รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 (ครั้งที่ 2) ประจาปี 2564
วันอังคารที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
*****************************
รายชื่อผู้มาประชุม
ลาดับที่
ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ง
ลายมือชื่อ
1.
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ ประธานสภาเทศบาลฯ
อับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์
2.
นายอดุลย์ แวโวะ
รองประธานสภาเทศบาลฯ อดุลย์ แวโวะ
3.
นายดาฮารี ดอปอ
สมาชิกสภาฯ เขตที่ 1
ดาฮารี ดอปอ
4.
นายแวฮาซัน แวหะยี
สมาชิกสภาฯ เขตที่ 1
แวฮาซัน แวหะยี
5.
นายไพศาล ยะลาใด
สมาชิกสภาฯ เขตที่ 1
ไพศาล ยะลาใด
6.
นายกราซี แวนะลัย
สมาชิกสภาฯ เขตที่ 1
กราซี แวนะลัย
7.
นายมะสดี หะยียะปาร์
สมาชิกสภาฯ เขตที่ 1
มะสดี หะยียะปาร์
8.
นายอุสมาน สาแม
สมาชิกสภาฯ เขตที่ 2
อุสมาน สาแม
9.
นายอนันต์ ฮะ
สมาชิกสภาฯ เขตที่ 2
อนันต์ ฮะ
10. นายดอเลาะ สะหัดอีตา
สมาชิกสภาฯ เขตที่ 2
ดอเลาะ สะหัดอีตา
11.
นายสุพจน์ จันทร์เอียด
สมาชิกสภาฯ เขตที่ 2
สุพจน์ จันทร์เอียด
12. นายนภดล ดวงแก้ว
สมาชิกสภาฯ เขตที่ 2
นภดล ดวงแก้ว
13. นายสูเพียน มายี
สมาชิกสภาฯ เขตที่ 3
สูเพียน มายี
14. นายเด๊ะซามัน ยูโซ๊ะ
สมาชิกสภาฯ เขตที่ 3
เด๊ะซามัน ยูโซ๊ะ
15. นายอุสมาน มะแซ
สมาชิกสภาฯ เขตที่ 3
อุสมาน มะแซ
16. นายมาหะมะรอสีดี อุชะมิ
เลขานุการสภาเทศบาลฯ มาหะมะรอสีดี อุชะมิ

รายชื่อผู้ไม่มาประชุม
ลาดับที่
ชื่อ-สกุล
1.
นางสาวนาทัย อินอ่อน
2.
นายอดุลย์ สามะ
3.
นายมูฮาหมัดยากี สามะ

ตาแหน่ง
สมาชิกสภาฯ เขตที่ 2
สมาชิกสภาฯ เขตที่ 3
สมาชิกสภาฯ เขตที่ 3

สาเหตุ

หมายเหตุ

หมายเหตุ

ลากิจ
ลาป่วย
ลาป่วย

/มีต่อ...

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

ตาแหน่ง
นายกเทศมนตรีฯ
รองนายกเทศมนตรีฯ
รองนายกเทศมนตรีฯ
รองนายกเทศมนตรีฯ
เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ
เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ

ต่วนกาจิ

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

นายอาฮาหมัด ดือราแม
นางนุชนาฎ จันทร์ขุน
นางนงเยาว์ ไชยมณี
นางนริศรา สาและ
นายสสิกร ยีเส็น
นายมุกตาร์ มายิ
นายภูวนาถ พรหมยอด
นายบรรจง ศรีสุข
นางไลย์ลา เบ็ญฤทธิ์
นายธิตวิ ัฒน์ ดอเลาะ
นางสาวสุกัลยา สมถวนิช
นางสาวนิพาตีเม๊าะ บันสุรี
นางสาวโสรญา สาหลา
นางสาวมาริษา เจะแว

หมายเหตุ

ผูม้ าประชุม
ผูล้ าประชุม

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

รองปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
หัวหน้าสานักปลัด
ผูอ้ านวยการกองคลัง
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนฯ

อาฮาหมัด ดือราแม
นุชนาฎ จันทร์ขุน
นงเยาว์ ไชยมณี
นริศรา สาและ
สสิกร ยีเส็น
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ มุกตาร์ มายิ
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน
ภูวนาถ พรหมยอด
หัวหน้าฝ่ายอานวยการ
บรรจง ศรีสุข
นวก.สุขาภิบาล ชานาญการ ไลย์ลา เบ็ญฤทธิ์
นิตกิ ร ชานาญการ
ธิติวัฒน์ ดอเลาะ
เจ้าพนักงานธุรการ ชง.
สุกัลยา สมถวนิช
เจ้าพนักงานธุรการ ปง.
นิพาตีเม๊าะ บันสุรี
ผูส้ ังเกตการณ์
โสรญา สาหลา
ผูส้ ังเกตการณ์
มาริษา เจะแว

16
3

คน
คน

หมายเหตุ

ผูไ้ ม่มาประชุม
ผูเ้ ข้าร่วมประชุม

20

รก.ผอ.กองช่าง
รก.ผอ.กอง กศ.

รก.ผอ.กสค.
รก.ผอ.กอง สธ.

นศ.ราชภัฎยะลา
นศ.ราชภัฎยะลา

คน
คน
/เปิดประชุม...

-3เปิดประชุม

เวลา 09.00 น.

นายมาหะมะรอสีดี อุชะมิ
เลขานุการสภาเทศบาลฯ

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

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์
ประธานสภาเทศบาลฯ

เรี ย น คณะผู้ บ ริ ห ารฯ สมาชิ ก สภาเทศบาลฯ และ พนั ก งานเทศบาลฯ
ตลอดจนผูเ้ ข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์
ประธานสภาเทศบาลเมื องสะเตงนอก ขอเปิด การประชุมสภาเทศบาล
เมื อ งสะเตงนอก สมั ย สามั ญ สมั ย ที่ 4 (ครั้ ง ที่ 2) ประจ าปี พ.ศ. 2564
วันอังคารที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้อง
ประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก แห่งนี้ ขอดาเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระ ดังนี้

ระเบี ย บวาระที่ 1
เรื่ อ ง ประธานแจ้ ง ที่ ป ระชุ ม ทราบ
นายอั บ ดุ ล อาซิ ซ หะยี ปิ ย วงศ์ 1.1 มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ขอลาประชุม ดังนี้
ประธานสภาเทศบาลฯ
-นางสาวนาทัย อินอ่อน สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 ขอลากิจ
-นายอดุลย์ สามะ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 ขอลาป่วย
-นายมูฮาหมัดยากี สามะ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 ขอลาป่วย
ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบี ย บวาระที่ 2
เรื่ อ ง รั บ รองรายงานการประชุ ม ครั้ ง ที่ ผ่ า นมา
นายอั บ ดุ ล อาซิ ซ หะยี ปิ ย วงศ์ –รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 (ครั้งที่ 1)
ประธานสภาเทศบาลฯ
ประจาปี 2564 ขอยกไปรับรองการประชุม ในสมัยประชุม ต่อไป
ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบี ย บวาระที่ 3
เรื่ อ ง กระทู้ ถ าม
นายอั บ ดุ ล อาซิ ซ หะยี ปิ ย วงศ์
-ไม่มี
ประธานสภาเทศบาลฯ
ที่ประชุม

รับทราบ
/ระเบี ย บวาระที่ 4…

-4ระเบี ย บวาระที่ 4
เรื่ อ ง ที่ ค ณะกรรมการสภาเทศบาลเมื อ งสะเตงนอก ตั้ ง ขึ้ น
นายอั บ ดุ ล อาซิ ซ หะยี ปิ ย วงศ์ พิจารณาแล้วเสร็จ
ประธานสภาเทศบาลฯ
-ไม่มี
ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5
เรื่อง ญัตติที่เสนอใหม่
นายอั บ ดุ ล อาซิ ซ หะยี ปิ ย วงศ์ 5.1 ญั ตติ เพื่อพิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประธานสภาเทศบาลฯ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
งบลงทุน ครุภั ณฑ์ย านพาหนะและขนส่ ง -รถยนต์ตรวจการณ์ เป็ น
จานวนเงิน 1,900,000 บาท หน่วยงาน สานักปลัด (เอกสารญัตติที่ 5.1)
(ผู้เสนอญัตติ นายเสรี เรืองกาญจน์ นายกเทศมนตรี)
-ขอเชิญผูบ้ ริหารฯ ชีแ้ จง
นายเสรี เรืองกาญจน์
นายกเทศมนตรีฯ

เรี ย น ประธานสภาเทศบาลฯ ที่ เ คารพ และสมาชิ ก สภาเทศบาลฯและ
ผูเ้ ข้าร่วมประชุม ทุกท่าน กระผม นายเสรี เรืองกาญจน์ นายกเทศมนตรี
เมืองสะเตงนอก วันนีเ้ ป็นการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยที่ 4/2564 (ครั้งที่ 2)
เพื่ อ พิ จ ารณา เรื่ อ ง ญั ต ติ ที่ เ สนอใหม่ เพื่ อ พิ จ ารณาขออนุ มั ติ โ อนเงิ น
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ งบลงทุน ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง -รถยนต์ตรวจการณ์
เป็นจานวนเงิน 1,900,000 บาท หน่วยงาน สานักปลัด ตามรายละเอียดที่
แนบไว้ (ตามเอกสารญัตติที่ 5.1) ด้วยสานักปลัด มีความประสงค์ที่จะโอน
งบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ งบลงทุน ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่าด้ วยวิธีก ารงบประมาณของ
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนและแก้ ไ ข
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบ
ลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน
หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เ ป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
เอกสารรายละเอียด อยู่ในมือท่านแล้ว ขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ ช่วยพิจารณา
ครับ
ด้วยสานักปลัดได้ตั้ งงบประมาณในการจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลางไว้
แต่รถที่จะใช้ในการปฏิบัติราชการ ชื่อไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ของการใช้
/ปฏิบัติงานราชการ...

-5ปฏิบัติงานราชการ ของส่วนราชการ และตามมาตรฐานครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง จึงมีความจาเป็นต้องโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
โดยถื อ ปฏิ บั ติ ต ามหนั ง สื อ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989
ลงวั น ที่ 22 มิ ถุ น ายน 2552 เรื่ อง การตั้ ง งบประมาณ เพื่ อ การจั ด ซื้ อ
ครุ ภั ณ ฑ์ แ ละรถยนต์ ข ององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ประกอบหนั ง สื อ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3 /ว 6046 ลงวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2561
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไ ขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
ประกอบกั บ ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่ าด้ ว ยวิ ธี ก ารงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนและการแก้ไข
เปลี่ย นแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ ายในงบ
ลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทาให้ลัก ษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ย น
หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
จึงขอให้สภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก พิจารณาโอนงบประมาณไป
ตั้ ง จ่ า ยเป็ น รายการใหม่ ตามเทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ยประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ดังนี้
โอนลด งบประมาณ จากแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป
งบลงทุ น หมวดค่ า ครุ ภั ณ ฑ์ ครุ ภั ณ ฑ์ ย านพาหนะและขนส่ ง รายการ
รถยนต์ส่วนกลาง ตามเทศบัญญัติฯ หน้า 24/ 142 ดังนี้
-งบประมาณที่ตงั้ ไว้
จานวน
1,900,000 บาท
-งบประมาณก่อนโอน
จานวน
1,900,000 บาท
-จานวนเงินที่โอนลด
จานวน
1,900,000 บาท
-จานวนเงินหลังโอน
จานวน
0.00 บาท
โอน ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหาร
ทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ
รถยนต์ตรวจการณ์ ดังนี้
-งบประมาณที่อนุมัติ
จานวน
0.00 บาท
-งบประมาณก่อนโอน
จานวน
0.00 บาท
-จานวนเงินที่โอนเพิ่ม
จานวน
1,900,000 บาท
-จานวนเงินหลังโอน
จานวน
1,900,000 บาท
/เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ…

-6เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า จั ด ซื้ อ รถยนต์ ต รวจการณ์ จ านวน 1 คั น ๆ ละ
1,900,000 บาท ปริ มาตรกระบอกสู บ ไม่ ต่ ากว่า 2,700 ซี ซี หรื อ ก าลั ง
เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ากว่า 150 กิโลวัตถ์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน
4 ล้อ จานวน 7 ที่นั่ง 3 ตอน ระบบเกียร์อัตโนมัติ โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1) เป็นรถยนต์นั่ง 4 ประตู (เข้า-ออก)
2) เป็นราคาเครื่องปรับอากาศ ฟิล์มกรองแสง และป้องกันสนิม
3) มีอุปกรณ์อานวยความสะดวกมาตรฐาน คือ เครื่องปรับอากาศ
วิทยุ และอุปกรณ์มาตรฐานโรงงาน
4) ความสูงใต้ท้องรถ (ระยะต่าสุดถึงพืน้ ) ไม่น้อยกว่า 180 มิลลิเมตร
5) โครงสร้างหลังคาเป็นชิน้ เดียวตลอดคัน
6) มีประตูด้านหลัง
รายละเอี ย ดตามที่ เ ทศบาลก าหนด ไม่มี ใ นคุ ณลั ก ษณะและราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ โดยใช้วิธีการสืบราคาจากท้องตลาด โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน
2552 เรื่ อ ง การตั้ ง งบประมาณ เพื่ อ การจั ด ซื้อ ครุ ภั ณ ฑ์แ ละรถยนต์ ข อง
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น เหตุ ผ ลในการจั ด ซื้ อ นอกเหนื อ มาตรฐาน
ครุภัณฑ์ในครั้งนี้ เนื่องจากเทศบาลฯ มีความจาเป็นต้องใช้ในการเดินทางไป
ปฏิบัติราชการเป็นคณะ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการเดินทางไปราชการ
และเกิ ด ความคุ้ม ค่าในการลงไปตรวจในพื้น ที่ พบปะประชาชน และการ
เดินทางไปราชการนอกพื้นที่ ที่มีระยะการเดินทางไกล ของคณะผู้บ ริหาร
ท้ อ งถิ่ น และของส่ ว นราชการ ประกอบสภาพพื้ น ที่ ต าบลสะเตงนอก
เกิ ด อุท กภัย บ่อย และสภาพถนนที่ไ ม่เ อื้ออานวยต่อการเดินทางไปปฏิบัติ
ราชการ และการลงพื้นที่ จึงจาเป็นต้องจัดซื้อรถ ที่มีสมรรถนะสูงในการใช้
ปฏิบัติราชการของเทศบาลเมืองสะเตงนอก
จึงเรียนเสนอที่ประชุมสภาฯ เพื่อพิจารณา ขอบคุณครับ
นายอั บ ดุ ล อาซิ ซ หะยี ปิ ย วงศ์ –สมาชิ ก สภาเทศบาลฯ ท่ า นใด มี เ รื่ อ งอภิ ป รายใน ญั ต ติ ที่ 5.1
ประธานสภาเทศบาลฯ
โปรดยกมื อ ไม่มี เชิญเลขานุการสภาฯ
นายมาหะมะรอสีดี อุชะมิ
เลขานุการสภาฯ

องค์ป ระชุมครบ จะขอมติที่ป ระชุม สมาชิก สภาเทศบาลฯ ท่านใด อนุมัติ
เห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2565 ไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ งบลงทุน หมวด ค่าครุ ภัณฑ์ ครุภัณฑ์ ย านพาหนะและ
ขนส่ง -รถยนต์ตรวจการณ์ เป็นจานวนเงิน 1,900,000 บาท ของ
/หน่วยงาน สานักปลัด...

-7หน่วยงาน สานักปลัด ตามเอกสาร ญัตติที่ 5.1 โปรดยกมือ สมาชิกสภาฯ
ท่านใด ไม่อนุมัติเห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณฯ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
-รถยนต์ตรวจการณ์ เป็น จานวนเงิน 1,900,000 บาท ของหน่วยงาน
สานักปลัด โปรดยกมือ
มติที่ประชุม

-เห็นชอบอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณฯไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
จานวน 14 เสียง
-ไม่เห็นชอบอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณฯไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
จานวน - เสียง
-งดออกเสียง
จานวน
1 เสียง
เป็ น อั น ว่ า ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ เ ห็ น ชอบอนุ มั ติ ใ ห้ โ อนเงิ น งบประมาณ
รายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์
ครุ ภั ณ ฑ์ ย านพาหนะและขนส่ ง -รถยนต์ ต รวจการณ์ เป็ น จ านวน
เงิน 1,900,000 บาท หน่วยงาน สานักปลัด

นายอั บ ดุ ล อาซิ ซ หะยี ป ิ ย วงศ์ 5.2 ญั ต ติ เพื่อ พิจ ารณาขออนุมั ติ แก้ ไขเปลี่ย นแปลงคาชี้แจง
ประธานสภาเทศบาลฯ
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบลงทุน
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง -รถยนต์บรรทุก หน่วยงาน สานักปลัด
(เอกสารญัตติที่ 5.2)
(ผู้เสนอญัตติ นายเสรี เรืองกาญจน์ นายกเทศมนตรี)
-ขอเชิญผูบ้ ริหารฯ ชีแ้ จง
นายเสรี เรืองกาญจน์
นายกเทศมนตรีฯ

เรี ย น ประธานสภาเทศบาลฯ ที่ เ คารพ และสมาชิ ก สภาเทศบาลฯและ
ผูเ้ ข้าร่วมประชุม ทุกท่าน กระผม นายเสรี เรืองกาญจน์ นายกเทศมนตรี
เมืองสะเตงนอก รายละเอียด (ตามเอกสารญัตติที่ 5.2) ก่อนอื่นต้องขอ
แก้ไ ขข้อผิดพลาด จาก “งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2564” เป็น “งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565” ครับ
ญัตติที่ 5.2 เพื่อพิจารณาขออนุมัติ แก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณ
รายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบลงทุน ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ ง -รถยนต์ บ รรทุ ก หน่ ว ยงาน ส านั ก ปลั ด ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีก ารงบประมาณขององค์ก รปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
/ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลง...

-8ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ที่ทา
ให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้
เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น เอกสารรายละเอียด อยู่ในมือท่านแล้ว
ขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ ช่วยพิจารณาครับ
ด้วยสานัก ปลัดเทศบาลเมืองสะเตงนอก มีความจาเป็นต้องแก้ไ ข
เปลี่ยนแปลงคาชีแ้ จงงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
เนื่องจากมีการพิมพ์คาชีแ้ จงงบประมาณรายจ่ายผิดพลาด ไม่สอดคล้องตาม
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงอาศัยอานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 หมวด 4
การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 29 ขอให้สภาเทศบาลเมือง
สะเตงนอก พิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณ งบลงทุน ตาม
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 ครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง -รถยนต์บรรทุก ดังนี้
จากข้อความเดิม -รถยนต์บรรทุก จานวน 905,000 บาท เพื่อ
จ่ า ยเป็ น ค่ า จั ด ซื้ อ รถยนต์ บ รรทุ ก (ดี เ ซล) ขนาด 1 ตั น ใช้ ใ นงานป้ อ งกั น
และบรรเทาสาธารณภัย เป็นรถบรรทุกขนาด 1 ตัน เครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า
2,400 ซีซี (ดีเซล) หรือมีกาลังสูงสุดไม่น้อยกว่า 110 กิโลวัตถ์ ขับเคลื่อน
4 ล้อ แบบสมาร์ท แค็บ มีก ารติ ด ตั้ งไฟไซเลนและวิ ท ยุ สื่ อสารพร้ อมเสา
อากาศ รายละเอียดตามที่เทศบาลกาหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์
โดยใช้ราคาในท้องถิ่นหรือราคาซือ้ ได้อย่างประหยัด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4
หน้า 82 ลาดับที่ 8 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง งบลงทุน งานป้องกั น
และบรรเทาสาธารณภัย แผนงานรักษาความสงบภายใน ตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้า 40/142
เป็นข้อความใหม่ -รถยนต์บรรทุก จานวน 905,000 บาท เพื่อ
จ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซี หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ากว่า 110 กิโ ลวัตถ์
ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) จานวน 1 คัน ๆ ละ
829,000 บาท โดยจัดซื้อตามคุณลัก ษณะและราคามาตรฐานครุภัณฑ์
เพื่อใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
/พร้อมติดตั้งเครื่องรับส่งวิทยุ...

-9-พร้ อ มติ ด ตั้ ง เครื่ อ งรั บ ส่ ง วิ ท ยุ ระบบ VHF/FM ชนิ ด ติ ด รถยนต์
25 วัตถ์ จานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 24,000 บาท ประกอบด้วย ตัวเครื่อง
ไมโครโฟน เสาอากาศ โดยจั ด ซื้อ ตามคุ ณลั ก ษณะและราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์
-พร้อมติดตั้ง สัญญาณไฟฉุกเฉิน แบบแผงยาว และสัญญาณไซเรน
ฉุกเฉิน บนหลังคารถ จานวน 1 ชุด ไม่มใี นราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยการ
ใช้วธิ ีการสืบราคาจากท้องตลาด
เหตุผลความจาเป็นที่จะต้องติดตัง้ อุปกรณ์เสริม 2 รายการฯ ข้างต้น
เนื่องจากเพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
อย่างมีประสิทธิภาพ
รายละเอียดการติดตั้งตามเทศบาลกาหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครัง้ ที่ 4 หน้า 82
ลาดับที่ 8 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง งบลงทุน งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย แผนงานรักษาความสงบภายใน
นายอั บ ดุ ล อาซิ ซ หะยี ปิ ย วงศ์ –สมาชิ ก สภาเทศบาลฯ ท่ า นใด มี เ รื่ อ งอภิ ป รายใน ญั ต ติ ที่ 5.2
ประธานสภาเทศบาลฯ
โปรดยกมื อ ไม่มี เชิญเลขานุการสภาฯ
นายมาหะมะรอสีดี อุชะมิ
เลขานุการสภาฯ

องค์ ป ระชุ ม ครบ จะขอมติ ที่ ป ระชุ ม สมาชิ ก สภาเทศบาลฯ ท่ า นใด
อนุมัตเิ ห็นชอบให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชีแ้ จงงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง -รถยนต์บรรทุก ของหน่วยงาน สานักปลัด ตามเอกสาร ญัตติที่ 5.2
โปรดยกมือ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด ไม่อนุมัติเห็นชอบให้แก้ไข
เปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณฯ -รถยนต์บรรทุก ของหน่วยงาน สานัก
ปลัด โปรดยกมือ

มติที่ประชุม

-เห็นชอบอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณฯ
จานวน 14 เสียง
-ไม่เห็นชอบอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณฯ
จานวน - เสียง
-งดออกเสียง
จานวน
1 เสียง
/เป็นอันว่า ที่ประชุม…

-10เป็นอั นว่า ที่ป ระชุมมีม ติ เ ห็น ชอบอนุมั ติ ใ ห้แก้ไ ขเปลี่ ย นแปลงค า
ชี้แ จงงบประมาณรายจ่า ยประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 งบลงทุ น
หมวดค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง -รถยนต์บรรทุก ของ
หน่วยงาน สานักปลัด
ระเบียบวาระที่ 6
เรื่อง อื่น ๆ
นายอั บ ดุ ล อาซิ ซ หะยี ปิ ย วงศ์ –สมาชิ ก สภาเทศบาลฯ ท่ า นใด มี เ รื่ อ งอื่ น ๆ โปรดยกมื อ
ประธานสภาเทศบาลฯ
เชิญ นายมะสดี หะยียะปาร์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1
นายมะสดี หะยียะปาร์
เรียน ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 และผูเ้ ข้าร่วมประชุม ทุกท่าน กระผม นายมะสดี หะยียะปาร์ สมาชิกสภา
เทศบาลฯ เขตที่ 1 เพราะว่า ขณะนี้จวนจะเข้าหน้าฝนแล้ว อยากจะเสนอ
เรื่อง การลอกคู และการปรับพื้นที่ต่าง ๆ รถ JCB ของเทศบาลฯ เรามี 2
คั น ซึ่ ง ไม่ เ พี ย งพอ และไม่ ทั น ต่ อ การใช้ ง าน จึ ง อยากเสนอให้ ฝ่ า ยสภาฯ
พิจารณาว่า ควรจะจัดซื้อเพิ่ม อีก 1 คัน เพื่อแก้ปัญหาของพี่น้องประชาชน
ชาวสะเตงนอก ให้บรรลุเป้าหมายตามที่เราตั้งไว้ ขอบคุณครับ
นายอั บ ดุ ล อาซิ ซ หะยี ปิ ย วงศ์ –สมาชิ ก สภาเทศบาลฯ ท่ า นใด มี เ รื่ อ งอื่ น ๆ โปรดยกมื อ
ประธานสภาเทศบาลฯ
เชิญ นายอุสมาน สาแม สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2
นายอุสมาน สาแม
เรียน ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 และผูเ้ ข้าร่วมประชุม ทุกท่าน กระผม นายอุสมาน สาแม สมาชิกสภา
เทศบาลฯ เขตที่ 2 อยากจะเสนอแนะเรื่อง การจัดระเบียบจราจร 2 ข้าง
ทาง ตอนนี้ มีการจอดรถบนถนน ซึ่งทาให้การจราจรติดขัดมาก เนื่องจาก
ตอนนี้ ในหมู่ 6 มี ร้ า นจ าหน่ า ยอาหาร ซึ่ ง มี ลู ก ค้ า เยอะมาก โดยเฉพาะ
ช่วงเวลา 15.00 น. เป็นต้นไป มีการจอดรถลงซื้อของ ทั้ง 2 ข้างทาง ทาให้
ถนนแคบลง การจราจรติดขัดมาก และติดยาว ชาวบ้านฝากร้องเรียน จึง
อยากขอให้ เ ทศบาลได้ ใ ห้ เ จ้ า หน้ า ที่ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบลงไปช่ ว ยจั ด ระเบี ย บ
การจราจรด้วย ขอบคุณครับ
นายอั บ ดุ ล อาซิ ซ หะยี ปิ ย วงศ์ –สมาชิ ก สภาเทศบาลฯ ท่ า นใด มี เ รื่ อ งอื่ น ๆ โปรดยกมื อ
ประธานสภาเทศบาลฯ
ไม่มี เชิญ นายกเทศมนตรีฯ ชีแ้ จง
นายเสรี เรืองกาญจน์
นายกเทศมนตรีฯ

เรี ย น ประธานสภาเทศบาลฯ ที่ เ คารพ และสมาชิ ก สภาเทศบาลฯและ
ผูเ้ ข้าร่วมประชุม ทุกท่าน กระผม นายเสรี เรืองกาญจน์ นายกเทศมนตรี
/เมืองสะเตงนอก...

-11เมืองสะเตงนอก ก่อนอื่นต้องขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่านที่
ได้น าเรื่ องเสนอในที่ป ระชุ ม เพื่อ แก้ไ ขปั ญ หาความเดื อดร้อนให้พี่ น้อ ง
ประชาชนชาวสะเตงนอก
-เรื่อง รถ JCB ตอนนี้ เทศบาลฯ เรามีอยู่ 3 คัน จอดใช้งานไม่ได้ รอ
การจาหน่ายอยู่ 1 คัน ที่ใช้ได้มแี ค่ 2 คัน ด้วยพื้นที่เรา 34.78 ตารางกิโลเมตร
และด้วยสถานการณ์ปัจจุบันนี้ เราเป็นพื้นที่ที่เจริญทางด้านการสร้างที่อยู่
อาศั ย ท าให้ มี ก ารถมที่ เ ยอะมาก การถมที่ บ างครั้ ง ก็ ไ ปปิ ด ล าธารที่ เ ป็ น
ธรรมชาติ เ มื่ อ ก่ อ น ซึ่ ง เป็ น ที่ ส่ ว นบุ ค คลเราก็ ไ ม่ ส ามารถไปว่ า เขาได้
ณ ปัจจุบันนี้ สะเตงนอกมีปัญหาเรื่อง การระบายน้า เยอะมาก เราพยายาม
ให้กองช่าง ลงสารวจ เพื่อแก้ไขปัญหาในแต่ละเขตว่า เราจะทาอย่างไร ก็ขอ
ขอบคุณนะครับ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ที่ได้เสนอแนะว่าให้จัดซื้อรถ JCB
เพิ่ ม อี ก 1 คั น เราต้ อ งดูง บประมาณคิ ด ว่ า ตั้ ง งบประมาณเราก็ สมควร
ดาเนินการจัดซื้อ เพื่อตอบโจทย์ ในพื้นที่เ ราให้ไ ด้ โดยเฉพาะพื้นที่ หมู่ 3,
หมู่ 9, หมู่ 4, หมู่ 12, หมู่ 1 และรวมทั้งหมู่อื่น ๆ ที่มีปัญหาน้าท่วมขัง และ
น้าทีร่ อการระบาย ไม่ทันนะครับช่วงหน้าฝนนี้
-การจัดระเบียบจราจรตรงร้านจาหน่ายปลาหมึกย่าง ช่วงเย็น ๆ มี
ลูกค้าเยอะมาก มีการลงโซเชียลกันยกใหญ่ ขายดีจนมีการแจกบัตรคิวรอ
เรื่องนีจ้ ะฝากให้สานักปลัด ซึ่งรองยีเล๊าะ ทีด่ ูแลรับผิดชอบ ให้งานป้องกัน ไป
กาชับ ดูแลการจอดรถ ยิ่งช่วงเย็น ๆ นี่อันตราย และยิ่งเป็นหน้าฝนด้วย ถ้า
จอดรถซ้ายขวาถนนจะแคบลงทันที ฝากรองฯเข้าไปพูดคุยกับงานป้องกัน ว่า
จะดูแลยังไง หรือไปพูดคุยกับทางร้านว่าจะเอายังไง จะแบ่งโซนยังไง จอด
ข้ า งเดี ย ว หรื อ จอดข้ า งใน เพื่ อ ให้ ก ารสั ญ จรตรงช่ ว งนั้ น สะดวกยิ่ ง ขึ้ น
ขอขอบคุณท่านสมาชิกฯ อีกครั้งหนึ่งนะครับ
-อี ก เรื่ อ ง คื อ เรื่ อ งขอความร่ ว มมื อ กั บ สมาชิ ก สภาเทศบาลฯ
เนื่องจากเทศบาลฯ ได้จัดทาปฏิทิน สวัสดีปีใหม่ ปี 2565 เสร็จแล้ว จานวน
4,000 ชุด มีทั้งแบบแขวน และแบบตั้งโต๊ะ ทุกปีเป็นอย่างไรไม่รู้ แต่ปีนี้เราจะ
แบ่งโซนเดินแจก เหมือนกับตอนเราหาเสียง กาหนดการแจกปฏิทินไว้ 3 วัน
เขต 1 เขต 2 เขต 3 โซนละ 1 วัน ส่วนที่เหลือก็ให้สมาชิก ไปเดินแจกตาม
หมูบ่ ้าน เพราะว่ามันกระชันชิด จะปิดหลายวัน ผมไม่อยากให้ปฏิทินไปถึงมือ
ชาวบ้านเป็นรายที่ 8 รายที่ 9 เขาเอาจากที่อื่นแล้ว เราอยากจะเป็น ที่ 1 บ้าง
พรุ่งนีก้ ็เชิญนะครับ ท่านสมาชิกสภาฯ ถ้าท่านไม่ตดิ ธุระอะไร นัดแนะกัน ดังนี้
/-พรุ่งนี้ วันพุธที่ 1...

-12-พรุ่งนี้ วันพุธที่ 1 ธันวาคม 2564 ตลาดนัดวันจันทร์ โซนตือเบาะ
นัดพบกันที่ หน้า Big C ตือเบาะ เวลา 16.30 น. ใส่เสื้อกั๊กที่ผมทาให้ เสื้อ
ข้างในสีอะไรก็ได้
-วัน พฤหั ส บดี ที่ 2 ธั น วาคม 2564 โซนมาลายู บ างกอก-รอยต่ อ
บันนังสาเรง นัดพบกันที่ แยกมลายูบางกอก (ตรอ.อดิลัน) เวลา 16.30 น.
-วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564 โซนเนินหูกวาง-ตลาดนัดโต๊ะโมง คิด
ดูแล้วส่วนใหญ่จะอยู่ช่วงเช้า เวลา 09.00 น. ได้มั้ย นัดพบกันที่ เนินหูกวาง
(ร้านอัดฉีด)
นัดกันช่วงเย็น 2 วัน ช่วงเช้า 1 วัน โดยใช้วิธีเดินแจกไป ทั้ง 2 ข้าง
ทาง ใส่เสื้อกั๊ก ทั้ง 3 วันเลย ส่วนที่เหลือจะให้เจ้าหน้าที่จัด มอบให้ สมาชิก
สภาเทศบาลฯ ไปแจกในหมู่ บ้ า น เพราะว่ า บางแห่ ง อาจไปไม่ ทั่ ว ถึ ง เช่ น
แถวมัรกัส นิบงบารู ปรามะ หรือสมาชิกมีความคิดเห็นเป็นอย่างไร ก็เสนอ
มาได้เลย เชิญครับ ขอบคุณครับ
นายอั บ ดุ ล อาซิ ซ หะยี ปิ ย วงศ์ –เชิญ นายเด๊ะซามัน ยูโซ๊ะ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3
ประธานสภาเทศบาลฯ
นายเด๊ะซามัน ยูโซ๊ะ
เรียน ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลฯ คณะผูบ้ ริหาร
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 และผูเ้ ข้าร่วมประชุม ทุกท่าน กระผม นายเด๊ะซามัน ยูโซ๊ะ สมาชิกสภา
เทศบาลฯ เขตที่ 3 ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ สอบถามท่าน
นายกเทศมนตรีฯ ว่าหากเกิดฝนตกจะทาอย่างไร
นายเสรี เรืองกาญจน์
นายกเทศมนตรีฯ

หากเกิดฝนตก กรณีนี้ กระผมไม่สามารถตอบได้ เพราะผมกาหนดไม่ได้
เอาเป็นว่า หากมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร จะประสานงานกันทางโทรศัพท์นะ
ครับ ฝากงานประชาสัมพันธ์ ให้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมด้วย
ส่วนปฏิทินที่เหลือเพื่อที่ท่านจะเอาไปแจกจ่ายให้กับชาวบ้านในพื้นที่ของ
ท่าน สามารถมารับ ได้เ ลยในวันจันทร์ จะให้เ จ้าหน้าที่จัดเตรีย มไว้ใ ห้ เ ป็น
รายชื่อเลยว่า ท่านสมาชิกฯ แต่ละคนจะได้แบบตั้งโต๊ะเท่าไร แบบแขวนเท่าไร
มีท่านอื่นจะสอบถามอีกมั้ยครับ ไม่มี ขอบคุณครับ

นายอั บ ดุ ล อาซิ ซ หะยี ปิ ย วงศ์ –สมาชิ ก สภาเทศบาลฯ ท่ า นใด มี เ รื่ อ งอื่ น ๆ โปรดยกมื อ
ประธานสภาเทศบาลฯ
เชิญ นายแวฮาซัน แวหะยี สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1
นายแวฮาซั น แวหะยี
เรียน ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลฯ คณะผูบ้ ริหาร
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 และผูเ้ ข้าร่วมประชุม ทุกท่าน กระผม นายแวฮาซั น แวหะยี สมาชิก
/สภาเทศบาลฯ เขตที่ 1…

-13สภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 มีเรื่องอยากฝากไปถึงท่านผู้บริหารฯ มีที่มาว่า เมื่อ
อาทิตย์ที่ผ่านมา มี การประชุมคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติราชการฯ
ของเทศบาลเมื อ งสะเตงนอก อจ.ภู ว ดล ได้ น าเสนอในที่ ป ระชุ ม ว่ า ให้
ผู้บริหารฯ ในเรื่องอนาคตต่อไป เรื่อง การท าบาทวิถี หรือว่าทางเท้า คือ
ตามที่ อจ.ภูวดล นาเสนอว่า ตอนนี้ การจัดระเบียบทางเท้า ที่เราสามารถ
ดาเนินการได้ เส้นทางจากหน้าเทศบาลเราไปตลาดนัดโต๊ะโมง ก็ยังเป็นเรื่อง
ที่พอมีโอกาสทาได้อยู่ เป็นเรื่องในอนาคต อยากฝากผู้บริหารฯ ว่า เรื่อง บาท
วิถี มันสาคัญ อยากฝากแค่นี้ ขอบคุณครับ
นายอั บ ดุ ล อาซิ ซ หะยี ปิ ย วงศ์ –สมาชิ ก สภาเทศบาลฯ ท่ า นใด มี เ รื่ อ งอื่ น ๆ โปรดยกมื อ
ประธานสภาเทศบาลฯ
เชิญ นายสุพจน์ จันทร์เอียด สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2
นายสุพจน์ จันทร์เอียด
เรียน ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหารฯ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 และผูเ้ ข้าร่วมประชุม ทุกท่าน กระผม นายสุพจน์ จันทร์เอียด สมาชิก
สภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 กระผมมีเรื่องนาเสนอเล็กน้อย คือ
-ชาวบ้ านฝากมาครับ ตามที่ นโยบายของนายกเทศมนตรีฯ เรื่อ ง
สัตว์เลี้ยง ครับ เพราะตอนนี้มีจุดใหญ่ ๆ อยู่ 2 จุดหลัก ๆ คือ ถนนเส้นทาง
จากเทศบาลฯ ไปซอย 12 จะมีฝูงวัวจานวนมากครับ และเกิดอุบัติเหตุมาแล้ว
และอีกจุดหนึ่งคือ สี่แยกมลายูบางกอก จุดหลัก ๆ ใหญ่ ๆ และชาวบ้านเขา
ก็ฝากมาว่า สะเตงนอกจะเจริญได้ถ้าไม่เห็นขีว้ ัวครับ
-ซอยเรื อ งฤทธิ์ ชาวบ้ า นเขาฝากมาว่ า กรุ ณ าน าเรี ย นท่ า น
นายกเทศมนตรีฯ หน่อยว่า ขอให้ทางเทศบาลฯ ช่วยไปลอกคูระบายน้าให้
หน่อย ขอบคุณครับ
นายอั บ ดุ ล อาซิ ซ หะยี ปิ ย วงศ์ –สมาชิ ก สภาเทศบาลฯ ท่ า นใด มี เ รื่ อ งอื่ น ๆ โปรดยกมื อ
ประธานสภาเทศบาลฯ
ไม่มี ผมอยากจะฝากทุก ๆ ท่าน เมื่อวันที่ 24 เราก็ประชุม วันนี้ เราก็
ประชุม วันที่ 24 สมาชิกฯ ได้มกี ารนาเสนอเกี่ยวกับเรื่อง รถ JCB นี้แล้ว พอดี
ในไลน์ สมาชิกสภาฯ ได้ลงไลน์ ว่า ใบของพลขับ ยังไม่ถึงที่ขุดลอก อยากจะ
ฝากให้สมาชิกสภาฯ ช่วยกันดูแล และ ฝากผู้รับผิดชอบโดยเฉพาะกองช่าง
ฝากกองช่างถ้ายังเป็นแบบนี้ ประชุมต่อไปต้องมีเรื่องอีก อย่างน้อยเราต้อง
ติดตาม เพื่อความอยู่รอดของชาวสะเตงนอก ขอบคุณครับ ถ้าไม่มอี ะไร
ขอปิดการประชุม
มติที่ประชุม

รับทราบ
/ปิดประชุม...

-14ปิดประชุม

เวลา 10.30 น.

(ลงชื่อ)

ผูบ้ ันทึกรายงานการประชุม

(นายมาหะมะรอสีดี อุชะมิ)
เลขานุการสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก

รายงานการตรวจสอบ
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 (ครั้งที่ 2) ประจาปี 2564
ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
ของคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
เสนอ สภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
********************
1. ต้นเรื่อง
สภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก ได้มกี ารประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก สมัยประชุม
สามัญ สมัยที่ 4 (ครั้งที่ 2) ประจาปี 2564 เมือ่ วันอังคารที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
2. ข้อเท็จจริง /ความเห็นของคณะกรรมการฯ
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ ได้ก าหนดตรวจสอบรายงานการประชุมสภา
เทศบาลฯ ดังกล่าวข้างต้น เมื่อวันอังคารที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.30 น. – 11.00 น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก จานวน 14 หน้า แล้ว เห็นว่า ถูกต้องและครบถ้วนตรงตาม
ที่ได้มกี ารประชุมทุกประการ
3. ข้อระเบียบ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 หมวด 2 การประชุม ข้อ 33
4. ข้อพิจารณา /ข้อเสนอแนะ
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม จึงขอรายงานมายัง สภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
เพื่อดาเนินการต่อไป
(ลงชื่อ)
ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายมะสดี หะยียะปาร์)
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก เขต 1
(ลงชื่อ)
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายแวฮาซัน แวหะยี)
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก เขต 1
(ลงชื่อ)

คณะกรรมการตรวจรายงานฯ/เลขานุการ

(นายอนันต์ ฮะ)
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก เขต 2

การรับรองรายงานการประชุม
สภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก ได้มมี ติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 (ครั้งที่ 2) ประจาปี 2564 เมื่อวันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
แล้ว
ในคราวประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก สมัยประชุม สามัญ (สมัยแรก) สมัยที่ 1
(ครั้งที่ 1 ) ประจาปี 2565 เมื่อวันพุธที่ 9 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

(ลงชื่อ)
ผูร้ ับรองรายงานการประชุม
(นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์)
ประธานสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก

