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

วันที่

1 กุมภาพันธ์ 2564

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

จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 ชุด

ตามที่ สภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก ได้เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก สมัย
วิสามัญ สมัยที่ 1 ประจาปี 2564 ตั้งแต่วันที่ 25- 31 มกราคม 2564 รวมระยะเวลา 7 วัน ซึ่ง
ได้ดาเนินการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 (ครั้งที่ 1) ประจาปี
2564 ไปแล้ว เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564 นั้น
ในการนี้ สภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก จึงขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์รายงานผลการ
ประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 (ครั้งที่ 1) ประจาปี 2564 ดังกล่าว
ลงเว็ปไซต์ www.satengnok.go.th ให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดปรากฏ ตามสิ่งที่สง่ มาด้วยนี้
จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดาเนินการต่อไป

(นายมาหะมะรอสีดี อุชะมิ)
เลขานุการสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก

ประกาศสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
เรื่อง รายงานผลการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 (ครั้งที่ 1 )
ประจาปี 2564
---------------------------------ตามที่ สภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก ได้เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก สมัย
วิสามัญ สมัยที่ 1 ประจาปี 2564 ตั้งแต่วันที่ 25- 31 มกราคม 2564 รวมระยะเวลา 7 วัน ซึ่ง
ได้ดาเนินการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 (ครั้งที่ 1) ประจาปี 2564
ไปแล้ว เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564 นั้น
บั ด นี้ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุ ม สภาเทศบาลเมื อ งสะเตงนอก ได้
ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก สมัยประชุม วิสามัญ สมัยที่ 1 (ครั้งที่ 1 )
ประจาปี 2564 เมื่อวันที่ 29 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 . แล้วแต่ไม่อาจเสนอให้ประธานสภา
เทศบาลเมืองสะเตงนอก ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานได้ เนื่องจากการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจาปี พ.ศ. 2564 (ครั้งที่ 1) เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564 เป็นการ
ประชุ ม สภาเทศบาลเมื อ งสะเตงนอก ครั้ ง สุ ด ท้ า ยก่ อ นครบอายุ ข องสภาเทศบาลเมื อ งสะเตงนอก
เลขานุ ก ารสภาเทศบาลเมื อ งสะเตงนอก จึงเป็ น ผู้ รับ รองรายงานการประชุม ครั้งนี้ รายละเอี ย ดตาม
รายงานการประชุมฯ ที่แนบท้ายนี้
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่

1 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

(นายมาหะมะรอสีดี อุชะมิ)
เลขานุการสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก

รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจาปี 2564 (ครั้งที่ 1)
วันศุกร์ท่ี 29 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
______________________
รายชื่อผู้มาประชุม
ลาดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

ชื่อ-สกุล
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์
นายอดุลย์ แวโวะ
นายอับดุลนาเซร์ ฮะ
นายสุกรี เจ๊ะเงาะ
นายบากอรี บาเก็ง
นายกราซี แวนะลัย
นายปฐม ปันสรณะ
นายบัญชา ศิริ
นางอุมาพร ใจแผ้ว
นายสมชัย หิตานุกูล
นายดอเลาะ สะหัดอีตา
จ่าสิบเอก วรดร รอดทุกข์
นายอับดุลเลาะ กาซอ
นายเพาซี มะเด็ง
นายเด๊ะซามัน ยูโซ๊ะ
นายอิทธินันท์ สาเฮาะ
นายมาหะมะรอสีดี อุชะมิ

ตาแหน่ง
ประธานสภาฯ
รองประธานสภาฯ
สมาชิกสภาฯ เขตที่ 1
สมาชิกสภาฯ เขตที่ 1
สมาชิกสภาฯ เขตที่ 1
สมาชิกสภาฯ เขตที่ 1
สมาชิกสภาฯ เขตที่ 2
สมาชิกสภาฯ เขตที่ 2
สมาชิกสภาฯ เขตที่ 2
สมาชิกสภาฯ เขตที่ 2
สมาชิกสภาฯ เขตที่ 2
สมาชิกสภาฯ เขตที่ 2
สมาชิกสภาฯ เขตที่ 3
สมาชิกสภาฯ เขตที่ 3
สมาชิกสภาฯ เขตที่ 3
สมาชิกสภาฯ เขตที่ 3
เลขานุการสภาฯ

ลายมือชื่อ
หมายเหตุ
อับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์
อดุลย์ แวโวะ
อับดุลนาเซร์ ฮะ
สุกรี เจ๊ะเงาะ
บากอรี บาเก็ง
กราซี แวนะลัย
ปฐม ปันสรณะ
บัญชา ศิริ
อุมาพร ใจแผ้ว
สมชัย หิตานุกูล
ดอเลาะ สะหัดอีตา
จ่าสิบเอก วรดร รอดทุกข์
อับดุลเลาะ กาซอ
เพาซี มะเด็ง
เด๊ะซามัน ยูโซ๊ะ
อิทธินันท์ สาเฮาะ
มาหะมะรอสีดี อุชะมิ

รายชื่อผู้ไม่มาประชุม
ลาดับที่
1.

ชื่อ-สกุล
-

ตาแหน่ง
-

ลายมือชื่อ
-

หมายเหตุ

ลายมือชื่อ
เกษมสันต์ สาแม

หมายเหตุ

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
ลาดับที่
ชื่อ-สกุล
1.
นายเกษมสันต์ สาแม

ตาแหน่ง
นายกเทศมนตรี

(มีต่อ...)

-2รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม (ต่อ)
ลาดับที่
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

ชื่อ-สกุล
นายสมาน หะยีดอปอ

ตาแหน่ง
รองนายกเทศมนตรี
นายศราวุธ อับดุลกอเดร์ ยานยา รองนายกเทศมนตรี
นายถาวร นวลปาน
รองนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
นายบพิตร อินทราช
เลขานุการนายกเทศมนตรี
นายอับดุลวาหะ ตาเละ
เลขานุการนายกเทศมนตรี
นางสาวรอฮานี จารู
นายอาฮาหมัด ดือราแม
รองปลัดเทศบาล
นางนุชนาฎ จันทร์ขุน
รองปลัดเทศบาล
นางนงเยาว์ ไชยมณี
หัวหน้าสานักปลัด
นางนริศรา สาและ
ผูอ้ านวยการกองคลัง
นายสสิกร ยีเส็น
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนฯ
นางสาวอโณทัย แก้วบรรดิฐ หัวหน้าฝ่ายโยธา
นายธิตวิ ัฒน์ ดอเลาะ
นิตกิ ร ชานาญการ
นางสาวสุกัลยา สมถวนิช
เจ้าพนักงานธุรการ ชง.
นางสาวนิพาตีเม๊าะ บันสุรี
เจ้าพนักงานธุรการ ปง.
หัวหน้าฝ่ายบริหารศึกษาฯ
นายมุกตาร์ มายิ
นายนพคุณ ฉัตรจินดา
ผอ.ฝ่ายกฎหมายฯ
นายทนง พงษ์ธีรวัฒน์
นิตกิ รฯ

หมายเหตุ

ผูม้ าประชุม
ผูล้ าประชุม

17
-

คน
คน

ลายมือชื่อ
สมาน หะยีดอปอ

หมายเหตุ

ศราวุธ อับดุลกอเดร์ ยานยา

ถาวร นวลปาน
บพิตร อินทราช
อับดุลวาหะ ตาเละ
รอฮานี จารู
อาฮาหมัด ดือราแม
นุชนาฎ จันทร์ขุน
นงเยาว์ ไชยมณี
นริศรา สาและ
สสิกร ยีเส็น
อโณทัย แก้วบรรดิฐ
ธิติวัฒน์ ดอเลาะ
สุกัลยา สมถวนิช
นิพาตีเม๊าะ บันสุรี
มุกตาร์ มายิ
นพคุณ ฉัตรจินดา
ทนง พงษ์ธีรวัฒน์

ผูไ้ ม่มาประชุม
ผูเ้ ข้าร่วมประชุม

19

รก.ผอ.กองช่าง

ท้องถิ่น จ.
“
คน
คน

/เปิดประชุม...

-3เปิดประชุม

เวลา 09.50 น.

นายมาหะมะรอสีดี อุชะมิ
เลขานุการสภาฯ

บั ด นี้ ถึ ง เวลาประชุ ม สภาเทศบาลเมื อ งสะเตงนอก และ
มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ อยู่ในที่ประชุมครบองค์ ป ระชุ ม ขอเรี ย น
เชิ ญ ท่ า นประธานสภาเทศบาลฯ ด าเนิ น การประชุ ม ตามระเบี ยบวาระ
การประชุม ต่อไป

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ เรีย น คณะผู้ บ ริห ารฯ สมาชิก สภาเทศบาลฯ และ พนัก งานเทศบาลฯ
ประธานสภาเทศบาลฯ
ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน กระผม นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์
ประธานสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก ขอเปิดการประชุมสภาเทศบาล
เมื องสะเตงนอก สมั ย ประชุม วิส ามั ญ สมั ย ที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2564
(ครั้งที่ 1) วันศุก ร์ที่ 29 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.50 น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
ระเบียบวาระที่ 1
เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ 1.1 เทศบาลเมืองสะเตงนอก ได้ดาเนินการประกาศ เรื่อง การใช้แผน
ประธานสภาเทศบาล
พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 (เพิ่มเติม ครัง้ ที่ 3) เป็นที่เรียบร้อย
เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2563 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ 1.2 แนะนาพนักงานเทศบาลฯ ใหม่
ประธานสภาเทศบาลฯ
-นายมุกตาร์ มายิ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ ขอเชิญ แนะนาตัว
เชิญครับ
นายมุกตาร์ มายิ
เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลฯ
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษาฯ คณะผูบ้ ริหารฯ หัวหน้าส่วนราชการ และผูเ้ ข้าร่วมประชุม ทุกท่าน
กระผม นายมุกตาร์ มายิ ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ
โอนย้ายมาจากองค์การบริหารส่วนตาบลเกาะแก้ว จังหวัดภูเก็ต เมื่อ
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 ขอบคุณครับ
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 4 / 2563 (ครั้ ง ที่ 2)
ประธานสภาเทศบาลฯ
เมื่อ วั นจันทร์ท่ี 15 ธัน วาคม 2563 ณ ห้อ งประชุม สภาเทศบาล
เมืองสะเตงนอก
/-ตามเอกสารสาเนา…

-4-ตามเอกสารสาเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
สมัย ประชุมสามัญ สมัย ที่ 4 (ครั้งที่ 2) ประจาปี พ.ศ. 2563 เมื่อ
วัน ที่ 15 เดือน ธั นวาคม พ.ศ. 2563 ซึ่ งเจ้าหน้าที่ ได้ จัดส่ งให้ท่ าน
สมาชิกก่อนการประชุมล่วงหน้าแล้ว เพื่อให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ได้
ตรวจสอบความถู ก ต้ อ งแล้ ว ตามระเบีย บกระทรวงมหาดไทย ว่าด้ วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2554 หมวด 2 การประชุม ข้อ 33 สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่าน
ใด มีขอ้ แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติม รายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
โปรดยกมือ ถ้าไม่มี เชิญเลขานุการสภาฯ
นายมาหะมะรอสีดี อุชะมิ
เลขานุการสภาฯ

องค์ ป ระชุ ม ครบ ต่ อ ไปจะขอมติ ที่ ป ระชุ ม สภาเทศบาลฯ สมาชิ ก สภา
เทศบาลฯ ท่านใด รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
สมั ย ประชุ ม สามั ญ สมั ย ที่ 4 /2563 (ครั้ง ที่ 2) เมื่ อ วั น ที่ 15 ธั น วาคม
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 4 /2563 (ครั้งที่ 2)
เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 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…

-5ระเบียบวาระที่ 5
เรื่อง ญัตติท่เี สนอใหม่
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ 5.1 ญัตติ เพื่อเสนอพิจารณา ทบทวน แก้ไขมติที่ประชุมจ่ายขาด
ประธานสภาเทศบาลฯ
เงินสะสม เพื่อการชาระค่าก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็กของโรงเรียน
อนุ บ าลพงบู โล๊ ะ อั น สื บ เนื่ อ งมาจาก กรณี เงิน อุ ด หนุ น เฉพาะกิ จ
ตกเป็ น พั บ โดยผลของพระราชบั ญ ญั ติ วิ ธี ก ารงบประมาณ พ.ศ.
2561 มาตรา 55 จานวน 3,943,936 บาท (ตามระเบียบวาระที่ 5.1
ในคราวประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4
(ครั้งที่ 2) ประจาปี 2563 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563)
(ผู้เสนอญัตติ นายเกษมสันต์ สาแม นายกเทศมนตรี)
-ขอพักการประชุม 5 นาทีนายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ ครั บ ประชุ ม ต่ อ ระเบี ย บวาระที่ 5.1
ประธานสภาเทศบาลฯ
เชิญผูบ้ ริหารฯ ชีแ้ จง
นายเกษมสันต์ สาแม
นายกเทศมนตรีฯ

เรี ย น ประธานสภาเทศบาลฯ ที่ เ คารพ และสมาชิ ก สภาเทศบาลฯ
ทุกท่าน กระผม นายเกษมสันต์ สาแม นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก
ตามที่ สภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก ได้มีมติที่ประชุม เมื่อคราวประชุม
สภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก สมัยสามัญ สมัยที่ 4 (ครั้งที่ 2) ประจาปี
2563 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563 ตามระเบียบวาระที่ 5.1 ไม่อนุมัติให้
เทศบาลเมืองสะเตงนอก จ่ายขาดเงินสะสม ตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัด
ยะลา ได้อนุมัติให้ยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยวิธีการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 89 (1) เพื่อการชาระค่าก่อสร้างอาคารเรียน
เด็กเล็กของโรงเรียนอนุบาลพงบูโล๊ะ อันสืบเนื่องมาจาก กรณีเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจตกเป็นพับ โดยผลของพระราชบั ญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.
2561 มาตรา 55 จานวน 3,943,936 บาท ไปแล้วนัน้
จากการที่สภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก ไม่อนุมัติให้จ่ายขาดเงิน
สะสมดังกล่าวข้างต้น จะทาให้เทศบาลเมืองสะเตงนอก ไม่มีเงินเพื่อการ
ชาระหนี้ให้แก่เอกชนคู่สัญญา ถือว่า เทศบาลเมืองสะเตงนอก ผิดสัญญา
จะมีผลสืบเนื่องความรับผิดทางแพ่ง เกิดความเสียหายต่อทางราชการ จึง
/มีความจาเป็นจะต้อง...

-6มีความจาเป็นจะต้องขอให้สภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก ได้ทบทวน เพื่อ
การแก้ไขมติที่ประชุม ที่แล้วมาต่อไปนะครับ เท่านีค้ รับ ขอบคุณครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ ขอบคุ ณ ครั บ สมาชิ ก สภาเทศบาลฯ ท่ า นใด มี ข้ อ อภิ ป ราย
ประธานสภาเทศบาลฯ
ระเบี ย บที่ 5.1 โปรดยกมือ เชิญ นางอุมาพร ใจแผ้ว สมาชิกสภา
เทศบาลฯ 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 ก่อนจะมีการลงมติดิฉันขอกล่าวสักเล็กน้อยค่ะที่
ผ่านมานะคะ ญั ตติที่ 5.1 เคยได้เข้าสู่สภาฯ เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563
ดิฉั นเป็น 1 ในผู้ ที่เห็นชอบในการอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เพื่ อชาระค่ า
ก่ อสร้างอาคารเรีย นโรงเรีย นพงบู โล๊ะ ซึ่งได้ ดาเนิน การสร้างแล้ วเสร็จ
สาเหตุ ที่ ดิ ฉั น เห็ น ชอบในการจ่ า ยขาดเงิ น สะสม ก็ เพื่ อ ประโยชน์ ท าง
การศึ ก ษาของเด็ ก ในต าบลสะเตงนอก ในระดั บ ประถมศึ ก ษา ซึ่ งเป็ น
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ก่อให้ เกิดสาธารณะประโยชน์ของคนในพื้นที่ ดิฉัน
เห็นชอบเพราะว่า ประกอบด้วยผู้รับเหมานะคะได้ทาตามระเบียบในการ
ยื่น ขอขยายเวลาหรือขอการแก้ไขแบบแปลนตามระเบีย บต่ าง ๆ อย่าง
ครบถ้ ว นที่ ดิ ฉั น สื บ ทราบมา โดยมี ท่ า นที่ เกี่ ย วข้ อ งเป็ น ผู้ อ นุ มั ติ และก็
อาคารนี้ ถ้าเปิดการใช้แล้วมันก็จ ะได้ใช้ประโยชน์คุ้มค่ากับคนในพื้นที่ แต่
ว่าด้วยแต่ของผู้อื่นๆ ที่ดิฉันไม่ทราบ ที่จะไม่อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม
ครั้ ง ที่ ผ่ า นมาแล้ ว แต่ ว่ า เป็ น เหตุ อ ะไรก็ แ ล้ ว แต่ น ะคะหรื อ เป็ น เหตุ ผ ล
ประการอื่น ดิฉันเห็นว่านอกจากที่เทศบาลฯ ถ้าหากว่าการพิจารณาครั้ง
นีไ้ ม่ผ่านมติสภาฯ ดิฉันเห็นว่า นอกจากเทศบาลฯ จะเสียผลประโยชน์แล้ว
ตัว สมาชิก เองก็ ยั งจะเสี ย ด้ วยเช่น กั น เกิ ด ความเสี ย หายได้ ห ลายอย่า ง
ส าหรับ ดิ ฉั น เอง เห็ นควรเห็ น ชอบ ว่าให้ จ่ ายขาดเงิน สะสมเพราะว่ าไม่
อยากจะเป็นตัวที่จะทาให้เกิดความเสียหายในส่วนราชการหรือส่วนต่างๆ
และไม่ อ ยากจะเป็ น คนที่ จ ะขั ด ขวางการพั ฒ นาของเทศบาลเมื อ ง
สะเตงนอก นะคะ ดิฉันอุมาพร ใจแผ้ว เห็นชอบการจ่ายขาดเงินสะสมใน
ครั้งนีค้ ่ะขอบคุณค่ะ
/นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์...

-7นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ ขอบคุ ณ ครั บ สมาชิ ก สภาเทศบาลฯ ท่ า นใด มี ข้ อ อภิ ป ราย
ประธานสภาเทศบาลฯ
ญั ต ติ ที ่ 5 .1 โปรดยกมื อ เชิ ญ นายอดุ ล ย์ แวโวะ สมาชิ ก สภา
เทศบาลฯ เขต 3
นายอดุลย์ แวโวะ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 3

เรี ย น ท่ านประธานสภาฯ คณะผู้ บ ริ ห ารฯ และสมาชิก สภาเทศบาลฯ
ผูท้ รงเกียรติ และเจ้าหน้าที่ ทุกท่าน กระผม นายอดุลย์ แวโวะ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 กระผม มีเรื่องจะสอบถาม ดังนี้
-ประเด็นที่ 1 ขอถามหน่อยน่ะเป็นเรื่องทบทวนน่ ะครับ รอบที่ แล้ วผมก็
เข้ า ใจที่ เขาอธิ บ ายพอสมควรนะครั บ แต่ ผ มจะถามว่ า รอบที่ แ ล้ ว ผิ ด
ระเบียบหรือผิดข้อบังคับการประชุมสภาฯ หรือไม่ หรือเมื่อมีมติไปแล้วผม
ยังมั่นใจว่ามันเป็นอานาจของสภาฯ ผมว่าหลายๆ ครั้งผ่านสภาฯไปแล้วแต่
ไม่ถูกใจแต่ต้องน้อมรับ เนื่องจากว่าการมติสภาฯนั้นผ่านไปแล้ว เราต้อง
ยอมรับในระบอบประชาธิปไตย ว่าสภาฯอันทรงเกียรติแห่งนี้เมื่อมีมติไป
แล้วก็จบไปที่มติ เรื่องทบทวนผมขอถามนิดหนึ่งครับ เรื่องอานาจของสภา
ฯมันต้องจบที่สภาฯ ผมเองได้รับความไว้วางใจจากประชาชนที่เลือกเข้ามา
เพื่อรักษาผลประโยชน์ของประชาชนนะครับ ทุกกากบาท ทุกเบอร์ที่เลือก
มา เขาก็จัดสรรไว้วางใจให้เราเข้ามา ผมเข้าใจระดับหนึ่งในเรื่องของข้อ
ระเบียบ แต่ในเมื่อ ผมต้องดูแลนะครั บ เนื่องจากว่าประชาชนนั้นไว้ใจเรา
ส่งเข้ามาจากตัวแทนพันกว่าเสียง
-ประเด็นที่ 2 ก่อนหน้านี้ท างคณะผู้บริหารฯ และคู่สัญ ญาไม่ได้แจ้ง ให้
สภาฯทราบเลย หรือหารือเรื่องตัวโครงการให้กระผมทราบแต่อย่างใด ผม
ไม่แน่ใจในระเบียบว่า ต้องให้แจ้งที่ประชุมสภาฯทราบหรือเปล่า แต่ อย่าง
น้อยต้องเราให้เกียรติซึ่งกันและกันบ้าง เนื่องจากผมเองก็ถูกเลือกเข้ามา
ว่ า ต่ อ ไปจะมี โ ครงการอย่ า งนี้ ยิ น ดี ห รื อ ไม่ สมควรหรื อ ไม่ ผมไม่ ไ ด้
เรี ย ก ร้ อ งอ ะไรม าก ม าย อ ย่ างน้ อ ย ก็ ให้ เกี ย รติ กั น บ้ างน ะค รั บ
-ประเด็นที่ 3 ในการก่อสร้าง ผมไม่ได้จบการออกแบบมา แต่ที่ผมเห็น ๆ
และแตะต้องกับมือได้นั้น นั้นผมได้ประชาชนถ่ายรูปให้ผมมานี่คือ สภาพ
เวลานี้ พื้นเป็นอย่างนี้ ไม่ได้เตรียมมาอะไรมากมาย หลังคาก็เป็นอย่างนี้
แต่ตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่าซ่อมแซมหรือยังครับ ดีนะครับที่เรายังไม่ได้อนุมัติ
ให้ ผมรู้ยังอยู่ในคู่สัญญายังอยู่ในประกัน แต่หลาย ๆ โครงการที่ผา่ นมายัง
อยู่ในประกันส่วนมากไม่ค่อยได้สนองตอบ ที่ผ่านมาผมขอพูดเป็นภาษา
อาหรับ หากซ่อมแซมเรียบร้อยแล้วเนี่ย อินซาอัลเลาะห์ ผมคนหนึ่งยอม
/อนุมตั ิให้ผมต้องยอมรับ...

-8อนุมัติให้ผมต้องยอมรับครับว่าสภาฯแห่งนี้เป็นสภาฯ ที่ทรงเกียรติ 3 หมื่น
กว่าคนที่ตั้งใจส่งเรามาเนี่ยครับ เพื่อมาดูแลนะครับ ผมยังยืนยันอยู่คาเดิม
นะครับ ถึงแม้มรสุมจะกระหน่าแค่ไหน ผมยังมั่นใจในการตัดสินใจของผม
เนื่องจากว่า มติครั้งที่แล้วครับ ผมยังมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ครบถ้วน
ผมตัดสินใจไปแล้ว แต่รอบนี้แล้วแต่เพื่อนสมาชิกนะครับ ผมยังเหมือนเดิม
นะครั บ ว่ า แต่ ผ มไม่ ใ ช่ อ คติ ว่ า ผมจะไม่ ใ ห้ เรื่ อ งใดเรื่ อ งหนึ่ ง แต่ ห ลาย
โครงการที่ผ่านมาจบไปแล้วคาถามตามมาว่าแล้วสมาชิกสภาฯ ที่ส่งไป
ทาอะไรอยู่ นี่เป็นคาถามที่ผมไม่รู้จะตอบยังไง ทุกโครงการที่ผ่านไป เป็น
อย่างนี้ เป็นอย่างโน้น ผมไม่อยากพูดเรื่องงบประมาณที่ผ่านไปแล้ว มีแต่
ชาวบ้านที่ตั้งคาถามว่า สมาชิกสภาฯ ที่ส่งไป ทาอะไรอยู่ของที่ใช้ได้ก็ใช้
ไม่ได้ของที่ใช้ได้นานใช้ได้แป็บเดียวก็จบ ส่วนมากอย่างนี้นะครับ นานแล้ว
ไม่ได้พูดในสภาฯ วันนี้ผมขออนุญาตนิดหนึ่ง เนื่องจากว่าเป็นช่วงสุดท้าย
นะครับ ผมก็ไม่มีอะไรมากครับ ผมยังมีเจตนาดีกับเรื่องของเทศบาลเมือง
สะเตงนอก ผมยั งมี เจตนาดี ทุ ก เรื่อ ง ผมไม่ มี เจตนาร้ายนะครับ แต่ ว่ า
หน้าที่ของผมที่เขาส่งผมมา ผมก็ทาหน้าที่ให้ดีที่สุด ถึงวาระสุดท้ายผมก็
ต้องทา ผมสัญ ญากับชาวบ้านไว้แล้ว ผมเข้ามาไม่ได้แต่งเท่นะครับ ผม
ต้องรับผิดชอบเท่าที่ผมทาได้ ผมขอแค่น้กี ่อนนะครับ แล้วก็มาอัฟด้วยครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ ขอบคุ ณ ครั บ สมาชิ ก สภาเทศบาลฯ ท่ า นใด มี ข้ อ อภิ ป ราย
ประธานสภาเทศบาลฯ
ญั ต ติ ที ่ 5 .1 โปรดยกมื อ เชิ ญ นายสุ ก รี เจ๊ ะ เงาะ สมาชิ ก สภา
เทศบาลฯ เขต 1
นายสุกรี เจ๊ะเงาะ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1

เรี ย น ท่ านประธานสภาฯ คณะผู้ บ ริ ห ารฯ และสมาชิก สภาเทศบาลฯ
ผูท้ รงเกียรติ และเจ้าหน้าที่ ทุกท่าน กระผม นายสุกรี เจ๊ะเงาะ สมาชิก
สภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 กระผม มีเรื่องจะกล่าว ดังนี้
-ข้อที่ 1. ก็ เป็นเรื่องที่หนักใจมากแต่ว่าสองครั้งที่แล้ว เราก็ ได้พิจารณา
ผมคนหนึ่งแหละที่ ไม่เห็นด้วยจริงๆนะครับ เพราะว่าโครงการนี้ที่จริงๆ
แล้ ว ไม่ เ กี่ ย วกั บ สภาฯ นะครั บ เป็ น เรื่ อ งของผู้ บ ริ ห ารฯ ที่ ส รรหา
งบประมาณจากนอกเข้ ามาและไม่ ได้ ห ารือ จากสภาฯ ด้ ว ย ตอนที่ เอา
มาแล้ ว ก็ ส ร้ า ง ไปๆ มาๆ พองบประมาณพั บ ไปไม่ มี จ่ า ย เอาเรื่ อ งที่
เลวร้ายมาให้สภาฯ พิจารณา แล้วเอาเจ้าหน้าที่มาข่มขู่ อย่างนี้อย่างนั้น
จริง ๆ แล้ วกฎหมายมั น ก็ เป็ น แบบนั้ น อยู่ แ ล้ ว แต่ ว่าผมไม่ ก ลั ว เพราะ
ช่องทางอีกเยอะ นี่เป็นเหตุผลที่ผมไม่อนุมัตคิ รั้งนี้
/ข้อที่ 2 คู่สัญญา...

-9-ข้อที่ 2 คู่สัญ ญาของท่านจริงๆแล้วในสัญ ญาเลยครับผมว่าการสร้าง
อาคารแต่ ล ะแห่ ง เขาจะระบุ วั น เวลาชั ด เจน ผู้ รั บ เหมาต้ อ งค านึ ง ถึ ง
ศักยภาพภาพของตัวเองว่า ผมจะสร้างอาคารขนาดนี้ของผมทาได้หรือไม่
อุปกรณ์ครบหรือไม่ มันต้องคานึงถึงนะครับ แต่ถ้าท่านเอาผู้รับเหมาที่มี
ประสิทธิภาพที่มีอุปกรณ์ครบถ้วนผมว่าทันเวลาแน่นอนครับ งบประมาณ
นีไ้ ม่ต้องพับแน่นอน
-ข้อที่ 3 แต่ถ้าเอาเรื่องนีเ้ ข้าในสภาฯ ผมก็จะถามว่า สถานที่ท่านสร้างอยู่
นั่น มัน เหมาะสมหรือ ไม่ การสร้างโรงเรีย นต้ องค านึงถึ งสิ่งแวดล้ อ มที่
นักเรียนต้อง ที่คับแคบแบบนั้นท่านสอนเด็ก เด็กจะมีคุณ ภาพหรือครับ
สถานที่ที่สร้างมีเยอะแยะ ทาไมต้องสร้างตรงนั้น ถ้าถามผม สถานที่ผม
ไม่ ผ่านอยู่ แล้ ว การสร้างโรงเรีย นผมไม่ ห้ าม สนั บ สนุ น แน่ น อนอยู่ แ ล้ ว
เพราะมันเป็นการบริการประชาชนนะครับ สร้างที่ไหนผมอนุมัติอยู่แล้ว
แต่ว่าสถานที่ไม่เหมาะสม รถขยะก็อยู่ตรงนัน้ โรงซ่อมรถของเทศบาลฯ ก็
อยู่ตรงนั้น เหมาะสมมัย้ ผมจะถามความเหมาะสม แต่ถ้าถามผม ผมจะให้
ก่อสร้างที่หมู่ 8 ที่ดินกว้างเยอะนะครับ ผมไม่ต้องพูดมากวันนี้วันศุก ร์
ด้วย ผมมีเหตุผลพอที่ไม่อนุมัติ ก่อนที่เด็ก จะได้อาคารเรียนหลังใหม่
พื้นแตก เพดานโหว่ นี่หรือ ของขวัญที่เด็กจะได้มานะครับ ท่านจะไปฟ้อง
ยังไงผมก็ไม่กลัว เพราะว่าเหตุผลผมแน่นพอ กระบวนการยังมีอีกเยอะ ที่
จะได้พิจารณานอกจากนี้ ไม่ว่าผม ไม่ว่าท่าน ใครกล้าฟ้อง ฟ้องไปนะครับ
ขอขอบคุณครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ ขอบคุ ณ ครั บ สมาชิ ก สภาเทศบาลฯ ท่ า นใด มี ข้ อ อภิ ป ราย
ประธานสภาเทศบาลฯ
ญั ต ติ ที่ 5.1 โปรดยกมือ เชิญ นายอับดุลเลาะ กาซอ สมาชิกสภา
เทศบาลฯ เขต 3
นายอับดุลเลาะ กาซอ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 3

เรี ย น ท่ านประธานสภาฯ คณะผู้ บ ริ ห ารฯ และสมาชิก สภาเทศบาลฯ
ผูท้ รงเกียรติ และเจ้าหน้าที่ ทุกท่าน กระผม นายอับดุลเลาะ กาซอ
สมาชิ ก สภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 กระผม ก็ เห็ น ด้ ว ยกั บ ท่ า นสท.อดุ ล ย์
และสท.สุก รี ที่ได้อภิปรายผ่านมา ผมอยากจะถามผู้บ ริหารฯนิดหนึ่งใน
การก่อสร้างนี้ ก่อสร้างยังไม่เสร็จหรือก่อสร้างที่จะต้องซ่อมใหม่ อยาก
ทราบว่ายังไงครับ อยากจะถามผู้ที่รับมอบงานก่อสร้าง เมื่อกี้ไ ด้ข่าวว่า
เซ็นสัญญาไปแล้ว หรือยังไงครับ ดูที่ท่าน สท.อดุลย์ พืน้ ก็ยังเป็นคลื่นที่อยู่
/ตรงเพดานก็ยังเห็น...

-10ตรงเพดานก็ยังเห็นที่โดนฝน พูดง่ายก็คือมันรั่ว คนที่เซ็นรับเขารู้ไหมมัน
ยังไง ได้ไปดูมั้ย ผมอยากจะให้ทุก คนไปดูสถานที่ก่อนลงมติได้ไหมไปดู
สถานที่ก่อน
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ ขอบคุ ณ ครั บ สมาชิ ก สภาเทศบาลฯ ท่ า นใด มี ข้ อ อภิ ป ราย
ประธานสภาเทศบาลฯ
ญั ต ติ ที่ 5.1 โปรดยกมือ เชิญ นางนุชนาฎ จันทร์ขุน รองปลัดเทศบาลฯ
นางนุชนาฎ จันทร์ขุน
รองปลัดเทศบาลฯ

เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภา
เทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติ และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ดิฉัน นางนุชนาฎ จันทร์ขุน
รองปลั ด เทศบาลฯ ในฐานะรั ก ษาการผู้ อ านวยการกองการศึ ก ษา ซึ่ ง
ทางานอยู่ฝั่งโน้น กระบวนการในการจัดท าก็ คือจะเข้าไปส่องอยู่ตลอด
นะคะ ในวันก่อนที่จะมีการตรวจรับงานจ้าง ทางกองได้เข้าไปตรวจสภาพ
ก่ อ น ซึ่ ง ก่ อ นหน้ า สภาพตอนนั้ น ยั ง สมบู ร ณ์ น ะคะ หลั ง คาก็ ยั ง ไม่ รั่ ว
หลั งจากที่ออกนิเทศ หลังจากที่เข้าไปตรวจสัป ดาห์ที่แล้ว ก็ ตามภาพที่
ปรากฏนะคะทางเราก็ ได้ถ่ ายไว้ ที่ นี้ได้ รับ แจ้งจากคุ ณ ครู ทุ ก ศู น ย์จ ะมี
ลักษณะรั่วอย่างนี้ทุกศูนย์ อันเนื่องจากเดือนธันวาคมที่ผ่านมาค่ะเกิดเหตุ
ฝนตกต่อเนื่อง ทุกศูนย์ที่เราไปนิเทศ จะมีลักษณะนี้ทั้งหมดก็คือกระเบื้อง
หลังคาเคลื่อนเป็นเหตุให้น้ามันหยดเข้ามาที่ฝ้าเพดาน แต่ว่าในส่วนของ
ศูนย์ใหม่นี้นะคะ ศูนย์เก่า ๆ ก็จะมีครูมีเด็กมาเรียนทุ กวันเขาจะมีการแจ้ง
แต่ที่น้ีศูนย์ใหม่ของเราไม่ได้เข้าไปใช้งานเลย ซึ่งจากมันรั่วนิดๆค่ะ เราไม่ได้
เข้าไปตรวจสอบตั้งแต่ต้น มันก็เลยทาให้ลักษณะมันเป็นวงกว้างขึ้นนะคะ
ซึ่งปัญหาที่เกิดมองว่ามันน่าจะเกิดจากภัยธรรมชาติเพราะว่าทุกศูนย์ก็คือ
มีลักษณะนี้เหมือนกันทุกที่ลงนิเทศนะคะ แต่ว่าในส่วนของการตรวจสอบ
ยืนยันได้ว่าคณะกรรมการฯ ที่เข้าไปตรวจสอบ ณ ตอนนั้นไม่ได้มีปัญหา
เหล่านี้นะคะ เพราะว่าทางกอง คือจะเข้าไปบ่อยมากยิ่งช่วงเดือนธันวาคม
จะเข้าไปบ่อยมาก เนื่องจากจะใช้พื้นที่นั้นจัดกิจกรรมวันเด็กทาซุ้มต่าง ๆ
ซึ่งกรรมการตรวจรับไปประมาณเดือนพฤศจิกายน -ธันวาคม ทางกองฯ
ก็จะเข้าไปสม่าเสมอ เพราะว่าใช้แต่ละห้องเป็นฐานในการทากิจกรรมวัน
เด็กปกติก็ไม่ได้มปี ัญหาหลังคารั่ว แล้วก็ไม่ได้มปี ัญหาพืน้ ค่ะ

นายสุกรี เจ๊ะเงาะ
มาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1

แล้วสาเหตุที่พื้นมันเด้งนีเ้ กิดจากอุทกภัยใช่มยั้

/นางนุชนาฎ จันทร์ขุน...

-11นางนุชนาฎ จันทร์ขุน
รองปลัดเทศบาลฯ

พืน้ เด้งนีค่ ือไม่ทราบสาเหตุ แต่ว่าถ้าในเรื่องของหลังคานะคะ ยืนยันว่า
น่าจะเกิดจากภัยธรรมชาติ ที่ฝนตกต่อเนื่อง เพราะว่าทุกศูนย์มีลักษณะนี้
เหมือนกันทุกศูนย์ นะคะ ที่แจ้งซ่อมเข้ามา เพราะว่าเราไปนิเทศทุกศูนย์
นะค่ะ

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ ท่ า นสมาชิ ก สภาเทศบาลฯ เขต 3 พู ด เสร็ จ ยั ง
ประธานสภาเทศบาลฯ
นายอับดุลเลาะ กาซอ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 3

ยังครับ หลังจากที่ได้ฟังท่านผู้อานวยการศึกษาชีแ้ จง ผมอยากจะถามว่า
แล้วภาพที่ยังไม่เสร็จสภาพเป็นพืน้ ขรุขระนีเ้ อามาจากไหน

นางนุชนาฎ จันทร์ขุน
รองปลัดเทศบาลฯ

ผอ.กองการศึกษาได้ถ่ายมาเองเนื่องจากว่าได้เข้าไปนิเทศนักศึกษาฝึกงาน
ที่ อ นุ บ าลในวัน นั้ น แล้ วก็ ห ลั งจากกลั บ จากนิ เทศพงบู โล๊ ะ ก็ พู ด คุ ย กั บ
หัวหน้าฝ่าย และในกอง ว่าเดี๋ยวจะเข้าไปดูโรงเรียนอนุบาลกันพอเข้าไป ก็
ได้เห็นสภาพจึงได้ถ่ายภาพและได้แจ้งให้ทางผู้บริหารฯ ทราบ ซึ่งในตาม
หลักการนะคะ ถ้าเราตรวจรับ ตอนที่เราตรวจรับ ณ วันนั้น น่ะค่ะ ถ้ามัน
เห็ น สภาพสมบู ร ณ์ และมี ก ารจ่ า ยเงิน ผู้ ป ระกอบการไปแล้ ว มั น ก็ อ ยู่ ใ น
หลักประกันสัญญา ซึ่งผู้ประกอบการเขาจะต้องซ่อม ซึ่งเหตุแห่งการซ่อม
สภาพเป็นตัวอาคารที่มันใช้งานปกติคะ่ ก็ค่อนข้างจะมั่นใจว่าเขาต้องเข้ามา
ซ่ อ มไม่ งั้ น เด็ ก จะท าการเรี ย นการสอนไม่ ไ ด้ แต่ ที นี้ น ะค่ ะ ณ ตอนนี้
ผู้ ป ระกอบ การเขาท ราบแล้ ว แต่ ว่ า ในเมื่ อ เรายั ง ไม่ ไ ด้ จ่ า ย เงิ น ให้
ผู้ป ระกอบการหลักแห่งประกันสัญ ญาจึงยังไม่เกิด เขาจึงเข้ามาซ่อมยัง
ไม่ ไ ด้ หมายถึ ง ว่ า เราต้ อ งจ่ า ยเงิ น แล้ ว มั น ก็ จ ะเข้ า สู่ ก ระบวนการ
หลั ก ประกั น สั ญ ญ า เขาถึ ง จะมาด าเนิ น การได้ เพราะว่ า มั น ผ่ า น
กระบวนการตรวจรับมาเรียบร้อยแล้ว เหตุมันเกิดจากหลังการส่งมอบ
แล้วนะค่ะ ซึ่ง ณ ตอนนี้ถ้าเราได้เบิกจ่ายเงินให้เขา เราก็ต้องให้เขามาทา
ตามหลั ก ประกั นสั ญ ญาในระยะ 2 ปี หลั งจากเขาส่งมอบงานนะค่ ะ ใน
ระยะเวลา 2 ปีนี้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตัวอาคาร ผู้ประกอบการต้องเข้า
มาซ่อมทุกครั้ง แต่ถ้าผู้ประกอบการไม่เข้ามาซ่อมเทศบาลฯซ่อมเองก็จะ
เรียกเก็บจากเงินหลักประกันสัญญาได้เลยค่ะ ขอบคุณค่ะ

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ ขอบคุ ณ ครั บ สมาชิ ก สภาเทศบาลฯ ท่ า นใด มี ข้ อ อภิ ป ราย
ประธานสภาเทศบาลฯ
ญั ต ติ ที่ 5.1 โปรดยกมือ เชิญ ฝ่ายกองช่าง
/นางสาวอโณทัย แก้วบรรดิฐ...

-12นางสาวอโณทัย แก้วบรรดิฐ
หัวหน้าฝ่ายโยธา

เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาฯ
ผูท้ รงเกียรติ และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ดิฉัน นางสาวอโณทัย แก้วบรรดิฐ
ปัจจุบันดารงตาแหน่งหัวหน้าฝ่ายโยธาค่ะ ขอชี้แจงในส่วนของกระเบื้อง
พืน้ นะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็คือได้ดารงตาแหน่งเป็นนายช่างควบคุมงาน
ก่อสร้างค่ะ ทีนใี้ นส่วนของกระเบื้องที่เกิดเหตุลักษณะอย่างนี้คือคุณสมบัติ
ของกระเบื้องตัวนี้ค่ะมันเป็นกระเบื้องยางค่ะซึ่งมันจะมีความยืดหยุ่นในตัว
ของมันน่ะค่ะ ทีนี้สันนิษฐานได้ว่า สาเหตุที่มันเด้งขึ้นมาเนี่ยค่ะน่าจะเกิด
จากน้าใต้ดินน่ะค่ะ เพราะว่าช่วงก่อนหน้านี้มันเกิดอุทกภัยตั้งแต่ประมาณ
เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคมแล้วก็ต้นเดือนมกราคม น้าใต้ดินมัน
สะสมมันก็เลยดันขึ้นมาทาให้พื้นมันชื้นนะคะเพราะว่าถ้าดูระยะเวลาการ
การเทพื้นของโครงสร้างน่ะค่ะ กับการมาแปะพื้นยางนี้ค่ะ การเทพื้นน่ะค่ะ
จะอยู่ในช่วงของ เดือนมิถุนายน ซึ่ง เราเบิกงวดไปแล้วงวด 2 ค่ะ แต่ว่า
กระเบื้องยาง เนี่ยเราทาการติดตั้งเมื่อประมาณเดือนพฤศจิกายน ซึ่งตอน
นั้นน่ะค่ะ ความชื้นใต้ดินมันมีอยู่ ที่นี้พอกระเบื้องยางมันมีความยืดหดต่อ
สภาพอากาศเนี่ ย ค่ ะ มั น ท าให้ น้ าใต้ ดิ น มั น ดั น ขึ้ น มาท าให้ ก าวที่ มั น อยู่
ระหว่างพื้นกับตัวของกระเบื้องน่ะค่ะมันอาจจะเกิดการสูญ เสียพื้นที่ตรง
นั้นไปทาให้พืน้ มันเด้งขึน้ น่ะค่ะ คือจะเรียนชี้แจงแค่น้คี ่ะขอบคุณค่ะ

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ ขอบคุ ณ ครั บ สมาชิ ก สภาเทศบาลฯ ท่ า นใด มี ข้ อ อภิ ป ราย
ประธานสภาเทศบาลฯ
ระเบี ย บที่ 5.1 โปรดยกมือ เชิญ นายอับดุลเลาะ กาซอ สมาชิกสภา
เทศบาลฯ เขต 3
นายอิทธินันท์ สาเฮาะ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 3

เรี ย น ท่ านประธานสภาฯ คณะผู้ บ ริ ห ารฯ และสมาชิก สภาเทศบาลฯ
ผูท้ รงเกียรติ และเจ้าหน้าที่ ทุกท่าน กระผม นายอิทธินันท์ สาเฮาะ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 กระผม โดยส่วนตัวที่ฟังมาทั้งหมด มีทั้ง
เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย ส่วนที่เห็นด้วย ตามที่ท่านสมาชิกอดุลย์ แวโวะ
และ ท่านสุกรี เจ๊ะเงาะ ได้กล่าวมา ในการดาเนินการของอาคารโรงเรียน
ทางคณะผู้ บ ริ ห ารฯ ไม่ ได้ แจ้ งในสถานที่ แ ห่ งนี้ ผมก็ เห็ น ด้ วย แต่ ว่ าผม
อยากให้มองภาพโดยรวมของสะเตงนอก ว่าการที่เราจะได้อาคารมาต่อให้
ได้มาในลักษณะไหนก็ถ้าเป็นไปได้ผมอยากพูดว่าก็แล้วแต่ ก็คือมันเป็น
ผลประโยชน์แล้วก็เป็นผลพลอยได้ของคนพื้ นที่ แล้วหลักๆ ยิ่งเป็นอาคาร
เรียนด้วย ผมก็อยากจะให้มีการสนับสนุนให้จบตรงนี้ไป เพราะว่า ตอนนี้
/เราอยู่ในวาระวันนี้...

-13เราอยู่ ในวาระวัน นี้ อ าจจะเป็ น วั น สุ ด ท้ ายแล้ ว ก็ อ าจจะไม่ มี ป าฏิ ห าริ ย์
ในการต่ อ อายุ ผมว่าอย่างนั้ น นะ ต่ อ ไปใครจะได้ ม าไม่ ได้ ม านั้ น ก็ อ ยู่ ที่
พูดง่าย ๆ ว่า แล้วแต่บุญแต่กรรม แล้วแต่บุญวาสนานะ เพราะว่าทุกคน
เขา รู้ดี ว่าเราก็ท าอะไรมาบ้าง นี่คือหลัก ๆ ส่วนอาคารเราก็ได้ยินทาง
เจ้าหน้าที่เขาอธิบายมา รองปลัดที่อธิบายมา กองช่างอธิบายผมก็พอจะ
มีป ระสบการณ์ ท างด้านพื้นมาหน่อยหนึ่ง แล้วเรื่องบ้าน ใครๆก็ รู้แหละ
เวลาสร้า งบ้ าน ถ้ ามี รั่ วนิ ด หนึ่ งถ้ ามี เพดาน ยั งไงก็ ต้ อ งเห็ น ผมเข้าไปดู
มาแล้วครั้งหนึ่ง ตอนช่วงโควิด ก็เห็นแบบที่ท่านอดุลย์ ได้ถ่ายรูปมา คือ
พื้นมันเด้ง เพราะปูด้วยกระเบื้องยาง แต่ถ้าปูด้วยกระเบื้องอาจจะไม่เกิด
ปัญหาในลักษณะนั้น แต่นี่ปูด้วยกระเบื้องยาง พูดง่าย ๆ แปะยางบนพื้น
เวลามั น ชื้ น ยั งไงมั น ก็ ต้ อ งเด้ ง พื้ น ฐานของอาคาร ที่ นี้ ความเห็ น ก็ คื อ
ความคิดเห็นแตกต่างกัน นั้น ก็ยอมรับครับต่างคนก็ต่างก็คือว่า มีอิสระใน
การตัดสินใจ เราเป็นสมาชิกสภาฝ่ายนิติบัญญัติคืออานาจในการตัดสินใจ
อยู่ที่แต่ละคน ผมเข้าใจแต่ที่ท่านสุกรี เจ๊ะเงาะ ผมไม่ได้กล่าวหานะครับ
ตามที่ฝา่ ยกฎหมายของท้องถิ่นจังหวัดมาอธิบายเมื่อสักครู่นี้ ที่ผมฟังเขาก็
คือมาเพื่อจะอธิบ ายให้พวกเราฟังในข้อกฎหมายแค่นั้นเองไม่ได้มาข่มขู่
พวกเราครั บ แล้ ว ก็ ผ มเองส่ ว นตั ว ยั งไงก็ พู ด แล้ ว ขอเวลานิ ด หนึ่ ง ใน
ส่วนตัวของผมเองไม่ว่าจะเป็นท่านประธานสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหารฯ
และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน รวมถึงข้าราชการทุกคน ผมเองก็
ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนและได้ช่วยเหลือชาวบ้าน ที่ผ่าน
มา ผมคนหนึ่งซึ่งเป็นตัวแทนมาจากชาวบ้านหมู่ที่ 13 หลาย ๆ เรื่อง ไม่
ว่าจะมาจากคณะผู้บริหารฯ หรือไม่ว่าจากสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ที่อยู่ใน
ที่นี่ ที่มีส่วนร่วมในการยกมือในการผ่านโครงการแต่ละโครงการผมเองก็
ต้ อ งขอขอบคุ ณ แทนชาวบ้ า นในพื้ น ที่ ทุ ก คน ที่ ใ ห้ ก ารสนั บ สนุ น การ
ช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็น การขุดลอก คูคลอง ทั้งหมด ถนนหนทางทั้งหมด
แล้วก็ถางหญ้าข้างทางทั้งหมดทั้งหลาย ก็คือผลงานของพวกเราทั้งหมด
ในวันนี้เป็นวันสุดท้ายถ้าเป็นไปได้มีอะไรที่เราทาได้เพื่อเป็นของขวัญให้สะ
เตงนอก แล้ ว ผมก็ อ ยากจะให้ พ วกเราช่ ว ยคิ ด ช่ ว ยพิ จ ารณาหน่ อ ยไม่
อยากจะให้คิดในส่วนของผลประโยชน์เล็ก ๆ น้อย ๆ ซึ่งเราก็ไม่เห็นภาพ
เราสมัยหน้าก็ไม่รู้วา่ เราจะได้เข้ามาหรือเปล่าครับ ขอบคุณมากครับ

/นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์...

-14นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ ขอบคุ ณ ครั บ สมาชิ ก สภาเทศบาลฯ ท่ า นใด มี ข้ อ อภิ ป ราย
ประธานสภาเทศบาลฯ
ญั ต ติ ที่ 5.1 โปรดยกมือ เชิญ นางนุชนาฎ จันทร์ขุน รองปลัดเทศบาลฯ
นางนุชนาฎ จันทร์ขุน
รองปลัดเทศบาลฯ

เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภา
เทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติ และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ดิฉัน นางนุชนาฎ จันทร์ขุน
รองปลัดเทศบาลฯในฐานะรักษาการ ผอ.กองการศึกษาฯ ก็อยากจะขอ
ความเห็นใจท่าน สท. อาคารเรียนของเราเสร็จนานแล้วนะคะนักเรียนน่ะ
ค่ะตอนนี้ก็คือทั้ง 2 ห้องก็ทั้งทานข้าวทั้งเรียนอยู่ในห้องเดียวกันบางทีพอ
ขึ้นมาเรียนชั้น 2 ก็ถามว่าเมื่อไหร่จะได้ไปอยู่อาคารใหม่ เมื่อไหร่จะได้อยู่
อาคารใหม่ คือผ่านทุกวันเดินผ่านทุก วันแต่ไม่ได้มีโอกาสใช้ห้องนะค่ะก็
อยากจะขอความเห็ น ใจเพราะว่าเด็ ก ๆค่ ะตอนนี้ ที่ เรีย นอยู่ก็ คื อ แออั ด
ขึ้นมาเรีย นอยู่ที่ ชั้น 2 นะคะตอนนี้ อ าคารเรีย นไม่ พ อแล้วก็ ยิ่งที่ ผ่านมา
ในช่ว งโควิด นะคะเพราะต้ อ งทยอยตั ดสลั บ กั นมาก็ ถ้าเรามี ห้ อ งเรีย นที่
เพิ่มขึ้นเราสามารถเข้าใช้งานได้ น่ะค่ะมันก็จะทาให้เกิดความคล่องตัวใน
เรื่องของระบบการศึกษานะคะแล้วก็ว่าตอนนี้ค่ะเรามีครูที่เป็นข้าราชการ
อัตราว่างอยู่ 3 มีข้าราชการ 1 ถ้าเมื่อไหร่ที่มีก ารส่งมอบเสร็จ นะคะใน
ฐานะ ผู้อานวยการการศึกษา ก็จะได้ท า เรื่อง ขออัตรากาลังเพิ่มขึ้นใน
ตาแหน่งข้าราชการ เพิ่มอีก 4 คน เพื่อให้สอดคล้องกับห้องเรียน ซึ่งเราจะ
ได้งบจากสานักงบที่เขาจ่ายให้โดยตรงมาให้คุณครูแล้วก็จะได้รับจัดสรร
เพิ่มขึ้น นะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งถ้าเรามีการเบิกจ่ายเร็วเร็วนะค่ะทางกอง
การศึกษาในฐานะเจ้าของพื้นที่ก็จะได้ทาหนังสือถึงผู้ประกอบการให้เขา
มาซ่อมบารุงตามหลักประกันสัญญาได้ แต่ ตอนนี้กอง ก็ได้แต่ดูเพราะว่า
เมื่อไม่จ่ายเงินเราก็ไม่สามารถทาอะไรได้ก็ขอความเห็นใจด้วยค่ะ

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ ขอบคุ ณ ครั บ สมาชิ ก สภาเทศบาลฯ ท่ า นใด มี ข้ อ อภิ ป ราย
ประธานสภาเทศบาลฯ
ญั ต ติ ที ่ 5 .1 โปรดยกมื อ เชิ ญ นายเด๊ ะ ซามั น ยู โ ซ๊ ะ สมาชิ ก สภา
เทศบาลฯ เขต 3
นายเด๊ะซามัน ยูโซ๊ะ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 3

เรี ย น ท่ านประธานสภาฯ คณะผู้ บ ริ ห ารฯ และสมาชิก สภาเทศบาลฯ
ผูท้ รงเกียรติ และเจ้าหน้าที่ ทุกท่าน กระผม นายเด๊ะซามัน ยูโซ๊ะ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 สาหรับเรื่องนี้ผมก็ได้พูดคุยกับชาวบ้านใน
เขตพื้นที่บางส่วนในเรื่องที่จะมาประชุมวันนี้ พูดคุยกับชาวบ้านที่เคยเลือก
ผมเข้ามาเพื่อรักษาการเงินการคลัง เพื่อเป็นเสียงหนึ่งในการควบคุมดูแล
/และวันนีเ้ รามาใช้เงิน...

-15และวันนี้เรามาใช้เงินสะสมเพื่อจ่ายขาดในอาคารชาวบ้านฝากถามมาว่า
เทศบาลฯ เรามีผิดอะไรผิดตรงไหนที่ต้องนาเงินงบประมาณตัวนี้มาจ่าย
ขาด ผมไม่มีคาตอบให้ชาวบ้านครับ เพราะว่า ผมไม่มีขอ้ มูลการประชุมทุก
ครั้งเรามีข้อมูลแค่ ณ ที่ประชุม จากนายกฯ ชีแ้ จงบ้าง จากกองการศึกษา
ชี้แจงบ้ าง ทางหน่ วยงานทุ ก หน่ วยงานมาชี้แ จง แต่ ถ ามว่าหนั งสื อ ลาย
ลักษณ์อักษรที่ว่าโครงการนี้เริ่มต้นอย่างนี้เป็นอย่างนี้มาอย่างนี้ก่อนที่ว่า
จะมาประชุมทุกครั้งไม่เคยมี ชี้แจงล่วงหน้าก่อนว่าโครงการเป็นอย่างนี้
ผมหนึ่งในสมาชิกที่อยู่ในนี้จะได้ไปคุยกับชาวบ้าน จะได้บอกชี้แจงเหตุผล
ให้ชาวบ้านได้รับทราบว่า เรื่องเป็นอย่างนี้ชาวบ้านที่เลือกผมมาเห็นควร
เป็นยังไง เพราะการตัดสินใจทุกครั้งที่ผมมายกมือ หรือไม่ยกมือในสภาฯ
ผมจะสอบถามชาวบ้านในพื้นที่เป็นหลัก เพราะผมเป็นตัวแทนชาวบ้านใน
พืน้ ที่เขต 3 ส่วนใหญ่ ขอบคุณครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ ขอบคุ ณ ครั บ สมาชิ ก สภาเทศบาลฯ ท่ า นใด มี ข้ อ อภิ ป ราย
ประธานสภาเทศบาลฯ
ญั ต ติ ที่ 5.1 โปรดยกมือ เชิญ นายบัญชา ศิริ สมาชิกสภา เทศบาลฯ
เขต 2
นายบัญชา ศิริ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2

เรี ย น ท่ านประธานสภาฯ คณะผู้ บ ริ ห ารฯ และสมาชิก สภาเทศบาลฯ
ผูท้ รงเกียรติ และเจ้าหน้าที่ ทุกท่าน กระผม นายบัญชา ศิริ สมาชิกสภา
เทศบาลฯ เขตที่ 2 ในส่วนตัวกระผม เป็นสมาชิกมา 8 ปี ตั้งแต่ปี 55 จน
มาจบปี 63 น่าจะหมดวาระไปแล้ว ผมเป็นคนไม่ค่อยพูด และบางครั้งผม
ก็ไม่อยากจะพูด แต่ตอนนี้ผมต้องพูดแล้ว เพื่อชี้แจงให้ทุกท่านที่นั่งในกลุ่ม
นี้ ที่เราประชุมร่วมกันให้ได้รับทราบ กรณี ก่อนหน้านี้จา่ ยขาดเงินสะสมนี่
ผมเคยเห็นด้วยมาแล้ว 2 โครงการ โครงการที่ 1 สายเส้นหลังอนามัย ใน
วงเงิน 3 ล้านกว่าบาท ประมาณ 8 -10 เดือนที่ผ่านมา นะครับวันนั้นผม
ถามท่านนายกฯ หรือถามฝ่ายบริหารฯ ว่า สามารถดาเนินการได้เลยไหม
หรือว่าอะไรก็แล้วแต่ ฝ่ายบริหารฯ ก็ตอบผมว่า เงินเราพร้อมทุกอย่างเรา
นาเสนอต่อผู้รับเหมาเราก็สามารถดาเนินการได้เลย แต่ในส่วนนั้นผมก็เฝ้า
รอมาตลอด จนว่าชาวบ้านถามผมแล้วเมื่อไหร่จะได้ทา เพราะก่อนหน้านี้
ผมก็ดีใจ เพราะผมยกมือให้ไปแล้ว ผมก็ไปโม้กับเขาด้วยความที่ผมเป็น
สมาชิกสภาฯ ก็อยากจะมีผมงานกับเขาบ้าง แต่สุดท้ายแล้ว ผมก็ยังไม่เห็น
ภาพเห็นภาพรวก ๆ ไปขีดเส้นขีดสายอะไรกันแล้วสุดท้ายก็หายไปอีกแล้ว
/ชาวบ้านก็ถามผม...

-16ชาวบ้ า นก็ ถ ามผมอี ก ว่ า เมื่ อ ไร่ เ ค้ า จะท า ผมก็ บ อกต้ อ งรอนิ ด หนึ่ ง ว่ า
ผู้บริหารฯ กับผู้รับเหมา เขาเคลี ยกันยังไง นั้นคือเรื่องแรก ส่วนโครงการ
ที่ 2 ผมก็ ย กมื อ ให้ อี ก เส้ น พงษ์ เจริ ญ ท าคู ร ะบายน้ ามาถึ ง หั ว สะพาน
ผู้ใหญ่ บ้านหมู่ 9 วงเงิน1.5 ล้านบาท เรื่องนี้ก็เงียบไปอีก ตัวผมเป็นคน
ขี้โม้ก็ไปบอกชาวบ้านอีกชาวบ้านก็ถามผมอีก ผมก็บอกเขาไม่ถูกจริง ๆ
นะครับ ก่อนหน้านี้หลาย ๆ ท่านว่าผมเป็นคนถ่วงความเจริญ ไม่อยากให้
สะเตงนอกเจริญขึ้น ผมเป็นสมาชิกมา 8 ปี ผมไม่เคยค้านผู้บริหารฯ เลย
ทั้งที่ผมไม่ได้อยู่ร่วมทีมกั บ ท่าน ผมเปิดทางให้ท่านท างานมาตลอด แต่
เพียงแต่ท่านพิจารณายังไงผมไม่ทราบแต่ในส่วนนี้จะเห็นด้วยหรือไม่เห็น
ด้วย สมาชิกทุกท่านที่อยู่ในที่ประชุมแห่งนี้ครับ ก็อยู่ในดุลพินิจของแต่ละ
ท่าน ผมขอแก้ตัวนิดหนึ่งว่าผมไม่ได้เป็นคนถ่วงความเจริญนะครับ และผม
อยากนาพาให้สะเตงนอกเจริญ ยิ่ง ๆ ขึ้นไปนะครับ ผมขอบคุณมากครับ
ขอพูดเท่านีค้ รับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ ขอบคุ ณ ครั บ สมาชิ ก สภาเทศบาลฯ ท่ า นใด มี ข้ อ อภิ ป ราย
ประธานสภาเทศบาลฯ
ญั ต ติ ที ่ 5 .1 โปรดยกมื อ เชิญ นายอั บ ดุ ล นาเซร์ ฮะ สมาชิก สภา
เทศบาลฯ เขต 2
นายอับดุลนาเซร์ ฮะ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2

เรี ย น ท่ านประธานสภาฯ คณะผู้ บ ริ ห ารฯ และสมาชิก สภาเทศบาลฯ
ผูท้ รงเกียรติ และเจ้าหน้าที่ ทุกท่าน กระผม นายอับดุลนาเซร์ ฮะ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 กระผมขอนุญาตน่ะครับ วันนีเ้ ป็นวันศุกร์
ขอให้ท่านปิดการอภิปรายครับ ผมขออนุญาตแค่น้ีครับ ขอบคุณครับท่าน

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ ท่ า นใด มี ข้ อ อภิ ป รายในญั ต ติ ที่ 5.1 ขอเชิ ญ ไม่ มี
ประธานสภาเทศบาลฯ
เชิ ญ เลขานุ ก ารสภาฯ
นายมาหะมะรอสีดี อุชะมิ
เลขานุการสภาฯ

องค์ประชุมครบ จะขอมติที่ประชุม ตามญัตติที่ 5.1 สมาชิกสภาเทศบาลฯ
ท่านใด อนุมตั ิให้แก้ไขมติที่ประชุม เป็นอนุมัตใิ ห้แก้ไขมติทีป่ ระชุมให้จา่ ย
ขาดเงินสะสม เพื่อการชาระค่าก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็กของโรงเรียน
อนุบาลพงบูโล๊ะ จานวนเงิน 3,943,936 บาท โปรดยกมือ
ผู้เห็นชอบ คือ
1. นายอับดุลนาเซร์ ฮะ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1
2. นายบากอรี บาเก็ง
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1
/3. นางอุมาพร ใจแผ้ว…

-173.
4.
5.
6.
7.

นางอุมาพร ใจแผ้ว
นายสมชัย หิตานุกูล
จ่าสิบเอก วรดร รอดทุกข์
นายเพาซี มะเด็ง
นายอิทธินันท์ สาเฮาะ

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

-สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติให้แก้ไขมติที่ประชุมโดยยืนยันไม่อนุมัติ
จ านวนเงิน ดั ง กล่ าวโปรดยกมื อ ครั บ 8 เสี ย งครั บ ครับ มติ ที่ ป ระชุ ม ไม่
อนุมัตนิ ะครับ
ผู้ไม่เห็นชอบ คือ
1. นายสุกรี เจ๊ะเงาะ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1
2. นายกราซี แวนะลัย
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1.
3. นายปฐม ปันสรณะ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2
4. นายบัญชา ศิริ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2
5. นายดอเลาะ สะหัดอีตา สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2
6. นายอับดุลเลาะ กาซอ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3
7. นายเด๊ะซามัน ยูโซ๊ะ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3
8. นายอดุลย์ แวโวะ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3
ผู้งดออกเสียง คือ
1. นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ ประธานสภาเทศบาลฯ
มติที่ประชุม

-อนุมัติเห็นชอบ
-ไม่อนุมัติเห็นชอบ
-งดออกเสียง

จานวน
จานวน
จานวน

7
8
1

เสียง
เสียง
เสียง

เป็นอันว่า มติที่ประชุม ไม่อ นุมัติให้แก้ไขมติที่ประชุมโดยยืนยัน
ไม่อนุมัตจิ า่ ยขาดเงินสะสม จานวนเงิน 3,943,936 บาท
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ 5.2 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 ค อมพิ ว เตอร์ -เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์
หน่วยงาน กองคลัง
(ผู้เสนอญัตติ นายเกษมสันต์ สาแม นายกเทศมนตรี)
/-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย...

-18-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2 และ 3)
พ.ศ. 2543 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 29
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายใน หมวดค่าครุภัณฑ์
และสิ่ ง ก่ อ สร้ า ง ที่ ท าให้ ลั ก ษณ ะ ปริ ม าณ คุ ณ ภาพเปลี่ ย น หรื อ
เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
-ขอเชิญผูบ้ ริหารฯ ชีแ้ จง
นายเกษมสันต์ สาแม
นายกเทศมนตรีฯ

เรี ย น ประธานสภาเทศบาลฯ ที่ เ คารพ และสมาชิ ก สภาเทศบาลฯ
ทุกท่าน กระผม นายเกษมสันต์ สาแม นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก
ญัตติ 5.2 หมวดค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
-เครื่องคอมพิวเตอร์ ของหน่วยงานกองคลัง รายละเอียดตามเอกสารที่ 2
นะครับ รายละเอียดจะให้กองคลัง ชีแ้ จงขอบคุณครับ

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ เชิญ นางนริศรา สาและ ผูอ้ านวยการกองคลัง
ประธานสภาเทศบาลฯ
นางนริศรา สาและ
ผูอ้ านวยการกองคลัง

เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภา
เทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติ และเจ้าหน้าที่ ทุกท่าน ดิฉัน นางนริศรา สาและ
ผู้ อ านวยการกองคลั ง ด้ ว ยกองคลั ง มี ค วามประสงค์ ข ออนุ มั ติ แ ก้ ไ ข
เปลี่ยนแปลงคาชีแ้ จงงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ 2564
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์
ประเภทครุ ภั ณ ฑ์ ค อมพิ ว เตอร์ เนื่ อ งจากงานแผนที่ ภ าษี แ ละทะเบี ย น
ทรัพ ย์ สิ น ฝ่ ายพั ฒ นารายได้ กองคลั ง จาเป็ น ต้ อ งใช้ค อมพิ วเตอร์ที่ มี
ประสิทธิภาพสูง เพื่อรองรับการใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีตัวใหม่ ( LTAX
3000 ) ที่ทางกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น บังคับใช้ และเพื่อให้
งานพัสดุสามารถดาเนินการจัดซื้อได้ ดังนี้
จากรายละเอียดเดิม ดังนี้
เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า
19 นิ้ว) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จานวน 4 เครื่องๆ ละ 17,000
บาท เป็นเงิน 68,000 บาท โดยจัดซือ้ ตามเกณฑ์ราคากลางและ
/คุณลักษณะพืน้ ฐานการจัดหา...

-19คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่
9 มิถุนายน 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้า
141 ลาดับที่ 16
เป็นรายละเอียดใหม่ ดังนี้
เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่นอ้ ยกว่า
19 นิว้ ) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)จานวน 2 เครื่องๆละ 17,000 บาท
เป็นเงิน 34,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
-มีหน่วยประมวลผลกลาง(CPU) ไม่นอ้ ยกว่า 4 แกนหลัก (4 Core) มี
ความเร็วนาฬิกาพื้นฐาน ไม่น้อยกว่า 3.1 GHz หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
-หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจาแบบ Cache Memory
รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB
-มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า
4GB
-มีหน่วยความจาชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB
หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จานวน 1
หน่วย
-มี DVD-RW หรือดึกว่า จานวน 1 หน่วย
-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000
Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่นอ้ ยกว่า 1 ช่อง
-มีแป้นพิมพ์และเม้าส์
-มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จานวน 1 หน่วย
-เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์
และระบบคอมพิ วเตอร์ ฉบับ เดื อน พฤษภาคม 2563 กระทรวงดิจิทั ล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่
9 มิถุนายน 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้า
141 ลาดับที่ 16
/นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์...

-20นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ ท่ า นใด มี ข้ อ อภิ ป รายในญั ต ติ ที่ 5.2 ขอเชิ ญ ไม่ มี
ประธานสภาเทศบาลฯ
เชิ ญ เลขานุ ก ารสภาฯ
นายมาหะมะรอสีดี อุชะมิ
เลขานุการสภาฯ

องค์ ป ระชุ ม ครบ จะขอมติ ที่ ป ระชุ ม สมาชิ ก สภาเทศบาลฯ ท่ า นใด
อนุมติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชีแ้ จงงบประมาณรายจ่าย ประจาปี
งบ ป ระมาณ พ .ศ. 2564 หมวดค่ า ครุ ภั ณ ฑ์ ประเภทครุ ภั ณ ฑ์
คอมพิวเตอร์ -เครื่องคอมพิวเตอร์ หน่วยงาน กองคลัง โปรดยกมือ
ผู้เห็นชอบ คือ
1. นายสุกรี เจ๊ะเงาะ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1
2. นายกราซี แวนะลัย
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1.
3. นายอับดุลนาเซร์ ฮะ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1
4. นายบากอรี บาเก็ง
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1
5. นางอุมาพร ใจแผ้ว
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2
6. นายสมชัย หิตานุกูล
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2
7. จ่าสิบเอก วรดร รอดทุกข์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2
8. นายดอเลาะ สะหัดอีตา สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2
9. นายเพาซี มะเด็ง
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3
10. นายอิทธินันท์ สาเฮาะ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3
11. นายอับดุลเลาะ กาซอ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3
12. นายเด๊ะซามัน ยูโซ๊ะ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3
-สมาชิ ก สภาเทศบาลฯ ท่ านใดไม่ อ นุ มั ติ ให้ แก้ ไขเปลี่ ย นแปลงค าชี้ แจง
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หมวดค่าครุภัณฑ์
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ -เครื่องคอมพิวเตอร์ หน่วยงาน กองคลัง
โปรดยกมือ
ผู้ไม่เห็นชอบ คือ
ผู้งดออกเสียง คือ
1. นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ ประธานสภาเทศบาลฯ

มติที่ประชุม

-อนุมัติเห็นชอบ
-ไม่อนุมัติเห็นชอบ
-งดออกเสียง

จานวน
จานวน
จานวน

12 เสียง
- เสียง
1 เสียง
/เป็นอันว่า มติที่ประชุม...

-21เป็ น อั น ว่ า มติ ที่ ป ระชุ ม อนุ มั ติ ใ ห้ แ ก้ ไ ขเปลี่ ย นแปลงค าชี้ แ จง
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หมวดค่าครุภัณฑ์
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-เครื่องคอมพิวเตอร์ หน่วยงาน กองคลัง
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ 5.3 ญั ต ติ เพื่ อ พิ จ ารณาขออนุ มั ติ โอนเงิน งบประมาณรายจ่ า ย
ประธานสภาเทศบาลฯ
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวด
ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จานวนเงิน 60,000 บาท
หน่วยงาน กองคลัง (เอกสารที่ 3)
(ผู้เสนอญัตติ นายเกษมสันต์ สาแม นายกเทศมนตรี)
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ3)
พ.ศ. 2543 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27
การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
-เชิญผูบ้ ริหารฯ ชี้แจง
นายเกษมสันต์ สาแม
นายกเทศมนตรีฯ

เรียน ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน
กระผม นายเกษมสันต์ สาแม นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก
ญั ต ติ 5.3 เพื่ อ พิ จารณาขออนุ มั ติ อ นุ มั ติ โอนเงิน งบประมาณรายจ่า ย
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่า
ครุภั ณ ฑ์ ประเภทครุ ภั ณ ฑ์ ค อมพิ ว เตอร์ จ านวนเงิน 60,000 บาท
รายละเอี ย ดตามเอกสารที่ 3 นะครั บ รายละเอี ย ดให้ ก องคลั ง ชี้ แ จง
ขอบคุณครับ

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ เชิญ นางนริศรา สาและ ผูอ้ านวยการกองคลัง
ประธานสภาเทศบาลฯ
นางนริศรา สาและ
ผูอ้ านวยการกองคลัง

เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภา
เทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติ และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ดิฉัน นางนริศรา สาและ
ผู้อ านวยการกองคลัง ด้ วยกองคลังมี ความประสงค์ ขออนุ มัติ โอนเงิน
งบประมาณรายจ่ า ย ประจ าปี ง บประมาณ 2564 เพื่ อ ไปตั้ งจ่ า ยเป็ น
รายการใหม่ จานวน 60,000 บาท ดังนี้
/โอนลด จากแผนงาน…

-22โอนลด จากแผนงานบริ ห ารงานทั่ ว ไป งานบริห ารงานคลั ง งบลงทุ น
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ดังนี้
-งบประมาณที่ตงั้ ไว้
จานวน
30,000 บาท
-งบประมาณก่อนโอน
จานวน
30,000 บาท
-จานวนเงินที่โอนลด
จานวน
26,000 บาท
-จานวนเงินหลังโอน
จานวน
4,000 บาท
โอนเพิ่ ม ในแผนงานบริห ารงานทั่ วไป งานบริห ารงานคลั ง งบลงทุ น
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ดังนี้
-งบประมาณที่อนุมัติ
จานวน
68,000 บาท
-งบประมาณก่อนโอน
จานวน
68,000 บาท
-จานวนเงินที่โอนเพิ่ม
จานวน
26,000 บาท
-จานวนเงินหลังโอน
จานวน
94,000 บาท
โอนลด จากแผนงานบริห ารงานทั่ วไป งานบริหารงานคลั ง งบลงทุ น
หมวดค่ า ครุ ภั ณ ฑ์ ประเภทครุ ภั ณ ฑ์ ค อมพิ ว เตอร์ รายการเครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน ดังนี้
-งบประมาณที่อนุมัติ
จานวน
94,000 บาท
-งบประมาณก่อนโอน
จานวน
94,000 บาท
-จานวนเงินที่โอนลด
จานวน
60,000 บาท
-จานวนเงินหลังโอน
จานวน
34,000 บาท
โอนเพิ่ม เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งาน
บริ ห ารงานคลั ง งบลงทุ น หมวดค่ า ครุ ภั ณ ฑ์ ประเภทครุ ภั ณ ฑ์
คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับประมวลผล แบบที่ 2
(จอแสดงภาพขนาดไม่นอ้ ยกว่า 19 นิว้ ) ดังนี้
-งบประมาณที่อนุมัติ
จานวน
00 บาท
-งบประมาณก่อนโอน
จานวน
00 บาท
-จานวนเงินที่โอนเพิ่ม
จานวน
60,000 บาท
-จานวนเงินหลังโอน
จานวน
60,000 บาท
จึงเรียนเสนอสภาฯ เพื่อพิจารณา แค่น้นี ะคะ ขอบคุณค่ะ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ ท่ า นใด มี ข้ อ อภิ ป รายในญั ต ติ ที่ 5.3 ขอเชิ ญ ไม่ มี
ประธานสภาเทศบาลฯ
เชิ ญ เลขานุ ก ารสภาฯ
/นายมาหะมะรอสีดี อุชะมิ…

-23นายมาหะมะรอสีดี อุชะมิ
เลขานุการสภาฯ

องค์ประชุมครบ จะขอมติที่ประชุม ตามญัตติที่ 5.3 สมาชิกสภาเทศบาลฯ
ท่านใด อนุมติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ จานวนเงิน 60,000 บาท หน่วยงาน กองคลัง โปรด
ยกมือ
ผู้เห็นชอบ คือ
1. นายสุกรี เจ๊ะเงาะ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1
2. นายกราซี แวนะลัย
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1.
3. นายอับดุลนาเซร์ ฮะ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1
4. นายบากอรี บาเก็ง
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1
5. นางอุมาพร ใจแผ้ว
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2
6. นายสมชัย หิตานุกูล
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2
7. จ่าสิบเอก วรดร รอดทุกข์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2
8. นายดอเลาะ สะหัดอีตา สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2
9. นายเพาซี มะเด็ง
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3
10. นายอิทธินันท์ สาเฮาะ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3
11. นายอับดุลเลาะ กาซอ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3
12. นายเด๊ะซามัน ยูโซ๊ะ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3
-สมาชิก สภาเทศบาลฯ ท่านใดไม่อนุมัติ ให้โอนเงิน งบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวด
ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ จานวนเงิน 60,000 บาท
หน่วยงาน กองคลัง โปรดยกมือ
ผู้ไม่เห็นชอบ คือ
ผู้งดออกเสียง คือ
1. นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ ประธานสภาเทศบาลฯ

มติที่ประชุม

-อนุมัติเห็นชอบ
-ไม่อนุมัติเห็นชอบ
-งดออกเสียง

จานวน
จานวน
จานวน

12 เสียง
- เสียง
1 เสียง
/เป็นอันว่า มติที่ประชุม...

-24เป็ น อั น ว่ า มติ ที่ ป ระชุ ม อนุ มั ติ ใ ห้ โ อนเงิ น งบประมาณรายจ่ า ย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่า
ครุภั ณ ฑ์ ประเภทครุ ภั ณ ฑ์ ค อมพิ ว เตอร์ จ านวนเงิน 60,000 บาท
หน่วยงาน กองคลัง
ระเบียบวาระที่ 6
เรื่อง อื่น ๆ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ 6.1 รายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการของเทศบาลเมือง
ประธานสภาเทศบาลฯ
สะเตงนอก ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (หัวหน้าสานักปลัด) ตาม
เอกสารที่ 4 เชิ ญ หั ว หน้ า สานั ก ปลั ด
นางนงเยาว์ ไชยมณี
หัวหน้าสานักปลัด

เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภา
เทศบาลฯ ผูท้ รงเกียรติ และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ดิฉัน นางนงเยาว์ ไชยมณี
หัวหน้าสานักปลัด รายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการของเทศบาล
เมื อ งสะเตงนอก ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2563 สื บ เนื่ อ งจาก
กระทรวงมหาดไทย ได้มีข้อเสนอแนะองค์ก รปกครองส่วนท้องถิ่น ตาม
หนั งสือ ที่ มท 0892.4/ว 435 ลงวัน ที่ 14 กุ ม ภาพั น ธ์ 2548 เรื่อง ขอ
แนะนาแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น โดยให้อ งค์ก รปกครองส่ วนท้ องถิ่ นประเมินผลการปฏิบั ติ
ราชการ ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดาเนินการได้ โดยการ
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดขี ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบด้วย
-ผูแ้ ทนชุมชน ภาคประชาชน ภาคเอกชน
จานวน 2 คน
-ผูแ้ ทนสมาชิกสภาท้องถิ่น
จานวน 2 คน
-ผูท้ รงคุณวุฒิ
จานวน 2 คน
–ปลัดเทศบาล
เป็นกรรมการและเลขานุการ
-หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
-และหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
สาหรับการคัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่น เป็นคณะกรรมการ ซึ่งที่
ประชุม สภาเทศบาลเมือ งสะเตงนอก ได้มี มติ คัด เลือก นายบั ญ ชา ศิ ริ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 และนายอิทธินันท์ สาเฮาะ สมาชิกสภา
เทศบาลฯ เขตที่ 3 เมื่อคราวการประชุมสภาฯ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่
26 สิงหาคม 2563 และนายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก ได้มีค าสั่ ง
แต่งตัง้ คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของเทศบาลเมือง
/สะเตงนอก ตามหลักเกณฑ์…

-25สะเตงนอก ตามหลักเกณฑ์และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามคาสั่ง
ที่ 661/2563 ลงวันที่ 14 กั นยายน 2563 และคาสั่งแต่งตั้งประธานฯ
ค าสั่ งที่ 744/2563 ลงวั น ที่ 30 ตุ ล าคม 2563 ซึ่ ง คณะกรรมการฯ
ประกอบด้วย
1. นายอาหะมะ ยานยา
ผูท้ รงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการ
2. นายพรทิพย์ ศรีอุทัย
ผูแ้ ทนชุมชนภาคประชาชน กรรมการ
3. นายอับดุลรอซะ บูงอตันหยง ผู้แทนชุมชนภาคเอกชน กรรมการ
4. นายเพิ่ม เรืองสง่า
ผูท้ รงคุณวุฒิ
กรรมการ
5. นายบัญชา ศิริ
ผูแ้ ทนสมาชิกสภาท้องถิ่น กรรมการ
6. นายอิทธินันท์ สาเฮาะ
ผูแ้ ทนสมาชิกสภาท้องถิ่น กรรมการ
7. นายมาหะมะรอสีดี อุชะมิ ปลัดเทศบาล กรรมการและเลขานุการ
8. นางนงเยาว์ ไชยมณี
หัวหน้าสานักปลัดฯ ผูช้ ่วยเลขานุการ
9. นางสาวธนทร เก้าเอี้ยน หัวหน้าฝ่ายบริหารฯ ผูช้ ่วยเลขานุการ
โดยคณะกรรมการฯดังกล่าว มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
1. ประเมิน ผลการปฏิบั ติ ราชการของเทศบาลเมือ งสะเตงนอก
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ประกอบด้วย
4 ด้าน ดังนี้ (1) ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ (2) คุณภาพการบริการ
(3) ความคุ้มค่าของภารกิจ (4) ความพึงพอใจของประชาชน
บัด นี้ ได้ ดาเนิ น การประเมิ น ฯ เป็ น ที่ เรีย บร้อ ยแล้ว ได้ ข้อ เสนอแนะของ
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลเมืองสะเตงนอก
มีดังนี้
1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ในการระบายน้าคณะกรรมการฯ
ได้ให้ข้อเสนอแนะไว้ให้จัดตั้งเป็นศูนย์ วอร์รูม เพื่อแก้ ไขปัญ หาระบบการ
ระบายน้าโดยเฉพาะโดยให้โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเป็นที่ปรึกษาโดย
การวางแผนในระยะยาว ซึ่งอาจจ้างเอกชนในการจ้างเหมาเพื่อออกแบบ
วางแผนระบบระบายน้าในพื้นที่ สะเตงนอก และให้มีการจัดทาแผนการ
จัดการระบบการระบายน้า สายหลัก สายรอง ระบายน้าในซอยโดยใช้
งบประมาณในการบริหารในส่วนนี้ เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน ก่อนใช้
งบประมาณไปบริหารในการพัฒนาส่วนอื่น เพื่อแก้ไขปัญหาน้าท่วมขังใน
พืน้ ที่ตาบลสะเตงนอก
2. การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตในการส่งเสริมอาชีพให้กับ
ประชาชนคณะกรรมการได้ให้ข้อเสนอแนะไว้ให้มีการบริหารแบบเถ้าแก่
/คือให้เจ้าของบริหาร...
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จ้างงานในพื้นที่ จะทาให้เกิดการบริหารแบบคล่องตัว และกาไรขาดทุนจะ
อยู่ที่เถ้าแก่ ซึ่งการบริหารแบบเถ้าแก่จะได้ผลดีกว่าการจัดตัง้ กลุ่ม
3. การสาธารณสุข คณะกรรมการฯ ได้ ให้ข้อเสนอแนะในเรื่อง
การรักษาความสะอาดโดยเฉพาะเรื่องการจัดการขยะของเทศบาลเมือง
สะเตงนอก ให้เทศบาลให้ความรู้และประชาสัมพันธ์ ในเรื่องการจัดการ
ขยะในชุมชน เพื่อลดปริมาณขยะในชุมชน การเพิ่มบุคลากรในการจัดเก็บ
ขยะ วางแผนระบบการจัด เก็ บ ขยะในชุม ชน เพื่ อ ลดการตกค้ างขยะใน
ชุมชน
4. การบริหารจัดการ คณะกรรมการฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะ การ
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของเทศบาลฯยังไม่ทั่วถึง ให้เทศบาลฯ ดาเนินการ
ประชาสัมพันธ์ อาจจะท าในรูป แบบ การจัดท าวารสารหน่วยงานทุก ๆ
เดือน รถประชาสัมพันธ์ หอกระจายข่าว เสียงตามสาย เป็นต้น หรืออื่น ๆ
เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารให้ทั่วถึง รายละเอียดปลีกย่อยอื่น ๆ
ได้นาส่งให้สมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่านแล้ว จึงเรียนมาเพื่อรายงานให้
ที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอกทราบ ขอบคุณค่ะ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ ขอบคุ ณ ครั บ สมาชิ ก สภาเทศบาลฯ ท่ า นใด มี เ รื่ อ งอื่ น ๆ โปรด
ประธานสภาเทศบาลฯ
ยกมือ 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 ตอนนีเ้ ป็นวันสุดท้ายนะคะ ที่ดิฉันได้เข้ามาประชุม
ครั้งนี้นะคะเพราะว่า เนื่องจากหมดวาระไปแล้ว ดิฉันมีเรื่องที่จะกล่าวนิด
หนึ่ง คือในช่วงน้าท่วมที่ผ่านมา ของทางสะเตงนอกเราได้รับผลกระทบ
เป็นจานวนมาก ที่ดิฉันอยากจะกล่าวชมในตอนนั้น ก็คือ ทางเทศบาลฯได้
จัดตั้งศูนย์อาหารขึ้นมา เพื่อช่วยเหลือชาวบ้านทาให้ได้แจกจ่ายอาหารได้
บางส่วน แต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของชาวบ้านในขณะนั้น ดิฉัน
ก็อยากจะใช้สภาฯ อันทรงเกียรตินี้ กล่าวขอบคุณ อีกท่านหนึ่ง ซึ่งเขาเป็น
ประชาชนที่มีน้าใจอยากจะช่วย คือ โรงเจ 109 รวมทั้งเฮียใช้ที่ ได้โทรมา
ในวันนั้น ให้ดิฉันไปเอาอาหารไปแจกจ่ายชาวบ้าน เนื่องจากเทศบาลฯ ทา
ไม่ทัน จึงได้รว่ มมือกันเอาอาหารไปแจกจ่ายชาวบ้านจนทั่วถึง พอถัดมา
/เราก็ได้มกี ารประชุม...
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เหตุการณ์ เลยจัดตั้งศูนย์อาหาร แต่ละศูนย์ต่าง ๆ เพื่อประกอบอาหาร
อั น นี้ ดิ ฉั น ต้ อ งขอปรบมื อ ให้ กั บ แนวคิ ด ตรงนี้ มั น ท าให้ ดิ ฉั น สามารถ
แจกจ่ายอาหารได้ถึง 90 เปอร์เซ็น ของพื้นที่ที่ดิฉันรับผิดชอบ รวมไปถึง
พื้นที่อีกส่วนหนึ่งนะคะซึ่งบางท่านก็ยังทาไม่ทันแต่อยู่ในเขตต่อเนื่อง อาจ
ตกหล่นไป ต้องขอขอบคุณแนวคิดนี้แล้วก็อยากให้ แนวคิดนี้ยังคงอยู่ และ
ที่ได้พูดนี้ก็อยากให้บันทึกในการประชุมสภาฯ เพื่อเป็นแนวทางให้กับท่าน
ผูบ้ ริหารฯ ท่านต่อไปได้ศึกษา การดาเนินงานของเทศบาลเมืองสะเตงนอก
เป็นอย่างไร คืออยากให้มีแนวคิดอย่างนี้ต่อเนื่องนะคะเพื่อใช้เป็นประโยชน์
ในการกระจายความสามารถกั น แล้ ว ก็ มี อี ก เรื่ อ งหนึ่ ง นะคะที่ ดิ ฉั น
อยากจะกล่าว ดิฉันเข้ามาอยู่ ตั้งแต่ปี 2555 ถึงเวลานี้ก็ร่วม 9 ปี เกือบ
9 ปี บางครั้ง การพู ด ในการประชุ มสภาฯ หรือ แม้ แต่ ก ารบริห ารงานก็
แล้วแต่ กับเจ้าหน้าที่เองกับทั้งฝ่ายต่าง ๆ ก็แล้วแต่ ดิฉันขอถือโอกาสนี้ขอ
กล่าวอภัยทุกท่าน หากว่าได้มีการล่วงเกินทุกท่านไปไม่ว่าด้วยกาย วาจา
ใจนะคะ ให้ ท่านไม่ พ อใจ ไม่ ส บายใจ ดิ ฉั นขอยืนยั น นะค่ ะ ในการปฏิบั ติ
หน้าที่ของดิฉั นทั้งหมด จนถึงวันนี้เป็นวันสุดท้าย ดิฉันเห็นแก่ ป ระโยชน์
ของชาวบ้านเป็นหลัก มิได้มองเป็นเรื่องประโยชน์ส่วนตัวส่วนใดส่วนหนึ่ง
หน้าที่ของดิฉันก็คือ หนึ่งออกนิติบัญญัติท้องถิ่น ที่สองคือ ควบคุมการ
บริหารงานของฝ่ายบริหารฯ และสุดท้ายของหน้าที่ สท.ที่ดิฉันอยากบอก
ทุกท่าน ให้ทราบ เรื่องนี้ก็คือเรื่องที่สาคัญการรับเรื่องราวร้องทุกข์ มันไม่
จาเป็ น เลยที่ จะต้ อ งให้ ช าวบ้ านมาบอกว่า วัน นี้ น้ าท่ วมตรงนี้ แ ล้ วนะ ไม่
จาเป็นเลยที่จะต้องให้ฝา่ ยบริหารฯมาบอกว่า ตอนนี้ผมจัดตั้งตรงนี้แล้วนะ
ให้ ท่ าน สท.มาช่วย มัน ไม่ ใช่ มัน ต้ องมาจากใจ ดิ ฉั นไม่ ท ราบหรอกว่า
เทศบาลฯดาเนินการอย่างไร รู้อย่างเดียวว่า พื้นที่ที่เกิดขึ้น ณ ตอนนั้น
ดิฉันรู้เลยว่า น้าท่วมแล้ว 6 โมงครึ่งดิฉันสารวจ 8 โมงกว่า ดิฉันมาถึง
เทศบาลฯ ประสานกับท่านปลัด เกี่ยวกับการบริ หารว่าจะจัดการอย่างไร
เพราะว่าน้าท่ วมเป็นบริเวณกว้าง ก็ ได้รับ การตอบรับ ที่ ดี จัดอาหารให้
ดิฉันอยากกล่าวจากใจจริง และขออภัยทุกท่าน หากได้ล่วงเกินจริง ๆ ไม่
ว่า การกระทาอะไรก็ แล้ว ทั้งกาย ทั้งวาจา รวมทั้ง เจ้าหน้าที่ที่อยู่ด้าน
นอก อยากให้ เสี ย งตรงนี้ บ อกไปถึ ง พวกเขาด้ ว ย ว่ า คงจะได้ ก ลั บ มา
บริหารงานกันใหม่นะคะ เท่านีค้ ่ะ ขอบคุณมากค่ะ
/นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์...

-28นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ ขอบคุ ณ ครั บ สมาชิ ก สภาเทศบาลฯ ท่ า นใด มี เ รื่ อ งอื่ น ๆ โปรด
ประธานสภาเทศบาลฯ
ยกมือ ครับถ้าไม่มี ผมในฐานะประธานสภาเทศบาลฯ ในการดาเนินการ
ของสภาฯ มาตั้ ง แต่ ปี 55 ถ้ า มี ก ารใดที่ เ ห็ น ว่ า ไม่ ยุ ติ ธ รรมในการ
ดาเนินการของสภาฯ ผมขออภัย ณ โอกาสที่นี้ด้วย ขอให้ทุกท่านโชคดี
ขอปิดการประชุม
มติที่ประชุม

รับทราบ
ปิดประชุม เวลา 12.45 น.

(ลงชื่อ)
ผูบ้ ันทึกรายงานการประชุม
(นายมาหะมะรอสีดี อุชะมิ)
เลขานุการสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก

\

รายงานการตรวจสอบ
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจาปี 2564 (ครั้งที่ 1)
ประชุมเมื่อวันศุกร์ท่ี 29 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564
ของคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
เสนอ สภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
********************
1. ต้นเรื่อง
สภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก ได้มกี ารประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก สมัยประชุม
วิสามัญ สมัยที่ 1 ประจาปี 2564 (ครั้งที่ 1) เมื่อวันศุกร์ที่ 29 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564
2. ข้อเท็จจริง /ความเห็นของคณะกรรมการฯ
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้กาหนดตรวจสอบรายงานการประชุมสภา
เทศบาลฯ ดังกล่าวข้างต้น เมื่อวันอาทิตย์ที่ 29 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น.– 16.00 น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก จานวน 28 หน้า แล้ว เห็นว่า ถูกต้อง และครบถ้วน
ตรงตาม 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

เขียนที่ เทศบาลเมืองสะเตงนอก
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
บันทึกเหตุการณ์ที่รายงานการประชุมไม่ได้รับรองรายงานการประชุมสภาและประธานสภา
เทศบาลฯ ไม่ อาจลงลายมือชื่อ ท้ายรายงานการประชุม สภาฯ ไว้เป็ นหลัก ฐาน ตามระเบี ย บกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 34
วรรค 2
เนื่องจากการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจาปี
พ.ศ. 2564 (ครั้งที่ 1) เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564 เป็นการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก ครั้ง
สุดท้าย ก่ อนครบอายุของสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง ได้มีประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กาหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและ
นายกเทศมนตรี ฉบับลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 (ตามเอกสารท้ายบันทึกนี้) ทาให้สมาชิกสภาเทศบาล
และนายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก พ้นจากตาแหน่ง ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2546 และทาให้สภาเทศบาล
เมืองสะเตงนอก ครบอายุ เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เช่นเดียวกัน เป็นเหตุทาให้ไม่อาจนารายงาน
การประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก ที่คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ ได้
ตรวจสอบแล้ว เสนอให้สภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก ให้การรับรองรายงานการประชุมสภาฯ ได้ และไม่
อาจเสนอให้ประธานสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
เลขานุการสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก จึงได้ทาบันทึกฉบับนี้ ไว้เป็นหลักฐาน
ลงชื่อ
(นายมาหะมะรอสีดี อุชะมิ)
เลขานุการสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก

------------------------------------------------------------------------หมายเหตุ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
ข้อ 34 เมื่อสภาท้องถิ่นได้รับรองรายงานการประชุมครัง้ ใดแล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่น ลงชื่อใน
รายงานการประชุมนั้นไว้เป็นหลักฐาน
รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นที่คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมยังไม่ได้ตรวจสอบ
รายงานการประชุ ม ที่ ส ภาท้ อ งถิ่ น ยั ง ไม่ ได้ รั บ รอง หรื อ รายงานการประชุ ม ที่ สภาท้ อ งถิ่ น ได้ รั บ รองแล้ ว แต่
ประธานสภาท้องถิ่นยังไม่ได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานเพราะเหตุครบอายุของสภาท้องถิ่นหรือมีการยุบสภา
ท้องถิ่น ให้เลขานุการสภาท้องถิ่นบันทึกเหตุการณ์นั้นไว้ และเป็นผู้รับรองรายงานการประชุมนั้น

การรับรองรายงานการประชุม
-คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก ได้ตรวจสอบรายงานการ
ประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก สมัยประชุม วิสามัญ สมัยที่ 1 (ครั้งที่ 1 ) ประจาปี 2564
เมื่อวันที่ 29 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 . แล้ว
แต่ไม่อาจเสนอให้ประธานสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานได้ เนื่องจาก
การประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจาปี พ.ศ. 2564 (ครั้งที่ 1)
เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564 เป็นการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก ครั้งสุดท้ายก่อนครบอายุของ
สภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก เลขานุการสภาเทศเมืองสะเตงนอก จึงเป็นผู้รับรองรายงานการประชุมครั้งนี้
(ลงชื่อ)
ผูร้ ับรองรายงานการประชุม
(นายมาหะมะรอสีดี อุชะมิ)
เลขานุการสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก

