บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ งานกิจการสภา ฝ่ายอานวยการ สานักปลัดเทศบาล โทร.0-7320-2200
ที่ ยล ๕๒๙๐๑.๑/ 11

วันที่ 19 กรกฎาคม 2562

เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์รายงานผลการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก สมัยประชุม
สามัญ (สมัยแรก) สมัยที่ 1 (ครั้งที่ 1 ) ประจาปี 2562
เรียน หัวหน้าศูนย์ขอ้ มูลข่าวสาร
สิ่งที่สง่ มาด้วย 1. ประกาศสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
2. รายงานการประชุมสภาฯ

จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 ชุด

ตามที่ สภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก ได้เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก สมัย
สามั ญ (สมั ย แรก) สมั ย ที่ 1 ประจ าปี 2562 ตั้ งแต่ วั น ที่ ๑ กุ ม ภาพั น ธ์ - 2 มี น าคม 2563
มีกาหนดไม่เกิน 30 วัน ซึ่งได้ ดาเนินการประชุม สภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก สมัยสามัญ (สมัยแรก)
สมัยที่ 1 (ครั้งที่ 1) ประจาปี 2562 ไปแล้ว จานวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ๒๕62
และ ได้ผ่านการรับ รองรายงานการประชุม ในการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก สมัย ประชุม
สามัญ สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 1) ประจาปี 2562 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2562 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
นั้น
ในการนี้ สภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก จึงขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์รายงานผลการ
ประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก สมัยประชุมสามัญ (สมัยแรก) สมัยที่ 1 (ครั้งที่ 1) ประจาปี 2562
ดังกล่าว ลงเว็ปไซต์ www.satengnok.go.th ให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดปรากฏ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
นี้
จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดาเนินการต่อไป

(นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์)
ประธานสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก

ประกาศสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
เรื่อง รายงานผลการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก สมัยประชุมสามัญ (สมัยแรก) สมัยที่ 1
ประจาปี 2562
---------------------------------ตามที่ สภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก ได้เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก สมัย
สามัญ (สมั ย แรก) สมั ย ที่ 1 ประจาปี 2562 ตั้งแต่ วันที่ ๑ กุ มภาพัน ธ์ – 2 มีน าคม 2563 มี
กาหนดไม่เกิน 30 วัน ซึ่งได้ดาเนินการประชุม สภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก สมัยสามัญ (สมัยแรก)
สมัยที่ 1 (ครั้งที่ 1) ประจาปี 2562 ไปแล้ว จานวน 1 ครัง้ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ๒๕62 นั้น
บัดนี้ การประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก สมัยประชุมสามัญ (สมัยแรก) สมัยที่ 1
(ครั้งที่ 1 ) ประจาปี 2562 ได้ผ่านการรับรองรายงานการประชุม ในการประชุมสภาเทศบาลเมือง
สะเตงนอก สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 1) ประจาปี 2562 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2562
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามรายงานการประชุมฯ ที่แนบท้ายนี้
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 19

เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562

(นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์)
ประธานสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก

รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
สมัยสามัญ สมัยแรก (ครั้งที่ 1) ประจาปี 2562
วันอังคารที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
______________________
รายชื่อผู้มาประชุม
1. นายอับดุลอาซิซ
2. นายอดุลย์
3. นายอับดุลนาเซร์
4. นายกราซี
5. นายบากอรี
6. นายสุกรี
7. นายปฐม
8. นายบัญชา
9. นายสมชัย
10. จ่าสิบเอก วรดร
11. นายดอเลาะ
12. นายอับดุลเลาะ
13. นายเพาซี
14. นายอิทธินันท์
15. นายเด๊ะซามัน
16. นายมาหะมะรอสีดี

หะยีปิยวงศ์
แวโวะ
ฮะ
แวนะลัย
บาเก็ง
เจ๊ะเง๊าะ
ปันสรณะ
ศิริ
หิตานุกูล
รอดทุกข์.
สะหัดอีตา
กาซอ
มะเด็ง
สาเฮาะ
ยูโซ๊ะ
อุชะมิ

ประธานสภาเทศบาลฯ
รองประธานสภาเทศบาลฯ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่
เลขานุการสภาเทศบาล

รายชื่อผู้ไม่มาประชุม
1. นางอุมาพร

ใจแผ้ว

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 (ลา)

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายเกษมสันต์
2. นายสมาน
3. นายศราวุธ อับดุลกอเดร์
4. นายถาวร
5. นายบพิตร
6. นายอับดุลวาหะ

สาแม
หะยีดอปอ
ยานยา
นวลปาน
อินทราช
ตาเละ

นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี

1
1
1
1
2
2
2
2
2
3
3
3
3

/7.นางสาวรอฮานี จารู...

-27. นางสาวรอฮานี
8. นายเกรียงศักดิ์
9. นายกาแมน
10. นางมยุรา
11. นางศรัณยา
12. นางสาวศุภสิ รา
13. นายธิตวิ ัฒน์
14. นางณัฐรินทร์
15. นายอัฟฟาน
16. นางสาวไซละห์
17. นางสาวสุกัลยา
หมายเหตุ

ผูม้ าประชุม
ผูล้ าประชุม

จารู
อินทรสกุล
อาดหมาด
นันทะไสย
ปูเต๊ะ
มะแซ
ดอเลาะ
เด็ง
ลือแมะ
สอนฮุง
สมถวนิช
16
1

คน
คน

เลขานุการนายกเทศมนตรี
หัวหน้าสานักปลัด
ผูอ้ านวยการกองช่าง
หัวหน้าฝ่ายฯ แทน ผูอ้ านวยการกองคลัง
หัวหน้าฝ่ายฯ รก.ผู้อานวยการกองสาธารณสุข
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมฯ รก.ผอ.กองการศึกษา
นิตกิ ร ชานาญการ
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
นายช่างโยธา ชานาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานธุรการ ชานาญงาน
ผูไ้ ม่มาประชุม
ผูเ้ ข้าร่วมประชุม

17

คน
คน

นายมาหะมะรอสีดี อุชะมิ
เลขานุการสภาเทศบาลฯ

บั ด นี้ ถึ ง เวลาประชุ ม สภาเทศบาลเมื อ งสะเตงนอกและ
มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ อยู่ในที่ประชุมครบองค์ ป ระชุ ม ขอ
เรี ย นเชิ ญ ท่านประธานสภาเทศบาลฯ ดาเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระการประชุมต่อไป

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์
ประธานสภาเทศบาลฯ

เรี ย น คณะผู้ บ ริ ห าร สมาชิ ก สภาเทศบาล และ พนั ก งานเทศบาล
ตลอดจนผู้รว่ มประชุมทุกท่าน กระผมนายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์
ประธานสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก ขอเปิดการประชุมสภาเทศบาล
เมืองสะเตงนอก สมัยสามัญ สมัย แรก (ครั้งที่ 1) ประจาปี พ.ศ. 2562
วั น อั งคารที่ 26 เดื อ น กุ ม ภาพั น ธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก แห่งนี้

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์
ประธานสภาเทศบาลฯ

1.1 แนะนาข้าราชการย้ายมาใหม่ ในสังกัด สานักปลัด และกองช่าง
เทศบาลเมืองสะเตงนอก จานวน 2 ราย ขอให้แนะนาตัวด้วยทีละคน
เชิญสานักปลัด ก่อน

นางณัฐรินทร์ เด็ง
จัดการงานทะเบียนและบัตร

เรียน ประธานสภาเทศบาลฯ คณะผูบ้ ริหารฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯนัก
และหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองสะเตงนอก ทุกท่าน
/ ดิฉัน นางณัฐรินทร์ เด็ง…

-3ดิฉัน นางณัฐรินทร์ เด็ง ตาแหน่ง นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
สังกัด สานักปลัด ย้ายมาจากสานักงานอุตสาหกรรม จังหวัดกระบี่ ค่ะ
นายอัฟฟาน ลือแมะ
นายช่างโยธา ชานาญงาน

เรียน ประธานสภาเทศบาลฯ คณะผูบ้ ริหารฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ
และหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองสะเตงนอก ทุกท่าน
กระผม นายอัฟฟาน ลือแมะ ตาแหน่ง นายช่างโยธา ชานาญงาน
สังกัดกองช่าง ย้ายมาจากองค์การบริหารส่วยตาบลยามู อาเภอยะหริ่ง
จังหวัดปัตตานี รู้สกึ เป็นเกียรติครับ ที่ท่านนายกเทศมนตรี ได้ให้เกียรติ
มาร่วมทางานที่เทศบาลเมืองสะเตงนอกครับ
1.2 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี
พ.ศ. 2562 ตามสาเนาหนังสือจังหวัดยะลา ที่ ยล 0023.4 / ว 179
ลว. 31 มกราคม 2562 ที่ได้แนบไปในระเบียบวาระแล้ว จึงไม่ขอกล่าว
ในรายละเอียด

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่ อ ง รั บ รองรายงานการประชุ ม สภาเทศบาลเมื อ ง
ส ะ เ ต ง น อ ก สมั ย สามั ญ ประจ าปี สมั ย ที่ 4 ครั้ ง ที่ 1 / 2561
เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมือง
สะเตงนอก

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์
ประธานสภาเทศบาลฯ

สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีขอ้ แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติม
รายงานการประชุมครั้งที่แล้ว โปรดยกมือ เชิญครับ ถ้าไม่มี ขอเชิญ
เลขานุการสภาฯ ดาเนินการต่อไป

นายมาหะมะรอสีดี อุชะมิ
เลขานุการสภาฯ

เรียน ท่านประธานสภาฯ คณะผู้บ ริหารฯ และสมาชิก สภาฯ ที่เคารพ
ทุกท่าน ตามเอกสารสาเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลเมือง
สะเตงนอก สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 (ครั้งที่ 1) ประจาปี พ.ศ.
2561 วันอังคารที่ 11 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561 (ซึ่งได้จัดวางบน
โต๊ะลงชื่อ จานวน 2 ชุด) ก่อนการประชุมล่วงหน้าแล้ว 1 วัน
เพื่อให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้องแล้วตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น
พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 หมวด 2 การ
ประชุม ข้อ 33 สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดต้องการแก้ไขเพื่อความ
/ ถูกต้อง หรือไม่…

-4ถูกต้อง หรือไม่ หากไม่มี ก็จะถามมติ ที่ประชุมว่า จะรับรองรายงาน
การประชุมสภาฯ ครั้งที่ผ่านมาหรือไม่ ก่อนที่ ต่อไป ขอให้ที่ประชุมลง
มติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว สมาชิกสภาฯ ท่านใด รับรอง
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก สมัยสามัญประจาปี
สมัยที่ 4 ครัง้ ที่ 1 /2561 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุม
สภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก โปรดยกมือ สมาชิกสภาฯท่านใด ไม่รับรอง
โปรดยกมือ
มติที่ประชุม

ให้การรับรองเสียง

8

เสียง

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่อง กระทู้ถาม
-ไม่มี-

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่อง ญัตติที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว
-ไม่มี-

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์
ประธานสภาเทศบาลฯ

เรื่อง ญัตติที่เสนอใหม่
5.1 ญัตติ เพื่อพิจารณาหารือการกาหนดสมัยประชุมสภา
เทศบาลเมืองสะเตงนอก สมัยสามัญประจาปี 2562 และ
กาหนดวันเริ่มสมัยประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก สมัย
สามัญประจาปี 2562 (สมัยแรก) เชิญ เลขานุการสภาฯ

นายมาหะมะรอสีดี อุชะมิ
เลขานุการสภาเทศบาลฯ

เรียน ประธานสภาเทศบาลฯ คณะผูบ้ ริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ
ทุกท่านการกาหนดสมัยประชุมสามัญประจาปี ของทุกปี นั้น ในการ
ประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยแรกของปีถัดมา สภาเทศบาลฯ ต้องเป็นผู้
กาหนด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
สภาท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 หมวด 2 การประชุม ข้อ 21 การ
กาหนดจานวนสมัยประชุมสามัญประจาปี ระยะเวลา และวันเริ่มต้น
ประชุมสมัยประชุมสามัญประจาปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัย
ประชุมสามัญประจาปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญ
ประจาปีสมัย
/แรกของปีถัดไป...

-5แรกของปีถั ดไป ให้ป ระธานสภาท้องถิ่น นาปรึก ษาในที่ป ระชุมสามัญ
ประจาปีสมัยแรกของแต่ละปี โดยให้นาความในข้อ 11 มาใช้บังคับโดย
อนุโลม
เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นทาเป็นประกาศ
ของสภาท้ อ งถิ่ น พร้อ มทั้ งปิ ด ประกาศไว้ในที่ เปิ ด เผย ณ ส านั ก งาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เนื่ อ งจากตาม พระราชบั ญ ญั ติ เ ทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ ไ ข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546 มาตรา 24 บัญญัติว่า ในปีหนึ่งให้มี
สมัยประชุมสามัญสี่สมัย สมัยประชุมสามัญครั้งแรก และวันเริ่มประชุม
สมัยสามัญประจาปีโดยให้สภาเทศบาลกาหนด
ในปีที่ผ่านมาเทศบาลฯ ได้กาหนดสมัยประชุมสามัญประจาปีไว้
ดังนี้
สมัยที่ 2 คือ ระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน - 14 กรกฎาคม 2561
สมัยที่ 3 คือ ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม - 30 สิงหาคม 2561
สมัยที่ 4 คือ ระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน –14 ธันวาคม 2561
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์
ประธานสภาเทศบาลฯ

สาหรับ สมัยที่ 2 สมัยที่ 3 และสมัยที่ 4 ของปี 2562 สมาชิกสภาฯ
เทศบาลฯ ท่านใด จะเสนอความคิดเห็นว่า ควรจะกาหนดเป็นวันใด
โปรดยกมือ เชิญ นายอับดุลเลาะ กาซอ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3
ได้เสนอครับ

นายอับดุลเลาะ กาซอ
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ 3

เรี ย น ท่ า นประธานสภาฯ คณะผู้ บ ริ ห ารฯ และสมาชิ ก สภาฯ
ผู้ ท รงเกี ย รติ ทุ ก ท่ า น กระผม นายอับดุลเลาะ กาซอ สมาชิกสภา
เทศบาลฯ เขตที่ 3 ขอเสนอให้ กาหนดสมั ย ประชุ ม ดั ง นี้
สมัยที่ 2 คือ ระหว่างวันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2562
สมัยที่ 3 คือ ระหว่างวันที่ 1 – 30 สิงหาคม 2562
สมัยที่ 4 คือ ระหว่างวันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2562

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่น ขอเชิญ หากไม่มีก็
ประธานสภาเทศบาลฯ
จะถามมติที่ประชุมฯ ว่า เห็นชอบการกาหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล
เมืองสะเตงนอก สมัยสามัญประจาปี 2562 หรือไม่ ก่อนที่จะลงมติขอให้
เลขานุการสภาฯ ได้นับองค์ประชุมตามข้อบังคับการประชุมสภาฯ ข้อ 76
/ก่อน เชิญเลขานุการสภาฯ...

-6ก่อน เชิญเลขานุการสภาฯ
นายมาหะมะรอสีดี อุชะมิ
เลขานุการสภาเทศบาลฯ

องค์ประชุมครบ ต่อไปจะขอมติที่ประชุมสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ
ท่านใด เห็นชอบการกาหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
สมัยสามัญประจาปี 2562 ตามที่ นายอับดุลเลาะ กาซอ สมาชิกสภา
เทศบาลฯ เขตที่ 3 เสนอ โปรดยกมือ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด ไม่
เห็นชอบการกาหนดสมัยประชุมสภาฯ ดังกล่าว โปรดยกมือ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ
จานวน
11
เสียง
ไม่เห็นชอบ
จานวน
เสียง
งดออกเสียง
จานวน
1
เสียง
เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการกาหนดสมัยประชุมสภา
เทศบาลเมืองสะเตงนอก สมัยสามัญประจาปี 2562 ดังนี้
สมัยที่ 2 คือ ระหว่างวันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2562
สมัยที่ 3 คือ ระหว่างวันที่ 1 – 30 สิงหาคม 2562
สมัยที่ 4 คือ ระหว่างวันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2562

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ 5.2 ญั ตติ เพื่อหารือกาหนดวันเริ่ม สมัยประชุม สภาเทศบาลเมือง
ประธานสภาเทศบาลฯ
สะเตงนอก สมัยสามัญ ประจาปี 2563 (สมัยแรก)
เชิญ เลขานุการสภาฯ
นายมาหะมะรอสีดี อุชะมิ
เลขานุการสภาเทศบาลฯ

เรียน ประธานสภาเทศบาลฯ คณะผูบ้ ริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 12)
พ.ศ. 2546 มาตรา 24 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับ
การประชุมสภาท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 หมวด 2 การประชุม
ข้อ 21 เช่นกัน และปีที่ผ่านมาเทศบาลฯ ได้กาหนดสมัยประชุมสามัญ
ประจาปีสมัยแรก ของปี 2562 คือ 1 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2562
ซึ่งก็คือ การประชุมในวันนี้ สาหรับ การกาหนดวันเริ่มสมัยประชุมสภา
เทศบาลเมืองสะเตงนอกสมัยสามัญ ประจาปี 2563 (สมัยแรก)
สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด จะเสนอความคิดเห็นว่าควรจะกาหนดเป็น
วันใด ขอเรียนเชิญ

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ได้กาหนดวันเริ่มสมัยประชุมสภาเทศบาล
ประธานสภาเทศบาลฯ
เมืองสะเตงนอก สมัยสามัญประจาปี 2563 (สมัยแรก) สมาชิกท่านใด
/จะเสนอ โปรดยกมือ...

-7จะเสนอ โปรดยกมือ เชิญ นายสุกรี เจ๊ะเงาะ สมาชิกสภาเทศบาลฯ
เขตที่ 1
นายสุกรี เจ๊ะเงาะ
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ 1

เรี ย น ท่ า นประธานสภาฯ คณะผู้ บ ริ ห ารฯ และสมาชิ ก สภา
เทศบาลฯ ผู้ ท รงเกี ย รติ ทุ ก ท่ า น กระผม นายสุกรี เจ๊ะเงาะ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 ขอเสนอให้ กาหนดสมั ย แบบเดิ ม
เหมื อ นปี ที่ ผ่ า นมา คื อ วั น ที่ 1 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2563

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์
ประธานสภาเทศบาลฯ

สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่น ขอเชิญ หากไม่มี
ก็จะถามมติที่ประชุมฯว่า เห็นชอบการกาหนดวันเริ่มสมัยประชุมสภา
เทศบาลเมืองสะเตงนอก สมัยสามัญประจาปี 2563 (สมัยแรก) หรือไม่
ก่อนที่จะลงมติขอให้เลขานุการสภาฯ ได้นับองค์ประชุมตามข้อบังคับการ
ประชุมสภาฯ ข้อ 76 ก่อน เชิญเลขานุการสภาฯ

นายมาหะมะรอสีดี อุชะมิ
เลขานุการสภาเทศบาลฯ

เนื่ อ งจากในเดื อ นกุ ม ภาพั น ธ์ พ.ศ. 2563 มี 29 วั น จึ ง ขอเสนอ
กาหนดสมั ย ประชุ ม เป็ น วั น ที่ 1 กุ ม ภาพั น ธ์ - 1 มี น าคม 2563
องค์ประชุมครบ ต่อไปจะขอมติที่ประชุมสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ
ท่านใด เห็นชอบการกาหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจาปี 2563 ดังกล่าวข้างต้น โปรดยกมือ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด ไม่เห็นชอบการกาหนดสมัยประชุมสภาฯ
ดังกล่าว โปรดยกมือ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ
จานวน
11
เสียง
ไม่เห็นชอบ
จานวน
เสียง
งดออกเสียง
จานวน
1
เสียง
เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการกาหนดสมัยประชุมสภา
เทศบาลเมืองสะเตงนอก สมัยสามัญสมัยแรก ประจาปี 2563 ดังนี้
ระหว่างวั น ที่ 1 กุ ม ภาพั น ธ์ - 1 มี น าคม 2563
สรุป ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการกาหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลเมือง
สะเตงนอก สมัยสามัญประจาปี 2562 และกาหนดวันเริ่มสมัยประชุม
สภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก สมัยสามัญประจาปี 2563 (สมัยแรก)
ดังนี้
-สมัยที่ 2 / 2562
ระหว่างวันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2562
-สมัยที่ 3 / 2562...

-8-สมัยที่ 3 / 2563
ระหว่างวันที่ 1 – 30 สิงหาคม 2562
-สมัยที่ 4 / 2562
ระหว่างวันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2562
-สมัยแรกของปี 2563
ระหว่าง 1 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2563
นายอั บ ดุ ล อาซิ ซ หะยี ปิ ย วงศ์ 5.3 ญั ต ติ เพื่ อ พิ จ ารณาขออนุ มั ติ แ ก้ ไขเปลี่ ย นแปลงค าชี้ แ จง
ประธานสภาเทศบาลฯ
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการ
ก่อสร้างคูระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยประดิษฐ์บารุง
หมู่ท่ี 10 หน่วยงาน กองช่าง (เอกสารที่ 2) เชิญ ผูบ้ ริหารฯ
นายเกษมสันต์ สาแม
นายกเทศมนตรีฯ

เรียน ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ
ทุกท่าน กระผม นายเกษมสันต์ สาแม นายกเทศมนตรีเมือง
สะเตงนอก ขอให้ผู้อานวยการกองช่าง ได้ชแี้ จงแทน

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์
ประธานสภาเทศบาลฯ

เชิญฝ่ายกองช่าง

นายกาแมน อาดหมาด
ผูอ้ านวยการกองช่าง

เรียน ประธานสภาเทศบาลฯ คณะผูบ้ ริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทีเ่ คารพ
กระผม นายกาแมน อาดหมาด ผู้อานวยการกองช่าง ตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ 2562 หน้า 40/55 แผนงาน
เคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าดินและสิ่งก่อสร้าง
จาก ข้อความเดิม “โครงการก่อสร้างคูระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยประดิษฐ์บารุง หมูท่ ี่ 10 ขนาดกว้างภายใน 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย
0.50 เมตร (ตามแบบของเทศบาล) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 107 ข้อ 4.72 จานวนเงิน
751,000.00 บาท”เนื่องจากในข้อความยังไม่มีความยาวรวมของบ่อพัก
กองช่าง จึงขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชีแ้ จงฯเป็น ข้อความใหม่ “โครงการ
ก่อสร้างคูระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยประดิษฐ์บารุง หมู่ที่ 10
ขนาดกว้างภายใน 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ความยาวรวม
บ่อพัก 276.00 เมตร (ตามแบบของเทศบาล) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 107 ข้อ 4.72
จานวนเงิน 751,000.00 บาท” ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
/วิธีการงบประมาณ...

-9วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และแก้ไข
เพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ 2 และ 3) พ.ศ.2543 หมวด 4 การโอนและแก้ ไ ข
เปลี่ ย นแปลงงบประมาณ ข้ อ 29 การแก้ ไ ขเปลี่ ย นแปลงค าชี้ แ จง
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค้าครุภัณ ฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้
เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ขอบคุณครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิกท่านใด มีขอ้ อภิปราย หรือข้อเสนอแนะอื่น ๆ ขอเชิญ หากไม่มี
ประธานสภาเทศบาลฯ
ก็จะถามมติที่ประชุมฯ ว่า เห็นชอบอนุมัตใิ ห้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชีแ้ จง
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการก่อสร้าง
คู ร ะบายน้ าคอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก ซอยประดิ ษ ฐ์ บ ารุ ง หมู่ ที่ 10 ของ
หน่วยงาน กองช่าง หรือไม่ ก่อนที่จะลงมติขอให้เลขานุการ สภาฯ ได้นับ
องค์ประชุมตามข้อบังคับการประชุมสภาฯ ข้อ 76 ก่อน เชิญเลขานุการ
สภาฯ
นายมาหะมะรอสีดี อุชะมิ
เลขานุการสภาเทศบาลฯ

องค์ประชุมครบ ต่อไปจะขอมติที่ประชุมสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ
ท่านใด เห็นชอบอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชีแ้ จงงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการก่อสร้างคูระบายน้าคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยประดิษฐ์บารุง หมูท่ ี่ 10 หน่วยงาน กองช่าง โปรดยกมือ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด ไม่เห็นชอบอนุมัตใิ ห้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคา
ชีแ้ จงงบประมาณรายจ่ายฯ โครงการฯ ดังกล่าว โปรดยกมือ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ
จานวน
9
เสียง
ไม่เห็นชอบ
จานวน
เสียง
งดออกเสียง
จานวน
1
เสียง
เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบอนุมัตใิ ห้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคา
ชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการ
ก่อสร้างคูระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยประดิษฐ์บารุง หมู่ที่ 10 ของ
หน่วยงาน กองช่าง

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ 5.4 ญัตติ เพื่อพิจารณาเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติจ่ายขาดเงิน
ประธานสภาเทศบาลฯ
สะสมโครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จานวน 6
โครงการ รวมจ านวนเงิ น ทั้ ง สิ้ น 13,397,495.00 บาท ของ
หน่วยงาน กองช่าง (เอกสารที่ 3 ) เชิญผูบ้ ริหารฯ
/นายเกษมสันต์ สาแม...

-10นายเกษมสันต์ สาแม
นายกเทศมนตรีฯ

เรียน ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน
กระผม นายเกษมสันต์ สาแม นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก ก่อนที่
จะพิจารณา ตามเอกสารที่ 3 กระผม ขอชีแ้ จงถึงยอดเงินสะสม ณ วันที่
20 กุมภาพันธ์ 2562 มีดังนี้
-ยอดเงิ น สะสม ณ วั น ที่ 20 กุ ม ภาพั น ธ์ 2562 ที่ น าไปใช้ ไ ด้ ณ
ปัจจุบัน หลั งจากตรวจสอบยอดเงิน และหั ก เงินสะสมที่จะต้ องส่งฝาก
ก.ส.ท.หรือ ก.ส.อ. แล้ว จานวน 49,202,956.96
-ส ารองเงิน สะสมที่ อ นุมั ติ แ ล้ ว แต่ ยั งไม่ ได้ ดาเนิ น การ หรือ อยู่ระหว่ าง
ดาเนินการและยังไม่ได้เบิกเบิกจ่าย
จานวน 13,606,761.56
-คงเหลือเงินสะสมที่นาไปใช้ได้ ณ ปัจจุบัน จานวน 35,596,195.40
-สารองงบบุคลากร (ประมาณ 3 เดือน)
จานวน
9,600,000.00
-เงินสะสมคงเหลือ
จานวน 25,996,195.40
-สารองกรณีสาธารณภัย 10%
จานวน
2,599.619.54
คงเหลือเงินสะสมที่นาไปใช้จ่ายได้

จานวน 23,396,575.86

และตามหนั งสื อ ด่ ว นที่ สุ ด ที่ ย ล 0023.3/ว 004 ลงวั น ที่ 2 มกราคม
2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติการใช้จา่ ยเงินสะสมเพื่อขับเคลื่อน
นโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่าโดยให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาดาเนินการใช้จ่ายเงินสะสมในการดาเนิน
โครงการหรือกิจกรรมที่มีส่วนผสมของยางพาราตามนโยบายของรัฐบาล
และรายงานผลการดาเนินงานให้จังหวัดทราบตามแบบรายงานทุกวันศุกร์
จนสิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กองช่าง จึงขอส่งโครงการก่อสร้าง
ที่ใช้ยางพาราเป็นส่วนผสม จานวน 6 โครงการ เพื่อพิจารณาฯ ดังนี้
5.4.1 โครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนอิสลาฮียะห์
(ริมทางรถไฟ) หมู่ที่ 4 ขนาดความกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,564.00
เมตร พื้ น ที่ ไม่ น้ อ ยกว่ า 7,820.00 ตารางเมตร (ไม่ อ ยู่ ใ นแผนพั ฒ นา
ท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564) จานวนเงิน 5,570,000.00 บาท
5.4.2 โครงการก่ อ สร้ า งถนนพาราแอสฟั ล ท์ ติ ก คอนกรี ต ถนนหน้ า
พาณิ ชย์ หมู่ที่ 10 ขนาดความกว้าง 6.00 เมตร ยาว 325.00 เมตร
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,950.00 ตารางเมตร (ไม่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
พ.ศ. 2561 -2564) จานวนเงิน 984,750.00 บาท
/5.4.3 โครงการก่อสร้าง...

-115.4.3 โครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนประดิษฐ์
บารุง หมูท่ ี่ 10 ขนาดความกว้าง 5.00 เมตร ยาว 343.00 เมตร พื้นที่
ไม่น้อยกว่า 1,715.00 ตารางเมตร (ไม่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.
2561 -2564) จานวนเงิน 866,075.00 บาท
5.4.4 โครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ถนนตือเบาะ
หมู่ที่ 10 ขนาดความกว้าง 4.50 เมตร ยาว 250.00 เมตร พื้ นที่ไม่
น้อยกว่า 1,125.00 ตารางเมตร (ไม่อยู่ในแผนพัฒ นาท้องถิ่นสี่ ปี พ.ศ.
2561 -2564) จานวนเงิน 568,125.00 บาท
5.4.5 โครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต ถนนปารามีแตตือเบาะ หมู่ที่ 8 ขนาดความกว้าง 8.00 เมตร ยาว 533.00 เมตร
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,264.00 ตารางเมตร (ไม่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
พ.ศ. 2561 -2564) จานวนเงิน 2,153,320.00 บาท
5.4.6 โครงการก่ อ สร้ า งถนนพาราแอสฟั ล ท์ ติ ก คอนกรี ต ถนนหลั ง
อนามัย หมู่ที่ 9 ขนาดความกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,309.00 เมตร
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,545.00 ตารางเมตร (ไม่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
พ.ศ. 2561 -2564) จานวนเงิน 3,305,225.00 บาท
รายละเอียดข้อกฎหมาย และหนังสือสั่งการ ปรากฎตามแนบท้าย
บันทึกข้อความ (เอกสารที่ 3 ) ขอบคุณครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิกท่านใด มีข้ออภิปราย หรือข้อเสนอแนะอื่น ๆ ขอเชิญ เลขานุการ
ประธานสภาเทศบาลฯ
สภาฯ ชีแ้ จงเพิ่มเติม
นายมาหะมะรอสีดี อุชะมิ
เลขานุการสภาเทศบาลฯ

ตามบันทึกข้อความ(เอกสารที่ 3) กองช่าง ได้ระบุว่า โครงการก่อสร้าง
ถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทั้ง 6 โครงการ นั้น ไม่อยู่ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 -2564 ผู้บริหารได้เพิ่มเติมแผนแล้วเมื่อวันที่ 7
กุมภาพันธ์ 2562 ตามระเบียบการจัดท าแผน ข้อ 22/2 เป็นกรณี การ
เพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งเป็นอานาจ
ของนายกเทศมนตรี ให้ดาเนินการได้เลย โดยไม่ต้องผ่านสภาฯ และบันทึก
ข้อความที่ กองช่าง ได้เสนอก่อนวันที่เพิ่มแผน

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิกท่านใด มีขอ้ อภิปราย หรือข้อเสนอแนะอื่น ๆ ขอเชิญ
ประธานสภาเทศบาลฯ
นายอับดุลนาเซร์ ฮะ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1
/นายอับดุลนาเซร์ ฮะ…

-12นายอับดุลนาเซร์ ฮะ
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ 1

เรี ย น ท่ า นประธานสภาฯ คณะผู้ บ ริ ห ารฯ และสมาชิ ก สภา
เทศบาลฯ ผู้ ท รงเกี ย รติ ทุ ก ท่ า น กระผม นายอับดุลนาเซร์ ฮะ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 อยากจะสอบถามแต่ ไ ด้ รั บ คาชี้ แ จง
จากเลขานุ ก ารสภาฯแล้ ว จึ ง ไม่ มี ข้ อ อภิ ป รายใด ๆ ขอบคุ ณ ครั บ

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิกท่านใด มีข้ออภิปราย หรือข้อเสนอแนะอื่น ๆ ขอเชิญ หากไม่มีก็จะ
ประธานสภาเทศบาลฯ
ถามมติที่ประชุมฯว่า เห็นชอบอนุมัตใิ ห้จา่ ยขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้าง
ถนนพาราแอสฟัลท์ตกิ คอนกรีตฯ ดังกล่าวช้างต้น หรือไม่ ก่อนที่จะลงมติ
ขอให้เลขานุการสภาฯ ได้นับ องค์ป ระชุมตามข้อบังคับการประชุมสภาฯ
ข้อ 76 ก่อน เชิญเลขานุการสภาฯ
นายมาหะมะรอสีดี อุชะมิ
เลขานุการสภาเทศบาลฯ

องค์ประชุมครบ ต่อไปจะขอมติที่ประชุมสภาฯ โดยลงมติทีละโครงการ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดอนุมัตเิ ห็นชอบให้จา่ ยขาดเงินสะสมโครงการ
ก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 5.4.1 โครงการก่อสร้างถนน
พาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนอิสลาฮียะห์ (ริมทางรถไฟ) หมู่ท่ี 4
ขนาดความกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,564.00 เมตร พื้นที่ ไม่น้อยกว่า
7,820.00 ตารางเมตร (ตามแผนพั ฒ นาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564
เพิ่ ม เติ ม ครั้ งที่ 4) จ านวนเงิ น 5,570,000.00 บาท โปรดยกมื อ
สมาชิก สภาเทศบาลฯ ท่ า นใด ไม่ อ นุ มั ติ เห็ น ชอบให้ จ่ ายขาดเงิน สะสม
โครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ฯ สายดังกล่าว โปรด
ยกมือ

มติที่ประชุม

-อนุมัติเห็นชอบ
จานวน
6
เสียง
-ไม่อนุมัติเห็นชอบ
จานวน
9
เสียง
-งดออกเสียง
จานวน
1
เสียง
เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติ ไม่อนุมัติเห็นชอบให้จ่ายขาดเงินสะสม
โครงการก่ อ สร้า งถนนพาราแอสฟั ล ท์ ติ ก คอนกรี ต ถนนอิ ส ลาฮี ย ะห์
(ริมทางรถไฟ) หมู่ที่ 4 จานวนเงิน 5,570,000.00 บาท ของหน่วยงาน
กองช่าง

นายมาหะมะรอสีดี อุชะมิ
เลขานุการสภาเทศบาลฯ

องค์ประชุมครบ ต่อไปจะขอมติที่ประชุมสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ
ท่านใด อนุมัตเิ ห็นชอบให้จา่ ยขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนพารา
แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต 5.4.2 โครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต ถนนหน้าพาณิชย์ หมู่ที่ 10 ขนาดความกว้าง 6.00 เมตร
ยาว 325.00 เมตร พืน้ ที่ไม่น้อยกว่า 1,950.00 ตารางเมตร (ตาม
/แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป.ี ...

-13แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4) จานวนเงิน
984,750.00 บาท โปรดยกมือ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด ไม่อนุมัติ
เห็ นชอบให้ จ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ ติก
คอนกรีตฯ สายดังกล่าว โปรดยกมือ
มติที่ประชุม

-อนุมัติเห็นชอบ
จานวน
6
เสียง
-ไม่อนุมัติเห็นชอบ
จานวน
8
เสียง
-งดออกเสียง
จานวน
1
เสียง
เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติ ไม่อนุมัติเห็นชอบให้จ่ายขาดเงินสะสม
โครงการก่ อสร้างถนนพาราแอสฟั ล ท์ ติ ก คอนกรีต ถนนหน้ าพาณิ ช ย์
หมูท่ ี่ 10 จานวนเงิน 984,750.00 บาท ของหน่วยงาน กองช่าง

นายมาหะมะรอสีดี อุชะมิ
เลขานุการสภาเทศบาลฯ

องค์ประชุมครบ ต่อไปจะขอมติที่ประชุมสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ
ท่านใด อนุมัตเิ ห็นชอบให้จา่ ยขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนพารา
แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต 5.4.3 โครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์
ติ ก คอนกรี ต ถนนประดิ ษ ฐ์ บ ารุ ง หมู่ ท่ี 10 ขนาดความกว้าง 5.00
เมตร ยาว 343.00 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,715.00 ตารางเมตร (ตาม
แผนพัฒ นาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4) จานวนเงิน
866,075.00 บาท โปรดยกมือ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด ไม่อนุมัติ
เห็ นชอบให้ จ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ ติก
คอนกรีตฯ สายดังกล่าว โปรดยกมือ

มติที่ประชุม

-อนุมัติเห็นชอบ
จานวน
6
เสียง
-ไม่อนุมัติเห็นชอบ
จานวน
8
เสียง
-งดออกเสียง
จานวน
1
เสียง
เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติ ไม่อนุมัติเห็นชอบให้จ่ายขาดเงินสะสม
โครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนประดิษฐ์บ ารุง
หมูท่ ี่ 10 จานวนเงิน 866,075.00 บาท ของหน่วยงาน กองช่าง

นายมาหะมะรอสีดี อุชะมิ
เลขานุการสภาเทศบาลฯ

องค์ประชุมครบ ต่อไปจะขอมติที่ประชุมสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ
ท่านใด อนุมัตเิ ห็นชอบให้จา่ ยขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนพารา
แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต 5.4.4 โครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์
ติ ก คอนกรีต ถนนตื อ เบาะ หมู่ ท่ี 10 ขนาดความกว้าง 4.50 เมตร
ยาว 250.00 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,125.00 ตารางเมตร (ตาม
/แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป.ี ..

-14แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4) จานวนเงิน
568,125.00 บาท โปรดยกมือ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด ไม่อนุมัติ
เห็ นชอบให้ จ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ ติก
คอนกรีตฯ สายดังกล่าว โปรดยกมือ
มติที่ประชุม

-อนุมัติเห็นชอบ
จานวน
6
เสียง
-ไม่อนุมัติเห็นชอบ
จานวน
7
เสียง
-งดออกเสียง
จานวน
1
เสียง
เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติ ไม่อนุมัติเห็นชอบให้จ่ายขาดเงินสะสม
โครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนตือเบาะ หมู่ที่ 10
จานวนเงิน 568,125.00 บาท ของหน่วยงาน กองช่าง

นายมาหะมะรอสีดี อุชะมิ
เลขานุการสภาเทศบาลฯ

องค์ประชุมครบ ต่อไปจะขอมติที่ประชุมสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ
ท่านใด อนุมัตเิ ห็นชอบให้จา่ ยขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนพารา
แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต 5.4.5 โครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์
ติ ก คอนกรี ต ถนนปารามี แ ต-ตื อ เบาะ หมู่ ท่ี 8 ขนาดความกว้า ง
8.00 เมตร ยาว 533.00 เมตร พื้ นที่ ไม่ น้อ ยกว่า 4,264.00 ตาราง
เมตร (ตามแผนพัฒ นาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4)
จานวนเงิน 2,153,320.00 บาท โปรดยกมือ สมาชิกสภาเทศบาลฯ
ท่านใด ไม่ อนุ มั ติ เห็ นชอบให้ จ่าย ขาดเงิน สะสมโครงการก่อ สร้างถนน
พาราแอสฟัลท์ตกิ คอนกรีตฯ สายดังกล่าว โปรดยกมือ

มติที่ประชุม

-อนุมัติเห็นชอบ
จานวน
6
เสียง
-ไม่อนุมัติเห็นชอบ
จานวน
7
เสียง
-งดออกเสียง
จานวน
1
เสียง
เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติ ไม่อนุมัติเห็นชอบให้จ่ายขาดเงินสะสม
โครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ถนนปารามีแต-ตือ
เบาะ หมูท่ ี่ 8 จานวนเงิน 2,153,320.00 บาท ของหน่วยงาน กองช่าง

นายมาหะมะรอสีดี อุชะมิ
เลขานุการสภาเทศบาลฯ

องค์ประชุมครบ ต่อไปจะขอมติที่ประชุมสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ
ท่านใด อนุมัตเิ ห็นชอบให้จา่ ยขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนพารา
แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต 5.4.6 โครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต ถนนหลังอนามัย หมู่ท่ี 9 ขนาดความกว้าง 5.00 เมตร
ยาว 1,309.00 เมตร พืน้ ที่ไม่น้อยกว่า 6,545.00 ตารางเมตร (ตาม
/แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี...

-15แผนพัฒ นาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4) จานวนเงิน
3,305,225.00 บาท โปรดยกมือ สมาชิก สภาเทศบาลฯ ท่านใด ไม่
อนุมัติเห็นชอบให้จ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์
ติกคอนกรีตฯ สายดังกล่าว โปรดยกมือ
มติที่ประชุม

-อนุมัติเห็นชอบ
จานวน
6
เสียง
-ไม่อนุมัติเห็นชอบ
จานวน
8
เสียง
-งดออกเสียง
จานวน
1
เสียง
เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติ ไม่อนุมัติเห็นชอบให้จ่ายขาดเงินสะสม
โครงการก่ อ สร้า งถนนพาราแอสฟั ล ท์ ติ ก คอนกรี ต ถนนหลั งอนามั ย
หมูท่ ี่ 9 จานวนเงิน 3,305,225.00 บาท ของหน่วยงาน กองช่าง

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ 5.5 ญัตติ เพื่อพิจารณาขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจง
ประธานสภาเทศบาลฯ
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประเภท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์ หน่วยงาน สานัก
ปลัด (เอกสารที่ 4 )
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ
3) พ.ศ.2543 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 29
เชิญผูบ้ ริหารฯ
นายเกษมสันต์ สาแม
นายกเทศมนตรีฯ

เรียน ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน
กระผม นายเกษมสันต์ สาแม นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก ขอให้
สานักปลัดชีแ้ จง

นายมาหะมะรอสีดี อุชะมิ
เลขานุการสภาเทศบาลฯ

เรียน ประธานสภาเทศบาลฯ คณะผูบ้ ริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ
ที่ เคารพ ทุกท่าน กระผม นายมาหะมะรอสีดี อุชะมิ ปลัดเทศบาลฯ ขอ
ชีแ้ จงแทน ด้วยสานักปลัด มีความประสงค์ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคา
ชี้แจงงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน
หมวดครุภัณ ฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภทเครื่องคอมพิวเตอร์ งบประมาณ
ที่ตงั้ ไว้ 23,000 บาท ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ ดังนี้
ข้อความเดิม “เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับ
งานประมวลผลแบบที่ 1 เครื่องละ 23,000 บาท จานวน 2 เครื่อง
โดยมีคุณลักษณะพืน้ ฐาน ดังนี้
/-มีหน่วยประมวลผล…

-16-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) หรือ 8
สแกนเหมือน (8 tread) โดยมีความเร็วสัญ ญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อย
กว่า 3.0 GHz มี ห น่ วยความจา แบบ L3 Cache Memory ไม่ น้ อ ยกว่ า 6
MB จานวน 1 หน่วย
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจาไม่น้อยกว่า 6 MB
สาหรับแบบ L3 Cache Memory หรือแบบ Smart Memory
-มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือดีกว่า ดังนี้
1) เป็นแผงวงจร เพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจา
ขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB
2) มีหน่วยประมวลผล เพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจาหลักใน
การแสดงภาพขนาดไม่นอ้ ยกว่า 1 GB
3) มีหน่วยประมวลผล เพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลางแบบ ONborad Graphics ที่มคี วามสามารถในการใช้หน่วยความจา
หลักในการแสดงภาพ ไม่น้อยกว่า 1 GB
– มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า มีขนาดความ
จุไม่นอ้ ยกว่า 1 TB จานวน 1 หน่วย
-DVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
-มีช่ อ งเชื่อ มต่ อระบบเครือ ข่าย (Network Interface) แบบ10/100/1000
Bese-T หรือดีกว่าจานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
-มีแป้นพิมพ์และเม้าส์
-มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Radio ไม่น้อยกว่า 600:1 และ
มีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว้ จานวน 1 หน่วย
จัดซือ้ ตามราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อ สาร ตั้ งจ่ ายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนพั ฒ นาสี่ ปี (พ.ศ. 25612564) หน้า 210 ข้อ 2”
ข้อความใหม่ “เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสาหรับงาน จอ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จานวน 4 เครื่อง ๆ ละ 16,000 บาท โดยมี
คุณสมบัติ ดังนี้
/-มีหน่วยประมวลผล…

-17-มี ห น่ ว ยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่ น้ อ ยกว่า 2 แกนหลั ก (2 core) มี
ความเร็ ว สั ญ ญาณนาฬิ ก า พื้ น ฐานไม่ น้ อ ยกว่ า 3.5 GHz หรื อ ดี ก ว่ า
จานวน 1 หน่วย
-มีหน่วยความจา (RAM) ชนิด (DDR4) หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4GB
-หน่วยจัดเก็บข้อมูล Hard Drive ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120
GB จานวน 1 หน่วย
-มี DVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
-มีช่ อ งเชื่อ มต่ อระบบเครือ ข่าย (Network Interface) แบบ10/100/1000
Bese-T หรือดีกว่าจานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
-มีช่องเชื่อมต่อ InterFace แบบ USB 2.0 หรือดีกว่าไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
-มีแป้นพิมพ์และเม้าส์
-มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Radio ไม่น้อยกว่า 600:1 และ
มีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว้ จานวน 1 หน่วย”
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดมีขอ้ อภิปรายหรือสอบถาม ในญัตติขอ้ 5.5
ประธานสภาเทศบาลฯ
ขอเชิญ ไม่มี ต่อไปจะถามมติที่ประชุมฯว่า เห็นชอบอนุมัตใิ ห้แก้ไขเปลี่ยน
แปลงคาชีแ้ จงงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์ หน่วยงาน
สานักปลัด หรือไม่ ก่อนที่จะลงมติ ขอให้เลขานุการสภาฯ ได้นับองค์
ประชุมตามข้อบังคับการประชุมสภาฯ ข้อ 76 ก่อน เชิญเลขานุการสภาฯ
นายมาหะมะรอสีดี อุชะมิ
เลขานุการสภาเทศบาลฯ

องค์ประชุมครบ ต่อไปจะขอมติที่ประชุมสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ
ท่านใด อนุมัตเิ ห็นชอบให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชีแ้ จงงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ
เครื่องคอมพิวเตอร์ หน่วยงาน สานักปลัด โปรดยกมือ สมาชิกสภา
เทศบาลฯ ท่านใด ไม่อนุมัติเห็นชอบให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจง
งบประมาณฯ รายการดังกล่าว โปรดยกมือ

มติที่ประชุม

-อนุมัติเห็นชอบ
จานวน
11
เสียง
-ไม่อนุมัติเห็นชอบ
จานวน
เสียง
-งดออกเสียง
จานวน
1
เสียง
เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติ อนุมัติเห็นชอบให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคา
ชีแ้ จงงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประเภท
/ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์...

-18ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์ หน่วยงาน สานักปลัด
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ 5.6 ญัตติ เพื่อพิจารณาขออนุมัติโอนเพิ่มเงินงบประมาณรายจ่าย
ประธานสภาเทศบาลฯ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์
จานวน 41,000 บาท หน่วยงาน สานักปลัด (เอกสารที่ 5 )
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ
3) พ.ศ. 2543 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ
27 เชิญผูบ้ ริหารฯ
นายเกษมสันต์ สาแม
นายกเทศมนตรีฯ

เรียน ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน
กระผม นายเกษมสันต์ สาแม นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก ตาม
บันทึกข้อความ (เอกสารที่ 5) สานักปลัดเทศบาล มีความประสงค์ขอ
อนุมัตโิ อนเพิ่มงบประมาณรายจ่าย ประจาปี 2562 ดังนี้
โอนลด จากแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบ
ด าเนิ น งาน หมวดค่ า ใช้ส อย ประเภทรายจ่ ายเพื่ อ ให้ ได้ ม าซึ่ งบริก าร
จานวน 41,000 บาท ดังนี้
-งบประมาณที่อนุมัติ
จานวน 1,985,000.00 บาท
-งบประมาณก่อนโอน
จานวน 1,192,323.81 บาท
-จานวนเงินที่โอนลด
จานวน 41,000.00 บาท
-จานวนเงินหลังโอน
จานวน 1,151,323.81 บาท
โอนเพิ่ม ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบ
ลงทุน หมวดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภท เครื่องคอมพิวเตอร์ ดังนี้
-งบประมาณที่อนุมัติ
จานวน 23,000.00 บาท
-งบประมาณก่อนโอน
จานวน 23,000.00 บาท
-จานวนเงินที่โอนเพิ่ม
จานวน 41,000.00 บาท
-จานวนเงินหลังโอน
จานวน 64,000.00 บาท
เพื่ อจัดซื้อ ครุภัณ ฑ์ คอมพิวเตอร์ ประเภท เครื่องคอมพิวเตอร์
รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานสานักงาน จานวน 4 เครื่อง ๆ
ละ 16,000 บาท รวมเป็นเงิน 64,000 บาท ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีขอ้ อภิปราย ญัตติขอ้ 5.6 โปรดยกมือ
ประธานสภาเทศบาลฯ
ไม่มี ต่อไปจะถามมติที่ประชุมฯ ว่า เห็นชอบอนุมัติให้โอนเพิ่มงบประมาณ
/รายจ่าย ประจาปี…

-19รายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
รายการ เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ จ านวนเงิ น 41,000 บาท หน่ ว ยงาน
ส านัก ปลัด หรือไม่ ก่อนที่จะลงมติ ขอให้เลขานุก ารสภาฯ ได้นับ องค์
ประชุมตามข้อบังคับการประชุมสภาฯ ข้อ 76 ก่อน เชิญเลขานุการสภาฯ
นายมาหะมะรอสีดี อุชะมิ
เลขานุการสภาเทศบาลฯ

องค์ประชุมครบ ต่อไปจะขอมติที่ประชุมสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่าน
ใด อนุมัติเห็นชอบให้โอนเพิ่มงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ
พ.ศ. 2562 ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์
จานวน 41,000 บาท หน่วยงาน สานักปลัด โปรดยกมือ สมาชิกสภา
เทศบาลฯ ท่านใด ไม่ อนุมัติเห็นชอบให้โอนเพิ่มงบประมาณรายจ่าย ฯ
รายการดังกล่าว โปรดยกมือ

มติที่ประชุม

-อนุมัติเห็นชอบ
จานวน
12
เสียง
-ไม่อนุมัติเห็นชอบ
จานวน
เสียง
-งดออกเสียง
จานวน
1
เสียง
เป็นอันว่า ที่ป ระชุมมีมติ อนุมัติเห็นชอบให้โอนเพิ่มงบประมาณ
รายจ่ า ยป ระจ าปี งบ ป ระมาณ พ .ศ. 2562 ป ระเภท ครุ ภั ณ ฑ์
คอมพิ ว เตอร์ รายการ เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ จ านวน 41,000 บาท
หน่วยงาน สานักปลัด

นายอับ ดุ ล อาซิซ หะยีปิย วงศ์ 5.7 ญั ต ติ เพื่ อ พิจารณาขออนุมั ติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประธานสภาเทศบาลฯ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
โครงการติดตั้งกระจกนูนทางโค้ง เป็นเงิน 100,000 บาท หน่วยงาน
สานักปลัด (เอกสารที่ 6)
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ
3) พ.ศ. 2543 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ
27 เชิญผูบ้ ริหารฯ
นายเกษมสันต์ สาแม
นายกเทศมนตรีฯ

เรียน ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน
กระผม นายเกษมสันต์ สาแม นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก ตาม
บันทึกข้อความ (เอกสารที่ 6) สานักปลัดเทศบาล มีความประสงค์ขอ
อนุมัตโิ อนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2562 โครงการติดตั้ง
กระจกนูนโค้ง เป็นเงิน 100,000 บาท ดังนี้
/โอนลด จากแผนงาน…

-20โอนลด จากแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันฝ่าย
พลเรือนและระงับ อัคคีภัย งบดาเนินงาน หมวดค่า ตอบแทน ประเภท
ค่าตอบแทนผู้ ป ฏิ บั ติ ราชการอั น เป็ น ประโยชน์ แ ก่อ งค์ ก รปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น ดังนี้
-งบประมาณที่อนุมัติ
จานวน 150,000 บาท
-งบประมาณก่อนโอน
จานวน 139,800 บาท
-จานวนเงินที่โอนลด
จานวน 100,000 บาท
-จานวนเงินหลังโอน
จานวน 39,800 บาท
โอนเพิ่ม ในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกัน
ฝ่ายพลเรือนและระงับ อัค คี ภัย งบลงทุน หมวดค่า ครุภั ณ ฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์อื่น ๆ โครงการกระจกนูนทางโค้ง ดังนี้
-งบประมาณที่อนุมัติ
จานวน
0.00 บาท
-งบประมาณก่อนโอน
จานวน
0.00 บาท
-จานวนเงินที่โอนเพิ่ม
จานวน 100,000 บาท
-จานวนเงินหลังโอน
จานวน 100,000 บาท
เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี ง บป ระมาณ พ .ศ. 2562 โครงการกระจกนู น ท างโค้ ง
งบประมาณตั้ งไว้ 100,000 บาท ตั้ งจ่ ายจากเงิน รายได้ ปรากฏใน
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 131 ข้อ 2
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีขอ้ อภิปราย ญัตติขอ้ 5.7 โปรดยกมือ
ประธานสภาเทศบาลฯ
เชิญ จ่าสิบเอก วรดร รอดทุกข์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2
จ่าสิบเอก วรดร รอดทุกข์
เรี ย น ท่ า นประธานสภาฯ คณะผู้ บ ริ ห ารฯ และสมาชิ ก สภา
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 เทศบาลฯผู้ ท รงเกี ย รติ ทุ ก ท่ า น กระผม จ่าสิบเอก วรดร รอดทุกข์
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 ไม่ท ราบว่า งบประมาณที่ขออนุมัติตั้ง
จ่ ายเป็ น รายการใหม่ ค่ าติ ด ตั้ งกระจกนู น ทางโค้ ง งบประมาณ ตั้ งไว้
100,000 บาท แต่ที่ปรากฏในแผน จานวน 10,000 บาท ไม่ทราบว่า
ถูก ต้องหรือไม่ “0” เกินมาอีก ตัวหรือเปล่า จะได้แก้ให้ถู ก ต้องตรงตาม
แผน คือ 10,000 บาท
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ เชิญเลขานุการสภาฯ ชีแ้ จงเพิ่มเติม
ประธานสภาเทศบาลฯ
/นายมาหะมะรอสีดี อุชะมิ...

-21นายมาหะมะรอสีดี อุชะมิ
เลขานุการสภาเทศบาลฯ

ตัวเลข 100,000 บาท ไม่ผิดครับ และที่ปรากฏในแผน 10,000 บาท นัน้
ตอนที่ทาแผน เป็นการคาดการณ์เอาไว้ล่วงหน้า

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีขอ้ อภิปราย ญัตติขอ้ 5.7 โปรดยกมือ
ประธานสภาเทศบาลฯ
ไม่มี ต่อไปจะถามมติที่ประชุมฯ ว่า เห็นชอบอนุมัติให้โอนงบประมาณตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่ ค่าติดตั้งกระจกนูนทางโค้ง จานวน 100,000 บาท
หน่วยงาน สานักปลัด หรือไม่ ก่อนที่จะลงมติ ขอให้เลขานุการสภาฯ ได้
นับองค์ประชุมตามข้อบังคับการประชุมสภาฯ ข้อ 76 ก่อน เชิญเลขานุการ
สภาฯ
นายมาหะมะรอสีดี อุชะมิ
เลขานุการสภาเทศบาลฯ

องค์ประชุมครบ ต่อไปจะขอมติที่ประชุมสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ
ท่านใด อนุมัตเิ ห็นชอบให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ
พ.ศ. 2562 เพื่อ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ค่าติดตัง้ กระจกนูนทางโค้ง
จานวน 100,000 บาท หน่วยงาน สานักปลัด โปรดยกมือ สมาชิกสภา
เทศบาลฯ ท่านใด ไม่อนุมัติเห็นชอบให้โอนงบประมาณรายจ่าย ฯ
รายการดังกล่าว โปรดยกมือ

มติที่ประชุม

-อนุมัติเห็นชอบ
จานวน
13
เสียง
-ไม่อนุมัติเห็นชอบ
จานวน
เสียง
-งดออกเสียง
จานวน
1
เสียง
เป็ น อั น ว่ า ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ อนุ มั ติ เ ห็ น ชอบให้ โ อนงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
ค่าติดตัง้ กระจกนูนทางโค้ง จานวน 100,000 บาท หน่วยงาน สานักปลัด

นายอับ ดุ ลอาซิซ หะยีปิย วงศ์ 5.8 ญั ต ติ เพื่อ พิ จารณาขออนุมั ติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประธานสภาเทศบาลฯ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
ประเภทครุภัณฑ์สานักงาน รายการ โพเดี้ยม จานวน 1 ตัว เป็น
เงิน 10,000 บาท หน่วยงาน กองการศึกษา (เอกสารที่ 7 )
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ
3) พ.ศ. 2543 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ
27 เชิญผูบ้ ริหารฯ
นายเกษมสันต์ สาแม
นายกเทศมนตรีฯ

เรียน ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน
กระผม นายเกษมสันต์ สาแม นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก ตาม
/บันทึกข้อความ…

-22บันทึกข้อความ (เอกสารที่ 7) เนื่องจากกองการศึกษาไม่ได้บรรจุครุภัณฑ์
โพเดี้ยม เพื่อใช้ในการดาเนินงานกิจกรรม /โครงการต่าง ๆ ของ กอง
การศึกษา ไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ
พ.ศ. 2562 จึงขอโอนเงินงบประมาณฯ เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
ดังนี้
โอนลด จากแผนงานการศึ ก ษา งานระดั บ ก่ อ นวัย เรีย นและ
ประถมศึกษา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณ ฑ์ ประเภทครุภัณ ฑ์ งานบ้าน
งานครัว ตู้เย็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ หน้า 22/55 ดังนี้
-งบประมาณที่อนุมัติ
จานวน 90,000 บาท
-งบประมาณก่อนโอน
จานวน 90,000 บาท
-จานวนเงินที่โอนลด
จานวน 10,000 บาท
-จานวนเงินหลังโอน
จานวน 80,000 บาท
โอนเพิ่ ม แผนงานการศึ ก ษา งานระดั บ ก่ อ นวั ย เรี ย นและ
ประถมศึกษา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สานักงาน
โพเดี้ยม จานวน 1 ตัว จานวนเงิน 10,000 บาท ดังนี้
-งบประมาณที่อนุมัติ
จานวน
0.00 บาท
-งบประมาณก่อนโอน
จานวน
0.00 บาท
-จานวนเงินที่โอนเพิ่ม
จานวน 10,000 บาท
-จานวนเงินหลังโอน
จานวน 10,000 บาท
เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โพเดี้ยม จานวน 1 ตัว เป็นเงิน
10,000 บาท ตั้ งจ่ ายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนพั ฒ นาสี่ ปี (พ.ศ.
2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 หน้า 46 ข้อ 6
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีข้ออภิปราย ญัตติข้อ 5.8 โปรดยกมือ
ประธานสภาเทศบาลฯ
ไม่มี ต่อไปจะถามมติที่ประชุมฯ ว่า เห็นชอบอนุมัตใิ ห้โอนงบประมาณตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่ โพเดีย้ ม จานวน 1 ตัว เป็นเงิน 10,000 บาท
หน่วยงาน กองการศึกษา หรือไม่ ก่อนที่จะลงมติ ขอให้เลขานุการสภาฯ
ได้นับองค์ประชุมตามข้อบังคับการประชุมสภาฯ ข้อ 76 ก่อน เชิญ
เลขานุการสภาฯ
นายมาหะมะรอสีดี อุชะมิ
เลขานุการสภาเทศบาลฯ

องค์ประชุมครบ ต่อไปจะขอมติที่ประชุมสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ
ท่านใด อนุมัตเิ ห็นชอบให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ
/พ.ศ. 2562 เพื่อไปตั้งจ่าย…

-23พ.ศ. 2562 เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โพเดี้ยม จานวน 1 ตัว เป็น
เงิน 10,000 บาท หน่วยงาน กองการศึกษา โปรดยกมือ สมาชิกสภา
เทศบาลฯ ท่านใด ไม่อนุมัติเห็นชอบให้โอนงบประมาณรายจ่ายฯรายการ
ดังกล่าว โปรดยกมือ
มติที่ประชุม

-อนุมัติเห็นชอบ
จานวน
14
เสียง
-ไม่อนุมัติเห็นชอบ
จานวน
เสียง
-งดออกเสียง
จานวน
1
เสียง
เป็ น อั น ว่ า ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ อนุ มั ติ เ ห็ น ชอบให้ โ อนงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
โพเดี้ ย ม จ านวน 1 ตั ว เป็ น เงิ น 10,000 บาท หน่ ว ยงาน กอง
การศึกษา

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ 5.9 ญัตติ เพื่อพิจารณาขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจง และ
ประธานสภาเทศบาลฯ
โอน งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รวม
6 รายการ หน่วยงาน กองการศึกษา (เอกสารที่ 8 )
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2 และ3)
พ.ศ. 2543 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 29
กองการศึกษาขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี้
5.9.1 โครงการถมดินสนามกีฬา หมู่ท่ี 6 เชิญผูบ้ ริหารฯ
นายเกษมสันต์ สาแม
นายกเทศมนตรีฯ

เรียน ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน
กระผม นายเกษมสันต์ สาแม นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก ด้วย
กองการศึกษา มีความประสงค์ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชีแ้ จง
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการถมดิน
สนามกีฬา หมู่ที่ 6 ดังนี้
ข้อความเดิม “ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกี ฬ าและนั น ทนาการ ประเภทค่ าที่ ดิ น และสิ่ งก่ อ สร้ า ง ค่ า ถมดิ น
โครงการถมดิน สนามกี ฬ า หมู่ ที่ 6 จ านวน 2,000,000 บาท เพื่ อ
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการถมดินสนามกีฬา หมู่ท่ี 6 ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 191
ข้อ 32”
/ข้อความใหม่...

-24ข้อความใหม่ “ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ ประเภทค่าที่ดนิ และสิ่งก่อสร้าง ค่าถมดิน
โครงการถมดิน สนามกีฬา หมู่ที่ 6 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ
ถมดิ น สนามกีฬ า หมู่ ท่ี 6 ปริม าณถมดิ น ไม่ น้อ ยกว่า 16,545.00
ลูก บาศก์เมตร จานวน 2,000,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 -2564) หน้า 191 ข้อ 32”
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีขอ้ อภิปราย ญัตติขอ้ 5.9.1 โปรดยกมือ
ประธานสภาเทศบาลฯ
ไม่มี ต่อไปจะถามมติที่ประชุมฯ ว่า เห็นชอบอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง
คาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการ
ถมดิน สนามกีฬา หมู่ที่ 6 หน่วยงาน กองการศึกษา หรือไม่ ก่อนที่จะ
ลงมติ ขอให้เลขานุการสภาฯ ได้นับองค์ประชุมตามข้อบังคั บการประชุม
สภาฯ ข้อ 76 ก่อน เชิญเลขานุการสภาฯ
นายมาหะมะรอสีดี อุชะมิ
เลขานุการสภาเทศบาลฯ

องค์ประชุมครบ ต่อไปจะขอมติที่ประชุมสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ
ท่านใด อนุมัติเห็นชอบให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการถมดินสนามกีฬา หมู่ที่ 6
หน่วยงาน กองการศึกษา โปรดยกมือ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด ไม่
อนุ มั ติ เ ห็ น ชอบให้ แ ก้ ไ ขเปลี่ ย นแปลงค าชี้ แ จงงบประมาณ รายจ่ า ยฯ
รายการดังกล่าว โปรดยกมือ

มติที่ประชุม

-อนุมัติเห็นชอบ
-ไม่อนุมัติเห็นชอบ
-งดออกเสียง

จานวน
จานวน
จานวน

13
1

เสียง
เสียง
เสียง

เป็ นอั นว่า ที่ ป ระชุม มี มติ อนุมั ติ เห็ นชอบให้ แก้ ไขเปลี่ย นแปลง
คาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการ
ถมดินสนามกีฬา หมูท่ ี่ 6 หน่วยงาน กองการศึกษา
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ 5.9.2 โครงการก่อสร้างสกอร์บอร์ดในโรงยิมเนเซี่ยม สนามกีฬ า
ประธานสภาเทศบาลฯ
หมู่ท่ี 8 เชิญผูบ้ ริหารฯ
นายเกษมสันต์ สาแม
นายกเทศมนตรีฯ

เรียน ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน
กระผม นายเกษมสันต์ สาแม นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก ด้วย
กองการศึกษา มีความประสงค์ขออนุมัตแิ ก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชีแ้ จง
/งบประมาณรายจ่าย…

-25งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการก่อสร้าง
สกอร์บอร์ดในโรงยิมเนเซี่ยม สนามกีฬา หมูท่ ี่ 8 ดังนี้
ข้อความเดิม “ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ ประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณู ปการ โครงการก่อสร้างสกอร์บ อร์ดในโรงยิมเนเซี่ยม สนาม
กีฬา หมู่ที่ 8 จานวน 5,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ก่อสร้างสกอร์บอร์ดในโรงยิมเนเซี่ยมสนามกีฬา หมู่ท่ี 8 ตั้งจ่าย
จากเงิ น รายได้ ปรากฏในแผนพั ฒ นาสี่ ปี (พ.ศ. 2561 -2564)
เพิ่มเติมฉบับที่ 3 หน้า 38 ข้อ 4”
ข้อความใหม่ “แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ ประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ โครงการก่อสร้างสกอร์บอร์ดในโรงยิมเนเซี่ยม สนามกีฬา
หมู่ ที่ 8 เพื่ อ เป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยตามโครงการก่ อ สร้ างสกอร์ บ อร์ ด ใน
โรงยิม เนเซี่ ย มสนามกี ฬ า หมู่ ท่ี 8 ขนาดกว้าง 2.40 เมตร x สู ง
2.00 เมตร ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.
2561 -2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 3 หน้า 38 ข้อ 4”
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีขอ้ อภิปราย ญัตติขอ้ 5.9.2 โปรดยกมือ
ประธานสภาเทศบาลฯ
ไม่มี ต่อไปจะถามมติที่ประชุมฯ ว่า เห็นชอบอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง
คาชีแ้ จงงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการ
ก่อสร้างสกอร์บอร์ดในโรงยิมเนเซี่ยม สนามกีฬา หมู่ที่ 8 หน่วยงาน
กองการศึกษา หรือไม่ ก่อนที่จะลงมติ ขอให้เลขานุการสภาฯ ได้นับองค์
ประชุมตามข้อบังคับการประชุมสภาฯ ข้อ 76 ก่อน เชิญเลขานุการสภาฯ
นายมาหะมะรอสีดี อุชะมิ
เลขานุการสภาเทศบาลฯ

องค์ประชุมครบ ต่อไปจะขอมติที่ประชุมสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ
ท่านใด อนุมัตเิ ห็นชอบให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชีแ้ จงงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการก่อสร้างสกอร์บอร์ดในโรง
ยิมเนเซี่ยม สนามกีฬา หมู่ที่ 8 หน่วยงาน กองการศึกษา โปรดยกมือ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด ไม่อนุมัตเิ ห็นชอบให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคา
ชีแ้ จงงบประมาณรายจ่ายฯ รายการดังกล่าว โปรดยกมือ

มติที่ประชุม

-อนุมัติเห็นชอบ
-ไม่อนุมัติเห็นชอบ
-งดออกเสียง

จานวน
จานวน
จานวน

13
1

เสียง
เสียง
เสียง
/เป็นอันว่า ที่ประชุม...

-26เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติ อนุมัตเิ ห็นชอบให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง
คาชีแ้ จงงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการ
ก่อสร้างสกอร์บอร์ดในโรงยิมเนเซี่ยม สนามกีฬา หมู่ที่ 8 หน่วยงาน
กองการศึกษา
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ 5.9.3 โครงการก่อสร้างสกอร์บอร์ดสนามฟุตบอล สนามกีฬา
ประธานสภาเทศบาลฯ
หมู่ท่ี 8 เชิญผูบ้ ริหารฯ
นายเกษมสันต์ สาแม
นายกเทศมนตรีฯ

เรียน ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน
กระผม นายเกษมสันต์ สาแม นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก ด้วย
กองการศึกษา มีความประสงค์ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชีแ้ จง
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการก่อสร้าง
สกอร์บอร์ดสนามฟุตบอล สนามกีฬา หมู่ที่ 8 ดังนี้
ข้อความเดิม “แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ ประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณู ป การโครงการก่อสร้างสกอร์บ อร์ดสนามฟุตบอล สนามกีฬา
หมู่ที่ 8 จานวนเงิน 40,000 บาท เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ก่อสร้างสกอร์บอร์ดสนามฟุตบอล สนามกีฬา หมู่ท่ี 8 ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 -2564) เพิ่มเติม
ฉบับที่ 3 หน้า 38 ข้อ 3”
ข้อความใหม่ “แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ ประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณู ป การโครงการก่อสร้างสกอร์บ อร์ดสนามฟุตบอล สนามกีฬา
หมู่ที่ 8 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างสกอร์บอร์ดสนาม
ฟุ ต บอลสนามกี ฬ า หมู่ ท่ี 8 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร x สู ง 4.00
เมตร จานวนเงิน 40,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 3 หน้า 38 ข้อ 3”

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีขอ้ อภิปราย ญัตติขอ้ 5.9.3 โปรดยกมือ
ประธานสภาเทศบาลฯ
ไม่มี ต่อไปจะถามมติที่ประชุมฯ ว่า เห็นชอบอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง
คาชีแ้ จงงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการ
ก่อสร้างสกอร์บอร์ดสนามฟุตบอล สนามกีฬา หมูท่ ี่ 8 หน่วยงาน กอง
การศึกษา หรือไม่ ก่อนที่จะลงมติ ขอให้เลขานุการสภาฯ ได้นับองค์
/ประชุมตามข้อบังคับ...

-27ประชุมตามข้อบังคับการประชุมสภาฯ ข้อ 76 ก่อน เชิญเลขานุการสภาฯ
นายมาหะมะรอสีดี อุชะมิ
เลขานุการสภาเทศบาลฯ

องค์ประชุมครบ ต่อไปจะขอมติที่ประชุมสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ
ท่านใด อนุมัตเิ ห็นชอบให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชีแ้ จงงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการก่ อสร้างสกอร์บ อร์ดสนาม
ฟุ ต บอล สนามกี ฬ า หมู่ ที่ 8 หน่ วยงาน กองการศึ ก ษา โปรดยกมื อ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด ไม่ อนุมัติเห็นชอบให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคา
ชีแ้ จงงบประมาณรายจ่ายฯ รายการดังกล่าว โปรดยกมือ

มติที่ประชุม

-อนุมัติเห็นชอบ
จานวน
13
เสียง
-ไม่อนุมัติเห็นชอบ
จานวน
เสียง
-งดออกเสียง
จานวน
1
เสียง
เป็ นอั นว่า ที่ ป ระชุม มี มติ อนุมั ติ เห็ นชอบให้ แก้ ไขเปลี่ย นแปลง
คาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการ
ก่อสร้างสกอร์บอร์ดสนามฟุตบอล สนามกีฬา หมู่ที่ 8 หน่วยงาน กอง
การศึกษา

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ 5.9.4 โครงการก่อสร้างสกอร์บอร์ดสนามวอลเลย์บอล สนามกีฬา
ประธานสภาเทศบาลฯ
หมู่ท่ี 8 เชิญผูบ้ ริหารฯ
นายเกษมสันต์ สาแม
นายกเทศมนตรีฯ

เรียน ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน
กระผม นายเกษมสันต์ สาแม นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก ด้วย
กองการศึกษา มีความประสงค์ขออนุมัตแิ ก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชีแ้ จง
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการก่อสร้าง
สกอร์บอร์ดสนามวอลเลย์บอล สนามกีฬา หมู่ที่ 8 ดังนี้
ข้อความเดิม “ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ ประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณู ปการโครงการก่อสร้างสกอร์บ อร์ดสนามวอลเลย์บอล สนาม
กี ฬ า หมู่ ที่ 8 จ านวนเงิ น 10,000 บาท เพื่ อ เป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยตาม
โครงการก่อสร้างสกอร์บอร์ดสนามวอลเลย์บอล สนามกีฬา หมู่ท่ี 8
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 -2564)
เพิ่มเติมครั้งที่ 3 หน้า 38 ข้อ 5”
ข้อความใหม่ “แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ ประเภทค่าที่ดนิ และสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
/สาธารณูปการ โครงการ...

-28สาธารณูปการ โครงการก่อสร้างสกอร์บอร์ดสนามวอลเลย์บอล สนาม
กีฬา หมู่ที่ 8 จานวน 10,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ก่อสร้างสกอร์บอร์ดสนามวอลเลย์บอล สนามกีฬา หมู่ท่ี 8 ขนาด
กว้าง 2.50 เมตร x 2.75 เมตร ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 3 หน้า 38 ข้อ 5”
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีขอ้ อภิปราย ญัตติขอ้ 5.9.4 โปรดยกมือ
ประธานสภาเทศบาลฯ
ไม่มี ต่อไปจะถามมติที่ประชุมฯ ว่า เห็นชอบอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง
คาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการ
ก่อสร้างสกอร์บอร์ดสนามวอลเลย์บอล สนามกีฬา หมู่ที่ 8 หน่วยงาน
กองการศึกษา หรือไม่ ก่อนที่จะลงมติ ขอให้เลขานุการสภาฯ ได้นับองค์
ประชุมตามข้อบังคับการประชุมสภาฯ ข้อ 76 ก่อน เชิญเลขานุการสภาฯ
นายมาหะมะรอสีดี อุชะมิ
เลขานุการสภาเทศบาลฯ

องค์ประชุมครบ ต่อไปจะขอมติที่ประชุมสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ
ท่านใด อนุมัตเิ ห็นชอบให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชีแ้ จงงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการก่ อสร้างสกอร์บ อร์ดสนาม
วอลเลย์บอล สนามกีฬา หมู่ที่ 8 หน่วยงาน กองการศึกษา โปรดยกมือ
สมาชิก สภาเทศบาลฯ ท่ านใด ไม่ อ นุมั ติเห็ นชอบให้ แก้ไขเปลี่ย นแปลง
คาชีแ้ จงงบประมาณรายจ่ายฯ รายการดังกล่าว โปรดยกมือ

มติที่ประชุม

-อนุมัติเห็นชอบ
-ไม่อนุมัติเห็นชอบ
-งดออกเสียง

จานวน
จานวน
จานวน

13
1

เสียง
เสียง
เสียง

เป็ นอั นว่า ที่ ป ระชุม มี มติ อนุมั ติ เห็ นชอบให้ แก้ ไขเปลี่ย นแปลง
คาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการ
ก่อสร้างสกอร์บอร์ดสนามวอลเลย์บอล สนามกีฬา หมู่ที่ 8 หน่วยงาน
กองการศึกษา
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ 5.9.5 โครงการก่อสร้างศาลาที่พักประจากูโบร์ (แบบเคลื่อนที่)
ประธานสภาเทศบาลฯ
เชิญผูบ้ ริหารฯ
นายเกษมสันต์ สาแม
นายกเทศมนตรีฯ

เรียน ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน
กระผม นายเกษมสันต์ สาแม นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก ด้วย
กองการศึกษา มีความประสงค์ขออนุมัตแิ ก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชีแ้ จง
/งบประมาณรายจ่าย…

-29งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการก่อสร้าง
ศาลาที่พักประจากูโบร์ (แบบเคลื่อนที่) ดังนี้
ข้อความเดิม “ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น งบดาเนินงาน หมวดค่าใช้สอยประเภท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ การปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ โครงการก่อสร้างศาลาที่พักประจากูโบร์ (แบบเคลื่อนที่) จานวน
180,000 บาท เพื่ อ จ่ายเป็ นค่ าใช้จ่ายต่าง ๆ ในโครงการก่ อ สร้าง
ศาลาที่ พั ก ประจ ากู โบร์ (แบบเคลื่ อ นที่ ) และอื่ น ๆที่ เข้ าประเภท
รายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพั ฒ นาสี่ปี (พ.ศ.
2561 -2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 3 หน้า 42 ข้อ 2”
ข้อความใหม่ “แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานศาสนาและ วัฒนธรรมท้องถิ่น งบดาเนินงาน หมวดค่าใช้สอยประเภท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น
โครงการก่อสร้างศาลากูโบร์ (แบบเคลื่อนที่) จานวน 180,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในโครงการก่อสร้างศาลาที่พักประจา
กูโบร์ (แบบเคลื่อนที่) และอื่น ๆที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ขนาดกว้าง
3.00 เมตร x ยาว 4.00 เมตร x สูง 4.00 เมตร ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 -2564) เพิ่มเติมฉบับ
ที่ 3 หน้า 42 ข้อ 2”
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีขอ้ อภิปราย ญัตติขอ้ 5.9.5 โปรดยกมือ
ประธานสภาเทศบาลฯ
ไม่มี ต่อไปจะถามมติที่ประชุมฯ ว่า เห็นชอบอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง
คาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการ
ก่อสร้างศาลาที่พักประจากูโบร์ (แบบเคลื่อนที่) หน่วยงาน กองการศึกษา
หรือไม่ ก่อนที่จะลงมติ ขอให้เลขานุก ารสภาฯ ได้นับ องค์ป ระชุมตาม
ข้อบังคับการประชุมสภาฯ ข้อ 76 ก่อน เชิญเลขานุการสภาฯ
นายมาหะมะรอสีดี อุชะมิ
เลขานุการสภาเทศบาลฯ

องค์ประชุมครบ ต่อไปจะขอมติที่ประชุมสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ
ท่านใด อนุมัตเิ ห็นชอบให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชีแ้ จงงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการก่อสร้างศาลาที่พักประจากูโบร์
(แบบเคลื่อนที่ ) หน่วยงาน กองการศึก ษา โปรดยกมื อ สมาชิก สภา
เทศบาลฯ ท่ า นใด ไม่ อ นุ มั ติ เ ห็ น ชอบให้ แ ก้ ไ ขเปลี่ ย นแปลงค าชี้ แ จง
งบประมาณรายจ่ายฯ รายการดังกล่าว โปรดยกมือ
/มติที่ประชุม...

-30มติที่ประชุม

-อนุมัติเห็นชอบ
จานวน
13
เสียง
-ไม่อนุมัติเห็นชอบ
จานวน
เสียง
-งดออกเสียง
จานวน
1
เสียง
เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติ อนุมัตเิ ห็นชอบให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง
คาชีแ้ จงงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการ
ก่อสร้างศาลาที่พักประจากูโบร์ (แบบเคลื่อนที่) หน่วยงาน กองการศึกษา

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ 5.9.6 ขอ อ นุ มั ติ โอ น เพิ่ ม เงิ น งบ ป ระม าณ ราย จ่ า ย ป ระจ าปี
ประธานสภาเทสบาลฯ
งบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการก่อสร้างสกอร์บอร์ดในโรงยิม
เนเซี่ยม สนามกีฬา หมู่ที่ 8 จานวน 8,500 บาท
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ
3) พ.ศ. 2543 หมวด 4 การโอนและแก้ ไ ขเปลี่ ย นแปลงงบประมาณ
ข้อ 27 เชิญผูบ้ ริหารฯ
นายเกษมสันต์ สาแม
นายกเทศมนตรีฯ

เรียน ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน
กระผม นายเกษมสันต์ สาแม นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก ด้วย
กองการศึ ก ษา ขออนุ มั ติ โ อนเพิ่ ม เงิ น งบประมาณรายจ่ า ย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการก่อสร้างสกอร์บอร์ดในโรงยิมเนเซี่ยม
สนามกีฬา หมู่ที่ 8 จานวน 8,500 บาท ดังนี้
โอนลด จากแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ งบดาเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่าย
เกี่ ย วเนื่ อ งกั บ การปฏิ บั ติ ร าชการที่ ไ ม่ เ ข้ า ลั ก ษณะรายจ่ า ยหมวดอื่ น
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกับ องค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่น ดังนี้
-งบประมาณที่อนุมัติ
จานวน 70,000 บาท
-งบประมาณก่อนโอน
จานวน 70,000 บาท
-จานวนเงินที่โอนลด
จานวน
8,500 บาท
-จานวนเงินหลังโอน
จานวน 61,500 บาท
โอนเพิ่ม แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งาน
กีฬาและนันทนาการ ประเภทค่าที่ดนิ และสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ โครงการก่อสร้างสกอร์บอร์ดสนามวอลเลย์บอล สนาม
กีฬา หมู่ที่ 8 จานวนเงิน 8,500 บาท ดังนี้
/-งบประมาณที่อนุมัติ…

-31-งบประมาณที่อนุมัติ
-งบประมาณก่อนโอน
-จานวนเงินที่โอนเพิ่ม
-จานวนเงินหลังโอน

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

5,000
5,000
8,500
13,500

บาท
บาท
บาท
บาท

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีขอ้ อภิปราย ญัตติขอ้ 5.9.6 โปรดยกมือ
ประธานสภาเทศบาลฯ
ไม่มี ต่อไปจะถามมติที่ประชุมฯ ว่า เห็นชอบอนุมัติโอนเพิ่มเงินงบประมาณ
รายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการก่อสร้างสกอร์บอร์ด
ในโรงยิมเนเซี่ยม สนามกีฬา หมู่ที่ 8 จานวน 8,500 บาท หน่วยงาน
กองการศึกษา หรือไม่ ก่อนที่จะลงมติ ขอให้เลขานุการสภาฯ ได้นับองค์
ประชุมตามข้อบังคับการประชุมสภาฯ ข้อ 76 ก่อน เชิญเลขานุการสภาฯ
นายมาหะมะรอสีดี อุชะมิ
เลขานุการสภาเทศบาลฯ

องค์ประชุมครบ ต่อไปจะขอมติที่ประชุมสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ
ท่ า นใด อนุ มั ติ เห็ น ชอบให้ โ อนเพิ่ ม เงิ น งบประมาณรายจ่ า ย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการก่อสร้างสกอร์บอร์ดในโรงยิมเนเซี่ยม
สนามกีฬา หมู่ที่ 8 จานวน 8,500 บาท หน่วยงาน กองการศึก ษา
โปรดยกมือ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด ไม่อนุมัติเห็นชอบให้โอนเพิ่ม
เงินงบประมาณรายจ่ายฯ รายการดังกล่าว โปรดยกมือ

มติที่ประชุม

-อนุมัติเห็นชอบ
จานวน
12
เสียง
-ไม่อนุมัติเห็นชอบ
จานวน
เสียง
-งดออกเสียง
จานวน
1
เสียง
เป็ นอั น ว่ า ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ อนุ มั ติเห็ นชอบ ให้ โอนเพิ่ มเงิ น
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการก่อสร้าง
สกอร์บอร์ดในโรงยิมเนเซี่ยม สนามกีฬา หมู่ที่ 8 จานวน 8,500 บาท
หน่วยงาน กองการศึกษา

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ 5.10 ญั ต ติ เพื่ อ พิ จ ารณาขออนุ มั ติ แ ก้ ไขเปลี่ ย นแปลงค าชี้ แ จง
ประธานสภาเทศบาลฯ
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประเภท
ครุภัณฑ์สานักงาน รายการ ลิ้นชักเก็บเงิน หน่วยงาน กองคลัง
(เอกสารที่ 9 ) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ.2543 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ ข้อ 29 เชิญผู้บริหารฯ
/ นายเกษมสันต์ สาแม…

-32นายเกษมสันต์ สาแม
นายกเทศมนตรีฯ

เรียน ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน
กระผม นายเกษมสันต์ สาแม นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก ขอให้
กองคลัง ได้ชแี้ จงแทน

นางมยุรา นันทะไสย
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

เรี ย น ท่ า นประธานสภาฯ คณะผู้ บ ริ ห ารฯ และสมาชิ ก สภา
เทศบาลฯที่ เ คารพ ทุ ก ท่ า น ดิ ฉั น นางมยุรา นันทะไสย หัวหน้าฝ่าย
บริหารงานคลัง ขอชี้แจงแทนผู้อานวยการกองคลัง ตามที่ สภาเทศบาล
เมืองสะเตงนอก ได้อนุมัติเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.
2562 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สานักงาน ลิ้นชักเก็บเงิน จานวน 1 ตัว ๆ ละ
10,000 บาท กองคลัง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้
ข้อความเดิม “เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อลิน้ ชักเก็บเงิน จานวน 1 ตัว
ตัว ละ 10,000 บาท จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น หรือราคาที่ ซื้อได้อย่าง
ประหยัด ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 3
หน้า 55 ข้อ 4”
ข้อความใหม่ “เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อลิน้ ชักเก็บเงิน จานวน 2 ตัว
เป็นเงิน 10,000 บาท จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น หรือราคาที่ซื้อได้อย่าง
ประหยัด ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 3
หน้า 55 ข้อ 4”

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีข้ออภิปราย ญัตติข้อ 5.10 โปรดยกมือ
ประธานสภาเทศบาลฯ
ไม่มี ต่อไปจะถามมติที่ประชุมฯ ว่า เห็นชอบอนุมัตใิ ห้แก้ไขเปลี่ยนแปลง
คาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประเภท
ครุภัณ ฑ์สานักงาน รายการลิ้นชักเก็ บเงิน หน่วยงาน กองคลัง หรือไม่
ก่อนที่จะลงมติ ขอให้เลขานุก ารสภาฯ ได้นับ องค์ป ระชุมตามข้อบังคั บ
การประชุมสภาฯ ข้อ 76 ก่อน เชิญเลขานุการสภาฯ
นายมาหะมะรอสีดี อุชะมิ
เลขานุการสภาเทศบาลฯ

องค์ประชุมครบ ต่อไปจะขอมติที่ประชุมสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ
ท่านใด อนุมัตเิ ห็นชอบให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชีแ้ จงงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประเภทครุภัณฑ์สานักงาน รายการ
ลิน้ ชักเก็บเงิน หน่วยงาน กองคลัง โปรดยกมือ สมาชิกสภาเทศบาลฯ
ท่านใด ไม่อนุมัตเิ ห็นชอบให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณ
รายจ่ายฯ รายการดังกล่าว โปรดยกมือ
/มติที่ประชุม...

-33มติที่ประชุม

-อนุมัติเห็นชอบ
จานวน
13
เสียง
-ไม่อนุมัติเห็นชอบ
จานวน
เสียง
-งดออกเสียง
จานวน
1
เสียง
เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติ อนุมัตเิ ห็นชอบให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง
คาชีแ้ จงงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประเภท
ครุภัณฑ์สานักงาน รายการลิน้ ชักเก็บเงิน หน่วยงาน กองคลัง

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ 5.11 ญัตติ เพื่อพิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประธานสภาเทศบาลฯ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
โครงการจัดซื้อรถ บรรทุกขยะ เป็นเงิน 2,384,700 บาท
หน่วยงาน สาธารณสุข (เอกสารที่ 10 )
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ
3) พ.ศ. 2543 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ
27 เชิญผูบ้ ริหารฯ
นายเกษมสันต์ สาแม
นายกเทศมนตรีฯ

เรียน ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน
กระผม นายเกษมสันต์ สาแม นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก ขอให้
นายศราวุธ อับดุลกาเดร์ ยานยา รองนายกเทศมนตรี ได้ชแี้ จงแทน

นายศราวุธ อับดุลกาเดร์ ยานยา เรียน ท่านประธานสภาฯ คณะผูบ้ ริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ
รองนายกเทศมนตรีฯ
ผูท้ รงเกียรติ ทุกท่าน กระผม นายศราวุธ อับดุลกาเดร์ ยานยา
รองนายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก จากญัตติ 5.11 เพื่อพิจารณาขอ
อนุมัตโิ อนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการจัดซือ้ รถบรรทุกขยะ เป็นเงิน
2,384,700 บาท นั้น เนื่องจากว่า
1.คณะผู้บริหารฯ ได้เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการยุทธศาสตร์
ระดับจังหวัดก็ได้รับเรื่องจากคณะกรรมการฯ ที่รว่ มประชุมให้แก้ไขปัญหา
เรื่อง การจัดเก็บขยะในตาบลสะเตงนอก
2. คณะผูบ้ ริหารฯ ได้รว่ มประชุมกับคณะกรรมาการสภาสันติสุข
ตาบลสะเตงนอก โดยมีท่านการิม กรียอ กานันตาบลสะเตงนอก เป็น
ประธาน ได้มวี าระในการประชุมที่ผา่ นมาให้ เทศบาลเมืองสะเตงนอก เร่ง
ดาเนินการแก้ไขปัญหาขยะในตาบลสะเตงนอก อย่างเร่งด่วน ทางคณะ
ผูบ้ ริหารฯ ได้นาเรียนชีแ้ จงต่อที่ประชุมสภาสันติสุขฯ เนื่องจากว่า ทาง
/เทศบาลเมืองสะเตงนอก...

-34เทศบาลเมื อ งสะเตงนอก ณ วั น นี้ เรามี ร ถขยะไม่ เพี ย งพอ บวกกั บ
งบประมาณที่เราไม่สามารถไปจัดสรร เพื่อซื้อรถขยะได้ตามจานวนที่
ต้องการ ปัจจุบันนี้เรามีรถขยะอยู่ จานวน 9 คัน เรามีพืน้ ที่ที่รับผิดชอบ
13 หมู่บ้าน ซึ่งเป็นพื้นที่ที่กว้าง และปัจจุบันมีรถขยะที่ใช้ได้เพียง 6 คัน
เนื่องจากว่า บางคันเสื่อมสภาพไปตามอายุการใช้งาน บางคัน ระบบเบรค
เสียบ้าง บางคันระบบไฮโคริกเสียบ้าง เนื่องจากมีการใช้งานอยู่ทุกวัน บาง
คันใช้งานวันละ 2-3 รอบ เพื่อที่จะแก้ปัญหาในเรื่องของขยะ
3. ปัญหาก็คือเรามีขยะที่ไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบ ของเทศบาล
เมืองสะเตงนอก แต่มีบุคคลที่เราไม่ทราบว่ามาจากไหน เอาขยะมากองใน
พืน้ ที่สะเตงนอก เป็นจานวนมาก
ดังนี้ ก็ เลยมี ค วามจ าเป็ น รับ เรื่อ งจากที่ ป ระชุม แล้วมาคุ ย กั บ
คณะผูบ้ ริหารฯ แล้วมาเช็ครายละเอียดงบประมาณที่เรามีอยู่ เลยมีความ
จาเป็นต้องเสนอสภาฯ ในวันนี้ เพื่อแก้ปัญหาการจัดเก็บขยะของเทศบาล
เมืองสะเตงนอก เลยจาเป็นจะต้องหางบประมาณว่า ส่วนไหนที่พอจะยืม
มาใช้ได้บ้าง ก็ยืมมาใช้ก่อน พอเรามีเม็ดเงินตัวไหนที่สามารถใช้ได้ ก็จะเร่ง
รีบให้งบประมาณกลับไปสู่โครงการฯ เดิมให้ได้ ซึ่งวันนี้ เรามีความจาเป็น
ที่จะต้องซื้อรถขยะ จานวน 1 คัน ซึ่งวงเงินที่ตั้งไว้ ก็ไม่สูงเท่าไหร่ แต่
ว่า มันมีความสาคัญมาก เนื่องจากว่า ตอนนี้การจัดเก็บขยะของเราก็เริ่ม
จะเป็นระบบดีขึ้น สังเกตจากในแต่ละพื้นที่ เรื่องข้อร้องเรียนลดน้อยลง
และทาง ศอ.บต. เองก็ได้มีการพูดคุยเป็นการส่วนตัว ว่า 2-3 เดือนที่ผ่าน
มา การร้องเรียนเรื่องปัญหาขยะลดน้อยลง แต่ก็ยังมีปัญหาที่ เราต้องเร่ง
รีบโดยเฉพาะในเรื่องของรถขยะ ที่มีความจาเป็นต้องรีบดาเนินการ จึงขอ
อนุญาตท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ขอโอนเงินงบประมาณรายจ่าย จาก
กองช่าง จานวน 3 โครงการ เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ของกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดังต่อไปนี้
โอนลด จากงบประมาณในส่วนงานของกองช่าง งานไฟฟ้าและ
ถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ดังนี้
-โครงการก่อสร้างคูระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนิบงบารู 10 หมู่
ที่ 7
-งบประมาณที่อนุมัติ
จานวน 759,000 บาท
-งบประมาณก่อนโอน
จานวน 795,000 บาท
-จานวนเงินที่โอนลด
จานวน 795,000 บาท
/-จานวนเงินหลังโอน…

-35-จานวนเงินหลังโอน
จานวน
0,00 บาท
-โครงการก่อสร้างคูระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยยิโภชนา หมูท
่ ี่ 11
-งบประมาณที่อนุมัติ
จานวน 1,357,000 บาท
-งบประมาณก่อนโอน
จานวน 1,357,000 บาท
-จานวนเงินที่โอนลด
จานวน 1,357,000 บาท
-จานวนเงินหลังโอน
จานวน
0,00 บาท
-โครงการก่อสร้างคูระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเบอร์เส้ง 4 หมู่ที่ 1
-งบประมาณที่อนุมัติ
จานวน 268,700 บาท
-งบประมาณก่อนโอน
จานวน 268,700 บาท
-จานวนเงินที่โอนลด
จานวน 238,700 บาท
-จานวนเงินหลังโอน
จานวน
0,00 บาท
รวมโอนลด เป็นเงินทั้งสิ้น 2,384,700 บาท
โอนเพิ่ม ในแผนงานสาธารณสุข งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล งบลงทุน หมวดค่าครุภัณ ฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ ยานพาหนะและ
ขนส่ง ค่าจัดซื้ อรถบรรทุ ก ขยะ จานวน 1 คัน ตั้ งจ่ายจากเงิน รายได้
จานวนเงิน 2,384,700 บาท ดังนี้
-งบประมาณที่อนุมัติ
จานวน
0.00 บาท
-งบประมาณก่อนโอน
จานวน
0.00 บาท
-จานวนเงินที่โอนเพิ่ม
จานวน 2,384,700 บาท
-จานวนเงินหลังโอน
จานวน 2,384,700 บาท
เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ค่าจัดซือ้ รถบรรทุกขยะ จานวน 1 คัน
เป็นเงิน 2,384,700 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสี่
ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 206 ข้อ 15 ซึ่งเป็นรถบรรทุกขยะที่ไม่ปรากฏ
ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เพื่อความเหมาะสมกับพื้นที่ถนนที่ เป็น
ตรอกซอย ดังนี้
-เป็นรถบรรทุกขยะแบบอัดท้ายขนาดความจุไม่นอ้ ยกว่า
6 ลูกบาศก์เมตร
-น้าหนักรถรวมน้าหนักบรรทุก (G.V.W) ไม่นอ้ ยกว่า 6,500
กิโลกรัม
-ตัวถังทาด้วยเหล็กหนาไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร พื้นหนาไม่น้อย
กว่า 4.50 มิลลิเมตร
/-ชุดอัดท้ายทางาน…

-36-ชุดอัดท้ายทางานด้วยระบบไฮโดรลิก สามารถผลิตแรงดันสูงสุด
ไม่น้อยกว่า 2,500 ปอนด์ตอ่ ตารางนิ้ว
-มีโคมไฟสัญญาณวับวาบสีเหลือง 1 ดวง
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีขอ้ อภิปราย ญัตติขอ้ 5.11 โปรดยกมือ
ประธานสภาเทศบาลฯ
เชิญ จ่าสิบเอก วรดร รอดทุกข์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2
จ่าสิบเอก วรดร รอดทุกข์
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ 2

เรี ย น ท่ า นประธานสภาฯ คณะผู้ บ ริ ห ารฯ และสมาชิ ก สภา
เทศบาลฯ ผู้ ท รงเกี ย รติ ทุ ก ท่ า น กระผม จ่าสิบเอก วรดร รอดทุกข์
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 เรื่องปัญ หาขยะนี้ เป็นปัญ หาโลกแตก
เพราะนครยะลา เป็นเมืองที่สะอาดจริง ๆ ผมได้ติดตาม ซึ่งได้รับรางวัล
10 ล้าน สะเตงนอกก็เป็นส่วนหนึ่งของยะลา ของเทศบาลฯ เรารางวัลอย่า
ไปคิด แค่ ให้สะอาดก็ พ อ ปัญ หาของชาวบ้าน ตั้ งแต่ก่ อนที่ ผมเข้ามาใน
สภาฯ แห่งนี้ ขยะเยอะมาก ผู้คนแออัดเหมือนป่าล้อมเมือง ชาวบ้านเข้า
มาในเมือง พ่อค้า แม่ค้าก็ เยอะ แออัดมาก ไม่ว่าในตรอก ในซอย หรือ
ถนนใหญ่ พ่อค้า แม่ค้าเยอะ คนซื้อเยอะ ขยะก็เยอะตาม เป็นปัญหาขยะที่
ต้องแก้ ไปตามซอย ท่าน สท.ขยะก็ล้นเมื่อไหร่รถจะมาเก็บ ผมบอกว่า
เก็บแล้วครับ พอเขต 2 หมู่ 10 ตกลงขอวันศุกร์ ได้มั้ย ปัญหาขยะแก้มา
ได้ ส่ว นหนึ่ งแต่ ยั งไม่ ดีเท่าที่ ควร กระผม ขอถามประธานสภาฯ ว่า ถ้ า
อนุมัติเพิ่มรถขยะอีกคัน ขยะจะแก้ปัญหาขยะได้ดีกี่เปอร์เซ็น งบประมาณ
2 ล้ า นกว่ า บาท ถ้ า เหมาะและคุ้ ม ขอให้ พั ฒ นายิ่ ง ขึ้ น ไป รถพร้ อ ม
คนขับพร้อม พนักงานเก็บพร้อม ขอให้วางระเบียบคนขับ ขอให้พนักงาน
เก็บขยะหมดก่อนที่จะออกรถ และขอให้เก็บทุกวันได้ไหม ถ้าวันศุกร์ขอ
วันเสาร์ขอเป็นเก็บ 2 เที่ยวได้มั้ย เพราะขยะมันล้นจริง ๆ ถ้าได้รถเพิ่มมา
อี ก คั น เทศบาลฯ ทั้ ง 13 หมู่ บ้ าน น่ า จะเจริ ญ หู เจริ ญ ตาขึ้ น รู้ ว่ า บางที
ชาวบ้านไม่รู้ที่ไหนเอาขยะมาทิ้ง เขาก็ไม่มีที่ไป และตรงไหนเป็นที่โสโครก
ขอให้ ซื้ อ พลั่ ว ติ ด รถขยะได้ มั้ ย และสงสารพนั ก งานต้ อ งเก็ บ ขยะที่ ไ ม่
เหมาะสม เช่น ผ้าอนามัย สิ่งปฏิกูลที่ไม่เหมาะกับมุสลิม จะได้ใช้พลั่วตัก
เป็นข้อเสนอของผม ผ่านมา หลาย ๆที่ คนเยอะ แม่ค้าเยอะ ขยะเยอะ ดู
เทศบาลนครยะลาเป็นตัวอย่าง สะเตงนอกเราสมัยพัฒนาแยกออกจาก
เทศบาลนครยะลา ยิ่งมุมหน้าพาณิ ชย์ป่ายาง เช้ามาขยะมากองเยอะ
มาก ถ้ารถขยะมาเก็บช้า ขยะล้นเพ่นพล่าน หมาก็คุ้ยเขี่ย ยุ่งยากกับคนที่
ผ่ า นไปผ่ า นมา ถ้ า วั น นี้ ผ่ า นอนุ มั ติ จ ากสภาฯ ขอให้ ข ยะทุ ก ที่ ทุ ก ซอย
ตาบลสะเตงนอก ขอให้สะอาดยิ่ง ๆ ขึ้นไป ขอบคุณมากครับ
/นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์...

-37นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีขอ้ อภิปราย ญัตติขอ้ 5.11 โปรดยกมือ
ประธานสภาเทศบาลฯ
เชิญ นายอับดุลเลาะ กาซอ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 3
นายอับดุลเลาะ กาซอ
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ 3

เรี ย น ท่ า นประธานสภาฯ คณะผู้ บ ริ ห ารฯ และสมาชิ ก สภา
เทศบาลฯ ผู้ ท รงเกี ย รติ ทุ ก ท่ า น กระผม นายอับดุลเลาะ กาซอ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 ตามที่ ร องนายกเทศมนตรี เสนอจะ
ซื้ อ รถขยะ กระผมก็ เ ห็ น ด้ ว ย แต่ในส่วนที่ไปตัดโครงการฯ ของหมู่ที่ 7
จานวน 7 แสนกว่าบาท เนื่องจากซอยนี้จะมีน้าตลอดทั้งวัน เพราะจะมี
ร้านซักผ้าหยอดเหรียญ 10 กว่าเครื่อง ซอยนี้กระผมไม่อยากให้ตัดเพราะ
หน้าปากซอยนั้นจะมีบ้านคนพิการอยู่ ชื่อ นายอิบรอเฮง มีนา เวลาหน้า
ฝนน้าจะเข้าบ้านของเขา ก็ ไม่อยากให้ตัด ถ้าเป็นไปได้ ให้ไปตัดทางอื่น
อยากเรียนให้ผู้บริหารฯ คิดก่อนครับ เพราะซอยนีจ้ ะมีน้าตลอดทั้งวัน ถ้า
เป็น ไปได้ ให้ไปคุยกับเจ้าของเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญให้แก้ไข ขอบคุณ
มากครับ

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีขอ้ อภิปราย ญัตติขอ้ 5.11 โปรดยกมือ
ประธานสภาเทศบาลฯ
เชิญ นายอับดุลนาเซร์ ฮะ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1
นายอับดุลนาเซร์ ฮะ
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ 1

เรี ย น ท่ า นประธานสภาฯ คณะผู้ บ ริ ห ารฯ และสมาชิ ก สภา
เท ศบ าลฯ ผู้ ท รงเกี ย รติ ทุ ก ท่ า น กระผม นายอับ ดุล นาเซร์ ฮะ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 ท่ า นประธานสภาฯ ครั บ เมื่ อ สั ก ครู่
ท่ า นอั บ ดุ ล เลาะ กาซอ ได้ พู ด ถึ ง การปรั บ ลดงบประมาณ หรื อ
ให้ โ อ น ม า ใน ก า ร จั ด ซื ้ อ ร ถ ข ย ะ ก ร ะ ผ ม อ ย า ก ส อ บ ถ า ม ค ณ ะ
ผู้ บ ริ ห ารฯ ว่ า ในการโอนเงิ น งบประมาณ โครงการฯจากกอง
ช่ า ง จานวน 3 โครงการ มี ห มู่ ที่ 7 หมู่ ที่ 11 หมู่ ที่ 1 ซึ่ ง หมู่ ที่
1 1 เป็ น พื ้ น ที ่ ข อ ง ก ร ะ ผ ม ด้ ว ย อ ย า ก ท ร า บ ว่ า เมื ่ อ เร า โอ น
งบประมาณไปแล้ ว ถามว่ า โครงการ 2-3 โครงการนี้ ยั ง มี อ ยู่
อี ก หรื อ ไม่ เราสามารถหางบประมาณมาทดแทนได้ ห รื อ ไม่ หรื อ
ว่ า โอนไปแล้ ว โครงการฯหายไปเลย กระผมไม่ เ ห็ น ด้ ว ย แต่ถ้า
หากโครงการนี้ ยั ง อยู่ ค งเดิ ม และเมื่ อ มี ง บประมาณสามารถโอน
กลั บ ไปได้ กระผมเห็ น ด้ ว ย เพราะการจัดซื้อรถขยะนี้ กระผมก็เห็นว่า
เป็นปัญหาเร่งด่วน ปัญหาขยะนี้ ไม่ใช้ แถวหมู่ 10 อย่างเดียว แถวหมู่ 6
ก็ เช่น กั น ไม่ ว่า แถวมาลายู บ างกอก หรือ หมู่ ไหนก็ เดื อ ดร้อ นเรื่ อ งขยะ
เช่นกัน ขอบคุณครับ
/นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์...

-38นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ เชิญ นายศราวุธ อับดุลกาเดร์ ยานยา รองนายกเทศมนตรี ได้ชแี้ จง
ประธานสภาเทศบาลฯ
เพิม่ เติม
นายศราวุธ อับดุลกาเดร์ ยานยา เรียน ท่านประธานสภาฯ คณะผูบ้ ริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ
รองนายกเทศมนตรีฯ
ผูท้ รงเกียรติ ทุกท่าน กระผม นายศราวุธ อับดุลกาเดร์ ยานยา
รองนายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก ตามที่ท่านสมาชิกสภาฯ เสนอนั้น
เป็นสิ่งที่ดีมาก ๆ เลย จากที่ได้นาเรียนข้างต้น ขณะนี้ เรื่องปัญหาขยะเป็น
ปัญหาอันดับที่ 1 ตามมาด้วยถนนเป็นหลุม เป็นบ่อ จากที่กระผมนาเรียน
จากเวทีการประชุมคณะกรรมการระดับจังหวัด ระดับอาเภอก็ดี ก็ยั ง
มุ่งเน้นให้เทศบาลเมืองสะเตงนอก ได้แก้ไขปัญ หาเรื่องขยะให้มากที่สุด
กระผมได้นาเรียนว่า จานวนรถขยะ จานวนคนงานยังไม่เพียงพอ ซึ่งในแต่
ละปี เราสามารถจั ดซื้ อ ได้ อ ย่างมากปี ล ะ 1 คั น หรือ 2 คั น ที่ เราได้ รับ
อุ ด หนุ น มา แต่ เมื่ อ ปี นี้ มี ร ถขยะช ารุ ด เสื่ อ มสภาพตามอายุ ก ารใช้ ง าน
พอสมควร จาเป็นต้องหาทดแทนเร่งด่วน ก็ไม่ได้ละเลย ขยะตามที่ ท่าน
สท.วรดร ได้เน้นย้าให้ผู้บริหารฯ พยายามให้คนงานสามารถเก็บขยะได้
เต็มที่ ปัจจัยที่ทาให้เก็บไม่หมด เนื่องจากว่า มีรถอยู่ 2 คัน ที่สภาพรถ
ภายนอกยั งดี ใช้ ได้ อ ยู่ แต่ ภ ายในพื้ น ถั งขยะด้ า นล่ างผุ เมื่ อ ใส่ ข ยะเกิ น
ปริมาณที่เก็บได้ ขยะก็จะล้นออกมา เมื่อเคลื่อนที่ทาให้ขยะล่วงลงมาทา
ให้ดูเป็นว่า เราเก็บไม่หมด นี้เป็นปัญหาหนึ่ง ในพื้นที่รับผิดชอบเมื่อได้เพิ่ม
มา 1 คัน จะเก็บให้สะอาดทั้งสะเตงนอก เป็นไปไม่ได้ แต่ ผู้บริหารฯ และ
เจ้าหน้าที่ จะพยายามหาวิธีการ เพื่อให้มันดีกว่าเดิม แต่เมื่อได้มาแล้ว ยัง
เก็บขยะเหมือนเดิม ไม่เอา อยากให้ท่านสมาชิกสภาฯ เชื่อใจทีมงานของ
กองสาธารณสุข ที่พยายามหาทุกวิถีทาง ตามที่สมาชิกสภาฯ เขต 1 และ
เขต 3 ได้ทวงถามว่า ถ้าเป็นไปได้ไม่อยากให้ตัดโครงการในพื้นที่ นาเรียน
ว่าโครงการฯ ยังคงอยู่เหมือนเดิม สามารถทาได้เหมือนเดิม เพียงแต่โยก
งบประมาณไปใช้เป็นการชั่วคราว เมื่อมีงบประมาณก็ค่อยโอนทดแทน
กลับไป จานวนเท่าเดิม เพื่อให้สามารถดาเนินการได้ เนื่องจากรถขยะเรา
ไม่มีงบประมาณ แต่มีในแผน ไม่ได้ตัดโครงการเพียงแต่ โยกมาช่วยกอง
สาธารณสุขก่อน ภายในปี 2562 เราก็ดาเนินไปตามแผน ทั้งโครงการทั้ง
3 โครงการนี้ และโครงการอื่น ๆ ตามเทศบัญญัติฯ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาฯ ท่านใด มีขอ้ อภิปราย หรือเสนอแนะ ในญัตติขอ้ 5.11 โปรด
ประธานสภาเทศบาลฯ
ยกมือ เมื่อไม่มี กระผมอยากเสนอความคิดเห็น โครงการ 3 โครงการ
/ที่อยู่ในการปรับลด…

-39ที่อยู่ในการปรับลดโดยเฉพาะหมู่ที่ 11 กระผมมีความคิดเห็น ตามที่รอง
นายกเทศมนตรี ได้กล่าวมาว่า รถขยะมีจานวน 9 คัน ผมอยากให้อยู่ที่วิธี
บริห ารจัดการ เขตละ 3 คั น น่ าจะเพี ย งพอ เพื่ อ ปรับ การท างานของ
เจ้ าหน้ าที่ จากที่ ผ มสั งเกตบางที เก็ บ ขยะบางแห่ งเป็ น ชั่ วโมง ไม่ ใช้เก็ บ
เฉพาะขยะ กระดาษ และขวดที่ จ ะน าไปขายก็ จั ด ให้ เรี ย บร้ อ ย ตรงนั้ น
เสียเวลา และจุดนี้หมู่ที่ 11 โดยเฉพาะซอยยิโภชนา รอยต่อเขตเทศบาล
นครยะลา ทุกคนก็ทราบอยู่แล้ว ว่าในส่วนของเทศบาลนครยะลา สภาพ
ถนนถื อ ว่ า โอเค พอมาเทศบาลเมื อ งสะเตงนอก เป็ น หลุ ม เป็ น บ่ อ
โดยเฉพาะจุดนี้เป็นแหล่งภาษีของประชาชน เพราะว่า อยู่ติดกับการจะซื้อ
จะจ่ายผลไม้ทุก ปี ถ้าคิดเป็นเงิน เป็นหลาย ๆ ล้าน อยากจะฝากสมาขิก
ทุกท่าน ช่วยไตร่ตรอง อันไหนสาคัญกว่า ถ้าว่า งบประมาณไม่มี ปีหน้า
ผมคิดว่าหมู่ที่ 11 คงไม่มีโอกาสแล้ว เพราะไม่กี่วันเราก็ทราบข่าวแล้ว ถ้า
เที่ยวหน้าคงลาบาก งบประมาณ 1,357,000 บาท อยากให้สมาชิกสภาฯ
ได้ไตร่ตรอง โดยเฉพาะหมู่ที่ 1 หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 11 ในส่วนของกระผมคิด
ว่า เร่งรัดเจ้ าหน้าที่ เก็ บ ขยะดี ก ว่าซื้ อรถขยะ ในส่วนของกระผมมีเท่ านี้
สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีข้ออภิปราย ญั ตติข้อ 5.11 โปรดยกมือ
ไม่มี ต่อไปจะถามมติที่ประชุมฯว่า เห็นชอบอนุมัติให้โอนงบประมาณตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่ ค่าจัดซื้อรถบรรทุกขยะ จานวน 1 คัน เป็นเงิน
2,384,700 บาท หน่วยงาน สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม หรือไม่ ก่อนที่
จะลงมติ ขอให้ เลขานุก ารสภาฯ ได้ นับ องค์ ป ระชุม ตามข้อ บั งคั บ การ
ประชุมสภาฯ ข้อ 76 ก่อน เชิญเลขานุการสภาฯ
นายมาหะมะรอสีดี อุชะมิ
เลขานุการสภาเทศบาลฯ

องค์ประชุมครบ ต่อไปจะขอมติที่ประชุมสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ
ท่านใด อนุมัตเิ ห็นชอบให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ
พ.ศ. 2562 เพื่ อ ไปตั้ งจ่ ายเป็ น รายการใหม่ ค่ าจั ด ซื้ อ รถบรรทุ ก ขยะ
จานวน 1 คัน เป็นเงิน 2,384,700 บาท หน่วยงาน สาธารณสุขและ
สิ่ ง แวดล้ อ ม โปรดยกมื อ สมาชิ ก สภาเทศบาลฯ ท่ า นใด ไม่ อ นุ มั ติ
เห็นชอบให้โอนงบประมาณรายจ่ายฯ รายการดังกล่าว โปรดยกมือ

มติที่ประชุม

-อนุมัติเห็นชอบ
จานวน
7
เสียง
-ไม่อนุมัติเห็นชอบ
จานวน
8
เสียง
-งดออกเสียง
จานวน
เสียง
เป็ น อั นว่า ที่ ป ระชุม มี ม ติ ไม่ อ นุ มัติ เห็ น ชอบให้ โอนงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
/ค่าจัดซือ้ รถบรรทุกขยะ...

-40ค่ า จั ด ซื้ อ รถบรรทุ ก ขยะ จ านวน 1 คั น เป็ น เงิน 2,384,700 บาท
หน่วยงาน สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ 5.12 ญัตติ เพื่อทราบการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม
ประธานสภาเทศบาลฯ
ฉบับที่ 4 หน่วยงาน สานักปลัด
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่
3) พ.ศ. 2561 ข้อ 24 เชิญสานักปลัด ชีแ้ จง
นายมาหะมะรอสีดี อุชะมิ
เลขานุการสภาเทศบาลฯ

เป็นการเพิ่มเติมแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4 เรื่อง ถนนยางพารา ฯ ตาม ข้อ
22 / 2 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ซึ่งเป็นอานาจของ
ผู้บ ริหารท้องถิ่น โดยได้ประกาศใช้เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่ง
รายละเอี ย ดของแผนฯ นั้ น งานวิ เ คราะห์ น โยบายและแผน ได้ ส่ ง ให้
สมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่านแล้ว จึงนาเรียนที่ประชุมสภาฯ เพื่อทราบ

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 6
เรื่อง เรื่องอื่น ๆ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีเรื่อง อื่น ๆ จะเสนอ โปรดยกมือ เมื่อไม่มี
ประธานสภาเทศบาลฯ
ขอขอบคุณทุกท่าน ที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ขอปิดประชุม
มติที่ประชุม

รับทราบ
ปิ ด ประชุ ม เวลา ๑4.45 น.

(ลงชื่อ)
ผูบ้ ันทึกรายงานการประชุม
(นายมาหะมะรอสีดี อุชะมิ)
เลขานุการสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก

รายงานการตรวจสอบ
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
สมัยประชุมสามัญ (สมัยแรก) สมัยที่ 1 (ครั้งที่ 1) ประจาปี 2562
ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
ของคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
เสนอ สภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
********************
1. ต้นเรื่อง
สภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก ได้มกี ารประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก สมัยประขุม
สามัญ (สมัยแรก) สมัยที่ 1 (ครั้งที่ 1) ประจาปี 2562 เมื่อวันอังคารที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.
2562
2. ข้อเท็จจริง /ความเห็นของคณะกรรมการฯ

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้กาหนดตรวจสอบรายงานการประชุมสภา
เทศบาลฯ ดังกล่าวข้างต้น เมื่อวันจันทร์ที่ 25 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10.30 น.–12.00 น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก จานวน 40 หน้า แล้ว เห็นว่า ถูกต้อง และครบถ้วนตรง
ตาม ที่ได้มกี ารประชุมทุกประการ
3. ข้อระเบียบ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 หมวด 2 การประชุม ข้อ 33
4. ข้อพิจารณา /ข้อเสนอแนะ
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม จึงขอรายงานมายัง สภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
เพื่อดาเนินการต่อไป
(ลงชื่อ)

ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายอับดุลนาเซร์ ฮะ)
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก เขต 1
(ลงชื่อ)

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายสมชัย หิตานุกูล)
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก เขต 2
(ลงชื่อ)
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม/เลขานุการ
(นายอับดุลเลาะ กาซอ)
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก เขต 3
การรับรองรายงานการประชุม
-สภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก ได้มกี ารประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก สมัยประขุมสามัญ
(สมัยแรก) สมัยที่ 1 (ครั้งที่ 1) ประจาปี 2562 เมื่อวันที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
-สภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก ได้มมี ติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
ในคราวประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก สมัยประชุม สามัญ
สมัยที่ 2
(ครั้งที่ 1 )
ประจาปี 2562 .
เมื่อวันที่ 24 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562 .
(ลงชื่อ)

ผูร้ ับรองบันทึกรายงานการประชุม

(นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์)
ประธานสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก

