
 

บันทึกข้อความ 
 

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

ที่ ยล ๕๒๙๐๑.๑/ 1    วันท่ี     29   มกราคม   2564 
 

เรื่อง    ขอความรว่มมอืประชาสัมพันธ์รายงานผลการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  สมัยประชุม  

          สามัญ  สมัยที่ 4  (ครั้งที่ 2 )  ประจ าปี  2563 
 

เรยีน   หัวหน้าศูนย์ขอ้มูลข่าวสาร 
 

สิ่งที่สง่มาด้วย       1. ประกาศสภาเทศบาลเมอืงสะเตงนอก  จ านวน    1    ฉบับ 

                         2. รายงานการประชุมสภาฯ    จ านวน    1    ชุด 
     

ตามที่ สภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  ได้เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  สมัย

สามัญ สมัยที่ 4  ประจ าปี  2563  ตั้งแต่วันที่  1 - 30 พฤศจกิายน  ๒๕63  มีก าหนดไม่เกินสามสิบวัน  

และได้ขอขยายเวลาจากผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ออกไปอีก  15 วัน ตั้งแต่วันที่ 1 - 15 ธันวาคม  

2563  ซึ่งได้ด าเนินการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  สมัยสามัญ  สมัยที่ 4 / 2563   (ครั้งที่ 2)  

ไปแล้ว  เมื่อวันที่  15  ธันวาคม  2563  นั้น   
    

                                     ในการนี้  สภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  จึงขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์รายงานผลการ

ประชุมสภาเทศบาลเมอืงสะเตงนอก สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ 4  (ครั้งที่ 2 )  ประจ าปี  2563 ดังกล่าว  

ลงเว็ปไซต์  www.satengnok.go.th  ให้ทราบโดยทั่วกัน  รายละเอียดปรากฏ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี ้
 

  จงึเรียนมาเพื่อพิจารณาด าเนนิการตอ่ไป 

 

 
 

        (นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์) 

    ประธานสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

 

 

 

 

   

 

ประกาศสภาเทศบาลเมอืงสะเตงนอก 

เรื่อง  รายงานผลการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ 4  (ครั้งที่ 2 )  

ประจ าปี  2563 

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

ตามที่ สภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  ได้เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก สมัย

สามัญ สมัยที่ 4  ประจ าปี  2563  ตั้งแต่วันที่  1 - 30 พฤศจกิายน  ๒๕63  มีก าหนดไม่เกินสามสิบวัน  

และได้ขอขยายเวลาจากผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ออกไปอีก  15 วัน ตั้งแต่วันที่ 1 -15 ธันวาคม  

2563  ซึ่งได้ด าเนินการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  สมัยสามัญ  สมัยที่ 4 / 2563  (ครั้งที่ 2)  

ไปแล้ว  เมื่อวันที่  15  ธันวาคม  2563  นั้น   
 

บัดนี้  การประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ 4  (ครั้งที่ 2)  

ประจ าปี  2563  ได้ผ่านการรับรองรายงานการประชุม  ในการประชุมสภาเทศบาลเมือง สะเตงนอก  

สมัยประชุมวิสามัญ  สมัยที่ 1 (ครั้งที่ 1)  ประจ าปี  2564  เมื่อวันที่  29 มกราคม  2564  เป็นที่

เรียบร้อยแลว้   รายละเอียดตามรายงานการประชุมฯ ที่แนบท้ายนี้  
 

จงึประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน  
 

  ประกาศ   ณ  วันที่     29    เดือน  มกราคม  พ.ศ. 2564 

 

      

      (นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์) 

            ประธานสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก 

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4  (ครั้งที่  2)  ประจ าปี  2563 

วันอังคารที่   15   เดือน ธันวาคม   พ.ศ. 2563  เวลา  09.00  น. 

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก 

______________________ 
 

รายชื่อผู้มาประชุม 
 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1. นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ ประธานสภาฯ อับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์  

2. นายอดุลย์   แวโวะ    รองประธานสภาฯ อดุลย์   แวโวะ     

3. นายอับดุลนาเซร์   ฮะ    สมาชิกสภาฯ เขตที่ 1 อับดุลนาเซร์   ฮะ     

4. นายสุกรี   เจ๊ะเงาะ   สมาชิกสภาฯ เขตที่ 1 สุกรี   เจ๊ะเงาะ    

5. นายบากอรี   บาเก็ง สมาชิกสภาฯ เขตที่ 1 บากอรี   บาเก็ง  

6. นายกราซี   แวนะลัย สมาชิกสภาฯ เขตที่ 1 กราซี   แวนะลัย  

7. นายปฐม   ปันสรณะ  สมาชิกสภาฯ เขตที่ 2 ปฐม   ปันสรณะ  

8. นางอุมาพร   ใจแผ้ว สมาชิกสภาฯ เขตที่ 2 อุมาพร   ใจแผ้ว  

9. นายสมชัย   หติานุกูล สมาชิกสภาฯ เขตที่ 2   สมชัย   หติานุกูล  

10. นายดอเลาะ   สะหัดอีต า สมาชิกสภาฯ เขตที่ 2 ดอเลาะ   สะหัดอีต า  

11. จา่สิบเอก วรดร   รอดทุกข์ สมาชิกสภาฯ เขตที่ 2 จา่สิบเอก วรดร  รอดทุกข์  

12. นายอับดุลเลาะ   กาซอ สมาชิกสภาฯ เขตที่ 3 อับดุลเลาะ   กาซอ  

13. นายเพาซี   มะเด็ง สมาชิกสภาฯ เขตที่ 3 เพาซี   มะเด็ง  

14. นายเด๊ะซามัน   ยูโซ๊ะ สมาชิกสภาฯ เขตที่ 3 เด๊ะซามัน   ยูโซ๊ะ  

15. นายมาหะมะรอสีดี   อุชะมิ เลขานุการสภาฯ  มาหะมะรอสีด ี  อุชะม ิ  
 

รายชื่อผู้ไม่มาประชุม 
 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1. นายบัญชา   ศริิ สมาชิกสภาฯ เขตที่ 2 - ลา 

2. นายอิทธินันท์   สาเฮาะ   สมาชิกสภาฯ เขตที่ 3      - ลา 
 

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1. นายเกษมสันต ์  สาแม   นายกเทศมนตรี เกษมสันต ์  สาแม   

2. นายสมาน   หะยีดอปอ รองนายกเทศมนตรี สมาน   หะยีดอปอ   

(มีต่อ...) 



-2- 

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม (ต่อ) 
 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

3. นายศราวุธ อับดลุกอเดร ์  ยานยา รองนายกเทศมนตรี ศราวุธ อับดลุกอเดร์  ยานยา  

4. นายถาวร   นวลปาน  รองนายกเทศมนตรี ถาวร   นวลปาน   

5. นายบพิตร   อนิทราช ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี บพิตร   อนิทราช   

6. นางสาวรอฮานี   จารู     เลขานุการนายกเทศมนตรี รอฮาน ี  จารู      

7. นายอาฮาหมัด   ดือราแม รองปลัดเทศบาล อาฮาหมัด   ดอืราแม  

8. นางนริศรา   สาและ  ผูอ้ านวยการกองคลัง นรศิรา   สาและ  

9. นางสาวอโณทัย   แก้วบรรดิฐ หัวหนา้ฝา่ยการโยธา อโณทัย   แก้วบรรดิฐ  

10. นายธิตวิัฒน์   ดอเลาะ นิตกิร ช านาญการ ธิติวัฒน ์  ดอเลาะ  

11. นางสาวสุกัลยา   สมถวนิช เจ้าพนักงานธุรการ ชง. สุกัลยา   สมถวนิช  

12. นางสาวโนรนีา   กามา นักวิชาการศกึษา ชก. โนรีนา   กามา  

13. นางสาวนิพาตีเมา๊ะ   บันสุรี เจ้าพนักงานธุรการ ปง. นิพาตีเม๊าะ   บันสุรี  

14. นายอิบรอเฮง   สะมะลี นักสันทนาการ ชก. อิบรอเฮง   สะมะลี  
 

หมายเหตุ  ผูม้าประชุม    15 คน  ผูไ้ม่มาประชุม           - คน 

  ผูล้าประชุม    2     คน  ผูเ้ข้าร่วมประชุม          14 คน 
  

นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะมิ  บัดนี้   ถึ งเวลาประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก และ

เลขานุการสภาฯ   มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ  อยู่ในที่ประชุมครบองค์ประชุม ขอเรียน 

เชิญท่านประธานสภาเทศบาลฯ ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการ

ประชุมต่อไป 
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ ์  เรียน  คณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ และ พนักงานเทศบาลฯ

ประธานสภาเทศบาลฯ  ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน กระผม นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ ์  

ประธานสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก   ขอเปิดการประชุมสภาเทศบาล

เมืองสะเตงนอก สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  4 (ครั้งที่  2) ประจ าปี       

พ.ศ. 2563  วันอังคารที่  15  เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2563 เวลา 09.43 น.  

ณ   หอ้งประชุมสภาเทศบาลเมอืงสะเตงนอก 
 

ระเบียบวาระที่  1  เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ ์  1.1  เทศบาลเมืองสะเตงนอก  ได้ประกาศ  เรื่อง  การติดตามและ

ประธานสภาเทศบาลฯ             ประเมินผลแผนการด าเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสะเตงนอก 
 

/ประจ าปีงบประมาณ… 
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ประจ าปีงบประมาณ  2563  เป็นที่เรียบร้อย เมื่อวันที่  9  ธันวาคม    

2563  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ ์   1.2  แนะน าพนักงานเทศบาลฯ ใหม่   

ประธานสภาเทศบาลฯ              เนื่องจาก นายมุกตาร์   มายิ  หัวหนา้ฝา่ยบริหารการศึกษาฯ ไปราชการ  

ขอเชญิ  2  ท่านที่มาได้แนะน าตัว ทีละคน เชิญครับ 
 

นางสาวโนรีนา   กามา  เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

นักวิชาการศกึษา ช านาญการ คณะผูบ้ริหารฯ  หัวหนา้ส่วนราชการ  และผูเ้ข้าร่วมประชุม ทุกท่าน  

ดิฉัน  นางสาวโนรีนา   กามา   ต าแหน่ง  นักวิชาการศึกษา ช านาญการ

โอนย้ายมาจากองค์การบริหารส่วนต าบลกอตอตือระ  อ าเภอรามัน

จังหวัดยะลา  เมื่อวันที่  2 ตุลาคม  2563  ดิฉันจะขอปฏิบัติงานด้าน

การศกึษาอย่างดทีี่สุด ขอบคุณค่ะ 
 

นางสาวนิพาตีเมา๊ะ  บันสุรี เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  

เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน คณะผูบ้ริหารฯ  หัวหนา้ส่วนราชการ  และผูเ้ข้าร่วมประชุม ทุกท่าน  

ดิฉัน  นางสาวนิพาตี เม๊าะ  บันสุรี  ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการ 

ปฏิบัติงาน   โอนย้ายมาจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส  เมื่อ

วันที่  1  ธันวาคม  2563  สังกัด ส านักปลัดค่ะ ขอบคุณค่ะ 
 

มติท่ีประชุม   รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 2  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมือง  

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์ สะ เต งนอก   สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่   4 / 2563 (ครั้งที่  1)

ประธานสภาเทศบาลฯ  เมื่อวันจันทร์ที่  30  กันยายน  2563  ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาล

    เมืองสะเตงนอก 

      -ตามเอกสารส าเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลเมอืงสะเตงนอก    

สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  4  (ครั้งที่  1)  ประจ าปี  พ.ศ. 2563  เมื่อวันที่  

30  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563  ซึ่งเจ้าหน้าที่  ได้จัดส่งให้ท่าน

สมาชิกก่อนการประชุมล่วงหน้าแล้ว เพื่อให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ได้

ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย

ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. 2547  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2)  

พ.ศ. 2554  หมวด  2  การประชุม  ข้อ 33  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่าน

ใด  มีขอ้แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรอืเพิ่มเติม รายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  
 

/โปรดยกมอื เชญิ... 
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โปรดยกมอื เชญิ  นางอุมาพร  ใจแผ้ว  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 ครับ  

นางอุมาพร   ใจแผ้ว    เรียน  ท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ 

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2  ผูท้รงเกียรติ และเจ้าหนา้ที่ ทุกท่าน  ดิฉัน นางอุมาพร   ใจแผ้ว  สมาชิก 

สภาเทศบาลฯ เขตที่ 2  ดิฉันขอแก้ไขเพิ่มเติมข้อความหน้าที่ 32 ต่อจาก

ประโยค กันเงิน 27 โครงการ “มี 26 โครงการ ที่ไม่ผ่าน” ขอบคุณค่ะ 
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด  มีข้อแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติม 

ประธานสภาเทศบาลฯ  รายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  โปรดยกมอื  ถ้าไม่มี  เชิญเลขานุการสภาฯ 
 

นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะมิ องค์ประชุมครบ ต่อไปจะขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภา

เลขานุการสภาฯ   เทศบาลฯ ท่านใด รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมอืงสะเตงนอก   

สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  4 /2563 (ครั้งที่  1)  เมื่อวันจันทร์ที่  30 

พฤศจิกายน  2563  โปรดยกมือ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด ไม่

รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งดังกล่าว  โปรดยกมอื ไม่มี 
 

มติท่ีประชุม   -ให้การรับรอง ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ 
 

ถือว่า ที่ประชุมมีมติ  ให้การรับรองรายงานการประชุมสภา

เทศบาลเมืองสะเตงนอก  สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 /2563 (ครั้งที่ 1)  

เมื่อวันจันทร์ที่  30  พฤศจกิายน  2563  
  

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่อง  กระทู้ถาม 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์ -ไม่ม ี 

ประธานสภาเทศบาลฯ  
            

มติท่ีประชุม   รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่อง ที่คณะกรรมการสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก ตั้งข้ึนพิจารณา 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์ แล้วเสร็จ 

ประธานสภาเทศบาลฯ  -ไม่มี    
 

มติท่ีประชุม   รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่อง ญัตติที่เสนอใหม่ 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์ 5.1  ญัตติ เพื่อพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม จ านวน  3,943,936 บาท 

ประธานสภาเทศบาล                          ในการก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก ของโรงเรียนอนุบาลพงบูโล๊ะ  สังกัด 

/ เทศบาลเมอืงสะเตงนอก… 
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เทศบาลเมอืงสะเตงนอก  กรณี  ยกเว้นการปฏิบัติ ตามระเบียบกระทรวง 

มหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงนิ  การฝากเงนิ  การเก็บ

รักษาเงิน  และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 

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

                                (ผูเ้สนอญัตติ  นายเกษมสันต์   สาแม  นายกเทศมนตร)ี     

    -ขอเชญิผูบ้ริหารฯ ช้ีแจง  
 

นายเกษมสันต ์ สาแม  เรียน  ประธานสภาเทศบาลฯ ที่ เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ       

นายกเทศมนตรีฯ  ทุกท่าน กระผม นายเกษมสันต ์ สาแม   นายกเทศมนตรีเมอืงสะเตงนอก   

    รายละเอียด ตามเอกสารที่ 2   

ความเป็นมา  

ตามที่ เทศบาลเมืองสะเตงนอก  ได้ท าสัญญาจ้าง หจก.ซันชาย 

โยธากิจ ในการก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก  200  คน  8  ห้องเรียน  

แบบตอกเสาเข็ม โรงเรียนพงบูโล๊ะ  สังกัด เทศบาลเมืองสะเตงนอก  ตาม

สัญญาจ้างที่ 15/2562 ลงวันที่  12  กรกฎาคม  2562  และสัญญาจ้าง 

(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1)  ลงวันที่  24 กรกฎาคม  2563  โดยใช้เงิน

อุดหนุนเฉพาะกิจกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปีงบประมาณ  2562  

วงเงินค่าก่อสร้าง  6,162,000  บาท ก าหนดช าระค่าก่อสร้าง จ านวน  5 

งวด โดยได้ด าเนินการเบิกจ่ายไปแล้ว จ านวน  2  งวด  รวมเป็นเงิ น  

2,218,464  บาท ยังคงค้างอกี  3 งวด เป็นจ านวนเงิน  3,943,936  บาท 

ข้อเท็จจริง 

เนื่องจาก ระยะเวลาสิ้นสุดสัญญาก่อสร้าง  ก าหนดแล้วเสร็จ 

วันที่  20 พฤศจิกายน  2563 ซึ่งเป็นระยะเวลาหลังวันที่  30  กันยายน  

2563  จึงท าให้งบประมาณค่าก่อสร้างที่เหลือถูกพับไป โดยผลของ

พระราชบัญญัติ วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 มาตรา 55 

     ระเบียบกฎหมาย 

                    -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วย วิธกีาร  รับเงิน  การเบิก 

จ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงิน ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561  

ข้อ 89  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับ

อนุมัตจิากสภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไข ดังตอ่ไปนี้  

                     (๑) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กร  

          ปกครองสว่นท้องถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับ ด้านการบริการชุมชนและสังคม หรอื 
/กิจการท่ีเป็นการเพิ่มพูน... 
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          กิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรอื   

          กิจการที่จัดท าเพื่อบ าบัดความเดือดรอ้นของประชาชน ทั้งนี ้ต้องเป็นไป  

          ตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น หรอืตามที่กฎหมาย  

          ก าหนด  

                      (๒) ได้สง่เงนิสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครอง 

          ส่วนท้องถิ่น แตล่ะประเภท ตามระเบียบแล้ว หนา้ 14  เล่ม 135 ตอน  

         พิเศษ 323 ง ราชกิจจานุเบกษา 18  ธันวาคม  2561  

                      (3) ให้กันเงินสะสมส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่นอ้ย  

         กว่าสามเดือนและกันไว้อกีร้อยละสิบของงบประมาณรายจา่ยประจ าปี นั้น  

         เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน และกรณี ที่มสีาธารณภัยเกิดขึ้น 

                      (4) เมื่อได้รับอนุมัติใหใ้ช้จ่ายเงนิสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วน 

         ท้องถิ่น ต้องด าเนนิการ ก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิน้ ภายในระยะเวลาไม่เกิน  

         หนึ่งปีถัดไป หากไม่ด าเนินการภายในระยะเวลา ที่ก าหนดให้การใชจ้า่ยเงนิ 

         สะสม นั้นเป็นอันพับไป  ทั้งนี ้ให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น ใช้จ่ายเงนิ  

         สะสม โดยค านึงถึงฐานะการเงนิการคลัง ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น   

         และเสถียรภาพในระยะยาว   

                      ประเด็นขออนุมัติต่อสภาเทศบาลฯ 

           เนื่องจาก ผูว้่าราชการจังหวัดยะลา ได้อนุมัติให้ ยกเว้น การ 

         ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธกีารรับเงิน การเบิก 

                                         จ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงิน ขององค์กร 

                                         ปกครองส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ. 2547  แก้ไขเพิ่มเตมิถงึ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561   

                                         ข้อ 89 (1) และตามหนังสือจังหวัดยะลา ที่ ยล 0023.4/ 21282 ลงวันที่  2 

                                        ธันวาคม 2563 โดยจะต้องขออนุมัตติ่อสภาเทศบาลฯ เพื่อจา่ยขาดเงิน 

                                        สะสมคา่ก่อสร้างที่ยังคงค้าง จ านวน 3,943,966 บาท 

            โดยขอรายงานให้สภาเทศบาลฯ รับทราบข้อมูลเงนิสะสมของ 

          เทศบาลฯ  ประกอบการพิจารณาอนุมัตจิา่ยขาดเงินสะสม ดังนี้ 

-ยอดเงนิสะสม  ณ ปัจจุบัน หลังจากตรวจสอบยอดเงนิ และหักเงินสะสม 

ที่จะต้องสง่ฝาก ก.ส.ท.หรอื ก.ส.อ. แล้ว    จ านวน    31,449,149.44 

          -ส ารองเงนิสะสมที่อนุมัติแล้ว แตย่ังไม่ได้ด าเนินการ หรอือยู่ระหว่าง 

          ด าเนนิการและยังไม่ได้เบิกเบิกจ่าย    จ านวน     3,292,000.00  

         -คงเหลือเงินสะสมที่น าไปใช้ได้ ณ  ปัจจุบัน  จ านวน   28,157,149.44 

                                       -ส ารองงบบุคลากร (ประมาณ 3 เดือน)     จ านวน   12,196,482.75 
 

/-เงินสะสมคงเหลอื... 



-7- 
 

         -เงินสะสมคงเหลือ       จ านวน   15,960,666.69     

         -ส ารองกรณีสาธารณภัย 10%       จ านวน     2,000.000.00 
 

คงเหลือเงนิสะสมที่น าไปใช้จ่ายได้   จ านวน    13,960,666.69 
 

 รายละเอียดเพิ่มเติมจะขอใหป้ลัดฯ ได้ช้ีแจง 
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์ เ ชิญ ปลัด/เลขานุการสภาฯ   

ประธานสภาเทศบาลฯ   
  

นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะมิ เรียน  ท่านประธานสภาฯ  คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ 

ปลัด/เลขานุการสภาฯ     หัวหนา้ส่วนราชการ และเจ้าหนา้ที่ทุกท่าน  สบืเนื่องมาจากตามที่ ท่าน 

นายกเทศมนตรี ได้แถลงต่อประธานสภาฯไปแล้วนะครับ ในความเป็นมา 

ข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย และข้อที่ขออนุมัติเสนอต่อสภาฯ ส าหรับเรื่องนี้

ทางเทศบาลฯก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ เนื่องจากว่า เป็นกรณีเทศบาลฯเป็นหนี้

เอกชนผู้สร้างอาคาร ซึ่งทางกระทรวงมหาดไทย ก็ได้ท าหนังสือมาเพื่อ

แจ้งแนวทางปฏิบัติให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั่วประเทศ รวมทั้ง

ส่วนราชการอื่นด้วย กรณีที่ พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณของ

รัฐบาล ซึ่งวิธีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ก าหนดไว้ในมาตรา 55  ว่ากรณีที่

เบิกจา่ยไม่ทันภายในวันที่ 30 กันยายน งบประมาณตกเป็นพับ ตกเป็นพับ

หมายความว่า  ตกไปเป็นของแผ่นดินทุกโครงการ ซึ่งก็ประสบปัญหากัน

ทั่วประเทศ เนื่องจากว่า วิธีการทางงบประมาณ ฉบับนี้ ไม่ได้เขียนบท

เฉพาะกาลไว้ ในกรณีที่มีหนี้ผูกพันอยู่ก่อน ดังนั้น ตั้งแต่ปีงบประมาณ 61 

เป็นต้นมา  ปีงบประมาณ 62  จะท าให้งบประมาณตกเป็นพับหมดเลย ซึ่ง

ก็มีประสบปัญหาหลายแห่ง เทศบาลนครยะลา ก็หลายสิบล้าน ตอนที่

ท่านประธานสภาฯไปประชุมสันนิบาตเทศบาล ก็หลายแห่งเกือบร้อยล้าน 

ที่ตกเป็นพับไป ทีนี้ ในแนวทางปฏิบัติของท้องถิ่นทั่ วประเทศ ทาง

กระทรวงมหาดไทย ได้ท าหนังสือฉบับหนึ่ง ซึ่งได้แจกให้แก่ท่านสมาชิกฯ

ทุกท่าน ได้อ่านแล้ว เป็นหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 

0808.2 /ว 3410 ลงวันที่  4  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563 เป็นหนังสือ ด่วน

ที่สุดนะครับ แจ้งแนวทางปฏิบัติให้ท้องถิ่นแก้ไขปัญหา โดยให้ท้องถิ่น 

ประการแรกให้โอนงบประมาณที่เหลือจ่ายเท่าที่มี โอนไปตั้งจ่ายเป็น

รายการจ่ายหนี้  ประการที่สองกรณีที่ยังไม่ทราบเงินเหลือจ่าย ต้น

ปีงบประมาณ เหมอืนเราน่ี ก็ใหท้ าหนังสือตกลงกับผูว้่าราชการจังหวัด 
 

/ยะลา เพื่อยกเว้น... 
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ยะลา เพื่อยกเว้น การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย กรณีจะจ่าย

ขาดเงินสะสม ก็ต้องขออนุมัติต่อสภาฯ ซึ่งมันมีเงื่อนไข ทั้งหมด  4 ข้อ 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฉบับแก้ไข ข้อ 89 มีเงื่อนไขทั้งหมด 4 ข้อ 

โดยเฉพาะเงื่อนไขข้อที่ส าคัญที่สุด คือ   (1) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่ง

อยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับ ด้านการ

บริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ของ องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ กิจการที่จัดท าเพื่อบ าบัดความเดือดร้อนของ

ประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไป ตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น หรอืตามที่กฎหมายก าหนด  

           ซึ่งกรณี จ่ายหนี้อาคารเรียนไม่เข้า (1) จึงต้องให้ผู้ว่าราชการ

จังหวัดยะลาเป็นผู้อนุมัติให้ยกเว้น ซึ่งได้น าเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัด

ยะลา ท่านก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ รบีด าเนินการใหก้ับท้องถิ่น ที่ประสบปัญหานี้

รวมทั้งเทศบาลนครยะลาด้วย เมื่อได้ท าหนังสือถึงผูว้่าฯแล้ว ท่านผู้ว่าฯ ก็

ได้อนุมัติให้ยกเว้น ระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ ข้อ 89 (1) ครับ ตาม

หนังสือที่ได้แจกให้ท่านสมาชิกฯ แล้วอยู่หน้าแรกนะครับ ของระเบียบ

วาระการประชุมนะครับ ตามหนังสือจังหวัดยะลา ที่ ยล 0023.4/ 21282  

ลงวันที่  2  ธันวาคม  พ.ศ. 2563 นะครับ เรื่อง ขอยกเว้น   การปฏิบัติ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  

การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2547  โดยเนื้อหาหนังสือฉบับนี้ ผู้ว่าฯ ได้อนุมัติให้ยกเว้น

การปฏิบัติตามระเบียบฯ ได้  แต่ก็ต้องเข้าสู่สภาฯ พิจารณาอนุมัติ อีกครั้ง

หนึ่งนะครับ  ซึ่งท่านผู้ว่าฯ ก็รับทราบดีว่า สมัยประชุมสภาฯ ของเรานั้น

สิ้นสุดเมื่อวันที่  30  พฤศจิกายน  2563 ซึ่งท่านประธานสภาฯ ก็ได้ท า

หนังสือเสนอต่อผู้ว่าฯ เพื่อขยายเวลาสมัยประชุมออกไปอีก 15 วัน ตั้งแต่

วันที่ 1 – 15 ธันวาคม  2563 คอื สมัยประชุมเรา 1 – 30 พฤศจิกายน  ขอ

ขยายไปอีก 15  วัน คือ ตั้งแต่วันที่ 1 – 15 ธันวาคม  2563  ซึ่งวันนี้ท่าน

ประธานสภาฯ ก็ได้เรียกประชุมสภาฯ ตามที่ขยายเวลานี่คือ ความเป็นมา  

ขออนุญาตชีแ้จงเท่านี้นะครับ 
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์ ขอบคุณครับ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีข้ออภิปราย  

ประธานสภาเทศบาลฯ ระเบียบที่  5.1  โปรดยกมอื  เชญิ นายปฐม  ปันสรณะ  สมาชิกสภา 

เทศบาลฯ เขต 2 
 

/นายปฐม  ปันสรณะ... 
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นายปฐม  ปันสรณะ  เรียน  ท่านประธานสภาฯ  คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ 

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2  ผูท้รงเกียรติ และเจ้าหน้าที่ ทุกท่าน  กระผม นายปฐม  ปันสรณะ สมาชิก 

สภาเทศบาลฯ เขตที่ 2  ผมมีข้อสงสัยอยากจะถามว่า  ผู้รับเหมาในพื้นที่

ต าบลสะเตงนอกนี้ ผู้บริหารฯ ท าสัญญากับบริษัทเรียบร้อยหรือไม่ 

อย่างเช่น ซอยปะจูรง ซอยนี้นะครับมีผู้รอ้งเรียนมามาก 
     

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์ เ ชิญ นายอับดุลนาเซร์    ฮะ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1  

ประธานสภาเทศบาลฯ   
 

นายอับดุลนาเซร์   ฮะ  เรียน ท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ 

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1  ผูท้รงเกียรติ และเจ้าหนา้ที่ ทุกท่าน  กระผม นายอับดุลนาเซร์  ฮะ  

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1  กระผม ขออนุญาตประท้วง ผูอ้ภปิราย 

ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2  เพราะว่า ตอนนีเ้ป็นญัตติ เพื่อพิจารณา

ขออนุมัตเิงินงบประมาณนะครับ ยังไม่ถึงญัตติของที่ว่า ท่านสมาชิกฯ

อภปิรายอยู่นะครับ ขอบคุณครับ 
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์ เนื่องจากมีผู้ประท้วง เชิญ นายปฐม  ปันสรณะ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  

ประธานสภาเทศบาลฯ  เขต 2 
 

นายปฐม  ปันสรณะ  เรียน  ท่านประธานสภาฯ  คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ 

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2  ผูท้รงเกียรติ และเจ้าหน้าที่ ทุกท่าน  กระผม นายปฐม  ปันสรณะ สมาชิก 

    สภาเทศบาลฯ เขตที่ 2  ขออภัย ขอถอนครับ  
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีข้ออภิปราย  ระเบียบที่  5.1   

ประธานสภาเทศบาลฯ  โปรดยกมอื  เชญิ นายสุกรี   เจ๊ะเงาะ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
 

นายสุกรี   เจ๊ะเงาะ  เรียน  ท่านประธานสภาฯ  คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ 

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1  ผูท้รงเกียรติ และเจ้าหนา้ที่ ทุกท่าน  กระผม นายสุกรี   เจ๊ะเงาะ  สมาชิก 

สภาเทศบาลฯ เขตที่ 1  ส าหรับญัตติเพื่อพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม 

จ านวน  3,943,936 บาท คือ จะขอจ่ายหนี้ ว่าง่าย ๆ   ผมเสียดายจริง ๆ   กับ

งบประมาณหลวงที่ เขาส่งมาแล้ว  6 ล้านกว่าบาท  เรารักษากันไม่ได้ ท่านเอา

ผู้รับเหมาที่ไหนมา หจก.  ซันชาย อะไรเนี่ย  เป็นผู้รับเหมาระดับไหน ท าไมเขาไม่ได้

มอง เวลาท าสัญญาเขาไม่ได้มองเวลาท างานด้วยหรอื เวลาปีกว่า ถ้าคุณไม่สามารถ

ที่จะสร้างอาคารนี่ได้ คุณไม่ต้องรับก็ได้ นะครับ ผมขอถามว่า ที่ติดหนี้ไปน่ะ เป็น

ความผดิของใคร ของ ผูร้ับเหมา หรอืของผูบ้ริหารฯ   ที่อนุมัตติามสัญญาให ้หจก.  
 

/ซันชาย โยธากิจ... 
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ซันชาย โยธากิจ รับเหมาก่อสร้าง เสียดายครับ เงินเกือบ   4  ล้าน แล้วมันเงินใน

กระปุกของเทศบาลฯ ของเราด้วย  คือ รักษาเงิน  4  ล้านไว้ไม่ได้ คุณบริหารอะไรบ้าง

วัน ๆ  คุณท าอะไรบ้าง เสียดายจริง ๆ  ครับ ท่านประธานฯ ครับ เงิน  4  ล้านกว่าบาท

นี่เราสามารถน าไปแก้ปัญหา ในเทศบาลฯ ได้เยอะแยะนะครับ  แล้วมาอ้างเอกสารจาก

ผูว้่าฯ  การอนุมัตจิา่ยขาดเงนิสะสมอยู่ในสภาฯ เราครับ  ผูว้่าฯ  แค่แนะน าทาง แค่นัน้ 

เองครับ  ขอแค่นี้ครับ  ขอบคุณครับ 
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด  มีข้ออภิปราย  โปรดยกมอื 

ประธานสภาเทศบาลฯ  เชญิ นางอุมาพร   ใจแผว้  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
 

นางอุมาพร   ใจแผ้ว    เรียน  ท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ 

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2  ผูท้รงเกียรติ และเจ้าหนา้ที่ ทุกท่าน  ดิฉัน นางอุมาพร   ใจแผ้ว  สมาชิก 

สภาเทศบาลฯ เขตที่ 2  ดิฉันมีข้อสงสัยอยากจะซักถามประโยคหนึ่งค่ะว่า 

ตามระเบียบที่ว่างบประมาณที่เป็นอุดหนุนเฉพาะกิจ ต้องถูกพับไปโดย   

มีผลตามกฎหมาย งบประมาณที่พับไป สว่นที่เป็นยอดงบประมาณนีม้ันจะ

ไปอยู่ตรงไหนของเรา อยู่ในเงนิสะสม หรือกลับเข้าหลวง ขอถามแค่นี้ก่อน

ค่ะ ขอบคุณค่ะ 
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์ เ ชิญ เลขานุการสภาฯ   

ประธานสภาเทศบาลฯ   
  

นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะมิ เป็นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่อยู่ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ซึ่งแต่ละ

ปลัด/เลขานุการสภาฯ  งวดเราตอ้งวางเบิกที่จังหวัด อยู่ที่กรมฯ เป็นงบประมาณของรัฐบาล และ 

กรมก็ต้องส่งคืนกลับไปยังกระทรวงการคลังจ านวนนี้  ค าว่าตกเป็นพับก็

คือพับคืนไปยังเจ้าของกลับไปยัง เจ้าของงบประมาณ  คือส านัก

งบประมาณ ก็ไม่มีใครคาดคิดว่าพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณของ

รัฐบาล เป็นวิธีการท างบประมาณของรัฐบาล เข้าสภาฯ ออกเป็น

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ซึ่งในมาตรา 55 ก็ไม่ได้มี

การยกเว้นอะไรเลยเมื่อเบิกไม่ทันภายใน 30 กันยายน  ก็ตกเป็นพับ คือ

ปีงบประมาณ  61, 62, 63, 64, 65, 66 ไปข้างหน้าถ้าเป็นแบบนี้อีก แต่

เดิมมันไม่มีปัญหา พระราชบัญญัติฉบับเดิม ๆ มันไม่มปีัญหา กรณี ก่อหนี้

ผูกพันก็ถือว่ารัฐเป็นหนี้เอกชน เมื่อกฎหมายระดับพระราชบัญญัติ เขียน

ไว้อย่างงั้น มันก็หนีไม่ได้ก็ต้องตกเป็นพับ เป็นกันเกือบทั่วประเทศนะครับ 

เพราะวิธีปฏิบัติเดิมๆเมื่อเป็นหนี้แล้วสามารถกันเงินได้ตลอด ขอบคุณครับ 
 

/นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์... 
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นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์ เ ชิญ นายกเทศมนตรีฯ    

ประธานสภาเทศบาลฯ   
 

นายเกษมสันต ์ สาแม  เรียน  ประธานสภาเทศบาลฯ ที่ เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ       

นายกเทศมนตรีฯ  ทุกท่าน กระผม นายเกษมสันต ์ สาแม   นายกเทศมนตรีเมอืงสะเตงนอก  

ขออนุญาตเพิ่มเติม เรื่องของอาคารเรียนเด็กเล็ก 200 คน  8 ห้องเรียน

ของโรงเรียนพงบูโล๊ะ ไม่ใช้งบประมาณเราเลยทีเดียว ซึ่งงบประมาณส่วน

นี้คณะผม ได้ร่วมกับกองการศึกษาท า ของบประมาณจากกรมส่งเสริมฯ 

และได้รับมา 6 ล้านกว่า มีแบบแปลนอาคารเรียนด้วย 200 คน  8 

ห้องเรียนไม่ใช่งบประมาณของเทศบาลฯ  คณะผู้บริหารฯ เทศบาลเมือง

สะเตงนอก ท าโครงการของบประมาณการก่อสร้างจากกรมส่งเสริมฯ ใน

การก่อสร้างอาคารเรียนของพงบูโล๊ะ ขอมา 6 ล้านกว่า แล้วเราก็ท าได้

เท่าที่เราท า ก็อย่างที่ปลัดน าเรียนว่า ประสบกันทั่วประเทศไทย ไม่นึกไม่

ฝัน อยู่ ๆ ถูกพับไป ก็เลยเป็นที่มาของการขออนุมัติจากผู้ว่าฯ ซึ่งผู้ว่าฯ ก็

อนุมัติแล้ว เพื่อให้มันเรียบร้อยสมบูรณ์ครับ ก็ขอให้ผ่านสภาฯสะเตงนอก

ด้วย ในส่วนนี้ ส่วนของคณะผมก็ไม่ได้ติดใจอะไร ก็ตรงไปตรงมา ที่ผ่าน

มา หน้าที่ของเราคือ พัฒนา ซึ่งผมก็พัฒนามาตลอด เรื่องศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กจากเดิมอาศัยชายคาโรงเรียนเบอร์เส้ง จากเดิมอาศัยชายคาบ้าน   

พงบูโล๊ะ ทุกวันนี้ จาก 2 มาเป็น 6 ประเดี๋ยวช่วงบ่าย 2 ก็ต้องไปร่วม

ประชุมกับศูนย์เด็กตรีมิตร เพราะเราตั้งใจมุ่งมั่นในการพัฒนาคน พัฒนา

คุณภาพชีวิตของเด็ก ก็เลยเป็นที่มาที่พวกเรารับรู้ ไม่ได้ติดใจอะไร ในการ

ขอกรมส่งเสริมฯ และก็ ได้มา 6 ล้านกว่า อย่างน้อยเรา เกิดความ

ภาคภูมิใจ ได้มาแล้วของเขา 2 ล้านกว่า บวกกับของเราอีก 4 ล้านกว่า 

เป็น 6 ล้านกว่า แล้วแต่จะมอง ถ้ามองแล้วว่าดีก็ดีไป แต่ถ้ามองการเมือง

มองว่าด้านเล็กมันก็เล็กไป ก็ไม่ว่ากันก็น าเสนอสภาฯ รายละเอียดปลัด

น่าจะรู้ดีที่สุด ไปร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด หารือหลาย ๆ ปัญหา เต็มที่ 

ขอน าเรียนเท่านี ้ขอขอบคุณครับ 
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีข้ออภิปราย  โปรดยกมอื ไม่มี  

ประธานสภาเทศบาลฯ  เ ชิญ เลขานุการสภาฯ   
  

นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะมิ องค์ประชุมครบ จะขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด อนุมัติ

เลขานุการสภาฯ   เห็นชอบให้จา่ยขาดเงินสะสม จ านวน   3,943,936  บาท  โปรดยกมอื 

      

/ผูเ้ห็นชอบ คือ... 
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ผู้เห็นชอบ คือ 

1.  นายอับดุลนาเซร์   ฮะ   สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 

2.  นายบากอรี   บาเก็ง  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1   

3.  นางอุมาพร   ใจแผ้ว  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 

4.  นายสมชัย    หติานุกูล สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 

5.  จ่าสิบเอก วรดร   รอดทุกข์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 

6.  นายเพาซี   มะเด็ง  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 

 

-สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด ไม่อนุมัติหรือไม่เห็นชอบให้จ่าย

ขาดเงินสะสม จ านวน   3,943,936  บาท  โปรดยกมอื  
 

ผู้ไม่เห็นชอบ คือ 

1.  นายสุกรี เจ๊ะเงาะ   สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 

2.  นายกราซี    แวนะลัย สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1.      

3.  นายปฐม    ปันสรณะ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 

4.  นายดอเลาะ   สะหัดอีต า สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2   

5.  นายอับดุลเลาะ  กาซอ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 

6.  นายเด๊ะซามัน   ยูโซ๊ะ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3  

7.  นายอดุลย์   แวโวะ   สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 
 

    ผู้งดออกเสียง คือ 

     1.  นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ ์  ประธานสภาเทศบาลฯ 
   

มติท่ีประชุม   -อนุมัติเห็นชอบ  จ านวน     6     เสียง 

    -ไม่อนุมัติเห็นชอบ  จ านวน     7     เสียง 

    -งดออกเสียง   จ านวน     1     เสียง 
  

เป็นอันว่า มติที่ประชุม ไม่อนุมัติเห็นชอบ ให้จ่ายขาดเงินสะสม 

จ านวน   3,943,936  บาท 
   

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์ 5.2  ญัตต ิ เพื่อพิจารณาขออนุมัติโอนเงนิงบประมาณรายจ่าย

ประธานสภาเทศบาลฯ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  

แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

การศึกษา  งบลงทุน  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  จ านวน  3  รายการ 

หนว่ยงาน  กองการศกึษา  (เอกสารที่  3)  

/(ผูเ้สนอญัตติ... 
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(ผูเ้สนอญัตติ  นายเกษมสันต์   สาแม   นายกเทศมนตรี)   
 

5.2.1 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In One จ านวน 5 เครื่อง ๆ ละ  17,000 

บาท  เป็นเงิน   85,000  บาท 

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ

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

พ.ศ. 2543  หมวด 4  การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27  

การโอนเงินงบประมาณรายจา่ยในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 

ที่ท าให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน หรอืโอนไปตั้งจา่ยเป็นรายการ

ใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

     -ขอเชญิผูบ้ริหารฯ ชีแ้จง 
 

นายเกษมสันต ์ สาแม  เรียน  ประธานสภาเทศบาลฯ ที่ เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ       

นายกเทศมนตรีฯ  ทุกท่าน  กระผม นายเกษมสันต ์ สาแม   นายกเทศมนตรีเมอืงสะเตงนอก   

    ตามเอกสารที่ 3   ด้วยกองการศกึษา ได้จัดใหม้ีศูนย์สร้างสรรค์หรรษา  

    เพื่อให้บริการความรู้ และนันทนาการ แก่เด็กและเยาวชนในพืน้ที่ ต าบล   

สะเตงนอก ประกอบด้วยการให้บริการหนังสืออ่านเล่น ของเล่นเสริม

พัฒนาการและช่องทางในการเรียนรู้สื่อออนไลน์ต่าง ๆ แต่การให้บริการ

ศูนย์ฯ ยังขาดอุปกรณ์เทคโนโลยีสื่อสารที่สามารถให้บริการเด็กในการ

สืบค้นข้อมูลออนไลน์  และการให้บริการการพิมพ์   บันทึกข้อมูล

ประกอบการเรียนรู้ ค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) และเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน

ของเจ้าหน้าที่ สังกัดกองการศึกษา จึงจ าเป็นต้องพัฒนาศักยภาพการ

ให้บริการศูนย์ฯ โดยการเตรียมความพร้อมด้านอุปกรณ์ เทคโนโลยี

สารสนเทศ จึงจ าเป็นต้องโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564  ไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปี งบประมาณ  พ.ศ. 2564   แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

การศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  งบลงทุน  ครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์  5.2.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One จ านวน 5 เครื่อง ๆ 

ละ 17,000 บาท  เป็นเงิน   85,000  บาท   ดังนี้ 
     

โอนลด   จากแผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกับการศึกษา  งบบุคลากร  หมวดเงินเดือน   ประเภทเงินเดือน

พนักงาน  ดังนี้   

/งบประมาณอนุมัติ... 
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     งบประมาณอนุมัติ        1,477,280.00     บาท  

     งบประมาณก่อนโอน          1,302,444.15     บาท 

     งบประมาณที่โอน         85,000.00     บาท   

     งบประมาณหลังโอน       1,217,444.15 บาท 
 

โอนเพิ่ม   ในแผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกับการศึกษา  งบลงทุน  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  5.2 .1 เครื่อง

คอมพิวเตอร์ All In One จ านวน 5 เครื่อง ๆ ละ 17,000 บาท  เป็นเงิน   

85,000  บาท คุณลักษณะ เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ

พืน้ฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ดังนี้       

 งบประมาณอนุมัติ          00.00      บาท  

     งบประมาณก่อนโอน        00.00      บาท 

     งบประมาณที่โอน  85,000.00      บาท 

งบประมาณหลังโอน           85,000.00      บาท 
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีข้ออภิปราย   โปรดยกมอื  ไม่มี  

ประธานสภาเทศบาลฯ  เ ชิญ เลขานุการสภาฯ   
 

นายมาหะมะรอสีดี   อุชะมิ องค์ประชุมครบ จะขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด อนุมัติ

เลขานุการสภาฯ   เห็นชอบให้โอนเงนิงบประมาณรายจา่ย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  งบลงทุน  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  

5.2.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One จ านวน 5 เครื่อง ๆ ละ 17,000 บาท  

เป็นเงิน   85,000  บาท  โปรดยกมอื 
 

ผู้เห็นชอบ คือ 

1.  นายสุกรี เจ๊ะเงาะ   สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 

2.  นายกราซี    แวนะลัย สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1       

3.  นายบากอรี   บาเก็ง  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 

4.  นายสมชัย    หติานุกูล สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 

5.  นายดอเลาะ   สะหัดอีต า สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 

6.  จ่าสิบเอก วรดร  รอดทุกข์   สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2  

7.  นายอับดุลเลาะ  กาซอ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3  

8.  นายเพาซี   มะเด็ง   สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 
 

/-สมาชิกสภาเทศบาลฯ… 
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-สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด ไม่อนุมัติเห็นชอบให้โอนเงิน

งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อไปตั้งจ่าย  

เป็นรายการใหม่  แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  งานบริหาร

ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  งบลงทุน  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  5.2.1 เครื่อง

คอมพิวเตอร์ All In One  จ านวน  5 เครื่อง ๆ ละ  17,000 บาท  เป็นเงิน   

85,000  บาท  โปรดยกมอื 
 

ผู้ไม่เห็นชอบ คือ 

 -ไม่มี- 
 

    ผู้งดออกเสียง คือ 

     1.  นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ ์  ประธานสภาเทศบาลฯ 
   

มติท่ีประชุม   -อนุมัติเห็นชอบ  จ านวน     8     เสียง 

    -ไม่อนุมัติเห็นชอบ  จ านวน     -     เสียง 

    -งดออกเสียง   จ านวน     1     เสียง 
  

เป็นอันว่า มติที่ประชุม อนุมัติเห็นชอบ ให้โอนเงินงบประมาณ

รายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  

แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

การศึกษา  งบลงทุน  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  5.2.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ 

All In One จ านวน 5 เครื่อง ๆ ละ  17,000 บาท  เป็นเงิน  85,000  บาท 
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์ 5.2.2 เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จ านวน 2 เคร่ืองๆละ 22,000 บาท  

ประธานสภาเทศบาลฯ  เป็นเงนิ   44,000  บาท    

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ

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

พ.ศ. 2543  หมวด 4  การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27  

การโอนเงินงบประมาณรายจา่ยในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 

ที่ท าให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน หรอืโอนไปตั้งจา่ยเป็นรายการ

ใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

     -ขอเชญิผูบ้ริหารฯ ชีแ้จง 
 

นายเกษมสันต ์ สาแม  เรียน  ประธานสภาเทศบาลฯ ที่ เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ       

นายกเทศมนตรีฯ  ทุกท่าน  กระผม นายเกษมสันต ์ สาแม   นายกเทศมนตรีเมอืงสะเตงนอก   

/ตามเอกสารที่ 3… 
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ตามเอกสารที่  3  กองการศึกษา จึงจ าเป็นต้องพัฒนาศักยภาพการ

ให้บริการศูนย์ฯ โดยการเตรียมความพร้อมด้านอุปกรณ์ เทคโนโลยี

สารสนเทศ จึงจ าเป็นต้องโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564  ไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปี งบประมาณ  พ.ศ. 2564   แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

การศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  งบลงทุน  ครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์  5.2.2  เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จ านวน  2 เครื่อง ๆ ละ  

22,000  บาท  เป็นเงนิ   44,000  บาท   ดังนี้   
  

โอนลด  จากแผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกับการศึกษา  งบบุคลากร  หมวดเงินเดือน   ประเภทเงินเดือน

พนักงาน  ดังนี้   

     งบประมาณอนุมัติ        1,477,280.00     บาท  

     งบประมาณก่อนโอน          1,217,444.15     บาท 

     งบประมาณที่โอน         44,000.00     บาท   

     งบประมาณหลังโอน      1,173,444.15 บาท 
 

โอนเพิ่ม  ในแผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกับการศึกษา  งบลงทุน  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  5.2 .2 เครื่อง

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จ านวน  2 เครื่อง ๆ ละ  22,000  บาท  เป็นเงิน   

44,000  บาท คุณลักษณะ เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ

พืน้ฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ดังนี้       

 งบประมาณอนุมัติ          00.00      บาท  

     งบประมาณก่อนโอน        00.00      บาท 

     งบประมาณที่โอน  44,000.00      บาท 

     งบประมาณหลังโอน           44,000.00      บาท 
     

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีข้ออภิปราย  โปรดยกมอื ไม่มี  

ประธานสภาเทศบาลฯ  เ ชิญ เลขานุการสภาฯ   
 

นายมาหะมะรอสีดี   อุชะมิ องค์ประชุมครบ จะขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด อนุมัติ

เลขานุการสภาฯ   เห็นชอบให้โอนเงนิงบประมาณรายจา่ย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศกึษา  งบลงทุน  ครุภัณฑค์อมพิวเตอร์  

/5.2.2  เครื่องคอมพวิเตอร์… 
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5.2.2  เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จ านวน  2 เครื่อง ๆ ละ  22,000  บาท  

เป็นเงิน  44,000  บาท   โปรดยกมอื 
 

ผู้เห็นชอบ คือ 

1.  นายสุกรี เจ๊ะเงาะ   สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 

2.  นายกราซี    แวนะลัย สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1       

3.  นายบากอรี   บาเก็ง  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 

4.  นายสมชัย    หติานุกูล สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 

5.  นายดอเลาะ   สะหัดอีต า สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 

6.  จ่าสิบเอก วรดร  รอดทุกข์   สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2  

7.  นายอับดุลเลาะ  กาซอ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3  

8.  นายเพาซี   มะเด็ง   สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 
 

-สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด ไม่อนุมัตเิห็นชอบให้โอนเงิน

งบประมาณรายจา่ย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อไปตั้งจา่ยเป็น

รายการใหม่  แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศกึษา  งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกับการศกึษา  งบลงทุน  ครุภัณฑค์อมพิวเตอร์  5.2.2  เครื่อง

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จ านวน  2 เครื่อง ๆ ละ  22,000  บาท  เป็นเงนิ   

44,000  บาท โปรดยกมอื 
 

ผู้ไม่เห็นชอบ คือ 

 -ไม่มี- 
 

    ผู้งดออกเสียง คือ 

     1.  นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ ์  ประธานสภาเทศบาลฯ 
   

มติท่ีประชุม   -อนุมัติเห็นชอบ  จ านวน     8     เสียง 

    -ไม่อนุมัติเห็นชอบ  จ านวน     -     เสียง 

    -งดออกเสียง   จ านวน     1     เสียง 
  

เป็นอันว่า มติที่ประชุม อนุมัติเห็นชอบ ให้โอนเงินงบประมาณ

รายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  

แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

การศึกษา  งบลงทุน  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  5.2.2  เครื่องคอมพิวเตอร์

โน้ตบุ๊ก จ านวน  2 เครื่อง ๆ ละ  22,000  บาท  เป็นเงิน   44,000  บาท 

/นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์… 
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นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์ 5.2.3  เคร่ืองพมิพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก 

ประธานสภาเทศบาลฯ พิมพ ์(Ink tank Printer)  จ านวน  3 เคร่ือง ๆ ละ  7,500  บาท  เป็น

เงนิ  22,500  บาท 

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ

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

พ.ศ. 2543  หมวด 4  การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27  

การโอนเงินงบประมาณรายจา่ยในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 

ที่ท าให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน หรอืโอนไปตั้งจา่ยเป็นรายการ

ใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

     -ขอเชญิผูบ้ริหารฯ ชีแ้จง 
 

นายเกษมสันต ์ สาแม  เรียน  ประธานสภาเทศบาลฯ ที่ เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ       

นายกเทศมนตรีฯ  ทุกท่าน  กระผม นายเกษมสันต ์ สาแม   นายกเทศมนตรีเมอืงสะเตงนอก   

ตามเอกสารที่  3  กองการศึกษา จึงจ าเป็นต้องพัฒนาศักยภาพการ      

ให้บริการศูนย์ฯ โดยการเตรียมความพร้อมด้านอุปกรณ์ เทคโนโลยี

สารสนเทศ เช่นกัน จึงจ าเป็นต้องโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ  พ.ศ. 2564   แผนงานบริหาร

ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  งบลงทุน  

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 5.2.3  เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก

พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์  (Ink tank Printer) จ านวน  3 เครื่อง ๆ ละ  

7,500  บาท  เป็นเงิน  22,500  บาท   ดังนี้    
  

โอนลด  จากแผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกับการศึกษา  งบบุคลากร  หมวดเงินเดือน   ประเภทเงินเดือน

พนักงาน  ดังนี้   

     งบประมาณอนุมัติ        1,477,280.00     บาท  

     งบประมาณก่อนโอน          1,173,444.15     บาท 

     งบประมาณที่โอน         22,500.00     บาท   

     งบประมาณหลังโอน       1,150,944.15 บาท 
 

โอนเพิ่ม  ในแผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกับการศึกษา  งบลงทุน  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 5.2.3  เครื่องพิมพ์ 

Multifunction แบบฉีดหมกึพร้อมติดตัง้ถังหมึกพิมพ์ (Ink tank Printer)  

/จ านวน  3 เครื่อง ๆ ละ... 
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จ านวน  3 เครื่อง ๆ  ละ  7,500  บาท  เป็น เงิน   22,500  บาท  

คุณลักษณะเป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการ

จัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ดังนี้       

 งบประมาณอนุมัติ          00.00      บาท  

     งบประมาณก่อนโอน        00.00      บาท 

     งบประมาณที่โอน  22,500.00      บาท 

     งบประมาณหลังโอน           22,500.00      บาท 
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีข้ออภิปราย  โปรดยกมอื ไม่มี  

ประธานสภาเทศบาลฯ  เ ชิญ เลขานุการสภาฯ   
 

นายมาหะมะรอสีดี   อุชะมิ องค์ประชุมครบ จะขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด อนุมัติ

เลขานุการสภาฯ   เห็นชอบให้โอนเงนิงบประมาณรายจา่ย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  งบลงทุน  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  

5.2.3  เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 

(Ink tank Printer) จ านวน  3 เครื่อง ๆ  ละ  7,500  บาท  เป็น เงิน  

22,500  บาท  โปรดยกมอื 
 

ผู้เห็นชอบ คือ 

1.  นายสุกรี เจ๊ะเงาะ   สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 

2.  นายกราซี    แวนะลัย สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1       

3.  นายบากอรี   บาเก็ง  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 

4.  นายสมชัย    หติานุกูล สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 

5.  นายดอเลาะ   สะหัดอีต า สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 

6.  จ่าสิบเอก วรดร  รอดทุกข์   สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2  

7.  นายอับดุลเลาะ  กาซอ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3  

8.  นายเพาซี   มะเด็ง   สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 
 

-สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด ไม่อนุมัตเิห็นชอบให้โอนเงิน

งบประมาณรายจา่ย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อไปตั้งจา่ยเป็น

รายการใหม่  แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศกึษา  งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกับการศกึษา  งบลงทุน  ครุภัณฑค์อมพิวเตอร์  5.2.3  เครื่องพมิพ์ 

Multifunction แบบฉีดหมกึ พร้อมตดิตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink tank Printer) 

/จ านวน  3 เครือ่ง ๆ ละ... 
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จ านวน  3 เครื่อง ๆ ละ 7,500  บาท  เป็นเงิน  22,500  บาท โปรดยกมอื 
 

ผู้ไม่เห็นชอบ คือ 

 -ไม่มี- 
 

    ผู้งดออกเสียง คือ 

     1.  นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ ์  ประธานสภาเทศบาลฯ 
   

มติท่ีประชุม   -อนุมัติเห็นชอบ  จ านวน     8     เสียง 

    -ไม่อนุมัติเห็นชอบ  จ านวน     -     เสียง 

    -งดออกเสียง   จ านวน     1     เสียง 
  

เป็นอันว่า มติที่ประชุม อนุมัติเห็นชอบ ให้โอนเงินงบประมาณ

รายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  

แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  งานบริหารทั่ วไปเกี่ยวกับ

การศึกษา งบลงทุน   ครุภัณฑ์คอมพิ วเตอร์  5.2 .3 เครื่อ งพิมพ์ 

Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink tank Printer) 

จ านวน  3 เครื่อง ๆ ละ 7,500  บาท  เป็นเงิน  22,500  บาท 
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์ เ ชิญ นายกเทศมนตรีฯ  

ประธานสภาเทศบาลฯ      
 

นายเกษมสันต ์ สาแม  เรียน  ประธานสภาเทศบาลฯ ที่ เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ       

นายกเทศมนตรีฯ  ทุกท่าน  กระผม นายเกษมสันต ์ สาแม   นายกเทศมนตรีเมอืงสะเตงนอก 

จะขออนุญาต ขอเสนอญัตติด้วยวาจา ในการประชุมสภาเทศบาลเมือง  

สะเตงนอก สมัยประชุมสภาสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี  2563 (ครั้งที่ 2) 

วันอังคารที่  15  เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2563  ดังนี้ 

-5.3  ญัตติ เพื่อพิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

โครงการก่อสร้างปรับปรุงหลังคาอาคารบริเวณหลังห้องประชุม

เทศบาลเมืองสะเตงนอก อาคาร 1  ชั้น  2 
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์ ตามที่  นายเกษมสันต์  สาแม   นายกเทศมนตรเีมืองสะเตงนอก  

ประธานสภาเทศบาลฯ  จะขออนุญาต  ขอเสนอญัตติด้วยวาจา ในการประชุมสภาเทศบาลเมอืง   

สะเตงนอก สมัยประชุมสภาสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี  2563 (ครั้งที่ 2)  

/วันอังคารที่  15  เดือน... 
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วันอังคารที่  15  เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563  -5.3  ญัตติ เพื่อพิจารณา

ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

เพื่อโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการก่อสร้างปรับปรุงหลังคา

อาคารบริเวณหลังห้องประชุมเทศบาลเมอืงสะเตงนอก อาคาร 1  ช้ัน  2 

ตามเอกสารที่ เจ้าหน้าที่ได้ส่งให้ประธานสภาฯ ก่อนการประชุม นั้น 

เนื่องจากในเอกสาร แบบ ปร.5 ชื่อโครงการไม่ตรงกัน อันหนึ่ง โครงการ

ก่อสร้างปรับปรุงหลังคาอาคารบริเวณหลังห้องประชุมเทศบาลเมือง    

สะเตงนอก อาคาร 1  ช้ัน  2  ในตารางอันดับที่ 1  เป็นรายการ ปรับปรุง

ซ่อมแซมห้องน้ าผู้บริหาร ซึ่งไม่ตรงกัน กระผมไม่อนุญาตให้เสนอญัตติ

ด้วยวาจา  หากแก้ไขใหม่ให้ชื่อโครงการ ในแบบ ปร. 5 ตรงกัน ภายใน  

10  นาที  กระผมจะพิจารณาอนุญาต 
 

นายเกษมสันต ์ สาแม  เรียน  ประธานสภาเทศบาลฯ ที่ เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ       

นายกเทศมนตรีฯ  ทุกท่าน  กระผม นายเกษมสันต ์ สาแม   นายกเทศมนตรเีมืองสะเตงนอก 

    ว่าอย่างไร ทางกองช่าง ช่วยชี้แจงหนอ่ย 
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์ เ ชิญ ฝ่ายกองช่าง  

ประธานสภาเทศบาลฯ      
    

นางสาวอโนทัย   แก้วบรรดิฐ เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  

หัวหนา้ฝา่ยการโยธา  คณะผูบ้ริหารฯ  และหัวหน้าส่วนราชการ ทุกท่าน  

ดิฉัน นางสาวอโนทัย   แก้วบรรดิฐ  หัวหน้าฝ่ายการโยธา เนื่องจาก เกิด

การผิดพลาดจากการคัดลอกข้อมูล และแก้ไขไม่หมด จะด าเนินการแก้ไข

ให้ถูกต้อง ภายใน 10 นาทีค่ะ 
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์ ฝ่ายกองช่างได้แก้ไขแบบ ปร.5 เรียบร้อย ภายในเวลา 10 นาที

ประธานสภาเทศบาลฯ  แต่นายกเทศมนตรีฯ เป็นผู้ขอไม่อยู่ ในที่ประชุม ถ้าผู้ขอไม่กลับ  

เข้ามาภายใน 5 นาที  ผมจะไม่อนุญาตให้เสนอญัตติด้วยวาจา 

ปรากฏว่า ได้นายกเทศมนตรี   กลับเข้ามาทัน  กระผมอนุญาตให้

นายกเทศมนตรีฯ เสนอญัตติดว้ยวาจา ครับ  เชิญครับ   
 

นายเกษมสันต ์ สาแม  เรียน  ประธานสภาเทศบาลฯ ที่ เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ       

นายกเทศมนตรีฯ  ทุกท่าน  กระผม นายเกษมสันต ์ สาแม   นายกเทศมนตรีเมอืงสะเตงนอก 

มีความจ าเป็นต้องเสนอญัตติด้วยวาจาในกรณีเร่งด่วน โดยมิให้เกิดความ

เสียหายแก่ส่วนราชการ โดยการขออนุมัตโิอนงบประมาณรายจ่าย 

/ประจ าปีงบประมาณ... 
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ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ โครงการ

ก่อสร้างปรับปรุงหลังคาอาคารบริเวณหลังห้องประชุมเทศบาลเมือง    

สะเตงนอก อาคาร 1  ช้ัน  2  เนื่องจากปัจจุบันหลังคาอาคารบริเวณหลัง

ห้องประชุมเทศบาลเมืองสะเตงนอก อาคาร 1  ช้ัน  2  เกิดการช ารุด ซึ่ง

ปัจจุบัน เป็นช่วงฤดูฝน ท าให้เกิดน้ าฝนรั่วไหลกระทบต่อวัสดุ อุปกรณ์ 

และเอกสารของทางราชการที่ เก็ บ ไว้  และน้ าฝนได้ ไหลลงไปยั ง               

กองสาธารณสุข ที่ปฏิบัติงานอยู่ประกอบกับ ส านักปลัดเทศบาลเมือง        

สะเตงนอก ไม่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 จึงมีความจ าเป็นต้องขออนุมัติ

โอนงบประมาณฯ เพื่อไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ ดังนี้ 
 

โอนลด  จากแผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหาร   งบด าเนินการ  หมวด

ค่าใช้สอย  ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  

หนา้ 10/119  ดังนี้       

 งบประมาณอนุมัติ               900,000.00      บาท  

     งบประมาณก่อนโอน        900,000.00      บาท 

     งบประมาณที่โอน         485,000.00       บาท 

     งบประมาณหลังโอน          415,000.00       บาท 
 

โอนเพิ่ม  ในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบลงทุน  

หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน

และสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างปรับปรุงหลังคาอาคารบริเวณหลังห้อง

ประชุมเทศบาลเมอืงสะเตงนอก อาคาร 1  ช้ัน  2  ดังนี้   

     งบประมาณอนุมัติ                  0.00     บาท  

     งบประมาณก่อนโอน                    0.00     บาท 

     งบประมาณที่โอน       485,000.00     บาท   

     งบประมาณหลังโอน       485,000.00 บาท 
 

   -เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างปรับปรุงหลังคาอาคาร 

บริเวณหลังห้องประชุมเทศบาลเมืองสะเตงนอก อาคาร 1  ช้ัน  2  เป็นไป

ตามแบบที่เทศบาลก าหนด ตั้งจา่ยจากเงนิรายได้ เป็นไปตามแผนพัฒนา

ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา้ที่ 425 ล าดับ 11 

ทั้งนี้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการ

งบประมาณขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม  

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

งบประมาณ ข้อ 27  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ ์

ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน หรือโอน

ไปตั้ งจ่ายเป็นรายการใหม่   ให้ เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

รายละเอียดตามแบบ ปร.5 และแบบแปลนของเทศบาลก าหนด 
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใด มีข้ออภิปรายตามเอกสารที่ท่าน

ประธานสภาเทศบาลฯ  นายกเทศมนตรี  ขอเสนอด้วยวาจา  โปรดยกมอื เชิญครับ ดูเอกสาร 

ด้วยครับ จริง ๆ แล้วโครงการนี้ผมคิดว่า ทุกคนเห็นด้วย ในเมื่อเอกสาร

ผิด ผมกลัวว่า จะต้องไปอยู่อาคารที่ติดกับท่าสาป ผมเลยไม่อนุญาตทุก

ครั้งที่ประชุมเอกสารส่วนมากผิดโดยเฉพาะวาระการประชุมในวันนี้ 5.1, 

และ5.1,  2 วาระ ไม่ใช่ผิดที่ผม เพราะเขาไม่ได้ส่งให้ผมดูก่อน ตอนนี้

อยากจะฝากให้สมาชิกฯทุกท่านช่วยดูแลด้วย ครับ ผมวันนี้ ก็ต้องขออภัย

ที่พูดจาไม่สุภาพ เพราะว่าผมตอ้งตามระเบียบฯ เมื่อมีผดิพลาดผมกลัว ใน

วันนี้กระผมคิดว่า สมาชิกฯ ทุกคน เห็นด้วย เพราะว่าเอกสารเพิ่งมาวันนี้

ครับสมาชิกสภาฯ ท่านใด มีขอ้อภปิราย โปรดยกมอื  ไม่ม ี 

    เ ชิญ เลขานุการสภาฯ   
 

นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะมิ เมื่อประธานสภาเทศบาลฯ อนุญาตตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า

เลขานุการสภาฯ   ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. 2547  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2)  

พ.ศ. 2554  หมวด  3  ญัตติ  ข้อ 38 วรรคห้า (6) การเพิ่มวาระเป็น  

5.3 ญั ตติ  เรื่อง ขออนุมัติ โอนเงินงบประมาณรายจ่าย   ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564  เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   โครงการ

ก่อสร้างปรับปรุงหลังคาอาคารบริเวณหลังห้องประชุมเทศบาลเมือง    

สะเตงนอก อาคาร 1  ช้ัน  2  จ านวน  485,000.00  บาท องค์ประชุม

ครบ ต่อไปจะขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด อนุมัติ

เห็นชอบให้โอนเงนิงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   

    เพื่อไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่  โครงการก่อสร้างปรับปรุงหลังคาอาคาร 

บริเวณหลังห้องประชุมเทศบาลเมอืงสะเตงนอก อาคาร 1  ช้ัน  2  จ านวน  

485,000.00  บาท  โปรดยกมอื 
 

ผู้เห็นชอบ คือ 

1.  นายสุกรี เจ๊ะเงาะ   สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 
 

/2.  นายกราซี    แวนะลัย... 
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2.  นายกราซี    แวนะลัย สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1       

3.  นายอับดุลนาเซร์  ฮะ    สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 

4.  นายบากอรี   บาเก็ง  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 

5.  นางอุมาพร  ใจแผว้  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 

6.  นายสมชัย    หติานุกูล สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 

7.  นายดอเลาะ   สะหัดอีต า สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 

8.  นายปฐม  ปันสรณะ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 

9.  จ่าสิบเอก วรดร  รอดทุกข์   สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 

10. นายอับดุลเลาะ  กาซอ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 

11. นายเพาซี   มะเด็ง   สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 

12. นายเด๊ะซามัน   ยูโซ๊ะ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 
 

-สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด ไม่อนุมัติเห็นชอบให้โอนเงิน

งบประมาณรายจา่ย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อไปตั้งจ่ายเป็น

รายการใหม่  โครงการก่อสร้างปรับปรุงหลังคาอาคารบริเวณหลังห้อง

ประชุมเทศบาลเมืองสะเตงนอก อาคาร 1  ช้ัน  2  จ านวน  485,000.00  

บาท  โปรดยกมอื 
 

ผู้ไม่เห็นชอบ คือ 

 -ไม่มี- 
 

    ผู้งดออกเสียง คือ 

     1.  นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ ์  ประธานสภาเทศบาลฯ 
   

มติท่ีประชุม   -อนุมัติเห็นชอบ  จ านวน    12     เสียง 

    -ไม่อนุมัติเห็นชอบ  จ านวน     -     เสียง 

    -งดออกเสียง   จ านวน     1     เสียง 
  

เป็นอันว่า มติที่ประชุม อนุมัติเห็นชอบ ให้โอนเงินงบประมาณ

รายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่    

    โครงการก่อสร้างปรับปรุงหลังคาอาคารบริเวณหลังห้องประชุมเทศบาล 

    เมืองสะเตงนอก อาคาร 1  ช้ัน  2  จ านวน  485,000.00  บาท 
  

 

/ระเบียบวาระที่  6... 
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ระเบียบวาระที่  6   เรื่อง  อื่น ๆ 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดมีเรื่อง อื่น ๆ  โปรดยกมือ   

ประธานสภาเทศบาลฯ เชญิ นายดอเลาะ  สะหัดอีต า  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2     

นายดอเลาะ  สะหัดอีต า เรียน  ท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ 

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2  ทุกท่าน  กระผม นายดอเลาะ  สะหัดอีต า  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2  

เนื่องจากผมอยากทราบว่า เรื่อง การสร้างถนน ซอยปะจูรง ตอนนี้ หนัก

มากครับ เป็นหลุม เป็นบ่อ อยากให้ผู้บริหารฯลงไปดูบ้าง ว่าผู้รับเหมา

สร้างแบบไหน เนื่องจากซอยนี้มีผู้ร้องเรียนเยอะครับ ทางสื่อโซเชียล และ

ทางราชการ เพ ราะว่ า  ซอยนี้ มี  ข้ าราชการมากครับ  และฝาก

คณะกรรมการผู้รับผดิชอบ ช่วยลงไปดูด้วยครับ ขอบคุณครับ 
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดมีเรื่อง อื่น ๆ  โปรดยกมือ   

ประธานสภาเทศบาลฯ เชญิ นางอุมาพร   ใจแผว้  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2      

นางอุมาพร   ใจแผ้ว    เรียน  ท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ 

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2  ผูท้รงเกียรติ และเจ้าหนา้ที่ ทุกท่าน  ดิฉัน นางอุมาพร   ใจแผ้ว  สมาชิก 

สภาเทศบาลฯ เขตที่ 2  ดิฉันมีเรื่อง ในวาระอื่น ๆ ดังนี้ค่ะ 

1. ถนนลาดยางบางสายที่เป็นหลุมเป็นบ่อ มากขึ้น กับปัญหาของชาวบ้าน

ในละแวก ถนนผังเมือง 4 ซอย 6  และนิบงบารู 1 ตอนนี้ถนนมันเป็นหลุม 

เป็นบ่อมากขึ้น แล้วก็ที่จ าได้ว่า ถนนผังเมือง 4 ซอย 6 ได้เคยมีเข้าสภาฯ 

ในกรณีที่ของบในการซ่อมแซมตรงจุดตรงนั้น ปรากฏว่า ไม่ผ่าน ตอนนี ้

ต้องฝากคณะผูบ้ริหารฯ หาวิธีการที่จะไปซ่อมแซมค่ะ ตอนนีเ้ดือดร้อนกัน

เยอะ 

2. ถนนสายนิบงบารู 1 ก็ประสบปัญหาเหมือนกัน คือ ถนนเป็นหลุม เป็น

บ่อ ดิฉันกังวลว่า บางคนแม่ก าลังท้องแก่จะเข้า รพ.สต. ลูกออกก่อนแน่ๆ 

ก่อนเข้าถึง รพ.สต. จงึอยากให้ท่านแก้ปัญหาโดยด่วนนะค่ะ 

3. ซอยผ่องอ าไพ ซอยบ้านดิฉันเอง ขออนุญาตพูดเลยนะค่ะ พอดีว่า

เจ้าของที่ดิน คือ บริษัท พินิตมอเตอร์ จ้างบริษัท แสงอรุณ เป็นผู้รับเหมา

เข้าไปถมดิน ปรากฏว่า เขาน ารถแทคเตอร์ตีนตะขาบเข้าไปเกลี่ยดินถม 

ท าให้ถนนซึ่งก็เพิ่งได้รับการซ่อมเสร็จหมาด ๆ เสียหาย เป็นหลุมขึ้นมา ก็

อยากให้ผู้บริหารฯ เข้าไปด าเนินการยังไงก็ได้ หรือตามกฎหมายก็ได้ 

เพราะว่าเขาลา้งเสร็จแล้วก็ไปเลย ไม่ได้มาซ่อมหรอืมาปะให้คงสภาพ 
 

/เหมอืนเดิม... 
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เหมือนเดิม หรือไม่ช ารุดมากกว่าเดิม  เจ้าของที่ดิน คือ บริษัท พินิต

มอเตอร์  ผู้รับเหมา คือ บริษัท แสงอรุณ  ม ี3 เรื่องแค่นี้ค่ะ ขอบคุณค่ะ    
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดมีเรื่อง อื่น ๆ  โปรดยกมือ  

ประธานสภาเทศบาลฯ เชญิ นายปฐม   ปันสรณะ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2   

นายปฐม   ปันสรณะ  เรียน  ท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ 

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2  ผูท้รงเกียรติ ทุกท่าน  กระผม นายปฐม   ปันสรณะ สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

เขตที่ 2  ซอยหลังอนามัย (ถนนจาเราะ) อยากให้ผูบ้ริหารฯเข้าไปปรับปรุง

หนอ่ยครับ สายนั้น หัวซอยก็เป็นบ่อใหญ่มากทุกคนก็เห็นอยู่แล้ว ยาวเลย 

มันเป็นหลุมเป็นบ่อ ฝนตกนิดเดียว ก็เจิ่งน้ าเต็มบ่อ ผมนึกว่าปกติหล่นตูม

เลย ขอบคุณครับ 
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดมีเรื่อง อื่น ๆ  โปรดยกมือ  

ประธานสภาเทศบาลฯ เชญิ นายสุกรี   เจะ๊เงาะ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1   

นายสุกรี   เจ๊ะเงาะ  เรียน  ท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ 

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1  ผูท้รงเกียรติ และเจ้าหนา้ที่ ทุกท่าน  กระผม นายสุกรี   เจ๊ะเงาะ  สมาชิก 

สภาเทศบาลฯ เขตที่  1  เนื่องจากมีผู้ร้องเรียน ซอยกูแบบูเร็ง ตอนนี้

ด าเนินการสร้างถนนใหม่ แต่ว่ากี่เดือนแล้วยังไม่เสร็จ ไม่กี่วันมานี่นะครับ

เอายางมะตอยมาลง และก็รถของชาวบ้านข้างในเป็นล้านเข้าข้างในไม่ได้ 

ครับ นี่คือผลของการที่ เราเอาผู้บริหารฯ ที่ ไม่มีประสิทธิภาพ ท าให้

ชาวบ้านข้างในเดือดร้อน แบบนี้จะเข้าได้อย่างไง โรยแล้วทิ้งกลับบ้านเลย

จริง ๆ ถ้ามีการวางแผนโรยแล้วเอาทรายเข้าไปถมหน่อยให้เขาเข้าได้ก็

โอเคครับ นี่โรยแล้วทิ้งกลับบ้านไม่รู้กี่วัน ยังไม่ได้เข้าไปดูเลย แต่ว่ารถข้าง

ในเยอะแยะเลย รถของเขาอีก ผู้รับผิดชอบ ผู้คุมงานช่วยไปดูด้วย 

เพราะว่าชาวบ้านมาที่บ้านผม รับสายไม่หยุดเลยวันนั้น แต่วันนี้ซาหน่อย 

เพราะว่า ชาครับหู แต่ก่อนหน้านี้ผูคุ้มโอเคละ ช่างในเทศบาลของเรา และ

คณะกรรมการฯ เป็นชาวบ้าน แต่ว่าตอนนี้มากองกันอยู่ในเทศบาลฯ หมด

เลย ทั้งคณะกรรมการฯ ข้างในจะร้องเรียนก็ไม่ได้ ผมจะให้ดูแลหน่อย    

ก็ เหมือนเคสซอยปะจูรงนั่นแหละ ระวังให้ดีนะ ผู้คุมงาน ซอยนั้น  

ข้าราชการเต็มถ้าท าไม่ดีไม่ตามแบบ มีการร้องเรียนผู้คุมโดนนะครับ  

ขอบคุณมาก 

 

/นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์... 
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นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มเีรื่อง อื่น ๆ โปรดยกมอื ไม่มี  ผมอนุญาต

ประธานสภาเทศบาลฯ  กับสมาชิกฯ ทุกท่าน สภาแหง่นี้ คือสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก ของ 

องค์กร ๆ หนึ่ง เป็นสภาอันทรงเกียรติ อยากจะให้สมาชิก สภาเทศบาลฯ 

และคณะผูบ้ริหารฯ เมื่อเข้าห้องประชุมแล้ว ถือวา่ท่านเป็นผู้มเีกียรต ิคน

หนึ่ง อยากจะใหทุ้กท่าน  ประชุมอยู่จนครบวาระ ไม่ใช่พอประชุมวาระที่ 1 

โอเค พอวาระที่ 2 ปุ๊บปั๊บ ๆ ก็ออกจากห้องประชุม การประชุมต้องประชุม

ต่อไม่ใช่สมาชกิฯออกจากห้องประชุมแลว้วาระหยุด ไม่ใช่ เมื่อกีญ้ัตติที่ 2, 

3  ดีทีส่มาชิกครบ 8 คน พร้อมกระผมด้วย ตรงนี้อยากจะฝากใหทุ้กคน 

เราท าเพื่อองค์กร เราท าเพื่อประชาชน 3 เดือนครั้ง เรากินเงินเดอืน หมื่น

กว่าบาท ลองคิดดู ฝากท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ และคณะผูบ้ริหารฯ 

อยากจะฝากตรงนี้ ให้คิด ครั้งต่อไปมาประชุม ไม่ตอ้งมาเซ็นชื่อ มาประชุม

ไม่จบก็ออก อย่างนั้นถ้าลาก็ลาไปเลย อยากจะฝากตรงนี้ขอ้คิดปัญญาชน 

ขอขอบคุณทุกท่าน  ขอปิดประชุม 
  

มติท่ีประชุม   รับทราบ 
 

  ปิดประชุม    เวลา    13.55  น. 

 

 

                                                      (ลงช่ือ)                                  ผูบ้ันทึกรายงานการประชุม 

                                                              (นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะมิ) 

                                                      เลขานุการสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก 
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                                          รายงานการตรวจสอบ 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก 

สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  4  (คร้ังท่ี 2)  ประจ าปี  2563 

ประชุมเมื่อวันอังคารที่   15   เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2563 

ของคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

เสนอ  สภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก 

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

1. ต้นเรื่อง 

  สภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  ได้มกีารประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก สมัยประชุม

สามัญ สมัยที่  4  (ครั้งที่ 2)  ประจ าปี  2563  เมื่อวันอังคารที่  15  เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2563 
 

2. ข้อเท็จจรงิ /ความเห็นของคณะกรรมการฯ 

  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  ได้ก าหนดตรวจสอบรายงานการประชุมสภา

เทศบาลฯ ดังกล่าวข้างตน้  เมื่อวันอังคารที ่  29  เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2563  เวลา 13.30 น. – 16.00  น.   

ณ  หอ้งประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  จ านวน    27     หน้า แล้ว เห็นว่า ถูกต้อง และครบถ้วนตรง

ตาม ที่ได้มกีารประชุมทุกประการ 
 

3. ข้อระเบียบ 

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. 2547  แก้ไข

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

 4. ข้อพิจารณา /ข้อเสนอแนะ 

  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  จึงขอรายงานมายัง สภาเทศบาลเมอืงสะเตง

นอก เพื่อด าเนนิการตอ่ไป 
 

                              (ลงชื่อ)                                 ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                                          (นายอับดุลนาเซร์   ฮะ) 

                             สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  เขต  1 
 

 

                             (ลงชื่อ)                                  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                                        (นายสมชัย   หิตานุกูล) 

                            สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  เขต  2 
   

                             (ลงชื่อ)                                  คณะกรรมการตรวจรายงานฯ/เลขานุการ 

                                       (นายอับดุลเลาะ   กาซอ) 

                           สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงสะเตงนอก  เขต  3 



            

การรับรองรายงานการประชุม 
 

 -สภาเทศบาลเมอืงสะเตงนอก   ได้มมีตริับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  

สมัยประชุม  สามัญ   สมัยที่  4    (ครั้งที่  2 ) ประจ าปี   2563    เมื่อวันที่    15    เดือน  ธันวาคม        

พ.ศ.  2563  . แล้ว 

 ในคราวประชุมสภาเทศบาลเมอืงสะเตงนอก สมัยประชุม   วสิามัญ    สมัยที่  1      (ครั้งที ่1  )    

ประจ าปี   2564 .  เมื่อวันที่    29    เดือน  มกราคม    พ.ศ.  2564    . 
 

 

 

 

 

 

                            (ลงช่ือ)                            ผูร้ับรองบันทึกรายงานการประชุม 

                          (นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ)์ 

                         ประธานสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก 


