
บันทึกข้อความ 
 

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

ที่ ยล ๕๒๙๐๑.๑/ 11     วันท่ี   19  กรกฎาคม  2562 
 

เรื่อง    ขอความรว่มมอืประชาสัมพันธ์รายงานผลการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  สมัยประชุม  

          สามัญ (สมัยแรก) สมัยที่ 1  (ครั้งที่ 1 )  ประจ าปี  2562 
 

เรียน   หัวหน้าศูนย์ขอ้มูลข่าวสาร 
 

สิ่งที่สง่มาด้วย 1. ประกาศสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  จ านวน    1    ฉบับ 

  2. รายงานการประชุมสภาฯ    จ านวน    1    ชุด 
     

ตามที่ สภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  ได้เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  สมัย

สามัญ (สมัยแรก)  สมัยที่ 1  ประจ าปี  2562  ตั้งแต่วันที่  ๑ กุมภาพันธ์ -  2  มีนาคม  2563            

มีก าหนดไม่เกิน  30 วัน  ซึ่งได้ด าเนินการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก สมัยสามัญ (สมัยแรก)   

สมัยที่ 1  (ครั้งที่ 1)  ประจ าปี  2562  ไปแล้ว  จ านวน  1  ครั้ง  เมื่อวันที่  26  กุมภาพันธ์  ๒๕62  

และ ได้ผ่านการรับรองรายงานการประชุม  ในการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  สมัยประชุม

สามัญ   สมัยที่ 2  (ครั้งที่ 1)  ประจ าปี  2562  เมื่อวันที่  24  มิถุนายน  2562  เป็นที่เรียบร้อยแล้ว   

นั้น   
    

  ในการนี้  สภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  จึงขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์รายงานผลการ

ประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  สมัยประชุมสามัญ  (สมัยแรก) สมัยที่ 1 (ครั้งที่ 1) ประจ าปี  2562  

ดังกล่าว  ลงเว็ปไซต์  www.satengnok.go.th  ให้ทราบโดยทั่วกัน  รายละเอียดปรากฏ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

นี ้
 

  จงึเรียนมาเพื่อพิจารณาด าเนนิการตอ่ไป 

 

 
 

                         (นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์) 

                                ประธานสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก 
 

 

 

 

 

 

 

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


 

 
 

 

ประกาศสภาเทศบาลเมอืงสะเตงนอก 

เรื่อง  รายงานผลการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  สมัยประชุมสามัญ  (สมัยแรก)  สมัยที่ 1  

ประจ าปี  2562 

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

ตามที่  สภาเทศบาลเมอืงสะเตงนอก   ได้เรยีกประชุมสภาเทศบาลเมอืงสะเตงนอก  สมัย 

สามัญ  (สมัยแรก)  สมัยที่ 1  ประจ าปี  2562  ตั้งแต่วันที่  ๑ กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม  2563  มี

ก าหนดไม่เกิน  30 วัน  ซึ่งได้ด าเนินการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  สมัยสามัญ  (สมัยแรก)  

สมัยที่ 1 (ครั้งที่ 1)  ประจ าปี  2562 ไปแล้ว  จ านวน  1  ครัง้  เมื่อวันที่  26  กุมภาพันธ์  ๒๕62  นั้น   
 

บัดนี้  การประชุมสภาเทศบาลเมอืงสะเตงนอก   สมัยประชุมสามัญ  (สมัยแรก)  สมัยที่ 1 

(ครั้งที่ 1 )  ประจ าปี  2562  ได้ผ่านการรับรองรายงานการประชุม  ในการประชุมสภาเทศบาลเมือง     

สะเตงนอก  สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ 2  (ครั้งที่ 1)  ประจ าปี  2562  เมื่อวันที่  24  มิถุนายน  2562  

เป็นที่เรียบร้อยแลว้   รายละเอียดตามรายงานการประชุมฯ ที่แนบท้ายนี้  
 

จงึประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน  
 

                     ประกาศ   ณ  วันที่    19      เดือน กรกฎาคม    พ.ศ. 2562 

 

      

                         (นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์) 

                                ประธานสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก 

สมัยสามัญ  สมัยแรก  (คร้ังท่ี  1)  ประจ าปี  2562 

วันอังคารที่   26  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2562  เวลา  09.00  น. 

