
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก 

สมัยสามัญ  สมัยแรก  (คร้ังท่ี  1)  ประจ าปี  2565 

วันพุธที่   9   เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2565  เวลา  09.00  น. 

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก 

______________________ 
 

รายชื่อผู้มาประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1. นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ ประธานสภาเทศบาลฯ อับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์  

2. นายอดุลย์   แวโวะ    รองประธานสภาเทศบาลฯ อดุลย์   แวโวะ     

3. นายดาฮารี   ดอปอ สมาชิกสภาฯ  เขตที่ 1 ดาฮารี   ดอปอ  

4. นายแวฮาซัน   แวหะยี สมาชิกสภาฯ  เขตที่ 1 แวฮาซัน   แวหะยี  

5. นายไพศาล   ยะลาใด สมาชิกสภาฯ  เขตที่ 1 ไพศาล   ยะลาใด  

6. นายกราซี   แวนะลัย สมาชิกสภาฯ  เขตที่ 1 กราซี   แวนะลัย  

7. นายมะสดี   หะยียะปาร์ สมาชิกสภาฯ  เขตที่ 1 มะสดี   หะยียะปาร์  

8. นายอุสมาน   สาแม สมาชิกสภาฯ  เขตที่ 2 อุสมาน   สาแม  

9. นายอนันต์     ฮะ สมาชิกสภาฯ  เขตที่ 2 อนันต ์    ฮะ  

10. นายดอเลาะ   สะหัดอีต า สมาชิกสภาฯ  เขตที่ 2   ดอเลาะ   สะหัดอีต า  

11. นายสุพจน์   จันทร์เอียด สมาชิกสภาฯ  เขตที่ 2 สุพจน์   จันทร์เอียด  

12. นายนภดล   ดวงแก้ว สมาชิกสภาฯ  เขตที่ 2 นภดล   ดวงแก้ว  

13. นายสูเพียน   มายี สมาชิกสภาฯ  เขตที่ 3 สูเพียน   มายี  

14. นายอดุลย์   สามะ สมาชิกสภาฯ  เขตที่ 3 อดุลย์   สามะ  

15. นายเด๊ะซามัน   ยูโซ๊ะ สมาชิกสภาฯ  เขตที่ 3 เด๊ะซามัน   ยูโซ๊ะ  

16. นายมูฮ าหมัดยากี   สามะ สมาชิกสภาฯ  เขตที่ 3      มูฮ าหมัดยากี   สามะ  

17 นายอุสมาน   มะแซ สมาชิกสภาฯ  เขตที่ 3      อุสมาน   มะแซ  

18 นายมาหะมะรอสีดี   อุชะมิ เลขานุการสภาเทศบาลฯ  มาหะมะรอสีด ี  อุชะมิ  

19      

 

รายชื่อผู้ไม่มาประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง สาเหตุ หมายเหตุ 

1. นางสาวน าทัย   อินอ่อน สมาชิกสภาฯ  เขตที่ 2 -  

2.      

 

/มตี่อ... 
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รายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1. นายเสรี    เรืองกาญจน์ นายกเทศมนตรีฯ เสรี    เรอืงกาญจน์  

2. นายศรัณย์พล   ลฬีหาวงศ์ รองนายกเทศมนตรฯี ศรัณย์พล   ลฬีหาวงศ์  

3. นายอับดุลเล๊าะ  อาเย๊าะแซ รองนายกเทศมนตรฯี อับดุลเล๊าะ   อาเย๊าะแซ   

4. นางรัชนี    กาญจนานุชิต รองนายกเทศมนตรฯี รัชนี    กาญจนานุชิต  

5. นายสุกรี   เจะ๊เงาะ เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ สุกรี   เจ๊ะเงาะ   

6. นายต่วนมาหามะอับดลูคอเดร ์ 

                            ต่วนกาจิ                                        
เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ ต่วนมาหามะอับดูลคอเดร ์

                       ต่วนกาจิ                                                                                                                                                      
  

7. นางนุชนาฎ   จันทร์ขุน รองปลัดเทศบาล นุชนาฎ   จันทร์ขุน  

8. นางนงเยาว์   ไชยมณี หัวหนา้ส านักปลัด นงเยาว์   ไชยมณี  

9. นางนริศรา   สาและ  ผูอ้ านวยการกองคลัง นรศิรา   สาและ  

10. นายสสิกร   ยีเส็น หัวหนา้ฝาุยแบบแผนฯ สสิกร   ยีเส็น รก.ผอ.กองช่าง 

11. นายมุกตาร์   มายิ หัวหน้าฝาุยส่งเสรมิการศึกษาฯ มุกตาร ์  มายิ รก.ผอ.กอง กศ. 

12. นายภูวนาถ   พรหมยอด หัวหนา้ฝาุยพัฒนาชุมชน ภูวนาถ   พรหมยอด รก.ผอ.กสค. 

13. นายบรรจง   ศรสีุข หัวหนา้ฝาุยอ านวยการ บรรจง   ศรีสุข  

14. นางไลย์ลา   เบ็ญฤทธิ์ นวก.สุขาภบิาล ช านาญการ ไลย์ลา   เบ็ญฤทธิ์ รก.ผอ.กอง สธ. 

15. นายธิตวิัฒน์   ดอเลาะ นิตกิร ช านาญการ ธิติวัฒน ์  ดอเลาะ  

16. นางสาวสุกัลยา   สมถวนิช เจ้าพนักงานธุรการ ชง. สุกัลยา   สมถวนิช  

17. นางสาวนิพาตีเมา๊ะ   บันสุรี เจ้าพนักงานธุรการ ปง. นิพาตีเม๊าะ   บันสุรี  

18. นางสาวสุภิญญา  สามหว้ย ผูช่้วยเจ้าพนักงานธุรการ สุภญิญา  สามหว้ย  

19. นางสาวฟาติมา ยิงจอระเละ ผูส้ังเกตการณ์ ฟาตมิา ยิงจอระเละ นศ.ราชภัฎยะลา 

       

     

     

     
 

 

  
หมายเหตุ  ผูม้าประชุม    18     คน  ผูไ้ม่มาประชุม           1 คน 

  ผูล้าประชุม    -          คน  ผูเ้ข้าร่วมประชุม           19 คน 

 

 

/เปิดประชุม... 
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นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะมิ     บัดนี้   ถึง เวลาประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอกและมี           

เลขานุการสภาเทศบาลฯ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ อยู่ในที่ประชุมครบองค์ประชุม ขอเรียนเชิญ  

 ท่านประธานสภาเทศบาลฯ  ด าเนนิการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 

 ต่อไป 
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์ เรียน  คณะผู้บริหารฯ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  และ พนักงานเทศบาล          

ประธานสภาเทศบาลฯ ตลอดจนผู้รว่มประชุม ทุกท่าน กระผม  นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ 

ประธานสภาเทศบาลเมอืงสะเตงนอก  ขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลเมือง

สะเตงนอก สมัยสามัญ สมัยแรก (ครั้ งที่  1 )  ประจ าปี  พ.ศ. 256 5            

วันพุธที่  9  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2565  เวลา  09.00 น.  ณ   ห้องประชุม

สภาเทศบาลเมอืงสะเตงนอก แหง่นี ้
 

ระเบียบวาระที่  1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์ 1.1  ประกาศเทศบาลเมืองสะเตงนอก  เรื่อง  การตดิตามและประเมินผล 

ประธานสภาเทศบาลฯ    แผนการด าเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  ประจ าปี 

      งบประมาณ  2564   เชญิหัวหน้าส านักปลัด 
        

นางนงเยาว์   ไชยมณี  เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลฯ  คณะผูบ้ริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ 

หัวหนา้ส านักปลัด  ที่เคารพ ทุกท่าน ดฉิัน นางนงเยาว์  ไชยมณี  หัวหน้าส านักปลัด การติดตาม 

และประเมินผลแผนการด าเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  

ประจ าปีงบประมาณ  2564  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ

จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้

ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนการด าเนินงาน

ตามแผนพัฒนาเทศบาลฯ ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ โดยทั่วกันปีละหนึ่ง

ครั้งภายในเดือนธันวาคมของ ทุกปี  เทศบาลเมืองสะเตงนอก ได้ด าเนินการ 

และประกาศให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกันแล้ว  ณ  วันที่  28  ธันวาคม  

2564  ส่วนรายละเอียดต่าง ๆ ของ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

เทศบาลฯ กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ ได้จัดส่งให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ และ

คณะผู้บริหารฯ ทุกท่าน ทราบแล้ว 
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์ 1.2  การจัดโครงการอบรมบุคลากร เพื่อต่อต้านคอร์รัปชั่น  ประจ าปี 

ประธานสภาเทศบาลฯ งบประมาณ  พ.ศ. 2565  ของเทศบาลเมืองสะเตงนอก  วันพุธที่  23 

กุมภาพันธ์  2565  เวลา  08.00 น.- 16.30 น.  ณ  ห้องประชุมขวัญจุฑา  

ช้ัน 2 โรงแรมปารค์วิว อ าเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา 

/-เชญิผูบ้ริหารฯ… 
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  -เชญิผูบ้ริหารฯ   
 

นายเสรี   เรืองกาญจน์  เรียน  ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลฯ   ทุกท่าน 

นายกเทศมนตรีฯ                    กระผม  นายเสรี   เรืองกาญจน์   นายกเทศมนตรีเมอืงสะเตงนอก  การจัด 

 โครงการอบรมบุคลากร เพื่อต่อต้านคอร์รัปช่ัน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 

2565  ของเทศบาลเมืองสะเตงนอก  วันพุธที่  23 กุมภาพันธ์  2565  เวลา  

08.00 น.- 16.30 น.  ณ  ห้องประชุมขวัญจุฑา  ช้ัน 2 โรงแรมปาร์ควิว 

อ าเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา  อยากให้สมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่านได้

เข้าร่วม รายละเอียดขอใหเ้จ้าหนา้ที่ได้เพิ่มเติม   
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์ เชญิหัวหน้าส านักปลัด 

ประธานสภาเทศบาลฯ   
   

นางนงเยาว์   ไชยมณี  เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลฯ  คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ 

หัวหนา้ส านักปลัด  ที่เคารพ ทุกท่าน  ดิฉัน นางนงเยาว์   ไชยมณี  หัวหนา้ส านักปลัด ขอชีแ้จง 

    รายละเอียดเพิ่มเติม ขอแก้ไขวันอบรม เปลี่ยนจากวันที่ 23 กุมภาพันธ์ เป็น

    วันที่  17  กุมภาพันธ์ 2565  วัตถุประสงค์ของการจัดอบรมก็เพื่อให้ทราบ  

1. กระบวนการและการเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณธรรม

และความโปร่งใสในการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA) ประจ าปี

งบประมาณ  พ.ศ. 2565 และการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 

2. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ

บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

โดยวิทยากรจาก ส านักงาน ป.ป.ช. ประจ าจังหวัดยะลา  และจาก 

ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาค 15 จังหวัดสงขลา  ส านักปลัดจะท า

หนังสือแจง้เวียนอีกครั้ง  
       

ระเบียบวาระที่  2  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก คร้ังท่ี 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์ ผ่านมา  

ประธานสภาเทศบาลฯ  – สมัยประชุมสามัญ   สมัยที่ 4  (คร้ังท่ี 1 )  ประจ าปี 2564   

เมื่อวันพุธที่  24  พฤศจิกายน  2564  (เอกสารที่  1 )   

- สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ 4  (คร้ังที่ 2 ) ประจ าปี 2564   

เมื่อวันอังคารที่  30  พฤศจกิายน  2564  (เอกสารที่  2 )   

 ตามเอกสารส าเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  

 สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ 4 (ครั้งที่ 1 ) ประจ าปี 2564  เมื่อวันพุธที่  24  

 พฤศจกิายน  2564 (เอกสารที่ 1) และสมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ 4 (ครั้งที2่) 

/ประจ าปี 2564... 
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ประจ าปี 2564  เมื่อวันอังคารที่  30  พฤศจิกายน  2564  (เอกสารที่  2 )  

ซึ่ง ได้จัดส่งให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ก่อนการประชุมล่วงหน้าแล้ว  

เพื่อให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว ตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. 

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

  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดต้องการแก้ไขเพื่อความถูกต้อง 

หรอืไม่ เชญิเลขานุการสภาฯ 
       

นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะมิ เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลฯ  คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ 

เลขานุการสภาเทศบาลฯ   ที่เคารพ ทุกท่าน องค์ประชุมครบ ก็จะถามมตทิี่ประชุมว่า จะรับรองรายงาน 

 การประชุมสภาฯ ครั้งที่ผ่านมาหรือไม่  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด  

รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก สมัยประชุมสามัญ 

สมัยที่ 4  (ครั้งที่ 1 )  ประจ าปี 2564  เมื่อวันพุธที่  24  พฤศจิกายน  2564  

ตามเอกสารที่ 1  และสมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ 4 (ครั้งที่ 2) ประจ าปี 2564   

เมื่อวันอังคารที่  30  พฤศจกิายน  2564  ตามเอกสารที่  2  ณ  ห้องประชุม

สภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  โปรดยกมือ สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใด  

ไม่รับรอง โปรดยกมอื 
 

มติท่ีประชุม   -ให้การรับรองรายงานการประชุมที่ผ่าน  ทั้ง  2 ครั้ง 
        

ระเบียบวาระที่  3  เรื่อง  กระทู้ถาม 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์ -ไม่มี    

ประธานสภาเทศบาลฯ   
  

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่  4  เรื่อง ญัตติท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์ -ไม่มี    

ประธานสภาเทศบาลฯ   
 

มติท่ีประชุม    รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่  5     เรื่อง  ญัตติท่ีเสนอใหม่                                                      

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์ 5.1 ญัตติ  เพื่อหารอืการก าหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลเมือง   

ประธานสภาเทศบาลฯ   สะเตงนอก  สมัยสามัญ ประจ าปี  2565   เชญิเลขานุการสภาเทศบาลฯ 

 

/นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะมิ… 
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นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะมิ เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลฯ  คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ 

เลขานุการสภาเทศบาลฯ   ที่เคารพ ทุกท่าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วา่ด้วยข้อบังคับการ 

 ประชุมสภาท้องถิ่น   (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554  หมวด 2  การประชุม  ข้อ 21  

การก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี ระยะเวลา และวันเริ่มต้น

ประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุม

สามัญประจ าปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ าปี

สมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่น น าปรึกษาในที่ประชุมสามัญ

ประจ าปีสมัยแรกของแต่ละปี โดยให้น าความในข้อ 11  มาใช้บังคับโดย

อนุโลม 

เมื่อสภาท้องถิ่นมมีติแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นท าเป็นประกาศของ     

สภาท้องถิ่น พรอ้มทั้งปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย  ณ  ส านักงานองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น                                                                            

 เนื่องจาก พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ

ที่ 12)  พ.ศ. 2546  มาตรา 24 บัญญัติวา่  ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสี่

สมัย สมัยประชุมสามัญครั้งแรก  และวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจ าปีโดย

ให้ สภาเทศบาลก าหนด 

-ป ี2564 ที่ผ่านมาเทศบาลฯ ได้ก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปีไว้ ดังนี้ 

    สมัยที่  2   คือ   ระหว่างวันที่  1  มิถุนายน  2564 - 30  มิถุนายน  2564 

     สมัยที่  3   คือ  ระหว่างวันที่  15  สิงหาคม  2564  -  13  กันยายน  2564 

สมัยที่  4   คือ  ระหว่างวันที่  1  พฤศจกิายน  2564  - 30  พฤศจกิายน  

2564   เป็นเพียงตัวอย่างนะครับ 
 

-ส าหรับ สมัยที่  2  สมัยที่  3  สมัยที่  4  ของปี  2565  สมาชิกสภา 

เทศบาลฯ ท่านใด จะเสนอความคิดเห็นว่า  ควรจะก าหนดเป็นวันใด ขอให้

ท่านได้เสนอ  

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด จะเสนอความคิดเห็นว่า  ควรจะก าหนดเป็น

ประธานสภาเทศบาลฯ  วันใด โปรดยกมอื เชญิ นายดาฮาร ี   ดอปอ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 

นายดาฮารี    ดอปอ    เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลฯ  คณะผูบ้ริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ 

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 ที่เคารพ ทุกท่าน กระผม นายดาฮารี  ดอปอ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1  

    ขอเสนอเป็นระยะเวลาเหมือนเดิม  ขอผูร้ับรอง 
 

/นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะมิ... 



-7- 
 

นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะมิ เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลฯ  คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ 

เลขานุการสภาเทศบาลฯ   ที่เคารพ ทุกท่าน ผูร้ับรองครบครับ 
 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีความเห็นเป็นอย่างอื่น ขอเชิญ  หากไม่มี

ประธานสภาเทศบาลฯ  เชญิเลขานุการสภาฯ 
       

นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะมิ เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลฯ  คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ 

เลขานุการสภาเทศบาลฯ   ที่เคารพ ทุกท่าน องค์ประชุมครบครับ ก็จะถามมตทิี่ประชุมว่า เห็นชอบการ 

 ก าหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  สมัยสามัญประจ าปี  

2565 หรอืไม่ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด เห็นชอบการก าหนดสมัยประชุม

ตามที่ท่าน ดาฮารี  ดอปอ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 เสนอ โปรดยกมอื  

สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด ไม่เห็นชอบการก าหนดสมัยประชุมตามที่ท่าน 

ดาฮารี  ดอปอ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 เสนอ โปรดยกมอื 

มติท่ีประชุม             -เห็นชอบ                 จ านวน       16     เสียง 

    -ไม่เห็นชอบ  จ านวน        -     เสียง 

    -งดออกเสียง  จ านวน        1      เสียง 

เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการก าหนดสมัยประชุมสภา

เทศบาลเมอืงสะเตงนอก  สมัยสามัญประจ าปี  2565  ดังนี้  

    สมัยที่  2   คือ ระหว่างวันที่  1  มิถุนายน    - 30  มิถุนายน  2565 

     สมัยที่  3   คือ ระหว่างวันที่  15  สิงหาคม   -  13  กันยายน  2565 

สมัยที่  4   คือ ระหว่างวันที่  1  พฤศจกิายน  - 30  พฤศจกิายน  2565     
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์ 5.2  ญัตติ เพื่อหารอืก าหนดวันเริ่มสมัยประชุมสภาเทศบาลเมือง 

ประธานสภาเทศบาลฯ   สะเตงนอก สมัยสามัญ (สมัยแรก) ประจ าปี  2566   

 เชญิเลขานุการสภาเทศบาลฯ 
 

นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะมิ เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลฯ  คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ 

เลขานุการสภาเทศบาลฯ   ที่เคารพ ทุกท่าน ตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496  แก้ไขเพิ่มเติม   

 (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546 มาตรา 24 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วย

ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 หมวด 2 การประชุม  

ข้อ 21   
 

-ป ี 2565  ที่ผ่านมาเทศบาลฯ ได้ก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี  สมัย

แรก ของปี  คอื  1  กุมภาพันธ์  2565 –  2  มีนาคม  2565  

/-ส าหรับ  การก าหนดวันเริ่ม… 
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-ส าหรับ  การก าหนดวันเริ่มสมัยประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก

สมัยสามัญ  (สมัยแรก)  ประจ าปี  2566  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด 

จะเสนอความคิดเห็นว่า  ควรจะก าหนดเป็นวันใด ขอใหท้่านได้เสนอ 
 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด จะเสนอความคิดเห็นว่า  ควรจะก าหนดเป็น

ประธานสภาเทศบาลฯ  วันใด โปรดยกมอื เชญิ นายไพศาล   ยะลาใด  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 

นายไพศาล   ยะลาใด    เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลฯ  คณะผูบ้ริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ 

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 ที่เคารพ ทุกท่าน กระผม นายไพศาล  ยะลาใด  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1  

ขอเสนอเป็นระยะเวลาเดิม  คือ  วันที่  1  กุมภาพันธ์ – 2  มีนาคม  2566  

ขอผูร้ับรองครับ 
 

นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะมิ เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลฯ  คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ 

เลขานุการสภาเทศบาลฯ   ที่เคารพ ทุกท่าน ผูร้ับรองครบครับ 
 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีความเห็นเป็นอย่างอื่น ขอเชญิ หากไม่มี 

ประธานสภาเทศบาลฯ เชญิเลขานุการสภาฯ 
 

นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะมิ เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลฯ  คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ 

เลขานุการสภาเทศบาลฯ   ที่เคารพ ทุกท่าน องค์ประชุมครบครับ ก็จะถามมตทิี่ประชุมว่า เห็นชอบการ 

 ก าหนดวันเริ่มสมยัประชุมสภาเทศบาลเมอืงสะเตงนอกสมัยสามัญ(สมัยแรก) 

ประจ าปี  2566 หรอืไม่ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด เห็นชอบการก าหนด 

วันเริ่มสมัยประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอกสมัยสามัญ(สมัยแรก) 

ประจ าปี  2566 ตามที่ ท่าน ไพศาล  ยะลาใด  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 

เสนอ โปรดยกมือ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด ไม่เห็นชอบการก าหนดวัน

เริ่มสมัยประชุมฯ ตามที่ท่าน ไพศาล  ยะลาใด  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 

เสนอ โปรดยกมอื 

มติท่ีประชุม             -เห็นชอบ                 จ านวน       16     เสียง 

    -ไม่เห็นชอบ  จ านวน        -     เสียง 

    -งดออกเสียง  จ านวน        1      เสียง 

เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการก าหนดวันเริ่มสมัยประชุมสภา

เทศบาลเมืองสะเตงนอก  สมัยสามัญ (สมัยแรก) ประจ าปี  2566  ดังนี้ คือ 

ระหว่างวันที่  1  กุมภาพันธ์  2566 –  2  มีนาคม  2566 
 

/-สรุปว่า ที่ประชุม... 

 



               -9- 
  

-สรุปว่า ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ การก าหนดสมัยประชุมสภา

เทศบาลเมืองสะเตงนอก  สมัยสามัญประจ าปี  2565  และก าหนดวันเริ่ม

สมัยประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  สมัยสามัญ (สมัยแรก) ประจ าปี  

2566  ดังนี้    

-สมัยที่  2   คือ  ระหว่างวันที่  1  มิถุนายน    - 30  มถิุนายน  2565 

     -สมัยที่  3   คือ  ระหว่างวันที่  15  สิงหาคม   -  13  กันยายน  2565 

-สมัยที่  4   คือ  ระหว่างวันที่  1  พฤศจกิายน  - 30  พฤศจกิายน  2565     

-สมัยแรกของปี  2566  คือ ระหว่าง  1  กุมภาพันธ์ – 2  มีนาคม  2566 
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์ 5.3  ญัตติ เพื่อทราบรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานที่ได้กระท าล่วง 

ประธานสภาเทศบาลฯ มาแล้ว ในปีงบประมาณ  2564      (ตามเอกสารญัตติที่  5.3 ) 

                                       (ผู้เสนอญัตติ  นายเสรี   เรอืงกาญจน์  นายกเทศมนตรี)    

                            -ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13)  

           พ.ศ.  2552   มาตรา 48  ทศ  วรรค 5  ใหน้ายกเทศมนตร ี จัดท ารายงาน 

 แสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเป็นประจ า

ทุกปี  วรรค 6  ค าแถลงนโยบายของนายกเทศมนตร ีและรายงานแสดงผล 

การปฏิบัติงานใหป้ระกาศไว้โดยเปิดเผยที่ส านักงานเทศบาลด้วย 

     -เชญิผูบ้ริหารฯ  ได้รายงานผลการปฏิบัติงานฯ ต่อไป 
 

นายเสรี   เรืองกาญจน์          เรียน  ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลฯ   ทุกท่าน 

นายกเทศมนตรีฯ                  กระผม นายเสรี  เรืองกาญจน์  นายกเทศมนตรีเมอืงสะเตงนอก  ตามเอกสาร 

                   ญัตติที่ 5.3  หนา้ที่ 1-7  จากที่ผมได้แถลงนโยบายการบริหารงานเทศบาล 

  เมืองสะเตงนอก ต่อสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก ซึ่งได้ก าหนดนโยบายตาม

  กรอบแนวทางในการพัฒนา รวม 11 ประการ  ดังนี้   

-ด้านการศึกษา -ด้านศาสนา วัฒนธรรม และประเพณี  -ด้านสาธารณสุข 

-ด้านโครงสรา้งพื้นฐาน -ด้านปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด –ด้านการ

พัฒนาอาชีพ และรายได้ของประชาชน  -ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม  -ด้านสวัสดิการสังคมและการสังคมสงเคราะห ์ -ด้านการ 

ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  -ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย   -ด้าน

การเมืองและการบริหารงานเทศบาล  และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่

ทางราชการก าหนด หรือมอบหมาย โดยได้แปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติด้วย

การจัดโครงการ หรือกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อพัฒนาและสร้างความเจริญให้กับ

ท้องถิ่นรวมทั้งตอบสนองต่อปัญหาความต้องการของท้องถิ่น และครอบคลุม

ภารกิจและหนา้ที่ ที่กฎหมายก าหนดไว้ 
/รายงานผลการปฏิบัติงาน... 
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   รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายฉบับนี้ เป็นการสรุปผลการ

ด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ทุกโครงการและกิจกรรมเป็น

โครงการที่มคีวามสอดคล้องกับนโยบายที่ได้แถลงไว้ ซึ่งมุ่งเน้น การแก้ปัญหา

ความเดือดร้อน เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับประโยชน์ และเกิดความพึงพอใจ

สูงสุด  

   ดังนัน้ เพื่อให้เป็นพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม

จนถึง (ฉบับที่  14) พ.ศ. 2562 มาตรา 48 ทศ วรรค 5 ได้ก าหนดให้

นายกเทศมนตรีจัดท ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้

ต่อสภาเทศบาลเป็นประจ าทุกปี 

   กระผม นายเสรี   เรืองกาญจน์  นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก จึง

ขอรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายการบริหารราชการของเทศบาล

เมืองสะเตงนอก ประจ าปีงบประมาณ 2564  ดังตอ่ไปนี้ 
 

1. นโยบายด้านการศึกษา           

               ด าเนินการภารกิจด้านการศึกษาที่ได้รับการถ่ายโอนจากรัฐบาล และการจัดตั้งขึ้นเอง

โดยเฉพาะอย่างยิ่งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนในสังกัดให้เพียงพอ และได้มาตรฐานไม่น้อยกว่าขั้นต่ า ตามที่

รัฐบาลได้ก าหนดขึ้น และจะให้การสนับสนุนด้านการศึกษา ให้แก่หน่วยงานที่จัดการศึกษาในท้องถิ่น  ตาม

ความจ าเป็นและเร่งดว่น ในรูปของเงนิอุดหนุน หรอืสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์  

ล าดับ โครงการ งบประมาณ 

1 โครงการเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน 5,288,000.00 

2 โครงการพัฒนาความรู้การดูแลเด็กปฐมวัย 17,260.00 

3 โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในสถานศกึษา 5,713.00 

4 โครงการส่งเสริมการเรยีนรู้ของเด็กปฐมวัยท้องถิ่นฯ 6,617.50 

5 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศกึษา 5,172,127.14 

6 โครงการกลไกท้องถิ่นเพื่อพัฒนาคุณภาพเด็กและเยาวชน 67,844.00 

7 โครงการอบรมทักษะกีฬาภาคฤดูร้อน 24,904.00 

8 ค่าถมดิน 2,061,541.30 

9 โครงการก่อสร้างปูายชื่อพร้อมรัว้สนามกีฬา หมูท่ี่ 8 1,992,000.00 

10 เครื่องคอมพวิเตอร์ส าหรับส านักงาน 17,000.00 

11 เครื่องคอมพวิเตอร์ส าหรับประมวลผล 44,000.00 

12 จอแสดงภาพ 2,800.00 

13 พัดลมติดผนัง 19,500.00 

14 เครื่องพมิพ์แบบฉีดหมกึ 6,300.00 

/มตี่อ หน้าที่ 11... 
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2. นโยบายด้านการศาสนา  วัฒนธรรม และประเพณี    

  ด าเนินการด้านการพัฒนา และรักษาไว้ ซึ่งอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมประเพณี ของท้องถิ่น 

รวมถึงด าเนินกิจกรรมและส่งเสริมศาสนาอิสลาม ศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ และศาสนาอื่น ๆ และมุ่งเน้น

การเป็นพหุวัฒนธรรม  และด าเนินกิจกรรมในวันส าคัญของชาติให้ครบถ้วน ตลอดจนจะให้การสนับสนุน

องค์กรทางศาสนาในพืน้ที่ทุกศาสนา ตามความจ าเป็นเร่งด่วน และเหมาะสม เพื่อการจัดกิจกรรมต่าง ๆ  โดย

เทศบาลด าเนินการเอง  หรอืด าเนนิการในรูปของเงนิอุดหนุน หรอื การให้การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ 

ล าดับ โครงการ งบประมาณ 

1 โครงการรอมฎอนสันติสุข 300,000.00 

2 โครงการแลกเปลี่ยนความรูว้ิถีชีวติมุสลิม 244,200.00 

3 โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง 246,780.00 

4 ชุดถาดรองอาบน้ าศพ 420,000.00 

5 ที่พักประจ ากูโบร์ (แบบเคลื่อนที่) 126,000.00 
 

              3. นโยบายด้านการสาธารณสุข     

              ด าเนนิการเพื่อให้ประชาชนมสีุขภาพอนามัยที่ด ีมุ่งเน้นการสรา้งเสริมสุขภาพเพื่อการปูองกัน

โรคมากกว่าการรักษา  โดยการจัดสถานที่การเล่นกีฬา จัดอุปกรณ์การกีฬา ตามศักยภาพ การส่งเสริมการ 

เล่นกีฬา การออกก าลังกาย  การดูแลรักษาสุขภาพอนามัยเบือ้งตน้ โดยการจัดอบรม การรณรงค ์ รวมถึง  

การจัดกิจกรรมด้านสุขภาพอนามัยให้แก่ประชาชนซึ่งอาจจะด าเนินการในรูปของการอุดหนุนงบประมาณ 

หรือสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์  การสนับสนุนกองทุนต่าง ๆ ตลอดจนการสนับสนุนอาหารเสริมนม อาหาร

กลางวันแก่เด็กในสถานศกึษาอย่างเพียงพอและมีคุณภาพ 

ล าดับ โครงการ งบประมาณ 

1 โครงการขับเคลื่อนสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า 15,300.00 

2 โครงการ Big Clearing Day  24,360.00 

3 โครงการบริการจัดการศูนย์บริการสาธารณสุขด้านเวชกรรมฟื้นฟู 11,650.00 

4 โครงการรณรงคป์ูองกันโรคพิษสุนัขบ้า 49,040.00 

5 โครงการค่าใช้จ่ายในการส ารวจขอ้มูลจ านวนสัตว์ 2,520.00 

6 เครื่องพน่ละอองฝอย 90,000.00 

7 รถบรรทุกดีเซล 824,000.00 

8 เครื่องพมิพ ์ 7,500.00 

9 เครื่องส ารองไฟ 2,500.00 

10 เครื่องคอมพวิเตอร์ 17,000.00 

11 เครื่องคอมพวิเตอร์โน้ตบุค 22,000.00 
 

/มีต่อ หน้าที่ 12... 
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ด้านการสาธารณสุข ในสถานการณ์ COVID -19 จากการท างานของสมาชิกสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหารฯ

ข้าราชการ และพนักงานจ้าง เทศบาลเมืองสะเตงนอก ตามที่ได้รับมอบหมายร่วมกับหน่วยงานอื่น เทศบาล

เมืองสะเตงนอก ได้รับค าชื่นชม จากจังหวัด  สาธารณสุขจังหวัด  และโรงพยาบาลศูนย์ยะลา เป็นอย่างมาก 

ต้องขอขอบคุณ ทุกคน ที่ร่วมด้วยช่วยกันในการท างาน ผมมาท างาน ครบ 9 เดือน ผมมาท างานอย่างมี

ความสุขทุกวัน เทศบาล คือ บ้านหลังที่ 2 ที่เราต้องช่วยกันดูแล มีปัญหาอะไรก็มาปรึกษาพูดคุยกันได้ 
 

4. นโยบายด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน        

               ด าเนินการก่อสร้างและบ ารุงรักษา โครงข่ายสาธารณูปโภค และสาธารณูปการต่าง ๆ และ

การจัดระบบการระบายน้ า โดยการวางแผนระยะสั้น ระยะกลาง  และระยะยาว มุ่งเน้นการรองรับการ

ขยายตัวของเทศบาล และการวางพืน้ฐานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนควบคู่กันไป  โดยยึดหลักความจ าเป็นเร่งด่วน

ของปัญหาและความต้องการของประชาชน  ทั้งนี้ จะประสานเพื่อการขอรับการสนับสนุนการด าเนินงานกับ

หน่วยงานราชการที่ด าเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการแหล่งน้ า  เพื่อการ

อุปโภค บริโภคอย่างใกล้ชิด  เนื่องจากการแก้ไขปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลเมืองสะเตงนอก

ต้องใช้งบประมาณจ านวนมาก  ล าพังงบประมาณของเทศบาลคงไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะทุ่มเทเกี่ยวกับการ

ประสานขอสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลอย่างสุดความสามารถ 

ล าดับ โครงการ งบประมาณ 

1 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเจรญิ หมูท่ี่ 12 2,260,000.00 

2 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนัดโต๊ะโมง 3 หมู่ที่ 4 1,670,000.00 

3 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนิบงบารู หมู่ที่ 7 1,544,000.00 

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยฮาฟีเซาะ หมูท่ี่ 11 325,000.00 

5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายลางา-ปายอ หมูท่ี่ 5 1,087,000.00 

6 โครงการก่อสร้างถนนผวิจราจรแอสฟัลท์ตกิคอนกรีต ซอยกูแบปูตะ หมูท่ี่ 11 455,000.00 

7 โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงระบบประปาหมูบ่้านแบบบาดาล  หมู่ที่ 1 1,300,000.00 

8 โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงระบบประปาหมูบ่้านแบบบาดาล  หมู่ที่ 8 1,300,000.00 

9 โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงระบบประปาหมูบ่้านแบบบาดาล  หมู่ที่ 13 300,000.00 

10 โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงระบบประปาหมูบ่้านแบบผวิดิน  หมู่ที่ 5 320,000.00 

11 โครงการบุกเบิกถนนหนิคลุก ซอยมะสาเมาะ หมูท่ี่ 8 196,000.00 

12 โครงการปรับปรุงหลังคาอาคาร หลังห้องประชุมเทศบาล 485,000.00 
 

5. นโยบายด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด    

              มุ่งเน้นการปูองกันภัยยาเสพติด ที่ก าลังระบาดอยู่ในขณะนี้ ในรูปของการอบรม การรณรงค์ 

การส่งเสริมการเล่นกีฬา หรือศาสนบ าบัด  จะร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่รับผิดชอบทุกระดับ  ส่วนการ

ด าเนินการ นั้น อาจด าเนินการเอง หรือด าเนินการในรูปของการอุดหนุนงบประมาณให้หน่วยงานราชการ 

หรอืหนว่ยงานภาคเอกชนเป็นผู้ด าเนินการแทน 
/ล าดับ... 
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ล าดับ โครงการ งบประมาณ 

1 โครงการส่งเสริมสนับสนุนนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกับ อปท. 67,200.00 

2 โครงการอบรมทักษะกีฬาภาคฤดูร้อน 24,904.00 
                    

  6. นโยบายด้านการพัฒนาอาชีพและรายได้ของประชาชน      

            ยึดหลักการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมการหารายได้ให้แก่ประชาชน ตามแนวทางปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง  โดยการยกระดับความรู้ และเทคโนโลยีต่าง ๆ ให้กลุ่มอาชีพ  ครอบคลุมถึงการผลิต การ

สาธิต การตลาด และระบบบริหารงานของกลุ่ม โดยวิธีการจัดอบรม สนับสนุนปัจจัยการผลิต  การสาธิต  

การศึกษาดูงาน หรือการอุดหนุนงบประมาณ   ทั้งนี้ จะมุ่งเน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณ  ทั้งนี้จะใช้วิธีการ

ด าเนนิการตามความเหมาะสม   

ล าดับ โครงการ งบประมาณ 

1 โครงการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพผู้ดอ้ยโอกาส 25,100.00 

2 โครงการส่งเสริมอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี 19,950.00 

3 โครงการฝกึอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและศกึษาดูงานของคณะกรรมการชุมชน 565,810.00 

4 โครงการพัฒนาเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 9,600.00 

5 โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มเพาะเห็ด 16,900.00 

6 โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มเลี้ยงแพะ 18,900.00 

7 โครงการเงินอุดหนุนศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 495,900.00 
 

            7.  นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

             ด าเนินการด้านการปกปักรักษาทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ให้

เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ทางราชการก าหนด   โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การ 

ด าเนนิการจัดเก็บ ขน ก าจัดขยะในพืน้ที่ตามหลักวิชาการ โดยจะด าเนินการจัดเก็บขน และก าจัดขยะ  

ล าดับ โครงการ งบประมาณ 

1 ตราเทศบัญญัติเทศบาลเมอืงสะเตงนอก เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะ 

มูลฝอย พ.ศ. 2555 

- 

 

                   8. นโยบายด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  

               การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  จัดให้มีบุคลากรทั้งที่เป็นเจ้าหน้าที่และอาสาสมัคร ที่ได้

ผา่นการฝึกอบรม  การพัฒนาศักยภาพบุคลากร  จัดให้มีวัสดุอุปกรณ์ อาคารสถานที่ และระบบการบริหารที่

มีประสิทธิภาพ  ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยต่าง ๆ จะต้องได้รับความช่วยเหลืออย่างทันท่วงที   

รวมถึงจะให้การสนับสนุนและส่งเสริมองค์กรภาคประชาชนที่ด าเนินงานเกี่ยวกับการปูองกันและบรรเทา    

สาธารณภัยให้แก่ประชาชนในพื้นที ่
 

/ล าดับ... 
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ล าดับ โครงการ งบประมาณ 

1 โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 267,900.00 

2 โครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลต่าง ๆ 28,577.00 

3 โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ของ อปท. 23,700.00 
 

                   9. นโยบายด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย 

               ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดระเบียบชุมชนตามอ านาจและหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพ โดยการ

พัฒนาอัตราก าลัง วัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอ รวมถึงระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถ

รักษาไว้ซึ่งความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง และการรักษากฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

ล าดับ โครงการ งบประมาณ 

1 ปรับปรุงอัตราก าลัง  3  ปี ประจ าปี 2564-2566 โดยมีสาระส าคัญที่

เกี่ยวข้องกับการรักษาความสงบเรียบร้อยฯ คือ การจัดให้มีอัตราก าลัง

พนักงานเทศกิจ 

- 

 

                   10. นโยบายด้านการเมืองและการบริหารงานเทศบาล 

จัดวางแผนอัตราก าลังของพนักงาน และพนักงานจา้ง ให้มคีวามกะทัดรัดแต่มีประสทิธิภาพ 

สูงสามารถสนองตอบทุกภารกิจ ตลอดจนพัฒนาบุคลากรทุกระดับ ให้มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน รวมถึง

พัฒนาระบบการบริหารงาน  ระบบการจัดเก็บรายได้ให้มีประสทิธิภาพได้มาตรฐาน  โดยเฉพาะการจัดท าและ

ปรับปรุงแผนที่ภาษีให้สมบูรณ์ จัดให้มีอาคารสถานที่  วัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์ ให้เพียงพอต่อการ

บริหารงานของเทศบาลรวมถึงจะด าเนินการเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ในรูปของ

ศูนย์ขอ้มูลข่าวสารที่เป็นระบบอิเล็กทรอนิคส ์ หรอืตามความเหมาะสม        

ล าดับ โครงการ งบประมาณ 

1 โครงการจัดท ารายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปี 360,000.00 

2 โครงการพัฒนายุคลากร 9,600.00 

3 โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจรยิธรรม 500.00 

4 โครงการอบรมบุคลากรเพื่อตอ่ต้านคอรัปช่ัน 11,400.00 

5 เครื่องคอมพวิเตอร์โน้ตบุค 44,000.00 

6 เครื่องคอมพวิเตอร์ 102,000.00 

7 เครื่องพมิพ์เลเซอร์ หรอื LED ขาวด า 18,200.00 

8 เครื่องพมิพ์เลเซอร์ หรอื LED ส ี 10,000.00 

9 เครื่องส ารองไฟ ขนาด 800 VA 15,000.00 

10 เครื่องคอมพวิเตอร์ส าหรับประมวลผล 60,000.00 

11 การปรับปรุงแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปี 2564-2566 - 
 

  /มตี่อ หน้าที่ 15... 
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นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์  ขอบคุณครับ เชญิเลขานุการสภาฯ 

ประธานสภาเทศบาลฯ  
    

นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะมิ เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลฯ  คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ  

เลขานุการสภาเทศบาลฯ   ที่เคารพ ทุกท่าน  เป็นการขอมตเิพื่อรับทราบรายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน

ที่ได้กระท าล่วงมาแล้ว ในปีงบประมาณ  2564 ของนายกเทศมนตรีเมือง   

สะเตงนอก  ตามที่ได้แถลงนโยบายไว้ต่อสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก ก็จะ

ถามมตทิี่ประชุมว่า  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด รับทราบรายงานแสดงผล

การปฏิบัติงานที่ได้กระท าล่วงมาแล้ว ในปีงบประมาณ  2564 ของ

นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก โปรดยกมือ เป็นอันว่ารับทราบทั้งหมดครับ 

จะได้น าไปติดประกาศให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกัน ต่อไป 
 

มติท่ีประชุม             -รับทราบ  รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานที่ได้กระท าล่วงมาแล้ว ใน 

      ปีงบประมาณ  2564  ของนายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก 
 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ 5.4 ญัตติ  เพื่อพิจารณาขออนุมัติโอนลดงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

ประธานสภาเทศบาลฯ  งบประมาณ  พ.ศ.  2565  ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง   

     รถยนต์ตรวจการณ์  จ านวน  236,000  บาท  หนว่ยงาน ส านักปลัด    

(ตามเอกสารญัตติที่  5.4 ) 

    (ผู้เสนอญัตติ  นายเสรี   เรอืงกาญจน์   นายกเทศมนตร)ี     

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  2563 หมวด 4 การโอนและแก้ไข

เปลี่ยนแปลงงบประมาณ  ข้อ 27   

-เชญิผูบ้ริหารฯ ชีแ้จง 
 

นายอับดุลเล๊าะ   อาเย๊าะแซ  เรียน  ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลฯ   ทุกท่าน 

รองนายกเทศมนตรีฯ              กระผม  นายอับดุลเล๊าะ   อาเย๊าะแซ   รองนายกเทศมนตรีเมอืงสะเตงนอก    

       ด้วย ส านักปลัดเทศบาลเมอืงสะเตงนอก  มีความประสงคข์อโอนลด 

    งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  งบลงทุน  ครุภัณฑ ์

    ยานพาหนะและขนส่ง  ดังนี้  

   - รถยนต์ตรวจการณ์  จ านวนเงิน 1,900,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น

    ค่าจัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ จ านวน 1 คัน ๆ ละ 1,900,000  บาท ปริมาตร 

  กระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,700 ซีซี หรอืก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ า กว่ า  1 50 

    กิโลวัตต์  เครื่องยนตด์ีเซล  แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ  จ านวน 7 ที่นั่ง 3 ตอน  

    ระบบเกียร์อัตโนมัต ิโดยมีคุณลักษณะ ดังนี้   

/1) เป็นรถยนต์นั่ง… 
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   1) เป็นรถยนต์น่ัง ๔ ประตู (เข้า-ออก) 

   2) เป็นราคาเครื่องปรับอากาศ ฟิล์มกรองแสง และปูองกันสนิม 

   3) มีอุปกรณ์อ านวยความสะดวกมาตรฐาน คือ เครื่องปรับอากาศ 

    วิทยุ และอุปกรณ์มาตรฐานโรงงาน 

   4) ความสูงใต้ท้องรถ (ระยะต่ าสุดถึงพืน้) ไม่น้อยกว่า 180 มิลลเิมตร 

   5) โครงสร้างหลังคาเป็นชิน้เดียวตลอดคัน 

   6) มปีระตูด้านหลัง 

   เนื่องจากรายละเอียดตามที่เทศบาลก าหนด ไม่มีในคุณลักษณะและ

    ราคามาตรฐานครุภัณฑ ์โดยใช้วธิีการสบืราคาจากท้องตลาด โดยถือปฏิบัติ 

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.2/ว 1989  ลงวันที่ 22 มิถุนายน 

  พ.ศ. 2562   เรื่อง  การตัง้งบประมาณเพื่อการจัดซือ้ครุภัณฑแ์ละรถยนต์ 

  ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เหตุผลในการจัดซื้อนอกเหนือมาตรฐาน

    ครุภัณฑ์ ในครั้งนี้ เนื่องจากเทศบาลมีความจ าเป็นต้องใช้ในการเดินทางไป

    ปฏิบัติราชการเป็นคณะเพื่อใหเ้กิดการคล่องตัวในการเดินทางไปราชการและ

    เกิดความคุ้มค่าในการลงไปตรวจพื้นที่ พบปะประชาชน  และการเดินทางไป

    ราชการนอกพื้นที่ ที่มีระยะการเดินทางไกล ของคณะผู้บริหารท้องถิ่น และ

    ของสว่นราชการ ประกอบสภาพพื้นที่ต าบลสะเตงนอก เกิดอุทกภัยบ่อย และ

    สภาพถนนที่ไม่เอื้ออ านวยต่อการเดินทางไปปฏิบัติราชการและการลงพื้นที่  

    จงึจ าเป็นต้องจัดซื้อรถมสีมรรถนะสูง ในการใชป้ฏิบัติราชการของเทศบาล 

    เมืองสะเตงนอก   จงึขอโอนลดงบประมาณ  ตามเทศบัญญัติงบประมาณ  

รายจ่ายประจ าปี  พ.ศ. 2565  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป  

  งบลงทุน ครุภัณฑย์านพาหนะและขนส่ง รถยนต์ตรวจการณ ์ดังนี้  

     -งบประมาณที่อนุมัต ิ  จ านวน     1,900,000   บาท 

     -งบประมาณก่อนโอน  จ านวน     1,900,000   บาท 

     -จ านวนเงินที่โอนลด  จ านวน       236,000   บาท 

-จ านวนเงินหลังโอน           จ านวน     1,664,000   บาท 

จงึเรียนเสนอเพื่อพิจารณา ขอบคุณครับ 
 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใด  มขี้ออภิปราย หรือข้อเสนอแนะอื่น ๆ ขอเชิญ  

ประธานสภาเทศบาลฯ  หากไม่มี   เชญิเลขานุการสภาฯ 
 

นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะมิ เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลฯ  คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ  

เลขานุการสภาเทศบาลฯ  ที่เคารพ ทุกท่าน องค์ประชุมครบ จะขอมตทิี่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลฯ  
 

/ท่านใดเห็นชอบอนุมัติ… 
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ท่านใดเห็นชอบอนุมัติให้โอนลดงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2565  ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ตรวจการณ์  จ านวน  

236,000  บาท  หน่วยงาน ส านักปลัด หรือไม่ โปรดยกมือ สมาชิกสภา

เทศบาลฯ ท่านใด ไม่เห็นชอบอนุมัติให้โอนลดงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ  พ.ศ. 2565  ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ตรวจ

การณ ์ จ านวน  236,000  บาท  หนว่ยงาน ส านักปลัด โปรดยกมอื 
 

มติท่ีประชุม             -เห็นชอบอนุมัติ                 จ านวน       16     เสียง 

    -ไม่เห็นชอบอนุมัติ  จ านวน        -     เสียง 

    -งดออกเสียง   จ านวน        1      เสียง 

เป็นอันว่า  ที่ประชุมมมีติ  เห็นชอบอนุมัตใิห้โอนลดงบประมาณ 

    รายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  ครุภัณฑย์านพาหนะและขนส่ง  

รถยนต์ตรวจการณ์  จ านวน  236,000  บาท  หนว่ยงาน ส านักปลัด   
 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์  5.5 ญัตติ  เพื่อพิจารณาขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

ประธานสภาเทศบาลฯ  งบประมาณ  พ.ศ. 2565  ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง   

รถยนต์ตรวจการณ์  จ านวน  236,000  บาท  หน่วยงาน ส านักปลัด  

เพื่อโอนเพิ่มงบประมาณในโครงการพัฒนาศักยภาพสตรี   หนว่ยงาน 

กองสวัสดิการสังคม   (ตามเอกสารญัตติที่ 5.5 ) 

    (ผู้เสนอญัตติ  นายเสรี   เรอืงกาญจน์   นายกเทศมนตรี)     

-เชญิผูบ้ริหารฯ ชีแ้จง 
 

นายเสรี   เรืองกาญจน์  เรียน  ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลฯ   ทุกท่าน 

นายกเทศมนตรีฯ               กระผม  นายเสรี   เรอืงกาญจน์   นายกเทศมนตรเีมืองสะเตงนอก  จากการ 

ที่โอนลดในญัตติที่ 5.4  ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  รถยนต์ตรวจการณ์  

จ านวน  236,000 บาท  ของหน่วยงาน ส านักปลัด  จึงขอโอนเงินจ านวน

ดังกล่าว ไปเพิ่มงบประมาณในโครงการพัฒนาศักยภาพสตรี  หน่วยงาน 

กองสวัสดิการสังคม  เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ ดังนี้ 

โอนลด  จากแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบลงทุน หมวด

ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ตรวจการณ์  จ านวน  

236,000  บาท  ดังนี้ 

     -งบประมาณที่อนุมัต ิ  จ านวน     1,900,000   บาท 

     -งบประมาณก่อนโอน  จ านวน       236,000   บาท 
 

/-จ านวนเงินที่โอนลด… 



-18- 
 

     -จ านวนเงินที่โอนลด  จ านวน       236,000   บาท 

-จ านวนเงินหลังโอน           จ านวน            0.00   บาท 

โอนเพิ่ม ในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  งานส่งเสริมและ

สนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน  งบด าเนินการ  หมวดค่าใช้สอย  โครงการ

พัฒนาศักยภาพสตรี  จ านวน  236,000  บาท  ดังนี้ 

-งบประมาณที่อนุมัติ  จ านวน       50,000    บาท 

     -งบประมาณก่อนโอน  จ านวน       50,000    บาท 

     -จ านวนเงินที่โอนเพิ่ม  จ านวน     236,000    บาท 

     -จ านวนเงินหลังโอน  จ านวน     286,000    บาท 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  2563 หมวด 4 การโอนและแก้ไข

เปลี่ยนแปลงงบประมาณ  ข้อ 27  จึงน าเสนอเพื่อพิจารณา ขอบคุณครับ 
 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์   สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มขี้ออภิปราย หรือข้อเสนอแนะอื่น ๆ   ขอเชิญ  

ประธานสภาเทศบาลฯ  หากไม่มี  เชญิเลขานุการสภาฯ 
 

นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะมิ เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลฯ  คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ  

เลขานุการสภาเทศบาลฯ  ที่เคารพ ทุกท่าน องค์ประชุมครบ จะขอมตทิี่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลฯ  

    ท่านใด  เห็นชอบอนุมัตใิห้โอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ   

    พ.ศ. 2565  ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง   รถยนต์ตรวจการณ์  จ านวน  

    236,000  บาท  หนว่ยงาน ส านักปลัด   เพื่อโอนเพิ่มงบประมาณใน 

    โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี หน่วยงาน กองสวัสดิการสังคม โปรดยกมือ 

    สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด ไม่เห็นชอบอนุมัตใิห้โอนลดงบประมาณ 

    รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 

    รถยนต์ตรวจการณ์  จ านวน  236,000  บาท  ของหน่วยงาน ส านักปลัด   

    เพื่อโอนเพิ่มงบประมาณในโครงการพัฒนาศักยภาพสตรี   หนว่ยงาน  

    กองสวัสดิการสังคม  โปรดยกมอื 

 

มติท่ีประชุม             -เห็นชอบอนุมัติ                  จ านวน       16     เสียง 

    -ไม่เห็นชอบอนุมัติ  จ านวน        -     เสียง  

    -งดออกเสียง   จ านวน        1      เสียง 

เป็นอันว่า  ที่ประชุมมมีติ  เห็นชอบอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง   รถยนต์

ตรวจการณ ์ จ านวน  236,000  บาท  หนว่ยงาน ส านักปลัด   เพื่อโอนเพิ่ม 
/งบประมาณในโครงการ... 
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งบประมาณในโครงการพัฒนาศักยภาพสตรี  หน่วยงาน กองสวัสดิการ

สังคม 
 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์   5.6  ญัตติ  เพื่อพิจารณาขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง

ประธานสภาเทศบาลฯ  งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  ครุภัณฑ ์

    ยานพาหนะและขนส่ง  รถยนต์ตรวจการณ์  หนว่ยงาน ส านักปลัด    

    (ตามเอกสารญัตติที่ 5.6) 

    (ผู้เสนอญัตติ  นายเสรี   เรอืงกาญจน์   นายกเทศมนตร)ี     

      -เชญิผูบ้ริหารฯ ชีแ้จง 
 

นายเสรี   เรืองกาญจน์  เรียน  ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลฯ   ทุกท่าน 

นายกเทศมนตรีฯ               กระผม  นายเสรี   เรอืงกาญจน์   นายกเทศมนตรเีมืองสะเตงนอก  จากการ 

    ส านักปลัดเทศบาลเมอืงสะเตงนอกขอโอนลดงบประมาณ งบลงทุน ครุภัณฑ์ 

    ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ตรวจการณ์  จ านวน 1,900,000 บาท ที่ได้ตั้ง

    งบประมาณไว้แล้ว โดยใหจ้ัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เพื่อให้ 

    ประโยชน์แก่ส่วนราชการ และประหยัดงบประมาณใน การจัดซื้อ  และเกิด

    ความคุ้มค่าต่อภารกิจ เป็นตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่

    แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562  เทศบาลเมืองมีหน้าที่ต้องท าในเขต

    เทศบาล ตามมาตรา 53 และมาตรา 54  โดยการน าเงินส่วนที่โอนลดไปใช้

    การบริการสาธารณะต่าง ๆ  ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่องค์กรปกครองสว่น 

    ท้องถิ่นต่อไป   จึงมีความจ าเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ

    รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  เพื่อให้สอดคล้องบัญชีราคา 

    มาตรฐานครุภัณฑ์และคุณลักษณะ ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย

    ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  พ.ศ. 2563   

    หมวด 4 การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 29  จงึน าเสนอ 

สภาเทศบาลฯ พิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย    

งบลงทุน ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 

2565  ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ตรวจการณ์   จ านวนเงิน 

1,900,000 บาท  ดังนี้  

จากข้อความเดิม  

    -รถยนต์ตรวจการณ ์ จ านวนเงิน 1,900,000 บาท  เพื่อจา่ยเป็นค่าจัดซื้อ 

    รถยนต์ตรวจการณ์ จ านวน 1 คัน ๆ ละ 1,900,000 บาท ปริมาตรกระบอก

    สูบไม่ต่ ากว่า 2,700 ซีซี หรอืก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 150 กิโลวัตต์  
 

/เครื่องยนตด์ีเซล... 
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    เครื่องยนต์ดีเซล  แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ จ านวน 7 ที่นั่ง 3 ตอน  ระบบเกียร์

    อัตโนมัติ โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 

     1) เป็นรถยนต์นั่ง 4 ประตู (เข้า-ออก) 

     2) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ ฟิล์มกรองแสง และปูองกันสนิม 

     3) มีอุปกรณ์อ านวยความสะดวกมาตรฐาน คือ เครื่องปรับอากาศ 

    วิทยุ และอุปกรณ์มาตรฐานโรงงาน 

     4) ความสูงใต้ท้องรถ(ระยะต่ าสุดถึงพืน้) ไม่น้อยกว่า 180 มิลลเิมตร 

     5) โครงสร้างหลังคาเป็นชิน้เดียวตลอดคัน 

     6) มปีระตูหลัง 

   รายละเอียดตามที ่เทศบาลก าหนด  ไม่มใีนคุณลักษณะและราคา 

          มาตรฐานครุภัณฑ ์ โดยใช้วธิีสืบราคาจากท้องตลาด  โดยถือปฏิบัติตาม 

          หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989  ลงวันที่  22  มิถุนายน 

    พ.ศ. 2562  เรื่อง การตัง้งบประมาณเพื่อจัดซื้อครุภัณฑแ์ละรถยนต์ของ    

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เหตุผลในการจัดซือ้นอกเหนอืมาตรฐาน  

  ครุภัณฑ์ ในครั้งนี้ เนื่องจากเทศบาลมีความจ าเป็นต้องใช้ในการเดินทางไป

    ปฏิบัติราชการเป็นคณะเพื่อใหเ้กิดการคล่องตัวในการเดินทางไปราชการและ

    เกิดความคุ้มค่าในการลงไปตรวจพื้นที่ พบปะประชาชน  และการเดินทางไป

    ราชการนอกพื้นที่ ที่มีระยะการเดินทางไกล ของคณะผู้บริหารท้องถิ่น และ

    ของส่วนราชการ ประกอบสภาพพื้นที่ต าบลสะเตงนอก เกิดอุทกภัยบ่อย และ

    สภาพถนนที่ไม่เอื้ออ านวยต่อการเดินทางไปปฏิบัติราชการและการลงพื้นที่  

    จงึจ าเป็นต้องจัดซื้อรถมสีมรรถนะสูงในการใชป้ฏิบัติราชการของเทศบาล 

    เมืองสะเตงนอก  ครุภัณฑย์านพาหนะและขนส่ง  ค่าครุภัณฑ์  งบลงทุน งาน

    บริหารทั่วไป  แผนงานบริหารงานทั่วไป  

    เป็นข้อความใหม่ 

    - รถยนต์ตรวจการณ์  จ านวนเงิน  1,664,000  บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ

    รถยนต์ตรวจการณ์ จ านวน 1 คัน ๆ ละ 1,664,000 บาท ปริมาตรกระบอก

    สูบไม่ต่ ากว่า 2,000 ซีซี หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวัตต์ 

    เครื่องยนตด์ีเซล  แบบขับเคลื่อน  4 ล้อ  โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป  

    ดังนี้ 

     1) เป็นรถยนต์นั่ง 4 ประตู (เข้า-ออก) 

     2) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ ฟิล์มกรองแสง และปูองกันสนิม 

     3) มีอุปกรณ์อ านวยความสะดวกมาตรฐาน คือ เครื่องปรับอากาศ 

    วิทยุ และอุปกรณ์มาตรฐานโรงงาน 

/4) ความสูงใต้ท้องรถ… 
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     4) ความสูงใต้ท้องรถ (ระยะต่ าสุดถึงพืน้) ไม่น้อยกว่า 180 มิลลเิมตร 

     5) โครงสร้างหลังคาเป็นชิน้เดียวตลอดคัน 

     6) มปีระตูหลัง 

   โดยจัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ส านักงบประมาณ โดย

    ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989  ลงวันที่ 

    22 มิถุนายน พ.ศ. 2562  เรื่อง การตั้งงบประมาณ เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์และ

    รถยนต์  ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  เหตุผลในการจัดซือ้ ในครั้งนี ้

    เนื่องจากเทศบาลมีความจ าเป็นต้องใช้ในการเดินทางไปปฏิบัติราชการเป็น

    คณะเพื่อให้เกิดการคล่องตัวในการเดินทางไปราชการและเกิดความคุ้มค่าใน

    การลงไปตรวจพื้นที่ พบปะประชาชน  และการเดินทางไปราชการนอกพื้นที่  

    ที่มรีะยะการเดินทางไกล ของคณะผูบ้ริหารท้องถิ่น และของสว่นราชการ  

    ประกอบสภาพพื้นที่ต าบลสะเตงนอก เกิดอุทกภัยบ่อย และสภาพถนนที่ไม่

    เอือ้อ านวยต่อการเดินทางไปปฏิบัติราชการและการลงพื้นที่  จึงจ าเป็นต้อง 

จัดซื้อรถมีสมรรถนะสูงในการใช้ปฏิบัติราชการของเทศบาลเมืองสะเตงนอก 

  ครุภัณฑย์านพาหนะและขนส่ง ค่าครุภัณฑ ์งบลงทุน งานบริหารทั่วไป  

  แผนงานบริหารงานทั่วไป  
 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มขี้ออภิปราย หรอืข้อเสนอแนะอื่น ๆ   ขอเชิญ  

ประธานสภาเทศบาลฯ  หากไม่มี  เชญิเลขานุการสภาฯ 
 

นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะมิ เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลฯ  คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ  

เลขานุการสภาเทศบาลฯ  ที่เคารพ ทุกท่าน  องค์ประชุมครบ จะขอมตทิี่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลฯ  

    ท่านใด  เห็นชอบอนุมัตใิห้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย  

    ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  รถยนต์

    ตรวจการณ ์หนว่ยงานส านักปลัด โปรดยกมือ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด 

    ไม่เห็นชอบอนุมัตใิห้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

    งบประมาณ  พ.ศ. 2565 ครุภัณฑย์านพาหนะและขนส่ง รถยนต์ตรวจการณ์

    หนว่ยงาน ส านักปลัด 

 

มติท่ีประชุม             -เห็นชอบอนุมัติ                  จ านวน       16     เสียง 

    -ไม่เห็นชอบอนุมัติ  จ านวน        -     เสียง 

    -งดออกเสียง   จ านวน        1      เสียง 

เป็นอันว่า  ที่ประชุมมมีติ  เห็นชอบอนุมัตใิห้แก้ไข เปลี่ ย นแปลงค า

ชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  ครุภัณฑ์

ยานพาหนะและขนส่ง  รถยนต์ตรวจการณ ์ หนว่ยงาน ส านักปลัด  
/นายอับดุลอาซิซ   หะยปิียวงศ์… 
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นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ 5.7  ญัตติ  เพื่อพิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  

ประธานสภาเทศบาลฯ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565  เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   

    ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน  รายการ โต๊ะท างาน  ขนาด 4 ฟุต  จ านวน 

    2 ตัว ๆ ละ 6,500 บาท  เป็นเงนิ  13,000  บาท  หน่วยงาน ส านักปลัด  

    (ตามเอกสารญัตติท่ี 5.7) 

    (ผู้เสนอญัตติ  นายเสรี   เรอืงกาญจน์   นายกเทศมนตร)ี     

-เชญิผูบ้ริหารฯ ชีแ้จง 
 

นายอับดุลเล๊าะ   อาเย๊าะแซ  เรียน  ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลฯ   ทุกท่าน 

รองนายกเทศมนตรีฯ              กระผม  นายอับดุลเล๊าะ   อาเย๊าะแซ   รองนายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก   

 ด้วย  ส านักปลัดเทศบาลเมอืงสะเตงนอก  มีความประสงค์จ าเป็นต้องโอน 

 งบประมาณ เพื่อไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่  เนื่องจากไม่ได้ตัง้งบประมาณ   

รายจ่ายไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2565 ประเภท ครุภัณฑ์ส านักงาน  รายการ โต๊ะท างาน เพื่อใช้ในงานนิติการ 

และงานวิเคราะหน์โยบายและแผน  ดังนี้  

 โอนลด  จากงานวางแผนสถิติและวิชาการ งบด าเนินการ หมวดค่าใช้สอย 

 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย 

 อื่น ๆ  โครงการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลเมอืงสะเตงนอก  

-งบประมาณที่อนุมัติ  จ านวน       40,000    บาท 

     -งบประมาณก่อนโอน  จ านวน       40,000    บาท 

     -จ านวนเงินที่โอนเพิ่ม  จ านวน       13,000    บาท 

     -จ านวนเงินหลังโอน  จ านวน       27,000    บาท 

โอนเพิ่ม  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งาน

บริหารทั่วไป  งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์  หมวดค่าครุภัณฑ์ส านักงาน รายการ 

โต๊ะท างาน  ตั้งจา่ยจากเงินรายได้ ปรกกฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 

2565 ) หน้า 457 ล าดับที่ 6  ดังนี้ 

-งบประมาณที่อนุมัติ  จ านวน          0.00    บาท 

     -งบประมาณก่อนโอน  จ านวน          0.00    บาท 

     -จ านวนเงินที่โอนเพิ่ม  จ านวน       13,000    บาท 

     -จ านวนเงินหลังโอน  จ านวน       13,000    บาท 

    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2563  หมวด 4  การโอนและแก้ไข 

 เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 จงึน าเรียนเสนอเพื่อพิจารณา ขอบคุณครับ 
/นายอับดุลอาซิซ   หะยปิียวงศ์... 
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นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์   สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มขี้ออภิปราย หรอืข้อเสนอแนะอื่น ๆ  ขอเชญิ  

ประธานสภาเทศบาลฯ  หากไม่มี  เชญิเลขานุการสภาฯ 
 

นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะมิ เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลฯ  คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ  

เลขานุการสภาเทศบาลฯ  ที่เคารพ ทุกท่าน องค์ประชุมครบ จะขอมตทิี่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลฯ  

    ท่านใด  เห็นชอบอนุมัตใิห้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  

    พ.ศ. 2565  เพื่อไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่  ประเภท ครุภัณฑส์ านักงาน 

    รายการ โต๊ะท างาน  ขนาด 4 ฟุต  จ านวน  2  ตัว ๆ ละ  6,500  บาท  เป็น

    เงิน 13,000  บาท  หน่วยงาน ส านักปลัด โปรดยกมือ สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

    ท่านใด  ไม่เห็นชอบอนุมัตใิห้เงินงบประมาณรายจ่ายฯ รายการดังกล่าว  

    หนว่ยงาน ส านักปลัด  โปรดยกมอื 
 

มติท่ีประชุม             -เห็นชอบอนุมัติ                  จ านวน       16     เสียง 

    -ไม่เห็นชอบอนุมัติ  จ านวน        -     เสียง 

    -งดออกเสียง   จ านวน        1      เสียง 

เป็นอันว่า  ที่ประชุมมีมติ  เห็นชอบอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณ

รายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  

ประเภท ครุภัณฑ์ส านักงาน  รายการ โต๊ะท างาน  ขนาด 4 ฟุต  จ านวน  2  

ตัว ๆ ละ  6,500  บาท  เป็นเงนิ 13,000  บาท  หนว่ยงาน ส านักปลัด 
 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์   5.8  ญัตติ  เพื่อพิจารณาขออนุมัติเพื่อพิจารณาขออนุมัติโอนเงิน

ประธานสภาเทศบาลฯ  งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  เพื่อไปตั้งจ่าย 

    เป็นรายการใหม่  ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน  รายการ เก้าอี้ท างาน  

    จ านวน 2  ตัว ๆ ละ 3,500  บาท  เป็นเงนิ  7,000  บาท  หนว่ยงาน  

    ส านักปลัด    (ตามเอกสารญัตติที่ 5.8) 

    (ผู้เสนอญัตติ  นายเสรี   เรอืงกาญจน์   นายกเทศมนตร)ี   

     -เชญิผูบ้ริหารฯ ชีแ้จง 
 

นายอับดุลเล๊าะ   อาเย๊าะแซ  เรียน  ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลฯ   ทุกท่าน 

รองนายกเทศมนตรีฯ              กระผม  นายอับดุลเล๊าะ   อาเย๊าะแซ   รองนายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก   

 ด้วย  ส านักปลัดเทศบาลเมอืงสะเตงนอก  มีความประสงค์จ าเป็นต้องโอน 

 งบประมาณ เพื่อไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่  เนื่องจากไม่ได้ตัง้งบประมาณ   

 รายจ่ายไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  

 ประเภท ครุภัณฑ์ส านักงาน  รายการ เก้าอี้ท างาน เพื่อใช้ในงานนิติการ และ

 งานวิเคราะหน์โยบายและแผน  ดังนี้ 

/โอนลด  จากงาน… 
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 โอนลด  จากงานวางแผนสถิตแิละวิชาการ งบด าเนินการ  หมวดค่าใช้สอย 

 อื่น ฯ  โครงการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลเมอืงสะเตงนอก  

-งบประมาณที่อนุมัติ  จ านวน       40,000    บาท 

     -งบประมาณก่อนโอน  จ านวน       27,000    บาท 

     -จ านวนเงินที่โอนเพิ่ม  จ านวน         7,000    บาท 

     -จ านวนเงินหลังโอน  จ านวน       20,000    บาท 

โอนเพิ่ม  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งาน

บริหารทั่วไป  งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์  หมวดค่าครุภัณฑ์ส านักงาน  รายการ 

เก้าอี้ท างาน  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรกกฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.

2561- 2565) หน้า 457 ล าดับที่ 7  ดังนี้ 

-งบประมาณที่อนุมัติ  จ านวน          0.00    บาท 

     -งบประมาณก่อนโอน  จ านวน          0.00    บาท 

     -จ านวนเงินที่โอนเพิ่ม  จ านวน        7,000    บาท 

     -จ านวนเงินหลังโอน  จ านวน        7,000    บาท 

    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2563  หมวด 4  การโอนและแก้ไข 

 เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 จงึน าเรียนเสนอเพื่อพิจารณา ขอบคุณครับ 
 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์   สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีขอ้อภปิราย หรอืข้อเสนอแนะอื่น ๆ  ขอเชิญ  

ประธานสภาเทศบาลฯ  หากไม่มี  เชญิเลขานุการสภาฯ 
 

นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะมิ  เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ  

เลขานุการสภาเทศบาลฯ  ทีเ่คารพ ทุกท่าน องค์ประชุมครบ จะขอมตทิี่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลฯ  

    ท่านใด  เห็นชอบอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  

    พ.ศ. 2565  เพื่อไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่  ประเภท ครุภัณฑส์ านักงาน   

     รายการ เก้าอีท้ างาน จ านวน 2 ตัว ๆ ละ 3,500 บาท  เป็นเงิน 7,000  บาท  

    หน่วยงาน ส านักปลัด หรือไม่  โปรดยกมือ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด 

    ไม่เห็นชอบอนุมัติให้เงินงบประมาณรายจ่ายฯ รายการดังกล่าว หน่วยงาน 

    ส านักปลัด  โปรดยกมอื 
 

มติท่ีประชุม              -เห็นชอบอนุมัติ                  จ านวน       16     เสียง 

     -ไม่เห็นชอบอนุมัติ  จ านวน        -     เสียง 

     -งดออกเสียง   จ านวน        1      เสียง 
 

/เป็นอันว่า  ที่ประชุมมมีติ… 
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เป็นอันว่า  ที่ประชุมมีมติ  เห็นชอบอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณ  

รายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  

ประเภท ครุภัณฑ์ส านักงาน  รายการ เก้าอี้ท างาน จ านวน 2  ตัว ๆ ละ 

3,500 บาท  เป็นเงนิ  7,000  บาท  หนว่ยงาน ส านักปลัด 
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์  5.9  ญัตติ  เพื่อพิจารณาขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง

ประธานสภาเทศบาลฯ  งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  ครุภัณฑ ์ 

    คอมพิวเตอร์หรืออีเล็กทรอนิกส์  เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In One  

    ส าหรับงานส านักงาน  หนว่ยงาน ส านักปลัด   (ตามเอกสารญัตติที่ 5.9) 

    (ผู้เสนอญัตติ  นายเสรี   เรอืงกาญจน์   นายกเทศมนตร)ี     

     -เชญิผูบ้ริหารฯ  ชีแ้จง 
 

นายอับดุลเล๊าะ   อาเย๊าะแซ  เรียน  ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลฯ   ทุกท่าน 

รองนายกเทศมนตรีฯ              กระผม  นายอับดุลเล๊าะ   อาเย๊าะแซ   รองนายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก   

     ด้วย  ส านักปลัดเทศบาลเมอืงสะเตงนอก  มีความประสงค์ขออนุมัตแิก้ไข 

    เปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 ครุภัณฑ ์ 

    คอมพิวเตอร์หรืออีเล็กทรอนิกส์  เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One ส าหรับงาน

    ส านักงาน  เนื่องการพิมพค์ าช้ีแจงผิดพลาดไม่ตรงตามเกณฑร์าคา และ 

    คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ

    เศรษฐกิจและสังคม  จึงขอให้สภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  พิจารณาแก้ไข

    เปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  

    งบลงทุน ครุภัณฑค์อมพิวเตอร์หรืออเิล็กทรอนิกส์ เครื่องคอมพวิเตอร์  

                                         All In One ส าหรับงานส านักงาน จ านวน  85,000 บาท  ดังนี้ 

    จากข้อความเดิม 

    -เครื่องคอมพวิเตอร์ All In One ส าหรับงานส านักงาน จ านวน  85,000 บาท  

    เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One ส าหรับงานส านักงาน 

    (จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จ านวน 5 เครื่อง ๆ ละ 17,000 บาท โดย

    คุณลักษณะพืน้ฐานเป็นไป ตามเกณฑร์าคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐาน 

    จัดหาอุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์  ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ  

                       สังคม  ตั้งจ่ายจากเงนิรายได้  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 -

    2565) เพิ่มเตมิครั้งที่ 4  หน้าที่ 82  ล าดับที่ 16  ครุภัณฑค์อมพิวเตอร์หรอื 

    อิเล็กทรอนิกส์  งบลงทุน  งานบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป  

                                         เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565หนา้ 25/142 
 

/เป็นข้อความใหม่… 



-26- 
 

    เป็นข้อความใหม่ 

 -เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One ส าหรับงานส านักงาน จ านวน 85,000 บาท  

 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One ส าหรับงานส านักงาน 

 (จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า 21 น้ิว) จ านวน 5 เครื่อง ๆ ละ 17,000 บาท  

 โดยคุณลักษณะพืน้ฐานเป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน

 จัดหาอุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์  ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ 

 สังคม ตั้งจา่ยจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 

 2565) เพิ่มเตมิครั้งที่ 4  หน้าที่ 82 ล าดับที่ 16  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ

 อีเล็กทรอนิกส์  งบลงทุน  งานบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป         

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  หน้า 

25/14 ประกอบกับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการ

งบประมาณ  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2563  หมวด 4  การ

โอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 29  ขอบคุณครับ  

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์        สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีข้ออภิปราย หรือข้อเสนอแนะอื่น ๆ  ขอเชิญ  

ประธานสภาเทศบาลฯ  นายแวฮาซัน  แวหะยี  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 

นายแวฮาซัน  แวหะยี  เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลฯ  คณะผูบ้ริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ  

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1      ที่เคารพ ทุกท่าน กระผม นายแวฮาซัน  แวหะยี  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 

จากที่ผมได้ตั้งขอ้สังเกตในการเข้าประชุมสภาฯ รู้สกึว่า รายการเครื่อง

คอมพิวเตอร์นี้จะมีบ่อยมาก 
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์        เชญิรองปลัดฯ 

ประธานสภาเทศบาลฯ 
 

นางนุชนาฎ   จันทร์ขุน  เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลฯ  คณะผูบ้ริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ  

รองปลัดเทศบาลฯ        ที่เคารพ ทุกท่าน ดิฉัน นางนุชนาฎ  จันทร์ขุน  รองปลัดเทศบาลฯ ขออนุญาต 

ชีแ้จงเพิ่มเติมค่ะ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอีเล็กทรอนิกส์  มันมกี าหนดอายุ

การใชง้าน  5 ปี ตามระเบียบพัสดุฯ เมื่อครบแล้ว ก็อาจมีการแทงจ าหน่าย 

แล้วจัดซือ้ใหม่ เพื่อให้รองรับโปรแกรมในการท างานงานรูปแบบใหม่ ๆ  
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์        สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มขี้ออภิปราย หรอืข้อเสนอแนะอื่น ๆ  ขอเชญิ  

ประธานสภาเทศบาลฯ  หากไม่มี  เชญิ เลขานุการสภาฯ 

/นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะมิ… 
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นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะมิ เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลฯ  คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ  

เลขานุการสภาเทศบาลฯ  ที่เคารพ ทุกท่าน องค์ประชุมครบ จะขอมตทิี่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลฯ  

    ท่านใด  เห็นชอบอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย  

    ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออีเล็กทรอนิกส์   

    เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One  ส าหรับงานส านักงาน หน่วยงาน ส านักปลัด 

    โปรดยกมอื  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด ไม่เห็นชอบอนุมัตใิห้แก้ไข 

    เปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายฯ รายการดังกล่าว  หนว่ยงาน  

    ส านักปลัด โปรดยกมอื 
 

มติท่ีประชุม             -เห็นชอบอนุมัติ                  จ านวน       16     เสียง 

    -ไม่เห็นชอบอนุมัติ  จ านวน        -     เสียง 

    -งดออกเสียง   จ านวน        1      เสียง 

เป็นอันว่า  ที่ประชุมมีมติ  เห็นชอบอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค า

ชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  ครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์หรืออีเล็กทรอนิกส์  เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One  ส าหรับ

งานส านักงาน หนว่ยงาน ส านักปลัด 
  

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์       5.10  ญัตติ เพื่อพิจารณาขออนุมัติการถอนคืนค่าธรรมเนียมที่ดิน   

ประธานสภาเทศบาลฯ  หนว่ยงานกองคลัง  จ านวน  6 ราย    (เอกสารญัตติที่  5.10) 

    (ผู้เสนอญัตติ  นายเสรี   เรอืงกาญจน์   นายกเทศมนตร)ี    

    1. ตามหนังสอื ส านักงานที่ดินจังหวัดยะลา ที่ ยล. 0020.2 / 314 

    เรื่อง  การถอนคืนค่าธรรมเนียม  ลงวันที่  6  มกราคม  2565  

    ให้แก่ นางปัทมา  สามะ    จ านวนเงนิ  7,199.- บาท 

    2. ตามหนังสือ ส านักงานที่ดินจังหวัดยะลา ที่ ยล. 0020.2 / 22688 

     เรื่อง  การถอนคืนค่าธรรมเนียม  ลงวันที่  14  ธันวาคม  2564    

    ให้แก่ นายอาซิ   เด็งตา            จ านวนเงิน  2,477.- บาท   

    3. ตามหนังสือ ส านักงานที่ดินจังหวัดยะลา ที่ ยล. 0020.2 / 22621  

    เรื่อง  การถอนคืนค่าธรรมเนียม  ลงวันที่  15  ธันวาคม  2564    

    ให้แก่  นายมลี   หะยีตาเฮ    จ านวนเงนิ  4,167.- บาท   

    4. ตามหนังสือ ส านักงานที่ดินจังหวัดยะลา ที่ ยล. 0020.2 / 22843 

    เรื่อง  การถอนคืนค่าธรรมเนียม  ลงวันที่  15  ธันวาคม  2564    

    ให้แก่  นางรอกีเยาะ   โต๊ะตาหยง           จ านวนเงิน  7,796.- บาท   

 

/5. ตามหนังสอื... 
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    5. ตามหนังสือ ส านักงานที่ดินจังหวัดยะลา ที่ ยล. 0020.2 / 1061 

     เรื่อง  การถอนคืนค่าธรรมเนียม  ลงวันที่  18  มกราคม  2565    

    ให้แก่  นายมะซอแล๊ะ   ดอปอ            จ านวนเงิน  6,855.- บาท   

    6. ตามหนังสอื ส านักงานที่ดินจังหวัดยะลา ที่ ยล. 0020.2 / 672 

     เรื่อง  การถอนคืนค่าธรรมเนียม  ลงวันที่  12  มกราคม  2565    

    ให้แก่  นางปรินดา   ดาราพันธ์           จ านวนเงนิ  11,086.- บาท   
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์        เชญิผูบ้ริหารฯ ชีแ้จง 

ประธานสภาเทศบาลฯ 
 

นายเสรี   เรืองกาญจน์  เรียน  ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลฯ   ทุกท่าน 

นายกเทศมนตรีฯ               กระผม  นายเสรี   เรืองกาญจน์   นายกเทศมนตรเีมืองสะเตงนอก   

    ด้วยกองคลัง  เทศบาลเมอืงสะเตงนอก มีความประสงค์ขออนุมัติถอนคืนเงิน

    รายรับ ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ตามประมวลกฎหมาย

    ที่ดนิ  ให้แก่ผู้มรีายชื่อ จ านวน  6  ราย (ตามรายชื่อข้างตน้)  รวมเป็นเงิน 

    ทั้งสิน้  39,580  บาท 

     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  

    การฝากเงนิ  การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครอง    

    ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2558   หมวด 9  การถอนคืนเงินรายรับและ

    จ าหนา่ยหนีสู้ญ  ข้อ. 86 วิธีปฏิบัติในการถอนคืนเงนิรายรับ  ให้ปฏิบัติ ดังนี้ 

    (2) ขอเงินคืนภายหลังจากปีงบประมาณที่รับเงินรายรับ เมื่อตรวจสอบแล้ว

    เห็นว่า ถูกต้อง ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ่ายขาดเงินสะสมได้โดยต้อง

    ได้รับอนุมัตจิากสภาท้องถิ่น  จงึน าเสนอที่ประชุมพิจารณา ขอบคุณครับ  
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์       สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีขอ้อภปิราย  ขอเชิญ  หากไม่มี   

ประธานสภาเทศบาลฯ   เชญิเลขานุการสภาฯ 
    

นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะมิ เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลฯ  คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ  

เลขานุการสภาเทศบาลฯ  ที่เคารพ ทุกท่าน องค์ประชุมครบ  จะขอมตทิี่ประชุม  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  

    ท่านใด  เห็นชอบอนุมัตใิห้ถอนคืนค่าธรรมเนียมที่ดนิ  จ านวน  6  ราย  

    (ตามรายชื่อข้างต้น) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  39,580  บาทหน่วยงาน กองคลัง 

    หรอืไม่  โปรดยกมอื  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด ไม่เห็นชอบอนุมัติให้ถอน

    คืนค่าธรรมเนียมที่ดิน  จ านวน  6  ราย  (ตามรายชื่อข้างต้น)  หน่วยงาน  

    กองคลัง  โปรดยกมอื 
 

/มตทิี่ประชุม… 



-29- 
 

มติท่ีประชุม             -เห็นชอบอนุมัติ                  จ านวน       16     เสียง 

    -ไม่เห็นชอบอนุมัติ  จ านวน        -     เสียง 

    -งดออกเสียง   จ านวน        1      เสียง 

     เป็นอันว่า  ที่ประชุมมมีติ  เห็นชอบอนุมัตใิห้ถอนคืนค่าธรรมเนียม 

    ที่ดนิ จ านวน  6 ราย (ตามรายชื่อข้างต้น) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  39,580  บาท

    หนว่ยงาน กองคลัง   
  

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์    5.11  ญัตติ  เพื่อพิจารณาขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย

ประธานสภาเทศบาลฯ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และ

    อีเล็กทรอนิกส์ ประเภท เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network 

    จ านวนเงิน  17,600  บาท  เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  จ านวน  2  

    รายการ  หนว่ยงาน กองชา่ง (เอกสารญัตติที่  5.11) 

1.  งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอีเล็กทรอนิกส์   ประเภท

เคร่ืองพมิพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 

(Ink Tank Printer)  จ านวน  2  เคร่ือง ๆ ละ 7,500  บาท  เป็นเงนิ  

15,000  บาท 

    2. งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอีเล็กทรอนิกส์  ประเภท  

    เคร่ืองพมิพ์เลเซอร์ หรอื LED ขาวด า  จ านวน  1  เคร่ือง เป็นเงิน   

    2,600  บาท 

    (ผู้เสนอญัตติ  นายเสรี   เรอืงกาญจน์   นายกเทศมนตรี) 
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์        เชญิผูบ้ริหารฯ ชีแ้จง 

ประธานสภาเทศบาลฯ 
 

นายเสรี   เรืองกาญจน์  เรียน  ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลฯ   ทุกท่าน 

นายกเทศมนตรีฯ               กระผม  นายเสรี   เรอืงกาญจน์   นายกเทศมนตรเีมืองสะเตงนอก  จะขอให้ 

    กองชา่ง ชีแ้จง 
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์        เชญิฝาุยกองช่าง 

ประธานสภาเทศบาลฯ 
 

นายสสิกร   ยีเส็น  เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลฯ  คณะผูบ้ริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ  

หน.ฝุายฯ รก.ผอ.กองช่าง       ที่เคารพ ทุกท่าน กระผม นายสสิกร ยีเส็น หัวหน้าฝุายแบบแผนและก่อสร้าง 

    รักษาราชการแทนผูอ้ านวยการกองชา่ง  ด้วยกองช่าง  มีความประสงค์ขอ 

    อนุมัตโิอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 

/งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์... 
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      งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอีเล็กทรอนิกส์ ประเภท เครื่องพิมพ์

    เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network จ านวนเงิน  17,600  บาท  เพื่อไป

    ตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่  จ านวน  2  รายการ  ดังนี้ 

    โอนลด  จากงบลงทุน  ค่าครุภัณฑค์อมพิวเตอร์และอีเล็กทรอนิกส์ ประเภท 

    เครื่องพมิพ์เลเซอร์ หรอื LED สี ชนิด Network จ านวนเงิน  17,600  บาท 

-งบประมาณที่อนุมัติ  จ านวน       17,600    บาท 

     -งบประมาณก่อนโอน  จ านวน       17,600    บาท 

     -จ านวนเงินที่โอนลด  จ านวน       17,600    บาท 

     -จ านวนเงินหลังโอน  จ านวน          0.00    บาท 

   เพื่อโอนเพิ่มไปตั้งจา่ยงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  

เป็นรายการใหม่  จ านวน  2  รายการ ดังนี้ 

1. โอนเพิ่ม  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์  ค่าครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์และอีเล็กทรอนิกส์  ประเภท เครื่องพิมพ์ Multifunction 

แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์  (Ink Tank Printer)  จ านวน  2  

เคร่ือง ๆ ละ 7,500  บาท  เป็นเงนิ 15,000  บาท 

 -งบประมาณที่อนุมัติ  จ านวน          0.00    บาท 

     -งบประมาณก่อนโอน  จ านวน          0.00    บาท 

     -จ านวนเงินที่โอนเพิ่ม  จ านวน       15,000    บาท 

     -จ านวนเงินหลังโอน  จ านวน       15,000    บาท 

     เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก  พร้อมติดตั้งถังหมึก

    พิมพ์ จากโรงงานผู้ผลิต มีความเร็วในการพิมพ์ขาวด า ส าหรับกระดาษ A 4 

    ไม่น้อยกว่า  27 หน้า/นาที และมีความเร็วในการพิมพ์สี ส าหรับกระดาษ A 4 

    ไม่น้อยกว่า 15 หน้า/นาที สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A 4(ขาวด า-สี) ได้ 

    จ านวน  2  เครื่อง ๆ ละ 7,500  บาท  โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานเป็นไปตาม

     เกณฑร์าคากลาง และคุณลักษณะพืน้ฐานการจัดหาอุปกรณ์ และระบบ 

    คอมพิวเตอร์  ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  ตั้งจ่ายจากเงิน

    รายได้  

    2. โอนเพิ่ม  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์  ค่าครุภัณฑ์

    คอมพิวเตอร์ และอเีล็กทรอนิกส์  ประเภท เคร่ืองพมิพ์เลเซอร์ หรอื LED 

    ขาวด า  จ านวน  1  เคร่ือง เป็นเงนิ  2,600  บาท 

 -งบประมาณที่อนุมัติ  จ านวน          0.00    บาท 

     -งบประมาณก่อนโอน  จ านวน          0.00    บาท 

/-จ านวนเงินที่โอนเพิ่ม… 
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     -จ านวนเงินที่โอนเพิ่ม  จ านวน        2,600    บาท 

     -จ านวนเงินหลังโอน  จ านวน        2,600    บาท 

     เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ LED ขาวด า มีความเร็วใน

    การพิมพ์ ส าหรับกระดาษ A 4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้า/นาที จ านวน 1 เครื่อง ๆ 

    ละ 2,600  บาท  โดยมีคุณลักษณะพืน้ฐานเป็นไปตามเกณฑ์ราคากลาง และ

    คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวง

    ดิจทิัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  ตั้งจา่ยจากเงินรายได้   

     เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ

    ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2563  หมวด 4  การโอนและแก้ไข

    เปลี่ยนแปลงงบประมาณ  ข้อ 27 จงึน าเสนอเพื่อพิจารณา ขอบคุณครับ 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์       สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีขอ้อภปิราย หรอืข้อเสนอแนะอื่น ๆ ขอเชญิ 

ประธานสภาเทศบาลฯ  หากไม่มี   เชญิเลขานุการสภาฯ 

  

นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะมิ  เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ  

เลขานุการสภาเทศบาลฯ  ทีเ่คารพ ทุกท่าน องค์ประชุมครบ จะขอมตทิี่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลฯ  

    ท่านใด  เห็นชอบอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  

    พ.ศ. 2565 เพื่อไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ งบลงทุน คา่ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

    และอีเล็กทรอนิกส์  ประเภท เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network 

    จ านวนเงิน  17,600.- บาท  เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  จ านวน  2  

    รายการ (ข้างต้น)  หน่วยงาน กองช่าง หรือไม่  โปรดยกมือ  สมาชิกสภา

    เทศบาลฯ ท่านใด  ไม่เห็นชอบอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายฯ เพื่อไป

    ตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ จ านวน  2  รายการ  (ข้างต้น)  หน่วยงาน กองช่าง 

    โปรดยกมอื 
 

มติท่ีประชุม              -เห็นชอบอนุมัติ                  จ านวน       16     เสียง 

     -ไม่เห็นชอบอนุมัติ  จ านวน        -     เสียง 

     -งดออกเสียง   จ านวน        1      เสียง 

เป็นอันว่า  ที่ประชุมมีมติ  เห็นชอบอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณ  

รายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  

งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอีเล็กทรอนิกส์  ประเภท เครื่องพิมพ์

เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network จ านวนเงิน  17,600.- บาท  เพื่อไปตั้ง

จา่ยเป็นรายการใหม่  จ านวน  2  รายการ (ข้างต้น)  หนว่ยงาน กองชา่ง 

 

/นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์… 
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นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์        5.12  ญัตติ  เพื่อพิจารณาขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง  

ประธานสภาเทศบาลฯ  งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  ครุภัณฑ ์

    คอมพิวเตอร์หรืออีเล็กทรอนิกส์  เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ 

    แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)  หนว่ยงาน  

    กองการศกึษา   (ตามเอกสารญัตติที่ 5.12) 

    (ผู้เสนอญัตติ  นายเสรี   เรอืงกาญจน์   นายกเทศมนตร)ี     

     -เชญิผูบ้ริหารฯ  ชีแ้จง 
 

นายศรัณย์พล   ลีฬหาวงศ์  เรียน  ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลฯ  ทุกท่าน 

รองนายกเทศมนตรฯี              กระผม  นายศรัณย์พล   ลฬีหาวงศ ์  รองนายกเทศมนตรีเมอืงสะเตงนอก 

ด้วยกองการศึกษาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  มีความประสงค์จะขอแก้ไข

เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออีเล็กทรอนิกส์  เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ 

แบบฉีดหมกึพร้อมติดตัง้ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)  ดังนี้ 

จากข้อความเดิม 

-แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  งบลงทุน  

หมวดครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออีเล็กทรอนิกส์  รายการ 

เครื่องพิมพ์  Multifunction เลเซอร์ แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 

(Ink Tank Printer)  จ านวน  22,500  บาท  เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ 

Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ ( Ink Tank Printer) 

จ านวน  3 เครื่อง ๆ ละ 7,500  บาท  คุณลักษณะพื้นฐานเป็นตามเกณฑ์

ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ

คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตั้งจ่ายจาก     

เงินรายได้ หน้า 63/142  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

หนา้ 438 ล าดับที่ 10 

เป็นข้อความใหม่ 

-แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  งบลงทุน  

หมวดครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออีเล็กทรอนิกส์  รายการ 

เครื่องพิมพ์  Multifunction  แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 

Printer)  จ านวน  22,500  บาท  เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction 

แบบฉีดหมกึพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จ านวน  3 เครื่อง ๆ 

ละ 7,500  บาท  คุณลักษณะพื้นฐานเป็นตามเกณฑ์ราคากลาง และ

คุณลักษณะพืน้ฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวง 

/ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม... 
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ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ หน้า 63/142  ปรากฏ

ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 438  ล าดับที่ 10 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2563 หมวด 4  การโอนและแก้ไข

เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 29 จงึน าเสนอเพื่อพิจารณา ขอบคุณครับ 
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์        สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มขี้ออภิปราย หรอืข้อเสนอแนะอื่น ๆ ขอเชิญ 

ประธานสภาเทศบาลฯ  หากไม่มี  เชญิเลขานุการสภาฯ  
 

นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะมิ  เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ  

เลขานุการสภาเทศบาลฯ  ทีเ่คารพ ทุกท่าน องค์ประชุมครบ จะขอมตทิี่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลฯ  

ท่านใด  เห็นชอบอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออีเล็กทรอนิกส์  

เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์  

(Ink Tank Printer)  เป็น เครื่องพิมพ์ Multifunction  แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง

ถังหมกึพิมพ ์(Ink Tank Printer)หนว่ยงาน กองการศึกษา หรือไม่ โปรดยกมือ  

สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใด  ไม่เห็นชอบอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง      

ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  ครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์หรืออีเล็กทรอนิกส์  รายการดังกล่าว  หน่วยงาน กองช่าง 

โปรดยกมอื 
 

มติท่ีประชุม              -เห็นชอบอนุมัติ                  จ านวน       16     เสียง 

     -ไม่เห็นชอบอนุมัติ  จ านวน        -     เสียง 

     -งดออกเสียง   จ านวน        1      เสียง 

เป็นอันว่า  ที่ประชุมมีมติ  เห็นชอบอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค า

ชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  ครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์หรืออเีล็กทรอนิกส์  เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ แบบฉีด

หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์  (Ink Tank Printer)  เป็น เครื่องพิมพ์ 

Multifunction  แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)  

หนว่ยงาน กองการศกึษา 

 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์        5.13 ญัตติ เพื่อพิจารณาขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

ประธานสภาเทศบาลฯ งบประมาณ พ.ศ. 2565   ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  งบลงทุน  หมวด

ครุภัณฑ์ส านักงาน  เคร่ืองสแกนลายน้ิวมือชนดิบันทกึเวลาเข้าออกงาน  

จ านวน  6  เคร่ือง ๆ ละ  11,900  บาท  รวมเป็นเงิน  71,400  บาท 
/หนว่ยงาน  กองการศึกษา... 
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หนว่ยงาน  กองการศกึษา  (เอกสารญัตติที่  5.13) 

(ผู้เสนอญัตติ  นายเสรี   เรอืงกาญจน์   นายกเทศมนตรี) 

     -เชญิผูบ้ริหารฯ  ชีแ้จง 
 

นายศรัณย์พล   ลีฬหาวงศ์  เรียน  ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลฯ   ทุกท่าน 

รองนายกเทศมนตรฯี              กระผม  นายศรัณย์พล   ลฬีหาวงศ ์  รองนายกเทศมนตรีเมอืงสะเตงนอก 

ด้วยกองการศึกษาเทศบาลเมืองสะเตงนอก   มีความประสงค์ขออนุมัติโอน

เงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565   ไปตั้งจา่ยเป็น 

รายการใหม่  งบลงทุน  หมวดครุภัณฑส์ านักงาน  เครื่องสแกนลายนิว้มอื

ชนิดบันทึกเวลาเข้าออกงาน  จ านวน  6  เครื่อง ๆ ละ  11,900  บาท  รวม

เป็นเงิน  71,400  บาท  ดังนี ้

โอนลด  จาก แผนงานการศึกษา  งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 

หมวด ค่าใช้สอย   ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งจ่ายจากเงิน

รายได้  ตามเทศบัญญัติฯ  หนา้ 45/142  ดังนี้ 

-งบประมาณที่อนุมัติ  จ านวน      491,000    บาท 

     -งบประมาณก่อนโอน  จ านวน      424,000    บาท 

     -จ านวนเงินที่โอนลด  จ านวน        71,400    บาท 

     -จ านวนเงินหลังโอน  จ านวน      352,600    บาท 

โอนเพิ่ม  ไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ ในแผน งานการศึกษา  งาน ระดับก่อน

วัยเรียนและประถมศึกษา  งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์ส านักงาน  

เครื่องสแกนลายนิ้วมือชนิดบันทึกเวลาเข้าออกงาน  เพื่อควบคุมการลงเวลา

มาปฏิบัติราชการของพนักงานครูเทศบาล และพนักงานจ้าง โดยติดตั้งตาม

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองสะเตงนอก ทั้ง 6 แห่ง

ดังนี้ 

 -งบประมาณที่อนุมัติ  จ านวน          0.00    บาท 

     -งบประมาณก่อนโอน  จ านวน          0.00    บาท 

     -จ านวนเงินที่โอนเพิ่ม  จ านวน       71,400    บาท 

     -จ านวนเงินหลังโอน  จ านวน       71,400    บาท 

เพื่อจา่ยเป็นค่าจัดซือ้เครื่องสแกนลายนิว้มือ  ชนิดบันทึกเวลาเข้า 

ออกงาน  จ านวน  6 เครื่อง ๆ ละ 11,900  บาท  รวมเป็นเงิน  71,400  บาท 

โดยจัดซื้อตามคุณลักษณะบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  ตั้งจ่ายจากเงิน

รายได้   
 

/ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย... 
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ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563  หมวด 4 การโอนและแก้ไข

เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 จงึน าเสนอเพื่อพิจารณา ขอบคุณครับ 
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์        สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีข้ออภิปราย หรือข้อเสนอแนะอื่น ๆ  ขอเชิญ  

ประธานสภาเทศบาลฯ  นายดอเลาะ   สะหัดอีต า  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 

นายดอเลาะ   สะหัดอีต า   เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลฯ  คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1      ที่เคารพ ทุกท่าน  กระผม  นายดอเลาะ   สะหัดอีต า  สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

    เขต 2  แบบเสนอญัตติหน้า  58  ไม่มีรายชื่อของท่านประธานสภาฯ  ญัตตินี้

    จะใช้ได้หรือไม ่ ขอบคุณครับ 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์        เชญิผูบ้ริหารฯ ชีแ้จง                                                      

ประธานสภาเทศบาลฯ 

นายเสรี   เรืองกาญจน์  เรียน  ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลฯ   ทุกท่าน 

นายกเทศมนตรีฯ               กระผม  นายเสรี   เรอืงกาญจน์   นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก   ต้องขอ

อภัยด้วย ที่ลงนามผิดที่ไป  ไม่ทันดูว่า ชื่ออยู่ตรงไหน ด้วยความเคยชิน เสนอ

มาก็ลงนามเลย เพราะปกติแล้วนายกฯ จะลงนามเป็นคนสุดท้าย 
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์        เชญิเลขานุการสภาฯ 

ประธานสภาเทศบาลฯ 
 

นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะมิ  เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ  

เลขานุการสภาเทศบาลฯ  ที่เคารพ ทุกท่าน จะด าเนินการแก้ไขทางงานธุรการ แต่ท่านประธานสภาฯ 

ทราบ และได้อนุญาตให้น าเรื่องเข้าบรรจุในวาระการประชุมแล้ว ถือว่า ญัตติ

ใชไ้ด้ครับ  
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์        สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีข้ออภิปราย หรือข้อเสนอแนะอื่น ๆ  ขอเชิญ  

ประธานสภาเทศบาลฯ  หากไม่มี   เชญิเลขานุการสภาฯ 
 

นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะมิ  เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ  

เลขานุการสภาเทศบาลฯ  ทีเ่คารพ ทุกท่าน องค์ประชุมครบ จะขอมตทิี่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลฯ  

ท่านใด  เห็นชอบอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2565 เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์

ส านักงาน เครื่องสแกนลายนิ้วมอืชนิดบันทึกเวลาเข้าออกงาน  จ านวน  

/6 เครื่อง ๆ ละ 11,900  บาท… 
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6  เครื่อง ๆ ละ  11,900  บาท  รวมเป็นเงิน  71,400  บาท  หน่วยงาน  กอง

การศึกษา หรือไม่  โปรดยกมือ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด  ไม่เห็นชอบ

อนุมัตใิห้โอนเงนิงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  เพื่อ

ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ฯ รายการดังกล่าว  หน่วยงาน กองการศึกษา 

โปรดยกมอื 
 

มติท่ีประชุม              -เห็นชอบอนุมัติ                  จ านวน       16     เสียง 

     -ไม่เห็นชอบอนุมัติ  จ านวน        -     เสียง 

     -งดออกเสียง   จ านวน        1      เสียง 

เป็นอันว่า  ที่ประชุมมีมติ  เห็นชอบอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณ

รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

งบลงทุน  หมวดครุภัณฑ์ส านักงาน  เครื่องสแกนลายนิ้วมือชนิดบันทึกเวลา

เข้าออกงาน จ านวน  6 เครื่อง ๆ ละ 11,900 บาท รวมเป็นเงิน 71,400 บาท  

หนว่ยงาน  กองการศกึษา 
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์        5.14 ญัตติ เพื่อพิจารณาขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 

ประธานสภาเทศบาลฯ งบประมาณ  พ.ศ. 2565  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  งบลงทุน  หมวด

ครุภัณฑ์ส านักงาน  โต๊ะท างาน (แบบเข้ามุม) จ านวน 2 ตัว ๆ ละ 9,500  

บาท  รวมเป็นเงิน  19,000  บาท  หนว่ยงาน กองการศกึษา   

 (เอกสารญัตติที่  5.14) 

(ผู้เสนอญัตติ  นายเสรี   เรอืงกาญจน์   นายกเทศมนตรี)   

     -เชญิผูบ้ริหารฯ  ชีแ้จง 
 

นายศรัณย์พล   ลีฬหาวงศ์  เรียน  ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลฯ   ทุกท่าน 

รองนายกเทศมนตรฯี              กระผม  นายศรัณย์พล   ลฬีหาวงศ ์  รองนายกเทศมนตรีเมอืงสะเตงนอก 

ด้วยกองการศึกษาเทศบาลเมืองสะเตงนอก   มีความประสงค์ขออนุมัติโอน

เงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565   ไปตั้งจ่ายเป็น

รายการใหม่  โต๊ะท างาน (แบบเข้ามุม)  ดังนี้ 

โอนลด  จาก แผนงานการศึกษา  งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 

หมวด ค่าใช้สอย   ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งจ่ายจากเงิน

รายได้ ตามเทศบัญญัติฯ หน้า 45/142  เพื่อรองรับบุคลากรที่จะเพิ่มขึ้น

เพื่อให้การปฏิบัติราชการมปีระสิทธิภาพ และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดังนี้ 

-งบประมาณที่อนุมัติ  จ านวน      491,000    บาท 

     -งบประมาณก่อนโอน  จ านวน      352,600    บาท 
 

/-จ านวนเงินที่โอนลด… 
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     -จ านวนเงินที่โอนลด  จ านวน        19,000    บาท 

     -จ านวนเงินหลังโอน  จ านวน      333,600    บาท 

โอนเพิ่ม  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผน งานการศึกษา  งาน บริหาร

ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์ส านักงาน  โต๊ะ

ท างาน (แบบเข้ามุม)  ดังนี้  

-งบประมาณที่อนุมัติ  จ านวน          0.00    บาท 

     -งบประมาณก่อนโอน  จ านวน          0.00    บาท 

     -จ านวนเงินที่โอนเพิ่ม  จ านวน       19,000    บาท 

     -จ านวนเงินหลังโอน  จ านวน       19,000    บาท 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะท างาน (แบบเข้ามุม) จ านวน 2 ตัว ๆ ละ 

9,500  บาท  รวมเป็นเงิน  19,000  บาท ตามรายละเอียดที่เทศบาลก าหนด

ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์  โดยใช้ราคาในท้องถิ่น หรือราคาที่จัดซื้อได้

อย่างประหยัด  ตั้งจา่ยจากเงินรายได้   

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563  หมวด 4 การโอนและแก้ไข

เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 จงึน าเรียนเสนอเพื่อพิจารณา ขอบคุณครับ 
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์        สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีข้ออภิปราย หรือข้อเสนอแนะอื่น ๆ  ขอเชิญ  

ประธานสภาเทศบาลฯ  หากไม่มี  เชญิเลขานุการสภาฯ 
 

นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะมิ  เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ  

เลขานุการสภาเทศบาลฯ  ทีเ่คารพ ทุกท่าน  องค์ประชุมครบ จะขอมตทิี่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลฯ  

ท่านใด  เห็นชอบอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2565  เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  งบลงทุน  หมวดครุภัณฑ์

ส านักงาน  โต๊ะท างาน (แบบเข้ามุม)จ านวน 2 ตัว ๆ ละ 9,500 บาท  รวม

เป็นเงิน  19,000  บาท  หน่วยงาน  กองการศึกษา หรือไม่  โปรดยกมือ  

สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด  ไม่ เห็นชอบอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณ

รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ฯ 

รายการดังกล่าว  หนว่ยงาน กองการศกึษา โปรดยกมอื 
 

มติท่ีประชุม              -เห็นชอบอนุมัติ                  จ านวน       16     เสียง 

     -ไม่เห็นชอบอนุมัติ  จ านวน        -     เสียง 

     -งดออกเสียง   จ านวน        1      เสียง 
 

/เป็นอันว่า  ที่ประชุมมมีติ… 
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เป็นอันว่า  ที่ประชุมมีมติ  เห็นชอบอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณ

รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

งบลงทุน  หมวดครุภัณฑ์ส านักงาน  โต๊ะท างาน (แบบเข้ามุม)จ านวน 2 ตัว ๆ 

ละ 9,500 บาท  รวมเป็นเงิน  19,000  บาท  หนว่ยงาน  กองการศกึษา 
 

นายอดุลย์   แวโวะ          5.15  ญัตติ เพื่อพิจารณาขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 

รองประธานสภาฯปฏิบัติหน้าที่ งบประมาณ  พ.ศ. 2565  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  งบลงทุน  หมวด 

ประธานสภาเทศบาลฯ ครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอี้ท างาน  จ านวน  2  ตัว ๆ ละ 5,000 บาท  รวม

เป็นเงนิ  10,000 บาท  หน่วยงาน กองการศกึษา  (เอกสารญัตติที่  5.15) 

(ผู้เสนอญัตติ  นายเสรี   เรอืงกาญจน์   นายกเทศมนตรี) 
 

นายศรัณย์พล   ลีฬหาวงศ์  เรียน  ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลฯ   ทุกท่าน 

รองนายกเทศมนตรฯี              กระผม  นายศรัณย์พล   ลฬีหาวงศ ์  รองนายกเทศมนตรีเมอืงสะเตงนอก 

ด้วยกองการศึกษาเทศบาลเมืองสะเตงนอก   มีความประสงค์ขออนุมัติโอน

เงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565   ไปตั้งจ่ายเป็น

รายการใหม่  เก้าอีท้ างาน  ดังนี้ 

โอนลด  จาก แผนงานการศึกษา  งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 

หมวด ค่าใช้สอย   ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งจ่ายจากเงิน

รายได้  ตามเทศบัญญัติฯ  หน้า 45/142  เพื่อรองรับบุคลากรที่จะเพิ่มขึ้น

เพื่อให้การปฏิบัติราชการมปีระสิทธิภาพ และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดังนี้ 

-งบประมาณที่อนุมัติ  จ านวน      491,000    บาท 

     -งบประมาณก่อนโอน  จ านวน      333,600    บาท 

     -จ านวนเงินที่โอนลด  จ านวน        10,000    บาท 

     -จ านวนเงินหลังโอน  จ านวน      323,600    บาท 

โอนเพิ่ม  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผน งานการศึกษา  งาน บริหาร

ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์ส านักงาน  เก้าอี้

ท างาน  ดังนี้ 

-งบประมาณที่อนุมัติ  จ านวน          0.00    บาท 

     -งบประมาณก่อนโอน  จ านวน          0.00    บาท 

     -จ านวนเงินที่โอนเพิ่ม  จ านวน       10,000    บาท 

     -จ านวนเงินหลังโอน  จ านวน       10,000    บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ท างาน  จ านวน 2 ตัว ๆ ละ 5,000  บาท  

รวมเป็นเงิน  10,000  บาท ตามรายละเอียดที่เทศบาลก าหนดไม่มีในราคา 

/มาตรฐานครุภัณฑ์... 
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มาตรฐานครุภัณฑ์  โดยใช้ราคาในท้องถิ่น หรือราคาที่จัดซื้อได้อย่าง

ประหยัด  ตัง้จ่ายจากเงินรายได้   

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563  หมวด 4 การโอนและแก้ไข

เปลี่ยนแปลงงบประมาณ  ข้อ 27 จึงน าเรียนเสนอเพื่อพิจารณา ขอบคุณ

ครับ 
 

นายอดุลย์   แวโวะ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มขี้ออภิปราย หรอืข้อเสนอแนะอื่น ๆ  ขอเชญิ       

รองประธานสภาฯปฏิบัติหน้าที่ หากไม่มี  ขอปิดอภปิราย  เชิญเลขานุการสภาฯ 

ประธานสภาเทศบาลฯ   
 

นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะมิ  เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ  

เลขานุการสภาเทศบาลฯ  ทีเ่คารพ ทุกท่าน องค์ประชุมครบ จะขอมตทิี่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลฯ  

ท่านใด  เห็นชอบอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2565  เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  งบลงทุน  หมวดครุภัณฑ์

ส านักงาน เก้าอี้ท างาน  จ านวน 2 ตัว ๆ ละ 5,000 บาท  รวมเป็นเงิน  

10,000  บาท  หน่วยงาน  กองการศึกษา หรือไม่  โปรดยกมือ  สมาชิกสภา

เทศบาลฯ ท่านใด  ไม่เห็นชอบอนุมัตใิห้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ  พ.ศ. 2565  เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ฯ รายการดังกล่าว  

หนว่ยงาน กองการศกึษา โปรดยกมอื 
 

มติท่ีประชุม              -เห็นชอบอนุมัติ                  จ านวน       16     เสียง 

     -ไม่เห็นชอบอนุมัติ  จ านวน        -     เสียง 

     -งดออกเสียง   จ านวน        1      เสียง 

เป็นอันว่า  ที่ประชุมมีมติ  เห็นชอบอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณ

รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

งบลงทุน  หมวดครุภัณฑ์ส านักงาน  เก้าอี้ท างาน จ านวน 2 ตัว ๆ ละ 5,000 

บาท  รวมเป็นเงิน  10,000  บาท  หนว่ยงาน  กองการศึกษา 
 

นายอดุลย์   แวโวะ  5.16  ญัตติ เพื่อพิจารณาขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี     

รองประธานสภาฯปฏิบัติหน้าที่ งบประมาณ  พ.ศ. 2565   งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์ส านักงาน  

ประธานสภาเทศบาลฯ  รายการ  เก้าอี้ท างาน  จ านวนเงนิ  7,000  บาท  หนว่ยงาน   

กองสาธารณสุข      (เอกสารญัตติที่  5.16) 

(ผู้เสนอญัตติ  นายเสรี   เรอืงกาญจน์   นายกเทศมนตรี) 

     -เชญิผูบ้ริหารฯ ชีแ้จง  
/นายเสรี   เรืองกาญจน…์ 
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นายเสรี   เรืองกาญจน์  เรียน  ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลฯ   ทุกท่าน 

นายกเทศมนตรีฯ               กระผม  นายเสรี   เรืองกาญจน์   นายกเทศมนตรเีมืองสะเตงนอก จะให้ 

    เจ้าหน้าที่ช้ีแจงแทน 
 

นายอดุลย์   แวโวะ  เชญิ ฝุายสาธารณสุข 

รองประธานสภาฯปฏิบัติหน้าที่   

ประธานสภาเทศบาลฯ 

 

นางไลย์ลา   เบ็ญฤทธิ์  เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลฯ  คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ 

นวก.สุขาภบิาล ช านาญการ ที่เคารพ ทุกท่าน ดิฉัน นางไลย์ลา  เบ็ญฤทธิ์  นวก.สุขาภิบาล ช านาญการ 

    รักษาราชการแทนผุ้อ านวยการกองสาธารณสุข   กองสาธารณสุข  มีความ

    ประสงค์ขอโอนงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565    

    งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน  รายการ เก้าอี้ท างาน จ านวนเงิน  

    7,000  บาท  เนื่องจากจ าเป็นต้องจัดซื้อเก้าอี้ท างาน เพื่อรองรับข้าราชการ

    สายบริหารโอนย้ายมารับต าแหน่งใหม่  ดังนี้ 

โอนลด  จาก แผนงานเคหะและชุมชน  งาน ก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

งบด าเนินงาน หมวด ค่าใช้สอย   ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้ง

จา่ยจากเงินรายได้ ตามเทศบัญญัติฯ  หน้า 119/142  ดังนี้ 

-งบประมาณที่อนุมัติ  จ านวน      7,762,200    บาท 

     -งบประมาณก่อนโอน  จ านวน      3,644,502    บาท 

     -จ านวนเงินที่โอนลด  จ านวน            7,000    บาท 

     -จ านวนเงินหลังโอน  จ านวน      3,637,502    บาท 

โอนเพิ่ม  ในแผนงานสาธารณสุข  งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข   

งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์ส านักงาน  เก้าอี้ท างาน  ตามเทศบัญญัติฯ  

หนา้ 80/142  ดังนี้ 

-งบประมาณที่อนุมัติ  จ านวน            7,000     บาท 

     -งบประมาณก่อนโอน  จ านวน            7,000     บาท 

     -จ านวนเงินที่โอนเพิ่ม  จ านวน            7,000     บาท 

     -จ านวนเงินหลังโอน  จ านวน           14,000     บาท 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563  หมวด 4 การโอนและแก้ไข

เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 จงึน าเรียนเสนอเพื่อพิจารณา ขอบคุณค่ะ 
 

 

/นายอดุลย์   แวโวะ... 
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นายอดุลย์   แวโวะ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มขี้ออภิปราย หรอืข้อเสนอแนะอื่น ๆ  ขอเชญิ       

รองประธานสภาฯปฏิบัติหน้าที่ หากไม่มี  ขอปิดอภปิราย  เชิญเลขานุการสภาฯ 

ประธานสภาเทศบาลฯ   
 

นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะมิ  เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ  

เลขานุการสภาเทศบาลฯ  ทีเ่คารพ ทุกท่าน องค์ประชุมครบ จะขอมตทิี่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลฯ  

    ท่านใด  เห็นชอบอนุมัติใหโ้อนเงนิงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  

    พ.ศ. 2565 งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑส์ านักงาน  รายการ  เก้าอี้ท างาน  

    จ านวนเงิน  7,000  บาท หน่วยงาน  กองสาธารณสุข หรอืไม่  โปรดยกมอื  

    สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด ไมเ่ห็นชอบอนุมัตใิห้โอนเงนิงบประมาณ 

    รายจ่ายฯ  รายการดังกล่าว  หนว่ยงาน กองสาธารณสุข โปรดยกมอื 
 

มติท่ีประชุม              -เห็นชอบอนุมัติ                  จ านวน       16     เสียง 

     -ไม่เห็นชอบอนุมัติ  จ านวน        -     เสียง 

     -งดออกเสียง   จ านวน        1      เสียง 

เป็นอันว่า  ที่ประชุมมีมติ  เห็นชอบอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณ

รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์

ส านักงาน  รายการ  เก้าอี้ท างาน  จ านวนเงิน  7,000  บาท  หน่วยงาน  

กองสาธารณสุข 

   

นายอดุลย์   แวโวะ  5.17  ญัตติเพื่อพิจารณาขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง รอง

ประธานสภาฯปฏิบัติหน้าที่ งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  แผนงาน 

ประธานสภาเทศบาลฯ  สาธารณสุข  งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  งบลงทุน    

    ค่าครุภัณฑ์   ครุภัณฑส์ านักงาน  รายการ เก้าอี้ท างาน  หนว่ยงาน   

    กองสาธารณสุข    (เอกสารญัตติที่  5.17) 

(ผู้เสนอญัตติ  นายเสรี   เรอืงกาญจน์   นายกเทศมนตรี) 

     -เชญิผูบ้ริหารฯ ชีแ้จง  
 

นายเสรี   เรืองกาญจน์  เรียน  ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลฯ  ทุกท่าน 

นายกเทศมนตรีฯ               กระผม  นายเสรี   เรืองกาญจน์   นายกเทศมนตรเีมืองสะเตงนอก ต่อเนื่อง

    จากญัตติที่ 5.16 จึงต้องมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชีแ้จงงบประมาณด้วย  

    ดังนี้ 

    จากข้อความเดิม  

    -เก้าอีท้ างาน  จ านวน  7,000  บาท  เพื่อจา่ยเป็นค่าจัดซื้อเก้าอีท้ างาน  

    จ านวน  2 ตัว ๆละ 3,500  บาท รายละเอียดตามที่เทศบาลก าหนด ไม่ม ี  
/ในราคามาตรฐานครุภัณฑ.์.. 
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    ในราคามาตรฐานครุภัณฑ ์ โดยใช้ราคาในท้องถิ่น หรอืราคาที่ซื้อได้อย่าง 

    ประหยัด  ตัง้จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาหา้ปี (2561-2565) 

    หนา้ 448  ข้อ 7   

    เป็นข้อความใหม่ 

    -เก้าอีท้ างาน   จ านวน  14,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอีท้ างาน  

    จ านวน  4 ตัว ๆละ 3,500  บาท รายละเอียดตามที่ เทศบาลก าหนด ไม่มี 

    ในราคามาตรฐานครุภัณฑ ์ โดยใช้ราคาในท้องถิ่น หรอืราคาที่ซื้อได้อย่าง 

    ประหยัด ตั้งจา่ยจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาหา้ปี (2561-2565)  

    หนา้ 448  ข้อ 7 

     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วา่ด้วยวิธีการงบประมาณของ 

    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2563  หมวด 4  การโอนและแก้ไข 

    เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 29 จงึน าเรียนเสนอเพื่อพิจารณา ขอบคุณครับ 
  

นายอดุลย์   แวโวะ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มขี้ออภิปราย หรอืข้อเสนอแนะอื่น ๆ  ขอเชญิ       

รองประธานสภาฯปฏิบัติหน้าที่ หากไม่มี  ขอปิดอภปิราย  เชิญเลขานุการสภาฯ 

ประธานสภาเทศบาลฯ   
 

นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะมิ  เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ  

เลขานุการสภาเทศบาลฯ  ทีเ่คารพ ทุกท่าน เป็นญัตติตอ่เนื่อง องค์ประชุมครบ จะขอมตทิี่ประชุม  

    สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด  เห็นชอบอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง

    งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  แผนงานสาธารณสุข  

    งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์

    ส านักงาน  รายการ  เก้าอี้ท างาน  หน่วยงาน  กองสาธารณสุข  หรอืไม่  

    โปรดยกมือ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด ไม่เห็นชอบอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยน

    แปลงค าชี้แจงงบประมาณฯ  รายการดังกล่าว  หน่วยงาน  กองสาธารณสุข 

    โปรดยกมอื 
 

มติท่ีประชุม              -เห็นชอบอนุมัติ                  จ านวน       16     เสียง 

     -ไม่เห็นชอบอนุมัติ  จ านวน        -     เสียง 

     -งดออกเสียง   จ านวน        1      เสียง 

เป็นอันว่า  ที่ประชุมมีมติ  เห็นชอบอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค า

ชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  แผนงาน 

สาธารณสุข  งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  งบลงทุน           

ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์ส านักงาน  รายการ เก้าอี้ท างาน  หน่วยงาน  กอง

สาธารณสุข 
/นายอดุลย์   แวโวะ... 



           -43- 
 

นายอดุลย์   แวโวะ  5.18  ญัตติ  เพื่อพิจารณาขออนุมัติโอนเพิ่มงบประมาณรายจ่าย 

รองประธานสภาฯปฏิบัติหน้าที่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์

ประธานสภาเทศบาลฯ  ส านักงาน  รายการ  โต๊ะท างาน   จ านวนเงิน  6,000  บาท  หน่วยงาน  

    กองสาธารณสุข      (เอกสารญัตติที่  5.18) 

    (ผู้เสนอญัตติ  นายเสรี   เรอืงกาญจน์   นายกเทศมนตรี) 

     -เชญิผูบ้ริหารฯ ชีแ้จง  
 

นายเสรี   เรืองกาญจน์  เรียน  ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลฯ   ทุกท่าน 

นายกเทศมนตรีฯ               กระผม  นายเสรี   เรืองกาญจน์   นายกเทศมนตรีเมอืงสะเตงนอก  จะให้ 

    รองปลัด ชีแ้จงแทน 
 

นายอดุลย์   แวโวะ  เชญิ รองปลัดเทศบาลฯ 

รองประธานสภาฯปฏิบัติหน้าที่   

ประธานสภาเทศบาลฯ 

 

นางนุชนาฎ   จันทร์ขุน  เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลฯ  คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ 

รองปลัดเทศบาลฯ     ที่เคารพ ทุกท่าน ดิฉัน นางนุชนาฎ  จันทร์ขุน  รองปลัดเทศบาลฯ ด้วยกอง

    สาธารณสุข มคีวามประสงค์ขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  

    พ.ศ. 2565  งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน  รายการ โต๊ะท างาน 

    จ านวนเงิน  6,000  บาท  เนื่องจากจ าเป็นต้องจัดซื้อโต๊ะท างาน เพื่อรองรับ

    ข้าราชการสายบริหารโอนย้ายมารับต าแหน่งใหม่  ดังนี้ 

โอนลด  จาก แผนงานเคหะและชุมชน  งาน ก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

งบด าเนินงาน หมวด ค่าใช้สอย   ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้ง

จา่ยจากเงินรายได้ ตามเทศบัญญัติฯ  หน้า 119/142  ดังนี้ 

-งบประมาณที่อนุมัติ  จ านวน      7,762,200    บาท 

     -งบประมาณก่อนโอน  จ านวน      3,637,502    บาท 

     -จ านวนเงินที่โอนลด  จ านวน            6,000    บาท 

     -จ านวนเงินหลังโอน  จ านวน      3,631,502    บาท 

โอนเพิ่ม  ในแผนงานสาธารณสุข  งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข   

งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์ส านักงาน  โต๊ะท างาน  ตามเทศบัญญัติฯ  

หนา้ 80/142  ดังนี้ 

-งบประมาณที่อนุมัติ  จ านวน          12,000     บาท 

     -งบประมาณก่อนโอน  จ านวน            6,000     บาท 

 

/-จ านวนเงินที่โอนเพิ่ม… 
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     -จ านวนเงินที่โอนเพิ่ม  จ านวน            6,000     บาท 

     -จ านวนเงินหลังโอน  จ านวน           18,000     บาท 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563  หมวด 4 การโอนและแก้ไข

เปลี่ยนแปลงงบประมาณ  ข้อ 27 จงึน าเสนอเพื่อพิจารณา ขอบคุณค่ะ 
 

นายอดุลย์   แวโวะ   เชญินายกเทศมนตรีฯ 

รองประธานสภาฯปฏิบัติหน้าที่   

ประธานสภาเทศบาลฯ 

 

นายเสรี   เรืองกาญจน์  เรียน  ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลฯ   ทุกท่าน 

นายกเทศมนตรีฯ               กระผม นายเสรี  เรืองกาญจน์   นายกเทศมนตรเีมืองสะเตงนอก ขอเพิ่มเติม 

    โอนเพื่อรองรับข้าราชการ ที่จะย้ายมา เทศบาลเมืองสะเตงนอก เรามีเข้ามา

    ติดตอ่สอบถามทุกสัปดาห์  สอบถามเหตุผลวา่ ท าไมจึงอยากย้ายมาที่นี่ ทุก

    คนตอบเป็นเสียงเดียวว่า สะเตงนอก ปลอดภัยแล้ว วันที่ 1 มนีาคม ก็จะมา

    อีกหลายคน 
 

นายอดุลย์   แวโวะ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มขี้ออภิปราย หรอืข้อเสนอแนะอื่น ๆ  ขอเชญิ       

รองประธานสภาฯปฏิบัติหน้าที่ หากไม่มี  ขอปิดอภปิราย  เชิญเลขานุการสภาฯ 

ประธานสภาเทศบาลฯ   
 

นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะมิ  เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ  

เลขานุการสภาเทศบาลฯ  ทีเ่คารพ ทุกท่าน องค์ประชุมครบ จะขอมตทิี่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลฯ  

    ท่านใด  เห็นชอบอนุมัติใหโ้อนเงนิงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  

    พ.ศ. 2565 งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑส์ านักงาน  รายการ  โต๊ะท างาน  

    จ านวนเงิน  6,000  บาท หน่วยงาน  กองสาธารณสุข หรอืไม่  โปรดยกมอื  

    สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด ไม่เห็นชอบอนุมัตใิห้โอนเงนิงบประมาณ 

    รายจ่ายฯ  รายการดังกล่าว  หนว่ยงาน กองสาธารณสุข โปรดยกมอื 
 

มติท่ีประชุม              -เห็นชอบอนุมัติ                  จ านวน         14     เสียง 

     -ไม่เห็นชอบอนุมัติ  จ านวน        -     เสียง 

     -งดออกเสียง   จ านวน        1      เสียง 

เป็นอันว่า  ที่ประชุมมีมติ  เห็นชอบอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณ

รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์

ส านักงาน  รายการ  โต๊ะท างาน  จ านวนเงิน  6,000  บาท  หน่วยงาน  กอง

สาธารณสุข 

/นายอดุลย์   แวโวะ... 
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นายอดุลย์   แวโวะ  5.19  ญัตติ เพื่อพิจารณาขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง 

รองประธานสภาฯปฏิบัติหน้าที่ งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงาน 

ประธานสภาเทศบาลฯ  สาธารณสุข   งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  งบลงทุน   

    ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์ส านักงาน   รายการ  โต๊ะท างาน   หนว่ยงาน   

กองสาธารณสุข  (เอกสารญัตติที่  5.19) 

(ผู้เสนอญัตติ  นายเสรี   เรอืงกาญจน์   นายกเทศมนตรี) 

     -เชญิผูบ้ริหารฯ ชีแ้จง  
 

นายเสรี   เรืองกาญจน์  เรียน  ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลฯ  ทุกท่าน 

นายกเทศมนตรีฯ               กระผม  นายเสรี   เรืองกาญจน์   นายกเทศมนตรเีมืองสะเตงนอก ต่อเนื่อง

    จากญัตติที่ 5.18  จงึตอ้งมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชีแ้จงงบประมาณด้วย 

    ดังนี้ 

    จากข้อความเดิม  

    -โต๊ะท างาน  จ านวน  12,000  บาท   เพื่อจา่ยเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะท างาน  

    ขนาด 4 ฟุต จ านวน  2 ตัว ๆ ละ 6,000  บาท  เป็นเงิน  12,000  บาท 

    รายละเอียดตามที่เทศบาลก าหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ ์ โดยใช้ 

    ราคาในท้องถิ่น  หรอืราคาที่ซื้อได้อย่างประหยัด  ตั้งจา่ยจากเงินรายได้  

    ปรากฏในแผนพัฒนาหา้ปี (2561-2565)  หนา้ 448  ขอ้ 6   

    เป็นข้อความใหม่ 

    -โต๊ะท างาน  จ านวน  18,000  บาท (แก้ไขตัวเลขจาก 12,000 บาท เป็น  

    จ านวน 18,000  บาท เนื่องจากบวกเลขผิด) เพื่อจา่ยเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะท างาน 

    ขนาด 4  ฟุต จ านวน  3 ตัว ๆ ละ 6,000  บาท  เป็นเงิน  18,000  บาท  

    รายละเอียดตามที่ เทศบาลก าหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์  โดยใช้

    ราคาในท้องถิ่น หรอืราคาที่ซื้อได้อย่างประหยัด ตั้งจา่ยจากเงินรายได้  

    ปรากฏในแผนพัฒนาหา้ปี (2561-2565)  หนา้ 448  ขอ้ 6 

     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ 

    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2563   หมวด  4  การโอนและแก้ไข 

    เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 29 จงึเรียนเสนอเพื่อพจิารณา ขอบคุณครับ 
  

นายอดุลย์   แวโวะ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มขี้ออภิปราย หรอืข้อเสนอแนะอื่น ๆ  ขอเชญิ       

รองประธานสภาฯปฏิบัติหน้าที่ หากไม่มี  ขอปิดอภปิราย  เชิญเลขานุการสภาฯ 

ประธานสภาเทศบาลฯ   
 

 

/นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะมิ... 
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นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะมิ  เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ  

เลขานุการสภาเทศบาลฯ  ทีเ่คารพ ทุกท่าน เป็นญัตติตอ่เนื่อง องค์ประชุมครบ จะขอมตทิี่ประชุม  

    สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด  เห็นชอบอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง

    งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  แผนงานสาธารณสุข  

    งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์

    ส านักงาน  รายการ โต๊ะท างาน  หน่วยงาน กองสาธารณสุข  หรือไม่ โปรด

    ยกมอื  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด ไม่เห็นชอบอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง 

    ค าชีแ้จงงบประมาณฯ  รายการดังกล่าว  หนว่ยงาน  กองสาธารณสุข  

    โปรดยกมอื 
 

มติท่ีประชุม              -เห็นชอบอนุมัติ                  จ านวน         14     เสียง 

     -ไม่เห็นชอบอนุมัติ  จ านวน        -     เสียง 

     -งดออกเสียง   จ านวน        1      เสียง 

เป็นอันว่า  ที่ประชุมมีมติ  เห็นชอบอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค า

ชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  แผนงาน 

สาธารณสุข  งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  งบลงทุน           

ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์ส านักงาน  รายการ โต๊ะท างาน  หน่วยงาน  กอง

สาธารณสุข 
 

นายอดุลย์   แวโวะ  5.20 ญัตติ   เพื่อพิจารณาขออนุมัติโอนลด งบประมาณรายจ่าย      

รองประธานสภาฯปฏิบัติหน้าที่ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  

ประธานสภาเทศบาลฯ  งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออีเล็กทรอนิกส์     

    เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล จ านวน  3 เครื่อง ๆ 

    ละ  22,000  บาท  เป็นเงิน  66,000  บาท  หน่วยงาน  กองสาธารณสุข     

    (เอกสารญัตติที่  5.20) 

    (ผู้เสนอญัตติ  นายเสรี   เรอืงกาญจน์   นายกเทศมนตรี) 

     -เชญิผูบ้ริหารฯ ชีแ้จง  
 

นายเสรี   เรืองกาญจน์  เรียน  ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลฯ   ทุกท่าน 

นายกเทศมนตรีฯ               กระผม  นายเสรี   เรืองกาญจน์   นายกเทศมนตรเีมืองสะเตงนอก จะให้ 

    รองปลัด ชี้แจงแทน 
 

นายอดุลย์   แวโวะ  เชญิ รองปลัดเทศบาลฯ 

รองประธานสภาฯปฏิบัติหน้าที่   

ประธานสภาเทศบาลฯ 

/นางนุชนาฎ   จันทร์ขุน… 
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นางนุชนาฎ   จันทร์ขุน  เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลฯ  คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ 

รองปลัดเทศบาลฯ     ที่เคารพ ทุกท่าน ดิฉัน นางนุชนาฎ  จันทร์ขุน  รองปลัดเทศบาลฯ เนื่องจาก

    กองสาธารณสุข  ได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง การแบ่งส่วนราชการ ท าให้

    มีผู้ปฏิบัติงานมากขึ้น ส่งผลใหค้รุภัณฑค์อมพิวเตอร์ มีไมเ่พียงพอต่อการ 

    ปฏิบัติงาน จงึมคีวามจ าเป็นต้องขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าป ี

    งบประมาณ  พ.ศ. 2565 เพื่อไปตั้งจา่ยในรายการใหม่ ดังนี้ 

โอนลด  จาก แผนงานเคหะและชุมชน  งาน ก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

งบด าเนินงาน หมวด ค่าใช้สอย   ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้ง

จา่ยจากเงินรายได้ ตามเทศบัญญัติฯ  หน้า 119/142  ดังนี้ 

-งบประมาณที่อนุมัติ  จ านวน      7,762,200    บาท 

     -งบประมาณก่อนโอน  จ านวน      4,183,698    บาท 

     -จ านวนเงินที่โอนลด  จ านวน          66,000    บาท 

     -จ านวนเงินหลังโอน  จ านวน      4,117,698   บาท 

โอนเพิ่ม  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์ 

คอมพิวเตอร์หรืออีเล็กทรอนิกส์  เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก  ส าหรับงาน

ประมวลผล ตามเทศบัญญัติฯ  หน้า 80/142  ดังนี ้

-งบประมาณที่อนุมัติ  จ านวน             0.00     บาท 

     -งบประมาณก่อนโอน  จ านวน             0.00     บาท 

     -จ านวนเงินที่โอนเพิ่ม  จ านวน         66,000     บาท 

     -จ านวนเงินหลังโอน  จ านวน         66,000     บาท 

     เพื่อจา่ยเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพวิเตอร์โน้ตบุ๊ก  ส าหรับงาน 

    ประมวลผล จ านวน  3 เครื่อง ๆ ละ  22,000  บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

    เป็นจ านวนเงิน  66,000  บาท เพื่อรองรับข้าราชการสายบริหารโอนย้ายมา

    รับต าแหน่งใหม่ 

     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ 

    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2563   หมวด 4  การโอนและแก้ไข 

    เปลี่ยนแปลงงบประมาณ  ข้อ 27  จงึน าเสนอมาเพื่อพิจารณา ขอบคุณครับ 
       

นายอดุลย์   แวโวะ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มขี้ออภิปราย หรอืข้อเสนอแนะอื่น ๆ  ขอเชญิ  

รองประธานสภาฯปฏิบัติหน้าที่ นายเด๊ะซามัน   ยูโซ๊ะ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 3 

ประธานสภาเทศบาลฯ 
 

นายเด๊ะซามัน   ยูโซ๊ะ    เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลฯ  คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ 

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 3 ที่เคารพ ทุกท่าน  นายเด๊ะซามัน   ยูโซ๊ะ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 3 อยาก 
/สอบถามว่า… 
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    สอบถามว่า จ าเป็นที่ต้องซือ้เป็นคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กทั้งหมด 
 

นางนุชนาฎ   จันทร์ขุน  เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลฯ  คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ 

รองปลัดเทศบาลฯ     ที่เคารพ ทุกท่าน ดิฉัน นางนุชนาฎ  จันทร์ขุน  รองปลัดเทศบาลฯ ขอชี้แจง

    เพิ่มค่ะ เนื่องจากปัจจุบันนี้ การปฏิบัติราชการจะมีการติดตามงาน รายงาน

    ผล หรือการประชุมผ่านทางซูม  เวลาจัดประชุมก็จ าเป็นต้องใช้  เพื่อความ

    คล่องตัว และความรวดเร็วของการปฏิบัติงาน ผู้บริหารฯ ก็สามารถติดตาม

    ความคบืหนา้ของงานที่มอบหมายได้ตลอด 
 

นายอดุลย์   แวโวะ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มขี้ออภิปราย หรอืข้อเสนอแนะอื่น ๆ  ขอเชญิ       

รองประธานสภาฯปฏิบัติหน้าที่ หากไม่มี  ขอปิดอภปิราย  เชิญเลขานุการสภาฯ 

ประธานสภาเทศบาลฯ   
 

นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะมิ  เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ  

เลขานุการสภาเทศบาลฯ  ที่เคารพ ทุกท่าน  องค์ประชุมครบ จะขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

    ท่านใด  เห็นชอบอนุมัตใิห้โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

    2565  เพื่อไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่  งบลงทุน   ค่าครุภัณฑ ์  ครุภัณฑ ์

    คอมพิวเตอร์หรืออเีล็กทรอนิกส์  เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก  ส าหรับงาน 

    ประมวลผล จ านวน  3  เครื่อง ๆ ละ  22,000  บาท  เป็นเงิน  66,000 บาท  

    หนว่ยงาน  กองสาธารณสุข หรอืไม่โปรดยกมอื สมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใด 

    ไม่เห็นชอบอนุมัตใิห้โอนงบประมาณฯ เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่รายการ

    ดังกล่าว  หน่วยงาน กองสาธารณสุข โปรดยกมอื 
 

มติท่ีประชุม              -เห็นชอบอนุมัติ                  จ านวน         14     เสียง 

     -ไม่เห็นชอบอนุมัติ  จ านวน        -     เสียง 

     -งดออกเสียง   จ านวน        1      เสียง 

เป็นอันว่า  ที่ประชุมมมีติ  เห็นชอบอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  งบลงทุน   

ค่าครุภัณฑ์   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออีเล็กทรอนิกส์  เครื่องคอมพิวเตอร์

โน้ตบุ๊ก  ส าหรับงานประมวลผล จ านวน  3  เครื่อง ๆ ละ  22,000  บาท  

เป็นเงิน  66,000 บาท  หนว่ยงาน  กองสาธารณสุข 

 

ระเบียบวาระที่  6  เรื่อง อื่น ๆ 

นายอดุลย์   แวโวะ  6.1.  รายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการของเทศบาลเมอืงสะเตงนอก    

รองประธานสภาฯปฏิบัติหน้าที่ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 

ประธานสภาเทศบาลฯ   -เชญิหัวหนา้ส านักปลัด 

/นางนงเยาว์   ไชยมณี... 
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นางนงเยาว์   ไชยมณี  เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลฯ  คณะผูบ้ริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ 

หัวหนา้ส านักปลัด  ที่เคารพ ทุกท่าน ดฉิัน นางนงเยาว์   ไชยมณี  หัวหน้าส านักปลัด ขอรายงาน  

    ผลรายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการของเทศบาลเมืองสะเตงนอก 

    ประจ าปี งบประมาณ  พ.ศ. 2564  ตามเอกสารที่แนบ หนา้ 74 – 82 ดังนี ้

      สืบเนื่องจากกระทรวงมหาดไทยได้มขี้อเสนอแนะองค์กรปกครอง 

    ส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือที่ มท 0892.4 /ว 435 ลงวันที่ 14  กุมภาพันธ์ 2548 

    เรื่อง ขอแนะน าแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  ขององค์กร

    ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้องค์กรปกครองส่วนถิ่น ประเมินผลการปฏิบัติ

    ราชการ ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินการได้โดยการแต่งตั้ง

    คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์บริหารกิจการบ้านเมือง

    ที่ดขีององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น จ านวน 7 คน ประกอบด้วย  

   - ผูแ้ทนชุมชนภาคประชาชน ภาคชน จ านวน 2 คน 

   - ผูแ้ทนสมาชิกสภาท้องถิ่น  จ านวน 2 คน 

   - ผูท้รงคุณวุฒิ    จ านวน 2 คน 

   - ปลัดเทศบาล           เป็นกรรมการและเลขานุการ 

   - หัวหนา้ส านักปลัดเทศบาล         เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

   - และหัวหนา้ฝาุยบริหารทั่วไป         เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

   ส าหรับการคัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่น  ซึ่งเป็นคณะกรรมการฯ 

    ทีป่ระชุมสภาเทศบาลเมอืงสะเตงนอก  ได้มมีตทิี่ประชุมคัดเลือก  

    นายแวฮาซัน  แวหะยี สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ 1 และนายอดุลย์  แวโวะ 

    สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ 3 เมื่อคราวการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 

    ครั้งที่ 2  เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 และนายกเทศมนตรีเมือง    

    สะเตงนอก ได้มคี าสั่งแตง่ตัง้คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

    ของเทศบาลเมืองสะเตงนอก ตามหลักเกณฑแ์ละการบริหารกิจการ 

    บ้านเมืองที่ด ีตามค าสั่งที่ 333/2564  ลงวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2564   

    และค าสั่งแตง่ตัง้ประธานกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ 

    เทศบาลเมอืงสะเตงนอก ตามหลักเกณฑ์และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

    ตามค าสั่งที่ 431/2564 ลงวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2564 ซึ่งคณะกรรมการ 

    ประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลเมืองสะเตงนอกตามหลักเกณฑ์

    และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ีประกอบด้วย 

     1.นายภวูดล  ดลภาค  ผูท้รงคุณวุฒิ เป็น ประธานกรรมการ 

     2.นายดอรอเซะ สาอุ ผูแ้ทนชุมชนองค์กรภาคประชาชน    เป็น กรรมการ 

     3.นายนิลุกมาน  อัลอิดรสีี ผูแ้ทนชุมชนองค์กรภาคเอกชน เป็น กรรมการ 

/4.นายแวดาโอะ  หะยีสาเมาะ… 
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              4.นายแวดาโอะ  หะยีสาเมาะ  ผูท้รงคุณวุฒิ      เป็น กรรมการ 

              5.นายแวฮาซัน  แวหะยี   ผูแ้ทนสมาชิกสภาท้องถิ่น     เป็น กรรมการ 

              6.นายอดุลย์  แวโวะ       ผูแ้ทนสมาชิกสภาท้องถิ่น     เป็น กรรมการ 

              7.นายมาหะมะรอสีด ีอุชะมิ ปลัดเทศบาล    เป็น กรรมการและเลขานุการ 

              8. นางนงเยาว์  ไชยมณี  หัวหนา้ส านักปลัดเทศบาล เป็น ผู้ช่วยเลขานุการ 

              9.นางสาวธนทร เก้าเอี้ยน หัวหน้าฝาุยบริหารงานทั่วไป เป็นผช.เลขานุการ 

โดยคณะกรรมการดังกล่าวมีอ านาจและหน้าที่ 

  1. มีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลเมืองสะเตงนอก ตาม

 หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี ประกอบด้วย 4 ด้าน ดังนี ้

 (1) ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ (2) คุณภาพการบริการ (3) ความคุ้มค่าของ

 ภารกิจ (4) ความพึงพอใจของประชาชน 

2. คณะกรรมการมีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น ปี ละ 2 ครั้งแล้วเสนอผลการประเมินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ทราบเพื่อด าเนนิการปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรอืยุติด าเนนิการ 

 บัดนี้การประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2564 ของคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งได้ประเมินผลการปฏิบัติราชการ

ของเทศบาลเมืองสะเตงนอก  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เสร็จ 

เรียบร้อยแล้ว ขอรายงานให้ที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอกได้

รับทราบ ดังนี ้ 

   คณะกรรมการฯ ได้ประชุมไป 2 ครั้ง ครั้งแรก เมื่อวันที่ 7  กันยายน 

 พ.ศ. 2564 เพื่อพิจารณา คัดเลือกประธานคณะกรรมการ การก าหนด

 ประเด็น หัวข้อการประเมิน  การคณะกรรมการก าหนดรูปแบบการประเมิน 

 และการก าหนดกลุ่มผู้ประเมิน  ซึ่งคณะกรรมการได้ก าหนดการประเมินผล

 การปฏิบัติราชการของเทศบาลเมืองสะเตงนอก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

 2564 ประกอบด้วย ประเด็นหัวข้อการประเมนิ ดังนี้ 

 ส่วนที่ 1. งานที่ประเมิน  ประกอบด้วย 7 ด้าน  

    1. ด้านโครงสรา้งพื้นฐาน 

     (1) ถนน ทางเดิน ทางเท้า คูระบายน้ า 

     (2) ไฟฟูาสาธารณะ 

     (3) น้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค 

    2. ดา้นการพัฒนาคุณภาพชีวติ 

     (1) การจัดการศกึษาของท้องถิ่น 

     (2) การส่งเสริมสตรีและครอบครัว 

/(3) การส่งเสริม… 
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     (3) การส่งเสริมและพัฒนาคนพิการ ผูด้้อยโอกาส และคนไร้ที่พึ่ง 

     (4) การส่งเสริมผูสู้งอายุ 

     (5) การพัฒนาเด็กและเยาวชน 

     (6) การส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน 

     (7) การสง่เสริมการตลาด 

    3. ดา้นศลิปะ วัฒนาธรรม ศาสนา และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

     (1) การอนุรักษ์และส่งเสริมภูมปิัญญาท้องถิ่น 

     (2) การส่งเสริมศลิปะ ศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 

    4. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 

     (1) การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

     (2) การปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

     (3) การจัดระเบียบร้านค้า หาบเร่ แผงลอย 

    5. ดา้นการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ 

    สิ่งแวดล้อม 

     (1) การบริหารจัดการขยะ 

     (2) การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละเพิ่มพืน้ที่สีเขียว 

  6. ด้านการสาธารณสุข 

     (1) การส่งเสริมสุขภาพ การปูองกันและควบคุมโรคต่าง ๆ 

    7. ด้านการบริหารจัดการ 

     (1) การมีระบบและกลไกจัดการเรื่องรอ้งเรียนรอ้งทุกข์ 

     (2) การบริการประชาชนของสว่นราชการต่าง ๆ 

     (3) การบริหารจัดการปูองกันและการทุจริต 

     (4) การส่งเสริมบทบาทและการมสี่วนรว่มของภาคประชาชน 

     (5) การสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 

  ซึ่งแตล่ะประเด็นหัวข้อการประเมนิ จะประเมิน ผลสัมฤทธิ์ของ 

   ภารกิจคุณภาพการบริการ ความคุ้มค่าของภารกิจ และความพึงพอใจของ

   ประชาชน 

   2. การก าหนดรูปแบบการประเมิน คณะกรรมการไดก าหนดรูปแบบ

    การประเมนิผลปฏิบัติราชการของเทศบาลเมืองสะเตงนอก ประจ าปี 

    งบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้ 

  (1) โดยใช้รูปแบบประเมินในรูปแบบ Google ฟอร์ม ประกอบด้วย 

    ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ประเมนิ ประกอบด้วย เพศ  สถานะผู้ประเมิน อายุ 

    การศกึษา 
/ส่วนท่ี 2… 
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ส่วนที่ 2 หัวข้อการประเมิน  ซึ่งจะประเมินทั้งหมด 7 ด้าน แตล่ะดา้นก็จะประเมิน 

ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ  คุณภาพการบริการ  ความคุ้มค่าของภารกิจ และความ  

พึงพอใจของประชาชน 
 

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะการปฏิบัติราชการเทศบาลเมืองสะเตงนอก 

  (2) ก าหนดการใหค้ะแนนของผู้ประเมนิไว้ 5 ระดับ ประกอบด้วย  

   5,4,3,2,1 แลว้มาคิดผลการประเมินในรูปแบบร้อยละ 

   3. การก าหนดกลุ่มผู้ประเมินคณะกรรมการได้มีมติเอกฉันท์ก าหนด

   กลุ่มผู้ประเมนิ  3 คน ต่อกลุ่มผู้ประเมนิ จ านวน 13 หมู่บ้าน ค่าเปูาหมายขั้นต่ าอย่าง 

 น้อย 390 คน ประกอบด้วย 12 กลุ่ม ดังนี้ 

  1. กลุ่มผู้น าทางศาสนา (วัด มัสยิด) 

  2. กลุ่มผู้น าท้องที่ (ก านัน ผูใ้หญ่บ้าน ผูช่้วยผูใ้หญ่บ้าน) 

  3. หนว่ยงานภาครัฐ ตัวแทนส่วนราชการในพื้นที่ (เชน่ โรงเรียน  

   โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพ และส่วนราชการอื่น ๆ ในพืน้ที่) 

  4. กลุ่มเยาวชน 

  5. กลุ่มสตรี 

  6. กลุ่มอาชีพ  

  7. ภาคเอกชน (หา้งรา้น บริษัท ภาคธุรกิจตา่ง ๆ) 

  8. อสม. 

  9. ผู้สูงอายุ ผูพ้ิการ 

  10. ประชาชนทั่วไป 

  11. อื่น ๆ 

  12.และคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

 การประชุมครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เพื่อพิจารณาผลการ

ประเมินการปฏิบัติราชการของเทศบาลเมืองสะเตงนอก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2564  ผลการประเมินการปฏิบัติราชการของเทศบาลเมืองสะเตงนอก ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564  มีคนตอบแบบประเมินมา  404 คน สรุปได้ ดังนี้ 
 

 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

  เพศ              (ร้อยละ) 

     หญิง           60.14 

     ชาย        39.85 

 ข้อสังเกต จะเป็นเพศผู้หญิงตอบแบบประเมินมากกว่าผู้ชาย 
 

/สถานะผูป้ระเมิน… 
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สถานะผู้ประเมิน            (ร้อยละ) 

  1. กลุ่มผู้น าทางศาสนา (วัด มัสยิด)   6.93 

  2. กลุ่มผู้น าท้องที่ (ก านัน ผูใ้หญ่บ้าน ผูช่้วยผูใ้หญ่บ้าน) 3.96 

  3. หนว่ยงานภาครัฐ ตัวแทนส่วนราชการในพื้นที่ (เชน่ โรงเรียน    

     โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพและสว่นราชการอื่นๆในพืน้ที่)           10.89 

  4. กลุ่มเยาวชน               14.10 

  5. กลุ่มสตรี       2.47 

  6. กลุ่มอาชีพ                 6.93 

  7. ภาคเอกชน (หา้งรา้น บริษัท ภาคธุรกิจตา่ง ๆ)           10.64 

  8. อสม.         2.97 

  9. ผู้สูงอายุ ผูพ้ิการ      5.94 

  10. ประชาชนทั่วไป             28.46 

  11. อื่น ๆ                4.45 

  12. คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชของเทศบาลเมือง 

 สะเตงนอก         2.22 

 ข้อสังเกต กลุ่มเยาวชนให้ความส าคัญการตอบแบบประเมินอันดับสองรอง 

จากประชาชนทั่วไป แสดงใหเ้ห็นว่า กลุ่มเยาวชนให้ความสนใจในการตอบแบบ

ประเมินในครั้งนี้ 

  อายุ               (ร้อยละ)  

     18-20 ปี      13.86  

     21-25 ปี       7.42 

     26-30 ปี                9.15 

     31-35 ปี               14.60 

     36-40 ปี               12.37 

     41-45 ปี                8.16 

     46-50 ปี                  10.14 

     51-55 ปี                12.62 

     56-60 ปี                5.19 

     61 ปีขึ้นไป                6.43 

    ข้อสังเกต อายุ 18-20 ปี ให้ความส าคัญในการตอบแบบประเมินเป็นอันดับ

   สองรองจากอายุ 31-35 ปี แสดงให้เห็นว่า เด็กเยาวชนให้ความสนใจในการตอบแบบ 

   ประเมินในครั้งนี้ 

 

/การศกึษา… 
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การศึกษา       (ร้อยละ) 

     ประถมศึกษา (ป.6)     5.19 

     มัธยมศกึษาตอนต้น (ม.3)    5.44 

     มัธยมศกึษาตอนปลาย (ม.6)           22.52 

     ปวช.       6.68 

     ปวส.               10.64 

     ปริญญาตรี              40.09 

     ปริญญาโท        3.46 

     ปริญญาเอก      0.99 

     อื่น ๆ นอกจากนี้     4.95 

    ข้อสังเกต ระดับการศกึษาของผู้ท าแบบประเมิน  ระดับการศกึษาปริญญาตรี   

มีผู้ตอบแบบประเมินมากที่สุด แสดงใหเ้ห็นว่า คนต าบลสะเตงนอก เป็นคนมีความรู้ 

มีการศกึษาสูง 

  ส่วนที่ 2  ผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลเมือง 

 สะเตงนอกประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส่วนที่ 2 การประเมินในแต่ละด้าน 

  ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะของประเมินผลปฏิบัติราชการของเทศบาลเมือง

  สะเตงนอก สรุปได้ ดังน้ี 

   1. การตั้งวอลร์รูม เพื่อการวางแผนการจัดระบบการระบายน้ าของ

    เทศบาล โดยให้มีคณะท างานที่มีความเช่ียวชาญการระบายน้ าจากภายนอก 

    การบริการจัดการคูระบายน้ าให้มปีระสิทธิภาพ  ให้เทศบาลแตง่ตัง้ 

    คณะท างานที่มีความเชี่ยวชาญด้านระบบการระบายน้ าจากภายในและ 

    ภายนอก 

   2. การส่งเสริมการกีฬา และสถานที่พักผอ่นหย่อนใจ เชน่  

   สวนสาธารณะให้มากขึ้น 

   3. การดูแลปัญหายาเสพติดในเขตบริการและและการแก้ไขปัญหา

    การลักขโมยในพืน้ที่รับผดิชอบ 

   4. การจัดการระบบไฟฟูาสาธารณะและแหลง่ชุมชนในทั่วถึงและ 

   มาตรฐาน 

   5. การจัดระเบียบการเลีย้งวัว  ให้มีการการควบคุมดูแลการเลี้ยงบน

    ถนน และเข้าไปรวบกวนพืน้ที่สว่นบุคคล และการดูแลรักษาความสะอาดของ

    ถนนใหส้ะอาดเรียบร้อย 

   6.การเพิ่มสัญญาณไฟจราจร/ทางมา้ลาย โดยเฉพาะหนา้  

   สถานศกึษาที่มรีถพลุกพล่าน 

/7. การแก้ไขปัญหา… 
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   7. การแก้ไขปัญหาการขายของบนทางเท้า และถนน การบริการ 

    น้ าประปา แก้ไขปัญหามาตรฐานถนนบาทวิถีสายหลักที่จะสร้างควรกว้างไม่

    น้อยกว่า 2.00 เมตร 

   8. การแก้ไขปัญหาความล่าช้าเรื่องงบประมาณอาหารกลางวันของ

    โรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล 

   9. การแก้ไขปัญหา เรื่อง ความสะอาดและการบริหารระบบการ 

   จัดเก็บขยะให้มปีระสิทธิภาพ 

   10. การปรับปรุงถนนสายต่าง ๆ ถนนในซอย ทางเท้าในเขตต าบล 

  สะเตงนอก ที่เสื่อมสภาพ เป็นหลุมเป็นบ่อ หรอืซอยที่มโีครงการขึน้ บ้าน 

    จัดสรร ระบบคูระบายน้ า ระบบไฟฟูาส่องสว่างในซอยใหเ้พียงพอใหไ้ด้ 

    มาตรฐาน 

   11. การปรับปรุงภูมิทัศน ์และการพัฒนาสาธารณูปโภคให้ทั่วถึง และ

    เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม การให้ความส าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

    ประชาชน และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่าง ๆ ให้ทั่วถึงและ       

    วงกว้าง 

   12. หน่วยงานเทศบาลเมอืงสะเตงนอก ที่ได้รับเรื่องรอ้งทุกข์ 

    ร้องเรียนแล้ว ให้ด าเนินการโดยทันที เนื่องจากการผู้ร้องทุกข์ร้องเรียนมา   

    มีความเดือดร้อนให้เทศบาล ด าเนินการแก้ไขโดยทันที ไม่ควรทิ้งระยะเวลา

    ให้นาน 

   13. ให้เทศบาลก าชับสมาชิกสภาเทศบาลในพื้นที่รับผดิชอบดูแล 

    ประชาชนให้ทั่วถึง รวมทั้งการสร้างความโปร่งใสของหน่วยงาน การบริหาร

    จัดการที่เท่าเทียมกัน  มีความเสมอภาค  รวมทั้ง การสื่อสาร และการรับรู้

    ข้อมูลข่าวสารตา่ง ๆ ของเทศบาลให้มปีระสิทธิภาพ การกระตอืรอืร้นของ 

    เจ้าหน้าที่เทศบาล  ในการแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนอย่างแท้จริง 

    รวมทั้ง ให้ประชาชนเข้ามามีสว่นร่วมในด้านต่าง ๆ ของเทศบาล 

     ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 

   1. ให้เทศบาลเมืองสะเตงนอก น าผลการประเมินการปฏิบัติราชการ

    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทั้งหมดน าไปวิเคราะหแ์ก้ไขข้อพร่องใน 

    ประเด็นต่าง ๆ ที่ตอ้งพัฒนาเทศบาลเมอืงสะเตงนอกในอนาคต 

   2. ใหเ้ทศบาลเมอืงสะเตงนอก วางแผนในเรื่อง ของบาทวิถีส าหรับ

    ทางเท้าในการจัดระเบียบถนนใหม้ีทางเท้าซึ่งควรมีความกว้างทางเท้าไม่นอ้ย    

    กว่า 2.00 เมตร เช่น ถนนหน้าเทศบาลเมอืงสะเตงนอก ซึ่งเทศบาลเมือง  

    สะเตงนอก สามารถวางแผนด าเนนิการได้อยู่ถ้าปล่อยไว้ในอนาคตการของ

    ขอคืนทางทางจะท าได้ยาก                                  /จึงเรียนมาเพื่อรายงาน… 
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     จงึเรียนมาเพื่อรายงานให้ที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก 

    ทราบ ขอบคุณค่ะ 
 

นายอดุลย์   แวโวะ  6.2 สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดมีเรื่อง อื่น ๆ  โปรดยกมอื    

รองประธานสภาฯปฏิบัติหน้าที่ ขอเชญิ นายอนันต์   ฮะ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2  

ประธานสภาเทศบาลฯ     
 

นายอนันต์   ฮะ   เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลฯ  คณะผูบ้ริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ 

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 ที่เคารพ ทุกท่าน  กระผม นายอนันต์   ฮะ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 ขอ 

    หารอืเกี่ยวกับการพิมพร์ายงานการประชุมสภาฯ มีขอ้กฎหมายก าหนด  

    หรอืไม่ว่า  จะต้องพิมพ์ทุกตัวอักษร 
 

นายอดุลย์   แวโวะ   6.3 สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดมีเรื่อง อื่น ๆ  โปรดยกมอื    

รองประธานสภาฯปฏิบัติหน้าที่ ขอเชญิ นายอุสมาน   มะแซ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 3 

ประธานสภาเทศบาลฯ     
 

นายอุสมาน   มะแซ  เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลฯ  คณะผูบ้ริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ 

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 3 ที่เคารพ ทุกท่าน  กระผม นายอุสมาน   มะแซ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 3 

    มีเรื่อง 2 – 3 เรื่อง อยากเสนอท่านประธานสภาฯ ไปยังผูบ้ริหาร 

    1. การขยายเขตไฟฟูา สายเมน ทุกเขตมคีวามจ าเป็นและต้องการมากขึน้ 

    2. การตดิตั้งโคมไฟ อยากใหเ้ทศบาลฯตั้งงบประมาณจัดซื้อโคมไฟมาไว้ที่ 

    เทศบาลฯ เมื่อชาวบ้านรอ้งเรียนมา จะได้ด าเนินการได้เร็วขึน้ 

    3. หนิคลุก อยากใหจ้ัดตัง้สถานที่เก็บทุกเขต เขตละ 1 จุด ปกติบ้านเรา  

    เดือนพฤศจิกายน-เดือนธันวาคม จะเป็นหนา้ฝน ถนนเป็นหลุม เป็นบ่อ  

    เพื่อให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ตอนนี้ ก็ยังไม่ได้

    ซ่อมแซมถนนที่เป็นหลุม เป็นบ่อเลย 
 

นายอดุลย์   แวโวะ   สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีเรื่อง อื่น ๆ  โปรดยกมอื  ถ้าไม่มี  เรื่องที ่

รองประธานสภาฯปฏิบัติหน้าที่ นายอนันต์  ฮะ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 สอบถาม จะให้เลขานุการสภาฯ 

ประธานสภาเทศบาลฯ  ชีแ้จง   
 

นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะมิ  เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ  

เลขานุการสภาเทศบาลฯ  ที่เคารพ ทุกท่าน เดิมเราก็ด าเนินการมาแบบนี้โดยตลอด และสมาชิกสภา

เทศบาลฯ ทุกท่าน บางท่านเข้ามาเป็นตัวแทนประชาชนก็อยากได้มีการ

น าเสนอปัญหาในที่ประชุมสภา  ต่อมามีหนังสือจากกรมฯ แจ้งแนวปฏิบัติมา

ว่า ต้องถอดบันทึกทุกถ้อยค าเลย เมื่อเกิดเป็นประเด็นปัญหา ก็สามารถ 

/ทราบและน ามาเป็นหลักฐาน... 
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ทราบและน ามาเป็นหลักฐานได้ว่า ผู้ใดเป็นผูก้ล่าวถ้อยค า ครับเป็นมาตรฐาน

ของงานเลขานุการสภาฯ ย่อไม่ได้ครับ 
 

นายอดุลย์   แวโวะ   สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดมีเรื่อง อื่น ๆ  โปรดยกมอื  ถ้าไม่มี   

รองประธานสภาฯปฏิบัติหน้าที่ ขอเชญิ นายกเทศมนตรีฯ ชีแ้จง 

ประธานสภาเทศบาลฯ   
 

นายเสรี   เรืองกาญจน์  เรียน  ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลฯ   ทุกท่าน 

นายกเทศมนตรีฯ               กระผม  นายเสรี   เรืองกาญจน์   นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก น่าจะมี

    การก าหนดว่า หลังจากการประชุมสภาฯ แล้วต้องให้เสร็จภายในกี่วัน เพื่อ

    คณะกรรมการฯ จะได้ตรวจรายงานการประชุม และจะได้น าไปด าเนินการใน

    ส่วนที่เกี่ยวข้อง ของแต่ละส่วนราชการ ต่อไป 

    -เรื่อง การขยายเขตเมนไฟฟูา ฝากท่าน สมาชิกสภาฯ จะขยายเขตเมนไฟฟูา 

    ใดบ้าง สายที่ไม่มีจริง ๆ ขอให้ส ารวจ และส่งให้ผมโดยตรง ขอแบบค าร้องได้

    ที่กองช่าง แล้วสง่ให้ผม ภายในสิน้เดือนนี้เท่านัน้ 

    -เรื่อง การติดตั้งโคมไฟฟูา เทศบาลฯ ได้ตั้งงบประมาณเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

    1,500,000 บาท/ปี 

-เรื่อง หินคลุก เขตที่ 1 ตั้งที่หน้าอนุบาล  เขตที่ 2 ที่จอดรถขยะ  เขตที่ 3 ยัง

ไม่มีที่ ถ้าท่านมีพื้นที่ใดบ้าง กว้างพอจะตั้งเป็นจุดเก็บ หินคลุก และทราย 

ขอให้ท่านสมาชิกได้แจ้งมาเทศบาลฯ จะได้ด าเนินการ 

    -สะเตงนอก ได้งบประมาณฐานราก  35 ล้าน   จากการที่เทศบาลฯ เสนอ

    โครงการ ไป 4 โครงการ ได้ทั้งหมด  รายละเอียดของโครงการฯ และสถานที่

    ก่อสร้างสอบถามได้ที่ กองชา่ง ผมก็จ าไม่ได้ทั้งหมด 

    -งบภัยแล้ง รออยู่ เพราะผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ว่า ยะลาก็มีภัยแล้ง            

    (จะมีประกาศ)  เราโชคดีที่ได้แรงหนุนจากหลาย ๆ ฝุาย ในการท างาน และ

    งบประมาณ 

    -งบประมาณเหลือจ่าย ปี 2566  เขาประสานให้เราส่งโครงการ  ถ้าได้มา 

    สะเตงนอก เปลี่ยนโฉมแนน่อน  เมื่อวานได้พูดคุยกับนายกอ๋า เพื่อท าพืน้ที ่

    เป็นแหล่งท่องเที่ยว ก็ฝากทุกคนด้วยครับ  
 

นายอดุลย์   แวโวะ   6.4 สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดมีเรื่อง อื่น ๆ  โปรดยกมอื    

รองประธานสภาฯปฏิบัติหน้าที่ ขอเชญิ นายมะสดี   หะยียะปาร์  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 

ประธานสภาเทศบาลฯ 

 

                                                          /นายมะสดี  หะยียะปาร์...   
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นายมะสดี  หะยียะปาร์  เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลฯ  คณะผูบ้ริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ 

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 ที่เคารพ ทุกท่าน  กระผม นายมะสดี   หะยียะปาร์   สมาชิกสภาเทศบาลฯ  

    เขต 1 เรื่อง ขยายอาคารละหมาด ผมได้เสนอในการประชุมไปแล้ว 2 ครัง้  

    ยังไม่มีความคืบหน้า อย่างที่แจ้ง บุคลากรของเทศบาลฯ เรามีเยอะ ถึงเวลา

    ละหมาดพร้อมกัน ทั้งชายและหญิง มันไม่เพียงพอและดูไม่เหมาะสม เพราะ

    สถานที่คับแคบ 
 

นายเสรี   เรืองกาญจน์  เรียน  ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลฯ   ทุกท่าน 

นายกเทศมนตรีฯ               กระผม  นายเสรี   เรืองกาญจน์   นายกเทศมนตรีเมอืงสะเตงนอก  อาคาร 

ละหมาด เราไม่ได้ตัง้งบประมาณไว้  ฝากกองช่าง ไปค านวณดูว่า ต้องใช้ 

   งบประมาณเท่าไร ไม่ใช่การปรับปรุงซ่อมแซม ประชุมรอบหน้า อาจจะตั้ง 

จา่ยเป็นรายการใหม่ 

-มีโครงการออกดาวะห์  3 วัน  2 คืน  เชิญสมาชิกสภาฯ และเจ้าหน้าที่ ที่ไม่

ติดภารกิจเช้าร่วมด้วย ไม่จ าเป็นต้องนอนค้าง ไปนั่งพูดคุยทานข้าว ก็

ขอบคุณแล้ว 

    -ฝาก ผอ.กองการศกึษา ช่วยดูแลน้อง ๆ ทีมฟุตบอลสันติสุขจังหวัดยะลา  

วันเสาร ์ได้น าทีม และจนท. ไปแขง่ฟุตบอลที่กาบัง ได้แชมป์มา ถ้วยรางวัลยัง

อยู่ในตู้ที่บ้านยังไม่ได้น ามา 
  

นายอดุลย์   แวโวะ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มเีรื่อง อื่น ๆ จะเสนอ โปรดยกมอื เมื่อไม่มี 

รองประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่ ผมขออภัยด้วยหากผดิพลาดประการใด ขอขอบคุณทุกท่าน ที่เข้าร่วมประชุม  

ประธานสภาเทศบาลฯ  ในวันนี ้ ขอปิดประชุม   

 

มติท่ีประชุม   รับทราบ  
 

ปิดประชุม   เวลา  14.45 น. 
 

 

                                                          (ลงช่ือ)      ผูบ้ันทึกรายงานการประชุม 

                                                                   (นายมาหะมะรอสีดี   อุชะม)ิ 

                                                           เลขานุการสภาเทศบาลเมอืงสะเตงนอก 
 

       

 

 



รายงานการตรวจสอบ 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก 

สมัยประชุมสามัญ (สมัยแรก) สมัยที่  1  (คร้ังที่ 1)  ประจ าปี  2565 

ประชุมเมื่อวันพุธที่   9   เดือน  กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2565 

ของคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

เสนอ  สภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก 

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

1. ต้นเรื่อง 

 สภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  ได้มกีารประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  สมัยประชุมสามัญ  

(สมัยแรก)  สมัยที่ 1  (ครั้งที่ 1)  ประจ าปี  2565   เมื่อวันพุธที่  9  เดือน กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2565  
 

2. ข้อเท็จจรงิ /ความเห็นของคณะกรรมการฯ 

 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  ได้ก าหนดตรวจสอบรายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ 

ดังกล่าวข้างตน้  เมื่อวันอังคารที ่   22     เดือน  กุมภาพันธ์     พ.ศ.   2565     เวลา  13.30 น. – 16.00  น.     

ณ  หอ้งประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  จ านวน    58   หนา้ แล้ว เห็นว่า ถูกต้อง และครบถ้วนตรงตาม 

ที่ได้มกีารประชุมทุกประการ 
 

3. ข้อระเบียบ 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. 2547  แก้ไขเพิ่มเติม 

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

 4. ข้อพิจารณา /ข้อเสนอแนะ 

 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  จงึขอรายงานมายัง สภาเทศบาลเมอืงสะเตงนอก  เพื่อ

ด าเนนิการต่อไป 

                                  (ลงช่ือ)              ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                                           (นายมะสดี   หะยียะปาร์) 

                              สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงสะเตงนอก  เขต  1 

                                (ลงช่ือ)       คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                                         (นายแวฮาซัน   แวหะยี) 

                              สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงสะเตงนอก  เขต  1 

                                (ลงช่ือ)                  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม/เลขานุการ 

                                           (นายอนันต ์  ฮะ) 

                              สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงสะเตงนอก  เขต  2 


