ประกาศสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
เรื่อง รายงานผลการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 1 )
ประจาปี 2564
---------------------------------ตามที่ สภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก ได้เรีย กประชุม สภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก สมั ย
สามัญ สมัยที่ 2 ประจาปี 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 มิถุนายน ๒๕64 มีกาหนดไม่เกินสามสิบ วัน
ซึ่งได้ ด าเนินการประชุม สภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก สมัย ประชุมสามัญ สมัย ที่ 2 / 2564 (ครั้งที่ 1)
ไปแล้ว เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 นั้น
บัด นี้ การประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก สมัย ประชุมสามัญ สมัยที่ 1 (ครั้งที่ 2)
ประจาปี 2564 ได้ผ่านการรับรองรายงานการประชุม เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามรายงานการ
ประชุมฯ ที่แนบท้ายนี้
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่

27 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564

(นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์)
ประธานสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ งานกิจการสภา ฝ่ายอานวยการ สานักปลัดเทศบาล โทร.0-7320-2200
ที่ ยล ๕๒๙๐๑.๑/ 21

วันที่

27 กันยายน 2564

เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์รายงานผลการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก สมัยประชุม
สามัญ สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 1 ) ประจาปี 2564
เรียน หัวหน้าศูนย์ขอ้ มูลข่าวสาร
สิ่งที่สง่ มาด้วย 1. ประกาศสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
2. รายงานการประชุมสภาฯ

จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 ชุด

ตามที่ สภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก ได้เรีย กประชุม สภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก สมั ย
สามัญ สมัยที่ 2 ประจาปี 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 มิถุนายน ๒๕64 มีกาหนดไม่เกินสามสิบ วัน
ซึ่งได้ ด าเนินการประชุม สภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก สมัย ประชุมสามัญ สมัย ที่ 2 / 2564 (ครั้งที่ 1)
ไปแล้ว เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 นั้น
ในการนี้ สภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก จึงขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์รายงานผลการ
ประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 1 ) ประจาปี 2564 ดังกล่าว
ลงเว็ปไซต์ www.satengnok.go.th ให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดปรากฏ ตามสิ่งที่สง่ มาด้วยนี้
จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดาเนินการต่อไป

(นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์)
ประธานสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก

รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 1) ประจาปี 2564
วันพุธที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
______________________
รายชื่อผู้มาประชุม
ลาดับที่
ชื่อ-สกุล
1.
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์
2.
นายอดุลย์ แวโวะ
3.
นายดาฮารี ดอปอ
4.
นายแวฮาซัน แวหะยี
5.
นายไพศาล ยะลาใด
6.
นายกราซี แวนะลัย
7.
นายมะสดี หะยียะปาร์
8.
นายอุสมาน สาแม
9.
นายอนันต์ ฮะ
10. นายดอเลาะ สะหัดอีตา
11.
นายสุพจน์ จันทร์เอียด
12. นางสาวนาทัย อินอ่อน
13. นายนพดล ดวงแก้ว
14. นายอดุลย์ สามะ
15. นายเด๊ะซามัน ยูโซ๊ะ
16. นายมูฮาหมัดยากี สามะ
17. นายมาหะมะรอสีดี อุชะมิ
18.
19.
รายชื่อผู้ไม่มาประชุม
ลาดับที่
ชื่อ-สกุล
1.
นายสูเพียน มายี
2
นายอุสมาน มะแซ

ตาแหน่ง
ประธานสภาเทศบาลฯ
รองประธานสภาเทศบาลฯ
สมาชิกสภาฯ เขตที่ 1
สมาชิกสภาฯ เขตที่ 1
สมาชิกสภาฯ เขตที่ 1
สมาชิกสภาฯ เขตที่ 1
สมาชิกสภาฯ เขตที่ 1
สมาชิกสภาฯ เขตที่ 2
สมาชิกสภาฯ เขตที่ 2
สมาชิกสภาฯ เขตที่ 2
สมาชิกสภาฯ เขตที่ 2
สมาชิกสภาฯ เขตที่ 2
สมาชิกสภาฯ เขตที่ 2
สมาชิกสภาฯ เขตที่ 3
สมาชิกสภาฯ เขตที่ 3
สมาชิกสภาฯ เขตที่ 3
เลขานุการสภาเทศบาลฯ

ตาแหน่ง
สมาชิกสภาฯ เขตที่ 3
สมาชิกสภาฯ เขตที่ 3

ลายมือชื่อ
อับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์
อดุลย์ แวโวะ
ดาฮารี ดอปอ
แวฮาซัน แวหะยี
ไพศาล ยะลาใด
กราซี แวนะลัย
มะสดี หะยียะปาร์
อุสมาน สาแม
อนันต์ ฮะ
ดอเลาะ สะหัดอีตา
สุพจน์ จันทร์เอียด
นาทัย อินอ่อน
นพดล ดวงแก้ว
อดุลย์ สามะ
เด๊ะซามัน ยูโซ๊ะ
มูฮาหมัดยากี สามะ
มาหะมะรอสีดี อุชะมิ

หมายเหตุ

สาเหตุ

หมายเหตุ
อยู่ในพืน้ ที่เสีย่ งโควิด-19 ม.3
ลา
อยู่ในพืน้ ที่เสีย่ งโควิด-19 ม.3
ลา
/มีต่อ...

-2รายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุม
ลาดับที่
ชื่อ-สกุล
1.
นายเสรี เรืองกาญจน์
2.
นายศรัณย์พล ลีฬหาวงศ์
3.
นายอับดุลเล๊าะ อาเย๊าะแซ
4.
นางรัชนี กาญจนานุชิต
5.
นายนัฏศาสตร์ เลาะแม
6.
นายสุกรี เจ๊ะเงาะ
นายต่วนมาหามะอับดูลคอเดร์
7.

ตาแหน่ง
นายกเทศมนตรีฯ
รองนายกเทศมนตรีฯ
รองนายกเทศมนตรีฯ
รองนายกเทศมนตรีฯ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ
เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ
เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ

ลายมือชื่อ
เสรี เรืองกาญจน์
ศรัณย์พล ลีฬหาวงศ์
อับดุลเล๊าะ อาเย๊าะแซ
รัชนี กาญจนานุชิต
นัฏศาสตร์ เลาะแม
สุกรี เจ๊ะเงาะ

รองปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
หัวหน้าสานักปลัด
ผูอ้ านวยการกองคลัง
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนฯ
หัวหน้าฝ่ายอานวยการ
นิตกิ ร ชานาญการ
นักสันทนาการ ชานาญการ
เจ้าพนักงานธุรการ ชง.
เจ้าพนักงานธุรการ ปง.

อาฮาหมัด ดือราแม
นุชนาฎ จันทร์ขุน
นงเยาว์ ไชยมณี
นริศรา สาและ
สสิกร ยีเส็น
บรรจง ศรีสุข
ธิติวัฒน์ ดอเลาะ
อิบรอเฮง สะมะลี
สุกัลยา สมถวนิช
นิพาตีเม๊าะ บันสุรี

ต่วนกาจิ

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

นายอาฮาหมัด ดือราแม
นางนุชนาฎ จันทร์ขุน
นางนงเยาว์ ไชยมณี
นางนริศรา สาและ
นายสสิกร ยีเส็น
นายบรรจง ศรีสุข
นายธิตวิ ัฒน์ ดอเลาะ
นายอิบรอเฮง สะมะลี
นางสาวสุกัลยา สมถวนิช
นางสาวนิพาตีเม๊าะ บันสุรี

หมายเหตุ

ผูม้ าประชุม
ผูล้ าประชุม

17
2

คน
คน

หมายเหตุ

ต่วนมาหามะอับดูลคอเดร์
ต่วนกาจิ

ผูไ้ ม่มาประชุม
ผูเ้ ข้าร่วมประชุม

17

รก.ผอ.กองช่าง

คน
คน
/เปิดประชุม...

-3เปิดประชุม

เวลา 09.00 น.

นายมาหะมะรอสีดี อุชะมิ
เลขานุการสภาเทศบาลฯ

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์
ประธานสภาเทศบาลฯ

บั ด นี้ ถึ ง เวลาประชุ ม สภาเทศบาลเมื อ งสะเตงนอก และ
มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ อยู่ในที่ประชุมครบองค์ ป ระชุ ม ขอเรี ย น
เชิ ญ ท่านประธานสภาเทศบาลฯ นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ ดาเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ต่อไป
เรี ย น คณะผู้ บ ริ ห ารฯ สมาชิ ก สภาเทศบาลฯ และ พนั ก งานเทศบาลฯ
ตลอดจนผูเ้ ข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์
ประธานสภาเทศบาลเมื อ งสะเตงนอก ขอเปิ ด การประชุม สภาเทศบาล
เมื อ งสะเตงนอก สมั ย สามั ญ สมั ย ที่ 2 (ครั้ ง ที่ 1) ประจ าปี พ.ศ. 2564
วันพุธที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม
สภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก แห่งนี้ ขอดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบี ย บวาระที่ 1
เรื่ อ ง ประธานแจ้ ง ที่ ป ระชุ ม ทราบ
นายอั บ ดุ ล อาซิ ซ หะยี ปิ ย วงศ์ 1.1 เทศบาลเมืองสะเตงนอก ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น
ประธานสภาเทศบาลฯ
(พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2564
เป็นต้นไป จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
1.2 นายสูเพียน มะยี และนายอุสมาน มะแซ สมาชิกสภาเทศบาลฯ
เขตที่ 3 ขอลา เนื่องจากอยู่ในพืน้ ที่เสี่ยง โควิด-19 หมูท่ ี่ 3
1.3 ขอเชิญ เลขานุการสภาฯ
นายมาหะมะรอสีดี อุชะมิ
เลขานุการสภาเทศบาลฯ

1.3 ขอแก้ไขระเบียบวาระการประชุมที่ผดิ พลาด
-หน้าที่ 4 รายงานการใช้จา่ ยเงินสะสม ขอให้ใช้ใบแทรก ตามที่ผอู้ านวยการ
กองคลัง ได้แจกให้
-แก้ไขระเบียบและกฎหมายในญัตติแต่ละหน้า และทุกข้อที่เกี่ยวข้อง
ดังนี้
จากเดิม-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3)
พ.ศ. 2543 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
/แก้ ไ ขเป็ น …

-4แก้ ไ ขเป็ น -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 การ
โอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้ อ 27 การโอนเงิ น งบประมาณ
รายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอน เพิ่ ม โอนลด ที่ ท าให้ลัก ษณะ ปริมาณ
คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอานาจอนุมัติของ
สภาท้องถิ่น
และจากเดิม-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2 และ 3 ) พ.ศ. 2543 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายใน
หมวดค่าครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้างที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน
หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
แก้ ไ ขเป็ น -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 การ
โอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคา
ชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ที่ท าให้ลัก ษณะ ปริมาณ คุณ ภาพ
เปลี่ ย น หรื อ เปลี่ ย นแปลงสถานที ก่ อ สร้ า งให้ เป็ น อ านาจอนุ มั ติ ข องสภา
ท้องถิ่น
ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2
เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
นายอั บ ดุ ล อาซิ ซ หะยี ปิ ย วงศ์ -ตามเอกสารสาเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
ประธานสภาเทศบาลฯ
สมัยประชุมสภาสามัญ สมัยที่ 1 (ครั้งที่ 2) ประจาปี 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
/นายอั บ ดุ ล อาซิ ซ หะยี ปิ ย วงศ์ . ..

-5นายอั บ ดุ ล อาซิ ซ หะยี ปิ ย วงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด ต้องการแก้ไขเพื่อความถูกต้อง หรือไม่
ประธานสภาเทศบาลฯ
หากไม่มี ก็จะถามมติ ที่ประชุมว่า จะรับรองรายงานการประชุมสภาฯ ครั้งที่
ผ่านมาหรือไม่ ก่อนที่ จะลงมติขอให้เลขานุการสภาฯ ได้นับองค์ประชุมตาม
ข้อบังคับการประชุมสภาฯ ข้อ 76 ก่อน ถ้าไม่มี เชิญเลขานุการสภาฯ
นายมาหะมะรอสีดี อุชะมิ
เลขานุการสภาฯ

เรี ย น ท่ า นประธานสภาฯ คณะผู้ บ ริ ห ารฯ และสมาชิ ก สภาฯ ที่ เคารพ
ทุกท่าน องค์ประชุมครบ ต่อไป จะถามมติที่ประชุมว่า จะรับรองรายงาน
การประชุมสภาฯครั้งที่ผ่านมา หรือไม่ สมาชิกสภาฯ ท่านใด รับรองรายงาน
การประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก สมัยประชุมสภาสามัญ สมัยที่ 1
(ครั้ ง ที่ 2) ประจ าปี 2564 เมื่ อ ที่ 31 เดื อ น พฤษภาคม พ.ศ. 2564
ณ ห้ อ งประชุ ม สภาเทศบาลเมื อ งสะเตงนอก โปรดยกมื อ สมาชิก สภาฯ
ท่านใด ไม่รับรอง โปรดยกมือ ไม่มี ถือว่าให้การรับรองครับ

มติที่ประชุม

-ให้การรับรองรายงานการประชุม

ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ 3
เรื่อง กระทู้ถาม
นายอั บ ดุ ล อาซิ ซ หะยี ปิ ย วงศ์ -ไม่มีประธานสภาเทศบาลฯ
มติที่ประชุม

-รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่อง ที่คณะกรรมการสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก ตั้งขึ้นพิจารณา
แล้วเสร็จ
นายอั บ ดุ ล อาซิ ซ หะยี ปิ ย วงศ์ -ไม่มีประธานสภาเทศบาลฯ
มติที่ประชุม

-รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5
เรื่อง ญัตติที่เสนอใหม่
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ 5.1 ญัตติ เพื่อพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม จานวนเงิน 3,943,936 บาท
ประธานสภาเทศบาลฯ
เพื่อนาเงินสะสมไปใช้ในการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างให้คู่สัญญาตามสัญญา
จ้าง งวดที่ 3–5 ในกรณีก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก ขนาด 200 คน
8 ห้ อ งเรีย น แบบตอกเสาเข็ ม ของโรงเรีย นอนุ บ าลพงบู โล๊ ะ สั งกั ด
เทศบาลเมืองสะเตงนอก โดยผู้วา่ ราชการจังหวัดยะลา ได้อนุมัตยิ กเว้นการ
/ปฏิบัติตามระเบียบ...
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ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย วิธีการ รับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน การตรวจเงิน ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 89 (1)
และ (3) (เอกสารที่ 2)
(ผู้เสนอญัตติ นายเสรี เรืองกาญจน์ นายกเทศมนตรี)
-ขอเชิญผูบ้ ริหารฯ ชี้แจง
นายเสรี เรืองกาญจน์
นายกเทศมนตรีฯ

เรี ย น ประธานสภาเทศบาลฯ ที่ เคารพ และสมาชิ ก สภาเทศบาลฯและ
ผูเ้ ข้าร่วมประชุม ทุกท่าน กระผม นายเสรี เรืองกาญจน์ นายกเทศมนตรี
เมืองสะเตงนอก ขอชีแ้ จงรายละเอียด (ตามเอกสารที่ 2) ดังนี้
ความเป็นมา
ตามที่ เทศบาลเมืองสะเตงนอก ได้ท าสัญ ญาจ้าง 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 โดยใช้เงินอุดหนุน เฉพาะ
กิจกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2562 วงเงินค่าก่อสร้าง
6,162,000 บาท กาหนดชาระค่าก่อสร้าง จานวน 5 งวด โดยได้ดาเนินการ
เบิกจ่ายไปแล้ว จานวน 2 งวด รวมเป็นเงิน 2,218,464 บาท ยังคงค้าง
อีก 3 งวด เป็นจานวนเงิน 3,943,936 บาท
ข้อเท็จจริง
เนื่องจาก ระยะเวลาสิ้นสุดสัญ ญาก่อสร้าง กาหนดแล้วเสร็จ วันที่
21 พฤศจิก ายน 2563 ซึ่งเป็นระยะเวลาหลังวันที่ 30 กั นยายน 2563
จึงทาให้งบประมาณค่าก่อสร้างที่เหลือถูกพับไป โดยผลของพระราชบัญญัติ
วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 มาตรา 55 บัญญัติไว้ว่า เว้นแต่เป็นกรณีที่
บัญ ญัติไว้ในมาตรา 56 และมาตรา 57 ในกรณีที่หน่วยรับงบประมาณได้มี
การก่ อ หนี้ผู ก พั น ไว้ ตามพระราชบั ญ ญั ติ วิธีก ารงบประมาณ พ.ศ. 2502
และที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม และได้ มี ก ารกั น เงิน ไว้ ต ามระเบี ย บเกี่ ย วกั บ การเบิ ก
จ่ายเงินจากคลังแล้ว ให้ดาเนินการ ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ
พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ต่อไปได้ ทั้งนี้ ให้ดาเนินการเบิกจ่ายให้แล้ว
เสร็จ ภายในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563
/ระเบียบกฎหมาย...

-7ระเบียบกฎหมาย
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย วิธีการ รับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน การตรวจเงิน ขององค์กรปกครอง
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น พ.ศ. 2547 แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม ถึ ง (ฉบั บ ที่ 4) พ.ศ. 2561 ข้ อ 89
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภา
ท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(1) ให้กระทาได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอานาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับ ด้านการบริการชุมชนและสังคมหรือกิจการ
ที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดทา
เพื่อบาบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายกาหนด
(2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแต่ละประเภท ตามระเบียบแล้ว หน้า 14 เล่ม 135 ตอนพิเศษ 323 ง
ราชกิจจานุเบกษา 18 ธันวาคม 2561
(3) ให้กันเงินสะสมสารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อย
กว่าสามเดือนและกันไว้อกี ร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจาปีนนั้
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน และกรณีที่มี สาธารณภัยเกิดขึ้น
(4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้วองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ต้องดาเนินการ ก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิน้ ภายใน ระยะเวลาไม่เกินหนึ่ง
ปีถัดไป หากไม่ดาเนินการภายในระยะเวลา ที่กาหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสม
นั้นเป็นอันพับไป
วรรคสอง ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม
โดยคานึงถึงฐานะการเงินการคลัง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
เสถียรภาพในระยะยาว
ประเด็นขออนุมัติต่อสภาเทศบาลฯ
เนื่องจากผู้วา่ ราชการจังหวัดยะลา ได้อนุมัติให้ยกเว้น การปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธกี ารรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การ
ฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน การตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 89 (1) และ (3) ตาม
หนังสื อ จังหวัด ยะลา ที่ ยล 0023.4/ 9585 ลงวัน ที่ 7 มิ ถุ น ายน 2564
โดยจะต้องขออนุมัติต่อสภาเทศบาลฯ เพื่อจ่ายขาดเงินสะสมค่าก่อสร้างที่
ยังคงค้าง งวดที่ 3–5 จานวน 3,943,966 บาท
/โดยจะขอรายงาน...
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เทศบาลฯ ประกอบการพิจารณาอนุมัติจา่ ยขาดเงินสะสม ดังนี้
แบบรายงานการใช้จา่ ยเงินสะสมเทศบาลเมืองสะเตงนอก
อาเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564
************
เงินสะสมตามหมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
57,048,821.45
หัก บัญชีเงินฝาก ก.ส.ท.
6,384,826.31
บัญชีลูกหนี้
-ภาษีบารุงท้องที่
498,492.81
บัญชีลูกหนี้
-ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
116,875.80
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้ท่ชี าระหนี้แล้ว
18,599,477.09
(ผลต่างระหว่างทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้และเจ้าหนี้เงินกู้)
รายได้จากรัฐบาลค้างรับที่จะต้องปรับปรุงออกจากบัญชีเงินสะสม
6,297,253.00 31,896,925.01
ยอดเงินสะสมที่สามารถนาไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
25,151,896.44
บวก รับคืนเงินสะสมระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564
356,415.88
หัก เงินสะสมที่จ่ายระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564
42.41
รายการที่ได้รับอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมแล้ว แต่ยังไม่ได้ดาเนินการเบิกจ่าย 3,292,000.00
รายการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการที่พับไป (อาคารเรียนเด็กเล็ก) 3,943,936.00 6,879,562.53
คงเหลือเงินสะสมที่สามารถนาไปใช้ได้ ก่อนหักสารองและกันเงินตามระเบียบ
18,272,333.91
หัก สารองจ่ายด้านบุคลากร 3 เดือน
12,200,000.00
กันไว้เป็นค่าใช้จา่ ยในการบริหารงานและกรณีสาธารณภัย 10%
19,989.360.00 32,189,360.00
เงินสะสมที่สามารถนาไปใช้จ่ายได้หลังหักสารองและกันเงินตามระเบียบ
-13,917,026.09

จึงนาเรียนมาเพื่อที่สภาเทศบาลฯ ได้พิจารณาอนุมัตจิ า่ ยขาดเงินสะสมจานวนฯ ดังกล่าว ขอบคุณครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ ขอบคุณครับ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีข้ออภิปราย ญัตติที่ 5.1
ประธานสภาเทศบาลฯ
โปรดยกมือ เชิญ นายเด๊ะซามัน ยูโซ๊ะ
นายเด๊ะซามัน ยูโซ๊ะ
เรียน ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ และ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 ผูเ้ ข้าร่วมประชุม ทุกท่าน กระผม นายเด๊ะซามัน ยูโซ๊ะ สมาชิกสภาเทศบาลฯ
เขตที่ 3 ขอสอบถามว่า เมื่อเราอนุมัติไปแล้วทางคู่สัญญามีการประกันงานก่อสร้างหรือเปล่า
/นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์...

-9นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ ขอบคุณครับ เชิญ นายกเทศมนตรีฯ
ประธานสภาเทศบาลฯ
นายเสรี เรืองกาญจน์
นายกเทศมนตรีฯ

เรียน ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลฯ และผู้เข้าร่วม
ประชุม ทุกท่าน กระผม นายเสรี เรืองกาญจน์ นายกเทศมนตรีเมือง
สะเตงนอก ขอให้ได้ปลัดฯชีแ้ จง

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ เชิญปลัด/เลขานุการสภาฯ
ประธานสภาเทศบาลฯ
นายมาหะมะรอสีดี อุชะมิ
ปลัด/เลขานุการสภาฯ

เรี ย น ท่ า นประธานสภาฯ คณะผู้ บ ริ ห ารฯ และสมาชิ ก สภาฯ ที่ เคารพ
ทุกท่าน มีครับ ภายใน 2 ปี การซ่อมแซม หากเขาไม่ซ่อมแซม เราก็ซ่อม
เองแต่จะหักเงินค่าซ่อมแซมจากเงินค้าประกันสัญญาของคู่สัญญาที่อยู่ใน
ธนาคารครับ

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ ขอบคุณครับ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีขอ้ อภิปราย ญัตติที่ 5.1
ประธานสภาเทศบาลฯ
โปรดยกมือ เชิญ ไม่มี เชิญเลขานุการสภาฯ
นายมาหะมะรอสีดี อุชะมิ
เลขานุการสภาฯ

เรี ย น ท่ า นประธานสภาฯ คณะผู้ บ ริ ห ารฯ และสมาชิ ก สภาฯ ที่ เคารพ
ทุกท่าน องค์ประชุมครบ ต่อไป จะถามมติที่ประชุมว่า จะอนุมัตเิ ห็นชอบให้
จ่ายขาดเงินสะสม จานวนเงิน 3,943,936 บาท เพื่อนาเงินสะสมไป ใช้ใน
การเบิ ก จ่ า ยเงิ น ค่ า จ้ า งให้ คู่ สั ญ ญาตามสั ญ ญาจ้ า ง งวดที่ 3–5 ในกรณี
ก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก ขนาด 200 คน 8 ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม
ของโรงเรียนอนุบ าลพงบู โล๊ะ หรือไม่ สมาชิก สภาเทศบาลฯ ท่ านใด อนุมั ติ
เห็นชอบให้จ่ายขาดเงินสะสม จานวนเงิน 3,943,936 บาท เพื่อนาเงินสะสม
ไปใช้ในการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างให้คู่สัญญาตามสัญญาจ้าง งวดที่ 3–5 ในกรณี
ก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก ขนาด 200 คน 8 ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม
ของโรงเรียนอนุบ าลพงบูโล๊ะ โปรดยกมือ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด ไม่
อนุมัติเห็นชอบให้จ่ายขาดเงินสะสมจานวนดังกล่าว โปรกยกมือ

มติที่ประชุม

-อนุมัติเห็นชอบให้จ่ายขาดเงินสะสม จานวนเงิน 3,943,936 บาท
จานวน 15 เสียง
-ไม่อนุมัติเห็นชอบ จานวน - เสียง
-งดออกเสียง
จานวน 1 เสียง
/-เป็นอันว่า ที่ประชุม…

-10-เป็ น อั น ว่า ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ อนุ มั ติ เห็ น ชอบ ให้ จ่ ายขาด เงิน สะสม
จานวนเงิน 3,943,936 บาท เพื่อนาเงินสะสมไปใช้ในการเบิกจ่ายเงินค่าจ้าง
ให้คู่สัญญาตามสัญญาจ้าง งวดที่ 3–5 ในกรณีก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก
ขนาด 200 คน 8 ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม ของ โรงเรียนอนุบาลพงบูโล๊ะ
สังกัด เทศบาลเมืองสะเตงนอก
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ 5.2 ญัตติ เพื่อพิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปี
ประธานสภาเทศบาลฯ
พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จานวน 2 รายการ
ของ หน่วยงาน สานักปลัด
(ผู้เสนอญัตติ นายเสรี เรืองกาณจน์ นายกเทศมนตรี )
5.2.1 เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ชนิดบันทึกเวลาเข้าออกงาน
จ านวน 7 เครื่ อ ง ๆ ละ 11,900 บาท เป็ น จ านวนเงิน 83,300 บาท
ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ ( เอกสารที่ 3 )

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนและแก้ ไ ข
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบ
ลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน
หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
-ขอเชิญผูบ้ ริหารท้องถิ่น ชีแ้ จง
นายเสรี เรืองกาญจน์
นายกเทศมนตรีฯ

เรียน ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ และผูเ้ ข้า
ร่วมประชุม ทุกท่าน กระผม นายเสรี เรืองกาญจน์ นายกเทศมนตรีเมือง
สะเตงนอก สื บ เนื่ อ งจากข้ อ สั่ งในการประชุ ม ผู้ บ ริ ห ารฯ และหั ว หน้ า ส่ ว น
ราชการของเทศบาลเมืองสะเตงนอก เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 ให้
สานักปลัดดาเนินการจัดซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ เพื่อควบคุมการลงเวลา
มาปฏิบัติงานราชการของพนักงานเทศบาลเมืองสะเตงนอก จานวน 7 เครื่อง
โดยไปติดตัง้ ตามส่วนราชการต่าง ๆ สานักปลัด จึงขออนุมัตโิ อนเงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจาปี พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังนี้
โอน จากแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดาเนินงาน หมวดค่า
วัสดุ วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ดังนี้
/-งบประมาณที่ตงั้ ไว้…

-11-งบประมาณที่ตงั้ ไว้
-งบประมาณก่อนโอน
-จานวนเงินที่โอนลด
-จานวนเงินหลังโอน

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

500,000
374,000
83,300
290,700

บาท
บาท
บาท
บาท

โอน ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป
งบลงทุน หมวดค่ าครุภั ณ ฑ์ ครุภั ณ ฑ์ สานัก งาน ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้
ดังนี้
-งบประมาณที่อนุมัติ
จานวน
0.00 บาท
-งบประมาณก่อนโอน
จานวน
0.00 บาท
-จานวนเงินที่โอนเพิ่ม
จานวน
83,300 บาท
-จานวนเงินหลังโอน
จานวน
83,300 บาท
จึงเรียนเสนอที่ประชุมสภาฯ เพื่อพิจารณา ขอบคุณครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิ ก สภาเทศบาลฯ ท่ า นใด มี ข้ อ อภิ ป ราย ข้ อ 5.2.1 โปรดยกมือ
ประธานสภาเทศบาลฯ
ไม่มี เชิ ญ เลขานุ ก ารสภาฯ
นายมาหะมะรอสีดี อุชะมิ
เลขานุการสภาฯ

องค์ ป ระชุมครบ จะขอมติ ที่ป ระชุม สมาชิก สภาเทศบาลฯ ท่ านใด อนุ มั ติ
เห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ 5.2.1 เครื่องสแกนลายนิว้ มือ ชนิดบันทึกเวลาเข้าออกงาน
จ านวน 7 เครื่ อ ง ๆ ละ 11,900 บาท เป็ น จ านวนเงิ น 83,300 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ของหน่วยงาน สานักปลัด โปรดยกมือ สมาชิกสภาฯ
ท่านใด ไม่อนุมัติเห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณฯ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
รายการดังกล่าว โปรดยกมือ

มติที่ประชุม

-อนุมัติให้โอนฯไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จานวน 15 เสียง
-ไม่อนุมัติให้โอนฯไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จานวน - เสียง
-งดออกเสียง
จานวน 1 เสียง
เป็นอั นว่า ที่ ป ระชุมมีม ติ อนุ มั ติ เห็ น ชอบ ให้ โอนเงิน งบประมาณ
รายจ่ ายประจาปี พ.ศ. 2564 ไปตั้ งจ่ ายเป็ น รายการใหม่ 5.2.1 เครื่อ ง
สแกนลายนิ้ ว มื อ ชนิ ด บั น ทึ ก เวลาเข้ า ออกงาน จ านวน 7 เครื่ อ ง ๆ ละ
11,900 บาท เป็นจานวนเงิน 83,300 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ของ
หน่วยงาน สานักปลัด
/นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์…

-12นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ 5.2.2 เครื่องปั๊มน้า จานวน 1 เครื่อง เป็นจานวนเงิน 90,000 บาท
ประธานสภาเทศบาลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ( เอกสารที่ 4 )
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนและแก้ ไ ข
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ
ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอน
เพิ่ม โอนลด ที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
-ขอเชิญผูบ้ ริหารท้องถิ่น ชีแ้ จง
นายเสรี เรืองกาญจน์
นายกเทศมนตรีฯ

เรียน ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ และผูเ้ ข้า
ร่วมประชุม ทุกท่าน กระผม นายเสรี เรืองกาญจน์ นายกเทศมนตรี
เมืองสะเตงนอก ด้วยสานักปลัดเทศบาลเมืองสะเตงนอก ฝ่ายปกครอง งาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีความประสงค์จัดซือ้ เครื่องปั๊มน้า มาติดตั้ง
ท้ายรถน้าอเนกประสงค์ 10 ล้อ หมายเลขทะเบียน บ-0765 ยะลา เนื่องจาก
ปั๊มเดิมที่ติดกับรถเสีย ไม่สามารถใช้การได้ เพราะผ่านการใช้งานมาเป็นระยะ
เวลานาน ซึ่งจะซ่อมก็ไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จา่ ย ประกอบกับสานักปลัดฯ ไม่ได้
ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ในเทศบัญญั ติงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.
2564 แต่มีเหตุผลความจาเป็นเพื่อประโยชน์แก่ราชการ ในการส่งน้าอุปโภค
บริโภคแก่ประชาชนในช่วงฤดูแล้ง การรีเลย์น้าเมื่อเกิดไฟไหม้ การฉีดล้างทา
ความสะอาดถนน คูระบายน้า ตามแผนการปฏิบัติการรักษาความสะอาด
และใช้ในการปฏิบัติงานตามคาร้องที่ประชาชนร้องเรียนปัญหาคูระบายน้าอุด
ตั น ปั ญ หาฝุ่ น ละออง การฉี ด ล้ า งท าความสะอาดพื้ น ที่ ส าธารณะตาม
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 จึงมีความจาเป็นตั้งโอน
งบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังนี้
โอน จากแผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ
ระงับ อัค คีภัย งบดาเนินงาน หมวดค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกั บ การ
ปฏิ บั ติ ร าชการที่ ไม่ เข้ า ลั ก ษณะรายจ่ า ยหมวดอื่ น ๆ โครงการฝึ ก อบรม
(ทบทวน อปพร.) ทม.สะเตงนอก ดังนี้
-งบประมาณที่ตงั้ ไว้
จานวน
50,000 บาท
-งบประมาณก่อนโอน
จานวน
50,000 บาท
/-จานวนเงินที่โอนลด…

-13-จานวนเงินที่โอนลด
-จานวนเงินหลังโอน

จานวน
จานวน

50,000 บาท
0.00 บาท

โอน ไปตั้ งจ่ ายเป็ น รายการใหม่ ในแผนงานรัก ษาความสงบภายใน งาน
ป้ อ งกั น ภั ย ฝ่ า ยพลเรื อ นและระงั บ อั ค คี ภั ย งบลงทุ น หมวดค่ า ครุ ภั ณ ฑ์
ครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องปั๊มน้า ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ดังนี้
-งบประมาณที่อนุมัติ
จานวน
0.00 บาท
-งบประมาณก่อนโอน
จานวน
0.00 บาท
-จานวนเงินที่โอนเพิ่ม
จานวน
50,000 บาท
-จานวนเงินหลังโอน
จานวน
50,000 บาท
โอน จากแผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ
ระงับ อัค คีภัย งบดาเนินงาน หมวดค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกั บ การ
ปฏิ บั ติ ร าชการที่ ไม่ เข้ า ลั ก ษณะรายจ่ า ยหมวดอื่ น ๆ โครงการฝึ ก อบรม
หลักสูตรจัดตั้ง อปพร. ทม.สะเตงนอก ดังนี้
-งบประมาณที่ตงั้ ไว้
จานวน
40,000 บาท
-งบประมาณก่อนโอน
จานวน
40,000 บาท
-จานวนเงินที่โอนลด
จานวน
40,000 บาท
-จานวนเงินหลังโอน
จานวน
0.00 บาท
โอน ไปตั้ งจ่ ายเป็ น รายการใหม่ ในแผนงานรัก ษาความสงบภายใน งาน
ป้ อ งกั น ภั ย ฝ่ า ยพลเรื อ นและระงั บ อั ค คี ภั ย งบลงทุ น หมวดค่ า ครุ ภั ณ ฑ์
ครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องปั๊มน้า ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ดังนี้
-งบประมาณที่อนุมัติ
จานวน
0.00 บาท
-งบประมาณก่อนโอน
จานวน
50,000 บาท
-จานวนเงินที่โอนเพิ่ม
จานวน
40,000 บาท
-จานวนเงินหลังโอน
จานวน
90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปั๊มน้า พร้อมติดตั้ง เป็นเครื่องปั๊มสูบฉีดน้า ขนาดไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว เครื่องยนต์เบนซิน ไม่น้อยกว่า 13 แรงม้า
และอุปกรณ์ติดตั้ง จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 90,000 บาท รายละเอียด
คุ ณ ลั ก ษณะเป็นไปตามที่เทศบาลก าหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณ ฑ์
โดยใช้ ร าคาตามท้ อ งตลาด หรื อ ราคาในท้ อ งถิ่ น หรื อ ราคาที่ จั ด ซื้ อ โดย
ประหยัด จึงเรียนเสนอที่ประชุมสภาฯ เพื่อพิจารณา ขอบคุณครับ
/นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์…

-14นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ ขอบคุ ณ ครั บ สมาชิ ก สภาเทศบาลฯ ท่ า นใด มี ข้ อ อภิ ป ราย
ประธานสภาเทศบาลฯ
ญั ต ติ ที่ 5.2.2 โปรดยกมือ ไม่มี เชิ ญ เลขานุ ก ารสภาฯ
นายมาหะมะรอสีดี อุชะมิ
เลขานุการสภาฯ

องค์ ป ระชุมครบ จะขอมติ ที่ป ระชุม สมาชิก สภาเทศบาลฯ ท่ านใด อนุ มั ติ
เห็นชอบ ให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ 5.2.2 เครื่ อ งปั๊ ม น้ า จ านวน 1 เครื่ อ ง เป็ น จ านวนเงิ น
90,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ของหน่วยงาน สานักปลัด โปรดยกมือ
สมาชิกสภาฯ ท่านใด ไม่อนุมัติเห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณฯ ไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ รายการดังกล่าว โปรด ยกมือ

มติที่ประชุม

-อนุมัติให้โอนฯไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จานวน 15 เสียง
-ไม่อนุมัติให้โอนฯไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จานวน - เสียง
-งดออกเสียง
จานวน 1 เสียง
เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติ อนุมัติเห็นชอบ ให้โอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 5.2.2 เครื่องปั๊มน้า
จานวน 1 เครื่อง เป็นจานวนเงิน 90,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ของหน่วยงาน สานักปลัด

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ 5.3 ญัตติ เพื่อพิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปี
ประธานสภาเทศบาลฯ
พ.ศ. 2564 โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารงานป้องกัน และ
บรรเทาสาธารณภัย จานวน 67,900 บาท ของหน่วยงาน สานักปลัด
(เอกสารที่ 5) (ผู้เสนอญัตติ นายเสรี เรืองกาญจน์ นายกเทศมนตรี)
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนและแก้ ไ ข
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ
ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอน
เพิ่ม โอนลด ที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ โอนไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
-ขอเชิญผูบ้ ริหารฯ ชีแ้ จง
นายเสรี เรืองกาญจน์
นายกเทศมนตรีฯ

เรียน ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ และผู้เข้า
ร่วมประชุม ทุกท่าน กระผม นายเสรี เรืองกาญจน์ นายกเทศมนตรีเมือง
/สะเตงนอก ด้วย...

-15สะเตงนอก ด้ วยส านั ก ปลั ด เทศบาลเมื อ งสะเตงนอก ฝ่ า ยปกครอง งาน
ป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย มี ค วามประสงค์ โ อนงบประมาณเพิ่ ม
โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จ านวน 67,900 บาท เนื่ อ งจากงบประมาณที่ ต ราไว้ ใ นเทศบั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจ่ ายประจ าปี พ.ศ. 2564 โดยตั้ งงบประมาณไว้ จ านวน
200,000 บาท ไม่เพียงพอ เหตุเพราะสานักปลัด ได้ขอความอนุเคราะห์
จากกองช่าง ให้ดาเนินการสารวจ ออกแบบ และประมาณการค่าใช้จ่าย
โครงการฯ วงเงิ น ในการปรั บ ปรุ ง และซ่ อ มแซมอาคารงานป้ อ งกั น และ
บรรเทาสาธารณภั ย ทั้ ง สิ้ น 267,900 บาท ซึ่ ง สู ง กว่ า ราคาที่ ตั้ ง ไว้ ใ น
เทศบัญญัติฯ จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพิ่มในงบลงทุน ดังนี้
โอน จากแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดาเนินงาน หมวดค่า
ใช้ส อย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกั บ การปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลัก ษณะรายจ่าย
หมวดอื่น ๆ ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ดังนี้
-งบประมาณที่ตงั้ ไว้
จานวน 1,500,000.00 บาท
-งบประมาณก่อนโอน
จานวน
139,983.64 บาท
-จานวนเงินที่โอนลด
จานวน
67,900.00 บาท
-จานวนเงินหลังโอน
จานวน
72,083.64 บาท
โอน ไปในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ
ระงับอัคคีภัย งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าบารุงรักษา
และปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ดังนี้
-งบประมาณที่อนุมัติ
จานวน
200.000 บาท
-งบประมาณก่อนโอน
จานวน
200,000 บาท
-จานวนเงินที่โอนเพิ่ม
จานวน
67,900 บาท
-จานวนเงินหลังโอน
จานวน
267,900 บาท
งานป้องกันฯเราต้องเติบโต งานทะเบียนราษฎร์จะย้ายมาดาเนินการ
เองที่ เทศบาล ปีห น้าจะเปิ ดงานเทศกิจ จึงเรีย นเสนอที่ ป ระชุม สภาฯ เพื่ อ
พิจารณา ขอบคุณครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ ขอบคุ ณ ครั บ สมาชิ ก สภาเทศบาลฯ ท่ า นใด มี ข้ อ อภิ ป ราย
ประธานสภาเทศบาลฯ
ญั ต ติ ที่ 5.3 โปรดยกมือ ไม่มี เชิ ญ เลขานุ ก ารสภาฯ
/นายมาหะมะรอสีดี อุชะมิ…

-16นายมาหะมะรอสีดี อุชะมิ
เลขานุการสภาฯ

องค์ ป ระชุมครบ จะขอมติ ที่ป ระชุม สมาชิก สภาเทศบาลฯ ท่ านใด อนุ มั ติ
เห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2564 โครงการ
ปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จานวน
67,900 บาท โปรดยกมือ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด ไม่อนุมัตเิ ห็นชอบ
ให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2564 โครงการฯ ดังกล่าว
โปรดยกมือ

มติที่ประชุม

-อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณฯ
-ไม่อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณฯ
-งดออกเสียง

จานวน 15 เสียง
จานวน - เสียง
จานวน 1 เสียง

เป็นอันว่า ที่ป ระชุมมีมติ อนุมั ติเห็นชอบ ให้โอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2564 โครงการปรับ ปรุงและซ่อมแซมอาคารงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จานวน 67,900 บาท ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ของหน่วยงาน สานักปลัด
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ 5.4 ญัตติ เพื่อพิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี
ประธานสภาเทศบาลฯ
พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จานวน 3 รายการ ของ
หน่วยงาน สานักปลัด
(ผู้เสนอญัตติ นายเสรี เรืองกาญจน์ นายกเทศมนตรี)
5.4.1 เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA จานวน 4 เครื่อง ๆ ละ
5,800 บาท เป็นจานวนเงิน 23,300 บาท (เอกสารที่ 6)
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนและแก้ ไ ข
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ
ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอน
เพิ่ม โอนลด ที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
-ขอเชิญผูบ้ ริหารฯ ชีแ้ จง
นายเสรี เรืองกาญจน์
นายกเทศมนตรีฯ

เรียน ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ และผู้เข้า
ร่วมประชุม ทุกท่าน กระผม นายเสรี เรืองกาญจน์ นายกเทศมนตรีเมือง
/สะเตงนอก ด้วยสานัก...

-17สะเตงนอก ด้วยสานักปลัดเทศบาลเมืองสะเตงนอก มีความประสงค์ขอโอน
เงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ใน
งบลงทุ น เนื่ อ งจากไม่ ไ ด้ ตั้ ง งบประมาณไว้ ใ นเทศบั ญ ญั ติ ฯ แต่ มี ค วาม
จาเป็นต้องจัดซื้อครุภัณฑ์ ที่ใช้เป็นส่วนประกอบของการติดตั้งกล้องวงจรปิด
ภายในเทศบาลเมืองสะเตงนอก ในการป้องกันความปลอดภัยของสถานที่
ราชการเทศบาลเมืองสะเตงนอก ดังนี้
โอน จากแผนงานบริหารทั่วไป งานบริห ารทั่วไป งบบุคลากร เงินเดื อน
(ฝ่ายการเมือง) เงินเดือนนายก/รองนายก ดังนี้
-งบประมาณที่ตงั้ ไว้
จานวน
915,840.00 บาท
-งบประมาณก่อนโอน
จานวน
471,269.04 บาท
-จานวนเงินที่โอนลด
จานวน
23,300.00 บาท
-จานวนเงินหลังโอน
จานวน
447,969.04 บาท
โอน ไปตั้ งจ่ ายเป็ น รายการใหม่ ในแผนงานรัก ษาความสงบภายใน งาน
ป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย งบลงทุ น หมวดค่ า ครุ ภั ณ ฑ์ ครุ ภั ณ ฑ์
คอมพิ ว เตอร์ เครื่อ งส ารองไฟฟ้ า ขนาด 1 kVA จ านวน 23,300 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ดังนี้
-งบประมาณที่อนุมัติ
จานวน
0.00 บาท
-งบประมาณก่อนโอน
จานวน
0.00 บาท
-จานวนเงินที่โอนเพิ่ม
จานวน
23,300 บาท
-จานวนเงินหลังโอน
จานวน
23,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จานวน 4
เครื่อง ๆ ละ 5,800 บาท เป็นจานวนเงิน 23,300 บาท โดยจัดซื้อตาม
เกณฑ์ ร าคากลางและคุ ณ ลั ก ษณะพื้ น ฐานการจั ด หาอุ ป กรณ์ แ ละระบบ
คอมพิวเตอร์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
จึงเรียนเสนอที่ประชุมสภาฯ เพื่อพิจารณา ขอบคุณครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ ขอบคุ ณ ครั บ สมาชิ ก สภาเทศบาลฯ ท่ า นใด มี ข้ อ อภิ ป ราย
ประธานสภาเทศบาลฯ
ญั ต ติ ที่ 5.4.1 โปรดยกมือ เชิ ญ นายแวฮาซั น แวหะยี สมาชิ ก สภา
เทศบาลฯ เขตที่ 1
/นายแวฮาซั น แวหะยี …

-18นายแวฮาซั น แวหะยี
เรียน ประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลฯ และผูเ้ ข้าร่วม
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 ประชุม ทุกท่าน กระผม นายแวฮาซั น แวหะยี สมาชิกสภาเทศบาลฯ
เขตที่ 1 อยากทราบว่า การใช้งานยังไง และติดตัง้ ที่ไหน
นายเสรี เรืองกาญจน์
นายกเทศมนตรีฯ

เรียน ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ และผู้เข้า
ร่วมประชุม ทุกท่าน กระผม นายเสรี เรืองกาญจน์ นายกเทศมนตรีเมือง
สะเตงนอก ขอให้ปลัดฯ ได้ชแี้ จง

นายมาหะมะรอสีดี อุชะมิ
ปลัด/เลขานุการสภาฯ

เป็นเครื่องสารองไฟ ที่ใช้เพื่อประกอบในการติดตั้งกล้องวงจรปิดครับ

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ ขอบคุ ณ ครั บ สมาชิ ก สภาเทศบาลฯ ท่ า นใด มี ข้ อ อภิ ป ราย
ประธานสภาเทศบาลฯ
ญั ต ติ ที่ 5.4.1 โปรดยกมือ ไม่มี เชิ ญ เลขานุ ก ารสภาฯ
นายมาหะมะรอสีดี อุชะมิ
เลขานุการสภาฯ

องค์ ป ระชุมครบ จะขอมติ ที่ป ระชุม สมาชิก สภาเทศบาลฯ ท่ านใด อนุ มั ติ
เห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ 5.4.1 เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA จานวน 4 เครื่อง ๆ
ละ 5,800 บาท เป็นจานวนเงิน 23,300 บาท โปรดยกมือ สมาชิกสภา
เทศบาลฯ ท่านใด ไม่อนุมัติเห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี
พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ รายการฯ ดังกล่าว โปรดยกมือ

มติที่ประชุม

-อนุมัติให้โอนเงินฯ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จานวน 15 เสียง
-ไม่อนุมัติให้โอนเงินฯไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จานวน - เสียง
-งดออกเสียง
จานวน 1 เสียง
เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติ อนุมัติเห็นชอบ ให้โอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 5.4.1 เครื่อง
สารองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA จานวน 4 เครื่อง ๆ ละ 5,800 บาท เป็น
จานวนเงิน 23,300 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ของหน่วยงาน
สานักปลัด

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ 5.4.2 ตู้สาหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ (ตู้ Rack)
ประธานสภาเทศบาลฯ
ขนาด 15 U จานวน 1 ตู้ เป็นจานวนเงิน 10,500 บาท (เอกสารที่ 6)
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนและแก้ไข
/เปลี่ยนแปลงงบประมาณ…

-19เปลี่ยนแปลงงบประมาณ
ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอน
เพิ่ม โอนลด ที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
-ขอเชิญผูบ้ ริหารฯ ชีแ้ จง
นายเสรี เรืองกาญจน์
นายกเทศมนตรีฯ

เรียน ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ และผู้เข้า
ร่วมประชุม ทุกท่าน กระผม นายเสรี เรืองกาญจน์ นายกเทศมนตรีเมือง
สะเตงนอก ขอให้รองศรัณย์พล ได้ชแี้ จง

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ เชิ ญ นายศรั ณ ย์ พ ล ลี ฬ หาวงศ์ รองนายกเทศมนตรี ฯ
ประธานสภาเทศบาลฯ
นายศรั ณ ย์ พ ล ลี ฬ หาวงศ์ เรียน ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ผูเ้ ข้าร่วม
รองนายกเทศมนตรีฯ
ประชุม ทุกท่าน กระผม นายศรัณย์พล ลีฬหาวงศ์ รองนายกเทศมนตรี
เมืองสะเตงนอก ด้วยสานักปลัด มีความประสงค์จะขอโอนเงินงบประมาณฯ
ในงบลงทุน เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในการจัดซื้อเป็นตู้ที่ใช้เก็บเครื่อง
คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ (ตู้ Rack) สาหรับกล้องวงจรปิด ดังนี้
โอน จากแผนงานบริหารทั่วไป งานบริห ารทั่วไป งบบุคลากร เงินเดื อน
(ฝ่ายการเมือง) เงินเดือนนายก/รองนายก ดังนี้
-งบประมาณที่ตงั้ ไว้
จานวน
915,840.00 บาท
-งบประมาณก่อนโอน
จานวน
447,969.04 บาท
-จานวนเงินที่โอนลด
จานวน
10,500.00 บาท
-จานวนเงินหลังโอน
จานวน
437,469.04 บาท
โอน ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานรักษาความสงบภายใน งาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 5.4.2 ตู้สาหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์
(ตู้ Rack) ขนาด 15 U จานวน 1 ตู้ เป็นจานวนเงิน 10,500 บาท ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ ดังนี้
-งบประมาณที่อนุมัติ
จานวน
0.00 บาท
-งบประมาณก่อนโอน
จานวน
0.00 บาท
/-จานวนเงินที่โอนเพิ่ม…

-20-จานวนเงินที่โอนเพิ่ม
-จานวนเงินหลังโอน

จานวน
จานวน

10,500
10,500

บาท
บาท

เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า จั ด ซื้ อ ตู้ ส าหรั บ จั ด เก็ บ เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ แ ละ
อุปกรณ์ (ตู้ Rack) ขนาด 15 U จานวน 1 ตู้ เป็นจานวนเงิน 10,500 บาท
รายละเอี ย ดตามเท ศบ าลก าหนด ไม่ มี ใ นราคามาตรฐานครุ ภั ณ ฑ์
คอมพิวเตอร์ โดยให้ใช้ราคาตามท้องตลาด หรือราคาที่จัดซื้อโดยประหยัด
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ ขอบคุ ณ ครั บ สมาชิ ก สภาเทศบาลฯ ท่ า นใด มี ข้ อ อภิ ป ราย
ประธานสภาเทศบาลฯ
ญั ต ติ ที่ 5.4.2 โปรดยกมือ ไม่มี เชิ ญ เลขานุ ก ารสภาฯ
นายมาหะมะรอสีดี อุชะมิ
เลขานุการสภาฯ

องค์ ป ระชุมครบ จะขอมติ ที่ป ระชุม สมาชิก สภาเทศบาลฯ ท่ านใด อนุ มั ติ
เห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ 5.4.2 ตู้ ส าหรั บ จั ด เก็ บ เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ และอุ ป กรณ์
(ตู้ Rack) ขนาด 15 U จานวน 1 ตู้ เป็นจานวนเงิน 10,500 บาท โปรด
ยกมือ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด ไม่อนุมัตเิ ห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ รายการฯ ดังกล่าว
โปรดยกมือ

มติที่ประชุม

-อนุมัติให้โอนเงินฯ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จานวน 15 เสียง
-ไม่อนุมัติให้โอนเงินฯไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จานวน - เสียง
-งดออกเสียง
จานวน 1 เสียง
เป็นอั นว่า ที่ ป ระชุมมีม ติ อนุ มั ติ เห็ น ชอบ ให้ โอนเงิน งบประมาณ
รายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 5.4.2 ตู้สาหรับ
จัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ (ตู้ Rack) ขนาด 15 U จานวน 1 ตู้
เป็นจานวนเงิน 10,500 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ของหน่วยงาน สานัก
ปลัด

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ 5.4.3 โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV จานวน 1 เครื่อง
ประธานสภาเทศบาลฯ
เป็นจานวนเงิน 19,900 บาท (เอกสารที่ 6)
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนและแก้ไข
/เปลี่ยนแปลงงบประมาณ...

-21เปลี่ยนแปลงงบประมาณ
ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอน
เพิ่ม โอนลด ที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
-ขอเชิญผูบ้ ริหารฯ ชีแ้ จง
นายเสรี เรืองกาญจน์
นายกเทศมนตรีฯ

เรียน ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ และผู้เข้า
ร่วมประชุม ทุกท่าน กระผม นายเสรี เรืองกาญจน์ นายกเทศมนตรีเมือง
สะเตงนอก ขอให้รองศรัณย์พล ได้ชแี้ จง

นายศรั ณ ย์ พ ล ลี ฬ หาวงศ์ เรียน ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลฯ และผูเ้ ข้าร่วม
รองนายกเทศมนตรีฯ
ประชุม ทุกท่าน กระผม นายศรัณย์พล ลีฬหาวงศ์ รองนายกเทศมนตรี
เมืองสะเตงนอก ด้วยสานักปลัด มีความประสงค์จะขอโอนเงินงบประมาณฯ
ในงบลงทุน เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังนี้
โอน จากแผนงานบริหารทั่วไป งานบริห ารทั่วไป งบบุคลากร เงินเดื อน
(ฝ่ายการเมือง) เงินเดือนนายก/รองนายก ดังนี้
-งบประมาณที่ตงั้ ไว้
จานวน
915,840.00 บาท
-งบประมาณก่อนโอน
จานวน
437,469.04 บาท
-จานวนเงินที่โอนลด
จานวน
19,900.00 บาท
-จานวนเงินหลังโอน
จานวน
417,569.04 บาท
โอน ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานรักษาความสงบภายใน งาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
โฆษณาและเผยแพร่ โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV
จานวน 1 เครื่อง เป็นจานวนเงิน 19,900 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ดังนี้
-งบประมาณที่อนุมัติ
จานวน
0.00 บาท
-งบประมาณก่อนโอน
จานวน
0.00 บาท
-จานวนเงินที่โอนเพิ่ม
จานวน
19,900 บาท
-จานวนเงินหลังโอน
จานวน
19,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือ้ โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV
จานวน 1 เครื่อง เป็นจานวนเงิน 19,900 บาท ระดับความละเอียด
จอภาพ
/ไม่น้อยกว่า 3840 x 2160...

-22ไม่น้อยกว่า 3840 x 2160 ขนาด 55 นิ้ว รายละเอียดและคุณลักษณะ
และราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ ขอบคุ ณ ครั บ สมาชิ ก สภาเทศบาลฯ ท่ า นใด มี ข้ อ อภิ ป ราย
ประธานสภาเทศบาลฯ
ญั ต ติ ที่ 5.4.3 โปรดยกมือ ไม่มี เชิ ญ เลขานุ ก ารสภาฯ
นายมาหะมะรอสีดี อุชะมิ
เลขานุการสภาฯ

องค์ ป ระชุมครบ จะขอมติ ที่ป ระชุม สมาชิก สภาเทศบาลฯ ท่ านใด อนุ มั ติ
เห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ 5.4.3 โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV จานวน
1 เครื่อง เป็นจานวนเงิน 19,900 บาท โปรดยกมือ สมาชิกสภาเทศบาลฯ
ท่านใด ไม่อนุมัตเิ ห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2564
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ รายการฯ ดังกล่าว โปรดยกมือ

มติที่ประชุม

-อนุมัติให้โอนเงินฯ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จานวน 15 เสียง
-ไม่อนุมัติให้โอนเงินฯไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จานวน - เสียง
-งดออกเสียง
จานวน 1 เสียง
เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติ อนุมัติเห็นชอบ ให้โอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 5.4.3 โทรทัศน์
แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV จานวน 1 เครื่อ ง เป็ น จานวนเงิน
19,900 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ของหน่วยงาน สานักปลัด

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ 5.5 ญัตติ เพือ่ พิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี
ประธานสภาเทศบาลฯ
พ.ศ. 2564 จานวน 2 รายการ ของหน่วยงาน สานักปลัด
(ผู้เสนอญัตติ นายเสรี เรืองกาญจน์ นายกเทศมนตรี)
5.5.1 เก้าอี้ทางาน จานวน 23,500 บาท (เอกสารที่ 7)
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนและแก้ ไ ข
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ
ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอน
เพิ่ม โอนลด ที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
-ขอเชิญผูบ้ ริหารฯ ชีแ้ จง
/-ขอเชิญผู้บริหารฯ ชีแ้ จง…

-23นายเสรี เรืองกาญจน์
นายกเทศมนตรีฯ

เรียน ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ และผู้เข้า
ร่วมประชุม ทุกท่าน กระผม นายเสรี เรืองกาญจน์ นายกเทศมนตรีเมือง
สะเตงนอก ขอให้รองอับดุลเล๊าะ ได้ชแี้ จง

นายอับดุลเล๊าะ อาเย๊าะแซ
รองนายกเทศมนตรีฯ

เรียน ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลฯ และผูเ้ ข้าร่วม
ประชุม ทุกท่าน กระผม นายอับดุลเล๊าะ อาเย๊าะแซ รองนายกเทศมนตรี
เมืองสะเตงนอก ด้วยสานักปลัด มีความประสงค์จะขอโอนเงินงบประมาณฯ
ในงบลงทุน รายการ เก้าอีท้ างาน ดังนี้
โอน จากแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดาเนินงาน หมวดค่า
ใช้ส อย ประเภทร่ายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ การปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่าย โครงการจัดงานรัฐพิธีและวันสาคัญต่าง ๆ ดังนี้
-งบประมาณที่ตงั้ ไว้
จานวน
50,000.00 บาท
-งบประมาณก่อนโอน
จานวน
50,000.00 บาท
-จานวนเงินที่โอนลด
จานวน
23,500.00 บาท
-จานวนเงินหลังโอน
จานวน
26,500.00 บาท
โอน ไปในแผนงานบริห ารทั่ ว ไป งานบริ ห ารทั่ ว ไป งบลงทุ น หมวดค่ า
ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สานักงาน เก้าอี้ทางาน เป็นจานวนเงิน 23,500 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ดังนี้
-งบประมาณที่อนุมัติ
จานวน
34,000.00 บาท
-งบประมาณก่อนโอน
จานวน
24,200.00 บาท
-จานวนเงินที่โอนเพิ่ม
จานวน
23,500.00 บาท
-จานวนเงินหลังโอน
จานวน
47,700.00 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทางาน จานวน 6 ตัว ไม่มีในราคาตาม
มาตรฐานครุภัณ ฑ์ โดยใช้ราคาตามท้องตลาด หรือราคาในท้องถิ่น หรือ
ราคาที่จัดซือ้ โดยประหยัด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ ขอบคุ ณ ครั บ สมาชิ ก สภาเทศบาลฯ ท่ า นใด มี ข้ อ อภิ ป ราย
ประธานสภาเทศบาลฯ
ญั ต ติ ที่ 5.5.1 โปรดยกมือ ไม่มี เชิ ญ เลขานุ ก ารสภาฯ
นายมาหะมะรอสีดี อุชะมิ
เลขานุการสภาฯ

องค์ ป ระชุมครบ จะขอมติ ที่ป ระชุม สมาชิก สภาเทศบาลฯ ท่ านใด อนุ มั ติ
เห็นชอบ ให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2564 5.5.1 เก้าอี้
ทางาน เป็นจานวนเงิน 23,500 บาท โปรดยกมือ สมาชิกสภาเทศบาลฯ
/ท่านใด ไม่อนุมัติเห็นชอบ…

-24ท่านใด ไม่อนุมัติเห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2564
รายการฯ ดังกล่าว โปรดยกมือ
มติที่ประชุม

-อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณ ฯ
-ไม่อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณฯ
-งดออกเสียง

จานวน 15 เสียง
จานวน - เสียง
จานวน 1 เสียง

เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติ อนุมัติเห็นชอบ ให้โอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2564 5.5.1 เก้าอีท้ างาน เป็นจานวนเงิน 23,500
บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ของหน่วยงาน สานักปลัด
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์
ประธานสภาเทศบาลฯ

5.5.2 โต๊ะทางาน จานวน 35,000 บาท (เอกสารที่ 7)
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนและแก้ไข
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ
ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอน
เพิ่ม โอนลด ที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
-ขอเชิญผูบ้ ริหารฯ ชีแ้ จง

นายเสรี เรืองกาญจน์
นายกเทศมนตรีฯ

เรียน ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ และผู้เข้า
ร่วมประชุม ทุกท่าน กระผม นายเสรี เรืองกาญจน์ นายกเทศมนตรีเมือง
สะเตงนอก ขอให้รองอับดุลเล๊าะ ได้ชแี้ จง

นายอับดุลเล๊าะ อาเย๊าะแซ
รองนายกเทศมนตรีฯ

เรียน ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ผูเ้ ข้าร่วม
ประชุม ทุกท่าน กระผม นายอับดุลเล๊าะ อาเย๊าะแซ รองนายกเทศมนตรี
เมืองสะเตงนอก ด้วยสานักปลัด มีความประสงค์จะขอโอนเงินงบประมาณฯ
ในงบลงทุน รายการ โต๊ะทางาน ดังนี้
โอน จากแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดาเนินงาน หมวดค่า
ใช้ส อย ประเภทร่ายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ การปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่าย ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง จานวน 35,000 บาท ดังนี้
-งบประมาณที่ตงั้ ไว้
จานวน 1,500,000.00 บาท
-งบประมาณก่อนโอน
จานวน
72,083.64 บาท
/-จานวนเงินที่โอนลด…

-25-จานวนเงินที่โอนลด
-จานวนเงินหลังโอน

จานวน
จานวน

35,000.00 บาท
37,083.64 บาท

โอน ไปในแผนงานบริห ารทั่ ว ไป งานบริ ห ารทั่ ว ไป งบลงทุ น หมวดค่ า
ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สานักงาน โต๊ะทางาน เป็นจานวนเงิน 35,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ดังนี้
-งบประมาณที่อนุมัติ
จานวน
52,000.00 บาท
-งบประมาณก่อนโอน
จานวน
52,000.00 บาท
-จานวนเงินที่โอนเพิ่ม
จานวน
35,000.00 บาท
-จานวนเงินหลังโอน
จานวน
87,000.00 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อโต๊ะทางาน จานวน 5 ตัว ไม่มใี นราคาตาม
มาตรฐานครุภัณฑ์ โดยใช้ราคาตามท้องตลาด หรือราคาในท้องถิ่น หรือ
ราคาที่จัดซือ้ โดยประหยัด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ ขอบคุ ณ ครั บ สมาชิ ก สภาเทศบาลฯ ท่ า นใด มี ข้ อ อภิ ป ราย
ประธานสภาเทศบาลฯ
ญั ต ติ ที่ 5.5.2 โปรดยกมือ ไม่มี เชิ ญ เลขานุ ก ารสภาฯ
นายมาหะมะรอสีดี อุชะมิ
เลขานุการสภาฯ

องค์ ป ระชุมครบ จะขอมติ ที่ป ระชุม สมาชิก สภาเทศบาลฯ ท่ านใด อนุ มั ติ
เห็นชอบ ให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2564 5.5.2 โต๊ะ
ทางาน จานวนเงิน 35,000 บาท โปรดยกมือ สมาชิกสภาเทศบาลฯ
ท่านใด ไม่อนุมัติเห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2564
รายการฯ ดังกล่าว โปรดยกมือ

มติที่ประชุม

-อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณ ฯ
-ไม่อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณฯ
-งดออกเสียง

จานวน 15 เสียง
จานวน - เสียง
จานวน 1 เสียง

เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติ อนุมัติเห็นชอบ ให้โอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 5.5.2 โต๊ะทางาน
จานวนเงิน 35,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ของหน่วยงาน สานักปลัด
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ 5.6 ญัตติ เพื่อพิจารณาขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจง
ประธานสภาเทศบาลฯ
งบประมาณ งบประมาณรายจ่าย ประจาปี พ.ศ. 2564 จานวน 2
รายการ ของหน่วยงาน สานักปลัด
/(ผูเ้ สนอญัตติ นายเสรี…

-26(ผู้เสนอญัตติ นายเสรี เรืองกาญจน์ นายกเทศมนตรี)
5.6.1 เก้าอี้ทางาน (เอกสารที่ 7)
จากเดิม “เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอีท้ างาน แบบพนักพิงสูงระดับ
ศีรษะ จานวน 2 ตัว ๆ ละ 5,000 บาท เป็นเงิน 10,000 บาท และ
เก้าอีท้ างาน จานวน 6 ตัว ๆ ละ 4,000 บาท เป็นเงิน 24,000 บาท ไม่
มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยใช้ราคาตามท้องตลาด หรือราคาในท้องถิ่น
หรือราคาที่จัดซือ้ โดยประหยัด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน 2558
-เป็ น ไปตามแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้ า 457
ลาดับที่ 7”
แก้ ไ ขเป็ น “เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า จั ด ซื้ อ เก้ า อี้ ท างาน จ านวน 6 ตั ว
รายละเอียดตามเทศบาลกาหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณ ฑ์ โดยใช้
ราคาตามท้องตลาด หรือราคาในท้องถิ่น หรือราคาที่จัดซื้อโดยประหยัด ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน 2558
-เป็ น ไปตามแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้ า 457
ลาดับที่ 7”
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนและแก้ ไ ข
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ
ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ย นแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบ
ลงทุน ที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่
ก่อสร้าง ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
-ขอเชิญผูบ้ ริหารฯ ชีแ้ จง
นายเสรี เรืองกาญจน์
นายกเทศมนตรีฯ

เรียน ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ และผู้เข้า
ร่วมประชุม ทุกท่าน กระผม นายเสรี เรืองกาญจน์ นายกเทศมนตรีเมือง
สะเตงนอก สานักปลัดเทศบาลเมืองสะเตงนอก มีความจาเป็นต้องขออนุมัติ
/แก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชีแ้ จง...

-27แก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณฯ “เก้าอี้ทางาน” ตามรายละเอียด
ข้างต้น เพื่อให้สามารถดาเนินการเบิกจ่ายได้
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ ขอบคุ ณ ครั บ สมาชิ ก สภาเทศบาลฯ ท่ า นใด มี ข้ อ อภิ ป ราย
ประธานสภาเทศบาลฯ
ญั ต ติ ที่ 5.6.1 โปรดยกมือ ไม่มี เชิ ญ เลขานุ ก ารสภาฯ
นายมาหะมะรอสีดี อุชะมิ
เลขานุการสภาฯ

องค์ ป ระชุมครบ จะขอมติ ที่ป ระชุม สมาชิก สภาเทศบาลฯ ท่ านใด อนุ มั ติ
เห็นชอบ ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชีแ้ จงงบประมาณรายจ่าย ประจาปี พ.ศ.
2564 5.6.1 เก้าอีท้ างาน โปรดยกมือ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด ไม่
อนุมัตเิ ห็นชอบให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชีแ้ จงงบประมาณรายจ่าย ประจาปี
พ.ศ. 2564 รายการฯ ดังกล่าว โปรดยกมือ

มติที่ประชุม

-อนุมัติเห็นชอบให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณฯ
จานวน 15 เสียง
-ไม่อนุมัติเห็นชอบให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณฯ
จานวน - เสียง
-งดออกเสียง
จานวน 1 เสียง
เป็ น อั น ว่า ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ อนุ มั ติ เห็ น ชอบ ให้ แก้ ไขเปลี่ ย นแปลง
คาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจาปี พ.ศ. 2564 5.6.1 เก้าอี้ท างาน
ของหน่วยงาน สานักปลัด

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์
ประธานสภาเทศบาลฯ

5.6.2 โต๊ะทางาน (เอกสารที่ 7)
จากเดิม “เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือ้ โต๊ะทางานแบบเหล็ก ขนาด 6 ฟุต
จานวน 4 ตัว ๆ ละ 8,500 บาท เป็นเงิน 34,000 บาท ขนาด 3.5 ฟุต
จานวน 4 ตัว ๆ ละ 4,500 บาท เป็นเงิน 18,000 บาท ไม่มีในราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ โดยใช้ราคาตามท้องตลาด หรือราคาในท้องถิ่น หรือ
ราคาทีจ่ ัดซื้อโดยประหยัด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน 2558
-เป็ น ไปตามแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้ า 457
ลาดับที่ 6 ”
แก้ไขเป็น “เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทางาน จานวน 5 ตัว
/รายละเอียดตามเทศบาลกาหนด...

-28รายละเอียดตามเทศบาลกาหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณ ฑ์ โดยใช้
ราคาตามท้องตลาด หรือราคาในท้องถิ่น หรือราคาที่จัดซื้อโดยประหยัด ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้า 16/119 ”
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น พ.ศ. 2536 หมวด 4 การโอนและแก้ ไ ข
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ
ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ย นแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบ
ลงทุน ที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่
ก่อสร้าง ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
-ขอเชิญผูบ้ ริหารฯ ชีแ้ จง
นายเสรี เรืองกาญจน์
นายกเทศมนตรีฯ

เรียน ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ และผู้เข้า
ร่วมประชุม ทุกท่าน กระผม นายเสรี เรืองกาญจน์ นายกเทศมนตรีเมือง
สะเตงนอก เช่นกัน เพื่อให้สามารถดาเนินการเบิกจ่ายได้ สานักปลัดเทศบาล
เมืองสะเตงนอก มีความจาเป็นต้องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชีแ้ จง
งบประมาณฯ “โต๊ะทางาน” ตามรายละเอียดข้างต้น

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ ขอบคุ ณ ครั บ สมาชิ ก สภาเทศบาลฯ ท่ า นใด มี ข้ อ อภิ ป ราย
ประธานสภาเทศบาลฯ
ญั ต ติ ที่ 5.6.2 โปรดยกมือ ไม่มี เชิ ญ เลขานุ ก ารสภาฯ
นายมาหะมะรอสีดี อุชะมิ
เลขานุการสภาฯ

องค์ ป ระชุมครบ จะขอมติ ที่ป ระชุม สมาชิก สภาเทศบาลฯ ท่ านใด อนุ มั ติ
เห็นชอบ ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชีแ้ จงงบประมาณรายจ่าย ประจาปี พ.ศ.
2564 5.6.2 โต๊ะทางาน โปรดยกมือ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด ไม่
อนุมัตเิ ห็นชอบให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชีแ้ จงงบประมาณรายจ่าย ประจาปี
พ.ศ. 2564 รายการฯ ดังกล่าว โปรดยกมือ

มติที่ประชุม

-อนุมัติเห็นชอบให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณฯ
จานวน 15 เสียง
-ไม่อนุมัติเห็นชอบให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณฯ
จานวน - เสียง
/-งดออกเสียง…

-29-งดออกเสียง

จานวน

1

เสียง

เป็ น อั น ว่า ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ อนุ มั ติ เห็ น ชอบ ให้ แก้ ไขเปลี่ ย นแปลง
ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจาปี พ.ศ. 2564 5.6.2 โต๊ะท างาน
ของหน่วยงาน สานักปลัด
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ 5.7 ญัตติ เพื่อพิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปี
ประธานสภาเทศบาลฯ
พ.ศ. 2564 จานวน 9 รายการ เป็ นจานวนเงิน 901,300 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ของหน่วยงาน กองช่าง (เอกสารที่ 8)
(ผู้เสนอญัตติ นายเสรี เรืองกาญจน์ นายกเทศมนตรี)
-ขอเชิญผูบ้ ริหารฯ ชี้แจง
นายเสรี เรืองกาญจน์
นายกเทศมนตรีฯ

เรียน ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ และผูเ้ ข้า
ร่วมประชุม ทุกท่าน กระผม นายเสรี เรืองกาญจน์ นายกเทศมนตรีเมือง
สะเตงนอก ด้วยกองช่างได้ ดาเนิน การโครงการก่อสร้างตามเทศบัญ ญั ติ
ประจ าปี 2564 และทางกองช่ า ง ได้ ด าเนิ น การขออนุ มั ติ จั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง
โครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่เนื่องจากกองช่างได้จัดทาประมาณ
การราคา ปร.4 และ ปร.5 (ตามราคาปัจจุบัน) ปรากฏว่า งบประมาณในการ
ดาเนินการก่อสร้างเพิ่มขึ้น เนื่องจากราคาเหล็กสูงขึ้น กองช่าง จึงขอโอนลด
งบประมาณรายจ่ า ย ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่ อ ให้ ส ามารถ
เบิกจ่ายงบประมาณ และดาเนินการก่อสร้างได้ จานวน 3 รายการ ดังนี้
รายการที่ 1 โอนลด จากแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจา) ประเภท
เงินเดือนพนักงาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จานวน 604,300 บาท
รายการที่ 2 โอนลด จากแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจา) ประเภท
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จานวน 91,000 บาท
รายการที่ 3 โอนลด จากแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจา)ประเภท
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จานวน 206,000
บาท
-รวมจานวนเงินทีโ่ อนลด
จานวน
901,300 บาท
/เพื่อไปโอนเพิ่มงบประมาณฯ…

-30เพื่ อ ไปโอนเพิ่ ม งบประมาณฯ จานวน 9 โครงการ ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้ วยวิธีก ารงบประมาณขององค์ก รปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอน
เพิ่ม โอนลด ที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ดังนี้
5.7.1 โครงการก่อสร้างคูระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยเจริญสวัสดิ์ หมู่ท่ี 12 จานวนเงิน 206,000 บาท
โอนเพิ่ม ในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวด ค่า
ที่ดนิ และสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 5.7.1 โครงการก่อสร้าง
คูระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเจริญสวัสดิ์ หมูท่ ี่ 12 ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ดังนี้
-งบประมาณที่อนุมัติ
จานวน
1,504,000 บาท
-งบประมาณก่อนโอน
จานวน
1,504,000 บาท
-จานวนเงินที่โอนเพิ่ม
จานวน
206,000 บาท
-จานวนเงินหลังโอน
จานวน
1,710,000 บาท
จึงเรียนเสนอที่ประชุมสภาฯ เพื่อพิจารณา ขอบคุณครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิ ก สภาเทศบาลฯ ท่ า นใด มี ข้ อ อภิ ป ราย ข้ อ 5. 7.1 โปรดยกมือ
ประธานสภาเทศบาลฯ
ไม่มี เชิ ญ เลขานุ ก ารสภาฯ
นายมาหะมะรอสีดี อุชะมิ
เลขานุการสภาฯ

องค์ประชุมครบ จะขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด อนุมัติ
เห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2564 5.7.1 โครงการ
ก่อสร้างคูระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเจริญสวัสดิ์ หมูท่ ี่ 12
จานวนเงิน 206,000 บาท ของหน่วยงาน กองช่าง โปรดยกมือ สมาชิก
สภาฯ ท่านใด ไม่อนุมัตเิ ห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณฯ โครงการฯ ดังกล่าว
โปรด ยกมือ

มติที่ประชุม

-อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณฯ
-ไม่อนุมัติให้โอนโอนเงินงบประมาณฯ
-งดออกเสียง

จานวน 15 เสียง
จานวน - เสียง
จานวน 1 เสียง
/เป็นอันว่า ที่ประชุม...

-31เป็นอั นว่า ที่ ป ระชุม มีมติ อนุ มั ติ เห็ น ชอบให้ โอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2564 5.7.1 โครงการก่อสร้างคูระบายน้าคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยเจริญสวัสดิ์ หมูท่ ี่ 12 จานวนเงิน 206,000 บาท ของ
หน่วยงาน กองช่าง
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์
5.7.2 โครงการก่อสร้างคูระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก
ประธานสภาเทศบาลฯ
ซอยนัดโต๊ะโมง 3 หมู่ท่ี 4 จานวนเงิน 143,100 บาท
-ขอเชิญผูบ้ ริหารฯ ชีแ้ จง
นายเสรี เรืองกาญจน์
นายกเทศมนตรีฯ

เรียน ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ และผูเ้ ข้า
ร่วมประชุม ทุกท่าน กระผม นายเสรี เรืองกาญจน์ นายกเทศมนตรีเมือง
สะเตงนอก โครงการนีก้ ็เช่นกันครับ
โอนเพิ่ม ในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวด ค่า
ที่ดนิ และสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 5.7.2 โครงการก่อสร้าง
คูระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนัดโต๊ะโมง 3 หมู่ที่ 4 จานวนเงิน
143,100 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ดังนี้
-งบประมาณที่อนุมัติ
จานวน
1,532,900 บาท
-งบประมาณก่อนโอน
จานวน
1,532,900 บาท
-จานวนเงินที่โอนเพิ่ม
จานวน
143,100 บาท
-จานวนเงินหลังโอน
จานวน
1,676,000 บาท
จึงเรียนเสนอที่ประชุมสภาฯ เพื่อพิจารณา ขอบคุณครับ

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิ ก สภาเทศบาลฯ ท่ า นใด มี ข้ อ อภิ ป ราย ข้ อ 5. 7.2 โปรดยกมือ
ประธานสภาเทศบาลฯ
ไม่มี เชิ ญ เลขานุ ก ารสภาฯ
นายมาหะมะรอสีดี อุชะมิ
เลขานุการสภาฯ

องค์ประชุมครบ จะขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด อนุมัติ
เห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2564 5.7.2 โครงการ
ก่อสร้างคูระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนัดโต๊ะโมง 3 หมูท่ ี่ 4 จานวน
เงิน 143,100 บาท ของหน่วยงาน กองช่าง โปรดยกมือ สมาชิกสภาฯ
ท่านใด ไม่อนุมัตเิ ห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณฯ โครงการฯ ดังกล่าว โปรด
ยกมือ
/มติที่ประชุม...

-32มติที่ประชุม

-อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณฯ
-ไม่อนุมัติให้โอนโอนเงินงบประมาณฯ
-งดออกเสียง

จานวน 15 เสียง
จานวน - เสียง
จานวน 1 เสียง

เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติ อนุมัติเห็นชอบ ให้โอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2564 5.7.2 โครงการก่อสร้างคูระบายน้าคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยนัดโต๊ะโมง 3 หมู่ที่ 4 จานวนเงิน 143,100 บาท ของ
หน่วยงาน กองช่าง
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์
5.7.3 โครงการก่อสร้างคูระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก
ประธานสภาเทศบาลฯ
ซอยนิบงบารู 4 หมู่ท่ี 7 จานวนเงิน 183,600 บาท
-ขอเชิญผูบ้ ริหารฯ ชีแ้ จง
นายเสรี เรืองกาญจน์
นายกเทศมนตรีฯ

เรียน ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ และผูเ้ ข้า
ร่วมประชุม ทุกท่าน กระผม นายเสรี เรืองกาญจน์ นายกเทศมนตรีเมือง
สะเตงนอก ให้รองรัชนี ชีแ้ จงแทน

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ เชิ ญ นางรั ช นี กาญจนานุ ชิ ต รองนายกเทศมนตรี ฯ
ประธานสภาเทศบาลฯ
นางรั ช นี กาญจนานุ ชิ ต
รองนายกเทศมนตรีฯ

เรียน ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ และผูเ้ ข้า
ร่วมประชุม ทุกท่าน ดิฉัน นางรัชนี กาญจนานุชติ รองนายกเทศมนตรี
เมืองสะเตงนอก กองช่าง ขอโอนงบประมาณเพิ่ม เพื่อให้สามารถเบิกจ่าย
งบประมาณ และดาเนินการก่อสร้างได้ ดังนี้
โอนเพิ่ม ในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวด ค่า
ที่ดนิ และสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 5.7.3 โครงการ
ก่อสร้างคูระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนิบงบารู 4 หมูท่ ี่ 7 จานวน
เงิน 183,600 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ดังนี้
-งบประมาณที่อนุมัติ
จานวน
1,367,400 บาท
-งบประมาณก่อนโอน
จานวน
1,367,400 บาท
-จานวนเงินที่โอนเพิ่ม
จานวน
183,600 บาท
-จานวนเงินหลังโอน
จานวน 1,551,000 บาท
จึงเรียนเสนอที่ประชุมสภาฯ เพื่อพิจารณา ขอบคุณค่ะ
/นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์...

-33นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิ ก สภาเทศบาลฯ ท่ า นใด มี ข้ อ อภิ ป ราย ข้ อ 5. 7.3 โปรดยกมือ
ประธานสภาเทศบาลฯ
ไม่มี เชิ ญ เลขานุ ก ารสภาฯ
นายมาหะมะรอสีดี อุชะมิ
เลขานุการสภาฯ

องค์ประชุมครบ จะขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด อนุมัติ
เห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2564 5.7.3 โครงการ
ก่อสร้างคูระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนิบงบารู 4 หมูท่ ี่ 7 จานวน
เงิน 183,600 บาท ของหน่วยงาน กองช่าง โปรดยกมือ สมาชิกสภาฯ
ท่านใด ไม่อนุมัตเิ ห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณฯ โครงการฯ ดังกล่าว โปรด
ยกมือ

มติที่ประชุม

-อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณฯ
-ไม่อนุมัติให้โอนโอนเงินงบประมาณฯ
-งดออกเสียง

จานวน 15 เสียง
จานวน - เสียง
จานวน 1 เสียง

เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติ อนุมัติเห็นชอบ ให้โอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2564 5.7.3 โครงการก่อสร้างคูระบายน้าคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยนิบงบารู 4 หมูท่ ี่ 7 จานวนเงิน 183,600 บาท ของ
หน่วยงาน กองช่าง
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ 5.7.4 โครงการก่อสร้างคูระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโอเอ็กโอ
ประธานสภาเทศบาลฯ
หมู่ท่ี 1 จานวนเงิน 162,000 บาท
-ขอเชิญผูบ้ ริหารฯ ชีแ้ จง
นายเสรี เรืองกาญจน์
นายกเทศมนตรีฯ

เรียน ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ และผูเ้ ข้า
ร่วมประชุม ทุกท่าน กระผม นายเสรี เรืองกาญจน์ นายกเทศมนตรีเมือง
สะเตงนอก ให้รองรัชนี ชีแ้ จงแทน

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ เชิ ญ นางรั ช นี กาญจนานุ ชิ ต รองนายกเทศมนตรี ฯ
ประธานสภาเทศบาลฯ
นางรั ช นี กาญจนานุ ชิ ต
รองนายกเทศมนตรีฯ

เรียน ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ และผูเ้ ข้า
ร่วมประชุม ทุกท่าน ดิฉัน นางรัชนี กาญจนานุชติ รองนายกเทศมนตรี
เมืองสะเตงนอก โครงการนี้ก็เช่นกันค่ะ
โอนเพิ่ม ในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวด
ค่าที่ดนิ และสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 5.7.4 โครงการ
/ก่อสร้างคูระบายน้า...

-34ก่อสร้างคูระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโอเอ็กโอ หมูท่ ี่ 1 จานวนเงิน
162,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ดังนี้
-งบประมาณที่อนุมัติ
จานวน
834,000 บาท
-งบประมาณก่อนโอน
จานวน
834,000 บาท
-จานวนเงินที่โอนเพิ่ม
จานวน
162,000 บาท
-จานวนเงินหลังโอน
จานวน
996,000 บาท
จึงเรียนเสนอที่ประชุมสภาฯ เพื่อพิจารณา ขอบคุณค่ะ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิ ก สภาเทศบาลฯ ท่ า นใด มี ข้ อ อภิ ป ราย ข้ อ 5. 7.4 โปรดยกมือ
ประธานสภาเทศบาลฯ
ไม่มี เชิ ญ เลขานุ ก ารสภาฯ
นายมาหะมะรอสีดี อุชะมิ
เลขานุการสภาฯ

องค์ประชุมครบ จะขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด อนุมัติ
เห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2564 5.7.4 โครงการ
ก่อสร้างคูระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโอเอ็กโอ หมูท่ ี่ 1 จานวนเงิน
162,000 บาท ของหน่วยงาน กองช่าง โปรดยกมือ สมาชิกสภาฯ ท่านใด
ไม่อนุมัตเิ ห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณฯ โครงการฯ ดังกล่าว โปรด ยกมือ

มติที่ประชุม

-อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณฯ
-ไม่อนุมัติให้โอนโอนเงินงบประมาณฯ
-งดออกเสียง

จานวน 15 เสียง
จานวน - เสียง
จานวน 1 เสียง

เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติ อนุมัติเห็นชอบ ให้โอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2564 5.7.4 โครงการก่อสร้างคูระบายน้าคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยโอเอ็กโอ หมูท่ ี่ 1 จานวนเงิน 162,000 บาท ของ
หน่วยงาน กองช่าง
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ 5.7.5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยฮาปีเซาะ
ประธานสภาเทศบาลฯ
หมู่ท่ี 11 จานวนเงิน 21,600 บาท
-ขอเชิญผูบ้ ริหารฯ ชีแ้ จง
นายเสรี เรืองกาญจน์
นายกเทศมนตรีฯ

เรียน ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ และผูเ้ ข้า
ร่วมประชุม ทุกท่าน กระผม นายเสรี เรืองกาญจน์ นายกเทศมนตรีเมือง
สะเตงนอก ให้รองศรัณย์พล ชีแ้ จงแทน
/นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์…

-35นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ เชิ ญ นายศรั ณ ย์ พ ล ลี ฬ หาวงศ์ รองนายกเทศมนตรี ฯ
ประธานสภาเทศบาลฯ
นายศรั ณ ย์ พ ล ลี ฬ หาวงศ์ เรียน ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลฯ และผูเ้ ข้าร่วม
รองนายกเทศมนตรีฯ
ประชุม ทุกท่าน กระผม นายศรัณย์พล ลีฬหาวงศ์ รองนายกเทศมนตรี
เมืองสะเตงนอก โครงการฯนีก้ ็เช่นกันครับ เพื่อให้สามารถเบิกจ่าย
งบประมาณ และดาเนินการก่อสร้างได้
โอนเพิ่ม ในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวด
ค่าที่ดนิ และสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 5.7.5 โครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยฮาปีเซาะ หมู่ที่ 11 จานวนเงิน
21,600 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ดังนี้
-งบประมาณที่อนุมัติ
จานวน
303,400 บาท
-งบประมาณก่อนโอน
จานวน
303,400 บาท
-จานวนเงินที่โอนเพิ่ม
จานวน
21,600 บาท
-จานวนเงินหลังโอน
จานวน
325,000 บาท
จึงเรียนเสนอที่ประชุมสภาฯ เพื่อพิจารณา ขอบคุณครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิ ก สภาเทศบาลฯ ท่ า นใด มี ข้ อ อภิ ป ราย ข้ อ 5. 7.5 โปรดยกมือ
ประธานสภาเทศบาลฯ
ไม่มี เชิ ญ เลขานุ ก ารสภาฯ
นายมาหะมะรอสีดี อุชะมิ
เลขานุการสภาฯ

องค์ประชุมครบ จะขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด อนุมัติ
เห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2564 5.7.5 โครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยฮาปีเซาะ หมู่ที่ 11 จานวนเงิน
21,600 บาท ของหน่วยงาน กองช่าง โปรดยกมือ สมาชิกสภาฯ ท่านใด
ไม่อนุมัตเิ ห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณฯ โครงการฯ ดังกล่าว โปรด ยกมือ

มติที่ประชุม

-อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณฯ
-ไม่อนุมัติให้โอนโอนเงินงบประมาณฯ
-งดออกเสียง

จานวน 15 เสียง
จานวน - เสียง
จานวน 1 เสียง

เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติ อนุมัติเห็นชอบ ให้โอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2564 5.7.5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยฮาปีเซาะ หมูท่ ี่ 11 จานวนเงิน 21,600 บาท ของหน่วยงาน
กองช่าง
/นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์…

-36นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ 5.7.6 โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายลางา–ปายอ
ประธานสภาเทศบาลฯ
หมู่ท่ี 5 จานวนเงิน 91,000 บาท
-ขอเชิญผูบ้ ริหารฯ ชีแ้ จง
นายเสรี เรืองกาญจน์
นายกเทศมนตรีฯ

เรียน ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ และผูเ้ ข้า
ร่วมประชุม ทุกท่าน กระผม นายเสรี เรืองกาญจน์ นายกเทศมนตรีเมือง
สะเตงนอก ให้รองศรัณย์พล ชีแ้ จงแทน

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ เชิ ญ นายศรั ณ ย์ พ ล ลี ฬ หาวงศ์ รองนายกเทศมนตรี ฯ
ประธานสภาเทศบาลฯ
นายศรั ณ ย์ พ ล ลี ฬ หาวงศ์ เรียน ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลฯ และผูเ้ ข้าร่วม
รองนายกเทศมนตรีฯ
ประชุม ทุกท่าน กระผม นายศรัณย์พล ลีฬหาวงศ์ รองนายกเทศมนตรี
เมืองสะเตงนอก โครงการฯ นี้ ก็เช่นกันครับ
โอนเพิ่ม ในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวด
ค่าที่ดนิ และสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 5.7.6 โครงการ
ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายลางา–ปายอ หมูท่ ี่ 5 จานวนเงิน
91,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ดังนี้
-งบประมาณที่อนุมัติ
จานวน 1,006,000 บาท
-งบประมาณก่อนโอน
จานวน 1,006,000 บาท
-จานวนเงินที่โอนเพิ่ม
จานวน
91,000 บาท
-จานวนเงินหลังโอน
จานวน
1,097,000 บาท
จึงเรียนเสนอที่ประชุมสภาฯ เพื่อพิจารณา ขอบคุณครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิ ก สภาเทศบาลฯ ท่ า นใด มี ข้ อ อภิ ป ราย ข้ อ 5. 7.6 โปรดยกมือ
ประธานสภาเทศบาลฯ
ไม่มี เชิ ญ เลขานุ ก ารสภาฯ
นายมาหะมะรอสีดี อุชะมิ
เลขานุการสภาฯ

องค์ประชุมครบ จะขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด อนุมัติ
เห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2564 5.7.6 โครงการ
ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายลางา–ปายอ หมู่ที่ 5 จานวนเงิน
91,000 บาท ของหน่วยงาน กองช่าง โปรดยกมือ สมาชิกสภาฯ ท่านใด
ไม่อนุมัตเิ ห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณฯ โครงการฯ ดังกล่าว โปรด ยกมือ
/มติที่ประชุม…
-37-

มติที่ประชุม

-อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณฯ
-ไม่อนุมัติให้โอนโอนเงินงบประมาณฯ
-งดออกเสียง

จานวน 15 เสียง
จานวน - เสียง
จานวน 1 เสียง

เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติ อนุมัติเห็นชอบ ให้โอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2564 5.7.6 โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม
เหล็ก สายลางา–ปายอ หมู่ที่ 5 จานวนเงิน 91,000 บาท ของหน่วยงาน
กองช่าง
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ 5.7.7 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ประธานสภาเทศบาลฯ
ซอยปอเนาะ – กูแบปูตะ หมู่ท่ี 11 จานวนเงิน 49,000 บาท
-ขอเชิญผูบ้ ริหารฯ ชีแ้ จง
นายเสรี เรืองกาญจน์
นายกเทศมนตรีฯ

เรียน ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ และผูเ้ ข้า
ร่วมประชุม ทุกท่าน กระผม นายเสรี เรืองกาญจน์ นายกเทศมนตรีเมือง
สะเตงนอก ให้รองศรัณย์พล ชี้แจงแทน

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ เชิ ญ นายศรัณย์พล ลีฬหาวงศ์ รองนายกเทศมนตรี ฯ
ประธานสภาเทศบาลฯ
นายศรัณย์พล ลีฬหาวงศ์
รองนายกเทศมนตรีฯ

เรียน ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลฯ และผูเ้ ข้าร่วม
ประชุม ทุกท่าน กระผม นายศรัณย์พล ลีฬหาวงศ์ รองนายกเทศมนตรี
เมืองสะเตงนอก โครงการฯ นีก้ ็เช่นกัน
โอนเพิ่ม ในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวด
ค่าที่ดนิ และสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 5.7.7 โครงการ
ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต ซอยปอเนาะ – กูแบปูตะ
หมูท่ ี่ 11 จานวนเงิน 49,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ดังนี้
-งบประมาณที่อนุมัติ
จานวน 408,000 บาท
-งบประมาณก่อนโอน
จานวน 408,000 บาท
-จานวนเงินที่โอนเพิ่ม
จานวน
49,000 บาท
-จานวนเงินหลังโอน
จานวน 457,000 บาท
จึงเรียนเสนอที่ประชุมสภาฯ เพื่อพิจารณา ขอบคุณครับ
/นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์...

-38นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิ ก สภาเทศบาลฯ ท่ า นใด มี ข้ อ อภิ ป ราย ข้ อ 5. 7.7 โปรดยกมือ
ประธานสภาเทศบาลฯ
ไม่มี เชิ ญ เลขานุ ก ารสภาฯ
นายมาหะมะรอสีดี อุชะมิ
เลขานุการสภาฯ

องค์ประชุมครบ จะขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด อนุมัติ
เห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2564 5.7.7 โครงการ
ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต ซอยปอเนาะ – กูแบปูตะ
หมูท่ ี่ 11 จานวนเงิน 49,000 บาทของหน่วยงาน กองช่าง โปรดยกมือ
สมาชิกสภาฯ ท่านใด ไม่อนุมัตเิ ห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณฯ โครงการฯ
ดังกล่าว โปรดยกมือ

มติที่ประชุม

-อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณฯ
-ไม่อนุมัติให้โอนโอนเงินงบประมาณฯ
-งดออกเสียง

จานวน 15 เสียง
จานวน - เสียง
จานวน 1 เสียง

เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติ อนุมัติเห็นชอบ ให้โอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2564 5.7.7 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร
แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต ซอยปอเนาะ – กูแบปูตะ หมูท่ ี่ 11 จานวนเงิน
49,000 บาท ของหน่วยงาน กองช่าง
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ 5.7.8 โครงการบุกเบิกถนนหินคลุก ซอยมะสาเมาะ หมู่ที่ 8
ประธานสภาเทศบาลฯ
จานวนเงิน 13,000 บาท
-ขอเชิญผูบ้ ริหารฯ ชีแ้ จง
นายเสรี เรืองกาญจน์
นายกเทศมนตรีฯ

เรียน ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ และผูเ้ ข้า
ร่วมประชุม ทุกท่าน กระผม นายเสรี เรืองกาญจน์ นายกเทศมนตรีเมือง
สะเตงนอก ให้รองอับดุลเล๊าะ ชี้แจงแทน

นายอับดุลเล๊าะ อาเย๊ า ะแซ เชิ ญ นายอับดุลเล๊าะ อาเย๊ า ะแซ รองนายกเทศมนตรี ฯ
ประธานสภาเทศบาลฯ
นายอับดุลเล๊าะ อาเย๊ า ะแซ เรียน ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลฯ และผูเ้ ข้าร่วม
รองนายกเทศมนตรีฯ
ประชุม ทุกท่าน กระผม นายอับดุลเล๊าะ อาเย๊ า ะแซ รองนายกเทศมนตรี
เมืองสะเตงนอก กองช่าง ขอโอนเงินงบประมาณเพิ่ม เพื่อให้สามารถ
เบิกจ่ายงบประมาณ และดาเนินการก่อสร้างได้ ดังนี้
/โอนเพิ่ม ในแผนงาน...

-39โอนเพิ่ม ในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวด
ค่าที่ดนิ และสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 5.7.8 โครงการ
บุกเบิกถนนหินคลุก ซอยมะสาเมาะ หมู่ที่ 8 จานวนเงิน 13,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ดังนี้
-งบประมาณที่อนุมัติ
จานวน
183,000 บาท
-งบประมาณก่อนโอน
จานวน
183,000 บาท
-จานวนเงินที่โอนเพิ่ม
จานวน
13,000 บาท
-จานวนเงินหลังโอน
จานวน
196,000 บาท
จึงเรียนเสนอที่ประชุมสภาฯ เพื่อพิจารณา ขอบคุณครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิ ก สภาเทศบาลฯ ท่ า นใด มี ข้ อ อภิ ป ราย ข้ อ 5. 7.8 โปรดยกมือ
ประธานสภาเทศบาลฯ
ไม่มี เชิ ญ เลขานุ ก ารสภาฯ
นายมาหะมะรอสีดี อุชะมิ
เลขานุการสภาฯ

องค์ประชุมครบ จะขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด อนุมัติ
เห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2564 5.7.8 โครงการ
บุกเบิกถนนหินคลุก ซอยมะสาเมาะ หมู่ที่ 8 จานวนเงิน 13,000 บาท
ของหน่วยงาน กองช่าง โปรดยกมือ สมาชิกสภาฯ ท่านใด ไม่อนุมัติ
เห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณฯ โครงการฯ ดังกล่าว โปรดยกมือ

มติที่ประชุม

-อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณฯ
-ไม่อนุมัติให้โอนโอนเงินงบประมาณฯ
-งดออกเสียง

จานวน 15 เสียง
จานวน - เสียง
จานวน 1 เสียง

เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติ อนุมัติเห็นชอบ ให้โอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2564 5.7.8 โครงการบุกเบิกถนนหินคลุก ซอย
มะสาเมาะ หมูท่ ี่ 8 จานวนเงิน 13,000 บาท ของหน่วยงาน กองช่าง
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ 5.7.9 โครงการบุกเบิกถนนหินคลุก ซอยหลังอนามัยนิบงบารู 1
ประธานสภาเทศบาลฯ
หมู่ท่ี 7 จานวนเงิน 32,000 บาท
-ขอเชิญผูบ้ ริหารฯ ชีแ้ จง
นายเสรี เรืองกาญจน์
นายกเทศมนตรีฯ

เรียน ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ และผูเ้ ข้า
ร่วมประชุม ทุกท่าน กระผม นายเสรี เรืองกาญจน์ นายกเทศมนตรีเมือง
สะเตงนอก ให้รองอับดุลเล๊าะ ชี้แจงแทน
/นายอับดุลเล๊าะ อาเย๊ า ะแซ...

-40นายอับดุลเล๊าะ อาเย๊ า ะแซ เชิ ญ นายอับดุลเล๊าะ อาเย๊ า ะแซ รองนายกเทศมนตรี ฯ
ประธานสภาเทศบาลฯ
นายอับดุลเล๊าะ อาเย๊ า ะแซ เรียน ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลฯ และผูเ้ ข้าร่วม
รองนายกเทศมนตรีฯ
ประชุม ทุกท่าน กระผม นายอับดุลเล๊าะ อาเย๊ า ะแซ รองนายกเทศมนตรี
เมืองสะเตงนอก เช่นกันครับ
โอนเพิ่ม ในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวด
ค่าที่ดนิ และสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 5.7.9 โครงการ
บุกเบิกถนนหินคลุก ซอยหลังอนามัยนิบงบารู 1 มู่ที่ 7 จานวนเงิน
32,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ดังนี้
-งบประมาณที่อนุมัติ
จานวน
104,000 บาท
-งบประมาณก่อนโอน
จานวน
104,000 บาท
-จานวนเงินที่โอนเพิ่ม
จานวน
32,000 บาท
-จานวนเงินหลังโอน
จานวน
136,000 บาท
จึงเรียนเสนอที่ประชุมสภาฯ เพื่อพิจารณา ขอบคุณครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิ ก สภาเทศบาลฯ ท่ า นใด มี ข้ อ อภิ ป ราย ข้ อ 5. 7.9 โปรดยกมือ
ประธานสภาเทศบาลฯ
ไม่มี เชิ ญ เลขานุ ก ารสภาฯ
นายมาหะมะรอสีดี อุชะมิ
เลขานุการสภาฯ

องค์ประชุมครบ จะขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด อนุมัติ
เห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2564 5.7.9 โครงการ
บุกเบิกถนนหินคลุก ซอยหลังอนามัยนิบงบารู 1 หมู่ที่ 7 จานวนเงิน
32,000 บาท ของหน่วยงาน กองช่าง โปรดยกมือ สมาชิกสภาฯ ท่านใด
ไม่อนุมัตเิ ห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณฯ โครงการฯ ดังกล่าว โปรดยกมือ

มติที่ประชุม

-อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณฯ
-ไม่อนุมัติให้โอนโอนเงินงบประมาณฯ
-งดออกเสียง

จานวน 15 เสียง
จานวน - เสียง
จานวน 1 เสียง

เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติ อนุมัติเห็นชอบ ให้โอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2564 5.7.9 โครงการบุกเบิกถนนหินคลุก ซอย
หลังอนามัยนิบงบารู 1 หมู่ที่ 7 จานวนเงิน 32,000 บาท ของหน่วยงาน
กองช่าง
/นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์…

-41นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ 5.8 ญัตติ เพื่อพิจารณาขออนุมัติเห็นชอบรับโอนสาธารณูปโภคถนน
ประธานสภาเทศบาลฯ
ทางเท้า ระบบระบายน้า โครงการจัดสรรที่ดิน ภัควัต 2 ให้เทศบาล
เมืองสะเตงนอก บารุงรักษา เมื่อได้โอนเป็นสาธารณประโยชน์แล้ว พร้อมกับ
รับมอบเงินค่าบารุงรักษาสาธารณูปโภค จานวน 59,080 บาท (เงินห้า
หมื่นเก้าพันแปดสิบบาทถ้วน) ของหน่วยงาน กองช่าง (เอกสารที่ 9)
(ผู้เสนอญัตติ นายเสรี เรืองกาญจน์ นายกเทศมนตรี)
-ตามระเบียบคณะกรรมการจัดสรรที่ดนิ กลาง ว่าด้วยการโอน
สาธารณูปโภคให้แก่นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร หรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่น
และการขออนุมัตดิ าเนินการ เพื่อการบารุงรักษาสาธารณูปโภค หรือ
ดาเนินการจดทะเบียนโอนทรัพย์สินให้เป็นสาธารณประโยชน์ พ.ศ. 2559
-ขอเชิญผูบ้ ริหารฯ ชีแ้ จง
นายเสรี เรืองกาญจน์
นายกเทศมนตรีฯ

เรียน ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ และผูเ้ ข้า
ร่วมประชุม ทุกท่าน กระผม นายเสรี เรืองกาญจน์ นายกเทศมนตรีเมือง
สะเตงนอก ด้วยผู้จัดสรรที่ดินโครงการ ภัควัต 2 มีความประสงค์พ้นจาก
หน้ า ที่ บ ารุ ง รั ก ษาสาธารณู ป โภค จึ ง ขอให้ เ ทศบาลเมื อ งสะเตงนอก
บารุงรักษาถนน ทางเท้า ระบบประปาของโครงการจัดสรรที่ดิน ภัควัต 2
เมื่อได้โอนเป็นสาธารณประโยชน์แล้ว พร้อมกับ รับมอบเงินค่าบารุงรัก ษา
สาธารณู ป โภค จานวนเงิน 59,080 บาท ตามระเบีย บคณะกรรมการ
จัด สรรที่ ดินกลาง ว่าด้วยการโอนสาธารณู ป โภคให้ แก่ นิติบุ ค คลหมู่ บ้าน
จัดสรร หรือนิตบิ ุคคลตามกฎหมายอื่น และการขออนุมัตดิ าเนินการ เพื่อการ
บารุงรักษาสาธารณู ปโภค หรื อดาเนินการจดทะเบียนโอนทรัพย์สินให้เป็น
สาธารณประโยชน์ พ.ศ. 2559 เพราะปั จ จุบั น นี้ เมื่ อ มี ปั ญ หาส่ วนใหญ่
ประชาชนก็จะเข้ามาร้องเรียนเทศบาลให้ดาเนินการแก้ปัญหาให้อยู่แล้ว
จึงนาเสนอต่อที่ประชุมสภาฯ เพื่อพิจารณาต่อไป

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิ ก สภาเทศบาลฯ ท่ า นใด มี ข้ อ อภิ ป ราย ข้ อ 5. 8 โปรดยกมือ
ประธานสภาเทศบาลฯ
ไม่มี เชิ ญ เลขานุ ก ารสภาฯ
นายมาหะมะรอสีดี อุชะมิ
เลขานุการสภาฯ

องค์ประชุมครบ จะขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด อนุมัติ
เห็นชอบให้ให้รับโอนสาธารณูปโภคถนน ทางเท้า ระบบระบายน้า โครงการ
จัดสรรที่ดิน ภัควัต 2 ให้เทศบาลเมืองสะเตงนอก บารุงรักษา เมื่อได้โอน
/เป็นสาธารณประโยชน์แล้ว...

-42เป็นสาธารณประโยชน์แล้วพร้อมกับรับมอบเงินค่าบารุงรักษาสาธารณูปโภค
จานวน 59,080 บาท (เงินห้าหมื่นเก้าพันแปดสิบบาทถ้วน) ของหน่วยงาน
กองช่าง โปรดยกมือ สมาชิกสภาฯ ท่านใด ไม่อนุมัตเิ ห็นชอบ ให้รับโอน
สาธารณูปโภคฯ และรับมอบเงินค่าบารุงรักษาจานวนฯ ดังกล่าว โปรดยกมือ
มติที่ประชุม

-อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณฯ
-ไม่อนุมัติให้โอนโอนเงินงบประมาณฯ
-งดออกเสียง

จานวน 15 เสียง
จานวน - เสียง
จานวน 1 เสียง

เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติ อนุมัติเห็นชอบ ให้รับโอนสาธารณูปโภค
ถนน ทางเท้า ระบบระบายน้า โครงการจัดสรรที่ดนิ ภัควัต 2 ให้เทศบาล
เมืองสะเตงนอก บารุงรักษา เมื่อได้โอนเป็นสาธารณประโยชน์แล้ว พร้อม
กั บ รั บ มอบเงิ น ค่ า บ ารุ ง รั ก ษาสาธารณู ป โภค จ านวน 59,080 บาท
(เงินห้าหมื่นเก้าพันแปดสิบบาทถ้วน) ของหน่วยงาน กองช่าง
ระเบียบวาระที่ 6
เรื่อง อื่น ๆ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิ ก สภาเทศบาลฯ ท่ า นใด มี เ รื่ อ งอื่ น ๆ โปรดยกมือ
ประธานสภาเทศบาลฯ
เชิ ญ นายแวฮาซั น แวหะยี สมาชิ ก สภาเทศบาลฯ เขตที่ 1
นายแวฮาซั น แวหะยี
เรียน ประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลฯ และผูเ้ ข้าร่วม
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 ประชุม ทุกท่าน กระผม นายแวฮาซั น แวหะยี สมาชิกสภาเทศบาลฯ
เขตที่ 1 อยากจะขอชื่นชม สมาชิกสภาเทศบาลฯ 2 ท่าน ในการทางาน คือ
นายดาฮารี ดอปอ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1
นางสาวนาทัย อินอ่อน สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2
และที่ขาดไม่ได้ก็คือ ข้าราชการ พนักงาน ที่ให้ความร่วมมือกับสมาชิกสภา
เทศบาลฯ ของเราในการทางานเป็นอย่างดี
และต้องขอขอบคุณ นายนพดล ดวงแก้ว สมาชิกสภาเทศบาลฯ
เขตที่ 2 อีกท่าน ที่วันนี้ ด้วยความห่วงใย ได้นาหน้ากากอนามัย มาแจกให้
สมาชิกสภาเทศบาลฯ คณะผูบ้ ริหารฯ ตลอดจนข้าราชการและพนักงาน ทุก
คน ที่หอ้ งประชุมแห่งนี้ ขอบคุณครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ ท่ า นสมาชิ ก สภาฯ ทุ ก ท่ า น เพื่ อ เป็ น การสะดวกในการทางาน ใน
ประธานสภาเทศบาลฯ
โอกาสนี้ ผมจะขอให้ ผู้ บ ริ ห ารฯ นายกเทศมนตรี ได้ ชี้ แ จงถึงการ
ทางานและความรับผิดชอบของฝ่ายคณะผู้ บ ริ ห ารฯแต่ ล ะท่ า น เชิ ญ ครั บ
/นายเสรี เรืองกาญจน์…

นายเสรี เรืองกาญจน์
นายกเทศมนตรีฯ

-43เรียน ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ และผู้เข้า
ร่วมประชุม ทุกท่าน กระผม นายเสรี เรืองกาญจน์ นายกเทศมนตรีเมือง
สะเตงนอก ขอบคุณครับ ที่ได้ให้ผมชี้แจงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของฝ่าย
คณะผู้บริหารฯ รองนายกฯ มี 3 ท่าน รวมผมด้วยก็เป็น 4 ท่าน ดังนี้
-ผม ที่หลัก ๆ คือ กากับดูแล กองช่าง และ กองสาธารณสุข
-พี่โป้ง รองศรัณย์พล กากับดูแล กองการศึกษา และ กองสวัสดิการสังคม
-แบจิเล๊าะ รองอับดุลเล๊าะ กากับดูแล สานักปลัด
-พี่ม้ิง รองรัชนี กากับดูแล กองคลัง
-ที่ปรึกษาฯ ช่วยเป็นแนวหนุนในการดูแลกองการศึกษา
-เลขานุการนายกฯ 2 ท่าน เจ๊ะกูมะ กับต่วน ดูแลทั่วไป ตามที่ ได้รับ
มอบหมาย ท่านสมาชิกสภาฯ หากมีอะไรก็สามารถมาพูดคุยกันได้ ถ้าไม่เจอ
ผมก็ฝากรองนายกฯ ที่ปรึกษาฯ หรือเลขาฯ ได้ครับ ก็ยินดีที่จะทางานร่วมกัน
เพื่อนาสะเตงนอก ไปข้างหน้า ในทุก ๆ เรื่อง ในหลาย ๆ มิติ ตอนนี้ ผมกาลัง
วิ่งเรื่อง งบประมาณจากส่วนกลางอยู่ กาหนดการก็ได้ส่งงบประมาณไปแล้ว
โดยให้ช่างดาเนินการ และตอนบ่าย รองผู้ว่าฯ ขอพบ ผมก็จะได้ไปชี้แจงกับ
ท่านรองผู้ว่าฯ ด้วย รายละเอียดต่าง ๆ มีอะไร อยากให้ท่านสมาชิกฯ เข้ามา
เวลาไหนก็ได้ เราจะได้มาระดมและแชร์ความคิดกันในเรื่องของการพัฒนา
เมืองสะเตงนอก ท่านอยากให้สะเตงนอก เป็นอย่างไร ก็เสนอแนะได้ เพราะ
หลาย ๆ คนดีกว่าคนเดียว เพราะบางครั้งในเรื่องของการทางาน อาจจะไม่
ทันทีหรือว่ารวดเร็ว เพราะเราก็ทราบดีว่าพืน้ ที่ของสะเตงนอก เป็นพื้นที่กว้าง
ตอนนี้ เราได้รับคาชมมากมาย ในเรื่องของเว็บไซต์ การประชาสัมพันธ์ของ
สะเตงนอกของเรา ตอนนี้ มีผู้ติดตามหลักหมื่นแล้วส่วนนี้ไม่ใช่ผมคนเดียว
ผมถ้าไม่มีสมาชิกฯ ก็ดาเนินการไม่ได้ ทุกสิ่งทุกอย่าง ต้องให้สภาฯ อนุมัติ
ขอบคุณสมาชิกฯ ทุกท่าน ที่ทาให้ผมทางานได้ง่าย และสะดวกขึ้น และ
เช่นเดียวกันท่าน มีอะไรท่านก็มาหาผมได้ บางทีท่านฝากไว้ก็อาจจะลืมได้
เพราะเรื่องมันเยอะ ช่วงนี้ ช่วงโควิด ในพื้นที่ของเรา โดยเฉพาะหมู่ 3 มัรกัส
มันกระจายไปทั่วแล้ว การทางานไม่ว่าในภาคเอกชนภาคราชการก็ได้แจก
ถุงยังชีพ ในช่วงเย็นวันนี้ ขอเชิญ ท่านสมาชิกฯ ด้วย เราจะไปแจกถุงยังชีพ
700 ถุ ง ที่ห มู่ 3 650 ถุ ง อีก 50 ถุ ง มีหมู่ 10 หมู่ 9 หมู่ 5 ที่ถู ก กั ก ขัง
ไม่ให้ออกจากบ้าน เพราะมีความเสี่ยง วันนี้ สมาชิกสภาฯ ของเรา 2 ท่าน
เสียสละไม่เข้าประชุม กลัวว่าทุกคนไม่อยากเข้าใกล้ เพราะอยู่ในพื้นที่เสี่ยง
แต่ไม่ติดนะครับ คือ อุสมาน มะแซ และสูเพียน มายี ผมดีใจที่เมื่อวานนี้
/พืน้ ที่สะเตงนอก…

-44พืน้ ที่สะเตงนอก เราเป็น 0 ทุกวันจะมี 50, 40, 70, ในอาเภอเมือง ถ้าติดขึ้น
80 ไม่ใช่พื้นที่ไหน แต่เป็นพื้นที่เราเอง ตอนนี้ พื้นที่เราเริ่มเข้าสู่ระบบแล้ว มี
เยอะที่ หมู่ที่ 3 อีก 12 หมู่บ้าน มีบ้างเล็ก ๆ น้อย ๆ หมู่ที่ 1 มี 10 คน หมู่ที่
9 หรือหมูอ่ ื่น ๆ มีบ้างปละปลาย 1 คน บ้าง 2 คน บ้าง อยากให้สมาชิกฯ
ทุกท่านได้ช่วยกันดูแลตัวเองและคนในครอบครัว ได้รับโทรศัพท์ว่า ประธาน
ชมรมชุมชนที่นัดโต๊ะโมง ก็อยู่ใน ไอซียู เพราะติดโควิด และเมื่อ 2 – 3 วันที่
แล้ ว นายกฯ เขาตู ม ก็ เสี ย ชี วิ ต จากโควิด กลั บ คื น สู่ ค วามเมตตาขององค์
อัลเลาะห์แล้ว ถ้าเกิดในพื้นที่แล้วต้องส่งทีมงานเข้าสแกนไปสวอพ ขอชื่นชม
สมาชิกฯ ที่เมื่อวานได้ ช่วยกันจับตัวผู้ติดเชื้อโควิคจาก หมู่ 3 ชื่อมะยากี ที่วิ่ง
หนีตามไม่ ทัน ตารวจจับ ได้ส่งตัวไปโรงพยาบาลสนามแล้ว สิ่งเหล่าเราไม่
อยากให้เกิดขึ้น เพราะตอนนีเ้ ราดูแลข้าวที่มัรกัสอยู่ส่งไปทุกวัน ๆ ละ 3 มื้อ ๆ
ละ 100 กว่ากล่อง ส่งพรุ่งนี้ ก็ให้เลขาฯ เป็นผู้ประสานงาน สิ่งเหล่านี้ พอมัน
เกิดในพื้นที่แล้ว ก็ต้องช่วยกันดูแล และต้องช่วยกันส่งเสริมในเรื่องของการ
ทางาน ส่วนในเรื่องของวัคซีนนี้ หลาย ๆ ท่าน ถามว่า จะได้มาเมื่อไหร่ พูดได้
เต็มปากว่า ยังให้คาตอบไม่ได้ เพราะว่า เราทาทุกอย่างแล้ว 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 จากทั้ งหมด 10,000 โดส อนากให้ ท ราบว่าเราได้
ดาเนินการตามขั้นตอนแล้ว นายกฯ อ๋า เทศบาลนครยะลา ว่าจะมาวันที่ 25
สุดท้ายก็ไม่มา บอกมาวันที่ 28 ก็ไม่มา สุดท้าย 1 ล้านโดสไม่ถึงที่เรา นักข่าว
ทีวมี าสัมภาษณ์ผม ผมก็ บอกว่ า ให้ ท างผู้ ใ หญ่ ช่ ว ยจั ด การ ช่ ว ยพิ จ ารณา
ตอนนี้ พื้นที่เราอัตราความเสี่ยงเพิ่มขึ้นติด 1 ใน 10 เราก็ไม่ต้องรอวัคซีนที่
ทางรัฐบาลแจก เราพร้อมที่จะจัดซื้อ โดยการจ่ายจากงบประมาณเรา แต่
ต้องผ่านกระบวนการ ฝากท่าน สมาชิกฯ ได้ชี้แจงกับประชาชนในพื้นที่ด้วย
เพราะประชาชนทราบว่า สะเตงนอกจะซื้อ แต่รายละเอียดการลงทะเบียน
ใครจะได้ฉีดบ้าง ถ้าลงทะเบียนผมมั่นใจว่าเป็นวันที่ 1 แต่โดยแผนงานมีการ
แยกกลุ่มเปราะบาง และกลุ่มอื่น ๆ ด้วย ไม่ใช่เปิดฟรีตลอด ต้องมีกลุ่มเสี่ยง
และต้องกั นไว้ 10% ให้ ผู้ด้อยโอกาส ประมาณ 500 คน บุค คลที่ เขาได้
กาหนดในแผนงาน ถ้าได้คาตอบจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ แล้ว ผมจะมา
ชีแ้ จงอีกครั้งหนึ่ง ถามว่า ครบหมดมัย้ ประชาชนสะเตงนอก ตั้ง 3 หมื่นสี่
/แต่ว่าก็ไปฉีดกันแล้วตั้งเยอะ…

-45แต่ว่าก็ไปฉีดกันแล้วตั้งเยอะ วัคซีนชิโนฟาร์ม 1 ใน 3 ที่มีคุณภาพ ไหน ๆ จะ
ซื้อแล้ว ก็ ซื้อของที่มีคุณ ภาพ ซื้อแล้วชาวบ้านด่าอย่าซื้อ ตอนแรกโดสละ
900 บาท ตอนนี้เหลือ 888 บาท ก็พยายามเอาของดีให้พี่น้องในพื้นที่ได้ฉีด
กัน ผมมีความตัง้ ใจที่จะดูแลส่วนนี้ในบางครัง้ จาเป็นต้องตัดทุกอย่างเพื่อดูแล
ส่วนนี้ ผมมั่นใจทุกคนต้องการความมั่นใจ และความมั่นคงในการดาเนินชีวิต
ให้ห่างไกลโควิด ตอนนี้ ใครยังไม่ฉีดต้องไปฉีด หนีไม่ได้ ฝากเท่านี้ ช่วยดูแล
สุขภาพด้วย
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิ ก สภาเทศบาลฯ ท่ า นใด มี เ รื่ อ งอื่ น ๆ โปรดยกมือ
ประธานสภาเทศบาลฯ
เชิ ญ นายแวฮาซั น แวหะยี สมาชิ ก สภาเทศบาลฯ เขตที่ 1
นายแวฮาซั น แวหะยี
เรียน ประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลฯ และผูเ้ ข้าร่วม
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 ประชุม ทุกท่าน กระผม นายแวฮาซั น แวหะยี สมาชิกสภาเทศบาลฯ
เขตที่ 1 นายกเทศมนตรีฯ พูดถึงโควิด ผมก็นึกขึน้ มาได้อีกเรื่องว่า เมื่อคืนนั่ง
ดูข่าวช่องเนชั่น มีคัตเตอร์เด็กที่เรียนคัมภีร์อัลกุรอ่านดารุลฟุลกอน จานวน
40 คน ติดเชื้อโควิดไปแล้ว 25 คน รวมทั้งครูผสู้ อน 2 คน รวมเป็น 27 คน
คนรับผิดชอบตอนนี้ เป็นภรรยาของ บาบอที่สอนอยู่ที่นั่น เมื่อคืนไปให้
สัมภาษณ์สานักข่าวเนชั่นว่า ในการดูแลเด็กค่อนข้างลาบาก เพราะตอนนีเ้ ด็ก
ยังไม่ติดเชือ้ หมดทั้ง 40 คน การดูแลผู้ยังไม่ตดิ เชื้อก็ลาบาก เพราะเป็น
ผู้หญิง ส่วนคนที่ไม่ติดเชื้อเป็นผู้ชาย ท่านนี้ คือ นางพาตีฮะห์ เป็นภรรยาโต๊ะ
ครูที่สอนที่นั่น อยากฝากไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อยากให้แยกตัวเด็กที่ยัง
ไม่ติดเชือ้ ออกจากเด็กที่ตดิ เชื้อแล้ว ขอบคุณครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิ ก สภาเทศบาลฯ ท่ า นใดมี เ รื่ อ งอื่ น ๆ โปรดยกมื อ เชิ ญ ครั บ
ประธานสภาเทศบาลฯ
ไม่มี หลังจากประชุมเสร็จแล้วขอให้สมาชิกทุกท่านไปเซ็นชื่อเพื่อทาบัตรที่
กะตา ผมในฐานะประธานสภาเทศบาลฯ ขอขอบคุณทุกท่านที่มาประชุมใน
วันนี้ โดยพร้อมเพรียงกัน ตามหน้าที่ของสมาชิกสภาเทศบาลฯ และ
ขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทั้ง 3 ท่าน อีกครั้งหนึ่ง คือ
นายดาฮารี ดอปอ สมาชิกสภาฯ เขต 1 นางสาวนาทัย อินอ่อน และ
นายนพดล ดวงแก้ว สมาชิกสภาฯ เขต 2 ขอให้ทุกท่าน ได้ปรบมือเป็นการ
ขอบคุณ อีกครั้งหนึ่ง ขอปิดการประชุม
ที่ประชุม

รับทราบ
/ปิดประชุม…

-46ปิดประชุม เวลา 14.30 น.
(ลงชื่อ)

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นายมาหะมะรอสีดี อุชะมิ)
เลขานุการสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก

รายงานการตรวจสอบ
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 1) ประจาปี 2564
ประชุมเมื่อวันพุธที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564
ของคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
เสนอ สภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
********************
1. ต้นเรื่อง
สภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก ได้มกี ารประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก สมัยประชุม
สามัญ สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 1) ประจาปี 2564 เมือ่ วันพุธที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564
2. ข้อเท็จจริง /ความเห็นของคณะกรรมการฯ
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ ได้ก าหนดตรวจสอบรายงานการประชุม สภา
เทศบาลฯ ดังกล่าวข้างต้น เมื่อวันอังคารที่ 20 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.30 น. – 12.00 น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก จานวน 46 หน้า แล้ว เห็นว่า ถูกต้องและครบถ้วนตรงตาม
ที่ได้มกี ารประชุมทุกประการ
3. ข้อระเบียบ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 หมวด 2 การประชุม ข้อ 33
4. ข้อพิจารณา /ข้อเสนอแนะ
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม จึงขอรายงานมายัง สภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
เพื่อดาเนินการต่อไป
(ลงชื่อ)
ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายมะสดี หะยียะปาร์)
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก เขต 1
(ลงชื่อ)
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายแวฮาซัน แวหะยี)
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก เขต 1
(ลงชื่อ)

คณะกรรมการตรวจรายงานฯ/เลขานุการ

(นายอนันต์ ฮะ)
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก เขต 2

การรับรองรายงานการประชุม
สภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก ได้มมี ติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 1) ประจาปี 2564 เมื่อวันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564
แล้ว
ในคราวประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก สมัยประชุม สามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 1 )
ประจาปี 2564 เมื่อวันอังคารที่ 17 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564

(ลงชื่อ)
ผูร้ ับรองรายงานการประชุม
(นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์)
ประธานสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก

