใด มขี้ออภปิรายใน  ญัตติที่  5.1  โปรดยกมอื  ไม่มี   

ประธานสภาเทศบาลฯ  ขอเชญิ เลขานุการสภาฯ   
 

นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะม ิ องค์ประชุมครบ  ต่อไปจะขอมตทิี่ประชุม  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด   

เลขานุการสภาฯ   เห็นว่า ควรอนุมัตใิห้โอนเพิ่มเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ   

พ.ศ. 2563  ค่าบ ารุงรักษา และปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  จ านวน  

620,000  บาท   หนว่ยงาน  กองช่าง  โปรดยกมอื   

ผู้เห็นชอบ ดังนี้ 

1.นายบากอรี        บาเก็ง สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 

2.นายบัญชา         ศริิ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 

3.นางอุมาพร        ใจแผ้ว สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 

      /4.นายสมชัย... 
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4.นายสมชัย        หติานุกูล สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 

5.จา่สิบเอก วรดร   รอดทุกข์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 

6.นายเพาซี         มะเด็ง สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 

สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด  เห็นว่า ไม่ควรอนุมัติให้โอนเพิ่มเงินงบประมาณ

รายจ่ายฯ ดังกล่าว โปรดยกมือ 

    ผู้ไม่เห็นชอบ ดังนี้ 

     1.นายสุกรี เจ๊ะเงาะ   สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 

2.นายกราซี     แวนะลัย สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 

 3.นายดอเลาะ  สะหัดอีต า สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 

     4.นายปฐม      ปันสรณะ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2  

     5.นายอดุลย์     แวโวะ    สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 

     6.นายอับดุลเลาะ   กาซอ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 

     7.นายเด๊ะซามัน     ยูโซ๊ะ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 

    ผู้งดออกเสียง  ดังนี้ 

     1. นายอับดุลอาซิซ    หะยีปิยวงศ์ ประธานสภาเทศบาลฯ 
 

มติท่ีประชุม    -เห็นชอบ  จ านวน   6   เสียง 

    -ไมเห็นชอบ  จ านวน   7   เสียง 

    -งดออกเสียง  จ านวน   1   เสียง 
 

เป็นอันว่า  ที่ประชุมสภาฯ มีมติ ไม่อนุมัติให้โอนเพิ่มเงินงบประมาณ

รายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  ค่าบ ารุงรักษา และปรับปรุง

ที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง   จ านวน  620,000  บาท   หน่วยงาน  กองช่าง   
 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ 5.2  ญัตติ  เพื่อพิจารณาขออนุมัติโอนเพิ่มเงินงบประมาณรายจ่าย 

ประธานสภาเทศบาล  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  

    จ านวน   200,000  บาท   หนว่ยงาน  กองช่าง   

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3 ) 

พ.ศ. 2543  หมวด 4  การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27  

การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่

ท าให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  

ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น   ขอเชญิผูบ้ริหารฯ ชีแ้จง 
   

 

/นายเกษมสันต ์  สาแม... 
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นายเกษมสันต ์  สาแม    เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลฯ ที่ เคารพ  คณะผู้บริหารฯ และ

นายกเทศมนตรีฯ   สมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน  กระผม  นายเกษมสันต ์  สาแม  

    นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก  ขอให้  กองช่าง ชี้แจงแทน  
 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ เชญิฝา่ยกองช่าง  ช้ีแจง     

ประธานสภาเทศบาลฯ     
 

นายสสิกร   ยีเส็น    เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลฯ ที่ เคารพ  คณะผู้บริหารฯ และ

รก.ผู้อ านวยการกองช่าง  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน  กระผม  นายสสิกร   ยีเส็น  รักษาการ 

    ผู้อ านวยการกองช่าง   ด้วยกองช่าง  มีงบประมาณในการด าเนินการไม่ 

เพียงพอ จงึขอโอนลดงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

จากส านักปลัด  เพื่อให้สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้  ดังนี้ 

โอนลด จาก 

-แผนงาน บริหารงานทั่วไป  งบลงทุน  หมวด ค่าครุภัณฑ ์ ประเภท ค่าบ ารุง 

รักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ตัง้จ่ายจากเงินรายได้ จ านวน 200,000.00 บาท 

โอนเพิ่ม ใน 

-แผนงานเคหะและชุมชน  งบด าเนินงาน  หมวด ค่าใช้สอย  ประเภทบ ารุง

และซ่อมแซม  ตั้งจ่ายจากเงนิรายได้  จ านวน  200,000.00  บาท 
 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ สมาชิกท่านใด มขี้ออภปิรายใน  ญัตติที่  5.2  โปรดยกมอื     

ประธานสภาเทศบาลฯ  ขอเชญิ นางอุมาพร   ใจแผ้ว  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขต  2  
 

นางอุมาพร   ใจแผ้ว    เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลฯ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ และคณะผู้บริหารฯ   

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 ที่เคารพ ทุกท่าน   ดิฉัน นางอุมาพร   ใจแผ้ว  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขต  2 

ก่อนจะลงมติใน 5.2  ดิฉันลืมไปว่า เมื่อเปิดอ่านวาระการประชุม ปรากฏว่า 

ไม่มีชื่อ ครั้งนี้ดิฉันขอให้ลงมติมีชื่อนะค่ะ ในการบันทึกรายงานการประชุม     

เพราะครั้งที่แล้วมีการบันทึกรายชื่อไว้แล้ว  กว่าที่จะลงมติดิฉันขอให้

เหมือนเดิมนะค่ะ เพราะไม่ง้ัน ดิฉันก็เสียสิทธิ์เหมือนอภิปราย ญัตติ 5.1 ที่ผา่น

มา เพราะว่า ทั้ง 3 เส้นทางมันเป็นเขตพื้นที่ของดิฉันดูแลอยู่ และขอให้บันทึก

รายงานประชุมว่าใครเห็นชอบ หรือไม่เห็นขอบ เอามติตามเดิมเหมือนกับครั้ง

แรก  ที่ปลัดเคยพูดว่า มันใช้เป็นหลักฐาน ดิฉันก็ขอให้เป็นหลักฐานตรงนั้น

ด้วย  เวลาเกิดมีการตรวจสอบขึ้นมา  หรือเกิดอะไรขึ้นมา  ดิฉันพร้อม

รับผิดชอบในสิ่งที่ดิฉันคิด ดิฉันขอตรงนี้ก่อนค่ะ  ขอบคุณค่ะ 
 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ สมาชิกท่านใด มขี้ออภปิรายใน  ญัตติที่  5.2  โปรดยกมอื  ไม่มี   

ประธานสภาเทศบาลฯ  ขอเชญิ เลขานุการสภาฯ   

/นายมาหะมะรอสีดี   อุชะมิ… 
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นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะม ิ ครับตามที่ สมาชิกสภาฯ  ท่านอุมาพร ได้เสนอแนะมา มันเป็นวิธีที่ปฏิบัติปกติ

เลขานุการสภาฯ   อยู่แล้ว ก่อนลงมตขิอนับองค์ประชุมก่อนนะครับ องค์ประชุมครบ  ต่อไปจะ 

ขอมติที่ประชุม  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด  เห็นว่า ควรอนุมัติให้โอนเพิ่ม

เงินงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  ค่าบ ารุงรักษา

และซ่อมแซม  จ านวน  200,000.00  บาท  หนว่ยงาน กองชา่ง โปรดยกมอื  

ผู้เห็นชอบ  ดังนี้ 

1.นายบากอรี        บาเก็ง สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 

2.นายสุกรี     เจะ๊เงาะ      สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 

3.นายกราซี         แวนะลัย สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 

4.นายปฐม           ปันสรณะ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 

      5.นายบัญชา         ศริิ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 

      6.นางอุมาพร        ใจแผว้ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 

7.นายสมชัย          หติานุกูล    สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2     

8.จา่สิบเอก วรดร  รอดทุกข์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 

9.นายดอเลาะ       สะหัดอีต า   สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 

10.นายอับดุลเลาะ  กาซอ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 

11.นายเพาซี          มะเด็ง สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 

12.นายเด๊ะซามัน    ยูโซ๊ะ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 

13.นายอิทธินันท์    สาเฮาะ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 

14.นายอดุลย์        แวโวะ    สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 

สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด  เห็นว่า ไม่ควรอนุมัติให้โอนเพิ่มเงินงบประมาณ

รายจ่ายฯ ดังกล่าว โปรดยกมือ  ไม่ม ี

    ผู้ไม่เห็นชอบ ดังนี้ 

     - 

    ผู้งดออกเสียง  ดังนี้ 

     1. นายอับดุลอาซิซ    หะยีปิยวงศ์ ประธานสภาเทศบาลฯ 
 

มติท่ีประชุม    -เห็นชอบ  จ านวน   14   เสียง 

    -ไมเห็นชอบ  จ านวน   -    เสียง 

    -งดออกเสียง  จ านวน   1    เสียง 
 

เป็นอันว่า  ที่ประชุมสภาฯ มีมติ  อนุมัติให้โอนเพิ่มเงินงบประมาณ

รายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563    ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  

จ านวน   200,000.00  บาท  หนว่ยงาน  กองช่าง   

/นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์… 
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นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ 5.3  ญั ตติ   เพื่ อพิจารณาขออนุมัติแก้ ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง

ประธานสภาเทศบาลฯ  งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  ประเภท  

ครุภัณฑ์ส านักงาน เป็น ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ  

อุปกรณ์อ่านบัตรอเนกประสงค์   งบประมาณ  1,400  บาท  หน่วยงาน  

กองชา่ง   

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3 ) 

พ.ศ. 2543 หมวด 4  การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 29  

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ และ

สิ่งก่อสร้างทีท่ าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลง  

สถานที่ก่อสร้าง  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  ขอเชิญผู้บริหารฯ 

ชีแ้จง 
 

นายเกษมสันต ์  สาแม    เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลฯ ที่ เคารพ  คณะผู้บริหารฯ และ

นายกเทศมนตรีฯ   สมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน  กระผม  นายเกษมสันต ์  สาแม  

    นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก  ขอให้  กองช่าง ชี้แจงแทน  
 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ เชญิฝา่ยกองช่าง  ช้ีแจง     

ประธานสภาเทศบาลฯ     
 

นายสสิกร   ยีเส็น    เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลฯ ที่ เคารพ  คณะผู้บริหารฯ และ

รก.ผู้อ านวยการกองช่าง  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน  กระผม  นายสสิกร   ยีเส็น  รักษาการ 

ผู้อ านวยการกองช่าง    เดิมกองช่าง  ได้ตัง้รายการ อุปกรณ์อ่านบัตร 

อเนกประสงค์ เป็นครุภัณฑ์ส านักงาน  พอจะด าเนินการจัดซื้อ งานพัสดุแจง้

ว่าอุปกรณ์อ่านบัตร อเนกประสงค์ เป็นครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองช่าง  จึง 

ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชีแ้จงงบประมาณฯ  ตามเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  หน้า 94 /132  ซึ่งมีขอ้ผิดพลาด 

ท าให้ไม่สามารถด าเนินการได้ ฯ ดังนี้  

จากค าชี้แจงเดิม  “แผนงานเคหะและชุมชน  งบลงทุน  หมวด ค่าครุภัณฑ์  

ครุภัณฑ์ส านักงาน  อุปกรณ์อ่านบัตรอเนกประสงค์  งบประมาณ  

1,400.00  บาท  ตัง้จ่ายจากเงนิรายได้” 

เป็นค าชี้แจงใหม่  “แผนงานเคหะและชุมชน  งบลงทุน  หมวด ค่าครุภัณฑ์  

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   อุปกรณ์อ่านบัตรอเนกประสงค์  งบประมาณ  

1,400.00  บาท  ตัง้จ่ายจากเงนิรายได้” 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

/นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์... 
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นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ สมาชิกท่านใด มขี้ออภปิรายใน  ญัตติที่  5.3  โปรดยกมอื  ไม่มี   

ประธานสภาเทศบาลฯ  ขอเชญิ เลขานุการสภาฯ   
 

นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะม ิ องค์ประชุมครบ  ต่อไปจะขอมตทิี่ประชุม  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด   

เลขานุการสภาฯ   เห็นว่า  ควรอนุมัติใหแ้ก้ไขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจง  งบประมาณรายจ่าย  

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  ประเภท ครุภัณฑ์ส านักงาน เป็น ประเภท 

ครุภัณฑค์อมพิวเตอร์  รายการ  อุปกรณ์อ่านบัตรอเนกประสงค์ งบประมาณ  

1,400  บาท  หนว่ยงาน กองช่าง  โปรดยกมอื   

ผู้เห็นชอบ ดังนี้ 

1.นายบากอรี        บาเก็ง สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 

2.นายสุกรี     เจะ๊เงาะ      สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 

3.นายกราซี         แวนะลัย สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 

4.นายปฐม           ปันสรณะ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 

      5.นายบัญชา         ศริิ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 

      6.นางอุมาพร        ใจแผว้ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 

7.นายสมชัย          หติานุกูล    สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2     

8.จา่สิบเอก วรดร  รอดทุกข์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 

9.นายดอเลาะ       สะหัดอีต า   สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 

10.นายอับดุลเลาะ  กาซอ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 

11.นายเพาซี          มะเด็ง สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 

12.นายเด๊ะซามัน    ยูโซ๊ะ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 

13.นายอิทธินันท์    สาเฮาะ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 

14.นายอดุลย์        แวโวะ    สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 

สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด  เห็นว่า ไม่ควรอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค า

ชีแ้จงงบประมาณรายจ่ายฯ ดังกล่าว โปรดยกมอื  ไม่มี 

    ผู้ไม่เห็นชอบ ดังนี้ 

     - 

    ผู้งดออกเสียง  ดังนี้ 

     1. นายอับดุลอาซิซ    หะยีปิยวงศ์ ประธานสภาเทศบาลฯ 
 

มติท่ีประชุม    -เห็นชอบ  จ านวน   14   เสียง 

    -ไมเห็นชอบ  จ านวน   -    เสียง 

    -งดออกเสียง  จ านวน   1    เสียง 
 

/เป็นอันว่า… 
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เป็นอันว่า  ที่ประชุมสภาฯ มีมติ  อนุมัติ ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค า

ชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  ประเภท 

ครุภัณฑ์ส านักงาน เป็น ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ  อุปกรณ์

อ่านบัตรอเนกประสงค์  งบประมาณ  1,400  บาท  หน่วยงาน  กองช่าง   
 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ 5.4  ญั ตติ   เพื่ อพิจารณาขออนุมัติแก้ ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง

ประธานสภาเทศบาลฯ  งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  ประเภท  

    ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองปรับอากาศ จ านวน  1 ตัว หนว่ยงาน กองชา่ง    

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3 ) 

พ.ศ. 2543 หมวด 4  การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 29  

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ และ

สิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลง

สถานที่ก่อสร้าง  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ขอเชิญผู้บริหารฯ 

ชีแ้จง 
 

นายเกษมสันต ์  สาแม    เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลฯ ที่ เคารพ  คณะผู้บริหารฯ และ

นายกเทศมนตรีฯ   สมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน  กระผม  นายเกษมสันต ์  สาแม  

    นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก  ขอให้  กองช่าง ชี้แจงแทน  
 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ เชญิ ฝ่ายกองช่าง  ชีแ้จง     

ประธานสภาเทศบาลฯ     
 

นายสสิกร   ยีเส็น    เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลฯ ที่ เคารพ  คณะผู้บริหารฯ และ

รก.ผู้อ านวยการกองช่าง  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน  กระผม  นายสสิกร   ยีเส็น  รักษาการ 

ผู้อ านวยการกองช่าง   ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี

งบประมาณ  พ.ศ. 2563  หนา้ 94 /132     

ค าชี้แจงเดิม  “ แผนงานเคหะและชุมชน  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ ์ 

ครุภัณฑส์ านักงาน  เครื่องปรับอากาศ  จ านวน  1  ตัว  งบประมาณ  

60,000.00  บาท  เพื่อจา่ยเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า  

60,000 บีทียู  จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์  ตัง้จา่ยจากเงนิรายได้”  

  พอเราจะท าการจัดซื้อมันเป็นบัญชีนอกมาตรฐานครุภัณฑ ์ประกอบ

กับทางกองช่าง ได้มกีารปรับปรุงห้อง และตรวจสอบแล้ว การใช้

เครื่องปรับอากาศ ขนาด 60,000 บีทียู มันเกินความจ าเป็น และเพื่อช่วย

ประหยัดค่าไฟฟ้ากองช่าง จึงมคีวามประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงค าชีแ้จง 

/งบประมาณฯ ดังนี.้.. 
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งบประมาณฯ ดังนี้ 

ค าชี้แจงใหม่  “ แผนงานเคหะและชุมชน  งบลงทุน  หมวด ค่าครุภัณฑ ์ 

ครุภัณฑส์ านักงาน  เครื่องปรับอากาศ  งบประมาณ  53,300.00 บาท  เพื่อ

จา่ยเป็นค่าจัดซือ้เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า  40,000 บีทียู  จัดซื้อ

ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ ์ ตั้งจ่ายจากเงนิรายได้”รายละเอียดคุณลักษณะ

ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ ์ของปี  2563 ปรากฏอยู่ในเอกสาร  ที่ 5 ข้อ 1 

ถึง ข้อ 9 ซึ่ง เป็นมาตรฐานครุภัณฑต์ามที่หนว่ยงานรัฐก าหนด ขอบคุณครับ 
 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ สมาชิกท่านใด มขี้ออภปิรายใน  ญัตติที่  5.4  โปรดยกมอื  ไม่มี   

ประธานสภาเทศบาลฯ  ขอเชญิ เลขานุการสภาฯ   
 

นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะม ิ องค์ประชุมครบ  ต่อไปจะขอมตทิี่ประชุม  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด   

เลขานุการสภาฯ   เห็นว่า  ควรอนุมัติใหแ้ก้ไขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจง  งบประมาณรายจ่าย  

ประจ าปี งบประมาณ   พ .ศ . 2563  ป ระเภท  ครุภัณ ฑ์ ส านั ก งาน 

เครื่องปรับอากาศ  จ านวน  1 ตัว  โปรดยกมอื   

ผู้เห็นชอบ  ดังนี้ 

1.นายบากอรี        บาเก็ง สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 

2.นายสุกรี     เจะ๊เงาะ      สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 

3.นายกราซี         แวนะลัย สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 

4.นายปฐม           ปันสรณะ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 

      5.นายบัญชา         ศริิ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 

      6.นางอุมาพร        ใจแผว้ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 

7.นายสมชัย          หติานุกูล    สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2     

8.จา่สิบเอก วรดร  รอดทุกข์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 

9.นายดอเลาะ       สะหัดอีต า   สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 

10.นายอับดุลเลาะ  กาซอ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 

11.นายเพาซี          มะเด็ง สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 

12.นายเด๊ะซามัน    ยูโซ๊ะ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 

13.นายอิทธินันท์    สาเฮาะ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 

14.นายอดุลย์        แวโวะ    สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 

สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด  เห็นว่า ไม่ควรอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค า

ชีแ้จงงบประมาณรายจ่ายฯ ดังกล่าว โปรดยกมอื  ไม่มี 

    ผู้ไม่เห็นชอบ ดังนี้ 

     - 

/ผูง้ดออกเสียง... 
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    ผู้งดออกเสียง  ดังนี้ 

     1. นายอับดุลอาซิซ    หะยีปิยวงศ์ ประธานสภาเทศบาลฯ 
 

มติท่ีประชุม    -เห็นชอบ  จ านวน   14   เสียง 

    -ไมเห็นชอบ  จ านวน   -    เสียง 

    -งดออกเสียง  จ านวน    1   เสียง 
 

เป็นอันว่า  ที่ประชุมสภาฯ มีมติ  อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจง  

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  ประเภท ครุภัณฑ์

ส านักงาน เครื่องปรับอากาศ  จ านวน  1 ตัว  หนว่ยงาน  กองช่าง    
 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ 5.5 ญั ตติ   เพื่ อพิจารณาขออนุมัติแก้ ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง

ประธานสภาเทศบาลฯ  งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  โครงการ 

บกุเบิกถนนหนิคลุก  ถนนหลักห้า 2  หมู่ที่ 2 จ านวน  966,000.00  บาท  

หน่วยงาน กองช่าง  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการ

งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ

ที่ 2 และ 3 ) พ.ศ. 2543      หมวด 4  การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลง

งบประมาณ  ข้อ 29  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายใน

หมวดค่าครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน 

หรอืเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสรา้ง  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

ขอเชญิผูบ้ริหารฯ ชีแ้จง 
  

นายเกษมสันต ์  สาแม    เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลฯ ที่ เคารพ  คณะผู้บริหารฯ และ

นายกเทศมนตรีฯ   สมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน  กระผม  นายเกษมสันต ์  สาแม  

    นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก  ขอให้  กองช่าง ชี้แจงแทน  
 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ เชญิฝา่ยกองช่าง  ช้ีแจง     

ประธานสภาเทศบาลฯ     
 

นายสสิกร   ยีเส็น    เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลฯ ที่ เคารพ  คณะผู้บริหารฯ และ

รก.ผู้อ านวยการกองช่าง  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน  กระผม  นายสสิกร   ยีเส็น  รักษาการ 

ผู้อ านวยการกองช่าง  ในส่วนของขออนุมัตแิก้ไขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจง  

   งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  โครงการบุกเบิก 

ถนนหนิคลุก  ถนนหลักหา้ 2  หมู่ที่ 2  จากข้อความ  “โครงการบุกเบิกถนน

หินคลุก  ถนนหลักห้า 2  หมู่ที่ 2 งบประมาณ  966,000.00  บาท  ขนาด

กว้าง  5.00 เมตร  ยาว  710.00  เมตร หนา  0.15  เมตร  หรอืพืน้ที่ไม่น้อย 
/กว่า  3,550.00  ตารางเมตร... 
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กว่า  3,550.00  ตารางเมตร  (ตามแบบแปลนของเทศบาล) ตั้งจ่ายจากเงิน

รายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 หน้า 4  

ข้อ 1.11”  เป็นข้อความ  “โครงการบุกเบิกถนนหินคลุก  ถนนหลักห้า 2   

หมู่ที่  2 งบประมาณ  617,976.00  บาท  ขนาดกว้าง 5.00 เมตร  ยาว  

410.00 เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า  2,050.00  ตาราง

เมตร (ตามแบบแปลนของเทศบาล) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน

แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561- 2564) เพิ่มเตมิ ครั้งที่ 3  หน้า 4  ขอ้ 1.11” 

 เนื่องจากว่า เมื่อผู้รับจ้างเข้าไปท าที่หน้างานปรากฏว่า มันมีบางจุด

เป็นที่ลุ่ม พอลงหินคลุกที่บุกเบิกเข้าไป เพราะของเดิมนี้เป็นป่าเลย พอลงไป

ปุ๊บ ปรากฏว่า เครื่องจักรมันไม่สามารถเดินต่อไปได้  ทางผู้รับจ้างเลยเสนอ

ทางคณะกรรมการฯ คือ ขอปรับลดเนื้องาน เลยต้องมาขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง

ค าช้ีแจงงบประมาณ ครับ 
 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ สมาชิกท่านใด มขี้ออภปิรายใน  ญัตติที่  5.5  โปรดยกมอื  ไม่มี   

ประธานสภาเทศบาลฯ  ขอเชญิ นายสุกรี   เจ๊ะเงาะ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1   
 

นายสุกรี   เจ๊ะเงาะ  เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลฯ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ และคณะผู้บริหารฯ   

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 ที่เคารพ ทุกท่าน   กระผม นายสุกรี   เจ๊ะเงาะ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต  1  

5.5 ญัตติ เพื่อพิจารณาขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ

รายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  โครงการบุกเบิกถนนหินคลุก  

ถนนหลักห้า 2  หมู่ที่ 2 จากเดิมงบประมาณ  966,000  บาท  ก็ปรับลดลง

มาเกือบครึ่ง ปรับลดท าไม ถ้าผู้รับเหมาไม่สู้ก็เปลี่ยนสิครับ เปลี่ยนผู้รับเหมา

นะครับ กว่าที่ประชาชนจะได้เส้นทางนี้มา รอหลายปี มีการประชาคม มีการ

เรียกประชุมอะไรต่าง ๆ นานา พอถึงคิวแล้ว ท าเพียงแค่ครึ่งเดียว จะลดเสีย

แล้ว  เรื่องนี้ผมลงพื้นที่เองนะครับสอบถามท่านผู้ใหญ่  ผู้น าศาสนา และ

ประชาชน เขาไม่ยอมครับ ถ้าคุณไม่ท าก็ไม่ต้องท า ถ้าจะท าแล้วต้องท าให้

สิ้นสุด ท าให้เสร็จนะครับ ผมไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง เพราะโครงการนี้ก็ได้ท า

สัญญาเสร็จแล้ว ประชาชนแอบดีใจ แล้วกลับต้องเสียใจอีก ผมไม่เห็นด้วย

ครับท่านประธานฯ ครับ ท่านประธานฯ ที่เคารพ เรื่องนีผ้มขอยืนยันว่า ผมไม่

เห็นด้วยจริง ๆ ครับ ขอบคุณครับ 
 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาฯ ท่านใด มีข้ออภปิรายใน  ญัตติที่  5.5  โปรดยกมอื     

ประธานสภาเทศบาลฯ  ขอเชญิ นางอุมาพร   ใจแผ้ว  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขต  2  
 

นางอุมาพร   ใจแผ้ว    เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลฯ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ และคณะผู้บริหารฯ   

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 ที่เคารพ ทุกท่าน   ดิฉัน นางอุมาพร   ใจแผ้ว  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขต  2 
/ดิฉันมีขอ้ขอ้งใจค่ะ… 
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ดิฉันมีข้อข้องใจค่ะ อาจจะว่า ดิฉันขาดความรู้ทางด้านนี้ก็ได้นะคะ การปรับ

ลด ขอลดตามที่อ่านจากบันทึกข้อความ  ก็คือ  มันจะเป็นของห้างหุ้นส่วน     

ดามูซอโยธากิจ ที่ขอลดปริมาณงานใช่มั้ยค่ะ หรือว่าท าทั้งสาย แต่ว่าท าไม่

เต็มสาย ขอแยกประเภทก่อน การปรับลดหมายถึงว่าไม่ได้ท าทั้งสายตามที่

ระบุไว้ หรือว่าลดปริมาณงานลง แต่ว่าท าในจ านวนเท่านั้น  ดิฉันงงตรงนี้

หน่อย ขออนุญาตนะค่ะ เพราะการปรับลดของผู้รับเหมาที่ปรับลดลง ไม่ใช่

เทศบาลฯ เป็นผู้ขอปรับลด ขอให้ช่วยชี้แจงหนอ่ยค่ะ ขอบคุณค่ะ 
 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ เชญิฝา่ยกองช่าง  ช้ีแจง     

ประธานสภาเทศบาลฯ     
 

นายสสิกร   ยีเส็น    เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลฯ ที่ เคารพ  คณะผู้บริหารฯ และ

รก.ผู้อ านวยการกองช่าง  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน  กระผม  นายสสิกร   ยีเส็น  รักษาการ 

ผู้อ านวยการกองช่าง   เป็นการตัดลดเนือ้งานครับ ก็คือ ไม่ได้ตลอดสาย

ของเดิมคอื ความยาว  710 เมตร แต่ของใหม่นี ้เป็นยาว 410 เมตร ความยาว

หายไปประมาณ 300 เมตร แต่วา่ขอชี้แจงนิดหนึ่ง ในส่วนของตรงนี้คอื ใน

ตอนที่เราท าประมาณการนี้ ช่วงที่เราไปด้วยงบประมาณที่ก าหนดให้ในวงเงิน

จ ากัดด้วย และทางสมาชิกสภาฯ ก็ต้องการเส้นทางนี้ใหท้ าตลอดสาย  ซึ่งเรา

ก็ด าเนินการให้ แตพ่อเปิดหน้างานจริง ๆ ช่วงที่ท าเกิดปัญหาช่วงที่ท าเกิดฝน

ตก มันจะมีจุดที่เป็นลุ่มน้ าอยู่ คอื ผู้รับจ้างก็พยายามด าเนินการแล้ว ในส่วน

ของรถเข้าไปก็คือจม และก็ติด เพราะว่าตรงนี้เป็นมติของคณะกรรมการ

ตรวจรับงานจ้างรว่มกับผูร้ับจา้ง ก็เลยมีมติตรงนี ้ก็เลยขอปรับลดเนื้องาน

ตรงนี ้ขอบคุณครับ 
 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาฯ ท่านใด มีข้ออภปิรายใน  ญัตติที่  5.5  โปรดยกมอื 

ประธานสภาเทศบาลฯ  ขอเชญิ นางอุมาพร   ใจแผ้ว  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขต  2  
 

นางอุมาพร   ใจแผ้ว    เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลฯ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ และคณะผู้บริหารฯ   

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 ที่เคารพ ทุกท่าน   ดิฉัน นางอุมาพร   ใจแผ้ว  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขต  2 

ก็ยังมีขอ้สงสัยอยู่หน่อย ถ้าหากว่าปรับลดลงไปแล้วเหลือ  410  เมตร  ขาดไป

อีก  300  เมตร  ถ้าหากท าไปจนถึงจุดที่มีน้ าท่วมขังตามที่ท่าน ผอ.กองช่าง

เรียนมา หมายความว่า ครั้งต่อไปไม่สามารถท าต่อไปอีกหรอื ไม่มีวิธีการที่จะ

ต่อออกไปอีกหรือ อย่างเช่นว่า  ลงหินคลุก หรือว่าอะไร โดยปกติวิทยาการ

ของการท าถนน มันยังต้องมีขั้นตอนของมัน ว่าในเมื่อเจอน้ าลุ่ม ที่ลุ่มที่เป็น

แอ่ง ขนาดว่าเขื่อนยังสร้างได้แล้วท าไมที่ลุ่มแค่นี้ถึงจะท าต่อไม่ได้  ขอเหตุผล

เพื่อประกอบการตัดสินใจ ขอบคุณค่ะ 
/นายอับดุลอาซิซ   หะยปิียวงศ์... 
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นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ เชญิฝา่ยกองช่าง  ช้ีแจง     

ประธานสภาเทศบาลฯ     
 

นายสสิกร   ยีเส็น    เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลฯ ที่ เคารพ  คณะผู้บริหารฯ และ

รก.ผู้อ านวยการกองช่าง  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน  กระผม  นายสสิกร   ยีเส็น  รักษาการ 

ผู้อ านวยการกองช่าง  ขออนุญาตเรยีนชีแ้จงครับ  คือ ตามที่แจง้ไปแล้ว 

ด้วยงบประมาณ  966,000  บาท คอืเฉลี่ย เส้นนีเ้ราลงหนิคลุก เพื่อให้

เพียงพอกับงบประมาณตรงนี ้ที่จะท าทางนี้ได้ คือ ลงลูกรังอยู่ที่ประมาณ  

30 เซ็น  และมีหินคลุกอยู่ที่ ประมาณ  15 เซ็น ทีนี้ ถ้าในกรณี ที่พืน้ทางเดิม

ไม่มปีัญหาแน่นแข็งอยู่แล้วมันก็สามารถด าเนินการได้ พอจุดตรงนั้นพอเป็น

น้ าท่วมขังที่ลุม่ตรงน้ัน ดว้ยวิธีการก่อสร้าง เขาต้องลอกเลนตรงน้ันออกให้

หมด ซึ่งในส่วนตรงนี้เราไม่ได้คิดเผื่อตรงนั้นไว้ คือจริง ๆ มันตอ้งลอกเลนนั้น

ให้ออกใหห้มดเลย สมมตวิ่าถนน  5 เมตร เราต้องเปิดลอกเลนตรงน้ันออก

ประมาณ  6 เมตร หรอื 7 เมตร ลอกตรงนัน้ออกแล้วจึงจะเอาหนิลูกรังลง

เพิ่มตรงน้ัน  ต้องลอกลงไปจนถึงช้ันที่เป็นดินแข็ง ถ้ามันท าอย่างนั้น ถามว่า

ท าได้มัย้ นั้นคอืวิธีการแก้ไข ทีนีใ้นส่วนค่างานตรงนี้เราไม่ได้คิดใหก้ับผูร้ับจ้าง 

ที่นี้ในงานนีม้ันกลายเป็นงานเพิ่ม ซึ่งกับผูร้ับจ้าง มีการคุยกันแล้ว แต่ผูร้ับจ้าง

เขาก็ไม่ไหวจรงิ ๆ  แต่ถามว่าหลังจากนี้ด าเนินการตอ่ได้มั้ย คอืด าเนนิการตอ่

ได้ แตเ่ราต้องไปคิดค านวณใหม่ คือ ปีนี้อาจท าแค่นี้ และมีการต่อเพิ่มไปใน

งบประมาณปีหนา้ ก็มีวิธีการคิดประมาณการในส่วนตรงนี้เพิ่มเตมิ ตรงสว่น

เนือ้งานที่มันหายไป ขอบคุณครับ 
 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาฯ ท่านใด มีข้ออภปิรายใน  ญัตติที่  5.5  โปรดยกมอื 

ประธานสภาเทศบาลฯ  ขอเชญิ นางอุมาพร   ใจแผ้ว  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขต  2  
 

นางอุมาพร   ใจแผ้ว    เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลฯ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ และคณะผู้บริหารฯ   

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 ที่เคารพ ทุกท่าน   ดิฉัน นางอุมาพร   ใจแผ้ว  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขต  2 

ขออีกนิดนะคะ ตามที่เข้าใจ ท่าน ผอ.เห็นใช่มั้ยค่ะ ถ้ารอยดินเดิมขนาดนี้

ถูกมั้ย  ถ้าตรงนี้เป็นที่ลุ่ม ค าว่ารอบบริเวณคือตรงนี้ออกมาใช่มั้ย  ถ้าตามที่

เข้าใจเกิดในกรณีว่า สภาฯ ไม่อนุมัติ หมายความว่า เราต้องท าตามลักษณะ

อย่างนี้ถูกมั้ย  
 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ เชญิ ฝ่ายกองช่าง  ชีแ้จง     

ประธานสภาเทศบาลฯ     
 

นายสสิกร   ยีเส็น    เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลฯ ที่ เคารพ  คณะผู้บริหารฯ และ

รก.ผู้อ านวยการกองช่าง  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน  กระผม  นายสสิกร   ยีเส็น  รักษาการ 
/ผู้ อ านวยการกองช่ าง . . .  
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ผู้อ านวยการกองช่าง  ถ้าเป็นอย่างนัน้ ก็คือมันก็ต้อง ถ้าเอาตามที่ผูร้ับจ้าง

ท า  คือ ผูร้ับจ้างขุดดินไปเรื่อย ๆ ทีนีพ้อถมไปถึงปริมาณงานที่ว่า เราก าหนด

ในบิวฟิว เราก าหนดปริมาณหนิคลุกและลูกรังไปด้วย พอถึงจุดที่มันไม่คุ้มทุน

ของเขา คือ ถ้ามันท าได้เขายินดีท าให้ แต่ติดปัญหาว่ามันไม่ได้จรงิ ๆ เลยต้อง

ขอปรับลดเนือ้งานครับผม 
 

นางอุมาพร   ใจแผ้ว    ก็หมายความวา่ในส่วนนีต้รงนี ้ก็ไม่สามารถด าเนินการได้   

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2  
 

นายสสิกร   ยีเส็น    คือ ถ้าเอาดินเอาลูกรังลงไป มันก็จะจมหายไปหมดเลย  มันต้องใช้  

รก.ผู้อ านวยการกองช่าง  วิธีลอกเลนนั้นออกอย่างเดียว  
 

นางอุมาพร   ใจแผว้    สมมตวิ่า ในกรณีที่ลอกเลนตามรูปโค้ง ตรงนี้ ก็หมายความว่า ถ้าหากเราเอา

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 ดินถม อย่างเช่นว่า สมมติ 15  เซ็น  เราก็ได้ตามแบบนีถู้กมั้ย ตามแบบนีใ้ช่ม้ัย 
  

นายสสิกร   ยีเส็น    ใช่ครับ แต่ปัญหาที่ว่าถ้าเราขุดไป เราก็ไม่รู้ว่า พอเราลอกเลนไม่รู้

รก.ผู้อ านวยการกองช่าง  ว่าไปสุดที่ตรงไหน อาจจะลึกลงไป 1-2 เมตร ซึ่งเรายังตอบไม่ได้  
   

นางอุมาพร   ใจแผว้    โอเค เข้าใจแล้วค่ะ  ขอบคุณค่ะ 

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2   
 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ ขอบคุณครับ สมาชิกสภาฯ ท่านใด มีขอ้อภปิรายใน ญัตติที่  5.5 โปรดยกมอื     

ประธานสภาเทศบาลฯ  ขอเชญิ ปลัด  
 

นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะม ิ มันเป็นสภาพพืน้ที่ ที่คาดไม่ถึง ว่าเป็นพื้นที่คล้าย ๆ หล่ม ตรงนัน้ผมได้เข้าไปดู

ปลัด/เลขานุการสภาฯ  แล้วครับ  ทีนี้ขอหารอืกับสมาชิกสภาฯ กับสภาเทศบาลฯ และหารอืกับ ผอ. 

กองช่าง ด้วยว่า ถ้าจะแก้ไขตรงลุ่มนี้  ต้องแก้ไขด้วยวิธีใดครับ  ที่รถเข้า

ด าเนนิการไม่ได้     
 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ เชญิฝา่ยกองช่าง  ช้ีแจง     

ประธานสภาเทศบาลฯ     
 

นายสสิกร   ยีเส็น    เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลฯ ที่ เคารพ  คณะผู้บริหารฯ และ

รก.ผู้อ านวยการกองช่าง  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน  กระผม  นายสสิกร   ยีเส็น  รักษาการ 

ผู้อ านวยการกองช่าง  จากที่ช้ีแจงมาเมื่อกีน้ี้  คือ วิธีการถ้ามันเป็นดินลุ่ม 

ดินโคลน ก็คือถึงเราหนิคลุก หินลูกรังลงไปมันก็จะจมหายลงไป มันไม่

สามารถที่จะท าให้ดินตรงนั้นแนน่ได้ ที่นีเ้วลารถขับผา่น มันก็จะเป็นปัญหา

เป็นที่ลุ่มอย่างนัน้  มันจะเหมอืนช้ันเยลลี่ คอืพอลงไปมันก็จะสั่น คือวิธีการ

คือตอ้งลอกเลนตรงนัน้ออกให้หมด แลว้ลงลูกรังลงไป หรอืช้ันวัสดุคัดเลือก 

/ลงไปรองในส่วนนัน้ก่อน... 
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ลงไปรองในส่วนนัน้ก่อน ตอ้งหาลงไปถึงช้ันดนิเดิมนั้นก่อน ที่มันเป็นดินแข็ง

แล้วนะครับ พอลงตรงนัน้แล้ว ผิวหน้าเราจะเป็นหนิคลุกอีกทีหนึ่ง 
 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาฯ ท่านใด มีข้ออภปิรายใน  ญัตติที่  5.5  โปรดยกมอื 

ประธานสภาเทศบาลฯ  ขอเชญิ ปลัด  
 

นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะม ิ ต้องวางท่อมัย้ ตรงจุดนั้น 

ปลัด/เลขานุการสภาฯ     
 

นายสสิกร   ยีเส็น    ต้องจุดนั้น ที่ดู ในระวางแผนที่แล้ว จริง ๆ ไม่มีร่องน้ า คือ ถามว่า 

รก.ผู้อ านวยการกองช่าง  ถ้าท่อวางได้มั้ย  ก็วางได้ แต่มีปัญหากับพื้นที่ข้างเคียง น้ าจะไปแทง  

    ดินของเขาถ้าอยู่มาวันหนึ่งเขาปิดทางน้ าก็จะไม่มีประโยชน์ครับผม  
 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ ขอบคุณครับสมาชิกสภาฯท่านใด มีขอ้อภปิรายใน  ญัตติที่  5.5  โปรดยกมอื     

ประธานสภาเทศบาลฯ  ขอเชญิ นางอุมาพร   ใจแผ้ว  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขต  2  
 

นางอุมาพร   ใจแผ้ว    เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลฯ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ และคณะผู้บริหารฯ   

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 ที่เคารพ ทุกท่าน   ดิฉัน นางอุมาพร   ใจแผ้ว  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขต  2 

อันนี้เป็นข้อหารือนะค่ะ ต่อเนื่องจากของท่านปลัด ถ้าในกรณีนี้ แสดงว่า มัน

จะต้องเพิ่มปริมาณ  หมายถึง เพิ่มงบประมาณในบริเวณนี้ โดยเฉพาะใช่มั้ย  

ดิฉันก็ขอหารือโครงการใน 5.1 ไม่ผ่านสภาฯ ถ้าเอาเงินที่เหลือจากตรงนั้น 

บางส่วนเอามาเพิ่มตรงนี้ได้มั้ย เพื่อแก้ปัญหาของทางเขต  1 เอางบตัวนั้น       

ที่สภาฯ ลงมติไม่ผ่าน เช่น การเดินทางไปประชุมเนื่องจากติดสถานการณ์    

โควิด และงบที่เหลือจากการปฏิบัติเวลานอกเวลาราชการ เพราะยังไงมันก็ 

จะสิ้นปีงบประมาณแล้ว เอาตรงนี้ออกมาได้มั้ย ในเมื่อ ผอ.ชี้แจงแล้วว่างบ

ตรงนั้นที่ เขาค านวณแล้วว่ามันเหลือ  แล้วเอามาสมทบกับเขตที่  1 ที่ เขา

เดือดร้อน จะได้ท าตลอดทั้งสาย ชาวบ้านจะได้ออกมาง่าย สามารถกระท า

ได้มั้ย นี่เป็นเพียงข้อหารือเท่านั้นนะค่ะหารือต่อเนื่องจากท่านปลัด  ขอบคุณ

ค่ะ 
 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาฯ ท่านใด มีข้ออภปิรายใน  ญัตติที่  5.5  โปรดยกมอื 

ประธานสภาเทศบาลฯ  ขอเชญิ ปลัด  
 

นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะม ิ คือถ้าอย่างงั้นก็ เรามีวิธีการ ตรงนั้นใช้งบประมาณเยอะมั้ย ถ้าจะแก้ปัญหา

ปลัด/เลขานุการสภาฯ  ตามที่ ท่าน ผอ.บอก  
 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ เชญิฝา่ยกองช่าง  ช้ีแจง     

ประธานสภาเทศบาลฯ     

/นายสสิกร   ยีเส็น... 
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นายสสิกร   ยีเส็น    เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลฯ ที่ เคารพ  คณะผู้บริหารฯ และ

รก.ผู้อ านวยการกองช่าง  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน  กระผม  นายสสิกร   ยีเส็น  รักษาการ 

ผู้อ านวยการกองช่าง  ตอนนี้ เรายังไม่ได้ไปส ารวจตรงช้ันเลน นัน้ ว่ามันลึก

ขนาดไหน แตถ่้าเหมอืนตามที่ท่านสมาชิกฯ เสนอ เงินตรงนัน้ มันก็เยอะอยู่

น่าจะเพียงพอ 
 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาฯ ท่านใด มีข้ออภปิรายใน  ญัตติที่  5.5  โปรดยกมอื 

ประธานสภาเทศบาลฯ  ขอเชญิ ปลัด  
 

นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะม ิ ผมขอเสนออย่างนี้นะครับให้ท่านผู้บริหารฯ  ถอนญัตตินี้ก่อนเพื่อที่จะไป  

ปลัด/เลขานุการสภาฯ  ศกึษาใหม่  เพื่อเป็นการแก้ปัญหาทั้งสาย อาจใชง้บประมาณสูงหนอ่ยก็ได้  

ตามที่ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านสุกรี   เป็นห่วง และชาวบ้านก็หวังอยู่ ถอนแล้ว

ไปศึกษาใหม่อีกที จะใช้งบประมาณเท่าไรก็ได้ ให้มันจะได้ทั้งสาย ขอเสนอ

อย่างนี้ครับ 
    

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาฯ ท่านใด มีข้ออภปิรายใน  ญัตติที่  5.5  โปรดยกมอื   

ประธานสภาเทศบาลฯ  เชญิ นายกเทศมนตรฯี         
 

นายเกษมสันต ์  สาแม    เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลฯ ที่ เคารพ  คณะผู้บริหารฯ และ

นายกเทศมนตรีฯ   สมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน  กระผม  นายเกษมสันต ์  สาแม  

นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก ก็อย่างที่รู้รู้ความมุ่งหมาย ความตั้งใจ 

และความต้องการของพี่น้องประชาชน ในพื้นที่อยากจะให้สร้างให้

มันแล้วเสร็จ จากที่ตั้ งความหวังไว้กับเทศบาลฯ  เราก็ตั้งงบประมาณ

ไปแล้วผลปรากฏว่า ผู้รับเหมายอม ท าไม่ได้เป็นดินเลนท าไปแล้วจม ๆ ใจจรงิ

อยากใหผู้ร้ับเหมาเท่าที่ท าได้ก่อน และประชุมสภาฯ ต่อไปครั้งหนา้ เราค่อย

มาว่ากัน เพิ่มเตมิงบประมาณ  เพิ่มเติมในเทศบัญญัติฯ ก็ว่ากันไป ในส่วนนี้ 

กองชา่ง ต้องไปส ารวจดูว่าจะใช้งบประมาณเท่าไร และอีกอย่างถ้าต้องสมมติ

มันจะเป็นความล่าช้า ที่ตอ้งถอนญัตติในส่วนนี้ ทิง้เปล่าไปมันจะยังไง  ถ้าจะ

ถอนญัตติในส่วนนี้ ถ้าท าให้มันเสร็จ ๆ ให้มันเรียบร้อย ตามที่ สมาชิกสภาฯ 

ต้องการภายในวันนี้ ท าได้มั้ยล่ะ ก็ท าไม่ได้ แต่ทุกคนอยากจะใหเ้สร็จอยากจะ

ให้เรียบร้อย  ถอนญัตติดีกว่า ที่แลว้มาผู้รับเหมาก็เบิกไม่ได้ที่เขาท าไปแล้ว 

กลัวมันจะคาราคาซัง กลัวจะเทศบาลฯเอาเปรียบผู้รับเหมาที่ให้เขาท าไปแล้ว

ครึ่งหนึ่งก็ยังไม่ยอมเบิกใหส้่วนหนึ่งตอ้งถามผูร้ับเหมาที่เราตัง้งบประมาณไป

แล้ว ทุกอย่างมกีรรมการอยู่แล้ว ไปตรวจสอบ ไปตรวจเช็คแล้ว สมควรให้

ผูร้ับเหมาท าได้ และต้องขออนุมัตจิากสภาฯ ให้เขาเบิกจา่ยในส่วนที่เขาท าไป 
 

/แลว้ก่อน และวัน... 
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แล้วก่อน และวันข้างหน้าต่อไป ค่อยมาว่ากัน ค่อยมาท าการลงนามใน

สัญญาใหม่ 
 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาฯ ท่านใด มีข้ออภปิรายใน  ญัตติที่  5.5  โปรดยกมอื 

ประธานสภาเทศบาลฯ  ขอเชญิ นายอิทธินันท์   สาเฮาะ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 3   
 

นายอิทธินันท์   สาเฮาะ  เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลฯ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ และคณะผู้บริหารฯ   

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 3 ผูท้รงเกียรติ ทุกท่าน  กระผม นายอิทธินันท์   สาเฮาะ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ   

เขต  3  ผมฟัง ๆ ดูแล้ว ในส่วนของที่ว่า ส่วนตา่งของงบประมาณ อยู่ประมาณ 

3 แสนกว่าบาท  ครับ 3 แสนสี่  ในส่วนที่เป็นลุ่มนี้ประมาณกี่เมตรครับ ท่าน 

ผอ.ช่าง  ทั้ง  300  เมตร เลยมั้ย 
 

นายสสิกร   ยีเส็น    ในส่วนนี้อยู่ที่ประมาณ 102 เมตร ไม่ได้หมดทั้ ง 300 เมตร เพราะ 

รก.ผู้อ านวยการกองช่าง  ช่วงนั้นมันเป็นลุ่มยาวเลย มันเป็นเหมือนร่องสวนเดิม  
 

นายอิทธินันท์   สาเฮาะ  ก็สรุปแล้ว ก็คือ ประมาณ  100  เมตร ที่เป็นลุ่ม ที่เหลือ 200 เมตร คือไม่ได้

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 3 เป็นลุ่ม ตรงน้ันใชม่ั้ย  
\ 

นายสสิกร   ยีเส็น    ช่วงที่ เป็นปัญหาจริงๆ ก็ ในช่วงที่ เป็นเลนตรงนั้น ต้องลอกออกรก.

ผู้อ านวยการกองช่าง  อย่างเดียวส่วนที่ เลยไปนั้น อีก 200 เมตร ก็มีปัญหาต้องลอกออก

    เหมือนกัน แต่ไม่ เยอะ คือมีปัญหา 300 เมตรก็ตลอดสายครับผม  
 

นายอิทธินันท์   สาเฮาะ  กระผมก็พอจะรู้เหตุการณ์จากซอยนี้บ้าง เพราะเคยไปคุยกับท่านดามูซอ ถ้า

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 3 ตอนแรก ๆ รถมันจมจริง กรณีที่ท่านเลขานุการสภาฯ เสนอใหเ้ราถอนญัตติ 

ตรงนี้ก่อน  แล้วค่อยวางแผนกันใหม่ว่าถ้าให้ เพิ่ มงบประมาณต้องใช้

งบประมาณเท่าไร พอเพิ่มเสร็จแล้ว จากระยะเวลาที่ท านี่ มันจะมีปัญหาใน

ห้วงเวลาของสัญญาจ้างหรือเปล่า จะโดนปรับอะไรหรือเปล่า ต่อสัญญาให้

เขา แล้วถ้าเติมงบประมาณต้องเพิ่มไปเท่าไร จาก 300 เมตรนี ่งบที่เราตัดไป 

620,000  บาท  งบตรงนัน้ถ้าเอามาใชต้รงนี้มันจะพอมั้ย ถ้าท าครึ่ง ๆ นี ่บางที

เราจะไปเอาในเทศบัญญัติฯ ปีหน้านี่ เดี๋ยวมันจะมีปัญหากันอีก ถ้าอย่างที่

เลขานุการสภาฯ เสนอมา ผมก็อยากจะท าในลักษณะนั้น ท าให้ไปกระทบกับ

ผูร้ับเหมา เหมือนที่ท่านนายกฯ บอก กลัวว่าจะไปกระทบกับสัญญาจ้างอีก มี

การโดนปรับ ก็น่าเห็นใจผูร้ับเหมาครับ ขอบคุณมากครับ 
    

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาฯ ท่านใด มีข้ออภปิรายใน  ญัตติที่  5.5  โปรดยกมอื 

ประธานสภาเทศบาลฯ  ขอเชญิ นางอุมาพร   ใจแผ้ว  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขต  2  
 

นางอุมาพร   ใจแผ้ว    เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลฯ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ และคณะผู้บริหารฯ   

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 ที่เคารพ ทุกท่าน   ดิฉัน นางอุมาพร   ใจแผ้ว  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขต  2 
/ดิฉันก็เห็นด้วยกับ... 
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ดิฉันก็เห็นด้วยกับท่านอิทธินันท์ นะค่ะ ในเมื่องบ  620,000  บาท นั้น มันเป็น

งบที่เหลืออยู่ มันสามารถท าประโยชน์ได้  ดิฉันก็เห็นด้วย ว่าชาวบ้านเขา

ออกมาได้เหมือนกัน แต่ปัญหามันติดอยู่ที่ว่า สามารถด าเนินการ ที่จะตั้ง

ญัตติด่วน หรืออะไรตรงนี้ได้มั้ยค่ะ ที่ว่าท าได้รวดเร็ว และอีกอย่างอยากรู้ว่า

การผ่านขึ้นมามันใช้เวลายาวนานมั้ยค่ะ ในการท าถนนเส้นนี้ให้แล้วเสร็จ 

ขอบคุณค่ะ 
 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาฯ ท่านใด มีข้ออภปิรายใน  ญัตติที่  5.5  โปรดยกมอื

ประธานสภาเทศบาลฯ  ขอเชญิ ปลัด  
 

นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะม ิ ขั้นตอนการท ารูปแบบรายการมันนานมัย้ ผอ.ช่าง ถ้าจะแก้ปัญหาอย่างที่ว่า 

ปลัด/เลขานุการสภาฯ  ครับ   
 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ เชญิฝา่ยกองช่าง  ช้ีแจง     

ประธานสภาเทศบาลฯ     
 

นายสสิกร   ยีเส็น    เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลฯ ที่ เคารพ  คณะผู้บริหารฯ และ

รก.ผู้อ านวยการกองช่าง  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน  กระผม  นายสสิกร   ยีเส็น  รักษาการ 

ผู้อ านวยการกองช่าง  น าเรียนอย่างนีน้ะครับ ก็คือ เนื่องดว้ยช่วงนี ้มันฝน

ด้วย แลว้ทีนี้จะเข้าไปตรงน้ันผมมองสภาพแล้ว นา่จะหนัก เพราะตอนที่เราไป

ส ารวจตอนท าเทศบัญญัติฯ เมื่อปีที่แล้ว เราสามารถเดินได้ตลอด ช่วงนี้ก็คือ

ทางกองช่างเดินส ารวจตลอดสายเลย ทีนี้ ณ ตอนนีเ้ข้าไปนี่ ผมก็ยังไม่แน่ใจ

ว่า จะเข้าไปได้ยังไง ต้องดูก่อน เพราะตอนนีน้้ าเต็มไปหมด ไม่รู้จะเข้าไปได้ 

และในส่วนของเงนิ  620,000  บาท คือ จริงๆ แล้ว  3  โครงการที่ท า คอื 

ด้วยชาวบ้านร้องเรียนด้วย และมีบางสายที่มกีารรอ้งเรียนสื่อ ทีนี้ ถ้าเอางบนี้

มาใช้ แตว่่า  3 โครงการ ก็ไม่ได้ซ่อมแซมอยู่ดี คือถ้าเราซ่อมตรงนี้ ทาง กอง

ช่าง ก็พยายามด าเนินการอยู่ ถ้ามันมีแอสฟัลท์ถุง ก็ไปปะ ไปซ่อมให ้ในส่วน

ที่จุดเล็ก ๆ เราท าได้ ไม่มีปัญหา กองช่างก็พยายามด าเนินการอยู่ แต่ถ้ามัน

จุดที่มันหลุมใหญ่จรงิ ๆ มันไม่เหมาะที่จะซ่อมแบบนี ้ถ้าให้เราเอาอัสฟัลท์ไป

ลงมันสูญเปล่า มันท าไม่ได้  ผมก็ต้องหาวิธีด าเนินการตรงนี้อกีทีหนึ่ง ใน 3

สายที่ถูกตัดไป ครับ 
 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาฯ ท่านใด มีข้ออภปิรายใน  ญัตติที่  5.5  โปรดยกมอื 

ประธานสภาเทศบาลฯ  ขอเชญิ นางอุมาพร   ใจแผ้ว  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขต  2  
 

นางอุมาพร   ใจแผ้ว    เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลฯ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ และคณะผู้บริหารฯ   

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 ที่เคารพ ทุกท่าน   ดิฉัน นางอุมาพร   ใจแผ้ว  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขต  2 
/ในงบ  620,000  บาท... 
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ในงบ  620,000  บาท เมื่อมติไม่ผ่านแล้ว  แต่ถ้าหากมีมติผ่านอีกครั้ง ต้อง

ถามสมาชิกที่ไม่เห็นชอบค่ะ ถ้าเห็นชอบสามารถน าไปช่วยเหลือทางทีมของ

เขต 1 ได้เหมือนกัน ว่าไงค่ะถ้าตัดงบตรงนั้นออกมาช่วยเหลือ เขต 1 ของพวก

ท่านเองนะค่ะ ในเมื่อมันไม่ผ่านแล้ว เมื่ออนุมัติผิดไปแล้วจะย้อนไปที่มติเดิม

มันก็ท าไม่ได้ ใช่ม้ัยค่ะ ตามระเบียบข้อบังคับ แตก่็สามารถหาแนวทางได้นี่ เอา

เงินตรงนี้ แทนที่จะสูญเปล่า ยังไม่ได้ใช้ ก็เอามาใช้ท าประโยชน์เสียเลยเพื่อ

แก้ปัญหาให้ชาวบ้านในเขตที่เดือดร้อน  ถามว่า 3  แปลงนี้เดือดร้อนมั้ย ที่เขา

ส่งมา เดือดร้อนจริง ๆ เพราะไปดูมาทุกวัน ชาวบ้าน เขต 2 และก็ด่าทุกวัน แต่

ในเมื่อมันใช้ไม่ได้แล้ว ก็เอามาใช้ประโยชน์ในทีมของพวกท่านเอง ถูกมั้ยค่ะ 

ลองถามสมาชิกฯท่านที่เหลือ ของดิฉันไม่มีปัญหาเพราะยกมอืให้แต่แรก แล้ว

ค่ะ ขอบคุณค่ะ 
 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาฯ ท่านใด มีข้ออภปิรายใน  ญัตติที่  5.5  โปรดยกมอื 

ประธานสภาเทศบาลฯ  ขอเชญิ ปลัด  
 

นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะม ิ ปกติมตทิี่สภาฯ เห็นชอบไปแล้วนี่ ก็ไม่สามารถแก้ไขได้  ยกเว้น แตม่ีการเสนอ 

ปลัด/เลขานุการสภาฯ  ขึน้มาเป็นญัตติขึ้นมาใหม่ เพื่อแก้ไขมติที่ประชุม ซึ่งอาจจะเสนอด้วยวาจาจะ 

เสนอก็ได้ หรือว่านายกฯ เสนอก็ได้  เพียงแต่ว่า เราจะแก้แบบที่ว่า เปลี่ยนใจ

ไม่ได้  ต้องเสนอเป็นญัตติ แก้ไขมติที่ประชุมในการเมื่อกี้นี้ เสนอให้แก้ไขเป็น

ญัตติขึ้นมาใหม ่คงผ่านไปแล้วละ่ ครับตัวนั้น   
 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ เชญิ รองนายกเทศมนตรีฯ     

ประธานสภาเทศบาลฯ     
 

นายศราวุธ อับดุลกอเดร์   ยานยา  เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลฯ ที่ เคารพ คณะผู้บริหารฯ และ

รองนายกเทศมนตรีฯ   สมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติ  ทุกท่าน   

กระผม นายศราวุธ  อับดุลกอเดร์   ยานยา   รองนายกเทศมนตรีเมอืง   

สะเตงนอก ซึ่งได้รับมอบหมายจากนายกฯให้ดูแลในส่วนกองช่าง  ขอ

อนุญาตน าเสนอรายละเอียดอีกนิดหนึ่ง เกี่ยวกับการสร้างถนนหนิคลุก ถนน

หลักห้า 2  เดิมที ที่ทางคณะกรรมการตรวจรับงาน ได้ลงไปดูพืน้ที่ แลว้ก็ได้

ส ารวจรว่มกับผูร้ับเหมา ปรากฏว่า รายละเอียด ตามที่ ผอ.ช่าง น าเรียนว่า 

ไม่สามารถที่จะด าเนินการได้ ซึ่งฝา่ยบริหารฯ เองก็คิดต่อนะครับว่า วันนี้จะ

ขอทางสภาฯ อนุมัตใิห้แก้ไขรูปแบบรายการ เพื่อที่ตัดเส้นทางลง เพื่อที่จะให้

ผูร้ับเหมาสามารถด าเนินการให้แลว้เสร็จ และในเทศบัญญัติฯ ปี 2564 ฝ่าย

บริหารฯ ก็ได้เตรียมข้อมูล เพื่อที่จะให้ฝ่ายส ารวจ ลงไปส ารวจตอ่ คอืต่อจาก 
 

/ที่เดิมที่ท าสุดตรงไหน... 
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ที่เดิมที่ท าสุดตรงไหนก็ต่อไปให้จบ ประมาณอีก 300  เมตร ซึ่งงบประมาณ

เรายังไม่รูว้่า เพราะว่าในตัวเลนที่ท่าน ผอ.ช่าง น าเรียนเมื่อสักครู่ นะครับว่า 

ปริมาณที่เราจะต้องตัดออกมันลึกกี่เมตร เพราะว่าครั้งที่แล้วผู้รับเหมาได้ไป

ด าเนนิการก่อสร้าง รถแมคโคร 2 คัน จม จมลงไป ก็คาดว่า น่าจะลกึ

พอสมควร เดิมทีที่ตรงนั้นน่าจะเป็นบ่อปลาเก่าประมาณนั้น ซึ่งระยะก็

ประมาณสัก  100  เมตร ทีนี้ถ้าปริมาณจรงิที่ทางฝ่ายกองช่าง ในตัวโครงการ

ได้ใส่ค่างบประมาณไป ซึ่งมันไม่ถึงครึ่งเลย มันก็เลยท าไม่ได้ ผู้รับเหมาเสนอ

ว่า ถ้าอย่างนัน้ โครงการอันนีท้ าไม่จบ ผมเองก็มีโอกาสได้ลงพืน้ที่ ได้คุยกับ

ผูน้ า ก็คือ ผู้ช่วยผูใ้หญ่ หมู่ที่ 2 ก็น าเรยีนคุยกันว่า ถ้าเกิดว่าเราท าสว่นนีก้่อน 

แล้วปี 2564 เราก็จะท าต่อ เพราะว่าของที่เราท าต่อ เราต้องไปส ารวจใหม่ 

ต้องมาวิเคราะห ์และส ารวจว่าเลน มันลึกกี่เมตร เพื่อจะให้สุดกับรอยต่อบุดี  

ซึ่งถนนมารอแล้วอกีฝั่งหนึ่ง  นี่คอืเป้าหมายที่เราพยายามจะท า ถ้าวันนีท้าง

สมาชิกสภาฯ เห็นชอบ เราก็สามารถด าเนินการได้เลย ผู้รับเหมาเองก็ไม่ตกที่

นั่งล าบาก เนื่องในสถานการณ์โควิด เขาก็มีภาระเยอะแยะมากมาย และงาน

นีก้็เบิกเพียงงวดเดียว คือตอ้งจบถึงจะเบิกได้ ถ้าไม่จบก็เบิกไม่ได้ นี่ก็คือสิ่งที่

อยากจะให้ท่านสมาชิกสภาฯ ได้รับรู้และรับทราบ และคิดว่าน่าจะเป็นข้อมูล

ประกอบเพื่อการพิจารณา และฝ่ายบริหารฯ เอง ท่านนายกฯ เองก็พยายาม

เน้นย้ าว่า ถนนเส้นนีต้้องท าให้เสร็จ แต่เนื่องดว้ยครั้งแรกที่เราส ารวจ ส ารวจ

ช่วงหน้าร้อน แห้ง ตอนที่ไปส ารวจไม่มถีนน มีแค่นดิเดียว เข้าไป และเป็นป่า

สุดทาง พอเดินเข้าไปส ารวจคิดว่า น่าจะท าได้ประมาณนีบ้วกกับงบประมาณ 

ที่มอียู่ มันน้อย ต้องจัดสรรใหถ้นนเส้นนี้ดว้ย ให้หมูบ่้านนีด้้วย ก็กลายเป็นว่า

ออกมาที่  9 แสนกว่าบาท  แตพ่อท าไป ความเป็นจรงิแล้ว ผมประมาณเอง

ว่า เส้นนี้ถ้าจะท าให้เสร็จ งบประมาณอยู่ที่  2 ล้าน เพราะว่า ระยะทางยัง

เหลืออกีเกือบครึ่ง ยังไม่แล้วเสร็จ แต่งบประมาณหมดแล้ว ที่ด าเนินการ

ตอนนี้ เพราะมันต้องมีดนิ มีหนิคลุก และมีดนิลูกรังหลายส่วน ขออนุญาตน า

เรียนเพียงเท่านี้ 
 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาฯ ท่านใด มีข้ออภปิรายใน  ญัตติที่  5.5  โปรดยกมอื 

ประธานสภาเทศบาลฯ  ขอเชญิ เลขานุการสภาฯ   
 

นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะม ิ องค์ประชุมครบ  ต่อไปจะขอมตทิี่ประชุม  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด   

เลขานุการสภาฯ   เห็นชอบว่า ควรอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปี งบประมาณ  พ.ศ. 2563  โครงการบุกเบิกถนนหินคลุก  ถนน  

หลักห้า 2      หมูท่ี่ 2  หนว่ยงาน  กองช่าง  โปรดยกมอื  

/ผูเ้ห็นชอบ...  
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ผู้เห็นชอบ ดังนี้ 

1.นายบากอรี        บาเก็ง สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 

2.นางอุมาพร        ใจแผว้ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 

3.นายสมชัย          หติานุกูล    สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2     

4.จา่สิบเอก วรดร  รอดทุกข์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 

5.นายเพาซี          มะเด็ง สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 

6.นายอิทธินันท์     สาเฮาะ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 

สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด  เห็นว่า  ไม่ควรอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง 

ค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายฯ ดังกล่าว โปรดยกมอื 

    ผู้ไม่เห็นชอบ ดังนี้ 

1.นายสุกรี     เจะ๊เงาะ      สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 

2.นายกราซี         แวนะลัย สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 

3.นายปฐม           ปันสรณะ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 

4.นายดอเลาะ       สะหัดอีต า   สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 

5.นายอับดุลเลาะ  กาซอ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 

6.นายเด๊ะซามัน    ยูโซ๊ะ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 

     7.นายอดุลย์        แวโวะ    สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3    

    ผู้งดออกเสียง  ดังนี้ 

     1. นายอับดุลอาซิซ    หะยีปิยวงศ์ ประธานสภาเทศบาลฯ 
 

มติท่ีประชุม    -เห็นชอบ  จ านวน   6   เสียง 

    -ไมเห็นชอบ  จ านวน   7   เสียง 

    -งดออกเสียง  จ านวน   1   เสียง 
 

เป็นอันว่า  ที่ประชุมสภาฯ มีมติ ไม่เห็นชอบให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค า

ชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  โครงการ

บุกเบิกถนนหนิคลุก  ถนนหลักหา้ 2  หมูท่ี่ 2  หนว่ยงาน  กองช่าง 
 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์    5.6  ญัตติ  เพื่อพิจารณาขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย  

ประธานสภาเทศบาลฯ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   

ประเภท ค่าก่อสร้าง สิ่งสาธารณูปการ   โครงการติดตั้งไฟสปอร์ตไลท์ 

ติดอัฒจรรย์สนามกีฬา  หมู่ที่ 8  จ านวน  40,000  บาท   เพื่อไปตั้งจ่าย

เป็นรายการใหม่   หนว่ยงาน  กองการศกึษา    

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วา่ด้วยวิธีการงบประมาณของ 

/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น... 
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3 ) 

พ.ศ. 2543 หมวด 4  การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27  

การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่

ท าให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  

ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  เชญิผูบ้ริหารฯ ชีแ้จง 
 

นายเกษมสันต ์  สาแม    เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลฯ ที่ เคารพ  คณะผู้บริหารฯ และ

นายกเทศมนตรีฯ   สมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน  กระผม  นายเกษมสันต ์  สาแม  

    นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก ขอให้  กองการศึกษา ได้ ชี้แจงแทน  
 

นางสาวศุภสิรา   มะแซ  เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลฯ  คณะผู้บริหารฯ และสมาชิก  

รก.ผูอ้ านวยการกองการศกึษา  สภาเทศบาลฯ ที่ เคารพ ทุกท่าน  ดิฉัน นางสาวศุภิสรา   มะแซ  

รก.ผูอ้ านวยการกองการศกึษา ส าหรับญัตติที่  5.6 ตามเอกสารที่  7  

เนื่องจากกองการศึกษาไม่ได้ตั้งจ่ายค่าใ ช้จ่ายแผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ หมวดค่าวัสดุ 

ประเภทค่าวัสดุไฟฟ้า จึงขออนุมัติโอนลด จากแผนงานการศาสนา

วัฒนาธรรม และนันทนาการ  งานกีฬาและนันทนาการ  หมวดค่าที่

ดินและสิ่ งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการโครงการ

ติดตั้ งไฟสปอร์ตไลท์ติดอัฒจรรย์สนามกีฬา หมู่ที่  8 ตั้ งไว้  40,000  

บาท ตั้ งจ่ายจากเงินรายได้ หน้า 119/132 ปรากฏในแผนพัฒนา

ท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 412 ล าดับที่  56  เพื่อไปตั้ ง

จ่ายเป็นรายการใหม่ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2563  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และ

นันทนาการ  งานกีฬาและนันทนาการ  หมวดค่าวัสดุ  ประเภทค่า

วัสดุไฟฟ้า ตั้ งไว้  40,000  บาท  ตั้ งจ่ายจากเงินรายได้  
 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาฯท่านใด มขี้ออภปิรายใน  ญัตติที่  5.6  โปรดยกมอื  ไม่มี   

ประธานสภาเทศบาลฯ  ขอเชญิ เลขานุการสภาฯ   
 

นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะม ิ องค์ประชุมครบ  ต่อไปจะขอมตทิี่ประชุม  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด   

เลขานุการสภาฯ   เห็นว่า ควรอนุมัติใหโ้อนลดเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ประจ าปี 

งบประมาณ  พ.ศ. 2563  หมวด ค่าที่ ดินและสิ่ งก่อสร้าง  ประเภท          

ค่าก่อสร้าง สิ่งสาธารณูปการ  โครงการติดตั้งไฟสปอร์ตไลท์ติดอัฒจรรย์

สนามกีฬา  หมู่ที่ 8  จ านวน  40,000  บาท   เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   

หนว่ยงาน  กองการศึกษา  โปรดยกมอื   

/ผูเ้ห็นชอบ… 
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ผู้เห็นชอบ ดังนี้ 

1.นายสุกรี     เจะ๊เงาะ      สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 

2.นายกราซี         แวนะลัย สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 

3.นายปฐม           ปันสรณะ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 

      4.นายบัญชา         ศริิ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 

      5.นางอุมาพร        ใจแผ้ว สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 

6.นายสมชัย          หติานุกูล    สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2     

7.จา่สิบเอก วรดร  รอดทุกข์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 

8.นายดอเลาะ       สะหัดอีต า   สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 

9.นายอับดุลเลาะ  กาซอ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 

10.นายเพาซี          มะเด็ง สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 

11.นายอิทธินันท์    สาเฮาะ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 

สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด  เห็นว่า  ไม่ควรอนุมัติให้โอนลดเงินงบประมาณ

รายจ่ายฯ ดังกล่าว โปรดยกมอื 

    ผู้ไม่เห็นชอบ ดังนี้ 

     - 

    ผู้งดออกเสียง  ดังนี้ 

     1. นายอับดุลอาซิซ    หะยีปิยวงศ์ ประธานสภาเทศบาลฯ 
 

มติท่ีประชุม    -เห็นชอบ  จ านวน      11     เสียง 

    -ไมเห็นชอบ  จ านวน       -     เสยีง 

    -งดออกเสียง  จ านวน       1     เสียง 
 

เป็นอันว่า ที่ประชุมสภาฯ มีมติ อนุมัติให้โอนลดเงินงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  

ประเภท ค่าก่อสร้าง สิ่งสาธารณูปการ  โครงการติดตั้งไฟสปอร์ตไลท์ 

ติดอัฒจรรย์สนามกีฬา  หมู่ที่ 8  จ านวน  40,000  บาท   เพื่อไปตั้งจ่ายเป็น

รายการใหม่   หนว่ยงาน  กองการศกึษา 
      

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ 5.7  ญัตติ  เพื่อพิจารณาขออนุมัติโอนลดเงนิงบประมาณรายจ่าย  

ประธานสภาเทศบาลฯ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวด  

    ค่าครุภัณฑ์ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  จอแสดงภาพขนาด ไม่น้อย 

    กว่า 19 นิ้ว  จ านวน   2,800  บาท   หน่วยงาน  กองการศกึษา    

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วา่ด้วยวิธีการงบประมาณของ 

/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น... 
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3 ) 

พ.ศ. 2543 หมวด 4  การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27  

การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่

ท าให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  

ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  เชญิกองการศกึษา ชีแ้จง 
 

นางสาวศุภสิรา   มะแซ  เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลฯ  คณะผู้บริหารฯ และสมาชิก  

รก.ผูอ้ านวยการกองการศกึษา  สภาเทศบาลฯ ที่ เคารพ ทุกท่าน  ดิฉัน นางสาวศุภิสรา   มะแซ  

รก.ผู้อ านวยการกองการศึกษา  ต าม เอ กส ารหมาย เล ข  8  เมื ่อ ได้

ตรวจสอบงบประมาณ  2 ,800   บาท  ได้น า ไป ใช้แล้ว  เนื ่อ งจาก

วันที ่ท าห นังสือ เพื ่อ ขออนุมัต ิโอ นลด งบป ระม าณ ไปตั ้ง จ่า ย เป ็น

รายการใหม่นั้น  เป็นเดือนพฤษภาคม ซึ่งตอนนั้นยังมีงบประมาณ

อยู่  แต่ที่ประชุมสภาฯ วันนี้  งบประมาณที่จะโอนไม่มีแล้ว   จึงขอ

ยกเลิกญัตตินี้ค่ะ 
 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ ขอเชญิ เลขานุการสภาฯ    

ประธานสภาเทศบาลฯ    
 

นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะม ิ การถอนญัตติ ผู้ถอนต้องเป็นนายกฯ หรือรองนายกฯ ๆที่ได้รับมอบหมาย 

เลขานุการสภาฯ     
 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ นายกฯ ไม่อยู่ไปท าภารกิจส่วนตัว  เชิญรองนายกเทศมนตรฯี ครับ เพื่อที่การ

ประธานสภาเทศบาลฯ  ประชุมจะได้ด าเนินการต่อไป   
  

นายสมาน   หะยีดอปอ   เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลฯ ที่ เคารพ  คณะผู้บริหารฯ และ

รองนายกเทศมนตรีฯ   สมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน  กระผม นายสมาน   หะยีดอปอ   

รองนายกเทศมนตรเีมืองสะเตงนอก ผู้ที่ ได้รับมอบหมายจากนายกฯ ให้

ดูแลรับผิดชอบ กองการศึกษา ขอถอนญัตติ  5.7 ออกจากระเบียบ

วาระการประชุม ครั้งนี้  ครับ 
 

มติท่ีประชุม   รับทราบการถอนญัตติท่ี 5.7 
 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ 5.8  ญัตติ  เพื่อพิจารณาขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย  

ประธานสภาเทศบาลฯ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวด 

ครุภัณฑ์ประเภท  ครุภัณฑ์ส านักงาน   ถังน้ าแบบพลาสติก  ขนาด

ความจุ  2,000  ลิตร  จ านวน  3  ใบ  จ านวนเงิน  19,200  บาท   

หนว่ยงาน  กองการศึกษา  

/ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย... 
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ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3 ) 

พ.ศ. 2543 หมวด 4  การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27  

การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่

ท าให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  

ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  เชญิกองการศกึษา ชีแ้จง 
 

นางสาวศุภสิรา   มะแซ  เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภา  

รก.ผูอ้ านวยการกองการศกึษา  เทศบาลฯ ที่ เคารพ ทุกท่าน  ดิฉัน นางสาวศุภิสรา   มะแซ  

รก.ผูอ้ านวยการกองการศกึษา  ตามเอกสารหมาย 9  ข้อเท็จจริงใน

ส่วนของถังน้ าไฟเบอร์กลาส  ขนาดวามจุ  1,500 ลิตร ตาม

ท้องตลาด พบว่า ถังน้ าฯดังกล่าวมีราคาสูงตามมาตรฐานครุภัณฑ์

และในพื้นที่ของเราไม่มีสินค้าตรงนี้  หากว่า จะใช้สินค้านี้จริง 

จะต้องใช้ระยะเวลานานมากในการจัดซื้อ เนื่องจากสถานการณ์ 

โควิดด้วย การเดินทางต่าง ๆ มันจะล่าช้าไป  ดังนั้น ทางกอง

การศึกษา จึงขอเปลี่ยนถังน้ าแบบไฟเบอร์กลาส เป็นถังน้ าแบบ

พลาสติก จ านวนราคาก็จะลดลงตามไปด้วย  จึงขออนุมัติ โอนลด  

จากแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและ

นันทนาการ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร ถังน้ า

แบบไฟเบอร์กลาส  ขนาดความจุ  1,500 ลิตร ตั้งไว้  20,000 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี   

(พ.ศ.2561-2565) หน้า 437 ข้อ 1 ขอโอนลด 19,200 บาท หลัง

โอนลด คงเหลือ 800 บาท  เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในเทศ

บัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานกีฬาและ

นันทนาการ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน ถั งน้ า

แบบพลาสติก  ขนาดความจุ  2,000 ลิตร จ านวน 3 ใบๆ ละ 

6,400 บาท ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดที่จุน้ าไม่น้อยกว่า 2,000 

ลิตร คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ราคาไม่รวม

ขาตั้ ง และไม่รวมค่าติดตั้ง  ตั้ งไว้   19,200  บาท ตั้ งจ่ายจากเงิน

รายได้  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565) 

หน้า 437 ข้อ 1 ค่ะ  

 

/นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ.์.. 
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นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาฯ ท่านใด มีข้ออภปิรายใน  ญัตติที่  5.8  โปรดยกมอื  ไม่มี   

ประธานสภาเทศบาลฯ  ขอเชญิ เลขานุการสภาฯ   
 

นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะม ิ องค์ประชุมครบ  ต่อไปจะขอมตทิี่ประชุม  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด   

เลขานุการสภาฯ   เห็นว่า  ควรอนุมัติใหโ้อนลดเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดครุภัณฑ์ 

ประเภท  ครุภัณฑ์ส านักงาน  ถังน้ าแบบพลาสติก  ขนาดความจุ  2,000  

ลิตร  จ านวน  3  ใบ  จ านวนเงิน  19,200  บาท   หนว่ยงาน  กองการศึกษา   

    โปรดยกมอื 

ผู้เห็นชอบ  ดังนี้ 

1.นายสุกรี     เจะ๊เงาะ      สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 

2.นายกราซี         แวนะลัย สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 

3.นายปฐม           ปันสรณะ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 

      4.นางอุมาพร        ใจแผ้ว สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 

      5.นายสมชัย          หติานุกูล    สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 

6.จา่สิบเอก วรดร  รอดทุกข์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 

7.นายดอเลาะ       สะหัดอีต า   สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 

8.นายอับดุลเลาะ  กาซอ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 

9.นายเพาซี          มะเด็ง สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 

10.นายเด๊ะซามัน    ยูโซ๊ะ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 

11.นายอิทธินันท์    สาเฮาะ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 

สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด  เห็นว่า  ไม่ควรอนุมัติให้โอนลดเงินงบประมาณ

รายจ่ายฯ ดังกล่าว โปรดยกมอื 

    ผู้ไม่เห็นชอบ ดังนี้ 

     - 

    ผู้งดออกเสียง  ดังนี้ 

     1. นายอับดุลอาซิซ    หะยีปิยวงศ์ ประธานสภาเทศบาลฯ 
 

มติท่ีประชุม    -เห็นชอบ  จ านวน      11     เสียง 

    -ไมเห็นชอบ  จ านวน       -     เสยีง 

    -งดออกเสียง  จ านวน       1     เสียง 
 

เป็นอันว่า ที่ประชุมสภาฯ มีมติ อนุมัติให้โอนลดเงินงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  เพื่อไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ 
 

/หมวดครุภัณฑ์ ประเภท...  
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หมวดครุภัณฑ์ ประเภท  ครุภัณฑ์ส านักงาน  ถังน้ าแบบพลาสติก  ขนาด

ความจุ   2 ,000  ลิตร  จ านวน  3  ใบ   จ านวนเงิน   19 ,200  บาท   

หนว่ยงาน  กองการศึกษา   
 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ 5.9  ญัตติ  เพื่อพิจารณาขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย  

ประธานสภาเทศบาลฯ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์อื่น  

    แผงกั้นจราจร  จ านวนเงนิ  18,800  บาท  หนว่ยงาน  กองการศึกษา  

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3 ) 

พ.ศ. 2543 หมวด 4  การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27  

การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่

ท าให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  

ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  เชญิกองการศกึษา ชีแ้จง 
 

นางสาวศุภสิรา   มะแซ  เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลฯ  คณะผู้บริหารฯ และสมาชิก  

รก.ผูอ้ านวยการกองการศกึษา  สภาเทศบาลฯ ที่ เคารพ ทุกท่าน  ดิฉัน นางสาวศุภิสรา   มะแซ  

รก.ผู้อ านวยการกองการศึกษา  ต าม เอ กส ารหม าย  1 0  ด้ว ยก อ ง

ก า รศ ึก ษ า  มีค ว าม ป ร ะส งค์จ ะ โอนลด  งบประมาณจากแผนงาน

การศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท

ครุภัณฑ์อื่น แผงกั้นจราจร  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ตั้งไว้  20,000  บาท  

หน้า 55/132 คงเหลือ  18,800  บาท เพื่อโอนเพิ่มในแผนงานการศึกษา งาน

บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศกึษา หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มา

ซึ่งบริการ  ตัง้จ่ายจากเงินรายได้  ตั้งไว้  2,068,000  บาท  คงเหลือจ านวน 

1,131,798.50 บาท  หน้า 47/132  โอนเพิ่ มจ านวน  18,800  บาท 

งบประมาณหลังโอนเพิ่ม  1,150,595.50  บาท ซึ่งรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง

บริการ นี้ ส่วน ใหญ่ใช้ เป็น ค่า ใ ช้จ่า ย ในส่วน เ งิน เดือน ขอ งลูก จ้า ง

โครงการค่ะ 
 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาฯ ท่านใด มีข้ออภปิรายใน  ญัตติที่  5.9  โปรดยกมอื   

ประธานสภาเทศบาลฯ  ขอเชญิ นายดอเลาะ  สะหัดอีต า  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2   

 

นายดอเลาะ  สะหัดอีต า  เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลฯ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ และคณะผู้บริหารฯ   

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 ที่เคารพ ทุกท่าน  กระผม นายดอเลาะ  สะหัดอีต า  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  

                                                เขต  2  เนื่องจาก ข้อ 5.9  ไปลดในหมวดค่าครุภัณฑ ์ประเภทครุภัณฑอ์ื่น  
 

/แผงกั้นจราจร... 
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แผงกั้นจราจร  จ านวนเงิน  18,800  บาท   กระผมไม่เห็นด้วยครับ เนื่องจาก

ค่าใช้สอยมีเงนิเยอะแล้วครับ  แค่นี้ครับ 
 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาฯท่านใด มีข้ออภิปรายใน  ญัตติที่   5.9  โปรดยกมือ ไม่มี

ประธานสภาเทศบาลฯ  ขอเชญิ  เลขานุการสภาฯ 
 

นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะม ิ อยากจะให้  ผอ.กองการศึกษาฯ   ได้ ชี้แจงหากไม่ได้รับการอนุมัติจะมี

เลขานุการสภาฯ   ปัญหาอย่างไร ตามมา   
 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ ขอเชญิ รก.ผูอ้ านวยการกองการศึกษา 

ประธานสภาเทศบาลฯ       
 

นางสาวศุภสิรา   มะแซ  เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลฯ  คณะผู้บริหารฯ และสมาชิก  

รก.ผูอ้ านวยการกองการศกึษา  สภาเทศบาลฯ ที่ เคารพ ทุกท่าน  ดิฉัน นางสาวศุภิสรา   มะแซ  

รก.ผูอ้ านวยการกองการศกึษา  เนื่องจากงบประมาณที่ตั้ งไว้ เงินเดือน 

ที่ เฉลี่ยแล้ว ไปถึงเดือนกันยายนนะคะ เงินเดือนของลูกจ้าง

โครงการจะไม่ เพียงพอค่ะ จึงจ าเป็นต้องหางบประมาณอื่น ๆ มา

โอนเพิ่มในส่วนเงินเดือนของลูกจ้างโครงการค่ะ  
 

นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะม ิ ลูกจา้งโครงการ ตอนนี้มใีครบ้างครับ 

เลขานุการสภาฯ     
 

นางสาวศุภสิรา   มะแซ  ตอนนี้  ลูกจ้างโครงการของกองการศึกษา รวม ๆ แล้วจะอยู่ที่  

รก.ผูอ้ านวยการกองการศกึษา  ประมาณ 50 คน ค่ะ ในส่วนของลูกจ้างโครงการ โดยเฉลี่ยแล้วยัง  

ขาดอีกเดือนสุดท้าย ที่ เงินเดือนจะไม่เพียงพอ เพื่อไม่ให้เป็นการ

เสียเวลาและจะได้ไม่ขาดสภาพคล่องตรงนี้  จึงขอใช้ที่ประชุมสภาฯ

แห่งนี้  ในการโอนเงินเพื่อจ่ายให้กับเงินเดือนของลูกจ้างโครงการ

ค่ะ  
 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาฯท่านใด มขี้ออภปิรายใน  ญัตติที่  5.9  โปรดยกมอื   

ประธานสภาเทศบาลฯ  ขอเชญิ นายสุกรี   เจ๊ะเงาะ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1  
 

นายสุกรี   เจ๊ะเงาะ  เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลฯ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ และคณะผู้บริหารฯ   

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 ที่เคารพ ทุกท่าน  กระผม นายสุกรี   เจ๊ะเงาะ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขต 1 

จรงิ ๆ แล้ว เราก็พยายามพิจารณา ถึงรายละเอียด ของเอกสารหมายเลข 10   

ไม่แสดงถึงรายละเอียดที่แท้จริง นะครับ เราจึงไม่รู้ว่า การโอนเงิน นี้ไปท า

อะไร แต่ ผอ.กองการศึกษา ได้ชี้แจงไปแล้ว ผมเห็นด้วยครับ ขอบคุณมาก

ครับ 

/นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์… 
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นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาฯ ท่านใด มีข้ออภปิรายใน  ญัตติที่  5.9  โปรดยกมอื  ไม่มี   

ประธานสภาเทศบาลฯ  ขอเชญิ เลขานุการสภาฯ   
 

นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะม ิ องค์ประชุมครบ  ต่อไปจะขอมตทิี่ประชุม  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด   

เลขานุการสภาฯ   เห็นว่า ควรอนุมัติใหโ้อนลดเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ประจ าปี 

    งบประมาณ พ.ศ. 2563  หมวด ค่าครุภัณฑ ์ ประเภท ครุภัณฑอ์ื่น  

   แผงกั้นจราจร  จ านวนเงิน  18,800  บาท  หน่วยงาน  กองการศึกษา  

เพื่อไปตั้งจา่ยในหมวดค่าใช้สอย โปรดยกมอื 

ผู้เห็นชอบ ดังนี้ 

1.นายสุกรี     เจะ๊เงาะ      สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 

2.นายกราซี         แวนะลัย สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 

3.นายบัญชา         ศริิ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 

4.นายสมชัย          หิตานุกูล    สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 

      5.จา่สิบเอก วรดร  รอดทุกข์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 

      6.นายอับดุลเลาะ  กาซอ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 

7.นายเพาซี          มะเด็ง สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 

8.นายเด๊ะซามัน    ยูโซ๊ะ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 

9.นายอิทธินันท์    สาเฮาะ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 

10.นายอดุลย์        แวโวะ    สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 

สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด  เห็นว่า  ไม่ควรอนุมัติให้โอนลดเงินงบประมาณ

รายจ่ายฯ ดังกล่าว โปรดยกมอื 

    ผู้ไม่เห็นชอบ ดังนี้ 

     - 

    ผู้งดออกเสียง  ดังนี้ 

     1. นายอับดุลอาซิซ    หะยีปิยวงศ์ ประธานสภาเทศบาลฯ 
 

มติท่ีประชุม    -เห็นชอบ  จ านวน      10     เสียง 

    -ไมเห็นชอบ  จ านวน       -     เสยีง 

    -งดออกเสียง  จ านวน       1     เสียง 
 

เป็นอันว่า ที่ประชุมสภาฯ มีมติ อนุมัติให้โอนลดเงินงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  2563  หมวด ค่าครุภัณฑ ์ 

ประเภท ครุภัณฑ์อื่น แผงกั้นจราจร  จ านวนเงิน  18,800  บาท  หน่วยงาน  

กองการศกึษา   

/นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์… 
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นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ 5.10 ญัตติ  เพื่อพิจารณาขออนุมัติโอนลดเงนิงบประมาณรายจ่าย  

ประธานสภาเทศบาลฯ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2563   หมวดค่าบ ารุงรักษา  และปรับปรุง 

ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  (ค่าซ่อมแซมรักษา  และปรับปรุงท่ีดินและ

สิ่งก่อสร้าง)   จ านวน  40,000  บาท  หน่วยงาน  กองการศึกษา    

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ.

2543 หมวด 4  การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27  การโอน

เงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้

ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน หรอืโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้

เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  เชิญกองการศกึษา ชีแ้จง 
 

นางสาวศุภสิรา   มะแซ  เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลฯ  คณะผู้บริหารฯ และสมาชิก  

รก.ผูอ้ านวยการกองการศกึษา  สภาเทศบาลฯ ที่ เคารพ ทุกท่าน  ดิฉัน นางสาวศุภิสรา   มะแซ  

รก.ผูอ้ านวยการกองการศกึษา  ตามเอกสารหมาย 11 กองการศึกษา

มีความประสงค์จะขอโอนลดงบประมาณ แผนงานการศาสนา 

วัฒนธรรมและนันทนาการ  งานกีฬาและนันทนาการ หมวดค่า

บ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง ตั้ งจ่ายจากเงินรายได้  

ตั้งไว้  40,000 บาท หน้า119/132 งบประมาณหลังโอน 0.00 บาท

เพื่อโอนเพิ่ม ในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

การศึกษา  หมวดค่าวัสดุ  ประเภทวัสดุก่อสร้าง  ตั้งจ่ายจากเงิน

รายได้   ตั้ งไว้  150,000  บาท  คงเหลือตอนนี้   143,600 บาท  

หน้า49/132 ต้องการโอนเพิ่มงบประมาณอีก  40.000  บาท งบประมาณ

หลังโอนเพิ่ม  183,600  บาท ค่ะ 
 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาฯ ท่านใด มีข้ออภปิรายใน  ญัตติที่  5.10  โปรดยกมอื   

ประธานสภาเทศบาลฯ  ขอเชญิ นายอับดุลเลาะ  กาซอ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 3   
 

นายอับดุลเลาะ  กาซอ   เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลฯ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ และคณะผู้บริหารฯ   

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 3 ที่เคารพ ทุกท่าน  กระผม นายอับดุลเลาะ  กาซอ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

เขต 3   ญัตติที ่ 5.10  เพื่อพิจารณาโอนลดเงินงบประมาณรายจา่ย  ประจ าปี

งบประมาณ  พ.ศ.  2563   หมวดค่าบ ารุงรักษา  และ ปรับปรุงที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง(ค่าซ่อมแซมรักษา และปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง) ผมอยากจะ

ให้ ฝ่ายบริหารฯ ช้ีแจง ใหชั้ดเจนกว่านี ้ครับ เพราะผมยังไม่เข้าใจ หลาย ๆ

อย่างในนี ้อย่างเช่น งบประมาณตั้งจ่ายจากเงนิรายได้ ตั้งไว้  150.000  บาท 
 

/คงเหลือ หมายถึงอะไรครับ... 
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คงเหลือ หมายถึงอะไรครับ  ถ้า 143,600 บาท ก็ขาดไปประมาณ  6 พันกว่า

บาทครับ จึงอยากจะทราบตรงนีค้รับ ขอบคุณมากครับ 
   

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ ขอเชญิ รก.ผูอ้ านวยการกองการศึกษา  

ประธานสภาเทศบาลฯ    
 

นางสาวศุภสิรา   มะแซ  เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลฯ  คณะผู้บริหารฯ และสมาชิก  

รก.ผูอ้ านวยการกองการศกึษา  สภาเทศบาลฯ ที่ เคารพ ทุกท่าน  ดิฉัน นางสาวศุภิสรา   มะแซ  

รก.ผูอ้ านวยการกองการศกึษา  ขออนุญาตที่ประชุมนะค่ะ เนื่องจาก

งบประมาณ  150,000  บาท ตอนนี้คงเหลืออยู่ที่   143,600  บาท 

นะค่ะ ซึ่ งงบประมาณนี้ เราได้ท าการเบิกจ่ายไปแล้ว จะคงเหลืออยู่

ที่  143,000 บาท ขออนุญาตที่ประชุมชี้แจงเพิ่มเติมเพราะเอกสาร

นี้ตอนที่ เราท าไปจะอยู่ ในช่วงของวันที่  17 เมษายน นะคะ ในช่วง

เมษายน  พฤษภาคม  มิถุนายน ณ ตอนนี้  เราได้ด าเนินการในส่วน

ของการปรับปรุงก่อสร้าง ในส่วนของงานการศึกษาเพิ่มเติม ซึ่ ง

พอเฉลี่ยรวมแล้ว งบประมาณจะไม่เพียงพอกับการเบิกจ่าย จึงได้

มีการขอโอนเพิ่มงบประมาณในส่วนตรงนี้ค่ะ  
    

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาฯท่านใด มขี้ออภปิรายใน  ญัตติที่  5.10  โปรดยกมอื  ไม่ม ี  

ประธานสภาเทศบาลฯ  ขอเชญิ เลขานุการสภาฯ   
 

นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะม ิ องค์ประชุมครบ  ต่อไปจะขอมตทิี่ประชุม  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใด   

เลขานุการสภาฯ   เห็นว่า ควรอนุมัติใหโ้อนลดเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ. 2563  หมวดค่าบ ารุงรักษา และปรับปรุงที่ดิน  และ

สิ่งก่อสร้าง  (ค่าซ่อมแซมรักษา  และปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) จ านวน  

40,000  บาท  ไปตั้งจา่ยใน หมวดค่าวัสดุ  ของหนว่ยงาน  กองการศึกษา  

โปรดยกมอื 

ผู้เห็นชอบ ดังนี้ 

1.นายสมชัย          หติานุกูล    สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2     

2.จา่สิบเอก วรดร  รอดทุกข์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2  

3.นายบัญชา         ศิริ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 

4.นายเพาซี          มะเด็ง สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 

5.นายอิทธินันท์     สาเฮาะ       สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3

สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด  เห็นว่า  ไม่ควรอนุมัติให้โอนลดเงินงบประมาณ

รายจ่ายฯ ดังกล่าว โปรดยกมือ 

/ผูไ้ม่เห็นชอบ… 
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    ผู้ไม่เห็นชอบ ดังนี้ 

1.นายสุกรี     เจะ๊เงาะ      สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 

2.นายกราซี         แวนะลัย สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 

3.นายดอเลาะ       สะหัดอีต า   สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 

4.นายอับดุลเลาะ  กาซอ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 

5.นายเด๊ะซามัน    ยูโซ๊ะ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3  

 6.นายอดุลย์        แวโวะ    สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 

    ผู้งดออกเสียง  ดังนี้ 

     1. นายอับดุลอาซิซ    หะยีปิยวงศ์ ประธานสภาเทศบาลฯ 
 

มติท่ีประชุม    -เห็นชอบ  จ านวน       5     เสียง 

    -ไมเห็นชอบ  จ านวน       6     เสยีง 

    -งดออกเสียง  จ านวน       1     เสียง 
 

เป็นอันว่า ที่ประชุมสภาฯ  มีมติ ไม่อนุมัติให้โอนลดเงินงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563   หมวด ค่าบ ารุงรักษา  และ

ปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  (ค่าซ่อมแซมรักษา  และปรับปรุงที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง)  จ านวน  40,000  บาท หนว่ยงาน  กองการศึกษา  
 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ 5.11 ญัตติ  เพื่อพิจารณาขออนุมัติโอนลดเงนิงบประมาณรายจ่าย   

ประธานสภาเทศบาลฯ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวด  

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการ

ก่อสร้างป้ายชื่อพร้อมรั้วสนามกีฬา หมู่ที่ 8 (ตามแบบแปลนที่เทศบาล

ก าหนด)  จ านวนเงนิ  1,000,000  บาท   หนว่ยงาน  กองการศกึษา    

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3 ) 

พ.ศ. 2543 หมวด 4  การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  ข้อ 27  

การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่

ท าให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  

ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  เชญิกองการศกึษา ชีแ้จง 
 

นางสาวศุภสิรา   มะแซ  เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลฯ  คณะผู้บริหารฯ และสมาชิก  

รก.ผูอ้ านวยการกองการศกึษา  สภาเทศบาลฯ ที่ เคารพ ทุกท่าน  ดิฉัน นางสาวศุภิสรา   มะแซ  

รก.ผูอ้ านวยการกองการศกึษา  ตามเอกสารหมายเลข 12  เนื่องจาก

กองการศึกษา ไม่ได้ตั้ งจ่ายแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ  
/นันทนาการ.. .  
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นันทนาการ  งานกีฬาและนันทนาการ  หมวดค่าที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่ งสาธารณูปการ โครงการ

ก่อสร้างป้ายชื่อพรอ้มรัว้สนามกีฬา หมูท่ี่ 8  ตั้ งไว้  1,000,000  บาท ตั้ง

จ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ. 

2561-2565) หน้า 409  ล าดับที่  39 เป็นค่าใ ช้จ่ายที่จ าเป็นในการ

ด าเนินงาน ไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ  พ.ศ. 2563 จึงขอตั้ งจ่ายเป็นรายการใหม่ในเทศ

บัญญัติฯ โดยโอนลดจากแผนงานการศกึษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา หมวดค่าที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง อาคารต่าง ๆ โครงการก่อสร้าง

อาคารโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมาลายูบางกอก  ตัง้ไว้  800,000 

บาท ตัง้จ่ายจากเงนิรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  

หนา้ 393  ล าดับที่ 14 จงึขอโอนลด  800,000  บาท 

 โอนลดจากแผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา หมวดค่าที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง อาคารต่าง ๆ โครงการตดิตั้ง 

กันสาดรอบตัวอาคารเรยีนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมาลายูบางกอก  ตั้งไว้  

120,000 บาท  ตัง้จ่ายจากเงนิรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 

2561-2565) หนา้ 392  ล าดับที่ 5 จงึขอโอนลด  70,000  บาท 

 โอนลดจากแผนงานการศกึษา งานการศกึษาไม่ก าหนดระดับ หมวด

ค่าใช้สอย โครงการมอบทุนการศกึษาแก่เด็กยากจน ตัง้ไว้  130,000  บาท 

ตั้งจา่ยจากเงนิรายได้  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)   

หนา้ 375  ล าดับที่ 4  จึงขอโอนลด  130,000  บาท 

 เพื่อขออนุมัตไิปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม

และนันทนาการ  งานกีฬาและนันทนาการ หมวดค่าที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง 

ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างป้ายชื่อพร้อมรั้ว

สนาม หมูท่ี่ 8  (ตามแบบแปลนที่เทศบาลก าหนด) ตั้งไว้ 1,000,000  บาท 

ตั้งจา่ยจากเงนิรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)   

หนา้ 409  ล าดับที่ 39  งบประมาณหลังโอนเพิ่ม  1,000,000  บาท 
 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาฯ ท่านใด มีข้ออภปิรายใน  ญัตติที่  5.11  โปรดยกมอื   

ประธานสภาเทศบาลฯ  ขอเชญิ นายเด๊ะซามัน   ยูโซ๊ะ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขต 3   
 

นายเด๊ะซามัน   ยูโซ๊ะ     เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลฯ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ และคณะผู้บริหารฯ   

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 3 ที่เคารพ ทุกท่าน  กระผม นายเด๊ะซามัน   ยูโซ๊ะ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 3  

/ตามที่โครงการของศูนย์… 
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ตามที่โครงการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมาลายูบางกอก   ที่ตั้งไว้  800,000 

บาท  และโครงการที่จะมอบทุนการศึกษาแก่เด็กยากจน  ที่ตั้งไว้  130,000 

บาท ผมไม่เห็นด้วยที่จะเอางบประมาณตรงนี้ โอนลดในส่วนนี้ครับ เพราะว่า

เด็กที ่ล าบาก  ในสะเตงนอก  มีอีก เยอะครับ  ขอ ให้ค ง เดิม ไว้ค รับ

งบประมาณตัวนี้  ขอบคุณครับ  
 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาฯ ท่านใด มีข้ออภปิรายใน  ญัตติที่  5.11  โปรดยกมอื   

ประธานสภาเทศบาลฯ  ขอเชญิ นางอุมาพร   ใจแผ้ว  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2   
 

นางอุมาพร   ใจแผ้ว        เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลฯ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ และคณะผู้บริหารฯ   

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 ที่เคารพ ทุกท่าน  ดิฉัน นางอุมาพร   ใจแผว้  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขต 2   

ดิฉันมีเรื่องจะสอบถามหนอ่ยค่ะ การก่อสร้างโรงอาหารของศูนย์เด็กฯมาลายู

บางกอก  ปัจจุบันเด็กรับประทานอาหารอยู่  ณ  บริเวณใดค่ะ ดิฉันขอใหชี้แ้จง

ก่อนนะคะ และการตดิรั้วกันสาดศูนย์เด็กฯ มาลายูบางกอก  หากไม่ติดนี้  

จะมีความเดือดร้อนมากหรือไม่  ถาม 2 ข้อ ก่อนค่ะ ขอบคุณค่ะ  
 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ ขอเชญิ รก.ผูอ้ านวยการกองการศึกษา  

ประธานสภาเทศบาลฯ    
 

นางสาวศุภสิรา   มะแซ  เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลฯ  คณะผู้บริหารฯ และสมาชิก  

รก.ผูอ้ านวยการกองการศกึษา  สภาเทศบาลฯ ที่ เคารพ ทุกท่าน  ดิฉัน นางสาวศุภิสรา   มะแซ  

รก.ผูอ้ านวยการกองการศกึษา  ส าหรับโครงการก่อสร้างโรงอาหารของ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมาลายูบางกอก  ตั้งไว้ที่   800,000  บาท ซึ่งตอนนี้

เด็กนักเรียนจะรับประทานอาหารในห้องเรียนนะคะ เพราะว่า ใน

ส่วนของโรงอาหารของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมาลายูบางกอก ตอนนี้

ยังไม่มี  แล้วทางกองช่าง ได้ประมาณการ เพื่อด าเนินการก่อสร้าง 

ตอนนี้  อยู่ที่ขั้นตอนของพัสดุ  เรียกผู้รับเหมามา และทราบจาก

ผู้รับเหมาในส่วนของโครงการก่อสร้างโรงอาหารของศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กมาลายูบางกอก  เป็นอาคาร 2 ชั้น ช้ันล่างเป็นส่วนของการ

ปรุงอาหารและที่รับประทานอาหาร และช้ันบนเป็นในส่วนของห้อง

ประชุม  เพื่อใ ช้ในการจัดกิจกรรมในส่ วนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ในวงเงิน  800,000  บาท  ทางผู้รับเหมาแจ้งมาว่าไม่ เพียงพอ 

ดังนั้น จึงจะต้องขอความร่วมมือจากทางกองช่าง ให้ประมาณการ

ราคาใหม่  ให้ เพียงพอกับอาคาร 2 ช้ัน ซึ่งงบประมาณ ตัวนี้ถ้าไม่

ด าเนินการก็จะตกไป ดังนั้น จึงขอโอนงบประมาณส่วนนี้ ไปในส่วน  

/ของโครงการก่อสร้าง.. .  
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ของโครงการก่อสร้างป้ายชื่อพร้อมรัว้สนาม หมู่ที่ 8 ซึ่งตอนนี้ป้ายชื่อ

และรั้วของสนามกีฬา หมู่ที่  8 ยังไม่มี  ขณะนี้  ประตูสนามกีฬา หมู่

ที่  8 ยังเป็นรั้วลวดหนามอยู่ เลยค่ะ  
  

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาฯ ท่านใด มีข้ออภปิรายใน  ญัตติที่  5.11  โปรดยกมอื   

ประธานสภาเทศบาลฯ  ขอเชญิ นางอุมาพร   ใจแผ้ว  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2   
 

นางอุมาพร   ใจแผ้ว        เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลฯ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ และคณะผู้บริหารฯ   

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 ที่เคารพ ทุกท่าน  ดิฉัน นางอุมาพร   ใจแผ้ว  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2  ใน

เมื่อผู้รับเหมาแจ้งมา คืองบ  800,000 บาท ไม่เพียงพอในการก่อสร้าง จึงท า

การปรับลด เนื่องจากว่า เมื่อไม่ได้ท าค่าใช้จ่ายจะตกไป ใช่มั้ยค่ะ เข้าใจแล้ว

ค่ะหมายความว่าในตอนนี้อยู่ในขั้นจัดท าราคาพัสดุ ถูกมั้ยค่ะ ถ้าเช่นนั้น ใน

ส่วนของดิฉัน ดิฉันเห็นควรคะว่า ให้เห็นควรเห็นชอบปรับลดไปก่อน แทนที่จะ

เอาเงนิตรงส่วนนี้ ต้องทิง้สูญไปเปล่าประโยชน์ แตเ่อาไปท าเป็นรัว้ให้กับสนาม

กีฬา หมู่ที่ 8 ซึ่ง ทราบมาว่า ตอนนี้มีผู้มาใช้บริการสนามกีฬาจ านวนมาก

พอสมควร ใช่ม้ัยค่ะ ดังนัน้ ดิฉันเห็นถึงความปลอดภัย เท่านีก้่อนนะค่ะ 
 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ สมาชิกท่านใด มขี้ออภปิรายใน  ญัตติที่  5.11  โปรดยกมือ   

ประธานสภาเทศบาลฯ  ขอเชญิ นายเด๊ะซามัน   ยูโซ๊ะ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 3   
 

นายเด๊ะซามัน   ยูโซ๊ะ     เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลฯ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ และคณะผู้บริหารฯ   

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 3 ที่เคารพ ทุกท่าน  กระผม นายเด๊ะซามัน   ยูโซ๊ะ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 3 

ในก รณี โค ร งก ารก่อ ส ร้า งป้า ย ชื ่อพ ร้อ ม รั ้ว สน ามกีฬ า  หมู ่ที ่  8 

สามารถน าไป เข้า เทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2564  ในครั้งหน้า ได้

นะครับ  เพราะว่า เหลือ เวลาอีก ไม่กี ่ เดือนแล้ว  ขอบคุณครับท่าน

ประธานฯ  
 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาฯ ท่านใด มีข้ออภปิรายใน  ญัตติที่  5.11  โปรดยกมอื  ไม่ม ี  

ประธานสภาเทศบาลฯ  ขอเชญิ เลขานุการสภาฯ   
 

นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะม ิ องค์ประชุมครบ  ต่อไปจะขอมตทิี่ประชุม  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด   

เลขานุการสภาฯ   เห็นว่า  ควรอนุมัติใหโ้อนลดเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ. 2563  เพื่อไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ หมวด ค่าที่ดนิและ

สิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างป้ายชื่อ

พร้อมรัว้สนามกีฬา หมูท่ี่ 8 (ตามแบบแปลนที่เทศบาลก าหนด)  จ านวนเงิน  

1,000,000  บาท  หนว่ยงาน  กองการศกึษา โปรดยกมอื 
 

/ผูเ้ห็นชอบ… 
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ผู้เห็นชอบ ดังนี้ 

- 

สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด  เห็นว่า  ไม่ควรอนุมัติให้โอนลดเงินงบประมาณ

รายจ่ายฯ ดังกล่าว โปรดยกมอื 

    ผู้ไม่เห็นชอบ ดังนี้ 

1.นายสุกรี     เจะ๊เงาะ      สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 

2.นายกราซี         แวนะลัย สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 

3.นายปฐม           ปันสรณะ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 

4.นายสมชัย         หิตานุกูล     สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2     

      5.นายดอเลาะ       สะหัดอีต า   สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 

      6.นายอับดุลเลาะ  กาซอ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 

7.นายเด๊ะซามัน    ยูโซ๊ะ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 

8.นายอดุลย์        แวโวะ    สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 

    ผู้งดออกเสียง  ดังนี้ 

     1. นายอับดุลอาซิซ    หะยีปิยวงศ์ ประธานสภาเทศบาลฯ 

     2. นางอุมาพร  ใจแผ้ว      สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 

     3. จ่าสิบเอก วรดร       รอดทุกข์   สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 
 

มติท่ีประชุม    -เห็นชอบ  จ านวน       -      เสยีง 

    -ไมเห็นชอบ  จ านวน       8     เสียง 

    -งดออกเสียง  จ านวน       3      เสียง 
 

เป็นอันว่า ที่ประชุมสภาฯ  มีมติ ไม่อนุมัติให้โอนลดเงินงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563   เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้างป้ายชื่อพร้อมรั้วสนามกีฬา หมู่ที่ 8 (ตามแบบแปลนที่

เทศบาลก าหนด)  จ านวนเงิน  1,000,000  บาท  หนว่ยงาน  กองการศึกษา   
 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ 5.12 ญัตติ  เพื่อพิจารณาขออนุมัติโอนลดเงนิงบประมาณรายจ่าย  

ประธานสภาเทศบาลฯ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวด 

ค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์การแพทย์ เคร่ืองวัดไข้แบบดิจิตอล 

จ านวน 18 ตัว   จ านวนเงิน  50,400  บาท   หนว่ยงาน  กองการศกึษา   

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ

องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3 ) 

/พ.ศ. 2543 หมวด 4... 
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พ.ศ. 2543 หมวด 4  การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  ข้อ 27  

การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่

ท าให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  

ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น   เชญิกองการศกึษา ชีแ้จง 
 

นางสาวศุภสิรา   มะแซ  เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลฯ  คณะผู้บริหารฯ และสมาชิก  

รก.ผูอ้ านวยการกองการศกึษา  สภาเทศบาลฯ ที่ เคารพ ทุกท่าน  ดิฉัน นางสาวศุภิสรา   มะแซ  

รก.ผูอ้ านวยการกองการศกึษา  ตามเอกสารหมาย 13 เนื่องจากกอง

การศึกษา ไม่ได้ตั้งจ่ายค่าครุภัณฑ์การแพทย์  เครื่องวัดไข้แบบ

ดิจิตอล จ านวน 18 ตัว ๆ ละ 2,800  บาท เป็นเงิน 50,400  บาท

โดยใช้ราคาในท้องถิ่นหรือราคาที่ซื้อได้อย่างประหยัด  ปรากฏใน

แผนพัฒนาท้องถิ่นหา้ปี (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเตมิ  ซึ่งเป็นค่าใช้จ่าย  

ที่จ าเป็นในการด าเนินงาน ไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จึงขอตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ดังนี้  

โอนลด  จากแผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา หมวด ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน  โต๊ะพร้อมเก้าอี้

กลางแจ้งหินแกรนิต  ตั้งไว้ 120,000.00  บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ห้าปี (พ.ศ. 2561-2565)  จึงขอโอนลด  

50,400  บาท เพื่อขออนุมัติตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ใน เท ศ บัญ ญ ัติ

งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ .ศ .2563   แผนงาน

การศึกษา  งาน ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  หมวด ค่าครุภัณฑ ์ 

ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เครื่องวัดไข้แบบดิจิตอล  จ านวน  18  ตัว ๆละ 

2,800  บาท เป็นเงิน  50,400  บาท  โดยใช้ราคาในท้องถิ่น หรือราคาที่ซื้อ

ได้อย่างประหยัดปรากฏ ในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565) 

เพิ่มเติม ค่ะ 
 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาฯ ท่านใด มีข้ออภปิรายใน  ญัตติที่  5.12  โปรดยกมอื   

ประธานสภาเทศบาลฯ  ขอเชญิ นายสุกรี   เจ๊ะเงาะ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1   
 

นายสุกรี   เจ๊ะเงาะ     เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลฯ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ และคณะผู้บริหารฯ   

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 ที่เคารพ ทุกท่าน  กระผม นายสุกรี   เจ๊ะเงาะ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขต 1  

เรื่อง ขออนุมัตโิอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 

2563  เพื่อไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภท ครุภัณฑ์

การแพทย์ เครื่องวัดไข้แบบดิจติอล  จ านวน 18 ตัว นี้ กระผม เห็นดว้ยครับ   

แต ่ 18 ตัวนี้ ผมว่า ไม่พอครับ เพราะว่า โรงเรียนตาดีกา ก็ต้องการเครื่องนี้ 

/มัสยิดก็ต้องการ... 
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มัสยิดก็ต้องการเครื่องนี้ เพราะว่า หนว่ยราชการ ทั้งหมด จะให้ทุกหนว่ยงาน 

ได้มเีครื่องวัดอุณหภูม ิในสถานที่ ที่มคีน มาชุมนุมกันเยอะ ตอนนี ้โรงเรียน

ตาดีกายุ่งมากเลย เพราะว่า แต่ละตาดีกา ตอ้งมเีครื่องนีอ้ย่างนอ้ย  1 เครื่อง 

และเจลแอลกอฮอล์  1  ขวด เพราะว่าทุกโรงในสะเตงนอก ทั้งจังหวัดยะลา 

วันที่ 4 ก็เปิดเรียนครับ แล้วของเช่นนี้มันจ าเป็นมาก นะครับ ผมอยากให้

ผูบ้ริหารฯ เอาเงนิ 800,000 บาท เมื่อกี้นี้ มาจ่ายในหมวดนี ้ผมเห็นดว้ยครับ 

ท าอย่างไรก็ได้ ให้ซื้อเยอะกว่านี ้ อนุเคราะหใ์ห้โรงเรียนตาดีกาบ้าง มัสยิด

บ้างนะครับ ผมขอแค่นี้ครับ ขอบคุณมากครับ 
 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาฯ ท่านใด มีข้ออภปิรายใน  ญัตติที่  5.12 โปรดยกมอื  ไม่มี   

ประธานสภาเทศบาลฯ  ขอเชญิ เลขานุการสภาฯ   
 

นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะม ิ ครับขอชีแ้จง กรณีที่ท่าน สุกรี   เจ๊ะเงาะ เสนอ เป็นเรื่องที่ดี แตเ่รามีงบในส่วน 

เลขานุการสภาฯ อื่นที่จะด าเนินการในส่วนงาน  ของกองสาธารณสุข  ซึ่งต้องให้ผู้บริหารฯ

พิจารณาต่อไป โดนเฉพาะเงิน สป.สช.  องค์ประชุมครบ  ต่อไปจะขอมติที่

ประชุม  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใด  เห็นว่า  ควรอนุมัติให้โอนลดเงิน

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เพื่อไปตั้ง

จ่ายเป็นรายการใหม่  หมวด ค่าครุภัณฑ์ประเภท ครุภัณฑ์การแพทย์ 

เครื่องวัดไข้แบบดิจิตอล จ านวน 18 ตัว  จ านวนเงิน  50,400  บาท   

หนว่ยงาน กองการศกึษา  โปรดยกมอื 

ผู้เห็นชอบ ดังนี้ 

1.นายบากอรี        บาเก็ง สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 

2.นายกราซี         แวนะลัย สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 

3.นายปฐม           ปันสรณะ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 

4.นายบัญชา         ศริิ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 

      5.นางอุมาพร        ใจแผ้ว สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 

      6.นายสมชัย          หติานุกูล    สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2     

7.จา่สิบเอก วรดร  รอดทุกข์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 

8.นายดอเลาะ       สะหัดอีต า   สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 

9.นายอับดุลเลาะ  กาซอ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 

10.นายเพาซี          มะเด็ง สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 

11.นายเด๊ะซามัน    ยูโซ๊ะ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 

12.นายอิทธินันท์    สาเฮาะ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 

13.นายอดุลย์        แวโวะ    สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 

/สมาชิกสภาเทศบาลฯ… 
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สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด  เห็นว่า  ไม่ควรอนุมัติให้โอนลดเงินงบประมาณ

รายจ่ายฯ ดังกล่าว โปรดยกมอื 

    ผู้ไม่เห็นชอบ ดังนี้ 

- 

    ผู้งดออกเสียง  ดังนี้ 

     1. นายอับดุลอาซิซ    หะยีปิยวงศ์ ประธานสภาเทศบาลฯ 
 

มติท่ีประชุม    -เห็นชอบ  จ านวน       13     เสียง 

    -ไมเห็นชอบ  จ านวน       -      เสยีง 

    -งดออกเสียง  จ านวน       1      เสียง 
 

เป็นอันว่า ที่ประชุมสภาฯ  มีมติ อนุมัติให้โอนลดเงนิงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563   เพื่อไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ 

หมวด ค่าครุภัณฑ์    ประเภท ครุภัณฑก์ารแพทย์  เครื่องวัดไข้แบบดิจติอล 

จ านวน 18  ตัว   จ านวนเงิน  50,400  บาท หน่วยงาน  กองการศกึษา   
   

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ 5.13 ญัตติ  เพื่อพิจารณาขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย  

ประธานสภาเทศบาลฯ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  หมวด ค่าครุภัณฑ ์ ประเภท ค่า 

ครุภัณฑ์ส านักงาน  โต๊ะพร้อมเก้าอี้กลางแจ้งหินแกรนิต เพื่อไปตั้งจ่าย

เป็นรายการใหม่ จ านวนเงนิ  50,000  บาท   หนว่ยงาน  กองการศึกษา   

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3 ) 

พ.ศ. 2543 หมวด 4  การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  ข้อ 27  

การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่

ท าให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  

ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  เชญิกองการศกึษา ชีแ้จง 
 

นางสาวศุภสิรา   มะแซ  เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลฯ  คณะผู้บริหารฯ และสมาชิก  

รก.ผูอ้ านวยการกองการศกึษา  สภาเทศบาลฯ ที่ เคารพ ทุกท่าน  ดิฉัน นางสาวศุภิสรา   มะแซ  

รก.ผูอ้ านวยการกองการศกึษา  ส าหรับ ญัตติที่  5.13 ก็คือรายการ

ของเมื่อสักครู่นี้ค่ะ ที่ เราจะลดจากโต๊ะพร้อมเก้าอี้กลางแจง้หินแกรนิตนี้

นะคะ ไปเพิ่มในส่วนของเครื่องวัดไข้แบบดิจิตอล ครุภัณฑ์ทาง

การแพทย์ค่ะ   
 

นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะม ิ เป็นตัวเดียวกัน และเอกสารก็ชุดเดียวกันครับ ก็คงไม่ต้องไปถามมติอะไร 

เลขานุการสภาฯ   แล้วเพราะตัวนั้น มีมติเห็นชอบไปแล้ว คือ ลดตัวนี ้ไปใส่ตัวนัน้ ใช่ม้ัยครับ ต้อง 

    /ให้ผู้บริหารฯ ... 
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ให้ผู้บริหารฯ ถอนญัตตินี ้ออกจากระเบียบวาระการประชุมนี้ครับ   
 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ เชญิผูบ้ริหารฯ ถอนญัตตินี ้เลยครับ   

ประธานสภาเทศบาลฯ      
  

นายศราวุธ อับดุลกอเดร์   ยานยา  เรียน   ท่านประธานสภาเทศบาลฯ ที่ เคารพ  คณะผู้บริหารฯ 

รองนายกเทศมนตรีฯ   และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน  กระผม นายศราวุธ อับดุลกอเดร์ 

ยานยา  รองนายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก  ขอถอนญัตติ 5 .13 ออก

จากระ เบียบวาระการประชุม  ครั้งนี ้ ครับ เนื่องจากซ้ าซ้อนกับ  ญัตติ 

5.12  เอกสารที ่13 ครับ 
 

มติท่ีประชุม   รับทราบการถอนญัตติท่ี 5.13 
 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ 5.14 ญัตติ  เพื่อพิจารณาขออนุมัติโอนลดเงนิงบประมาณรายจ่าย  

ประธานสภาเทศบาลฯ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2563   หมวดค่าที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง   

ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  (โครงการบุกเบิกถนนหินคลุก  

ถนนหลักห้า 2 หมู่ที่ 2)   จ านวน  348,024  บาท  เป็นค่าวัสดุก่อสร้าง  

หนว่ยงาน กองช่าง   

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3 ) 

พ.ศ. 2543 หมวด 4  การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  ข้อ 27  

การโอน เงิน งบประมาณ รายจ่ าย  ในหมวด  ค่ าครุภัณ ฑ์ ที่ ดิ น และ                         

สิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน หรอืโอนไปตั้งจ่ายเป็น

รายการใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น   เชิญเลขนุการสภาฯ 

ชีแ้จง 
 

นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะม ิ ญัตติที่ 5.14 คงต้องถอนออกจากระเบียบวาระการประชุมตกไปโดยปริยาย 

เลขานุการสภาฯ   เพราะสภาฯ ไม่อนุมัตใินญัตติ 5.5 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณ 

รายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  โครงการบุกเบิกถนนหินคลุก  

ถนนหลักหา้ 2  หมูท่ี่ 2  ไปก่อนหนา้นี ้
 

มติท่ีประชุม   รับทราบการถอนญัตติท่ี 5.14 
 

ระเบียบวาระที่  6   เรื่อง  อื่น ๆ 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ สมาชิกท่านใด มเีรื่องอื่น ๆ  โปรดยกมอื     

ประธานสภาเทศบาลฯ  ขอเชญิ นางอุมาพร   ใจแผ้ว  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2   
 

/นางอุมาพร   ใจแผว้… 
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นางอุมาพร   ใจแผ้ว        เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลฯ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ และคณะผู้บริหารฯ   

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 ที่เคารพ ทุกท่าน  ดิฉัน นางอุมาพร   ใจแผ้ว  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2  ใน

วาระอื่น ๆ  ดิฉัน มีเรื่องอยากรบกวนทางคณะผูบ้ริหารฯ 3–4 เรื่อง นะคะ  

 -เ รื ่อ ง ที ่  1  ค ือ  ข อ อ น ุญ า ต ต ิด ต า ม ผ ล ก า ร ด า เ น ิน ง า น ข อ ง

งบประมาณปี 2562 จากการประชุมคราวที่แล้ว ท่านนายกฯ แจ้ง

ว่า เหลือ 8 โครงการ ไม่ทราบว่า ตอนนี้ด าเนินการไปหมดสิ้นแล้ว

หรือยัง  

 -เรื่องที่  2 เทศบัญญัติฯ ปี 2563 ตอนนี้  ได้ด าเนินโครงการไปแล้ว

กี่ โครงการ ถึงขั้นตอนใดบ้าง ขอได้โปรดชี้แจงด้วยนะคะ  

 -เรื่อ งที่  3  ก็คือ  รายงานการประชุมสภาฯ  ทุกครั้ง  ดิฉัน เวลาหา

ราย งานการป ระชุม สภาฯ  ไม่เ จอมัก จะ ไป เปิด จาก เว็บ ไซต์ขอ ง

เทศบาล เมือ งสะ เต งนอก  แต่ป รากฏว่า  ไม่ค่อ ย เห็นตั ้ง แต่ปี  6 0 

เป็นต้นมา มันหายไปจากสารบบ หรือไม่ได้อัพโหลด ให้ช่วยกรุณา

อัพโหลดเข้าไปด้วยนะคะ เวลาดิฉันจ ะหาเอกสารที่อ้างอิง ในครั้ง

หลังมันจะหาได้ง่าย  เพราะเรามีเอกสารที่อัพโหลดไว้แล้ว  อีกทั ้ง

สามารถจะไปบอกชาวบ้านได้ว่าให้ชาวบ้านเปิดอ่านหรือศึกษาเอง

ได้ หรือจะมีพวกนักศึกษาบางคนที่ เขาอยากจะศึกษา ก็สามารถ

เปิดหาศึกษาได้ อยากจะให้ทางผู้บริหารฯ ฝ่ายสภาฯ ได้อัพโหลด

เกี่ยวกับการประชุมสภาฯด้วยทุกครั้งนะคะ  

 -อีกเรื่องหนึ่งนะคะ เรื่องนี้ส าคัญ ถ้าหากว่างบประมาณ ปี 2563 

มาแล้ว ดิฉันจึงอยากจะให้ด าเนินการในเรื่องของซอยกิตติ ซอยค า

พันธ์ แล้วก็ท้ายซอยผัง เมือง 4 ซอย 8  ท้ายซอยผัง เมือง  4  ซอย 

10 ก่อนจะมีปัญหาเรื่องน้ า  การระบายน้ า  ซึ่ งฝนตกแต่ละครั้ง  ท า

ให้น้ า ไปท่วมบ้านของประชาชนแถวนั้น  ซึ่งมีประมาณ 30 หลังคา

เรือน  หากว่างบปี 2563  มาแล้วอยาก ให้เร่งด า เนินการ  สร้างคู

ระบายน้ าก่อน อีกอย่างหนึ่งดิฉัน เห็นแล้วว่า โครงการคูระบายน้ า 

สร้างได้เพียงด้านเดียว ดิฉันก็อยากจะให้สร้างในด้านที่มีประโยชน์

มากกว่าคือ  รองรับซอยต่า ง  ๆที ่อ ยู ่บ ริ เ วณนั ้น  3 -4  ซอย ได้ ให้

สร้างติดฝั่งซอยผังเมือง 4 ซอย 8 ผังเมือง 4 ซอย 10 ซอยค าพันธ์  

 มีเรื่องแค่นี้ค่ะ ขอบคุณคะ   
  

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์    สมาชิกสภาฯ ท่านใด มีเรื่อง อื่น ๆ จะเสนอ โปรดยกมอื  

ประธานสภาเทศบาลฯ  เชญิ นายเด๊ะซามัน   ยูโซ๊ะ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 3   
  

/นายเด๊ะซามัน   ยูโซ๊ะ… 
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นายเด๊ะซามัน   ยูโซ๊ะ     เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลฯ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ และคณะผู้บริหารฯ   

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 3 ที่เคารพ ทุกท่าน  กระผม นายเด๊ะซามัน   ยูโซ๊ะ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 3 

ท่านประธานครับ มีชาวบ้านมาร้องเรียน สอบถามเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง ที่เลี้ยง

แล้วปล่อยปละ บนเส้นทางถนน ทั้งมูลสัตว์ ทั้งตัวสัตว์เป็นอันตรายต่อยาน

พาหะนะ ที่สัญจรไปมา ทางเทศบาลฯ เราจะท าอย่างไร ที่จะแก้ไขเรื่องนี้ ขอ

ค าตอบด้วยนะครับ และอีกเรื่อง คือเรื่องถุงยังชีพที่จะช่วยเยียวยาให้กับ

ผู้ประสบภัยโควิด-19 ที่ทางเทศบาลฯ ให้ทางคณะผู้ใหญ่บ้าน ได้เอารายชื่อ

ส่งมอบให้กับทางเทศบาลฯ ไม่ทราบว่าได้ด าเนินการไปถึงไหนแล้วครับ  

ขอบคุณมากครับ 
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์    สมาชิกสภาฯ ท่านใด มีเรื่อง อื่น ๆ จะเสนอ โปรดยกมอื  

ประธานสภาเทศบาลฯ  เชญิ นายบากอรี   บาเก็ง   สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1   
  

นายบากอรี   บาเก็ง     เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลฯ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ และคณะผู้บริหารฯ   

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 ที่เคารพ ทุกท่าน  กระผม นายบากอรี   บาเก็ง   สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 

จะมาบอกว่า เรื่อง ถนนสายตือเบาะ-ปารามีแต ที่พวกเราไม่ใหผ้่าน เดอืนที่

แล้วมคีนตาย 1 คน  หน้าโรงเรียนเบ้อเส้งครับ แต่โชคดีนะครับ ที่ไม่ใช่

ลูกหลานบ้านเรา ถ้าเป็นลูกหลานพวกเรา จะเป็นอย่างไง ก็คิดเอานะครับ ก็

พวกเราเองที่ไม่ให้ผ่าน ขอบคุณครับ 

 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์    สมาชิกสภาฯ ท่านใด มีเรื่อง อื่น ๆ จะเสนอ โปรดยกมอื  

ประธานสภาเทศบาลฯ  เชญิ นายอิทธินันท์   สาเฮาะ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 3   
 

นายอิทธินันท์   สาเฮาะ  เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลฯ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ และคณะผู้บริหารฯ   

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 3 ผูท้รงเกียรติ ทุกท่าน  กระผม นายอิทธินันท์   สาเฮาะ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ   

เขต  3 ต้องขออภัยเมื่อกี้รู้สึกว่าผมไม่ได้เซ็นชื่อนะครับ น่าจะตกไปหรอืเปล่า

ชื่อ อิทธินันท์ รอบแรก ก็ให้เพิ่มได้นะ  อันดับแรกอยากจะแจ้งให้ทราบต าบล

สะเตงนอกเรา  อาจจะ ซึ่งมันก็ยังไม่แน่ อาจจะต้องผ่านคณะรัฐมนตรีอะไร

ก็ไม่รู้นะครับ  สะเตงนอกเราอาจจะมีโรงไฟฟ้า ลงในพื้นที่ หมู่ที่ 13 ในเนื้อที่

ประมาณ 152 ไร่ งบประมาณก่อสร้างคร่าว ๆ เท่าที่รู้มา ประมาณ 850 ลา้น  

พื้นที่ ก็ประมาณ  4 หมื่นกว่าล้าน และที่รู้แว่ว ๆ มาเร็ว ๆ นี้  เกี่ยวกับการ

จัดซื้อที่ก็ได้วางมัดจ าไปแล้วครึ่งหนึ่ง เป็นที่ของคนจีนในตัวเมืองเรานี้แหละ 

อยู่ในหมู่ 13 ใกล้ ๆ บ้านผมเอง เป็นพืน้ที่สวนปาล์มตอนแรกที่จะซือ้ประมาณ 

86 ไร่ แตต่อนนี้สรุปอยู่ที่ 152 ไร่ กว้านซือ้หมดเลยบริเวณนั้น มีการท า 
 

/สัญญา MOU ก็ผ่าน... 
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สัญญา MOU ก็ผ่านหมดแล้ว ตอนนี้อยู่ในช่วงการจัดซื้อที่ และท าประชา

พิจารณ์ในสะเตงนอก  เป็นโรงไฟฟ้าชีวมูล คือการเผาไม้ผลิตกระแสไฟฟ้า ก็

แจ้งให้พวกเราทราบเป็นแนวทาง แนวคิดในการพิจารณาว่า โรงไฟฟ้านี่ พอ

สร้างไปแล้วมันจะมีผลกระทบ อะไรหรือเปล่า คืออยากให้พวกเราเป็น

แนวคิด ถ้าฟังมาแล้วในทางที่ดี มันก็ดี แต่ผลกระทบที่ตามมาจะมีอะไรบ้าง 

พวกเราในฐานะเป็นตัวแทนประชาชน ในพื้นที่เราต้องชีแ้จง ยังไงมันก็คือต้อง

ผา่นเทศบาลฯ เราอยู่แล้ว ก็เป็นการแจง้เพื่อทราบเท่านั้นเอง  

ขอเพิ่มเติมอกีนิด ในเรื่องวัว ๆ ควาย ๆ ที่สมาชิกได้เพิ่มมา แนวทางใน

การแก้ปัญหาในเรื่องนี้ พูดไป พูดมารู้สกึว่า หลายรอบเที่ยว ๆ หนึ่ง ก็พูดเรื่อง

ป้ายอะไรนี่ ก็ไม่ส่งผลเสียที อาทิตย์ที่แล้วก็มีนักเรียนจากกรงปินังที่ไปชน

ควาย แถวหมู่ 13 รู้สึกว่าจะสะโพกหัก ไม่รู้สึกตัวอยู่ประมาณ อาทิตย์หนึ่ง 

อยู่ในห้อง ไอ ซี ยู ถึงทีนี้ แนวทางแก้ไขนี่ ถ้าเป็นไปได้ ผมอยากจะให้ทาง

เทศบาลฯ ของเรา เรียกผู้เลี้ยงสัตว์ทั้งหมด มาลงทะเบียนกัน และก็ใช้กฎ 

ข้อบังคับ ว่าถ้าจะเลี้ยง จะให้ท าอย่างไร อาจจะมีคอกล้อมรอบในเวลา

กลางคืน และกลางวันจะให้ปฏิบัติยังไง ถ้าเลี้ยงกันแล้วปล่อยปละ ละเลย

อย่างนี้ ผมว่าปัญหามันก็มาอยู่เรื่อย ๆ เนื้อที่ของสะเตงนอกเราตอนนี้ ถามว่า 

ถ้าเปรียบเทียบกับการเลี้ยงสัตว์ทั้งหมด เนื้อที่มันไม่พอแล้ว ในเลี้ยงสัตว์  

การขยายเขตบ้านและสาธารณประโยชน์  มันก็ติด ๆ กัน จนตอนนี้ คนเลี้ยง

สัตว์ก็แทบจะเลี้ยงไม่ได้ แล้วสัตว์นี่ กว่าจะขายแตล่ะตัวมันก็ไม่ใช่ง่าย ทีนีก้็คือ

ว่า ข้อบังคับของเทศบาลฯ เราจะใหบ้ังคับกันอย่างไรใช้แนวทางกฎหมายยังไง 

ผมขอเสนอว่า ให้เรียกคนเลี้ยงสัตว์ทั้งหมดของสะเตงนอก มาลงทะเบียนกัน 

และใช้กฎ ข้อบังคับการเลี้ยงให้มันถูกวิธี ถูกต้องตามระเบียบการเลี้ยงสัตว์ 

ด้วยครับผม เราเทศบาลเมืองฯ มันตอ้งมกีฎหมาย ขอบคุณมากครับผม  
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์    สมาชิกสภาฯ ท่านใด มีเรื่อง อื่น ๆ จะเสนอ โปรดยกมอื  

ประธานสภาเทศบาลฯ  เชญิ ผูบ้ริหารฯ     

 

นายเกษมสันต ์  สาแม             เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลฯ ที่ เคารพ  คณะผู้บริหารฯ และ

นายกเทศมนตรีฯ             สมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน  กระผม  นายเกษมสันต ์  สาแม  

    นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก  ขอเชญิ ผอ.กองคลัง แจ้งเรื่อง งบประมาณ 

    ปี 2562 และ 2563 ที่ สท.อุมาพร ได้สอบถามในที่ประชุมแหง่นี้ 
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์    สมาชิกสภาฯ ท่านใด มีเรื่อง อื่น ๆ จะเสนอ โปรดยกมอื  

ประธานสภาเทศบาลฯ  เชญิ ผูอ้ านวยการกองคลัง 
 

/นางนริศรา   สาและ… 
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นางนริศรา   สาและ  เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลฯ  คณะผู้บริหารฯ และสมาชิก  

ผูอ้ านวยการกองคลัง   สภาเทศบาลฯ ที่ เคารพ ทุกท่าน  ดิฉัน นางนรศิรา   สาและ 

     ผูอ้ านวยการกองคลัง   

    -ปีงบประมาณ  2562  ด าเนินการโครงการที่เบิกตัดปี ทั้งหมด 27 โครงการ 

    ได้ท าสัญญาไปแล้ว 17 โครงการ  เบิกไปแล้ว  5 โครงการ อยู่ที่ กองชา่ง 

   ก าหนดราคากลาง อีก  3 โครงการ อยู่ที่พัสดุก าลังด าเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง  

    อยู่อีก  2  โครงการ  นี่ของปี 2562 นะคะ 

-ปีงบประมาณ  2563 เราได้ด าเนินการจัดท าสัญญาไปแล้ว 1  โครงการ คือ 

โครงการซอยประดิษฐ์บ ารุงค่ะ และอีก 11 โครงการ งานพัสดุ ได้ให้ กองชา่ง 

ด าเนนิการจัดท าราคากลางอยู่ค่ะ สว่นการจ่ายขาดเงินสะสม ของคูระบาย

น้ า หลังอนามัย หมู ่9 ตอนนี ้อยู่ขัน้ด าเนินการก าหนดราคากลางอยู่ค่ะ ขอ

น าเรียนแค่นี้นะคะ ขอบคุณค่ะ 
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์    สมาชิกสภาฯ ท่านใด มีเรื่อง อื่น ๆ จะเสนอ โปรดยกมอื  

ประธานสภาเทศบาลฯ  เชญิ ผู้บริหารฯ ชีแ้จง   
 

นายเกษมสันต ์  สาแม             เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลฯ ที่ เคารพ  คณะผู้บริหารฯ และ

นายกเทศมนตรีฯ             สมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน   กระผม  นายเกษมสันต ์  สาแม  

นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก  ก็อย่างที่ทั้งหมดทั้งปวง ผมก็จะเน้นให้ ผอ.

เป็นผู้น าเรียนชี้แจงให้สมาชิกสภาฯ ได้รับรู้รับทราบ ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ 

กองช่าง กองการศึกษา กองคลังที่รับผิดชอบงานพัสดุ หรือผอ.ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งหลาย เพราะเขาจะรู้รายละเอียด มากกว่าผม ครับ ทั้งหมดทั้งปวงผมก็

ไม่ได้ติดใจอะไร ไม่ได้บังคับอะไร คือทุกคนที่อาสามาจุดนี้แล้ว เพื่อช่วยเหลือ

พี่น้องประชาชนในพื้นที่ ซึ่งผมพูดเสมอว่าสร้างความเจริญ พัฒนา แก้ปัญหา 

ซึ่งอยู่ในจิตใต้ส านึกของทุกคน นะครับ มีท าได้บ้าง ไม่ได้บ้าง ก็อย่างที่รู้ ต่าง

คนก็ต่างจิตต่างใจ ผมก็ท าหน้าที่ในส่วนของผม ทั้งหมดก็ได้ผ่านสภาฯ กัน

มาแล้ว ได้เสนอสภาฯ ตามระเบียบ กฎหมายของทางราชการ  ที่บัญญัติไว้ 

ทาง กองคลัง ได้เสนองบประมาณ ของปี 2562 ปี 2563  และในเรื่องสัตว์

เลี้ยง ที่ท่าน สท.เด๊ะซามัน เสนอว่า เรามีเทศบัญญัติฯ ในเรื่อง ของสัตว์เลี้ยง

กันไว้แล้ว แต่บางสิ่งบางอย่าง เราไม่ได้บังคับใช้ จะให้นิติกร ช้ีแจงก็ไม่อยู่ใน

ห้องประชุม ว่ารายละเอียดเราบังคับอะไรไปบ้างแล้ว ในเรื่องเทศบัญญัติฯ 

สัตว์เลี้ยงที่มีอยู่ และตามที่ ท่าน สท.บากอรี แจ้งว่า เกิดการเสียชีวิต แต่

ผู้เสียชีวิตไม่ใช่ลูกหลานเรา แต่นี่เป็นส่วนหนึ่งที่ผมเสนอสภาฯ ให้ความ

เห็นชอบ จะท าถ้ามีเม็ดเงิน จะไปสร้างในส่วนนั้น แตใ่นเมื่อสภาฯ ไม่เห็นชอบ 

/แลว้เราก็ท าอะไรไม่ได้... 
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 แล้วเราก็ท าอะไรไม่ได้ระเบียบข้อกฎหมายก าหนดว่า ต้องเห็นชอบจากสภาฯ 

ด้วยจึงจะท าได้ และในเรื่อง สท.อิทธินันท์ น าเสนอว่า จะมีการสร้างโรงไฟฟ้า 

ในหมู่ที่ 13  ส่วนตัวผมแล้วอะไรก็ตามแต่ มาสร้างความเจริญ มาพัฒนา มา

ให้สิ่งดีดี กับคนสะเตงนอกเรา ผมก็เห็นด้วย แต่ทั้งนี ้ทั้งนั้น ต่อไปในเรื่องของ

การสร้างโรงไฟฟ้า เขาจะท าประชาพิจารณ์ แล้วเสนอมาในสภาฯ เราเพื่อให้

ความเห็นชอบร่วมกัน แต่ถ้าสภาฯเราไม่ให้ความเห็นชอบ ก็ต้องสร้างไม่ได้

เหมือนกัน แล้วทุกเรื่อง ทุกอย่างที่ผ่านมา ความมุ่งมั่น ความตั้งใจ สุด ๆ กับ

งาน มีผิดพลาดประการใด ก็ต้องขออภัย แต่จิตใต้ส านึกเราสุด ๆ กับงานแล้ว

จะอย่างไร ก็ตามแต่ เราดูที่ความมุ่งมั่น วันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับ 

น าเรียนเพียงเท่านี้ครับ 
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์    สมาชิกสภาฯ ท่านใด มีเรื่อง อื่น ๆ จะเสนอ โปรดยกมอื  

ประธานสภาเทศบาลฯ  เชญิ นายเด๊ะซามัน   ยูโซ๊ะ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 3   
  

นายเด๊ะซามัน   ยูโซ๊ะ     เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลฯ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ และคณะผู้บริหารฯ   

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 3 ที่เคารพ ทุกท่าน  กระผม นายเด๊ะซามัน   ยูโซ๊ะ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 3 

    ขออนุญาตนายกฯ คือเรื่อง ถุงยังชพี ขอค าตอบใหก้ับผูใ้หญ่บ้านด้วยครับ 

     

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์    เชญิ ผูบ้ริหารฯ ชีแ้จง 

ประธานสภาเทศบาลฯ     
 

นายเกษมสันต ์  สาแม             ในเรื่องของถุงยังชีพนี ้ตามที่ผมบอก ความมุ่งมั่น ความตัง้ใจ เราอยากจะให้ 

นายกเทศมนตรีฯ             แต่ทั้ งนี้ทั้งนั้นก็ต้องยืนอยู่บนหลักกฎข้อบังคับ ระเบียบข้อกฎหมาย  

ถ้าให้ได้ก็จะยินดีให้ เลย เพราะหน้าที่ของเทศบาลฯ ต้องให้บริการ 

และช่วย เหลือพี ่น้อ งประชาชน  ที ่ผมบอกว่าถ้านิติก รอยู ่   มัน ไป

ติดขัดระ เบียบกฎหมายข้อ ไหน  ที ่จ่าย ให้ไม่ได้ เพ ราะผมใน เรื ่อ ง

ระเบียบกฎหมายนี่  ผมจะเข้มงวด ถ้าผิดกฎหมายห้ามเลย เพราะ

ที่นี้ก ารเงิน มันมีคู่แข่งมีฝ่ายรัฐบาล และฝ่ายที่จะค้านทุก เรื่อง ถึง

จะผิดกฎหมายไม่ได้ เลย   ผมก าชับส่วนราชการต้องถูกต้องตาม

ระ เบ ีย บ ข้อ ก ฎหม ายอย่า ง เค ร่ง ค รัด  ถ ้า ย ัง  5 0 /5 0  ยัง ให้ไ ม ่ไ ด้  

เพราะที่ เป็นข่าวนายกฯ อบจ.บางท่านไม่ทราบว่าจังหวัดไหน ถูก

ออกแล้วเรื่องของถุงยังชีพ เขาให้เราให้ แต่เขาตรวจสอบ ยื่นสตง.

นี่  ป .ป .ช .นี่  เป็นว่า เล่น  ยิ ่งสะ เตงนอก ก็จ้องจะเล่นงานอยู่ตลอด 

ปัจจุบันนี้  ผู้บริหารฯสะเตงนอก เข้าฟ้องอยู่ที่  ป.ป.ช. 8 คดี ที่บอก

ว่า มันมีคู่แข่ง เสมือนกับว่า ตอนนี้ เราก าลังท าสงครามจิตวิทยา  

/ทางการเมืองกัน.. .  
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ทางการเมืองกันอยู่นะครับ  ก านัน  ผู้ ใหญ่บ้าน  ถูกสอบสวน  สท .

บางท่าน  ก็ยังถูก  ป .ป .ช .  เชิญ ไปสอบสวน  จ้องจะฟ้องอยู่ตลอด 

ผมก าชับอยู่ตลอด ปลัดถ้าไม่แน่ไม่นอน เป็นเรื่องผิดระเบียบ อย่า

จ่ายห้ามจ่าย แต่ว่าถ้าจ่ายต้องไม่ผิดระเบียบ ในเรื่องถุงยังชีพ เรา

จะให้ เรามีใจจะท า อยากจะให้ทุกคนด้วยซ้ าไป แต่รายละเอียดนิติ

ก ร  ปลัด  ปวดหัวมาก เลย  เรื ่อ งระ เบียบกฎหมายต้อ ง ให้ชัด เจน 

ต้องไม่ผิด ผิดไม่ได้ เลยนี่คือที่นี่บ้านเรา น าเรียนเพียงเท่านี้  ครับ  

ขอบคุณทุกคนครับ  
   

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์    สมาชิกสภาฯ ท่านใด มีเรื่อง อื่น ๆ จะเสนอ โปรดยกมอื  

ประธานสภาเทศบาลฯ  เชญิ เลขานุการสภาฯ  
  

นายมาหะมะรอสีดี   อุชะมิ ขออนุญาตเพิ่มเติมจากที่ท่านนายกฯ ได้ช้ีแจง เรื่องการช่วยเหลือประชาชน 

เลขานุการสภาฯ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 นะครับ เนื่องจากว่า เทศบาลฯ 

เรามี คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน   อยู่คณะหนึ่ง  ซึ่งก็ประกอบด้วย

นายกเทศมนตรี เป็นประธาน  สาธารณสุขอ าเภอเมืองยะลา  เป็นกรรมการ

พัฒนาการอ าเภอเมืองยะลา  เป็นกรรมการ  และมีตัวแทนส านักงานส่งเสริม

การปกครองท้องถิ่น จังหวัดยะลา  คือนิติกรฯท้องถิ่นจังหวัด และมีแวดาโอ๊ะ 

หะยีดาโอ๊ะ เป็นตัวแทนประชาคม  นายอาหามะ  อาแด เป็นตัวแทนประชาคม 

นางริ่น   พรหมสุวรรณ   เป็นตัวแทนประชาคม  และมีปลัดเทศบาลฯ เป็น

กรรมการและเลขานุการ  มีผู้อ านวยการกองคลัง เทศบาลเมืองสะเตงนอก

เป็นกรรมการและผูช่้วยเลขานุการ  หัวหนา้ส านักปลัดเทศบาล  เป็นกรรมการ

และผู้ช่วยเลขานุการ  ทั้งหมด  10 ท่าน  เพื่อประชุมการช่วยเหลือประชาชน 

ซึ่งได้มีการประชุมไปเมื่อวันที่  19  มิถุนายน  ที่ผ่านมา  ซึ่งคณะกรรมการ 

พิจารณาแล้ว เห็นว่า พื้นที่สะเตงนอก  เป็นพื้นที่เสี่ยงจริง ๆ ก็คือ หมู่ที่ 3 ซึ่ง

พื้นที่นั้นเราสามารถช่วยเหลือได้ทุกคน ปรากฏว่า ทางอ าเภอเขาได้ไปแจก

แล้ว  2  รอบ เราก็ไม่สามารถด าเนินการได้  คณะผู้บริหารฯ ได้รวบรวมว่า

ควรจะช่วยเหลือคนชรา ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และคนไร้บ้านที่อยู่ บ้าน ธอส.

เราก็เสนอทั้งหมด  3,335 ราย จากการที่เราส ารวจ คณะกรรมการได้ท าการ

พิจารณาแล้ว โดยเฉพาะตัวแทนทางท้องถิ่นจังหวัด  เป็นนิติกร ก็บอกว่า

ช่วยเหลืออย่างนี้ไม่ได้ จะต้องมีความด้อยโอกาส ที่ชัดเจน ซึ่งคณะกรรมการ

ได้คัดแล้ว ก็อนุมัติไป  664  คน  ที่อนุมัติไปก็คือเป็นผูพ้ิการ ซึ่งไม่ต้องอธิบาย

มากประการแรก  ประการที่ 2  คนชราและผูพ้ิการ ทูอินวัน  ประการที่ 3 เด็ก

ด้อยโอกาส คือเด็กก าพร้า ก็ไม่ต้องอธิบายมาก  คนสุดท้าย คนที่ไม่มีบ้าน ที ่

/เราให้เข้าไปอยู่ที่บ้าน... 
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                                                  เราให้เข้าไปอยู่ที่บ้าน  ธอส. ที่เราให้อยู่ รวมแล้วก็อนุมัติไป  664  คน  ส่วนที่

เหลืออกี  2 พันกว่าคน  กรรมการไม่กล้าอนุมัติครับ เพราะไม่มีขอ้มูลที่ชัดเจน

ว่า เขาล าบากอย่างไร  ท่านนายกฯ บอกว่า ปลัด อธิบายยังไง ผมก็ให้เอา

แบบสอบถามมา 1 ฉบับ  ซึ่งเราจะต้องช่วยเหลือเป้นครอบครัว พอเราสุ่มเอา

มา 1 ฉบับ ปรากฏว่า ฉบับนั้น ค านวณรายได้แล้วมันเยอะ ค านวณรายหัวแล้ว

อยู่ได้ กรรมการก็เลยว่า อย่างนี้ไม่ได้ เพราะไม่ได้ติดทั้งต าบลแบบเดียวกับที่

บันนังสตา ถ้าบันนังสตา นี่โอเค จะใหห้มดทุกบ้านหมดกี่ล้านก็ไม่เป็นไร ถือว่า

เขาล าบาก เพราะออกจากพื้นที่ไม่ได้  ณ ปัจจุบันนี้เมื่ออนุมัติไปแล้ว  664 คน 

เราก็จะต้องด าเนินการจ่ายขาดเงินสะสม ซึ่งต้องเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัด

เป็นผู้อนุมัต ิยกเว้นระเบียบฯ อีกรอบหนึ่ง  ตอนนี้ท าหนังสอืถึง ผูว้่าราชการ 

ให้อนุมัติยกเว้นเรียบร้อยแล้ว ซึ่งปกติเป็นอ านาจของนายกฯ ในการจ่ายขาด

เงินสะสม กรณีฉุกเฉิน อันนี้ถือว่าไม่ได้ฉุกเฉินเช่นเดียวกับ หมู่ที่ 3 แถวมัรกัส

นะครับ เมื่อเสร็จแล้ว เราก็จะแจกให้เป็นลักษณะครอบครัว ตามเจตนารมณ์

ของผู้บริหารฯ หมายความว่า ครอบครัวไหนมีผู้พิการด้วย มีผู้ด้อยโอกาส 2-

3 คน  เราก็ให้ 3 ชุดไปเลย ซึ่งค านวณราคาแล้ว ครอบครัวหนึ่งต้องไม่ให้เกิน  

3 พันบาท ขออนุญาตชี้แจงให้สมาชิกสภาฯ ได้น าเรียนต่อก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 

กรรมการเขาไม่กล้าจริง ๆ ครับ โดยเฉพาะ นิติกรตัวแทนของ ส านักงาน

ท้องถิ่นจังหวัด เพราะผู้อนุมัติ ต้องรับผิดชอบครับ แต่ที่ผ่านมา ที่ท าท าแล้ว 

นายกฯ โดนปลด โดนคดีอาญา เพราะเหตุไม่ขอบ ไม่เข้าคณะกรรมการนี้

แหละ ท าโดยพละการ นายกฯอนุมัติแล้วแจกทั้งจังหวัด ทั้ง ๆ ที่ดูราคาแล้วก็

ไม่ได้แพง แต่ที่ว่า เซตคนชราก็ไม่แพงนะ แต่ละอย่างก็ราคาท้องตลาดนั่น

แหละ เพียงแต่ไม่เข้าคณะกรรมการนี้   นายกฯอาจจะเข้าคุกนะครับ  ขอ

อนุญาตน าเรียนเท่านีค้รับ    

 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์    สมาชิกสภาฯ ท่านใด มีเรื่อง อื่น ๆ จะเสนอ โปรดยกมอื เมื่อไม่มี

ประธานสภาเทศบาลฯ  ขอขอบคุณทุกท่าน ที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้  ขอปิดประชุม   
 

มติท่ีประชุม   รับทราบ  
 

ปิดประชุมเวลา  13.55 น. 
 

                                                      (ลงช่ือ)                                   ผูบ้ันทึกรายงานการประชุม 

                                                               (นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะมิ) 

                                                       เลขานุการสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  รายงานการตรวจสอบ 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก 

สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  2  (คร้ังที่ 1)  ประจ าปี  2563 

ประชุมเมื่อวันพุธที่   22   เดือน  กรกฎาคม   พ.ศ. 2563 

ของคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

เสนอ  สภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก 

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

1. ต้นเรื่อง 

  สภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  ได้มกีารประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  สมัยประขุม

สามัญ   สมัยที่ 2  (ครั้งที่ 1)  ประจ าปี  2563   เมื่อวันจันทร์ที่  29  เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2563 
 

2. ข้อเท็จจรงิ /ความเห็นของคณะกรรมการฯ 

  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  ได้ก าหนดตรวจสอบรายงานการประชุมสภา

เทศบาลฯ ดังกล่าวข้างตน้  เมื่อวันพุธที ่  22   เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2563   เวลา 10.00 น.–12.00  น.   

ณ  หอ้งประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  จ านวน    53    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 จงึขอรายงานมายัง สภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก 

เพื่อด าเนนิการต่อไป 
 

                             (ลงชื่อ)                               ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                                       (นายอับดุลนาเซร์   ฮะ) 

                          สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงสะเตงนอก  เขต  1 

 

                           (ลงชื่อ)                                 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                                     (นายสมชัย   หิตานุกูล) 

                          สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงสะเตงนอก  เขต  2 

   

                             (ลงชื่อ)                               คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม/เลขานุการ 

                                     (นายอับดุลเลาะ   กาซอ) 

                          สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงสะเตงนอก  เขต  3 

 

การรับรองรายงานการประชุม 
   

  สภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก   ได้มมีติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก สมัย

ประชุมสามัญ  สมัยที่  2  (ครั้งที่ 1)  ประจ าปี  2563   เมื่อวันที่  29   เดือน มถิุนายน   พ.ศ. 2563  

เป็นที่เรียบร้อยแลว้ 
 

 ในคราวประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก สมัยประชุม  สามัญ         สมัยที่   3       (ครั้งที่  1   )    

ประจ าปี   2563  .     เมื่อวันที่     17      เดือน สิงหาคม  พ.ศ.  2563    . 

 

 

 

                            (ลงช่ือ)                            ผูร้ับรองบันทึกรายงานการประชุม 

                  (นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ)์ 

                       ประธานสภาเทศบาลเมอืงสะเตงนอก 

 

 

  

 



 

 

 

 

  

 

  
 

  
  

 


