
 

 

  

 

 

 

 

   

ประกาศสภาเทศบาลเมอืงสะเตงนอก 

เรื่อง  รายงานผลการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ 2  (ครั้งที่ 1 )  

ประจ าปี  2564 

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

ตามที่ สภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  ได้เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  สมัย

สามัญ สมัยที่ 2  ประจ าปี  2564  ตั้งแต่วันที่  1 – 30  มิถุนายน  ๒๕64   มีก าหนดไม่เกินสามสิบวัน   

ซึ่งได้ด าเนินการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ 2 / 2564  (ครั้งที่ 1)     

ไปแล้ว  เมื่อวันที่  30  มิถุนายน  2564  นั้น   
 

บัดนี้  การประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ 1  (ครั้งที่ 2)  

ประจ าปี  2564  ได้ผ่านการรับรองรายงานการประชุม เป็นที่เรียบร้อยแล้ว   รายละเอียดตามรายงานการ

ประชุมฯ ที่แนบท้ายนี้  
 

จงึประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน  
 

                     ประกาศ   ณ  วันที่     27    เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2564 

 
 

      

                         (นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์) 

                                ประธานสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บันทึกข้อความ 
 

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

ที่ ยล ๕๒๙๐๑.๑/ 21    วันท่ี     27   กันยายน  2564 
 

เรื่อง    ขอความรว่มมอืประชาสัมพันธ์รายงานผลการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  สมัยประชุม  

          สามัญ  สมัยที่ 2  (ครั้งที่ 1 )  ประจ าปี  2564 
 

เรยีน   หัวหน้าศูนย์ขอ้มูลข่าวสาร 
 

สิ่งที่สง่มาด้วย 1. ประกาศสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  จ านวน    1    ฉบับ 

  2. รายงานการประชุมสภาฯ    จ านวน    1    ชุด 
     

ตามที่ สภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  ได้เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  สมัย

สามัญ สมัยที่ 2  ประจ าปี  2564  ตั้งแต่วันที่  1 – 30  มิถุนายน  ๒๕64   มีก าหนดไม่เกินสามสิบวัน   

ซึ่งได้ด าเนินการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ 2 / 2564  (ครั้งที่ 1)     

ไปแล้ว  เมื่อวันที่  30  มิถุนายน  2564  นั้น   
    

  ในการนี้  สภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  จึงขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์รายงานผลการ

ประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ 2  (ครั้งที่ 1 )  ประจ าปี  2564   ดังกล่าว  

ลงเว็ปไซต์  www.satengnok.go.th  ให้ทราบโดยทั่วกัน  รายละเอียดปรากฏ ตามสิ่งที่สง่มาด้วยนี้ 
 

  จงึเรียนมาเพื่อพิจารณาด าเนนิการตอ่ไป 

 

 
 

                         (นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์) 

                                ประธานสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


  รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก 

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2  (คร้ังที่  1)  ประจ าปี  2564 

วันพุธที่   30   เดือน มิถุนายน   พ.ศ. 2564  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. นางสาวน าทัย   อินอ่อน สมาชิกสภาฯ  เขตที่ 2 น าทัย   อินอ่อน  

13. นายนพดล   ดวงแก้ว สมาชิกสภาฯ  เขตที่ 2 นพดล   ดวงแก้ว  

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. นายมาหะมะรอสีดี   อุชะมิ เลขานุการสภาเทศบาลฯ  มาหะมะรอสีด ี  อุชะมิ  

18.     

19.     

 

รายชื่อผู้ไม่มาประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง สาเหตุ หมายเหตุ 

1. นายสูเพียน   มายี สมาชิกสภาฯ  เขตที่ 3 อยู่ในพืน้ที่เสีย่งโควดิ-19  ม.3 ลา 

2 นายอุสมาน   มะแซ สมาชิกสภาฯ  เขตที่ 3      อยู่ในพืน้ที่เสีย่งโควดิ-19  ม.3 ลา 

 

/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. นายนัฏศาสตร์   เลาะแม ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ นัฏศาสตร์   เลาะแม    

6. นายสุกรี   เจะ๊เงาะ เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ สุกรี   เจ๊ะเงาะ   

7. นายต่วนมาหามะอับดลูคอเดร ์ 

                            ต่วนกาจิ                                        
เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ ต่วนมาหามะอับดูลคอเดร ์

                       ต่วนกาจิ                                                                                                                                                      
 

8. นายอาฮาหมัด   ดือราแม รองปลัดเทศบาล อาฮาหมัด   ดอืราแม  

9. นางนุชนาฎ   จันทร์ขุน รองปลัดเทศบาล นุชนาฎ   จันทร์ขุน   

10. นางนงเยาว์   ไชยมณี หัวหนา้ส านักปลัด นงเยาว์   ไชยมณี  

11. นางนริศรา   สาและ  ผูอ้ านวยการกองคลัง นรศิรา   สาและ  

12. นายสสิกร   ยีเส็น หัวหนา้ฝา่ยแบบแผนฯ สสิกร   ยีเส็น รก.ผอ.กองช่าง 

13. นายบรรจง   ศรสีุข หัวหนา้ฝา่ยอ านวยการ บรรจง   ศรีสุข  

14. นายธิตวิัฒน์   ดอเลาะ นิตกิร ช านาญการ ธิติวัฒน ์  ดอเลาะ  

15. นายอิบรอเฮง   สะมะลี  นักสันทนาการ ช านาญการ อิบรอเฮง   สะมะลี  

16. นางสาวสุกัลยา   สมถวนิช เจ้าพนักงานธุรการ ชง. สุกัลยา   สมถวนิช  

17. นางสาวนิพาตีเมา๊ะ   บันสุรี เจ้าพนักงานธุรการ ปง. นิพาตีเม๊าะ   บันสุรี  

18.     

     

      

     

     

     

     

     
 

  
หมายเหตุ  ผูม้าประชุม    17     คน  ผูไ้ม่มาประชุม           - คน 

  ผูล้าประชุม    2          คน  ผูเ้ข้าร่วมประชุม           17 คน 

 

/เปิดประชุม... 
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เปิดประชุม เวลา   09.00  น. 
 

นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะมิ     บัดนี้   ถึ งเวลาประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก และ           

เลขานุการสภาเทศบาลฯ มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ อยู่ในที่ประชุมครบองค์ประชุม ขอเรียน  

เ ชิญท่านประธานสภาเทศบาลฯ นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ ด าเนินการ

ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  ต่อไป 
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์ เรียน คณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ และ พนักงานเทศบาลฯ          

ประธานสภาเทศบาลฯ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม  นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ 

 ประธานสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  ขอเปิดการประชุมสภาเทศบาล   

เมืองสะเตงนอก สมัยสามัญ สมัยที่  2 (ครั้งที่  1) ประจ าปี พ.ศ. 2564           

วันพุธที่  30  เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2564  เวลา  09.00 น.   ณ   ห้องประชุม

สภาเทศบาลเมอืงสะเตงนอก แหง่นี ้ขอด าเนนิการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระที่  1  เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ  

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์  1.1  เทศบาลเมอืงสะเตงนอก ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  

ประธานสภาเทศบาลฯ   (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเตมิ ครั้งที่ 4   ตั้งแตว่ันที่  24  มิถุนายน  2564 

            เป็นต้นไป  จงึประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 
  

     1.2  นายสูเพียน   มะยี  และนายอุสมาน   มะแซ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  

     เขตที่ 3  ขอลา เนื่องจากอยู่ในพืน้ที่เสี่ยง โควิด-19 หมูท่ี่ 3 
 

     1.3 ขอเชิญ เลขานุการสภาฯ 
 

นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะมิ 1.3 ขอแก้ไขระเบียบวาระการประชุมที่ผดิพลาด 

เลขานุการสภาเทศบาลฯ -หน้าที่ 4 รายงานการใชจ้า่ยเงนิสะสม ขอให้ใชใ้บแทรก ตามที่ผูอ้ านวยการ 

 กองคลัง ได้แจกให ้

 -แก้ไขระเบียบและกฎหมายในญัตติแต่ละหน้า และทุกข้อที่เกี่ยวข้อง  

  ดังนี้  

      จากเดิม-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยวิธีการงบประมาณ 

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

    พ.ศ. 2543  หมวด 4  การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 

ข้อ 27  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดิน 

 และสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน หรอืโอนไปตั้ง 

 จา่ยเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

/แก้ไขเป็น… 
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แก้ไขเป็น-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ  

    งบประมาณขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ. 2563  หมวด 4  การ 

โอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27  การโอนเงินงบประมาณ

รายจ่ายในงบลงทุน  โดยการโอน เพิ่ม โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ  ปริมาณ  

คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของ

สภาท้องถิ่น 

และจากเดิม-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ   

งบประมาณขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ 2 และ 3 ) พ.ศ. 2543  หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลง 

งบประมาณ  ข้อ 29  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายใน

หมวดค่าครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน 

หรอืเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสรา้ง  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
 

แก้ไขเป็น-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ  

    งบประมาณขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ. 2563  หมวด 4  การ 

โอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 29  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค า

ชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน  ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ

เปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานทีก่อสร้างให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภา

ท้องถิ่น 
        

ที่ประชุม   รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่  2  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา     

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์  -ตามเอกสารส าเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลเมอืงสะเตงนอก  

ประธานสภาเทศบาลฯ  สมัยประชุมสภาสามัญ  สมัยที่ 1  (ครั้งที่ 2)  ประจ าปี  2564  เมื่อวันที่  31    

เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2564  ซึ่งได้จัดส่งให้ท่านสมาชิก ก่อนการประชุม

ล่วงหน้าแล้ว เพื่อให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯได้ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 

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

ข้อ  33  
 

 

/นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์ . . .  
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นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์   สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด ต้องการแก้ไขเพื่อความถูกต้อง หรอืไม่   

ประธานสภาเทศบาลฯ   หากไม่มี ก็จะถามมต ิที่ประชุมว่า จะรับรองรายงานการประชุมสภาฯ ครั้งที่ 

ผ่านมาหรือไม่ ก่อนที่ จะลงมติขอให้เลขานุการสภาฯ ได้นับองค์ประชุมตาม

ข้อบังคับการประชุมสภาฯ  ขอ้ 76 ก่อน  ถ้าไม่มี เชญิเลขานุการสภาฯ 
 

นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะมิ เรียน ท่านประธานสภาฯ  คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาฯ ที่ เคารพ  

เลขานุการสภาฯ   ทุกท่าน  องค์ประชุมครบ ต่อไป จะถามมตทิี่ประชุมว่า จะรับรองรายงาน 

 การประชุมสภาฯครั้งที่ผ่านมา หรอืไม่  สมาชิกสภาฯ ท่านใด รับรองรายงาน 

 การประชุมสภาเทศบาลเมอืงสะเตงนอก  สมัยประชุมสภาสามัญ  สมัยที่ 1  

 (ครั้งที่  2) ประจ าปี  2564  เมื่อที่   31  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2564        

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก โปรดยกมือ  สมาชิกสภาฯ 

 ท่านใด ไม่รับรอง  โปรดยกมอื ไม่ม ีถือว่าให้การรับรองครับ 
 

มติท่ีประชุม   -ให้การรับรองรายงานการประชุม ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ 
 

ระเบียบวาระที่  3  เรื่อง  กระทู้ถาม 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์   -ไม่มี-  

ประธานสภาเทศบาลฯ  

 

มติท่ีประชุม   -รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่  4  เรื่อง  ที่คณะกรรมการสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก ตั้งข้ึนพิจารณา 

    แล้วเสร็จ 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์   -ไม่มี-  

ประธานสภาเทศบาลฯ  

 

มติท่ีประชุม    -รับทราบ  
 

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่อง ญัตติท่ีเสนอใหม่ 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ ์   5.1 ญัตติ เพื่อพิจารณาจ่ายขาดเงนิสะสม จ านวนเงิน  3,943,936 บาท 

ประธานสภาเทศบาลฯ        เพื่อน าเงนิสะสมไปใช้ในการเบิกจ่ายเงนิค่าจ้างให้คู่สัญญาตามสัญญา 

จ้าง  งวดที่ 3–5  ในกรณีก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก  ขนาด  200 คน   

8 ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม ของโรงเรียนอนุบาลพงบูโล๊ะ   สังกัด 

เทศบาลเมอืงสะเตงนอก  โดยผู้วา่ราชการจังหวัดยะลา  ได้อนุมัตยิกเว้นการ 

 

/ปฏิบัติตามระเบียบ... 
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ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วย วิธีการ   รับเงิน  การเบิก

จา่ยเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  การตรวจเงนิ ขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561  ข้อ 89 (1) 

และ (3)    (เอกสารที่  2) 

     (ผู้เสนอญัตติ  นายเสรี   เรอืงกาญจน์  นายกเทศมนตร)ี    
 

       -ขอเชญิผูบ้ริหารฯ ช้ีแจง  
 

นายเสรี   เรืองกาญจน์  เรียน  ประธานสภาเทศบาลฯ ที่ เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯและ

นายกเทศมนตรีฯ  ผูเ้ข้าร่วมประชุม ทุกท่าน กระผม นายเสรี   เรอืงกาญจน ์  นายกเทศมนตรี 

    เมืองสะเตงนอก  ขอช้ีแจงรายละเอียด (ตามเอกสารที่ 2)  ดังนี้   

     ความเป็นมา  

ตามที่ เทศบาลเมืองสะเตงนอก   ได้ท าสัญญาจ้าง  หจก.ซันชาย 

โยธากิจ ในการก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก  200  คน  8  ห้องเรียน  แบบ

ตอกเสาเข็ม โรงเรียนพงบูโล๊ะ  สังกัด เทศบาลเมืองสะเตงนอก  ตามสัญญา

จ้างที่ 15/2562 ลงวันที่  12  กรกฎาคม  2562  และสัญญาจ้าง (ฉบับแก้ไข

เพิ่มเติม ครั้งที่ 1)  ลงวันที่  24 กรกฎาคม  2563  โดยใช้เงินอุดหนุนเฉพาะ

กิจกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปีงบประมาณ  2562  วงเงนิค่าก่อสร้าง  

6,162,000  บาท ก าหนดช าระค่าก่อสร้าง จ านวน  5 งวด โดยได้ด าเนินการ

เบิกจ่ายไปแล้ว จ านวน  2  งวด  รวมเป็นเงิน  2,218,464  บาท ยังคงค้าง

อีก  3 งวด เป็นจ านวนเงิน  3,943,936  บาท 

ข้อเท็จจริง 

เนื่องจาก ระยะเวลาสิ้นสุดสัญญาก่อสร้าง ก าหนดแล้วเสร็จ วันที่  

21 พฤศจิกายน  2563  ซึ่งเป็นระยะเวลาหลังวันที่  30  กันยายน  2563  

จงึท าให้งบประมาณค่าก่อสร้างที่เหลือถูกพับไป  โดยผลของพระราชบัญญัติ 

วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561  มาตรา 55  บัญญัติไว้ว่า  เว้นแต่เป็นกรณีที่

บัญญัติไว้ในมาตรา 56 และมาตรา 57 ในกรณีที่หน่วยรับงบประมาณได้มี

การก่อหนี้ผูกพันไว้ ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502  

และที่แก้ไขเพิ่มเติม และได้มีการกันเงินไว้ตามระเบียบเกี่ยวกับการเบิก

จ่ายเงินจากคลังแล้ว ให้ด าเนินการ ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ 

พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ต่อไปได้ ทั้งนี้ ให้ด าเนินการเบิกจ่ายให้แล้ว

เสร็จ ภายในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563  
 

/ระเบียบกฎหมาย... 
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      ระเบียบกฎหมาย 

  -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วย วิธีการ  รับเงิน  การเบิก

จ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  การตรวจเงิน ขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561  ข้อ 89  

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงนิสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภา

ท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไข ดังตอ่ไปนี้  

                                          (1) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กร  

                               ปกครองสว่นท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับ ด้านการบริการชุมชนและสังคมหรอืกิจการ 

                               ที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรอืกิจการที่จัดท า  

                               เพื่อบ าบัดความเดือดรอ้นของประชาชน ทั้งนี ้ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาของ 

                               องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรอืตามที่กฎหมายก าหนด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

   (2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองสว่น 

                                          ท้องถิ่นแตล่ะประเภท ตามระเบียบแล้ว หนา้ 14 เล่ม 135 ตอนพิเศษ 323 ง  

                                          ราชกิจจานุเบกษา 18 ธันวาคม 2561  

                                                       (3) ให้กันเงินสะสมส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อย    

                                         กว่าสามเดือนและกันไว้อกีร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนัน้  

                                         เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน และกรณีที่มี สาธารณภัยเกิดขึ้น 

                                                       (4) เมื่อได้รับอนุมัติใหใ้ช้จ่ายเงนิสะสมแล้วองค์กรปกครองส่วน 

                                         ท้องถิ่น ตอ้งด าเนินการ ก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิน้ภายใน ระยะเวลาไม่เกินหนึ่ง 

                                         ปีถัดไป หากไม่ด าเนินการภายในระยะเวลา ที่ก าหนดให้การใช้จ่ายเงนิสะสม 

                                         นั้นเป็นอันพับไป  

                                                        วรรคสอง  ทั้งนี้  ให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นใช้จ่ายเงนิสะสม 

                                         โดยค านึงถึงฐานะการเงนิการคลัง ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น และ 

                                         เสถียรภาพในระยะยาว   

                                                     ประเด็นขออนุมัติต่อสภาเทศบาลฯ 

            เนื่องจากผู้วา่ราชการจังหวัดยะลา ได้อนุมัติใหย้กเว้น การปฏิบัติ 

                                        ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธกีารรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การ 

                                         ฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  การตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น   

พ.ศ. 2547  แก้ไขเพิ่มเตมิถงึ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561  ข้อ 89 (1) และ (3)  ตาม 

หนังสือจังหวัดยะลา ที่ ยล 0023.4/ 9585 ลงวันที่  7  มิถุนายน  2564    

โดยจะต้องขออนุมัติต่อสภาเทศบาลฯ เพื่อจ่ายขาดเงินสะสมค่าก่อสร้างที่ 

ยังคงค้าง งวดท่ี 3–5  จ านวน  3,943,966  บาท 

/โดยจะขอรายงาน... 
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โดยจะขอรายงานให้สภาเทศบาลฯ รับทราบข้อมูลเงินสะสมของ

เทศบาลฯ  ประกอบการพิจารณาอนุมัติจา่ยขาดเงินสะสม ดังนี้ 
            

แบบรายงานการใช้จา่ยเงินสะสมเทศบาลเมืองสะเตงนอก 

อ าเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา 

ณ  วันที่  30  มิถุนายน  2564 

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

เงินสะสมตามหมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงนิ ณ วันท่ี  30  กันยายน 2563 57,048,821.45 

หัก   บัญชีเงนิฝาก ก.ส.ท.        6,384,826.31 

 บัญชีลูกหนี ้ -ภาษีบ ารุงทอ้งท่ี           498,492.81 

 บัญชีลูกหนี ้ -ภาษีท่ีดินและสิ่งปลกูสร้าง            116,875.80 

 ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้ที่ช าระหนี้แลว้  18,599,477.09 

 (ผลต่างระหว่างทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้และเจ้าหนี้เงนิกู้) 

 รายได้จากรัฐบาลค้างรับที่จะตอ้งปรับปรุงออกจากบัญชีเงนิสะสม        6,297,253.00 31,896,925.01   

ยอดเงินสะสมท่ีสามารถน าไปใช้ได้   ณ  วันที่  30  กันยายน  2563  25,151,896.44 

บวก รับคืนเงินสะสมระหว่างวนัที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564           356,415.88 

หัก   เงินสะสมที่จ่ายระหว่างวนัที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564                            42.41 

       รายการที่ไดร้ับอนุมัติใหจ่้ายขาดเงินสะสมแล้ว แต่ยังไม่ได้ด าเนินการเบิกจา่ย   3,292,000.00 

       รายการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการที่พับไป (อาคารเรียนเด็กเลก็)      3,943,936.00      6,879,562.53 

คงเหลือเงนิสะสมท่ีสามารถน าไปใชไ้ด้ ก่อนหักส ารองและกันเงนิตามระเบียบ                18,272,333.91 

หัก   ส ารองจ่ายด้านบุคลากร   3 เดอืน              12,200,000.00 

       กนัไว้เป็นค่าใช้จา่ยในการบริหารงานและกรณสีาธารณภัย 10%     19,989.360.00   32,189,360.00 

เงินสะสมท่ีสามารถน าไปใชจ้่ายได้หลังหักส ารองและกันเงินตามระเบียบ                         -13,917,026.09 
 

จงึน าเรียนมาเพื่อที่สภาเทศบาลฯ ได้พิจารณาอนุมัตจิา่ยขาดเงินสะสมจ านวนฯ ดังกล่าว ขอบคุณครับ 
  

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์ ขอบคุณครับ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มขี้ออภปิราย ญัตติที่ 5.1  

ประธานสภาเทศบาลฯ  โปรดยกมอื  เชญิ  นายเด๊ะซามัน   ยูโซ๊ะ 

 

นายเด๊ะซามัน   ยูโซ๊ะ  เรียน  ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ และ 

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 ผูเ้ข้าร่วมประชุม ทุกท่าน กระผม นายเด๊ะซามัน  ยูโซ๊ะ สมาชิกสภาเทศบาลฯ  

เขตที่ 3 ขอสอบถามว่า เมื่อเราอนุมัติไปแล้วทางคู่สัญญามกีารประกันงานก่อสร้างหรอืเปล่า 
 

 

/นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์... 
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นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์ ขอบคุณครับ  เชญิ  นายกเทศมนตรีฯ 

ประธานสภาเทศบาลฯ    
 

นายเสรี   เรืองกาญจน ์  เรียน  ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ และผู้เข้าร่วม

นายกเทศมนตรีฯ  ประชุม ทุกท่าน กระผม นายเสรี   เรืองกาญจน์  นายกเทศมนตรีเมอืง  

         สะเตงนอก  ขอให้ได้ปลัดฯชีแ้จง 
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์ เชญิปลัด/เลขานุการสภาฯ 

ประธานสภาเทศบาลฯ      
 

นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะมิ เรียน ท่านประธานสภาฯ  คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาฯ ที่ เคารพ    

ปลัด/เลขานุการสภาฯ   ทุกท่าน  มีครับ ภายใน 2  ปี การซ่อมแซม หากเขาไม่ซ่อมแซม เราก็ซ่อม 

 เองแตจ่ะหักเงินคา่ซ่อมแซมจากเงนิค้ าประกันสัญญาของคู่สัญญาที่อยู่ใน 

 ธนาคารครับ 
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์ ขอบคุณครับ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีขอ้อภปิราย ญัตติที่ 5.1  

ประธานสภาเทศบาลฯ  โปรดยกมอื  เชญิ  ไม่ม ี เชิญเลขานุการสภาฯ 
 

นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะมิ เรียน ท่านประธานสภาฯ  คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาฯ ที่ เคารพ  

เลขานุการสภาฯ   ทุกท่าน  องค์ประชุมครบ ต่อไป จะถามมตทิี่ประชุมว่า จะอนุมัตเิห็นชอบให้ 

จ่ายขาดเงินสะสม จ านวนเงิน  3,943,936 บาท  เพื่อน าเงินสะสมไปใช้ใน

การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างให้คู่สัญญาตามสัญญาจ้าง  งวดที่  3–5  ในกรณี

ก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก  ขนาด  200 คน   8 ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม 

ของโรงเรียนอนุบาลพงบูโล๊ะ หรือไม่  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด อนุมัติ

เห็นชอบให้จ่ายขาดเงินสะสม จ านวนเงิน  3,943,936 บาท  เพื่อน าเงินสะสม

ไปใช้ในการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างให้คู่สัญญาตามสัญญาจ้าง  งวดที่ 3–5  ในกรณี

ก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก  ขนาด  200 คน   8 ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม 

ของโรงเรียนอนุบาลพงบูโล๊ะ โปรดยกมือ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด ไม่

อนุมัติเห็นชอบให้จ่ายขาดเงินสะสมจ านวนดังกลา่ว โปรกยกมอื 
 

มติท่ีประชุม   -อนุมัติเห็นชอบให้จ่ายขาดเงนิสะสม จ านวนเงิน  3,943,936  บาท  

                                  จ านวน    15   เสียง  

    -ไม่อนุมัติเห็นชอบ จ านวน    -    เสียง 

    -งดออกเสียง  จ านวน    1    เสียง 
     

/-เป็นอันว่า ที่ประชุม… 
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-เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติ อนุมัติเห็นชอบ ให้จ่ายขาดเงินสะสม 

จ านวนเงิน  3,943,936 บาท  เพื่อน าเงินสะสมไปใช้ในการเบิกจ่ายเงินค่าจ้าง

ให้คู่สัญญาตามสัญญาจ้าง  งวดที่ 3–5  ในกรณีก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก  

ขนาด  200 คน   8 ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม ของ โรงเรียนอนุบาลพงบูโล๊ะ

สังกัด เทศบาลเมอืงสะเตงนอก 
  

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์   5.2 ญัตติ เพื่อพิจารณาขออนุมัติโอนเงนิงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี

ประธานสภาเทศบาลฯ      พ.ศ. 2564  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  จ านวน  2  รายการ   

           ของ หนว่ยงาน  ส านักปลัด     

(ผู้เสนอญัตติ  นายเสรี   เรอืงกาณจน์  นายกเทศมนตร ี ) 
 

          5.2.1 เครื่องสแกนลายนิ้วมือ  ชนิดบันทึกเวลาเข้าออกงาน  

จ านวน  7  เครื่อง ๆ ละ 11,900  บาท   เป็นจ านวนเงิน  83,300  บาท        

ตัง้จ่ายจากเงินรายได้    ( เอกสารที่ 3 ) 
 

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563   หมวด 4  การโอนและแก้ไข

เปลี่ยนแปลงงบประมาณ  ข้อ 27  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบ

ลงทุน  โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน 

หรอืโอนไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
 

     -ขอเชญิผูบ้ริหารท้องถิ่น ชีแ้จง 
 

นายเสรี   เรอืงกาญจน์  เรียน  ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ และผูเ้ข้า

นายกเทศมนตรีฯ  ร่วมประชุม ทุกท่าน   กระผม นายเสรี   เรืองกาญจน ์ นายกเทศมนตรีเมือง                                                                                                                                                                                                                                                                                     

สะเตงนอก สืบเนื่องจากข้อสั่งในการประชุมผู้บริหารฯ และหัวหน้าส่วน

ราชการของเทศบาลเมืองสะเตงนอก  เมื่อวันที่  24  พฤษภาคม  2564  ให้

ส านักปลัดด าเนินการจัดซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ เพื่อควบคุมการลงเวลา

มาปฏิบัติงานราชการของพนักงานเทศบาลเมืองสะเตงนอก จ านวน 7 เครื่อง 

โดยไปติดตัง้  ตามส่วนราชการตา่ง ๆ  ส านักปลัด   จึงขออนุมัตโิอนเงิน

งบประมาณรายจา่ย  ประจ าปี  พ.ศ. 2564  ไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ ดังนี้ 
 

โอน  จากแผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบด าเนินงาน หมวดค่า

วัสดุ  วัสดุโฆษณาและเผยแพร่  ตั้งจา่ยจากเงินรายได้  ดังนี้ 
 

                 /-งบประมาณที่ตัง้ไว้… 
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     -งบประมาณที่ตัง้ไว้             จ านวน          500,000    บาท 

-งบประมาณก่อนโอน  จ านวน          374,000    บาท 

     -จ านวนเงินที่โอนลด  จ านวน            83,300    บาท 

     -จ านวนเงินหลังโอน  จ านวน          290,700    บาท 
 

โอน  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในแผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  

งบลงทุน   หมวดค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์ส านักงาน  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้    

ดังนี้ 

     -งบประมาณที่อนุมัติ  จ านวน             0.00     บาท 

     -งบประมาณก่อนโอน  จ านวน             0.00     บาท 

     -จ านวนเงินที่โอนเพิ่ม  จ านวน          83,300     บาท 

-จ านวนเงินหลังโอน           จ านวน          83,300     บาท  
 

  จงึเรียนเสนอที่ประชุมสภาฯ เพื่อพิจารณา  ขอบคุณครับ 
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีข้ออภิปราย ข้อ 5.2.1  โปรดยกมอื  

ประธานสภาเทศบาลฯ  ไม่ม ี เ ชิญ เลขานุการสภาฯ   
  

นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะมิ องค์ประชุมครบ จะขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด อนุมัติ

เลขานุการสภาฯ   เห็นชอบให้โอนเงนิงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564  ไปตั้งจา่ยเป็น 

    รายการใหม่  5.2.1  เครื่องสแกนลายนิว้มอื  ชนิดบันทึกเวลาเข้าออกงาน   

    จ านวน  7 เครื่อง ๆ ละ 11,900  บาท เป็นจ านวนเงิน  83,300  บาท        

    ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ของหน่วยงาน ส านักปลัด  โปรดยกมือ  สมาชิกสภาฯ 

    ท่านใด ไม่อนุมัติเห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณฯ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  

    รายการดังกล่าว โปรดยกมอื 
 

มติท่ีประชุม    -อนุมัติให้โอนฯไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่     จ านวน   15    เสียง 

    -ไม่อนุมัติให้โอนฯไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   จ านวน    -     เสียง 

    -งดออกเสียง      จ านวน     1    เสียง 
 

เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติ อนุมัติเห็นชอบ ให้โอนเงินงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  5.2.1  เครื่อง

สแกนลายนิ้วมือ ชนิดบันทึกเวลาเข้าออกงาน จ านวน  7 เครื่อง ๆ ละ 

11,900  บาท  เป็นจ านวนเงิน  83,300  บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ของ

หนว่ยงาน   ส านักปลัด 

/นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์… 
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นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ ์   5.2.2 เครื่องปั๊มน้ า  จ านวน  1  เครื่อง  เป็นจ านวนเงิน   90,000  บาท   

ประธานสภาเทศบาลฯ  ตั้งจา่ยจากเงินรายได้   ( เอกสารที่ 4 ) 
 

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563  หมวด 4  การโอนและแก้ไข

เปลี่ยนแปลงงบประมาณ 

ข้อ 27  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน  โดยการโอน

เพิ่ม โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่าย

เป็นรายการใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
 

     -ขอเชญิผูบ้ริหารท้องถิ่น ชีแ้จง 
 

นายเสรี   เรอืงกาญจน์  เรียน  ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลฯ และผูเ้ข้า

นายกเทศมนตรีฯ  ร่วมประชุม ทุกท่าน   กระผม  นายเสรี   เรอืงกาญจน์  นายกเทศมนตรี 

เมืองสะเตงนอก ด้วยส านักปลัดเทศบาลเมอืงสะเตงนอก  ฝ่ายปกครอง งาน

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีความประสงค์จัดซือ้เครื่องปั๊มน้ า มาติดตั้ง

ท้ายรถน้ าอเนกประสงค์ 10 ล้อ หมายเลขทะเบียน บ-0765 ยะลา เนื่องจาก

ปั๊มเดิมที่ติดกับรถเสีย ไม่สามารถใช้การได้ เพราะผา่นการใช้งานมาเป็นระยะ

เวลานาน ซึ่งจะซ่อมก็ไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จา่ย ประกอบกับส านักปลัดฯ ไม่ได้

ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 

2564 แต่มีเหตุผลความจ าเป็นเพื่อประโยชน์แก่ราชการ ในการส่งน้ าอุปโภค 

บริโภคแก่ประชาชนในช่วงฤดูแล้ง การรีเลย์น้ าเมื่อเกิดไฟไหม้ การฉีดล้างท า

ความสะอาดถนน คูระบายน้ า ตามแผนการปฏิบัติการรักษาความสะอาด

และใช้ในการปฏิบัติงานตามค ารอ้งที่ประชาชนรอ้งเรียนปัญหาคูระบายน้ าอุด

ตัน ปัญหาฝุ่นละออง การฉีดล้างท าความสะอาดพื้นที่สาธารณะตาม

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงมีความจ าเป็นตั้งโอน

งบประมาณไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ ดังนี้ 
 

โอน  จากแผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ

ระงับอัคคีภัย  งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ

ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ  โครงการฝึกอบรม 

(ทบทวน อปพร.) ทม.สะเตงนอก  ดังนี้ 

     -งบประมาณที่ตัง้ไว้             จ านวน           50,000    บาท 

-งบประมาณก่อนโอน  จ านวน           50,000    บาท 

/-จ านวนเงินที่โอนลด… 
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     -จ านวนเงินที่โอนลด  จ านวน           50,000    บาท 

     -จ านวนเงินหลังโอน  จ านวน              0.00    บาท 
  

โอน  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานรักษาความสงบภายใน งาน

ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย  งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ ์

ครุภัณฑก์ารเกษตร  เครื่องปั๊มน้ า  ตั้งจา่ยจากเงินรายได้    ดังนี้ 

     -งบประมาณที่อนุมัติ  จ านวน             0.00     บาท 

     -งบประมาณก่อนโอน  จ านวน             0.00     บาท 

     -จ านวนเงินที่โอนเพิ่ม  จ านวน         50,000     บาท 

-จ านวนเงินหลังโอน           จ านวน         50,000     บาท  
 

โอน  จากแผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ

ระงับอัคคีภัย  งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ

ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ  โครงการฝึกอบรม

หลักสูตรจัดตั้ง อปพร. ทม.สะเตงนอก ดังนี้ 

     -งบประมาณที่ตัง้ไว้           จ านวน           40,000    บาท 

-งบประมาณก่อนโอน  จ านวน           40,000    บาท 

     -จ านวนเงินที่โอนลด  จ านวน           40,000    บาท 

     -จ านวนเงินหลังโอน  จ านวน              0.00    บาท 
 

โอน  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานรักษาความสงบภายใน งาน

ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย  งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ ์

ครุภัณฑก์ารเกษตร  เครื่องปั๊มน้ า  ตั้งจา่ยจากเงินรายได้    ดังนี้ 

     -งบประมาณที่อนุมัติ  จ านวน            0.00     บาท 

     -งบประมาณก่อนโอน  จ านวน         50,000     บาท 

     -จ านวนเงินที่โอนเพิ่ม  จ านวน         40,000     บาท 

-จ านวนเงินหลังโอน           จ านวน         90,000     บาท  
 

เพื่อจา่ยเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปั๊มน้ า พร้อมตดิตั้ง เป็นเครื่องปั๊มสูบ- 

ฉีดน้ า ขนาดไม่น้อยกว่า  3  นิ้ว เครื่องยนต์เบนซิน ไม่น้อยกว่า 13 แรงม้า

และอุปกรณ์ติดตั้ง จ านวน 1  เครื่อง เป็นเงิน  90,000  บาท รายละเอียด

คุณลักษณะเป็นไปตามที่เทศบาลก าหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ ์

โดยใช้ราคาตามท้องตลาด หรือราคาในท้องถิ่น หรือราคาที่จัดซื้อโดย

ประหยัด    จงึเรียนเสนอที่ประชุมสภาฯ เพื่อพิจารณา  ขอบคุณครับ 

/นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์… 
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นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์ ขอบคุณครับ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด  มีข้ออภิปราย  

ประธานสภาเทศบาลฯ  ญัตติที่  5.2.2 โปรดยกมือ  ไม่ม ี เชิญ เลขานุการสภาฯ   
 

นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะมิ องค์ประชุมครบ จะขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด อนุมัติ

เลขานุการสภาฯ   เห็นชอบ ให้โอนเงนิงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ. 2564  ไปตั้งจา่ยเป็น 

รายการใหม่   5.2.2 เครื่องปั๊มน้ า  จ านวน  1 เครื่อง  เป็นจ านวนเงิน   

90,000  บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ของหนว่ยงาน ส านักปลัด  โปรดยกมือ  

สมาชิกสภาฯ ท่านใด  ไม่อนุมัติเห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณฯ ไปตั้งจ่าย

เป็นรายการใหม่  รายการดังกล่าว โปรด ยกมือ 
 

มติท่ีประชุม    -อนุมัติให้โอนฯไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่     จ านวน    15    เสียง 

    -ไม่อนุมัติให้โอนฯไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   จ านวน    -     เสียง 

    -งดออกเสียง      จ านวน     1    เสียง 
 

เป็นอันว่า  ที่ประชุมมีมติ  อนุมัติเห็นชอบ ให้โอนเงนิงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  5.2.2 เครื่องปั๊มน้ า  

จ านวน  1  เครื่อง  เป็นจ านวนเงิน   90,000  บาท   ตั้งจ่ายจากเงนิรายได้  

ของหน่วยงาน ส านักปลัด 
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์   5.3 ญัตติ เพื่อพิจารณาขออนุมัติโอนเงนิงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี

ประธานสภาเทศบาลฯ      พ.ศ. 2564   โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารงานป้องกัน และ 

บรรเทาสาธารณภัย  จ านวน  67,900  บาท   ของหน่วยงาน ส านักปลัด  

(เอกสารที่ 5)  (ผู้เสนอญัตติ  นายเสรี   เรอืงกาญจน์  นายกเทศมนตรี)  
   

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4  การโอนและแก้ไข

เปลี่ยนแปลงงบประมาณ 

ข้อ 27  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน  โดยการโอน

เพิ่ม โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่าย

เป็นรายการใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
 

     -ขอเชญิผูบ้ริหารฯ ชีแ้จง 
 

นายเสรี   เรืองกาญจน์  เรียน  ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ และผู้เข้า

นายกเทศมนตรีฯ  ร่วมประชุม ทุกท่าน   กระผม นายเสรี   เรืองกาญจน์  นายกเทศมนตรีเมอืง   

/สะเตงนอก ด้วย... 
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สะเตงนอก ด้วยส านักปลัดเทศบาลเมืองสะเตงนอก ฝ่ายปกครอง งาน

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีความประสงค์โอนงบประมาณเพิ่ม

โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  

จ านวน  67,900   บาท เนื่องจากงบประมาณที่ตราไว้ในเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564 โดยตั้งงบประมาณไว้ จ านวน 

200,000  บาท  ไม่เพียงพอ  เหตุเพราะส านักปลัด ได้ขอความอนุเคราะห์

จากกองช่าง  ให้ด าเนินการส ารวจ  ออกแบบ  และประมาณการค่าใช้จ่าย

โครงการฯ  วงเงินในการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารงานป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย ทั้งสิ้น  267,900  บาท ซึ่งสูงกว่าราคาที่ตั้งไว้ใน      

เทศบัญญัติฯ จงึขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพิ่มในงบลงทุน ดังนี้   
                   

โอน  จากแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป  งบด าเนินงาน  หมวดค่า

ใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย

หมวดอื่น ๆ  ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง  ดังนี้ 

     -งบประมาณที่ตัง้ไว้             จ านวน      1,500,000.00    บาท 

-งบประมาณก่อนโอน  จ านวน         139,983.64    บาท 

     -จ านวนเงินที่โอนลด  จ านวน          67,900.00    บาท 

     -จ านวนเงินหลังโอน  จ านวน          72,083.64    บาท 
 

โอน  ไปในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ

ระงับอัคคีภัย งบลงทุน  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าบ ารุงรักษา

และปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารงาน

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตั้งจา่ยจากเงินรายได้    ดังนี้ 

     -งบประมาณที่อนุมัติ  จ านวน         200.000     บาท 

     -งบประมาณก่อนโอน  จ านวน         200,000     บาท 

     -จ านวนเงินที่โอนเพิ่ม  จ านวน           67,900     บาท 

-จ านวนเงินหลังโอน           จ านวน          267,900     บาท  
 

งานป้องกันฯเราต้องเติบโต งานทะเบียนราษฎร์จะย้ายมาด าเนินการ     

เองที่เทศบาล ปีหน้าจะเปิดงานเทศกิจ จึงเรียนเสนอที่ประชุมสภาฯ เพื่อ

พิจารณา  ขอบคุณครับ 
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์ ขอบคุณครับ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีข้ออภิปราย  

ประธานสภาเทศบาลฯ  ญัตติที่  5.3 โปรดยกมอื  ไม่ม ี เ ชิญ เลขานุการสภาฯ   
 

/นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะมิ… 
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นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะมิ องค์ประชุมครบ จะขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด อนุมัติ

เลขานุการสภาฯ   เห็นชอบให้โอนเงนิงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ. 2564  โครงการ 

ปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  จ านวน 

    67,900  บาท  โปรดยกมอื  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด ไม่อนุมัตเิห็นชอบ 

    ให้โอนเงนิงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564  โครงการฯ ดังกล่าว 

       โปรดยกมอื 
 

มติท่ีประชุม    -อนุมัติให้โอนเงนิงบประมาณฯ        จ านวน    15   เสียง 

    -ไม่อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณฯ     จ านวน    -     เสียง 

    -งดออกเสียง    จ านวน     1    เสียง 
 

เป็นอันว่า  ที่ประชุมมีมติ อนุมัติเห็นชอบ ให้โอนเงินงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564  โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารงาน

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  จ านวน  67,900  บาท  ตั้งจ่ายจากเงิน

รายได้  ของหน่วยงาน ส านักปลัด 
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์ 5.4  ญัตติ เพื่อพิจารณาขออนุมัติโอนเงนิงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

ประธานสภาเทศบาลฯ พ.ศ. 2564  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   จ านวน  3  รายการ   ของ

หนว่ยงาน  ส านักปลัด  

(ผู้เสนอญัตติ  นายเสรี   เรอืงกาญจน์  นายกเทศมนตร)ี    

5.4.1  เคร่ืองส ารองไฟฟ้า  ขนาด  1 KVA  จ านวน  4  เคร่ือง ๆ ละ  

5,800  บาท   เป็นจ านวนเงนิ  23,300  บาท    (เอกสารที่ 6) 
 

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563  หมวด 4 การโอนและแก้ไข

เปลี่ยนแปลงงบประมาณ 

ข้อ 27  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน  โดยการโอน

เพิ่ม โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่าย

เป็นรายการใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
 

     -ขอเชญิผูบ้ริหารฯ ชีแ้จง 
 

นายเสรี   เรืองกาญจน์  เรียน  ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ และผู้เข้า

นายกเทศมนตรีฯ  ร่วมประชุม ทุกท่าน   กระผม นายเสรี   เรืองกาญจน์  นายกเทศมนตรีเมอืง     
 

/สะเตงนอก ด้วยส านัก... 
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สะเตงนอก ด้วยส านักปลัดเทศบาลเมืองสะเตงนอก มีความประสงค์ขอโอน

เงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ใน

งบลงทุน เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ในเทศบัญญัติฯ  แต่มีความ

จ าเป็นต้องจัดซื้อครุภัณฑ์ ที่ใช้เป็นส่วนประกอบของการติดตั้งกล้องวงจรปิด

ภายในเทศบาลเมืองสะเตงนอก ในการป้องกันความปลอดภัยของสถานที่

ราชการเทศบาลเมอืงสะเตงนอก   ดังนี้  
 

โอน  จากแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร  เงินเดือน  

(ฝา่ยการเมอืง) เงินเดอืนนายก/รองนายก  ดังนี้ 

     -งบประมาณที่ตัง้ไว้             จ านวน          915,840.00    บาท 

-งบประมาณก่อนโอน  จ านวน          471,269.04    บาท 

     -จ านวนเงินที่โอนลด  จ านวน           23,300.00    บาท 

     -จ านวนเงินหลังโอน  จ านวน          447,969.04    บาท 
 

โอน  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานรักษาความสงบภายใน งาน

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์  เครื่องส ารองไฟฟ้า  ขนาด 1 kVA  จ านวน  23,300 บาท    

ตั้งจา่ยจากเงินรายได้    ดังนี้ 

     -งบประมาณที่อนุมัติ  จ านวน            0.00     บาท 

     -งบประมาณก่อนโอน  จ านวน            0.00     บาท 

     -จ านวนเงินที่โอนเพิ่ม  จ านวน         23,300     บาท 

-จ านวนเงินหลังโอน           จ านวน         23,300     บาท  
 

เพื่อจา่ยเป็นค่าจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA  จ านวน  4   

เครื่อง ๆ ละ  5,800  บาท  เป็นจ านวนเงิน  23,300  บาท โดยจัดซื้อตาม

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ

คอมพิวเตอร์ ตั้งจา่ยจากเงินรายได้ 
 

     จงึเรียนเสนอที่ประชุมสภาฯ เพื่อพิจารณา  ขอบคุณครับ 
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์ ขอบคุณครับ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใด มีข้ออภิปราย  

ประธานสภาเทศบาลฯ  ญัตติที่  5.4.1  โปรดยกมอื เชิญ  นายแวฮาซัน  แวหะยี   สมาชิกสภา  

    เทศบาลฯ เขตที่  1   

 

/นายแวฮาซัน  แวหะยี… 
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นายแวฮาซัน  แวหะยี  เรียน ประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  และผูเ้ข้าร่วม

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 ประชุม ทุกท่าน  กระผม นายแวฮาซัน  แวหะยี   สมาชิกสภาเทศบาลฯ  

    เขตที่ 1  อยากทราบว่า การใช้งานยังไง และติดตัง้ที่ไหน  
 

นายเสรี   เรืองกาญจน์  เรียน  ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ และผู้เข้า

นายกเทศมนตรีฯ  ร่วมประชุม ทุกท่าน   กระผม นายเสรี   เรืองกาญจน์  นายกเทศมนตรีเมอืง                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                         สะเตงนอก  ขอให้ปลัดฯ ได้ช้ีแจง 
 

นายมาหะมะรอสีดี   อุชะมิ เป็นเครื่องส ารองไฟ  ที่ใชเ้พื่อประกอบในการตดิตั้งกล้องวงจรปิดครับ  

ปลัด/เลขานุการสภาฯ   
  

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์ ขอบคุณครับ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีข้ออภิปราย  

ประธานสภาเทศบาลฯ  ญัตติที่  5.4.1  โปรดยกมอื  ไม่ม ี เชิญ เลขานุการสภาฯ   
 

นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะมิ องค์ประชุมครบ จะขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด อนุมัติ

เลขานุการสภาฯ   เห็นชอบให้โอนเงนิงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564  ไปตั้งจา่ยเป็น  

       รายการใหม่  5.4.1  เครื่องส ารองไฟฟ้า  ขนาด  1 KVA  จ านวน  4  เครื่อง ๆ 

    ละ  5,800  บาท   เป็นจ านวนเงิน  23,300  บาท โปรดยกมือ  สมาชิกสภา

    เทศบาลฯ ท่านใด ไม่อนุมัติเห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

    พ.ศ. 2564  ไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ รายการฯ ดังกล่าว  โปรดยกมอื 
 

มติท่ีประชุม    -อนุมัติให้โอนเงนิฯ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่    จ านวน    15   เสียง 

    -ไม่อนุมัติให้โอนเงินฯไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   จ านวน    -     เสียง 

    -งดออกเสียง                    จ านวน     1     เสียง 
 

     เป็นอันว่า  ที่ประชุมมมีต ิอนุมัติเห็นชอบ ให้โอนเงนิงบประมาณ 

    รายจ่ายประจ าปี  พ.ศ. 2564  ไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่  5.4.1  เครื่อง 

    ส ารองไฟฟ้า  ขนาด  1 KVA  จ านวน  4  เครื่อง ๆ ละ  5,800  บาท  เป็น 

    จ านวนเงิน  23,300  บาท   ตั้งจา่ยจากเงินรายได้  ของหน่วยงาน       

    ส านักปลัด 
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์ 5.4.2  ตู้ส าหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์  (ตู้ Rack) 

ประธานสภาเทศบาลฯ  ขนาด 15 U  จ านวน  1 ตู้  เป็นจ านวนเงนิ  10,500  บาท (เอกสารที่ 6) 
 

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563   หมวด 4  การโอนและแก้ไข 

          /เปลี่ยนแปลงงบประมาณ… 
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เปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
 

ข้อ 27  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน  โดยการโอน

เพิ่ม โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่าย

เป็นรายการใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
 

     -ขอเชญิผูบ้ริหารฯ ชีแ้จง 
 

นายเสรี   เรืองกาญจน์  เรียน  ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ และผู้เข้า

นายกเทศมนตรีฯ  ร่วมประชุม ทุกท่าน   กระผม นายเสรี   เรืองกาญจน์  นายกเทศมนตรีเมอืง                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                         สะเตงนอก ขอให้รองศรัณย์พล  ได้ชีแ้จง 
  

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์ เ ชิญ นายศรัณย์พล   ลีฬหาวงศ์ รองนายกเทศมนตรีฯ  

ประธานสภาเทศบาลฯ                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 

นายศรัณย์พล   ลีฬหาวงศ์  เรียน  ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ผูเ้ข้าร่วม 

รองนายกเทศมนตรีฯ  ประชุม ทุกท่าน  กระผม นายศรัณย์พล   ลีฬหาวงศ ์ รองนายกเทศมนตรี 

เมืองสะเตงนอก  ด้วยส านักปลัด มีความประสงค์จะขอโอนเงนิงบประมาณฯ

ในงบลงทุน เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในการจัดซื้อเป็นตู้ที่ใช้เก็บเครื่อง

คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ (ตู้ Rack) ส าหรับกล้องวงจรปิด ดังนี้ 
  

โอน  จากแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร  เงินเดือน

(ฝา่ยการเมอืง) เงินเดอืนนายก/รองนายก  ดังนี้ 

     -งบประมาณที่ตัง้ไว้             จ านวน         915,840.00    บาท 

-งบประมาณก่อนโอน  จ านวน         447,969.04    บาท 

     -จ านวนเงินที่โอนลด  จ านวน           10,500.00    บาท 

     -จ านวนเงินหลังโอน  จ านวน         437,469.04    บาท 
 

    โอน  ไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่   ในแผนงานรักษาความสงบภายใน  งาน 

    ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์   ครุภัณฑ์ 

    คอมพิวเตอร์   5.4.2  ตู้ส าหรับจัดเก็บเครื่องคอมพวิเตอร์ และอุปกรณ์   

    (ตู้ Rack)  ขนาด 15 U  จ านวน  1 ตู้  เป็นจ านวนเงิน  10,500  บาท ตั้งจา่ย

    จากเงนิรายได้    ดังนี้ 

     -งบประมาณที่อนุมัติ  จ านวน            0.00     บาท 

     -งบประมาณก่อนโอน  จ านวน            0.00     บาท 

 

/-จ านวนเงินที่โอนเพิ่ม… 
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     -จ านวนเงินที่โอนเพิ่ม  จ านวน         10,500     บาท 

-จ านวนเงินหลังโอน           จ านวน         10,500     บาท  
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้ส าหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และ

อุปกรณ์  (ตู้ Rack)  ขนาด 15 U  จ านวน  1 ตู้  เป็นจ านวนเงิน  10,500 บาท 

รายละเอียดตาม เทศบาลก าหนด ไม่มี ในราคามาตรฐานครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ โดยให้ใช้ราคาตามท้องตลาด หรือราคาที่จัดซื้อโดยประหยัด 

ตั้งจา่ยจากเงินรายได้ 
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์ ขอบคุณครับ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีข้ออภิปราย  

ประธานสภาเทศบาลฯ  ญัตติที่  5.4.2 โปรดยกมอื  ไม่ม ี เชิญ เลขานุการสภาฯ   
 

นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะมิ องค์ประชุมครบ จะขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด อนุมัติ

เลขานุการสภาฯ   เห็นชอบให้โอนเงนิงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ. 2564  ไปตั้งจา่ยเป็น  

       รายการใหม่  5.4.2  ตู้ส าหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์      

    (ตู้ Rack) ขนาด  15 U  จ านวน  1  ตู้   เป็นจ านวนเงิน  10,500  บาท  โปรด

    ยกมอื สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด ไม่อนุมัตเิห็นชอบให้โอนเงนิงบประมาณ 

รายจา่ยประจ าปี พ.ศ. 2564  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  รายการฯ ดังกล่าว  

โปรดยกมอื 
 

มติท่ีประชุม    -อนุมัติให้โอนเงนิฯ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่    จ านวน    15   เสียง 

    -ไม่อนุมัติให้โอนเงินฯไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   จ านวน    -     เสียง 

    -งดออกเสียง                    จ านวน     1     เสียง 
 

เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติ อนุมัติเห็นชอบ ให้โอนเงินงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี  พ.ศ. 2564  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 5.4.2  ตู้ส าหรับ

จัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ (ตู้ Rack) ขนาด  15 U จ านวน  1  ตู้   

เป็นจ านวนเงิน  10,500  บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ของหน่วยงาน ส านัก

ปลัด 
   
นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์ 5.4.3  โทรทัศน์ แอล อี ดี  (LED TV) แบบ Smart TV จ านวน  1  เครื่อง    

ประธานสภาเทศบาลฯ  เป็นจ านวนเงนิ  19,900  บาท   (เอกสารที่ 6) 
 

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2563   หมวด 4  การโอนและแก้ไข           

                                                       /เปลี่ยนแปลงงบประมาณ... 
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เปลี่ยนแปลงงบประมาณ 

ข้อ 27  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน  โดยการโอน

เพิ่ม โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่าย

เป็นรายการใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
 

     -ขอเชญิผูบ้ริหารฯ ชีแ้จง 
  

นายเสรี   เรืองกาญจน์  เรียน  ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ และผู้เข้า

นายกเทศมนตรีฯ  ร่วมประชุม ทุกท่าน   กระผม นายเสรี   เรืองกาญจน์  นายกเทศมนตรีเมอืง                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                         สะเตงนอก ขอให้รองศรัณย์พล  ได้ชีแ้จง 
 

นายศรัณย์พล   ลีฬหาวงศ์  เรียน  ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ และผูเ้ข้าร่วม 

รองนายกเทศมนตรฯี  ประชุม ทุกท่าน  กระผม นายศรัณย์พล   ลีฬหาวงศ ์ รองนายกเทศมนตรี 

เมืองสะเตงนอก  ด้วยส านักปลัด มคีวามประสงค์จะขอโอนเงนิงบประมาณฯ

ในงบลงทุน  เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ดังนี้ 
 

โอน  จากแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร  เงินเดือน  

(ฝา่ยการเมอืง)  เงินเดอืนนายก/รองนายก  ดังนี้ 

     -งบประมาณที่ตัง้ไว้             จ านวน         915,840.00    บาท 

-งบประมาณก่อนโอน  จ านวน         437,469.04    บาท 

     -จ านวนเงินที่โอนลด  จ านวน           19,900.00    บาท 

     -จ านวนเงินหลังโอน  จ านวน          417,569.04    บาท 
 

โอน  ไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่  ในแผนงานรักษาความสงบภายใน  งาน

 ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์

 โฆษณาและเผยแพร่   โทรทัศน ์แอล อี ดี  (LED TV)  แบบ Smart TV   

จ านวน  1 เครื่อง  เป็นจ านวนเงิน  19,900  บาท  ตั้งจ่ายจากเงนิรายได้ ดังนี้ 

     -งบประมาณที่อนุมัติ  จ านวน            0.00     บาท 

     -งบประมาณก่อนโอน  จ านวน            0.00     บาท 

     -จ านวนเงินที่โอนเพิ่ม  จ านวน         19,900     บาท 

-จ านวนเงินหลังโอน           จ านวน         19,900     บาท  
 

เพื่อจา่ยเป็นค่าจัดซือ้โทรทัศน์ แอล อ ีดี  (LED TV)  แบบ Smart TV   

จ านวน  1  เครื่อง  เป็นจ านวนเงิน  19,900  บาท ระดับความละเอียด

จอภาพ 

/ไม่น้อยกว่า  3840 x 2160... 
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ไม่น้อยกว่า  3840 x 2160  ขนาด  55  นิ้ว  รายละเอียดและคุณลักษณะ

และราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์  ตั้งจ่ายจากเงนิรายได้ 
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์ ขอบคุณครับ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีข้ออภิปราย  

ประธานสภาเทศบาลฯ  ญัตติที่  5.4.3 โปรดยกมือ  ไม่ม ี เชิญ เลขานุการสภาฯ   
 

นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะมิ องค์ประชุมครบ จะขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด อนุมัติ

เลขานุการสภาฯ   เห็นชอบให้โอนเงนิงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564  ไปตั้งจา่ยเป็น  

       รายการใหม่  5.4.3  โทรทัศน์ แอล อี ดี  (LED TV) แบบ Smart TV  จ านวน  

    1  เครื่อง  เป็นจ านวนเงิน  19,900  บาท  โปรดยกมอื สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

    ท่านใด ไม่อนุมัตเิห็นชอบให้โอนเงนิงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ. 2564  

    ไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่   รายการฯ ดังกล่าว  โปรดยกมอื 
 

มติท่ีประชุม    -อนุมัติให้โอนเงนิฯ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่    จ านวน    15   เสียง 

    -ไม่อนุมัติให้โอนเงินฯไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   จ านวน    -     เสียง 

    -งดออกเสียง                    จ านวน     1     เสียง 
 

     เป็นอันว่า ที่ประชุมมมีต ิ อนุมัติเห็นชอบ ให้โอนเงนิงบประมาณ 

    รายจ่ายประจ าปี  พ.ศ. 2564  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 5.4.3  โทรทัศน์ 

    แอล อี ดี  (LED TV) แบบ Smart TV  จ านวน  1  เครื่อง   เป็นจ านวนเงิน  

    19,900  บาท   ตั้งจา่ยจากเงินรายได้  ของหน่วยงาน ส านักปลัด 
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์   5.5  ญัตติ เพือ่พิจารณาขออนุมัติโอนเงนิงบประมาณรายจ่ายประจ าปี   

ประธานสภาเทศบาลฯ  พ.ศ. 2564   จ านวน   2  รายการ   ของหน่วยงาน ส านักปลัด   

        (ผู้เสนอญัตติ  นายเสรี   เรอืงกาญจน์  นายกเทศมนตร)ี  
   

     5.5.1  เก้าอี้ท างาน  จ านวน   23,500  บาท    (เอกสารที่ 7) 
  

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563   หมวด 4  การโอนและแก้ไข

เปลี่ยนแปลงงบประมาณ 

ข้อ 27  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน  โดยการโอน

เพิ่ม โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่าย

เป็นรายการใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
 

     -ขอเชญิผูบ้ริหารฯ ชีแ้จง 

/-ขอเชญิผู้บริหารฯ ชีแ้จง… 
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นายเสรี   เรืองกาญจน์  เรียน  ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ และผู้เข้า

นายกเทศมนตรีฯ  ร่วมประชุม ทุกท่าน   กระผม นายเสรี   เรืองกาญจน์  นายกเทศมนตรีเมอืง                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                         สะเตงนอก ขอให้รองอับดุลเล๊าะ  ได้ช้ีแจง 
 

นายอับดุลเล๊าะ  อาเย๊าะแซ เรียน  ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ และผูเ้ข้าร่วม 

รองนายกเทศมนตรีฯ  ประชุม ทุกท่าน  กระผม นายอับดุลเล๊าะ  อาเย๊าะแซ  รองนายกเทศมนตรี 

เมืองสะเตงนอก  ด้วยส านักปลัด มีความประสงค์จะขอโอนเงนิงบประมาณฯ

ในงบลงทุน  รายการ เก้าอีท้ างาน  ดังนี้ 
 

โอน  จากแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบด าเนินงาน  หมวดค่า  

ใช้สอย  ประเภทร่ายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ

รายจ่าย โครงการจัดงานรัฐพิธีและวันส าคัญต่าง ๆ  ดังนี้ 

     -งบประมาณที่ตัง้ไว้             จ านวน          50,000.00    บาท 

-งบประมาณก่อนโอน  จ านวน          50,000.00    บาท 

     -จ านวนเงินที่โอนลด  จ านวน           23,500.00   บาท 

     -จ านวนเงินหลังโอน  จ านวน           26,500.00   บาท 
 

โอน  ไปในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน  หมวดค่า

ครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์ส านักงาน   เก้าอี้ท างาน   เป็นจ านวนเงนิ  23,500  บาท  

ตั้งจา่ยจากเงนิรายได้    ดังนี้ 

     -งบประมาณที่อนุมัติ  จ านวน         34,000.00     บาท 

     -งบประมาณก่อนโอน  จ านวน         24,200.00     บาท 

     -จ านวนเงินที่โอนเพิ่ม  จ านวน         23,500.00    บาท 

-จ านวนเงินหลังโอน           จ านวน         47,700.00    บาท  
 

เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อเก้าอี้ท างาน จ านวน  6 ตัว ไม่มีในราคาตาม

มาตรฐานครุภัณฑ์  โดยใช้ราคาตามท้องตลาด หรือราคาในท้องถิ่น หรือ

ราคาที่จัดซือ้โดยประหยัด ตั้งจา่ยจากเงินรายได้ 
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์ ขอบคุณครับ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีข้ออภิปราย  

ประธานสภาเทศบาลฯ  ญัตติที่  5.5.1 โปรดยกมอื  ไม่ม ี เชิญ เลขานุการสภาฯ   
 

นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะมิ องค์ประชุมครบ จะขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด อนุมัติ

เลขานุการสภาฯ   เห็นชอบ ให้โอนเงนิงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ. 2564   5.5.1 เก้าอี ้

    ท างาน   เป็นจ านวนเงิน  23,500  บาท  โปรดยกมอื  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  
 

/ท่านใด ไม่อนุมัติเห็นชอบ… 
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    ท่านใด ไม่อนุมัติเห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณรายจา่ยประจ าปี พ.ศ. 2564  

    รายการฯ ดังกล่าว  โปรดยกมอื 
 

มติท่ีประชุม    -อนุมัติให้โอนเงนิงบประมาณ ฯ       จ านวน    15    เสียง 

    -ไม่อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณฯ     จ านวน    -     เสียง 

    -งดออกเสียง    จ านวน     1     เสียง 
 

เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติ  อนุมัติเห็นชอบ  ให้โอนเงินงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี  พ.ศ. 2564   5.5.1 เก้าอีท้ างาน   เป็นจ านวนเงิน  23,500 

บาท   ตั้งจา่ยจากเงินรายได้  ของหน่วยงาน ส านักปลัด 
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์     5.5.2  โต๊ะท างาน  จ านวน   35,000  บาท    (เอกสารที่ 7) 

ประธานสภาเทศบาลฯ   -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563   หมวด 4  การโอนและแก้ไข

เปลี่ยนแปลงงบประมาณ 

ข้อ 27  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน  โดยการโอน

เพิ่ม โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่าย

เป็นรายการใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
 

     -ขอเชญิผูบ้ริหารฯ ชีแ้จง 
  

นายเสรี   เรืองกาญจน ์  เรียน  ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ และผู้เข้า

นายกเทศมนตรีฯ  ร่วมประชุม ทุกท่าน   กระผม นายเสรี   เรืองกาญจน์  นายกเทศมนตรีเมอืง                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                         สะเตงนอก ขอให้รองอับดุลเล๊าะ  ได้ช้ีแจง 
 

นายอับดุลเล๊าะ  อาเย๊าะแซ เรียน  ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ผูเ้ข้าร่วม 

รองนายกเทศมนตรีฯ  ประชุม ทุกท่าน  กระผม นายอับดุลเล๊าะ  อาเย๊าะแซ  รองนายกเทศมนตรี 

เมืองสะเตงนอก  ด้วยส านักปลัด มีความประสงค์จะขอโอนเงนิงบประมาณฯ

ในงบลงทุน  รายการ โต๊ะท างาน  ดังนี ้
 

โอน  จากแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบด าเนินงาน  หมวดค่า  

ใช้สอย  ประเภทร่ายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ

รายจ่าย   ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง   จ านวน  35,000  บาท  ดังนี้ 

     -งบประมาณที่ตัง้ไว้             จ านวน      1,500,000.00    บาท 

-งบประมาณก่อนโอน  จ านวน          72,083.64    บาท 
 

/-จ านวนเงินที่โอนลด… 
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     -จ านวนเงินที่โอนลด  จ านวน          35,000.00    บาท 

     -จ านวนเงินหลังโอน  จ านวน          37,083.64    บาท 
 

โอน  ไปในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน  หมวดค่า

ครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์ส านักงาน  โต๊ะท างาน   เป็นจ านวนเงิน  35,000  บาท  

ตั้งจา่ยจากเงนิรายได้    ดังนี้ 

     -งบประมาณที่อนุมัติ  จ านวน         52,000.00     บาท 

     -งบประมาณก่อนโอน  จ านวน         52,000.00     บาท 

     -จ านวนเงินที่โอนเพิ่ม  จ านวน         35,000.00    บาท 

-จ านวนเงินหลังโอน           จ านวน         87,000.00    บาท  
 

เพื่อจา่ยเป็น ค่าจัดซื้อโต๊ะท างาน จ านวน  5  ตัว  ไม่มใีนราคาตาม

มาตรฐานครุภัณฑ ์ โดยใช้ราคาตามท้องตลาด หรอืราคาในท้องถิ่น หรอื

ราคาที่จัดซือ้โดยประหยัด ตั้งจา่ยจากเงนิรายได้  
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์ ขอบคุณครับ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีข้ออภิปราย  

ประธานสภาเทศบาลฯ  ญัตติที่  5.5 .2 โปรดยกมอื  ไม่ม ี เชิญ เลขานุการสภาฯ   
 

นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะมิ องค์ประชุมครบ จะขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด อนุมัติ

เลขานุการสภาฯ   เห็นชอบ ให้โอนเงนิงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ. 2564   5.5.2  โต๊ะ 

    ท างาน   จ านวนเงิน  35,000  บาท   โปรดยกมอื  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  

    ท่านใด ไม่อนุมัติเห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณรายจา่ยประจ าปี พ.ศ. 2564  

    รายการฯ ดังกล่าว  โปรดยกมอื 
 

มติท่ีประชุม    -อนุมัติให้โอนเงนิงบประมาณ ฯ       จ านวน    15    เสียง 

    -ไม่อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณฯ     จ านวน    -     เสียง 

    -งดออกเสียง    จ านวน     1     เสียง 
 

     เป็นอันว่า ที่ประชุมมมีต ิ อนุมัติเห็นชอบ ให้โอนเงนิงบประมาณ 

    รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564  ไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ 5.5.2  โต๊ะท างาน   

    จ านวนเงิน  35,000  บาท  ตั้งจา่ยจากเงินรายได้  ของหน่วยงาน ส านักปลัด 
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์ 5.6  ญัตติ  เพื่อพิจารณาขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง   

ประธานสภาเทศบาลฯ งบประมาณ  งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี  พ.ศ. 2564   จ านวน   2  

รายการ   ของหน่วยงาน ส านักปลัด   

/(ผูเ้สนอญัตติ  นายเสรี… 
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(ผู้เสนอญัตติ  นายเสรี   เรอืงกาญจน์  นายกเทศมนตร)ี  
   

     5.6.1  เก้าอี้ท างาน    (เอกสารที่ 7) 

จากเดิม  “เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอีท้ างาน แบบพนักพิงสูงระดับ

ศรีษะ  จ านวน  2 ตัว ๆ ละ  5,000  บาท   เป็นเงิน  10,000  บาท  และ

เก้าอีท้ างาน  จ านวน 6 ตัว ๆ ละ  4,000  บาท  เป็นเงิน  24,000  บาท  ไม่

มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ ์ โดยใช้ราคาตามท้องตลาด หรือราคาในท้องถิ่น 

หรอืราคาที่จัดซือ้โดยประหยัด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลง

วันที ่ 9  มิถุนายน  2558 

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้า 457  

ล าดับที่  7” 
 

แก้ไขเป็น “เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ท างาน  จ านวน  6  ตัว  

รายละเอียดตามเทศบาลก าหนด  ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์  โดยใช้

ราคาตามท้องตลาด หรอืราคาในท้องถิ่น หรือราคาที่จัดซื้อโดยประหยัด ตั้ง

จา่ยจากเงินรายได้ 

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลง

วันที ่ 9  มิถุนายน  2558 

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้า 457  

ล าดับที่  7” 

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563  หมวด  4  การโอนและแก้ไข

เปลี่ยนแปลงงบประมาณ 

ข้อ 29  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบ

ลงทุน   ที่ท าให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน หรอืเปลี่ยนแปลงสถานที่

ก่อสร้าง  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
 

     -ขอเชญิผูบ้ริหารฯ ชีแ้จง 
  

นายเสรี   เรืองกาญจน์  เรียน  ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ และผู้เข้า

นายกเทศมนตรีฯ  ร่วมประชุม ทุกท่าน   กระผม นายเสรี   เรืองกาญจน์  นายกเทศมนตรีเมอืง                                                                                                                                                                                                                                                                                     

สะเตงนอก  ส านักปลัดเทศบาลเมอืงสะเตงนอก มีความจ าเป็นต้องขออนุมัติ 

 

/แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชีแ้จง... 
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แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณฯ  “เก้าอี้ท างาน” ตามรายละเอียด 

ข้างตน้ เพื่อให้สามารถด าเนินการเบิกจ่ายได้ 
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์ ขอบคุณครับ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีข้ออภิปราย  

ประธานสภาเทศบาลฯ  ญัตติที่  5.6.1  โปรดยกมอื  ไม่ม ี เชิญ เลขานุการสภาฯ   
 

นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะมิ องค์ประชุมครบ จะขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด อนุมัติ

เลขานุการสภาฯ   เห็นชอบ ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี  พ.ศ.  

    2564   5.6.1  เก้าอีท้ างาน  โปรดยกมอื   สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด ไม่ 

    อนุมัตเิห็นชอบให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี  

พ.ศ. 2564  รายการฯ ดังกล่าว  โปรดยกมอื 
 

มติท่ีประชุม    -อนุมัติเห็นชอบให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณฯ         

          จ านวน    15    เสียง 

    -ไม่อนุมัติเห็นชอบให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณฯ 

          จ านวน    -     เสียง 

    -งดออกเสียง     จ านวน     1     เสียง 
 

เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติ  อนุมัติเห็นชอบ ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง    

ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี  พ.ศ. 2564   5.6.1  เก้าอี้ท างาน  

ของหน่วยงาน ส านักปลัด 
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์   5.6.2  โต๊ะท างาน     (เอกสารที่ 7) 

ประธานสภาเทศบาลฯ  จากเดิม “เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือ้โต๊ะท างานแบบเหล็ก  ขนาด  6  ฟุต

จ านวน  4  ตัว ๆ ละ 8,500  บาท  เป็นเงิน  34,000  บาท  ขนาด  3.5  ฟุต 

จ านวน  4  ตัว ๆ ละ 4,500  บาท เป็นเงนิ  18,000  บาท   ไม่มีในราคา

มาตรฐานครุภัณฑ ์ โดยใช้ราคาตามท้องตลาด หรอืราคาในท้องถิ่น หรอื

ราคาทีจ่ัดซื้อโดยประหยัด ตั้งจา่ยจากเงนิรายได้ 

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลง

วันที ่ 9  มิถุนายน  2558 

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้า 457    

ล าดับที่  6 ” 
 

แก้ไขเป็น “เพื่อจา่ยเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะท างาน  จ านวน  5  ตัว 

 

/รายละเอียดตามเทศบาลก าหนด... 
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รายละเอียดตามเทศบาลก าหนด  ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์  โดยใช้

ราคาตามท้องตลาด หรอืราคาในท้องถิ่น หรือราคาที่จัดซื้อโดยประหยัด ตั้ง

จา่ยจากเงินรายได้ 

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลง

วันที ่ 9  มิถุนายน  2558 

     -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  หนา้ 16/119 ” 
 

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2536  หมวด 4  การโอนและแก้ไข

เปลี่ยนแปลงงบประมาณ 

ข้อ 29  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบ

ลงทุน   ที่ท าให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน หรอืเปลี่ยนแปลงสถานที่

ก่อสร้าง  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
 

     -ขอเชญิผูบ้ริหารฯ ชีแ้จง 
  

นายเสรี   เรืองกาญจน์  เรียน  ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ และผู้เข้า

นายกเทศมนตรีฯ  ร่วมประชุม ทุกท่าน   กระผม นายเสรี   เรืองกาญจน์  นายกเทศมนตรีเมอืง                                                                                                                                                                                                                                                                                     

สะเตงนอก เชน่กัน เพื่อให้สามารถด าเนินการเบิกจ่ายได้ ส านักปลัดเทศบาล

เมืองสะเตงนอก  มีความจ าเป็นต้องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชีแ้จง

งบประมาณฯ  “โต๊ะท างาน”  ตามรายละเอียดข้างต้น  
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์ ขอบคุณครับ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด  มีข้ออภิปราย  

ประธานสภาเทศบาลฯ  ญัตติที่  5.6.2 โปรดยกมอื  ไม่ม ี เชิญ เลขานุการสภาฯ   
 

นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะมิ องค์ประชุมครบ จะขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด อนุมัติ

เลขานุการสภาฯ   เห็นชอบ ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี  พ.ศ.  

    2564   5.6.2  โต๊ะท างาน  โปรดยกมอื   สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด  ไม่ 

    อนุมัตเิห็นชอบให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี  

พ.ศ. 2564  รายการฯ ดังกล่าว  โปรดยกมอื 
 

มติท่ีประชุม    -อนุมัติเห็นชอบให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณฯ         

          จ านวน    15    เสียง 

    -ไม่อนุมัติเห็นชอบให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณฯ 

          จ านวน    -     เสียง 

/-งดออกเสียง… 
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    -งดออกเสียง     จ านวน     1     เสียง 
 

เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติ  อนุมัติเห็นชอบ ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง    

ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี  พ.ศ. 2564   5.6.2  โต๊ะท างาน  

ของหน่วยงาน ส านักปลัด 
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์  5.7  ญัตติ เพื่อพิจารณาขออนุมัติโอนเงนิงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี 

ประธานสภาเทศบาลฯ พ.ศ. 2564   จ านวน   9  รายการ   เป็นจ านวนเงิน   901,300   บาท    

ตั้งจา่ยจากเงินรายได้  ของหนว่ยงาน กองชา่ง   (เอกสารที่ 8) 

(ผู้เสนอญัตติ  นายเสรี   เรอืงกาญจน์  นายกเทศมนตร)ี 

-ขอเชญิผูบ้ริหารฯ ช้ีแจง 
 

นายเสรี   เรอืงกาญจน์  เรียน  ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ และผูเ้ข้า

นายกเทศมนตรีฯ  ร่วมประชุม ทุกท่าน   กระผม นายเสรี   เรืองกาญจน ์ นายกเทศมนตรีเมือง                                                                                                                                                                                                                                                                                     

สะเตงนอก ด้วยกองช่างได้ ด าเนินการโครงการก่อสร้างตามเทศบัญญัติ 

ประจ าปี  2564 และทางกองช่าง ได้ด าเนินการขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่เนื่องจากกองช่างได้จัดท าประมาณ

การราคา ปร.4 และ ปร.5 (ตามราคาปัจจุบัน) ปรากฏว่า งบประมาณในการ

ด าเนินการก่อสร้างเพิ่มขึ้น เนื่องจากราคาเหล็กสูงขึ้น กองช่าง จึงขอโอนลด

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อให้สามารถ

เบิกจ่ายงบประมาณ และด าเนนิการก่อสรา้งได้  จ านวน  3  รายการ  ดังนี้ 
 

รายการที่ 1  โอนลด จากแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารงานทั่วไป

เกี่ยวกับเคหะและชุมชน  งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ประเภท 

เงินเดอืนพนักงาน  ตั้งจา่ยจากเงินรายได้   จ านวน    604,300   บาท 

 

รายการที่ 2   โอนลด  จากแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารงานทั่วไป

เกี่ยวกับเคหะและชุมชน  งบบุคลากร  หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ประเภท 

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน  ตั้งจา่ยจากเงินรายได้   จ านวน   91,000  บาท 

 

รายการที่ 3   โอนลด  จากแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารงานทั่วไป

เกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)ประเภท

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   จ านวน  206,000  

บาท   

-รวมจ านวนเงนิที่โอนลด           จ านวน        901,300     บาท 
 

/เพื่อไปโอนเพิ่มงบประมาณฯ… 
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เพื่อไปโอนเพิ่มงบประมาณฯ จ านวน  9  โครงการ ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2563   หมวด 4  การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 

ข้อ 27  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน  โดยการโอน

เพิ่ม โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่าย

เป็นรายการใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น   ดังนี้ 
 

5.7.1  โครงการก่อสร้างคูระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก   

ซอยเจริญสวัสดิ์   หมู่ที่  12   จ านวนเงิน   206,000  บาท 
 

โอนเพิ่ม  ในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน  งบลงทุน  หมวด ค่า

ที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง   ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  5.7.1 โครงการก่อสร้าง

คูระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยเจริญสวัสดิ์  หมูท่ี่ 12   ตั้งจา่ยจากเงนิ

รายได้  ดังนี้ 

     -งบประมาณที่อนุมัติ  จ านวน       1,504,000     บาท 

     -งบประมาณก่อนโอน  จ านวน       1,504,000     บาท 

     -จ านวนเงนิที่โอนเพิ่ม  จ านวน        206,000    บาท 

-จ านวนเงินหลังโอน           จ านวน       1,710,000    บาท 
 

   จงึเรียนเสนอที่ประชุมสภาฯ เพื่อพิจารณา  ขอบคุณครับ 
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีข้ออภิปราย ข้อ 5.7 .1  โปรดยกมอื  

ประธานสภาเทศบาลฯ  ไม่ม ี เ ชิญ เลขานุการสภาฯ   
  

นายมาหะมะรอสีดี   อุชะมิ องค์ประชุมครบ จะขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด อนุมัติ

เลขานุการสภาฯ   เห็นชอบให้โอนเงนิงบประมาณรายจา่ยประจ าปี พ.ศ. 2564  5.7.1 โครงการ  

ก่อสร้างคูระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยเจริญสวัสดิ์   หมูท่ี่  12   

จ านวนเงิน   206,000  บาท  ของหน่วยงาน กองช่าง  โปรดยกมอื  สมาชิก

สภาฯ ท่านใด  ไม่อนุมัตเิห็นชอบให้โอนเงนิงบประมาณฯ โครงการฯ ดังกล่าว 

โปรด ยกมือ 
 

มติท่ีประชุม    -อนุมัติให้โอนเงนิงบประมาณฯ        จ านวน     15   เสียง 

    -ไม่อนุมัติให้โอนโอนเงนิงบประมาณฯ    จ านวน     -     เสียง 

    -งดออกเสียง      จ านวน     1     เสียง 

 

/เป็นอันว่า  ที่ประชุม... 
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เป็นอันว่า  ที่ประชุมมีมติ อนุมัติเห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564  5.7.1  โครงการก่อสร้างคูระบายน้ าคอนกรีต

เสริมเหล็ก  ซอยเจริญสวัสดิ์   หมูท่ี่  12   จ านวนเงิน   206,000  บาท  ของ

หนว่ยงาน กองชา่ง   
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์    5.7.2   โครงการก่อสร้างคูระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก  

ประธานสภาเทศบาลฯ   ซอยนัดโต๊ะโมง 3  หมู่ที่  4   จ านวนเงิน   143,100  บาท  
 

     -ขอเชญิผูบ้ริหารฯ ชีแ้จง 
 

นายเสรี   เรอืงกาญจน์  เรียน  ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ และผูเ้ข้า

นายกเทศมนตรีฯ  ร่วมประชุม ทุกท่าน   กระผม นายเสรี   เรืองกาญจน ์ นายกเทศมนตรีเมือง                                                                                                                                                                                                                                                                                     

สะเตงนอก  โครงการนีก้็เช่นกันครับ  

 

โอนเพิ่ม  ในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน  งบลงทุน  หมวด ค่า

ที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  5.7.2 โครงการก่อสร้าง

คูระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยนัดโต๊ะโมง 3  หมู่ที่  4  จ านวนเงิน   

143,100  บาท  ตั้งจ่ายจากเงนิรายได้  ดังนี้ 

     -งบประมาณที่อนุมัติ  จ านวน        1,532,900     บาท 

     -งบประมาณก่อนโอน  จ านวน        1,532,900     บาท 

     -จ านวนเงนิที่โอนเพิ่ม  จ านวน          143,100     บาท 

-จ านวนเงินหลังโอน           จ านวน         1,676,000     บาท 
 

   จงึเรียนเสนอที่ประชุมสภาฯ เพื่อพิจารณา  ขอบคุณครับ 
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีข้ออภิปราย ข้อ 5.7 .2  โปรดยกมอื  

ประธานสภาเทศบาลฯ  ไม่ม ี เ ชิญ เลขานุการสภาฯ   
 

นายมาหะมะรอสีดี   อุชะมิ องค์ประชุมครบ จะขอมติที่ประชุม  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด  อนุมัติ

เลขานุการสภาฯ   เห็นชอบให้โอนเงนิงบประมาณรายจา่ยประจ าปี พ.ศ. 2564  5.7.2 โครงการ 

ก่อสร้างคูระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนัดโต๊ะโมง 3  หมูท่ี่  4   จ านวน

เงิน  143,100  บาท  ของหน่วยงาน กองช่าง  โปรดยกมอื  สมาชิกสภาฯ 

ท่านใด  ไม่อนุมัตเิห็นชอบให้โอนเงนิงบประมาณฯ โครงการฯ ดังกล่าว โปรด 

ยกมอื 
 

/มตทิี่ประชุม... 
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มติท่ีประชุม    -อนุมัติให้โอนเงนิงบประมาณฯ        จ านวน     15   เสียง 

    -ไม่อนุมัติให้โอนโอนเงนิงบประมาณฯ    จ านวน     -     เสียง 

    -งดออกเสียง      จ านวน     1     เสียง 
 

เป็นอันว่า  ที่ประชุมมีมติ อนุมัติเห็นชอบ ให้โอนเงนิงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564  5.7.2  โครงการก่อสร้างคูระบายน้ าคอนกรีต

เสริมเหล็ก  ซอยนัดโต๊ะโมง 3  หมู่ที่  4   จ านวนเงิน   143,100  บาท  ของ

หนว่ยงาน กองช่าง   
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์    5.7.3   โครงการก่อสร้างคูระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก  

ประธานสภาเทศบาลฯ   ซอยนิบงบารู  4   หมู่ที่  7   จ านวนเงิน   183,600  บาท 
 

     -ขอเชญิผูบ้ริหารฯ ชีแ้จง 
 

นายเสรี   เรอืงกาญจน์  เรียน  ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ และผูเ้ข้า

นายกเทศมนตรีฯ  ร่วมประชุม ทุกท่าน   กระผม นายเสรี   เรืองกาญจน ์ นายกเทศมนตรีเมือง  

                                         สะเตงนอก ให้รองรัชนี ชีแ้จงแทน 
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์ เ ชิญนางรัชนี    กาญจนานุ ชิต รองนายกเทศมนตรีฯ  

ประธานสภาเทศบาลฯ                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 

นางรัชนี    กาญจนานุ ชิต  เรียน  ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ และผูเ้ข้า

รองนายกเทศมนตรฯี  ร่วมประชุม ทุกท่าน   ดิฉัน นางรัชนี   กาญจนานุชติ  รองนายกเทศมนตรี 

    เมืองสะเตงนอก  กองช่าง ขอโอนงบประมาณเพิ่ม เพื่อใหส้ามารถเบิกจ่าย 

    งบประมาณ  และด าเนินการก่อสร้างได้  ดังนี้    
                                                                                                                                                                                                                                                                       

โอนเพิ่ม  ในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน  งบลงทุน  หมวด ค่า

ที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  5.7.3   โครงการ

ก่อสร้างคูระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนิบงบารู  4   หมูท่ี่  7   จ านวน 

เงิน   183,600  บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ดังนี้ 

     -งบประมาณที่อนุมัติ  จ านวน       1,367,400     บาท 

     -งบประมาณก่อนโอน  จ านวน       1,367,400     บาท 

     -จ านวนเงนิที่โอนเพิ่ม  จ านวน        183,600     บาท 

-จ านวนเงินหลังโอน           จ านวน      1,551,000     บาท 
 

   จงึเรียนเสนอที่ประชุมสภาฯ เพื่อพิจารณา  ขอบคุณค่ะ 

/นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์... 
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นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีข้ออภิปราย ข้อ 5.7 .3  โปรดยกมอื  

ประธานสภาเทศบาลฯ  ไม่ม ี เ ชิญ เลขานุการสภาฯ   
  

นายมาหะมะรอสีดี   อุชะมิ องค์ประชุมครบ จะขอมติที่ประชุม  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด  อนุมัติ

เลขานุการสภาฯ   เห็นชอบให้โอนเงนิงบประมาณรายจา่ยประจ าปี พ.ศ. 2564  5.7.3 โครงการ 

ก่อสร้างคูระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยนิบงบารู  4   หมูท่ี่  7  จ านวน

เงิน   183,600  บาท  ของหนว่ยงาน กองช่าง  โปรดยกมือ  สมาชิกสภาฯ 

ท่านใด  ไม่อนุมัตเิห็นชอบให้โอนเงนิงบประมาณฯ โครงการฯ ดังกล่าว โปรด 

ยกมอื 
 

มติท่ีประชุม    -อนุมัติให้โอนเงนิงบประมาณฯ        จ านวน     15   เสียง 

    -ไม่อนุมัติให้โอนโอนเงนิงบประมาณฯ    จ านวน     -     เสียง 

    -งดออกเสียง      จ านวน     1     เสียง 
 

เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมต ิอนุมัติเห็นชอบ ให้โอนเงนิงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564  5.7.3   โครงการก่อสร้างคูระบายน้ าคอนกรีต

เสริมเหล็ก  ซอยนิบงบารู  4   หมูท่ี่  7   จ านวนเงิน   183,600  บาท  ของ

หนว่ยงาน กองช่าง   
  

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์ 5.7.4  โครงการก่อสร้างคูระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยโอเอก็โอ

ประธานสภาเทศบาลฯ     หมู่ที่  1   จ านวนเงิน   162,000  บาท 
 

     -ขอเชญิผูบ้ริหารฯ ชีแ้จง 
 

นายเสรี   เรอืงกาญจน์  เรียน  ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ และผูเ้ข้า

นายกเทศมนตรีฯ  ร่วมประชุม ทุกท่าน   กระผม นายเสรี   เรืองกาญจน ์ นายกเทศมนตรีเมือง  

                                         สะเตงนอก ให้รองรัชนี ชีแ้จงแทน 
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์ เ ชิญนางรัชนี    กาญจนานุ ชิต รองนายกเทศมนตรีฯ  

ประธานสภาเทศบาลฯ                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 

นางรัชนี    กาญจนานุ ชิต  เรียน  ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ และผูเ้ข้า

รองนายกเทศมนตรฯี  ร่วมประชุม ทุกท่าน   ดิฉัน นางรัชนี   กาญจนานุชติ  รองนายกเทศมนตรี 

    เมืองสะเตงนอก  โครงการนี้ก็เช่นกันค่ะ  
  

    โอนเพิ่ม  ในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน  งบลงทุน  หมวด  

    ค่าที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  5.7.4  โครงการ  

                           /ก่อสร้างคูระบายน้ า...  
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ก่อสร้างคูระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยโอเอ็กโอ   หมูท่ี่  1  จ านวนเงิน   

 162,000  บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ดังนี้ 

     -งบประมาณที่อนุมัติ  จ านวน         834,000     บาท 

     -งบประมาณก่อนโอน  จ านวน         834,000     บาท    

     -จ านวนเงนิที่โอนเพิ่ม  จ านวน        162,000     บาท 

-จ านวนเงินหลังโอน           จ านวน         996,000     บาท 
 

   จงึเรียนเสนอที่ประชุมสภาฯ เพื่อพิจารณา  ขอบคุณค่ะ 
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีข้ออภิปราย ข้อ 5.7 .4  โปรดยกมอื  

ประธานสภาเทศบาลฯ  ไม่ม ี เ ชิญ เลขานุการสภาฯ   
  

นายมาหะมะรอสีดี   อุชะมิ องค์ประชุมครบ จะขอมติที่ประชุม  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด  อนุมัติ

เลขานุการสภาฯ   เห็นชอบให้โอนเงนิงบประมาณรายจา่ยประจ าปี พ.ศ. 2564  5.7.4 โครงการ

    ก่อสร้างคูระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยโอเอ็กโอ   หมูท่ี่  1  จ านวนเงิน   

    162,000  บาท  ของหน่วยงาน กองช่าง  โปรดยกมอื  สมาชิกสภาฯ ท่านใด  

    ไม่อนุมัตเิห็นชอบให้โอนเงนิงบประมาณฯ โครงการฯ ดังกล่าว โปรด ยกมือ 
 

มติท่ีประชุม    -อนุมัติให้โอนเงนิงบประมาณฯ        จ านวน     15   เสียง 

    -ไม่อนุมัติให้โอนโอนเงนิงบประมาณฯ    จ านวน     -     เสียง 

    -งดออกเสียง      จ านวน     1     เสียง 
 

     เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมต ิอนุมัติเห็นชอบ ให้โอนเงนิงบประมาณ 

    รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564  5.7.4  โครงการก่อสร้างคูระบายน้ าคอนกรีต

    เสริมเหล็ก  ซอยโอเอ็กโอ   หมูท่ี่  1    จ านวนเงิน   162,000  บาท  ของ 

    หนว่ยงาน กองช่าง   
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์   5.7.5  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยฮาปีเซาะ   

ประธานสภาเทศบาลฯ  หมู่ที่ 11   จ านวนเงิน   21,600  บาท 

 

     -ขอเชญิผูบ้ริหารฯ ชีแ้จง 
  

นายเสรี   เรอืงกาญจน์  เรียน  ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ และผูเ้ข้า

นายกเทศมนตรีฯ  ร่วมประชุม ทุกท่าน   กระผม นายเสรี   เรืองกาญจน ์ นายกเทศมนตรีเมือง  

                                         สะเตงนอก ให้รองศรัณย์พล ชีแ้จงแทน 

 

/นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์… 
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นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์ เ ชิญนายศรัณย์พล   ลีฬหาวงศ์ รองนายกเทศมนตรีฯ  

ประธานสภาเทศบาลฯ                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 

นายศรัณย์พล   ลีฬหาวงศ์  เรียน  ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ และผูเ้ข้าร่วม

รองนายกเทศมนตรฯี  ประชุม ทุกท่าน  กระผม นายศรัณย์พล   ลีฬหาวงศ ์ รองนายกเทศมนตรี 

    เมืองสะเตงนอก  โครงการฯนีก้็เช่นกันครับ เพื่อให้สามารถเบิกจ่าย 

    งบประมาณ  และด าเนินการก่อสร้างได้   
 

    โอนเพิ่ม  ในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน  งบลงทุน  หมวด  

    ค่าที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค   5.7.5  โครงการ 

    ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยฮาปีเซาะ   หมู่ที่ 11   จ านวนเงนิ   

    21,600  บาท    ตั้งจา่ยจากเงนิรายได้  ดังนี้ 

     -งบประมาณที่อนุมัติ  จ านวน       303,400     บาท 

     -งบประมาณก่อนโอน  จ านวน       303,400     บาท 

     -จ านวนเงนิที่โอนเพิ่ม  จ านวน        21,600     บาท 

-จ านวนเงินหลังโอน           จ านวน       325,000     บาท 
 

   จงึเรียนเสนอที่ประชุมสภาฯ เพื่อพิจารณา  ขอบคุณครับ 
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีข้ออภิปราย ข้อ 5.7 .5  โปรดยกมอื  

ประธานสภาเทศบาลฯ  ไม่ม ี เ ชิญ เลขานุการสภาฯ   
 

นายมาหะมะรอสีดี   อุชะมิ องค์ประชุมครบ จะขอมติที่ประชุม  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด  อนุมัติ

เลขานุการสภาฯ   เห็นชอบให้โอนเงนิงบประมาณรายจา่ยประจ าปี พ.ศ. 2564  5.7.5 โครงการ

    ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยฮาปีเซาะ   หมู่ที่ 11   จ านวนเงนิ   

    21,600  บาท    ของหน่วยงาน กองช่าง  โปรดยกมอื  สมาชิกสภาฯ ท่านใด  

    ไม่อนุมัตเิห็นชอบให้โอนเงนิงบประมาณฯ โครงการฯ ดังกล่าว โปรด ยกมือ 
 

มติท่ีประชุม    -อนุมัติให้โอนเงนิงบประมาณฯ        จ านวน     15   เสียง 

    -ไม่อนุมัติให้โอนโอนเงนิงบประมาณฯ    จ านวน     -     เสียง 

    -งดออกเสียง      จ านวน     1     เสียง 
 

เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมต ิอนุมัติเห็นชอบ ให้โอนเงนิงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564  5.7.5  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก  ซอยฮาปีเซาะ  หมูท่ี่ 11   จ านวนเงิน  21,600  บาท    ของหน่วยงาน 

กองชา่ง   
/นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ…์ 
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นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์ 5.7.6  โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก  สายลางา–ปายอ 

ประธานสภาเทศบาลฯ  หมู่ที่ 5   จ านวนเงนิ  91,000  บาท 
 

     -ขอเชญิผูบ้ริหารฯ ชีแ้จง 
 

นายเสรี   เรอืงกาญจน์  เรียน  ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ และผูเ้ข้า

นายกเทศมนตรีฯ  ร่วมประชุม ทุกท่าน   กระผม นายเสรี   เรืองกาญจน ์ นายกเทศมนตรีเมือง  

                                         สะเตงนอก ให้รองศรัณย์พล ชีแ้จงแทน 
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์ เ ชิญนายศรัณย์พล   ลีฬหาวงศ์ รองนายกเทศมนตรีฯ  

ประธานสภาเทศบาลฯ                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 

นายศรัณย์พล   ลีฬหาวงศ์  เรียน  ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ และผูเ้ข้าร่วม

รองนายกเทศมนตรฯี  ประชุม ทุกท่าน  กระผม นายศรัณย์พล   ลีฬหาวงศ ์ รองนายกเทศมนตรี 

    เมืองสะเตงนอก   โครงการฯ นี ้ก็เช่นกันครับ    
 

    โอนเพิ่ม  ในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน  งบลงทุน  หมวด  

    ค่าที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค   5.7.6  โครงการ 

    ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก  สายลางา–ปายอ  หมูท่ี่ 5   จ านวนเงิน  

    91,000  บาท  ตั้งจา่ยจากเงนิรายได้  ดังนี้ 

     -งบประมาณที่อนุมัติ  จ านวน      1,006,000    บาท 

     -งบประมาณก่อนโอน  จ านวน      1,006,000    บาท 

     -จ านวนเงนิที่โอนเพิ่ม  จ านวน          91,000    บาท 

-จ านวนเงินหลังโอน           จ านวน       1,097,000    บาท 
 

   จงึเรียนเสนอที่ประชุมสภาฯ เพื่อพิจารณา  ขอบคุณครับ 
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีข้ออภิปราย ข้อ 5.7 .6  โปรดยกมอื  

ประธานสภาเทศบาลฯ  ไม่ม ี เ ชิญ เลขานุการสภาฯ   
  

นายมาหะมะรอสีดี   อุชะมิ องค์ประชุมครบ จะขอมติที่ประชุม  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด  อนุมัติ

เลขานุการสภาฯ   เห็นชอบให้โอนเงนิงบประมาณรายจา่ยประจ าปี พ.ศ. 2564  5.7.6 โครงการ 

    ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก  สายลางา–ปายอ  หมู่ที่ 5   จ านวนเงิน  

    91,000  บาท  ของหน่วยงาน กองชา่ง  โปรดยกมอื  สมาชิกสภาฯ ท่านใด   

     ไม่อนุมัตเิห็นชอบให้โอนเงนิงบประมาณฯ โครงการฯ ดังกล่าว โปรด ยกมือ 
 

/มตทิี่ประชุม… 
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มติท่ีประชุม    -อนุมัติให้โอนเงนิงบประมาณฯ        จ านวน     15   เสียง 

    -ไม่อนุมัติให้โอนโอนเงนิงบประมาณฯ    จ านวน     -     เสียง 

    -งดออกเสียง      จ านวน     1     เสียง 
 

     เป็นอันว่า  ที่ประชุมมีมติ  อนุมัติเห็นชอบ  ให้โอนเงนิงบประมาณ

    รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564   5.7.6 โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม

    เหล็ก  สายลางา–ปายอ  หมู่ที่ 5  จ านวนเงนิ  91,000  บาท  ของหน่วยงาน 

    กองชา่ง   
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์ 5.7.7  โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต   

ประธานสภาเทศบาลฯ  ซอยปอเนาะ – กูแบปูตะ  หมู่ที่ 11   จ านวนเงิน  49,000  บาท 
 

     -ขอเชญิผูบ้ริหารฯ ชีแ้จง 
 

นายเสรี   เรอืงกาญจน์  เรียน  ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ และผูเ้ข้า

นายกเทศมนตรีฯ  ร่วมประชุม ทุกท่าน   กระผม นายเสรี   เรืองกาญจน ์ นายกเทศมนตรีเมือง  

                                         สะเตงนอก ให้รองศรัณย์พล  ช้ีแจงแทน 
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์ เ ชิญ นายศรัณย์พล   ลฬีหาวงศ์ รองนายกเทศมนตรีฯ  

ประธานสภาเทศบาลฯ                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 

นายศรัณย์พล   ลฬีหาวงศ์ เรียน  ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ และผูเ้ข้าร่วม

รองนายกเทศมนตรฯี  ประชุม ทุกท่าน กระผม  นายศรัณย์พล   ลีฬหาวงศ์  รองนายกเทศมนตรี 

    เมืองสะเตงนอก   โครงการฯ นีก้็เช่นกัน 
 

    โอนเพิ่ม  ในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน  งบลงทุน  หมวด  

    ค่าที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค   5.7.7  โครงการ 

    ก่อสร้างถนนผวิจราจรแอสฟัลท์ตกิคอนกรีต  ซอยปอเนาะ – กูแบปูตะ   

    หมูท่ี่ 11   จ านวนเงิน  49,000  บาท  ตั้งจ่ายจากเงนิรายได้  ดังนี้ 

     -งบประมาณที่อนุมัติ  จ านวน      408,000     บาท 

     -งบประมาณก่อนโอน  จ านวน      408,000     บาท 

     -จ านวนเงนิที่โอนเพิ่ม  จ านวน       49,000     บาท 

-จ านวนเงินหลังโอน           จ านวน      457,000     บาท 
 

   จงึเรียนเสนอที่ประชุมสภาฯ เพื่อพิจารณา  ขอบคุณครับ 
 

/นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์... 
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นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีข้ออภิปราย ข้อ 5.7 .7  โปรดยกมอื  

ประธานสภาเทศบาลฯ  ไม่ม ี เ ชิญ เลขานุการสภาฯ   
  

นายมาหะมะรอสีดี   อุชะมิ องค์ประชุมครบ จะขอมติที่ประชุม  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด  อนุมัติ

เลขานุการสภาฯ   เห็นชอบให้โอนเงนิงบประมาณรายจา่ยประจ าปี พ.ศ. 2564  5.7.7 โครงการ

    ก่อสร้างถนนผวิจราจรแอสฟัลท์ตกิคอนกรีต  ซอยปอเนาะ – กูแบปูตะ   

    หมูท่ี่ 11   จ านวนเงิน  49,000  บาทของหนว่ยงาน กองช่าง  โปรดยกมอื  

    สมาชิกสภาฯ ท่านใด  ไม่อนุมัตเิห็นชอบให้โอนเงนิงบประมาณฯ โครงการฯ 

    ดังกล่าว โปรดยกมอื 
 

มติท่ีประชุม    -อนุมัติให้โอนเงนิงบประมาณฯ        จ านวน     15   เสียง 

    -ไม่อนุมัติให้โอนโอนเงนิงบประมาณฯ    จ านวน     -     เสียง 

    -งดออกเสียง      จ านวน     1     เสียง 
 

     เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติ  อนุมัติเห็นชอบ  ให้โอนเงนิงบประมาณ

    รายจ่ายประจ าปี  พ.ศ. 2564   5.7.7  โครงการก่อสร้างถนนผวิจราจร 

    แอสฟัลท์ตกิคอนกรีต  ซอยปอเนาะ – กูแบปูตะ  หมูท่ี่ 11   จ านวนเงิน   

    49,000  บาท  ของหน่วยงาน  กองช่าง   
  

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์ 5.7.8  โครงการบุกเบิกถนนหนิคลุก  ซอยมะสาเมาะ  หมู่ที่  8 

ประธานสภาเทศบาลฯ  จ านวนเงนิ  13,000  บาท   
 

     -ขอเชญิผูบ้ริหารฯ ชีแ้จง 
  

นายเสรี   เรอืงกาญจน์  เรียน  ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ และผูเ้ข้า

นายกเทศมนตรีฯ  ร่วมประชุม ทุกท่าน   กระผม นายเสรี   เรืองกาญจน ์ นายกเทศมนตรีเมือง  

                                         สะเตงนอก ให้รองอับดุลเล๊าะ  ช้ีแจงแทน 
 

นายอับดุลเล๊าะ  อาเย๊าะแซ   เ ชิญนายอับดุลเล๊าะ  อาเย๊าะแซ  รองนายกเทศมนตรีฯ  

ประธานสภาเทศบาลฯ                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 

นายอับดุลเล๊าะ  อาเย๊าะแซ   เรียน  ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ และผูเ้ข้าร่วม

รองนายกเทศมนตรฯี  ประชุม ทุกท่าน กระผม นายอับดุลเล๊าะ  อาเย๊าะแซ รองนายกเทศมนตรี 

    เมืองสะเตงนอก   กองชา่ง ขอโอนเงนิงบประมาณเพิ่ม  เพื่อให้สามารถ 

    เบิกจ่ายงบประมาณ  และด าเนินการก่อสร้างได้  ดังนี้                                                                                                                                                                                                                                                                            
 

/โอนเพิ่ม  ในแผนงาน... 
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    โอนเพิ่ม  ในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน  งบลงทุน  หมวด  

    ค่าที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค   5.7.8  โครงการ 

    บุกเบิกถนนหนิคลุก  ซอยมะสาเมาะ  หมู่ที่  8  จ านวนเงิน  13,000  บาท   

      ตั้งจา่ยจากเงนิรายได้  ดังนี้ 

     -งบประมาณที่อนุมัติ  จ านวน       183,000    บาท 

     -งบประมาณก่อนโอน  จ านวน       183,000    บาท 

     -จ านวนเงนิที่โอนเพิ่ม  จ านวน        13,000    บาท 

-จ านวนเงินหลังโอน           จ านวน       196,000    บาท 
 

   จงึเรียนเสนอที่ประชุมสภาฯ เพื่อพิจารณา  ขอบคุณครับ 
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีข้ออภิปราย ข้อ 5.7 .8  โปรดยกมอื  

ประธานสภาเทศบาลฯ  ไม่ม ี เ ชิญ เลขานุการสภาฯ   
  

นายมาหะมะรอสีดี   อุชะมิ องค์ประชุมครบ จะขอมติที่ประชุม  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด  อนุมัติ

เลขานุการสภาฯ   เห็นชอบให้โอนเงนิงบประมาณรายจา่ยประจ าปี พ.ศ. 2564  5.7.8 โครงการ 

    บุกเบิกถนนหนิคลุก  ซอยมะสาเมาะ  หมู่ที่  8  จ านวนเงิน  13,000  บาท   

    ของหน่วยงาน กองช่าง  โปรดยกมอื  สมาชิกสภาฯ ท่านใด  ไม่อนุมัติ 

    เห็นชอบให้โอนเงนิงบประมาณฯ โครงการฯ ดังกล่าว โปรดยกมอื 
 

มติท่ีประชุม    -อนุมัติให้โอนเงนิงบประมาณฯ        จ านวน     15   เสียง 

    -ไม่อนุมัติให้โอนโอนเงนิงบประมาณฯ    จ านวน     -     เสียง 

    -งดออกเสียง      จ านวน     1     เสียง 
 

     เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติ  อนุมัติเห็นชอบ  ให้โอนเงนิงบประมาณ

    รายจ่ายประจ าปี  พ.ศ. 2564   5.7.8  โครงการบุกเบิกถนนหินคลุก ซอย 

    มะสาเมาะ  หมูท่ี่  8  จ านวนเงิน  13,000  บาท  ของหน่วยงาน  กองช่าง   
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์ 5.7.9  โครงการบุกเบิกถนนหนิคลุก  ซอยหลังอนามัยนิบงบารู  1  

ประธานสภาเทศบาลฯ  หมู่ที่  7  จ านวนเงนิ  32,000  บาท  
 

     -ขอเชญิผูบ้ริหารฯ ชีแ้จง 
 

นายเสรี   เรอืงกาญจน์  เรียน  ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ และผูเ้ข้า

นายกเทศมนตรีฯ  ร่วมประชุม ทุกท่าน   กระผม นายเสรี   เรืองกาญจน ์ นายกเทศมนตรีเมือง  

                                         สะเตงนอก ให้รองอับดุลเล๊าะ  ช้ีแจงแทน 

/นายอับดุลเล๊าะ  อาเย๊าะแซ...  
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นายอับดุลเล๊าะ  อาเย๊าะแซ   เ ชิญ นายอับดุลเล๊าะ  อาเย๊าะแซ  รองนายกเทศมนตรีฯ  

ประธานสภาเทศบาลฯ                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 

นายอับดุลเล๊าะ  อาเย๊าะแซ   เรียน  ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ และผูเ้ข้าร่วม

รองนายกเทศมนตรฯี  ประชุม ทุกท่าน กระผม นายอับดุลเล๊าะ  อาเย๊าะแซ รองนายกเทศมนตรี 

    เมืองสะเตงนอก   เชน่กันครับ 
 

    โอนเพิ่ม  ในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน  งบลงทุน  หมวด  

    ค่าที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค   5.7.9  โครงการ 

    บุกเบิกถนนหนิคลุก  ซอยหลังอนามัยนิบงบารู  1   มู่ที่  7  จ านวนเงิน   

    32,000  บาท  ตั้งจ่ายจากเงนิรายได้  ดังนี้ 

     -งบประมาณที่อนุมัติ  จ านวน        104,000    บาท 

     -งบประมาณก่อนโอน  จ านวน        104,000    บาท 

     -จ านวนเงนิที่โอนเพิ่ม  จ านวน        32,000     บาท 

-จ านวนเงินหลังโอน           จ านวน       136,000     บาท 
 

   จงึเรียนเสนอที่ประชุมสภาฯ เพื่อพิจารณา  ขอบคุณครับ 
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีข้ออภิปราย ข้อ 5.7 .9  โปรดยกมอื  

ประธานสภาเทศบาลฯ  ไม่ม ี เ ชิญ เลขานุการสภาฯ   
  

นายมาหะมะรอสีดี   อุชะมิ องค์ประชุมครบ จะขอมติที่ประชุม  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด  อนุมัติ

เลขานุการสภาฯ   เห็นชอบให้โอนเงนิงบประมาณรายจา่ยประจ าปี พ.ศ. 2564  5.7.9 โครงการ 

    บุกเบิกถนนหนิคลุก  ซอยหลังอนามัยนิบงบารู  1   หมู่ที่  7  จ านวนเงิน   

    32,000  บาท   ของหนว่ยงาน กองช่าง  โปรดยกมอื  สมาชิกสภาฯ ท่านใด  

    ไม่อนุมัตเิห็นชอบให้โอนเงนิงบประมาณฯ โครงการฯ ดังกล่าว โปรดยกมอื 
 

มติท่ีประชุม    -อนุมัติให้โอนเงนิงบประมาณฯ        จ านวน     15   เสียง 

    -ไม่อนุมัติให้โอนโอนเงนิงบประมาณฯ    จ านวน     -     เสียง 

    -งดออกเสียง      จ านวน     1     เสียง 
 

     เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติ  อนุมัติเห็นชอบ  ให้โอนเงนิงบประมาณ

    รายจ่ายประจ าปี  พ.ศ. 2564   5.7.9  โครงการบุกเบิกถนนหนิคลุก  ซอย

    หลังอนามัยนิบงบารู  1   หมู่ที่  7  จ านวนเงิน  32,000  บาท ของหน่วยงาน  

    กองชา่ง   
  

/นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์… 
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นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์ 5.8  ญัตติ เพื่อพิจารณาขออนุมัติเห็นชอบรับโอนสาธารณูปโภคถนน     

ประธานสภาเทศบาลฯ  ทางเท้า ระบบระบายน้ า  โครงการจัดสรรที่ดิน ภัควัต 2  ให้เทศบาล 

    เมืองสะเตงนอก บ ารุงรักษา เมื่อได้โอนเป็นสาธารณประโยชน์แล้ว พร้อมกับ

    รับมอบเงินคา่บ ารุงรักษาสาธารณูปโภค  จ านวน  59,080 บาท (เงินห้า 

    หมื่นเก้าพันแปดสิบบาทถ้วน)    ของหนว่ยงาน กองชา่ง   (เอกสารที่ 9) 

    (ผู้เสนอญัตติ  นายเสรี   เรอืงกาญจน์  นายกเทศมนตร)ี                             
 

     -ตามระเบียบคณะกรรมการจัดสรรที่ดนิกลาง  วา่ด้วยการโอน 

    สาธารณูปโภคให้แก่นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร หรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่น 

    และการขออนุมัตดิ าเนนิการ เพื่อการบ ารุงรักษาสาธารณูปโภค หรือ 

    ด าเนนิการจดทะเบียนโอนทรัพย์สินให้เป็นสาธารณประโยชน์  พ.ศ. 2559  
 

     -ขอเชญิผูบ้ริหารฯ ชีแ้จง 
  

นายเสรี   เรอืงกาญจน์  เรียน  ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ และผูเ้ข้า

นายกเทศมนตรีฯ  ร่วมประชุม ทุกท่าน   กระผม นายเสรี   เรืองกาญจน ์ นายกเทศมนตรีเมือง  

สะเตงนอก  ด้วยผู้จัดสรรที่ดินโครงการ ภัควัต 2  มีความประสงค์พ้นจาก

หน้าที่บ ารุงรักษาสาธารณูปโภค  จึงขอให้ เทศบาลเมืองสะเตงนอก 

บ ารุงรักษาถนน  ทางเท้า ระบบประปาของโครงการจัดสรรที่ดิน ภัควัต 2 

เมื่อได้โอนเป็นสาธารณประโยชน์แล้ว พร้อมกับรับมอบเงินค่าบ ารุงรักษา

สาธารณูปโภค  จ านวนเงิน  59,080  บาท  ตามระเบียบคณะกรรมการ

จัดสรรที่ดินกลาง  ว่าด้วยการโอนสาธารณูปโภคให้แก่นิติบุคคลหมู่บ้าน

จัดสรร หรอืนิตบิุคคลตามกฎหมายอื่น และการขออนุมัตดิ าเนินการ เพื่อการ

บ ารุงรักษาสาธารณูปโภค หรือด าเนินการจดทะเบียนโอนทรัพย์สินให้เป็น

สาธารณประโยชน์  พ.ศ. 2559  เพราะปัจจุบันนี้ เมื่อมีปัญหาส่วนใหญ่

ประชาชนก็จะเขา้มาร้องเรียนเทศบาลให้ด าเนินการแก้ปัญหาให้อยู่แลว้ 
 

     จงึน าเสนอต่อที่ประชุมสภาฯ เพื่อพิจารณาต่อไป 
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีข้ออภิปราย ข้อ 5.8  โปรดยกมอื  

ประธานสภาเทศบาลฯ  ไม่ม ี เ ชิญ เลขานุการสภาฯ   
  

นายมาหะมะรอสีดี   อุชะมิ องค์ประชุมครบ จะขอมติที่ประชุม  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด  อนุมัติ

เลขานุการสภาฯ   เห็นชอบให้ให้รับโอนสาธารณูปโภคถนน  ทางเท้า ระบบระบายน้ า  โครงการ 

    จัดสรรที่ดิน  ภัควัต 2  ให้เทศบาลเมอืงสะเตงนอก บ ารุงรักษา เมื่อได้โอน  

/เป็นสาธารณประโยชน์แล้ว... 
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      เป็นสาธารณประโยชน์แล้วพร้อมกับรับมอบเงินคา่บ ารุงรักษาสาธารณูปโภค

    จ านวน  59,080 บาท (เงินหา้หมื่นเก้าพันแปดสิบบาทถ้วน)  ของหนว่ยงาน  

กองชา่ง  โปรดยกมอื  สมาชิกสภาฯ ท่านใด ไม่อนุมัตเิห็นชอบ ให้รับโอน

สาธารณูปโภคฯ และรับมอบเงินคา่บ ารุงรักษาจ านวนฯ ดังกล่าว โปรดยกมอื 
 

มติท่ีประชุม    -อนุมัติให้โอนเงนิงบประมาณฯ        จ านวน     15   เสียง 

    -ไม่อนุมัติให้โอนโอนเงนิงบประมาณฯ    จ านวน     -     เสียง 

    -งดออกเสียง      จ านวน     1     เสียง 
 

     เป็นอันว่า  ที่ประชุมมีมติ  อนุมัติเห็นชอบ ให้รับโอนสาธารณูปโภค

    ถนน  ทางเท้า ระบบระบายน้ า  โครงการจัดสรรที่ดนิ  ภัควัต 2   ให้เทศบาล 

เมืองสะเตงนอก  บ ารุงรักษา  เมื่อได้โอนเป็นสาธารณประโยชน์แล้ว พร้อม

กับรับมอบเงินค่าบ ารุงรักษาสาธารณูปโภค  จ านวน   59,080  บาท    

(เงินห้าหมื่นเก้าพันแปดสิบบาทถ้วน)  ของหน่วยงาน กองชา่ง     
 

ระเบียบวาระที่  6  เรื่อง อื่น ๆ 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มี เรื่องอื่น ๆ   โปรดยกมอื  

ประธานสภาเทศบาลฯ  เ ชิญ นายแวฮาซัน  แวหะยี สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่  1    
    

นายแวฮาซัน  แวหะยี  เรียน ประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  และผูเ้ข้าร่วม

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 ประชุม ทุกท่าน  กระผม นายแวฮาซัน  แวหะยี   สมาชิกสภาเทศบาลฯ  

    เขตที่ 1  อยากจะขอชื่นชม สมาชิกสภาเทศบาลฯ  2  ท่าน ในการท างาน คือ  

นายดาฮารี   ดอปอ   สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1    

นางสาวน าทัย   อินอ่อน  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2    

และที่ขาดไม่ได้ก็คือ ขา้ราชการ พนักงาน  ที่ให้ความร่วมมอืกับสมาชิกสภา

เทศบาลฯ ของเราในการท างานเป็นอย่างดี 

และต้องขอขอบคุณ  นายนพดล   ดวงแก้ว  สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

เขตที่ 2  อีกท่าน  ที่วันนี ้ ด้วยความหว่งใย ได้น าหน้ากากอนามัย มาแจกให้

สมาชิกสภาเทศบาลฯ  คณะผูบ้ริหารฯ ตลอดจนข้าราชการและพนักงาน ทุก

คน ที่หอ้งประชุมแหง่นี ้ ขอบคุณครับ 
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์ ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน  เพื่อเป็นการสะดวกในการท างาน ใน

ประธานสภาเทศบาลฯ  โอกาสนี้  ผมจะขอให้ผู้บริหารฯ นายกเทศมนตรี  ได้ ชี้แจงถึงการ 

    ท างานและความรับผดิชอบของฝ่ายคณะผู้บริหารฯแต่ละท่าน  เชิญครับ  

 

/นายเสรี   เรืองกาญจน์… 
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นายเสรี   เรืองกาญจน์  เรียน  ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ และผู้เข้า

นายกเทศมนตรีฯ  ร่วมประชุม ทุกท่าน   กระผม นายเสรี   เรืองกาญจน์  นายกเทศมนตรีเมอืง                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                         สะเตงนอก ขอบคุณครับ ที่ได้ใหผ้มชี้แจงถึงหนา้ที่ความรับผดิชอบของฝา่ย

    คณะผู้บริหารฯ  รองนายกฯ มี  3  ท่าน  รวมผมด้วยก็เป็น  4  ท่าน ดังนี้ 

    -ผม ที่หลัก ๆ คือ   ก ากับดูแล กองช่าง และ กองสาธารณสุข 

    -พี่โป้ง รองศรัณย์พล   ก ากับดูแล กองการศกึษา และ กองสวัสดิการสังคม 

    -แบจิเล๊าะ รองอับดุลเล๊าะ   ก ากับดูแล ส านักปลัด 

    -พี่มิ้ง รองรัชนี   ก ากับดูแล กองคลัง 

    -ที่ปรึกษาฯ ช่วยเป็นแนวหนุนในการดูแลกองการศกึษา 

-เลขานุการนายกฯ  2 ท่าน  เจะ๊กูมะ กับต่วน  ดูแลทั่วไป ตามที่ ได้รับ 

 มอบหมาย  ท่านสมาชิกสภาฯ หากมีอะไรก็สามารถมาพูดคุยกันได้ ถ้าไม่เจอ

 ผมก็ฝากรองนายกฯ ที่ปรึกษาฯ หรอืเลขาฯ ได้ครับ ก็ยินดีที่จะท างานร่วมกัน 

 เพื่อน าสะเตงนอก ไปข้างหน้า ในทุก ๆ เรื่อง ในหลาย ๆ มิติ ตอนนี ้ผมก าลัง

 วิ่งเรื่อง งบประมาณจากส่วนกลางอยู่ ก าหนดการก็ได้ส่งงบประมาณไปแล้ว 

 โดยให้ช่างด าเนินการ และตอนบ่าย รองผู้ว่าฯ ขอพบ  ผมก็จะได้ไปชี้แจงกับ

 ท่านรองผู้ว่าฯ ด้วย  รายละเอียดต่าง ๆ มีอะไร อยากให้ท่านสมาชิกฯ เข้ามา 

 เวลาไหนก็ได้ เราจะได้มาระดมและแชร์ความคิดกันในเรื่องของการพัฒนา 

 เมืองสะเตงนอก ท่านอยากให้สะเตงนอก เป็นอย่างไร ก็เสนอแนะได้ เพราะ

 หลาย ๆ คนดีกว่าคนเดียว เพราะบางครั้งในเรื่องของการท างาน อาจจะไม่

 ทันทีหรอืว่ารวดเร็ว เพราะเราก็ทราบดีว่าพืน้ที่ของสะเตงนอก เป็นพื้นที่กว้าง 

 ตอนนี้ เราได้รับค าชมมากมาย ในเรื่องของเว็บไซต์ การประชาสัมพันธ์ของ

 สะเตงนอกของเรา  ตอนนี้  มีผู้ติดตามหลักหมื่นแล้วส่วนนี้ไม่ใช่ผมคนเดียว  

 ผมถ้าไมม่ีสมาชิกฯ ก็ด าเนินการไม่ได้ ทุกสิ่งทุกอย่าง ต้องให้สภาฯ อนุมัต ิ 

 ขอบคุณสมาชิกฯ ทุกท่าน  ที่ท าให้ผมท างานได้ง่าย และสะดวกขึ้น และ 

 เชน่เดียวกันท่าน  มีอะไรท่านก็มาหาผมได้ บางทีท่านฝากไว้ก็อาจจะลืมได้ 

 เพราะเรื่องมันเยอะ ช่วงนี้ ช่วงโควิด ในพื้นที่ของเรา โดยเฉพาะหมู่ 3 มัรกัส 

 มันกระจายไปทั่วแล้ว   การท างานไม่ว่าในภาคเอกชนภาคราชการก็ได้แจก 

ถุงยังชีพ  ในช่วงเย็นวันนี้ ขอเชิญท่านสมาชิกฯ ด้วย เราจะไปแจกถุงยังชีพ 

700  ถุง ที่หมู่ 3  650 ถุง  อีก 50 ถุง  มีหมู่ 10  หมู่ 9 หมู่ 5 ที่ถูกกักขัง

ไม่ให้ออกจากบ้าน เพราะมีความเสี่ยง วันนี้ สมาชิกสภาฯ ของเรา 2 ท่าน 

เสียสละไม่เข้าประชุม กลัวว่าทุกคนไม่อยากเข้าใกล้ เพราะอยู่ในพื้นที่เสี่ยง 

แตไ่ม่ติดนะครับ คือ อุสมาน  มะแซ  และสูเพียน  มายี ผมดีใจที่เมื่อวานนี้ 
 

/พืน้ที่สะเตงนอก… 
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พืน้ที่สะเตงนอก เราเป็น 0  ทุกวันจะมี 50, 40, 70, ในอ าเภอเมือง ถ้าติดขึ้น 

80 ไม่ใช่พื้นที่ไหน แต่เป็นพื้นที่เราเอง ตอนนี้ พื้นที่เราเริ่มเข้าสู่ระบบแล้ว มี

เยอะที่ หมู่ที่  3  อีก 12 หมู่บ้าน มีบ้างเล็ก ๆ น้อย ๆ  หมู่ที่ 1 มี 10 คน หมู่ที่ 

9 หรอืหมูอ่ื่น ๆ มีบ้างปละปลาย 1 คน บ้าง  2 คน บ้าง  อยากใหส้มาชิกฯ 

ทุกท่านได้ช่วยกันดูแลตัวเองและคนในครอบครัว ได้รับโทรศัพท์ว่า ประธาน

ชมรมชุมชนที่นัดโต๊ะโมง ก็อยู่ใน ไอซียู เพราะติดโควิด และเมื่อ 2 – 3 วันที่

แล้ว นายกฯ เขาตูมก็เสียชีวิตจากโควิด กลับคืนสู่ความเมตตาขององค์     

อัลเลาะห์แล้ว ถ้าเกิดในพื้นที่แล้วต้องส่งทีมงานเข้าสแกนไปสวอพ  ขอชื่นชม 

สมาชิกฯ ที่เมื่อวานได้ ช่วยกันจับตัวผู้ติดเชื้อโควิคจาก หมู่ 3 ชื่อมะยากี ที่วิ่ง

หนีตามไม่ทัน ต ารวจจับได้ส่งตัวไปโรงพยาบาลสนามแล้ว สิ่งเหล่าเราไม่

อยากให้เกิดขึ้น เพราะตอนนีเ้ราดูแลขา้วที่มัรกัสอยู่ส่งไปทุกวัน ๆ ละ 3 มื้อ ๆ 

ละ 100 กว่ากล่อง ส่งพรุ่งนี้ ก็ให้เลขาฯ เป็นผู้ประสานงาน สิ่งเหล่านี้ พอมัน

เกิดในพื้นที่แล้ว ก็ต้องช่วยกันดูแล และต้องช่วยกันส่งเสริมในเรื่องของการ

ท างาน สว่นในเรื่องของวัคซีนนี ้หลาย ๆ ท่าน ถามว่า จะได้มาเมื่อไหร่ พูดได้

เต็มปากว่า ยังให้ค าตอบไม่ได้ เพราะว่า เราท าทุกอย่างแล้ว งบประมาณก็

เรียบร้อยแล้ว เรื่อง ไปที่ ศบค. ก็ผ่านแล้ว  เมื่อวานผู้ว่าฯ ก็อนุมัติแล้ว ทุก

ขั้นตอนผ่านทุกอย่างแล้ว รอแต่ทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ส่งหนังสือมาคอน

เฟิร์มกับเรา  เราก็จะเอารายชื่อทะเบียนราษฎร์ไปประสาน กับโรงพยาบาล

ศูนย์ยะลา  โดยภาระหน้าที่เราให้คนสะเตงนอก 5,000  คน รอบแรก รอบที่

สองอีก  5,000  คน  จากทั้งหมด 10,000 โดส  อนากให้ทราบว่าเราได้

ด าเนินการตามขั้นตอนแล้ว  นายกฯ อ๋า เทศบาลนครยะลา ว่าจะมาวันที่ 25 

สุดท้ายก็ไม่มา บอกมาวันที่ 28 ก็ไม่มา สุดท้าย 1 ล้านโดสไม่ถึงที่เรา นักข่าว

ทีวมีาสัมภาษณ์ผม ผมก็ บอกว่า ให้ทางผู้ใหญ่ ช่วยจัดการ ช่วยพิจารณา 

ตอนนี้ พื้นที่เราอัตราความเสี่ยงเพิ่มขึ้นติด 1 ใน 10 เราก็ไม่ต้องรอวัคซีนที่

ทางรัฐบาลแจก เราพร้อมที่จะจัดซื้อ โดยการจ่ายจากงบประมาณเรา แต่

ต้องผา่นกระบวนการ ฝากท่าน สมาชิกฯ ได้ชี้แจงกับประชาชนในพื้นที่ด้วย 

เพราะประชาชนทราบว่า  สะเตงนอกจะซื้อ แต่รายละเอียดการลงทะเบียน

ใครจะได้ฉีดบ้าง ถ้าลงทะเบียนผมมั่นใจว่าเป็นวันที่  1 แต่โดยแผนงานมีการ

แยกกลุ่มเปราะบาง  และกลุ่มอื่น ๆ ด้วย ไม่ใช่เปิดฟรีตลอด ต้องมีกลุ่มเสี่ยง 

และต้องกันไว้ 10%  ให้ผู้ด้อยโอกาส ประมาณ  500  คน บุคคลที่เขาได้

ก าหนดในแผนงาน ถ้าได้ค าตอบจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ แล้ว ผมจะมา

ชีแ้จงอกีครั้งหนึ่ง ถามว่า ครบหมดมัย้ ประชาชนสะเตงนอก ตั้ง 3 หมื่นสี่  
 

/แตว่่าก็ไปฉีดกันแลว้ตั้งเยอะ… 
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แต่ว่าก็ไปฉีดกันแล้วตั้งเยอะ  วัคซีนชิโนฟาร์ม 1 ใน 3 ที่มีคุณภาพ ไหน ๆ จะ

ซื้อแล้ว ก็ซื้อของที่มีคุณภาพ ซื้อแล้วชาวบ้านด่าอย่าซื้อ ตอนแรกโดสละ 

900 บาท ตอนนี้เหลือ 888 บาท ก็พยายามเอาของดีให้พี่น้องในพื้นที่ได้ฉีด

กัน ผมมีความตัง้ใจที่จะดูแลส่วนนี้ในบางครัง้จ าเป็นต้องตัดทุกอย่างเพื่อดูแล 

ส่วนนี้ ผมมั่นใจทุกคนต้องการความมั่นใจ และความมั่นคงในการด าเนินชีวิต 

ให้ห่างไกลโควิด ตอนนี้ ใครยังไม่ฉีดต้องไปฉีด หนีไม่ได้ ฝากเท่านี้  ช่วยดูแล

สุขภาพด้วย 
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มี เรื่องอื่น ๆ   โปรดยกมอื  

ประธานสภาเทศบาลฯ  เ ชิญ นายแวฮาซัน  แวหะยี สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่  1    
    

นายแวฮาซัน  แวหะยี  เรียน ประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  และผูเ้ข้าร่วม

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 ประชุม ทุกท่าน  กระผม นายแวฮาซัน  แวหะยี   สมาชิกสภาเทศบาลฯ  

    เขตที่ 1 นายกเทศมนตรีฯ พูดถึงโควิด ผมก็นึกขึน้มาได้อีกเรื่องว่า  เมื่อคืนนั่ง

    ดูข่าวช่องเนช่ัน  มีคัตเตอร์เด็กที่เรียนคัมภีร์อัลกุรอ่านดารุลฟุลกอน  จ านวน 

    40 คน ติดเชื้อโควิดไปแล้ว 25 คน  รวมทั้งครูผูส้อน 2 คน รวมเป็น  27  คน  

    คนรับผดิชอบตอนนี ้เป็นภรรยาของ บาบอที่สอนอยู่ที่นั่น  เมื่อคืนไปให้ 

    สัมภาษณ์ส านักข่าวเนชั่นว่า ในการดูแลเด็กค่อนข้างล าบาก เพราะตอนนีเ้ด็ก

    ยังไม่ติดเชือ้หมดทั้ง  40  คน การดูแลผู้ยังไม่ตดิเชื้อก็ล าบาก เพราะเป็น 

    ผู้หญิง ส่วนคนที่ไม่ติดเชื้อเป็นผู้ชาย ท่านนี้ คือ นางพาตีฮะห์ เป็นภรรยาโต๊ะ

    ครูที่สอนที่นั่น อยากฝากไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อยากใหแ้ยกตัวเด็กที่ยัง

    ไม่ติดเชือ้ ออกจากเด็กที่ตดิเชื้อแล้ว ขอบคุณครับ 
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดมี เรื่องอื่น ๆ โปรดยกมือ  เ ชิญครับ  

ประธานสภาเทศบาลฯ          ไม่ม ี หลังจากประชุมเสร็จแลว้ขอใหส้มาชิกทุกท่านไปเซ็นชื่อเพื่อท าบัตรที่ 

    กะตา ผมในฐานะประธานสภาเทศบาลฯ ขอขอบคุณทุกท่านที่มาประชุมใน 

    วันนี ้ โดยพร้อมเพรียงกัน  ตามหนา้ที่ของสมาชิกสภาเทศบาลฯ และ 

    ขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทั้ง  3  ท่าน  อีกครั้งหนึ่ง  คือ 

     นายดาฮาร ี ดอปอ  สมาชิกสภาฯ เขต 1   นางสาวน าทัย  อินออ่น  และ  

    นายนพดล  ดวงแก้ว  สมาชิกสภาฯ เขต 2  ขอใหทุ้กท่าน ได้ปรบมือเป็นการ

    ขอบคุณ อีกครั้งหนึ่ง  ขอปิดการประชุม 
 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 

            /ปิดประชุม…   
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ปิดประชุม    เวลา    14.30  น. 

 
 

                                                      (ลงช่ือ)                                      ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

                                                                 (นายมาหะมะรอสีดี   อุชะมิ) 

                                                         เลขานุการสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการตรวจสอบ 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก 

สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ 2  (คร้ังท่ี 1)  ประจ าปี  2564   

ประชุมเมื่อวันพุธที่   30   เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2564 

ของคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

เสนอ  สภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก 

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

1. ต้นเรื่อง 

  สภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  ได้มกีารประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก สมัยประชุม

สามัญ  สมัยที่ 2  (ครั้งที่ 1)  ประจ าปี  2564   เมื่อวันพุธที่   30   เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2564 

 

2. ข้อเท็จจรงิ /ความเห็นของคณะกรรมการฯ 

  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ  ได้ก าหนดตรวจสอบรายงานการประชุมสภา

เทศบาลฯ ดังกล่าวข้างตน้ เมื่อวันอังคารที ่  20   เดือน กรกฎาคม  พ.ศ.  2564   เวลา  10.30 น. – 12.00 น.      

ณ  หอ้งประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  จ านวน    46    หน้า แล้ว เห็นว่า ถูกต้องและครบถ้วนตรงตาม 

ที่ได้มกีารประชุมทุกประการ 
 

3. ข้อระเบียบ 

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. 2547  แก้ไข

เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2554  หมวด  2 การประชุม  ขอ้ 33     
 

  4. ข้อพิจารณา /ข้อเสนอแนะ 

  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  จึงขอรายงานมายัง สภาเทศบาลเมอืงสะเตงนอก 

เพื่อด าเนนิการต่อไป 

 

                                (ลงช่ือ)                          ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                                                (นายมะสดี   หะยียะปาร)์ 

                                     สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  เขต  1 
 

                                        (ลงชื่อ)                             คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                                                 (นายแวฮาซัน   แวหะยี) 

                                    สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงสะเตงนอก  เขต  1 
   

                                         (ลงชื่อ)                             คณะกรรมการตรวจรายงานฯ/เลขานุการ 

                                                      (นายอนันต์   ฮะ) 

                                   สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงสะเตงนอก  เขต  2 



 
 

การรับรองรายงานการประชุม 
 

   สภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  ได้มมีตริับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  

สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ 2  (ครั้งที่ 1)   ประจ าปี   2564   เมื่อวันที ่  30   เดือน  มิถุนายน     พ.ศ.  2564   

แล้ว 
 

  ในคราวประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  สมัยประชุม   สามัญ    สมัยที ่ 3   (ครั้งที่ 1  )   

ประจ าปี   2564     เมื่อวันอังคารที ่   17    เดือน  สิงหาคม    พ.ศ.  2564    

 

 

                             (ลงช่ือ)                              ผูร้ับรองรายงานการประชุม 

                              (นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ)์ 

                                    ประธานสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก 

 

  

 
 

 


