บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ งานกิจการสภา ฝ่ายอานวยการ สานักปลัดเทศบาล โทร.0-7320-2200
ที่ ยล ๕๒๙๐๑.๑/ 25

วันที่

25 ธันวาคม 2563

เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์รายงานผลการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก สมัยประชุม
สามัญ สมัยที่ 4 (ครั้งที่ 1 ) ประจาปี 2563
เรียน หัวหน้าศูนย์ขอ้ มูลข่าวสาร
สิ่งที่สง่ มาด้วย 1. ประกาศสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
2. รายงานการประชุมสภาฯ

จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 ชุด

ตามที่ สภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก ได้เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก สมัย
สามัญ สมัยที่ 4 ประจาปี 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน ๒๕63 ซึ่งได้ดาเนินการประชุม
สภาเทศบาลเมื อ งสะเตงนอก สมั ย สามั ญ สมั ย ที่ 4 / 2563 (ครั้งที่ 1) ไปแล้ ว เมื่ อ วัน ที่ 30
พฤศจิ ก ายน 2563 และได้ ผ่ า นการรั บ รองรายงานการประชุ ม ในการประชุ ม สภาเทศบาลเมื อ ง
สะเตงนอก สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 (ครั้งที่ 2) ประจาปี 2563 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว นั้น
ในการนี้ สภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก จึงขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์รายงานผลการ
ประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 (ครั้งที่ 1) ประจาปี 2563 ดังกล่าว
ลงเว็ปไซต์ www.satengnok.go.th ให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดปรากฏ ตามสิ่งที่สง่ มาด้วยนี้
จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดาเนินการต่อไป

(นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์)
ประธานสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก

ประกาศสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
เรื่อง รายงานผลการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 (ครั้งที่ 1 )
ประจาปี 2563
---------------------------------ตามที่ สภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก ได้เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก สมัย
สามัญ สมัยที่ 4 ประจาปี 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน ๒๕63 มีกาหนดไม่เกินสามสิบวัน
ซึ่งได้ดาเนินการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก สมัยสามัญ สมัยที่ 4 / 2563 (ครั้งที่ 1) ไปแล้ว
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 นั้น
บัดนี้ การประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 (ครั้งที่ 1)
ประจาปี 2563 ได้ผ่านการรับ รองรายงานการประชุม ในการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
สมั ย ประชุมสามัญ สมั ย ที่ 4 (ครั้งที่ 2) ประจาปี 2563 เมื่ อวัน ที่ 15 ธั นวาคม 2563 เป็ น ที่
เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามรายงานการประชุมฯ ที่แนบท้ายนี้
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่

25 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563

(นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์)
ประธานสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอ

รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 (ครั้งที่ 1) ประจาปี 2563
วันจันทร์ท่ี 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
______________________
รายชื่อผู้มาประชุม
1. นายอับดุลอาซิซ
2. นายสุกรี
3. นายบากอรี
4. นายกราซี
5. นายปฐม
6. นายบัญชา
7. นางอุมาพร
8. นายสมชัย
9. นายดอเลาะ
10. จ่าสิบเอก วรดร
11. นายอับดุลเลาะ
12. นายอิทธินันท์
13. นายมาหะมะรอสีดี

หะยีปิยวงศ์
เจ๊ะเงาะ
บาเก็ง
แวนะลัย
ปันสรณะ
ศิริ
ใจแผ้ว
หิตานุกูล
สะหัดอีตา
รอดทุกข์
กาซอ
สาเฮาะ
อุชะมิ

ประธานสภาเทศบาลฯ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3
เลขานุการสภาเทศบาลฯ

รายชื่อผู้ไม่มาประชุม
1. นายอดุลย์
2. นายอับดุลนาเซร์
3. นายเพาซี
4. นายเด๊ะซามัน

แวโวะ
ฮะ
มะเด็ง
ยูโซ๊ะ

รองประธานสภาเทศบาลฯ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายศราวุธ อับดุลกอเดร์
2. นายอับดุลวาหะ
3. นางสาวรอฮานี
4. นายอาฮาหมัด
5. นางนุชนาฎ
6. นางนงเยาว์

ยานยา
ตาเละ
จารู
ดือราแม
จันทร์ขุน
ไชยมณี

รองนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
รองปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล รก.ผูอ้ านวยการกองการศึกษา
หัวหน้าสานักปลัด
/7.นางนริศรา...

ลากิจ
ลา
ลา
ลากิจ

-27. นางนริศรา
8. นายสสิกร
9. นายธิตวิ ัฒน์
10. นางสาวสุกัลยา
11. นางสาววรรณทิพา
12. นางไลย์ลา
13. นายธารา
14. นายอัชรอฟ
หมายเหตุ

ผูม้ าประชุม
ผูล้ าประชุม

นายมาหะมะรอสีดี อุชะมิ
เลขานุการสภาฯ

สาและ
ยีเส็น
ดอเลาะ
สมถวนิช
สุคนธวดี
เบ็ญฤทธิ์
โต๊ะสะเล่
มาปะ
13 คน
4 คน

ผูอ้ านวยการกองคลัง
หน.ฝ่ายฯ รก.ผูอ้ านวยการกองช่าง
นิตกิ ร ชานาญการ
เจ้าพนักงานธุรการ ชานาญงาน
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
นักวิชาการสุขาภิบาล ชานาญการ
เจ้าพนักงานป้องกันฯ ชานาญงาน
ผูส้ ังเกตการณ์
ผูไ้ ม่มาประชุม
ผูเ้ ข้าร่วมประชุม

14

คน
คน

บั ด นี้ ถึ ง เวลาประชุ ม สภาเทศบาลเมื อ งสะ เตงนอก และ
มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ อยู่ในที่ประชุมครบองค์ ป ระชุ ม ขอเรี ย น
เชิ ญ ท่านประธานสภาเทศบาลฯ ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการ
ประชุมต่อไป

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ เรีย น คณะผู้ บ ริห ารฯ สมาชิก สภาเทศบาลฯ และ พนัก งานเทศบาลฯ
ประธานสภาเทศบาลฯ
ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน กระผม นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์
ประธานสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก ขอเปิดการประชุมสภาเทศบาล
เมื อ งสะเตงนอก สมั ย ประชุ ม สามั ญ สมั ย ที่ 4 (ครั้ ง ที่ 1) ประจ าปี
พ.ศ. 2563 วั น จั น ทร์ ที่ 30 เดื อ น พฤศจิ ก ายน พ.ศ. 2563 เวลา
09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
ระเบียบวาระที่ 1
เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ 1.1 เทศบาลเมืองสะเตงนอก ได้ประกาศใช้แผนดาเนินงานของเทศบาล
ประธานสภาเทศบาลฯ
เมืองสะเตงนอก ประจาปี 2564 และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น
พ.ศ. 2561 – 2565 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้ง 2 ฉบับ
เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ซึ่งรายละเอียดต่าง ๆ งานวิเคราะห์
นโยบายและแผน ได้นาส่งให้กับทุกท่านแล้วก่อนหน้านี้
1.2 การประกาศการปรับปรุงกระบวนงานตามภารกิจและการกาหนด
ระยะเวลาแล้วเสร็จของงานบริการ ประจาปีงบประมาณ 2564
-ตามพระราชกฤษฎี ก า ว่ าด้ วยหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารบริ ห าร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 28 และมาตรา 37 ที่กาหนด
/ระยะเวลาแล้ว...

-3ระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน แต่ละงาน และประกาศให้ประชาชนทราบ
เป็นการทั่วไป ซึ่ง เทศบาลเมืองสะเตงนอก ได้ประกาศเมื่อวันที่ 21 เดือน
ตุลาคม พ.ศ. 2563 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
1.3 การประเมินผู้บริหารองค์การ (ผูบ้ ริหารท้องถิ่น) ประจาปี 2563
-การประเมิ น ผู้ บ ริ ห ารองค์ ก าร (ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น ) ประจ าปี
2563 ได้ดาเนินการเสร็จสิ้นไปแล้ว เมื่อวันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563
ผลปรากฏว่า เทศบาลเมืองสะเตงนอก ได้ผ่านการประเมินฯ ครั้งนี้ ด้วย
ระดับคะแนน 69 คะแนน จากคะแนนเต็ม 90 คะแนน
1.4 การประเมิ น การจั ด บริ ก ารสาธารณะ ขององค์ ก รปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น ประจาปี 2563
-ด้ ว ย ส านั ก งานปลั ด ส านั ก นายกรั ฐ มนตรี โดย ส านั ก งาน
คณะกรรมการการกระจายอ านาจให้ แ ก่ อ งค์ ก รปกครองส่ วนท้ อ งถิ่ น
(สานักงาน ก.ก.ถ.) ได้แจ้งเทศบาลดาเนินการประเมินตนเองตามเกณฑ์ชี้
วัด และค่าเป้าหมายขั้นต่า การจัดบริการสาธารณะของเทศบาล ประจาปี
พ.ศ. 2563 ในด้านที่ 1 ถึง ด้านที่ 8 รวมทั้งหมด 21 ภารกิจ จานวน
245 ตัวเกณฑ์ชี้วัด ให้ เป็นไปตามที่ ก.ก.ถ. ก าหนดอย่างครบถ้ว นและ
ถูกต้อง และในแบบติดตามผลการกระจายอานาจให้แก่ อปท. กาหนดให้
มีการรายงานผลฯ ต่อสภาท้องถิ่น
-เทศบาลเมืองสะเตงนอก ดาเนินการแล้ว ปรากฏว่า ในแต่ด้าน
แต่ ภ ารกิ จ ที่ เ ทศบาลฯ ด าเนิ น การ มี ผ ลการประเมิ น ทั้ ง สู ง กว่ า ค่ า
เป้าหมาย เท่ากับค่าเป้าหมาย และต้องมีการพัฒนาในอนาคต จึงแจ้งต่อ
ที่ประชุมสภาฯ ทราบ
1.5 การปรึก ษาหารือของสมาชิก วุฒิ สภา ก่ อนเข้า สู่ ระเบีย บวาระการ
ประชุม วุฒิ สภา ตามหนังสือจังหวัดยะลา ที่ ยล 0023.4/ว 11495 ลง
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เชิญ เลขานุการสภาฯ
นายมาหะมะรอสีดี อุชะมิ
เลขานุการสภาฯ

การปรึกษาหารือของสมาชิกวุฒิสภา ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม
วุฒิสภา ตามหนังสือจังหวัดยะลา ที่ ยล 0023.4/ว 11495 ลงวันที่ 5
พฤศจิกายน 2563 สรุปสาระสาคัญ ได้ดังนี้
/-ให้เทศบาลฯ หรือองค์กร…

-4-ให้ เทศบาลฯ หรือองค์ ก รปกครองส่ วนท้ อ งถิ่ น ประชุ มไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 อย่างเคร่งครัด
-ให้มีการประชาสัมพันธ์ประชาชนได้รับทราบระเบียบวาระการ
ประชุมสภาฯ ซึ่งงานกิจการสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก ได้ท าหนังสือ
แจ้งเวียนให้กับผูน้ าทุกแห่งได้ทราบแล้วก่อนการประชุมสภาเทศบาลฯ
-ให้สภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก ออกหลักเกณฑ์การเข้ารับฟัง
การประชุมสภาเทศบาลฯ ซึ่งท่านประธานสภาเทศบาลฯก็ ได้เสนอเป็น
ญั ตติ แล้ว เพื่ อที่ จะออกเป็ นระเบีย บหรือหลัก เกณฑ์ ก ารเข้ารับ ฟั งการ
ประชุ ม สภาเทศบาลฯ ซึ่ งจะได้ พิ จ ารณาในระเบี ย บวาระ ต่ อ ไป ครั บ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์
ประธานสภาเทศบาลฯ

1.6 แนะนาพนักงานเทศบาลฯ ใหม่
เนื่องจาก นายมุก ตาร์ มายิ หัวหน้าฝ่ ายบริห ารการศึก ษาฯ และ
นางสาวโนรีนา กามา นักวิชาการศึกษา ชานาญการ ติดราชการนา
คณะไปศึกษาดูงาน จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดกระบี่ ขอเชิญ 2 ท่าน
ที่มาได้แนะนาตัว ทีละคน เชิญครับ

นางสาววรรณทิพา สุคนธวดี เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลฯ
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ฯ
คณะผูบ้ ริหารฯ และหัวหน้าส่วนราชการ ทุกท่าน
ดิฉัน นางสาววรรณทิพา สุคนธวดี ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
โอนย้ายมาจากเทศบาลตาบลบันนังสตา จังหวัดยะลา เมื่อวันที่ 2
พฤศจิกายน 2563 ดิฉันขอฝากเนื้อฝากตัวไว้ ณ ที่น้ีด้วยนะคะ
นายธารา โต๊ะสะเล่
เจ้าพนักงานป้องกันฯ ชง.

เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลฯ
คณะผู้บริหารฯ หัวหน้าส่วนราชการ และ ทุกท่าน
กระผม นายธารา โต๊ะสะเล่ ตาแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย ระดั บ ชานาญงาน ย้ายมาจากเทศบาลตาบลบัน นังสตา
จังหวั ดยะลา เมื่ อวันที่ 12 ตุลาคม 2563 กระผมมีค วามตั้งใจที่ จะ
ท างานในต าแหน่ ง เจ้ าพนั ก งานป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย เพื่ อ
ช่วยเหลือพี่นอ้ งประชาชน ขอบคุณครับ

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ 1.7 นายอดุลย์ แวโวะ รองประธานสภาเทศบาลฯ
ประธานสภาเทศบาลฯ
และนายเด๊ะซามัน ยูโซ๊ะ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 3 ขอลากิจ
/1.8 เนื่องด้วยวันที่ 20...

-51.8 เนื่อ งด้ วยวัน ที่ 20 ธั น วาคม 2563 จะมี ก ารเลื อ กตั้ งนายกและ
สมาชิก สภาองค์ก ารบริห ารส่ วนจังหวัด ยะลา (อบจ.ยะลา)ในส่ วนของ
สะเตงนอกมี 3 เขตเลือกตั้ง คือ
-เขตเลือกตั้งที่ 4 มี หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 11 และส่วนหนึ่งของ
เทศบาลนครยะลา ผู้ ส มั ค รสมาชิ ก สภา อบจ.ยะลา มี ห มายเลข 1
หมายเลข 2 และหมายเลข 3
-เขตเลื อ กตั้ ง ที่ 5 มี หมู่ ที่ 3 หมู่ ที่ 7 หมู่ ที่ 9 หมู่ ที่ 12 และหมู่ ที่ 13
ผูส้ มัครสมาชิกสภา อบจ.ยะลา มีหมายเลข 1 และหมายเลข 2
-เขตเลือกตั้งที่ 6 มี หมู่ที่ 4 หมูท่ ี่ 6 หมูท่ ี่ 10 และส่วนหนึ่งของเทศบาล
ตาบลบุ ดี ผู้สมัครสมาชิก สภา อบจ.ยะลา มีหมายเลข 1 หมายเลข 2
และหมายเลข 3
ในส่วนผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีหมายเลข 1
และหมายเลข 2
ขอให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ และผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน ได้
ช่วยประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วถึงกัน
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2
เรื่ อ ง รั บ รองรายงานการประชุ ม สภาเทศบาลเมื อ ง
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ ส ะ เ ต ง น อ ก สมั ย ประชุ ม สามั ญ สมั ย ที่ 3 / 2563 (ครั้ ง ที่ 2)
ประธานสภาเทศบาลฯ
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล
เมืองสะเตงนอก
-ตามเอกสารสาเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
สมัย ประชุมสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 2) ประจาปี พ.ศ. 2563 เมื่อ
วันที่ 26 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563 ซึ่ง ได้จัดส่งให้ท่านสมาชิก ก่อน
การประชุมล่วงหน้าแล้ว เพื่อให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ได้ตรวจสอบ
ความถูกต้องแล้วตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
หมวด 2 การประชุม ข้อ 33 สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีข้อแก้ไข
เปลี่ย นแปลง หรือเพิ่ มเติม รายงานการประชุมครั้งที่แล้ว โปรดยกมือ
เชิญครับถ้าไม่มี เชิญเลขานุการสภาฯ
/นายมาหะมะรอสีดี อุชะมิ…

-6นายมาหะมะรอสีดี อุชะมิ
เลขานุการสภาฯ

องค์ ป ระชุ ม ครบ ต่ อ ไปจะขอมติ ที่ ป ระชุ ม สภาเทศบาลฯ สมาชิ ก สภา
เทศบาลฯ ท่านใด รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
สมั ยประชุมสามัญ สมัย ที่ 3 /2563 (ครั้งที่ 2) เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม
2563 โปรดยกมือ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด ไม่รับรองรายงานการ
ประชุมฯ ครั้งดังกล่าว โปรดยกมือ ไม่มี

มติที่ประชุม

-ให้การรับรอง ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์
ถื อ ว่ า ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ ให้ ก ารรั บ รองรายงานการประชุ ม สภา
เทศบาลเมืองสะเตงนอก สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 /2563 (ครั้งที่ 2)
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2563

ระเบียบวาระที่ 3
เรื่อง กระทู้ถาม
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ -ไม่มี
ประธานสภาเทศบาลฯ
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4
เรื่อง ที่คณะกรรมการสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก ตั้งขึ้นพิจารณา
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ แล้วเสร็จ
ประธานสภาเทศบาลฯ
-ไม่มี
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5
เรื่อง ญัตติท่เี สนอใหม่
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ 5.1 ญัตติ เพื่อทราบรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานที่ได้กระทาล่วง
ประธานสภาเทศบาล
มาแล้วในปีงบประมาณ 2563 (ผูเ้ สนอญัตติ นายเกษมสันต์ สาแม
นายกเทศมนตรี) ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 มาตรา 48 ทศ วรรค 5 ให้
นายกเทศมนตรี จัดทารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้
แถลงไว้ตอ่ สภาเทศบาลเป็นประจาทุกปี วรรค 6 คาแถลงนโยบายของ
นายกเทศมนตรี และรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานให้ประกาศไว้โดย
เปิดเผยที่สานักงานเทศบาลด้วย
-เชิญ ผูบ้ ริหารฯ ครับ
/นายศราวุธ อับดุลกอเดร์ ยานยา...

-7นายศราวุ ธ อับ ดุ ล กอเดร์ ยานยา เรีย น ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิก สภาเทศบาลฯ
รองนายกเทศมนตรีฯ
ทุกท่าน กระผม นายศราวุธ อับดุลกอเดร์ ยานยา รองนายกเทศมนตรี

เมืองสะเตงนอก เนื่องจากนายกเทศมนตรี ติดภารกิจที่ต่างจังหวัด
จึงมอบหมายให้ กระผมได้ รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานที่ได้กระทา
ล่วงมาแล้วในปีงบประมาณ 2563 แทน ดังนี้
ในปี ง บประมาณ 2563 เทศบาลเมื อ งสะเตงนอก มี
โครงการต่าง ๆ ที่เทศบาลฯ ดาเนินการตามเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวมทั้งหมด จานวน 219
โครงการ/รายการ (ที่ไม่รวมงบกลาง เงินเดือน/ค่าตอบแทน และค่า
วั ส ดุ ต่ า ง ๆ) รวมงบประมาณ เป็ น เงิ น 59,458,886.00 บาท
ดาเนิ น การได้ จ านวน 126 โครงการ/รายการ มี การเบิ ก จ่า ย
งบประมาณ เป็นเงิน 44,666,846.03 บาท จาแนกแต่ละยุทธศาสตร์
ได้ดังนี้
ยุทธศาสตร์

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

การเบิกจ่าย
งบประมาณ (บาท)

หมายเหตุ

(โครงการ)

(โครงการ)

1. ยุ ท ธศาสตร์ ด้ า นการพั ฒ นาด้ า น
โครงสร้างพื้นฐาน

20

19

14,018,608.73

2. ยุทธศาสตร์ดา้ นเศรษฐกิจและการ
แก้ไขปัญหาความยากจน

17

3

527,180.00

-

3. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

10

8

734,599.00

-

4. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาและกีฬา

37

19

15,154,078.30

-

5. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความ
สงบเรียบร้อย

6

2

485,258.00

-

6. ยุทธศาสตร์ด้านสังคม ศาสนา
วัฒนธรรม และประเพณี

27

11

1,208,917.00

-

7. ยุทธศาสตร์ดา้ นการบริหารจัดการ

102

64

11,241,200.00

-

รวม

219

126

43,369,841.03

กันเงินไว้ 1 คก.
1,297,000.-

1,297,000./มีตอ่ ...

-8ในจานวนโครงการที่ด าเนินการ ได้มีก ารขออนุมัติ กั นเงินงบประมาณ เพื่ อ ไปด าเนินการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในคราวสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 2) ประจาปี
2563 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2563 ไว้จานวน 1 โครงการ/รายการ เป็นจานวนเงิน 1,297,000.00
บาท ซึ่ง อยู่ใน ด้านที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน คือ โครงการก่อสร้างคู
ระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนพงษ์เจริญ – หลังวัดตรีมิตร หมู่ที่ 9 ตาบลสะเตงนอก ซึ่งขณะนี้ อยู่
ระหว่างการดาเนินงาน
โครงการ ก่อหนี้ผูกพัน ปีงบประมาณ 2563 มาดาเนินการในปี 2564
ที่
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
การดาเนินงาน
1
โครงการติดตั้งไฟสัญญาณควบคุมการจราจร
950,000.- กาลังดาเนินงาน
หมูท่ ี่ 4, 9
2 โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
426,700.- กาลังดาเนินงาน
ซอยโปลีมนี า หมู่ที่ 1
3 โครงการบุกเบิกถนนหินคลุก
260,000.- กาลังดาเนินงาน
ซอยต้นไผ่ หมู่ที่ 4
4 โครงการบุกเบิกถนนหินคลุก
210,000.- กาลังดาเนินงาน
ซอยสุชาดา หมู่ที่ 4
5 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต
428,000.- กาลังดาเนินงาน
ซอยตักวา หมูท่ ี่ 4
6 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต
590,000.- กาลังดาเนินงาน
ซอยลักษมาน 7 หมูท่ ี่ 3
7 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต
506,000.- กาลังดาเนินงาน
ซอยริมคลอง ถนนผังเมือง 4 ซอย 12 หมูท่ ี่ 10
8 โครงการก่อสร้างคูระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก
1,008,000.- กาลังดาเนินงาน
ซอยกิตติ หมูท่ ี่ 12
9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
997,000.- กาลังดาเนินงาน
ซอยมุสลิมพัฒนา หมู่ที่ 3
10 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต
995,000.- กาลังดาเนินงาน
ซอยกูแตบือแร หมู่ที่ 2
11 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต
614,000.- กาลังดาเนินงาน
ซอยหะยีหะรง หมูท่ ี่ 5
12 โครงการก่อสร้างคูระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก
750,000.- กาลังดาเนินงาน
ซอยนิบงบารู หมู่ที่ 3
/มีต่อ...

-9-

ที่
1

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

โครงการ มิได้ก่อหนี้ผูกพัน ปีงบประมาณ 2563 มาดาเนินการในปี 2564 (ต่อ)
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
การดาเนินงาน
โครงการก่อสร้างคูระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน
1,297,000.- กาลังดาเนินงาน
พงษ์เจริญ – หลังวัดตรีมิตร หมูท่ ี่ 9
โครงการ ปีงบประมาณ 2562 มาดาเนินการในปี 2563
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
โครงการก่อสร้างคูระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก
720,000.ซอยตือเบาะ 3 หมู่ที่ 10
โครงการก่อสร้างคูระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก
755,000.ซอยนิบงบารู 10 หมู่ที่ 7
โครงการก่อสร้างคูระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก
540,000.ซอยนิบงบารู 11 หมูท่ ี่ 7
โครงการก่อสร้างคูระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก
750,000.ซอยประดิษฐ์บารุง หมูท่ ี่ 10
โครงการก่อสร้างคูระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก
6,270,000.ซอยปะจูงรง หมูท่ ี่ 1 ,12
โครงการก่อสร้างคูระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก
1,355,000.ซอยยิโภชนา หมูท่ ี่ 11
โครงการก่อสร้างคูระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก
2,990,000.ถนนวัดเห้งเจีย-สายเนินงาม หมู่ที่ 9
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
139,000.ซอยนาเดีย หมูท่ ี่ 5
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
268,700.ซอยเบอร์เส้ง 4 หมูท่ ี่ 1
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
471,500.ซอยเบอร์เส้ง 9 หมู่ที่ 1
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
700,700.ซอยมัสยิดตักวา 3 หมูท่ ี่ 4
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
492,600.ซอยอัลนูร์ 5 หมูท่ ี่ 3

การดาเนินงาน
กาลังดาเนินงาน
กาลังดาเนินงาน
กาลังดาเนินงาน
เสร็จสิน้
กาลังดาเนินงาน
เสร็จสิน้
กาลังดาเนินงาน
เสร็จสิน้
เสร็จสิน้
กาลังดาเนินงาน
เสร็จสิน้
เสร็จสิน้
/มีต่อ...

ที่
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

-10โครงการ ปีงบประมาณ 2562 มาดาเนินการในปี 2563 (ต่อ)
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
การดาเนินงาน
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
727,100.เสร็จสิน้
ถนนสายเบอร์เส้ง -กาปงดาระบุดี หมู่ที่ 1
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
371,700.เสร็จสิน้
ถนนหน้าหอพักชาย (รร.อิสลามประสานวิทย์ หมูท่ ี่ 5
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
248,100.เสร็จสิน้
ถนนหลักห้า 1 หมูท่ ี่ 2
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
1,424,000.- กาลังดาเนินงาน
พร้อมคูระบายน้า ซอยมัสยิด หมูท่ ี่ 12
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต
600,000.- กาลังดาเนินงาน
ซอยกูแบกูเล็ง หมูท่ ี่ 8
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต
943,000.เสร็จสิน้
ซอยบาโงยดือปู หมูท่ ี่ 13
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต
405,000.เสร็จสิน้
ซอยมัสยิดอัลมูบัลร็อก หมู่ที่ 3
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต
292,700.- กาลังดาเนินงาน
ซอยมิตรสัมพันธ์ หมูท่ ี่ 6
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต
580,000.เสร็จสิน้
ซอยแลแง หมูท่ ี่ 8
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต
522,000.เสร็จสิน้
ซอยหลังบ้านผู้ใหญ่ หมูท่ ี่ 4
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต
1,417,000.- กาลังดาเนินงาน
พร้อมคูระบายน้า ซอยผ่องอาไพ หมู่ที่ 9
โครงการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรสี่แยกอนามัย
1,290,000.เสร็จสิน้
หมูท่ ี่ 6
โครงการบุกเบิกถนนหินคลุก
960,000.- กาลังดาเนินงาน
ถนนหลักห้า 2 หมู่ที่ 2
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
2,442,000.- กาลังดาเนินงาน
ซอยปะจูงรง หมูท่ ี่ 1
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ซอยหลังมัสยิด หมู่ที่ 4
493,000.เสร็จสิน้
รวม
28,168,100./นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์…

-11นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ ขอบคุ ณ มาก เชิ ญ เลขานุ ก ารสภาฯ
ประธานสภาเทศบาลฯ
นายมาหะมะรอสีดี อุชะมิ
เลขานุการสภาฯ

ครับ เป็นการแจ้งต่อที่ประชุมเพื่อทราบ องค์ประชุมครบ ก็ถามสมาชิก
สภาเทศบาลฯ ท่านใดรับทราบรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานที่ได้กระทา
ล่วงมาแล้วในปีงบประมาณ 2563 โปรดยกมือ

มติที่ประชุม

รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานที่ได้กระทาล่วงมาแล้วในปี 2563

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ 5.2 ญัตติ เพื่อพิจารณา ร่าง ระเบียบสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
ประธานสภาเทศบาลฯ
ว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภา
เทศบาลเมืองสะเตงนอก พ.ศ. 2563 (เอกสารที่ 2) (ผูเ้ สนอญัตติ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิกเทศบาลฯ เขตที่ 1)
-อาศัยอานาจตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับ
การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2554 หมวด 2 การประชุม ข้อ 24 วรรคสาม หลั ก เกณฑ์ และ
วิธีการสาหรับให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาท้องถิ่น ให้เป็นไปตามที่
สภาท้องถิ่นกาหนด หมวด 9 การรักษาระเบียบและความสงบเรียบร้อย
ข้อ 117 วรรคสี่ ประธานสภาท้องถิ่น มีอานาจอนุญ าตให้ป ระชาชน
เข้ า ฟั งการประชุ ม และการปรึ ก ษาของสภาท้ อ งถิ่ น ได้ ตามระเบี ย บที่
สภาท้องถิ่นกาหนด
-เชิญ เลขานุการสภาฯ
นายมาหะมะรอสีดี อุชะมิ
เลขานุการสภาฯที่

ก่ อ นอื่ น นะครั บ ขอถามสอบ ความคิ ด เห็ น ของท่ า นสมาชิ ก สภา
เทศบาลฯ ในที่ประชุมฯ ว่า จะให้พิจารณา ร่างระเบียบสภาเทศบาลเมือง
สะเตงนอก ว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของ
สภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก พ.ศ. 2563 ทีละวาระ หรือพิจารณาทั้ง
สามวาระรวดเดียว คือ
วาระที่ 1 รับหลักการ
วาระที่ 2 แปรญัตติ
วาระที่ 3 การลงมติเห็นชอบ ให้ตราเป็นระเบียบหรือไม่
-ในขั้นตอน องค์ป ระชุมครบ จะขอถามมติที่ป ระชุมว่า สมาชิก
สภาเทศบาลฯ ท่านใด เห็นชอบให้พิจารณาร่างระเบียบสภาเทศบาลเมือง
/สะเตงนอก ว่าด้วย…

-12สะเตงนอก ว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของ
สภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก พ.ศ. 2563 ทีละวาระ โปรดยกมือ
เห็นชอบ จานวน
- เสียง
-สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด เห็นชอบให้พิจารณา ร่างระเบียบ
สภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก ว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุม
และการปรึกษาของสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก พ.ศ. 2563 พิจารณา
ทั้งสามวาระรวดเดียว โปรดยกมือ
เห็นชอบ จานวน 11 เสียง
ผู้เห็นชอบ คือ
1. นายสุกรี เจ๊ะเงาะ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1
2. นายบากอรี บาเก็ง
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1
3. นายกราซี แวนะลัย
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1
4. นายปฐม ปันสรณะ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2
5. นายบัญชา ศิริ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2
6. นางอุมาพร ใจแผ้ว
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2
7. นายสมชัย หิตานุกูล
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2
8. นายดอเลาะ สะหัดอีตา สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2
9. จ่าสิบเอก วรดร รอดทุกข์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2
10. นายอับดุลเลาะ กาซอ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3
11. นายอิทธินันท์ สาเฮาะ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3
-งดออกเสียง 1 เสียง
1. นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ ประธานสภาเทศบาลฯ
มติที่ประชุม

-เห็นชอบให้พิจารณาร่างระเบียบฯ ทีละวาระ
จานวน
เสียง
-เห็นชอบให้พจิ ารณาร่างระเบียบฯ ทั้งสามวาระรวดเดียว
จานวน
11 เสียง
-งดออกเสียง จานวน
1 เสียง
เป็นอันว่า มติที่ประชุม เห็นชอบให้พิจารณาร่างระเบียบสภา
เทศบาลเมืองสะเตงนอก ว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและ
การปรึกษาของสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก พ.ศ. 2563 ทั้งสามวาระ
รวดเดียว
/นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์…

-13นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ -ต่อไป วาระที่ 1 รับหลักการ
ประธานสภาเทศบาลฯ
เชิญ เลขานุการสภาฯ
นายมาหะมะรอสีดี อุชะมิ
เลขานุการสภาฯ

หลั ก การและเหตุ ผ ล โดยเป็ น การสมควร ให้ มี ระเบี ย บสภาเทศบาล
เมืองสะเตงนอก ว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษา
ของสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก พ.ศ. 2563 เพื่อกาหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการสาหรับให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัย อานาจตามความในข้อ 24 วรรคสาม
ข้อ 117 วรรคสี่ แห่ งระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่าด้ วยข้อ บั งคั บ การ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2554
และโดยความเห็ น ชอบของสภาเทศบาลเมื อ งสะเตงนอก ในคราวการ
ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 /2563 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน
2563 สภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก จึงออกระเบียบสภาเทศบาลเมือง
สะเตงนอก ว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของ
สภาเทศบาลเมื อ งสะเตงนอก พ.ศ. 2563 ไว้ ทั้ งหมด จ านวน 8 ข้ อ
ตามเอกสารที่ 2
-ต่อไปจะขอมติที่ประชุม องค์ประชุมครบ สมาชิกสภาเทศบาลฯ
ท่านใด เห็นชอบ วาระที่ 1 รับหลักการร่างระเบียบสภาเทศบาลเมือง
สะเตงนอก ว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของ
สภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก พ.ศ. 2563 โปรดยกมือ
ผู้เห็นชอบ คือ
1. นายสุกรี เจ๊ะเงาะ
2. นายบากอรี บาเก็ง
3. นายกราซี แวนะลัย
4. นายปฐม ปันสรณะ
5. นายบัญชา ศิริ
6. นางอุมาพร ใจแผ้ว
7. นายสมชัย หิตานุกูล
8. นายดอเลาะ สะหัดอีตา
9. จ่าสิบเอก วรดร รอดทุกข์
10. นายอับดุลเลาะ กาซอ
11. นายอิทธินันท์ สาเฮาะ

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3
/-สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด…

-14-สมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใด ไม่เห็นชอบ วาระที่ 1 รับหลักการ
ร่างระเบียบสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก ว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟัง
การประชุมและการปรึกษาของสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก พ.ศ. 2563
โปรดยกมือ
ผู้ไม่เห็นชอบ คือ
-ไม่มี
-งดออกเสียง 1 เสียง
1. นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ ประธานสภาเทศบาลฯ
มติที่ประชุม

-เห็นชอบรับหลักการฯ
-ไม่เห็นชอบรับหลักการฯ
-งดออกเสียง

จานวน
จานวน
จานวน

11
1

เสียง
เสียง
เสียง

เป็นอันว่า มติที่ป ระชุม เห็ นชอบ วาระที่ 1 รับ หลั ก การ ร่าง
ระเบียบสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก ว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการ
ประชุมและการปรึกษาของสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก พ.ศ. 2563
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ -ต่อไป วาระที่ 2 แปรญัตติ
ประธานสภาเทศบาลฯ
เชิญ เลขานุการสภาฯ
นายมาหะมะรอสีดี อุชะมิ
เลขานุการสภาฯ

ตามข้ อ บั งคั บ การประชุ ม สภาฯ ข้ อ ๔๕ การพิ จ ารณาวาระที่ ส อง นั้ น
ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่
ประชุม เป็นประธานคณะกรรมการแปรญั ตติ ให้สมาชิก สภาเทศบาลฯ
ทั้ ง หมด เป็ น คณะกรรมการแปรญั ต ติ ฯ ต่ อ ไป อยากให้ ส มาชิ ก สภา
เทศบาลฯ ทุ ก ท่ าน ได้ อ่ า นท าความเข้ าใจในรายละเอี ย ดของร่ างสภา
เทศบาลเมืองสะเตงนอก ว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและ
การปรึกษาของสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก พ.ศ. 2563 ทั้งฉบับ ตาม
เอกสารที่ 2 ก่อนอื่น ผมในฐานะเลขานุก ารสภาฯ ขออ่านรายละเอีย ด
ร่างสภาเทศบาลเมื อ งสะเตงนอก ว่ าด้ ว ยการให้ ป ระชาชนเข้ าฟั งการ
ประชุม และการปรึก ษาของสภาเทศบาลเมื องสะเตงนอก พ.ศ. 2563
ดังนี้
ร่างระเบียบสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก ว่าด้วยการให้
ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาเทศบาลเมือง
สะเตงนอก พ.ศ. 2563
/โดยเป็นการสมควร…

-15โดยเป็นการสมควรให้มี ระเบียบสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
ว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาเทศบาล
เมืองสะเตงนอก เพื่อกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสาหรับให้ประชาชน
เข้าฟังการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอกเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
อาศัยอานาจตามความในข้อ ๒๔ วรรคสาม ข้อ ๑๑๗ วรรคสี่ แห่ง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๗ แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ถึ ง ฉบั บ ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ และโดยความ
เห็นชอบของสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก ในคราวการประชุมสมัยสามัญ
สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑/ ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน ๒๕๖๓ สภา
เทศบาลเมืองสะเตงนอก จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนีเ้ รียกว่า “ระเบียบสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
ว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาเทศบาล
เมืองสะเตงนอก พ.ศ. 2563”
ข้อ ๒ ระเบียบนีใ้ ห้ใช้บังคับนับถัดจากวันประกาศใช้ระเบียบนี้
เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“การประชุม” หมายความว่า การประชุมสภาเทศบาลเมือง
สะเตงนอก
“ที่ประชุม” หมายความว่า ที่ประชุมสภาหรือการประชุม
เทศบาลเมืองสะเตงนอก หรือการปรึกษาของเทศบาลเมืองสะเตงนอก
“ประธานสภา” หมายความว่า ประธานสภาเทศบาลเมือง
สะเตงนอก หมายความรวมถึง ผูท้ ี่ปฏิบัติหน้าที่แทนที่ประธานสภา
เทศบาลเมืองสะเตงนอก หรือผูท้ ี่ปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุมสภา
เทศบาลเมืองสะเตงนอก
“ผู้เข้ารับฟังการประชุม ” หมายความว่า บุคคลธรรมดาทั่วไป
หรือตัวแทนนิตบิ ุคคล หรือตัวแทนองค์กรหรือตัวแทนส่วนราชการ
“เจ้าหน้าที่สภา” หมายความว่า พนักงานเทศบาลเทศบาลเมือง
สะเตงนอก หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ในสังกัดเทศบาลเมืองสะเตงนอก ผูซ้ ึ่ง
ได้รับการแต่งตัง้ จากนายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก ให้ทาหน้าที่รักษา
ความสงบเรียบร้อยในที่ประชุมสภา หรือบุคคลผู้ซึ่งประธานสภาร้องขอให้
ช่วยเหลือในการรักษาความสงบเรียบร้อยในที่ประชุมสภา
“ที่ซึ่งจัดไว้” หมายความว่า สถานที่ซึ่งจัดไว้สาหรับให้ประขาชน
ผูเ้ ข้าฟังการประชุมสภา
/ข้อ ๔ ผู้ประสงค์จะ...

-16ข้อ ๔ ผูป้ ระสงค์จะเข้าฟังการประชุมต้องทาหนังสือขออนุญาต
เข้าฟังการประชุม และลงลายมือชื่อผู้ขอเข้าฟังการประชุมยื่นต่อ
ประธานสภา เพื่อพิจารณาอนุญาตโดยยื่นล่วงหน้าก่อนวันประชุมสภาไม่
น้อยกว่า 1 วัน เมื่อประธานสภาอนุญาตแล้วให้ผู้ประสงค์เข้าฟังการ
ประชุมนัน้ เข้าฟังการประชุมได้
กรณี ที่ผู้ขอเข้าฟังการประชุมเป็นหมูค่ ณะอาจให้ผู้แทนของหมู่
คณะนัน้ เป็นผู้ขออนุญาตก็ได้ ทั้งนี้ตอ้ งระบุจานวนและรายชื่อผูท้ ี่จะเข้า
ฟังการประชุมด้วย
กรณี ที่มปี ระชาชนยื่นความประสงค์ขอเข้าฟังการประชุมเป็น
จานวนมากและไม่สามารถจัดให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมได้ทั้งหมด
ให้ประธานสภาพิจารณาอนุญาตให้บุคคลหรือคณะบุคคลเข้าฟังการ
ประชุมตามที่เห็นสมควร หรืออาจจัดให้ประชาชนรับฟังการประชุม
ภายนอกห้องประชุมหรือในบริเวณใกล้เคียงโดยแจ้งให้ผู้ประสงค์ขอเข้าฟัง
การประชุมทราบ
ข้อ ๕ ผูเ้ ข้าฟังการประชุมต้องปฏิบัติ ดังนี้
(๑) แต่งกายสุภาพเรียบร้อย
(๒) นั่งหรืออยู่ประจาในที่ซึ่งจัดไว้สาหรับผูเ้ ข้าฟังการประชุม
(๓) ต้องประพฤติตนให้เรียบร้อย ไม่แสดงกิรยิ าอาการที่กระทา
ให้เสื่อมเกียรติของที่ประชุมหรือก่อกวนความสงบเรียบร้อย ไม่พูดจา
สนทนา ส่งเสียง หรือกระทาการใดๆ อันเป็นการรบกวนการประชุม
(๔) ไม่ใช้เครื่องมือสื่อสาร อุปกรณ์ถ่ายภาพ บันทึกเสียง วิทยุ
เทป หรืออุปกรณ์อื่นใดที่อาจรบกวนการประชุมได้
(๕) ไม่นาอาวุธหรือสิ่งเทียมอาวุธเข้าไปในห้องประชุม
(๖) ไม่นาอาหารเครื่องดื่มเข้าไปหรือรับประทานในห้องประชุม
(๗) ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคาสั่งของประธานสภาที่สั่งโดย
ชอบด้วยกฎหมาย
ข้อ ๖ ให้เลขานุการสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก ดาเนินการ ดังนี้
(๑) จัดทาแบบคาร้องขอเข้าฟังการประชุมไว้ เพื่ออานวยความ
สะดวกแก่ประชาชน
(๒) รวบรวมคาร้องขอเข้าฟั งการประชุมเสนอให้ป ระธานสภา
พิจารณาอนุญาต และแจ้งให้ผู้ขอเข้าฟังการประชุมทราบ
(๓) จัดที่นั่งและอานวยความสะดวกแก่ผเู้ ข้าฟังการประชุมตาม
ความเหมาะสม
/ข้อ ๗ ในขณะที่กาลัง…

-17ข้อ ๗ ในขณะที่กาลังประชุมสภาเทศบาลอยู่ ถ้าผูใ้ ดละเมิด
ระเบียบการประชุมนี้ หรือกระท าการฝ่าฝืน ให้ป ระธานสภามีอานาจ
ตักเตือน ห้ามปราม ให้ถอนคาพูด หรือให้กล่าวคาขอขมาในที่ประชุม
สภาเทศบาลหรือห้ามไม่ให้พูดต่อไป หรือสั่งให้ผู้ละเมิดออกไปเสียจากที่
ประชุมสภาเทศบาลก็ได้
ในกรณีขัดคาสั่งประธานสภา หรือก่อกวนความสงบเรียบ
เรี ย บร้ อ ย หรื อ กระท าการเสื่ อ มเกี ย รติ ข องที่ ป ระชุ ม สภาเทศบาล
ประธานสภาเทศบาลมีอานาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการกระทานั้น หรือสั่ งให้
ออกจากที่ประชุมสภาเทศบาลครั้งนัน้ โดยมีหรือไม่มกี าหนดเวลาก็ได้
ในกรณีประธานสภา สั่งให้ผู้ใดออกจากที่ประชุม หากผู้นั้นขัดขืน
ประธานสภามีอานาจสั่งให้เจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยที่ทาหน้าที่
รักษาความสงบเรียบร้อยของที่ประชุมสภาเทศบาลนาตัวผู้นั้นออกไปจาก
ที่ประชุมสภา หรือออกไปให้พ้นบริเวณสภาก็ได้
ข้อ ๘ ให้ประธานสภารักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ และให้
มีอานาจตีความวินิจฉั ย ปัญ หา เมื่อมีปัญ หาโต้แย้งเกี่ยวกับ การปฏิบั ติ
ตามระเบียบนี้ หรือกรณีที่ไม่ได้กาหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้ประธานสภา
เป็นผู้วินิจฉั ยและมีคาสั่ง คาวินิจฉั ย หรือคาสั่งของประธานสภาตาม
ระเบียบนี้ ให้เป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่
พฤศจิกายน ๒๕๖๓
ลงชื่อ
(นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยะวงศ์)
ประธานสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ -วาระที่ 2 แปรญัตติ มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด จะอภิปราย
ประธานสภาเทศบาลฯ
โปรดยกมือ ไม่มี เชิญ เลขานุการสภาฯ
นายมาหะมะรอสีดี อุชะมิ
เลขานุการสภาฯ

องค์ประชุมครบ ต่อไปจะขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด
เห็นชอบ วาระที่ 2 แปรญัตติ ให้คงร่างเดิมทั้งฉบับ ร่ างระเบียบสภา
เทศบาลเมืองสะเตงนอก ว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและ
การปรึกษาของสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก พ.ศ. 2563 โปรดยกมือ
ผู้เห็นชอบ คือ
1. นายสุกรี เจ๊ะเงาะ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1
2. นายบากอรี บาเก็ง
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1
3. นายกราซี แวนะลัย
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1
/4. นายปฐม ปันสรณะ…

-184. นายปฐม ปันสรณะ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2
5. นายบัญชา ศิริ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2
6. นางอุมาพร ใจแผ้ว
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2
7. นายสมชัย หิตานุกูล
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2
8. นายดอเลาะ สะหัดอีตา สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2
9. จ่าสิบเอก วรดร รอดทุกข์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2
10. นายอับดุลเลาะ กาซอ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3
11. นายอิทธินันท์ สาเฮาะ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3
-สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด ไม่เห็นชอบ วาระที่ 2 แปรญัตติ
ให้คงร่างเดิมทั้งฉบับ ร่างระเบียบสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก ว่าด้วย
การให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาเทศบาลเมือง
สะเตงนอก พ.ศ. 2563 โปรดยกมือ
ผู้ไม่เห็นชอบ คือ
-ไม่มี-งดออกเสียง 1 เสียง
1. นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ ประธานสภาเทศบาลฯ
มติที่ประชุม

-เห็นชอบวาระที่ 2 แปรญัตติฯ
-ไม่เห็นชอบวาระที่ 2 แปรญัตติฯ
-งดออกเสียง

จานวน
จานวน
จานวน

11
เสียง
- เสียง
1 เสียง

เป็นอันว่า มติที่ประชุม เห็นชอบ วาระที่ 2 แปรญั ต ติ ให้คง
ร่างเดิ มทั้ งฉบับ ร่างระเบี ย บสภาเทศบาลเมือ งสะเตงนอก ว่าด้วยการ
ให้ ป ระชาชนเข้า ฟั งการประชุม และการปรึก ษาของสภาเทศบาลเมื อ ง
สะเตงนอก พ.ศ. 2563
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ วาระที่ 3 การลงมติ เ ห็ น ชอบให้ ต ราเป็ น ระเบี ย บสภาเทศบาล
ประธานสภาเทศบาลฯ
เมืองสะเตงนอก ว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการ
ปรึ ก ษาของสภาเทศบาลเมื อ งสะเตงนอก พ.ศ. 2563 หรื อ ไม่
เห็นชอบฯ ตามข้อบังคับการประชุมสภาฯ ข้อ 52 เชิญ เลขานุการสภาฯ
นายมาหะมะรอสีดี อุชะมิ
เลขานุการสภาฯ

ต่ อ ไปจะพิ จารณา ในวาระที่ 3 การลงมติ เห็ น ชอบให้ ต ราเป็ น ระเบี ย บ
สภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก ว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุม
/และการปรึกษาของสภา…

-19และการปรึกษาของสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก พ.ศ. 2563 หรือไม่
เห็นชอบฯ นี้ จะไม่อนุญ าตให้มีการอภิปราย เพราะข้อบังคับการประชุม
สภาฯ ข้อ 52 ได้ห้ามมิ ให้ มีก ารอภิ ป ราย เว้นแต่ สภาเทศบาลเมือ ง
สะเตงนอก จะลงมติให้มกี ารอภิปราย ถ้ามีเหตุผลอันสมควร
ต่อไปจะขอมติที่ป ระชุมสภาเทศบาลฯ ว่า วาระที่ 3 จะให้ตรา
เป็นระเบียบสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก ว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟัง
การประชุมและการปรึกษาของสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก พ.ศ. 2563
ที่ ได้ ผ่ า นการพิ จ ารณาในวาระที่ 2 ไปแล้ ว หรื อ ไม่ องค์ ป ระชุ ม ครั บ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด เห็นชอบในวาระที่ 3 ลงมติว่า จะให้ตรา
เป็นระเบียบสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก ว่าด้วยการให้ประชาชน
เข้ าฟั งก ารป ระชุ ม แล ะก ารป รึ ก ษ าขอ งส ภ าเท ศ บ าล เมื อ ง
สะเตงนอก พ.ศ. 2563 โปรดยกมือ
ผู้เห็นชอบ คือ
1. นายสุกรี เจ๊ะเงาะ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1
2. นายบากอรี บาเก็ง
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1
3. นายกราซี แวนะลัย
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1
4. นายปฐม ปันสรณะ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2
5. นายบัญชา ศิริ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2
6. นางอุมาพร ใจแผ้ว
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2
7. นายสมชัย หิตานุกูล
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2
8. นายดอเลาะ สะหัดอีตา สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2
9. จ่าสิบเอก วรดร รอดทุกข์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2
10. นายอับดุลเลาะ กาซอ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3
11. นายอิทธินันท์ สาเฮาะ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3
-สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด ไม่เห็นชอบ ในวาระที่ 3 ลงมติ
ว่า จะให้ตราเป็นระเบียบสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก ว่าด้วยการ
ให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาเทศบาลเมือง
สะเตงนอก พ.ศ. 2563 โปรดยกมือ
ผู้ไม่เห็นชอบ คือ
-ไม่มี/-งดออกเสียง 1 เสียง...

-20-งดออกเสียง 1 เสียง
1. นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ ประธานสภาเทศบาลฯ
มติที่ประชุม

-เห็นชอบวาระที่ 3 ให้ตราเป็นระเบียบฯ
จานวน
-ไม่เห็นชอบวาระที่ 3 ให้ตราเป็นระเบียบฯ จานวน
-งดออกเสียง
จานวน

11 เสียง
- เสียง
1 เสียง

เป็นอันว่า มติที่ประชุม เห็นชอบ วาระที่ 3 ลงมติว่า จะให้ตรา
เป็นระเบียบสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก ว่าด้วยการให้ประชาชน
เข้ าฟั งก ารป ระชุ ม แล ะก ารป รึ ก ษ าขอ งส ภ าเท ศ บ าล เมื อ ง
สะเตงนอก พ.ศ. 2563
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ 5.3 ญั ต ติ เพื่ อ พิ จ ารณาขออนุ มั ติ แ ก้ ไ ขเปลี่ ย นแปลงค าชี้ แ จง
ประธานสภาเทศบาลฯ
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ -เครื่องปริ้น (เลเซอร์ หรือ
LED ขาวดา) จานวน 10,400 บาท หน่วยงาน กองคลัง (เอกสารที่ 3)
(ผูเ้ สนอญัตติ นายเกษมสันต์ สาแม นายกเทศมนตรี)
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3 )
พ.ศ. 2543 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ย นแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายใน
หมวดค่าครุภัณ ฑ์ และสิ่งก่อ สร้างที่ ท าให้ลั ก ษณะ ปริมาณ คุณ ภาพ
เปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภา
ท้องถิ่น
-ขอเชิญผูบ้ ริหารท้องถิ่น ชีแ้ จง
นายศราวุ ธ อับ ดุ ล กอเดร์ ยานยา เรีย น ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิก สภาเทศบาลฯ
รองนายกเทศมนตรีฯ
ทุกท่าน กระผม นายศราวุธ อับดุลกอเดร์ ยานยา รองนายกเทศมนตรี

เมืองสะเตงนอก ขอให้ทางกองคลัง ได้ช้ีแจง
นางนริศรา สาและ
ผูอ้ านวยการกองช่าง

เรียน ประธานสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ และคณะผู้บริหารฯ
ที่เคารพ ทุกท่าน ดิฉัน นางนริศรา สาและ ผู้อานวยการกองคลัง
เนื่องจากมีความผิดพลาดในการพิมพ์คุณลักษณะ กับราคาที่จะจัดซื้อไม่
/ตรงกัน กองคลัง…

-21ตรงกั น กองคลั ง จึ ง ขอแก้ ไ ขเปลี่ ย นค าชี้ แ จงงบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 หมวดค่ า ครุ ภั ณ ฑ์ ประเภทครุ ภั ณ ฑ์
คอมพิวเตอร์ -เครื่องปริ้น (เลเซอร์ หรือ LED ขาวดา) จานวน 10,400
บาท ดังนี้
รายละเอีย ดเดิม หน้า 31/119 เครื่องปริ้น (เลเซอร์ หรือ LED
ขาวดา) จานวน 10,400 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์
หรือ LED ขาวดา ชนิด Network จานวน 4 เครื่อง ๆ ละ 2,600 บาท โดย
มีคุณลักษณะพืน้ ฐาน ดังนี้
-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 x 1,200 dpi
-มีความเร็วในการพิมพ์สาหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 20 หน้า
ต่อนาที (ppm)
-สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
-มีหน่วยความจา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จานวนไม่
น้อยกว่า 1 ช่อง
-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100
Bese-T หรือ ดีก ว่า จานวนไม่น้ อ ยกว่า 1 ช่ อง หรือ สามารถใช้ งานผ่ าน
เครือไร้สาย WIFI (LEEE 802.11b,g,n) ได้
-มีถาดใส่กระดาษได้รวมกัน ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
-สามารถใช้ได้กับ A3, A4, Letter, Legal และ Custom
-เป็ น ไปตามบั ญ ชี เกณฑ์ ราคากลาง และคุ ณ ลั ก ษณะพื้ น ฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

-เป็ น ไปตามหนั ง สื อ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 1 หน้าที่ 141 ลาดับที่ 13
รายละเอีย ดใหม่ หน้า 31/119 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED
ขาวด า (18 หน้ า ต่อ นาที ) จ านวน 10,400 บาท เพื่ อ จ่า ยเป็ น ค่ า
จั ด ซื้ อ เครื่ อ งพิ ม พ์ เลเซอร์ หรื อ LED ขาวด า จ านวน 4 เครื่ อ ง ๆ ละ
2,600 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600 x 600 dpi
/-มีความเร็วในการพิมพ์…

-22-มีความเร็วในการพิมพ์สาหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้า
ต่อนาที (ppm)
-มีหน่วยความจา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB
-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จานวนไม่
น้อยกว่า 1 ช่อง
-มีถาดใส่กระดาษได้ ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น
-สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
-เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563 กระทรวง
ดิจติ ัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

-เป็ น ไปตามหนั ง สื อ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 1 หน้าที่ 141 ลาดับที่ 13 ขอบคุณค่ะ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด จะอภิปราย โปรดยกมือ ไม่มี
ประธานสภาเทศบาลฯ
เชิญ เลขานุการสภาฯ
นายมาหะมะรอสีดี อุชะมิ
เลขานุการสภาฯ

องค์ประชุมครบ ต่อไปจะขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด
อนุมัตเิ ห็นชอบให้ แก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชีแ้ จงงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบ ประมาณ พ.ศ. 2564 หมวดค่ า ครุ ภั ณ ฑ์ ประเภทครุ ภั ณ ฑ์
คอมพิวเตอร์ -เครื่องปริ้น (เลเซอร์ หรือ LED ขาวดา) จานวน 10,400
บาท ของ กองคลัง โปรดยกมือ
ผู้เห็นชอบ คือ
1. นายสุกรี เจ๊ะเงาะ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1
2. นายบากอรี บาเก็ง
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1
3. นายกราซี แวนะลัย
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1
4. นางอุมาพร ใจแผ้ว
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2
5. นายสมชัย หิตานุกูล
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2
6. นายดอเลาะ สะหัดอีตา สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2
7. จ่าสิบเอก วรดร รอดทุกข์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2
8. นายอับดุลเลาะ กาซอ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3
9. นายอิทธินันท์ สาเฮาะ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3
/-สมาชิกสภาเทศบาลฯ…

-23-สมาชิ ก สภาเทศบาลฯ ท่ า นใด ไม่ อ นุ มั ติ เห็ น ชอบให้ แก้ ไ ข
เปลี่ ย นแปลงค าชี้ แ จงงบประมาณรายจ่ ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.
2564 หมวดค่าครุภัณ ฑ์ ประเภทครุภัณ ฑ์คอมพิวเตอร์ -เครื่องปริ้น
(เลเซอร์ หรือ LED ขาวดา) จานวน 10,400 บาท ของ กองคลัง โปรด
ยกมือ
ผู้ไม่เห็นชอบ คือ
-ไม่มี-งดออกเสียง 1 เสียง
1. นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ ประธานสภาเทศบาลฯ
มติที่ประชุม

-อนุมัติเห็นชอบ
-ไม่อนุมัติเห็นชอบ
-งดออกเสียง

จานวน
จานวน
จานวน

9
1

เสียง
เสียง
เสียง

เป็นอันว่า มติที่ประชุม อนุมัติเห็นชอบ ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคา
ชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 หมวดค่ า
ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ -เครื่องปริ้น (เลเซอร์ หรือ LED
ขาวดา) จานวน 10,400 บาท ของ กองคลัง
นายอั บ ดุ ล อาซิ ซ หะยี ปิ ย วงศ์ 5.4 ญั ต ติ เพื่ อ พิ จ ารณาขออนุ มั ติ แ ก้ ไขเปลี่ ย นแปลงค าชี้ แ จง
ประธานสภาเทศบาลฯ
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หมวดค่า
ครุ ภั ณ ฑ์ ประเภทครุ ภั ณ ฑ์ ส านั ก งาน จ านวน 2 รายการ
หน่วยงาน กองสาธารณสุข
(ผูเ้ สนอญัตติ นายเกษมสันต์ สาแม นายกเทศมนตรี)
5.4.1 เก้าอี้ทางาน จานวน 7,000 บาท (เอกสารที่ 4)
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3 )
พ.ศ. 2543 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายใน
หมวดค่ า ครุ ภั ณ ฑ์ และสิ่ ง ก่ อ สร้ า งที่ ท าให้ ลั ก ษณะ ปริ ม าณ คุ ณ ภาพ
เปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภา
ท้องถิ่น
/-ขอเชิญผูบ้ ริหารท้องถิ่น ชี้แจง…

-24-ขอเชิญผูบ้ ริหารท้องถิ่น ชีแ้ จง
นายศราวุ ธ อับ ดุ ล กอเดร์ ยานยา เรีย น ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิก สภาเทศบาลฯ
รองนายกเทศมนตรีฯ
ทุกท่าน กระผม นายศราวุธ อับดุลกอเดร์ ยานยา รองนายกเทศมนตรี

เมืองสะเตงนอก ขอให้ทางกองสาธารณสุข ได้ช้ีแจง
นางไลย์ลา เบ็ญฤทธิ์
นักวิชาการสุขาภิบาลฯ

เรียน ประธานสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ และคณะผูบ้ ริหารฯ

ที่เคารพ ทุกท่าน ดิฉัน นางไลย์ลา เบ็ญฤทธิ์ นักวิชาการสุขาภิบาลฯ
แทน รก.ผู้อานวยการกอง สาธารณสุข ด้วยกองสาธารณสุข จะขอ
แก้ไขเปลีย่ นแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 หมวดค่ าครุภั ณ ฑ์ ประเภทครุภั ณ ฑ์ ส านั ก งาน เพื่ อ ให้ มี ค วาม
ถู ก ต้ อ งตามคุ ณ ลั ก ษณะพื้ น ฐานที่ ก าหนด เพื่ อ ให้ ง านพั ส ดุ ส ามารถ
ดาเนินการจัดซือ้ ได้ จึงขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชีแ้ จงงบประมาณ ดังนี้
-รายละเอียดเดิม หน้า 62/119 เก้าอี้ทางาน จานวน 7,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือ้ เก้าอี้ทางานชนิดเหล็ก จานวน 2 ตัว ๆ ละ
3,500 บาท ตามรายละเอี ย ดที่ เทศบาลก าหนด ไม่ มี ใ นราคา
มาตรฐานครุภั ณ ฑ์ โดยใช้ ราคาในท้ อ งถิ่ น หรือ ราคาที่ ซ้ือ ได้ อย่ า ง
ประหยัด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
-เป็ น ไปตามหนั ง สื อ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-เป็ น ไปตามแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น (พ.ศ.2561-2565) หน้ า
ที่ 448 ลาดับที่ 7
-รายละเอียดใหม่ หน้า 62/119 เก้าอี้ทางาน จานวน 7,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เก้าอี้ทางาน จานวน 2 ตัว ๆ ละ 3,500 บาท
ตามรายละเอียดที่เทศบาลกาหนด ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณ ฑ์
โดยใช้ราคาในท้องถิ่น หรือราคาที่ซ้ือได้อย่างประหยัด ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้
-เป็ น ไปตามหนั ง สื อ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-เป็ น ไปตามแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น (พ.ศ.2561-2565) หน้ า
ที่ 448 ลาดับที่ 7 ขอบคุณค่ะ
/นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์...

-25นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด จะอภิปราย โปรดยกมือ ไม่มี
ประธานสภาเทศบาลฯ
เชิญ เลขานุการสภาฯ
นายมาหะมะรอสีดี อุชะมิ
เลขานุการสภาฯ

องค์ประชุมครบ ต่อไปจะขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด
อนุมัติเห็นชอบ ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชีแ้ จงงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หมวดค่าครุภัณ ฑ์ ประเภทครุภัณ ฑ์
ส านัก งาน เก้ าอี้ท างาน จานวน 7,000 บาท ของ กองสาธารณสุ ข
โปรดยกมือ
ผู้เห็นชอบ คือ
1. นายสุกรี เจ๊ะเงาะ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1
2. นายบากอรี บาเก็ง
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1
3. นายกราซี แวนะลัย
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1
4. นายปฐม ปันสรณะ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2
5. นายบัญชา ศิริ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2
6. นางอุมาพร ใจแผ้ว
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2
7. นายสมชัย หิตานุกูล
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2
8. นายดอเลาะ สะหัดอีตา สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2
9. จ่าสิบเอก วรดร รอดทุกข์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2
10. นายอับดุลเลาะ กาซอ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3
11. นายอิทธินันท์ สาเฮาะ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3
-สมาชิ ก สภาเทศบาลฯ ท่ า นใด ไม่ อ นุ มั ติ เ ห็ น ชอบ ให้ แ ก้ ไ ข
เปลี่ ย นแปลงค าชี้ แ จงงบประมาณรายจ่ ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.
2564 หมวดค่ า ครุ ภั ณ ฑ์ ประเภทครุ ภั ณ ฑ์ ส านั ก งาน เก้ า อี้ ท างาน
จานวน 7,000 บาท ของกองสาธารณสุข โปรดยกมือ
ผู้ไม่เห็นชอบ คือ
-ไม่มี-งดออกเสียง 1 เสียง
1. นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ ประธานสภาเทศบาลฯ

มติที่ประชุม

-อนุมัติเห็นชอบ
-ไม่อนุมัติเห็นชอบ
-งดออกเสียง

จานวน
จานวน
จานวน
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1

เสียง
เสียง
เสียง
/เป็นอันว่า มติที่ประชุม…

-26เป็นอันว่า มติที่ประชุม อนุมัติเห็นชอบ ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคา
ชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 หมวดค่ า
ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สานักงาน เก้าอี้ทางาน จานวน 7,000 บาท
ของ กองสาธารณสุข
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ 5.4.2 โต๊ะทางานชนิดเหล็ก จานวน 11,000 บาท (เอกสารที่ 4)
ประธานสภาเทศบาลฯ
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3 )
พ.ศ. 2543 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชีแ้ จงงบประมาณรายจ่ายใน
หมวดค่ า ครุ ภั ณ ฑ์ และสิ่ ง ก่ อ สร้ า งที่ ท าให้ ลั ก ษณะ ปริ ม าณ คุ ณ ภาพ
เปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภา
ท้องถิ่น
-ขอเชิญผูบ้ ริหารท้องถิ่น ชีแ้ จง
นายศราวุ ธ อับ ดุ ล กอเดร์ ยานยา เรีย น ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิก สภาเทศบาลฯ
รองนายกเทศมนตรีฯ
ทุกท่าน กระผม นายศราวุธ อับดุลกอเดร์ ยานยา รองนายกเทศมนตรี

เมืองสะเตงนอก ขอให้ทางกองสาธารณสุข ได้ช้ีแจง
นางไลย์ลา เบ็ญฤทธิ์
นักวิชาการสุขาภิบาลฯ

เรียน ประธานสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ และคณะผู้บริหารฯ
ที่เคารพ ทุกท่าน ดิฉัน นางไลย์ลา เบ็ญฤทธิ์ นักวิชาการสุขาภิบาลฯ
แทน รก.ผู้อานวยการกองสาธารณสุข เช่นเดียวกัน เพื่อให้มคี วามถูกต้อง
ตามคุ ณ ลัก ษณะพื้ นฐานที่ ก าหนด เพื่ อให้งานพั สดุสามารถดาเนินการ
จัดซื้อได้ จึงขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชีแ้ จงงบประมาณ ดังนี้
-รายละเอี ย ดเดิ ม หน้ า 62/119 โต๊ ะ ท างานชนิ ด เหล็ ก จ านวน
11,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ โต๊ะทางานชนิดเหล็ก ขนาด 4 ฟุต
จานวน 2 ตัว ๆ ละ 5,500 บาท ตามรายละเอียดที่เทศบาลกาหนด

ไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยใช้ราคาในท้องถิ่น หรือราคาที่ซ้ือ
ได้อย่างประหยัด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
-เป็ น ไปตามหนั ง สื อ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-เป็ น ไปตามแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น (พ.ศ.2561-2565) หน้ า
ที่ 448 ลาดับที่ 6
/-รายละเอียดใหม่...

-27-รายละเอียดใหม่ หน้า 62/119 โต๊ะทางาน จานวน 11,000 บาท
เพื่ อ จ่ายเป็ น ค่ าจั ด ซื้อ โต๊ ะ ท างาน ขนาด 4 ฟุ ต จ านวน 2 ตั ว ๆ ละ
5,500 บาท ตามรายละเอียดที่เทศบาลกาหนด ไม่มีในราคามาตรฐาน

ครุภั ณ ฑ์ โดยใช้ ราคาในท้ อ งถิ่ น หรือ ราคาที่ ซ้ื อ ได้ อ ย่ า งประหยั ด
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
-เป็ น ไปตามหนั ง สื อ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-เป็ น ไปตามแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น (พ.ศ.2561-2565) หน้ า
ที่ 448 ลาดับที่ 6 ขอบคุณค่ะ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด จะอภิปราย โปรดยกมือ ไม่มี
ประธานสภาเทศบาลฯ
เชิญ เลขานุการสภาฯ
นายมาหะมะรอสีดี อุชะมิ
เลขานุการสภาฯ

องค์ประชุมครบ ต่อไปจะขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด
อนุมัติเห็นชอบ ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชีแ้ จงงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
ส านั ก งาน โต๊ ะท างานชนิ ด เหล็ ก จ านวน 11,000 บาท ของ กอง
สาธารณสุข โปรดยกมือ
ผู้เห็นชอบ คือ
1. นายสุกรี เจ๊ะเงาะ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1
2. นายบากอรี บาเก็ง
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1
3. นายกราซี แวนะลัย
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1
4. นายปฐม ปันสรณะ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2
5. นายบัญชา ศิริ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2
6. นางอุมาพร ใจแผ้ว
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2
7. นายสมชัย หิตานุกูล
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2
8. นายดอเลาะ สะหัดอีตา สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2
9. จ่าสิบเอก วรดร รอดทุกข์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2
10. นายอับดุลเลาะ กาซอ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3
11. นายอิทธินันท์ สาเฮาะ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3
-สมาชิ ก สภาเทศบาลฯ ท่ านใด ไม่ อ นุ มั ติ เห็ น ชอบ ให้ แก้ ไข
เปลีย่ นแปลงคาชีแ้ จงงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
/ หมวดค่าครุภัณฑ์…

-28หมวดค่ า ครุ ภั ณ ฑ์ ประเภทครุ ภั ณ ฑ์ ส านั ก งาน โต๊ ะ ท างานชนิ ด เหล็ ก
จานวน 11,000 บาท ของ กองสาธารณสุข โปรดยกมือ
ผู้ไม่เห็นชอบ คือ
-ไม่มี-งดออกเสียง 1 เสียง
1. นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ ประธานสภาเทศบาลฯ
มติที่ประชุม

-อนุมัติเห็นชอบ
-ไม่อนุมัติเห็นชอบ
-งดออกเสียง

จานวน
จานวน
จานวน

11
1

เสียง
เสียง
เสียง

เป็นอันว่า มติที่ประชุม อนุมัติเห็นชอบ ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคา
ชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 หมวดค่ า
ครุภั ณ ฑ์ ประเภทครุ ภั ณ ฑ์ ส านั ก งาน โต๊ ะ ท างานชนิ ด เหล็ ก จ านวน
11,000 บาท ของกองสาธารณสุข
นายอั บ ดุ ล อาซิ ซ หะยี ปิ ย วงศ์ 5.5 ญั ต ติ เพื่ อ พิ จ ารณาขออนุ มั ติ แ ก้ ไขเปลี่ ย นแปลงค าชี้ แ จง
ประธานสภาเทศบาลฯ
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ -เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ
LED ขาวดาชนิด Network จานวน 8,900 บาท หน่วยงาน กองช่าง
(เอกสารที่ 5) (ผูเ้ สนอญัตติ นายเกษมสันต์ สาแม นายกเทศมนตรี)
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3)
พ.ศ. 2543 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชีแ้ จงงบประมาณรายจ่ายใน
หมวดค่ า ครุ ภั ณ ฑ์ และสิ่ ง ก่ อ สร้ า งที่ ท าให้ ลั ก ษณะ ปริ ม าณ คุ ณ ภาพ
เปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภา
ท้องถิ่น
-ขอเชิญผูบ้ ริหารท้องถิ่น ชีแ้ จง
นายศราวุ ธ อับ ดุ ล กอเดร์ ยานยา เรีย น ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิก สภาเทศบาลฯ
รองนายกเทศมนตรีฯ
ทุกท่าน กระผม นายศราวุธ อับดุลกอเดร์ ยานยา รองนายกเทศมนตรี
เมืองสะเตงนอก ขอให้ทางกองช่าง ได้ชแี้ จง
/นายสสิกร ยีเส็น…

-29นายสสิกร ยีเส็น
หน.ฝ่ายฯ รก.ผอ.กองช่าง

เรียน ประธานสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ และคณะผู้บริหารฯ
ที่เคารพ ทุกท่าน กระผม นายสสิกร ยีเส็น หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและ
ก่อสร้าง รักษาราชการแทน ผู้อานวยการกองช่าง เพื่อให้การดาเนินการ
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถดาเนินการจัดซื้อได้ กองช่าง จึงขอ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชีแ้ จงงบประมาณฯ ดังนี้
-คาชี้แจงเดิม แผนงานเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณ ฑ์
ครุ ภั ณ ฑ์ ค อมพิ ว เตอร์ -เครื่ อ งพิ ม พ์ เ ลเซอร์ หรื อ LED ขาวด า ชนิ ด
Network จานวน 1 เครื่อง งบประมาณ 8,900 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า
จัด ซื้ อ เครื่ อ งพิ ม พ์ เลเซอร์ หรื อ LED ขาวด า ชนิ ด Network จ านวน 1
เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพืน้ ฐาน ดังนี้
-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่นอ้ ยกว่า 1,200 x 1200 dpi
-มีความเร็วในการพิมพ์สาหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 28 หน้า
ต่อนาที (ppm)
-สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
-มีหน่วยความจา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จานวนไม่
น้อยกว่า 1 ช่อง
-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100
Bese-T หรือที่ดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือสามารถใช้งานผ่าน
เครือไร้สาย WIFI (LEEE 802.11b,g,n) ได้
-มีถาดใส่กระดาษได้รวมกัน ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
-สามารถใช้ ไ ด้ กั บ A3, A4, Letter, Legal และ Custom
เป็ น ไปตามบั ญ ชี เกณฑ์ ร าคากลาง และคุ ณ ลั ก ษณะพื้ น ฐานครุ ภั ณ ฑ์
คอมพิวเตอร์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

-เป็ น ไปตามหนั ง สื อ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 1 หน้าที่ 145 ลาดับที่ 66
-คาชี้แจงใหม่ แผนงานเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณ ฑ์
ครุ ภั ณ ฑ์ ค อมพิ ว เตอร์ -เครื่ อ งพิ ม พ์ เ ลเซอร์ หรื อ LED ขาวด า ชนิ ด
Network จ านวน 1 เครื่อง งบประมาณ 8,900 บาท เพื่ อ จ่ ายเป็ น
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดา ชนิด Network จานวน 1
/เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ...

-30เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพืน้ ฐาน ดังนี้
-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่นอ้ ยกว่า 1,200 x 1200 dpi
-มีความเร็วในการพิมพ์สาหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 28 หน้า
ต่อนาที (ppm)
-สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
-มีหน่วยความจา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จานวนไม่
น้อยกว่า 1 ช่อง
-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100
Bese-T หรือที่ดีกว่า จานวนไม่ น้อยกว่า 1 ช่อง หรือสามารถใช้งานผ่าน
เครือไร้สาย WIFI (LEEE 802.11b,g,n) ได้
-มีถาดใส่กระดาษได้รวมกัน ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
-สามารถใช้ ได้ กั บ A4, Letter, Legal และ Custom เป็ น ไป
ตามบัญชีเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพืน้ ฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

-เป็ น ไปตามหนั ง สื อ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 1 หน้าที่ 145 ลาดับที่ 66
แก้ไขตรงที่ใช้ได้กับกระดาษ A3 ออกที่เดียว ขอบคุณครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด จะอภิปราย โปรดยกมือ ไม่มี
ประธานสภาเทศบาลฯ
เชิญ เลขานุการสภาฯ
นายมาหะมะรอสีดี อุชะมิ
เลขานุการสภาฯ

องค์ประชุมครบ ต่อไปจะขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด
อนุมัติเห็นชอบ ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชีแ้ จงงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
คอมพิ ว เตอร์ -เครื่ อ งพิ ม พ์ เ ลเซอร์ หรื อ LED ขาวด าชนิ ด Network
จานวน 8,900 บาท ของ กองช่าง โปรดยกมือ
ผู้เห็นชอบ คือ
1. นายสุกรี เจ๊ะเงาะ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1
2. นายบากอรี บาเก็ง
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1
3. นายกราซี แวนะลัย
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1
/4. นายปฐม ปันสรณะ…

-314. นายปฐม ปันสรณะ
5. นายบัญชา ศิริ
6. นางอุมาพร ใจแผ้ว
7. นายสมชัย หิตานุกูล
8. นายดอเลาะ สะหัดอีตา
9. จ่าสิบเอก วรดร รอดทุกข์
10. นายอับดุลเลาะ กาซอ
11. นายอิทธินันท์ สาเฮาะ

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3

-สมาชิ ก สภาเทศบาลฯ ท่ า นใด ไม่ อ นุ มั ติ เห็ น ชอบ ให้ แ ก้ ไ ข
เปลี่ ย นแปลงค าชี้ แ จงงบประมาณรายจ่ ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.
2564 หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ -เครื่องพิมพ์
เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า ชนิ ด Network จานวน 8,900 บาท ของ
กองช่าง โปรดยกมือ
ผู้ไม่เห็นชอบ คือ
-ไม่มี-งดออกเสียง 1 เสียง
1. นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ ประธานสภาเทศบาลฯ
มติที่ประชุม

-อนุมัติเห็นชอบ
-ไม่อนุมัติเห็นชอบ
-งดออกเสียง

จานวน
จานวน
จานวน

11
1

เสียง
เสียง
เสียง

เป็นอันว่า มติที่ประชุม อนุมัติเห็นชอบ ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคา
ชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 หมวดค่ า
ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ -เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED
ขาวดา ชนิด Network จานวน 8,900 บาท ของ กองช่าง
ระเบียบวาระที่ 6
เรื่อง อื่น ๆ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่ า นใดมี เ รื่ อ ง อื่ น ๆ โปรดยกมื อ
ประธานสภาเทศบาลฯ
เชิญ นางอุมาพร ใจแผ้ว สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2
นางอุมาพร ใจแผ้ว
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2

เรี ย น ท่ านประธานสภาฯ คณะผู้ บ ริ ห ารฯ และสมาชิก สภาเทศบาลฯ
ผูท้ รงเกียรติ และเจ้าหน้าที่ ทุกท่าน ดิฉัน นางอุมาพร ใจแผ้ว สมาชิก
/สภาเทศบาลฯ เขตที่ 2…

-32สภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 ดิฉันมีเรื่องขอชมก่อนนะคะ 3 เรื่อง นะคะ คือ
1. เรื่องจัดระเบียบวาระที่ 5 ที่ได้แจ้งเพื่อรับทราบ คิดว่าจะถาม
ในเรื่องติดตามโครงการต่าง ๆ ที่ได้ดาเนินการมาทั้งหมด ต้องขอชม จาก
การที่เราเคยกันเงินตรงนี้เอาไว้ ปรากฏว่า สามารถดาเนินการได้ทั น ต้อง
ขอชมฝ่ายคณะผู้บริหารฯ และเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ร่วมแรงร่วมใจกัน เพราะ
ดิ ฉั น คิ ด แล้ ว ว่า จะถามโครงการที่ เราได้ กั น เงิน ไว้ 27 โครงการ มี 26
โครงการ ที่ไม่ผ่าน มีแค่โครงการเดียวที่กันเงิน ดิฉันกังวลอยู่ว่าโครงการ
ที่เรากันเงินไว้ 27 โครงการ สามารถดาเนินการให้ กับชาวบ้านได้หรือไม่
แต่ ตอนนี้ได้รับ คาตอบที่ ชัด เจนแล้ ว ที่ว่าสามารถดาเนินการได้ ก่ อหนี้
ผูกพันเรียบร้อย แล้วและทาได้ทันตามวัตถุประสงค์ตั้งแต่แรก และต้องขอ
ชมเจ้าหน้าที่ ที่ทารายละเอียดได้ชัดเจน เป็นชีทเอกสารเพิ่มเติม ดิฉันจะ
ถาม ก็ไม่ต้องถาม ขอชมเป็นเรื่องที่ 1
2. เป็นเรื่องฟีด แบคจากชาวบ้าน เกี่ย วกั บ การจัดงานประเพณี
ลอยกระทง ต้อ งขอชมฝ่ ายคณะผู้บ ริห ารฯ และเจ้ าหน้ าที่ ทุ ก คน ที่ ทุ่ ม
แรงใจ จัดงานลอยกระทงจนลุล่วงไปได้ด้วยดี ได้รับคาชม ดีกว่าปีที่ผ่าน
มา
3. ขอชมเชย เรื่ อ ง การซ่ อ มแซมไฟฟ้ า ถนน พอได้ รั บ แจ้ งปุ๊ บ
เจ้าหน้าที่ก็ออกดาเนินการเลย อาจจะล่าช้าไปบ้าง วัน สองวัน แต่ก็ถือว่า
รวดเร็วกว่าเมื่อก่อนเยอะ ขอชมจริง ๆ จากใจ
ก็มีเรื่องจะแนะนา คณะผูบ้ ริหารฯ ว่าตอนนี้ฤดูฝนเข้ามาอย่างเต็ม
รูปแบบแล้ว อยากให้เร่งเรื่องเกี่ยวกับการขุดลอกคูระบายน้า ตามสายที่
น้าท่วมขังอยู่เป็นประจา ในเขตพืน้ ที่ ที่ดิฉันรับผิดชอบ ก็มีการร้องเรียนมา
อยู่บ้างเหมือนกัน และก็ได้รับความร่วมมือจากท่านรองนายกเทศมนตรี
ผูด้ ูแลกองช่างได้ลงติดตามในพืน้ ที่อย่างใกล้ชิด เช่น ซอยพูนทรัพย์ หมู่ 12
ซึ่งท่ านก าลั งด าเนิ น การแก้ ไขปั ญ หา และลอกคู ถ นนที่ มั น ท่ วมซ้าซาก
อย่างถนนจาเราะ แค่วันก่อนฝนตกมา 5-6 วัน ก็ปิ่มบนถนนเกือบล้นแล้ว
ไหลมาระบายลงคู ห น้ าอนามั ย ไม่ ทั น อยากจะแจ้ งทางนี้ เลยนะคะ ให้
ดาเนินการลอกคูระบายน้า สายที่เป็นปัญ หา ถนนจาเราะทั้งสายทะลุ
ออกข้างอนามัย แถวโรงแรมบีพี ที่ตรง 3 แยกพงษ์เจริญ ตรงนั้นเป็นน้าที่
ระบายไม่ ทั น และอี ก เส้ น ทางหนึ่ ง คื อ ถนนหลั ง วั ด ตรี มิ ต ร ซ.9 หน้ า
อนามัย ซึ่งตอนนีย้ ังติดค้างอยู่ว่าจะให้ท่านลงไปดูพืน้ ที่ เพราะว่าเนื่องจาก
มีการก่อสร้างขึ้นมา มันไปถมคูดินที่มอี ยู่เดิมไว้ ทาให้นามั
้ นเกิดขังอีกแล้ว
/ชาวบ้านตรงนั้นที่...

-33ชาวบ้ านตรงนั้ น ที่ เป็ น พื้ น ที่ น้ าท่ วมขั งซ้ าซากเป็ น ประจ า เขาก็ กั งวลว่ า
น้ามันจะเข้าไป คืออยากแจ้งไว้เท่านี้ ขอบคุณค่ะ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีเรื่อง อื่น ๆ โปรดยกมือ ไม่มี ขอขอบคุณ
ประธานสภาเทศบาลฯ
ทุกท่าน ขอปิดประชุม
มติที่ประชุม

รับทราบ
ปิดประชุม เวลา 14.10 น.

(ลงชื่อ)
ผูบ้ ันทึกรายงานการประชุม
(นายมาหะมะรอสีดี อุชะมิ)
เลขานุการสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก

รายงานการตรวจสอบ
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 (ครั้งที่ 1) ประจาปี 2563
ประชุมเมื่อวันจันทร์ท่ี 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
ของคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
เสนอ สภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
********************
1. ต้นเรื่อง
สภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก ได้มกี ารประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก สมัยประชุม
สามัญ สมัยที่ 4 (ครั้งที่ 1) ประจาปี 2563 เมื่อวันจันทร์ที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
2. ข้อเท็จจริง /ความเห็นของคณะกรรมการฯ
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้กาหนดตรวจสอบรายงานการประชุมสภา
เทศบาลฯ ดังกล่าวข้างต้น เมื่อวันจันทร์ที่ 7 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.30 น. – 16.00 น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก จานวน 33 หน้า แล้ว เห็นว่า ถูกต้อง และครบถ้วนตรง
ตาม 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 สภาเทศบาลเมืองสะเตง
นอก เพื่อดาเนินการต่อไป
(ลงชื่อ)

ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายอับดุลนาเซร์ ฮะ)
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก เขต 1
(ลงชื่อ)

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายสมชัย หิตานุกูล)
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก เขต 2
(ลงชื่อ)

คณะกรรมการตรวจรายงานฯ/เลขานุการ

(นายอับดุลเลาะ กาซอ)
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก เขต 3

การรับรองรายงานการประชุม
-สภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก ได้มมี ติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
สมัยประชุม สามัญ สมัยที่ 4 (ครั้งที่ 1 ) ประจาปี 2563 เมื่อวันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน
พ.ศ. 2563 . แล้ว
ในคราวประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก สมัยประชุม สามัญ สมัยที่ 4 (ครั้งที่ 2 )
ประจาปี 2564 . เมื่อวันที่ 15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563 .

(ลงชื่อ)

ผูร้ ับรองบันทึกรายงานการประชุม

(นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์)
ประธานสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก