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก 

______________________ 
 

รายชื่อผู้มาประชุม 

1.  นายอับดุลอาซิซ     หะยีปิยวงศ์    ประธานสภาเทศบาลฯ  

2.  นายอดุลย์               แวโวะ     รองประธานสภาเทศบาลฯ    

3.  นายอับดุลนาเซร์      ฮะ      สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่  1 

4.  นายกราซี               แวนะลัย  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่  1 

5.  นายบากอรี             บาเก็ง   สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่  1 

6.  นายสุกรี   เจ๊ะเง๊าะ   สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่  1 

7.  นายปฐม                ปันสรณะ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่  2 

8.  นายบัญชา              ศริิ   สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่  2 

9.  นายสมชัย               หติานุกูล  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่  2 

10. จ่าสิบเอก วรดร       รอดทุกข์.         สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่  2 

11. นายดอเลาะ            สะหัดอีต า  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่  2 

12. นายอับดุลเลาะ        กาซอ    สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่  3   

13. นายเพาซี              มะเด็ง   สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่  3 

14. นายอิทธินันท์        สาเฮาะ   สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่  3 

15. นายเด๊ะซามัน        ยูโซ๊ะ   สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่  3 

16. นายมาหะมะรอสีดี           อุชะมิ   เลขานุการสภาเทศบาล 

   

รายชื่อผู้ไม่มาประชุม 

1.  นางอุมาพร              ใจแผ้ว   สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2  (ลา) 
 

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 

1.   นายเกษมสันต์  สาแม   นายกเทศมนตรี 

2.   นายสมาน              หะยีดอปอ  รองนายกเทศมนตรี 

3.   นายศราวุธ อับดุลกอเดร์   ยานยา   รองนายกเทศมนตรี 

4.   นายถาวร   นวลปาน  รองนายกเทศมนตรี 

5.   นายบพิตร             อินทราช  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

6.   นายอับดุลวาหะ  ตาเละ   เลขานุการนายกเทศมนตรี 
 

/7.นางสาวรอฮานี   จารู... 



-2- 
 

7.   นางสาวรอฮานี  จารู   เลขานุการนายกเทศมนตรี 

8.  นายเกรียงศักดิ์        อินทรสกุล  หัวหนา้ส านักปลัด 

9.  นายกาแมน   อาดหมาด  ผูอ้ านวยการกองช่าง 

10.  นางมยุรา   นันทะไสย  หัวหนา้ฝา่ยฯ แทน ผูอ้ านวยการกองคลัง 

11.  นางศรัณยา            ปูเต๊ะ   หัวหนา้ฝา่ยฯ รก.ผู้อ านวยการกองสาธารณสุข 

12.  นางสาวศุภสิรา     มะแซ     หัวหนา้ฝา่ยส่งเสริมฯ รก.ผอ.กองการศกึษา 

13.  นายธิตวิัฒน์     ดอเลาะ   นิตกิร ช านาญการ 

14.  นางณัฐรินทร์  เด็ง    นักจัดการงานทะเบียนและบัตร 

15.  นายอัฟฟาน  ลือแมะ   นายช่างโยธา ช านาญงาน    

16.  นางสาวไซละห์  สอนฮุง    เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน 

17.  นางสาวสุกัลยา       สมถวนิช  เจ้าพนักงานธุรการ ช านาญงาน 
 

หมายเหตุ  ผูม้าประชุม    16 คน  ผูไ้ม่มาประชุม          - คน 

  ผูล้าประชุม    1      คน  ผูเ้ข้าร่วมประชุม         17 คน 
  

นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะมิ     บัดนี้   ถึ งเวลาประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอกและ           

เลขานุการสภาเทศบาลฯ มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ อยู่ในที่ประชุมครบองค์ประชุม ขอ 

 เรียนเชิญ ท่านประธานสภาเทศบาลฯ ด าเนนิการประชุมตามระเบียบ 

  วาระการประชุมต่อไป 
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์ เรียน  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  และ พนักงานเทศบาล          

ประธานสภาเทศบาลฯ ตลอดจนผู้รว่มประชุมทุกท่าน กระผมนายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ 

ประธานสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  ขอเปิดการประชุมสภาเทศบาล

เมืองสะเตงนอก สมัยสามัญ สมัยแรก (ครั้งที่ 1) ประจ าปี พ.ศ. 2562  

วันอังคารที่  26  เดือน กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2562   เวลา  09.00 น.        

ณ   หอ้งประชุมสภาเทศบาลเมอืงสะเตงนอก แหง่นี ้
 

ระเบียบวาระที่  1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์ 1.1  แนะน าข้าราชการย้ายมาใหม่ ในสังกัด ส านักปลัด และกองช่าง 

ประธานสภาเทศบาลฯ เทศบาลเมอืงสะเตงนอก  จ านวน  2  ราย ขอให้แนะน าตัวด้วยทีละคน  

 เชญิส านักปลัด ก่อน       
 

นางณัฐรินทร์   เด็ง     เรียน  ประธานสภาเทศบาลฯ  คณะผูบ้ริหารฯ  สมาชิกสภาเทศบาลฯนัก

จัดการงานทะเบียนและบัตร   และหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมอืงสะเตงนอก  ทุกท่าน 
  

/ ดิฉัน นางณัฐรินทร์   เด็ง… 
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ดิฉัน นางณัฐรินทร์   เด็ง  ต าแหน่ง  นักจัดการงานทะเบียนและบัตร    

สังกัด ส านักปลัด ย้ายมาจากส านักงานอุตสาหกรรม จังหวัดกระบี่ ค่ะ 
 

นายอัฟฟาน   ลือแมะ     เรียน  ประธานสภาเทศบาลฯ  คณะผูบ้ริหารฯ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ

นายช่างโยธา ช านาญงาน    และหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมอืงสะเตงนอก  ทุกท่าน   

กระผม นายอัฟฟาน   ลือแมะ  ต าแหน่ง  นายช่างโยธา ช านาญงาน 

สังกัดกองช่าง ย้ายมาจากองค์การบริหารส่วยต าบลยามู อ าเภอยะหริ่ง 

จังหวัดปัตตานี รู้สกึเป็นเกียรติครับ ที่ท่านนายกเทศมนตร ีได้ให้เกียรติ

มาร่วมท างานที่เทศบาลเมืองสะเตงนอกครับ 

1.2  แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี 

พ.ศ. 2562  ตามส าเนาหนังสือจังหวัดยะลา ที่ ยล 0023.4 / ว 179  

ลว. 31 มกราคม  2562 ที่ได้แนบไปในระเบียบวาระแล้ว  จงึไม่ขอกล่าว

ในรายละเอียด 
 

มติท่ีประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๒   เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมือง  

       ส ะ เต งนอก   สมัยสามัญประจ าปี   สมัยที่  4  ครั้งที่  1 / 2561     

      เมื่อวันท่ี  11  ธันวาคม  2561  ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลเมือง 

      สะเตงนอก 
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด  มีขอ้แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรอืเพิ่มเติม 

ประธานสภาเทศบาลฯ   รายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  โปรดยกมอื  เชิญครับ  ถ้าไม่ม ีขอเชญิ 

     เลขานุการสภาฯ   ด าเนนิการตอ่ไป  
 

นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะมิ เรียน ท่านประธานสภาฯ  คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาฯ ที่เคารพ  

เลขานุการสภาฯ   ทุกท่าน ตามเอกสารส าเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลเมอืง 

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

        2561  วันอังคารที่  11  เดอืน ธันวาคม   พ.ศ. 2561  (ซึ่งได้จัดวางบน   

โต๊ะลงชื่อ  จ านวน   2  ชุด) ก่อนการประชุมล่วงหนา้แล้ว  1  วัน      

เพื่อให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้องแล้วตาม  

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วา่ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น   

พ.ศ. 2547  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2554  หมวด  2  การ 

ประชุม  ข้อ 33 สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดต้องการแก้ไขเพื่อความ 
 

/ ถูกต้อง หรอืไม่… 
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ถูกต้อง หรอืไม่ หากไม่มี ก็จะถามมต ิที่ประชุมว่า จะรับรองรายงาน 

การประชุมสภาฯ ครั้งที่ผ่านมาหรอืไม่ ก่อนที่  ต่อไป ขอให้ที่ประชุมลง  

มตริับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว สมาชิกสภาฯ ท่านใด  รับรอง  

รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมอืงสะเตงนอก  สมัยสามัญประจ าปี   

สมัยที่ 4  ครัง้ที่ 1 /2561 เมื่อวันที่  11 ธันวาคม  2561  ณ  ห้องประชุม 

สภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  โปรดยกมอื สมาชิกสภาฯท่านใด ไม่รับรอง 

โปรดยกมอื 
 

มติท่ีประชุม    ให้การรับรองเสียง      8 เสียง 
 

ระเบียบวาระที่  3     เรื่อง  กระทู้ถาม 

 -ไม่มี-                                                      
 

มติท่ีประชุม    รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่  4  เรื่อง ญัตติท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 

 -ไม่มี-                                                      
 

มติท่ีประชุม    รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่  5     เรื่อง  ญัตติท่ีเสนอใหม่                                                     

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์      5.1  ญัตติ  เพื่อพิจารณาหารอืการก าหนดสมัยประชุมสภา

ประธานสภาเทศบาลฯ    เทศบาลเมืองสะเตงนอก   สมัยสามัญประจ าปี  2562   และ 

                                          ก าหนดวันเริ่มสมัยประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  สมัย  

                                          สามัญประจ าปี  2562  (สมัยแรก)   เชิญ  เลขานุการสภาฯ 

นายมาหะมะรอสีดี   อุชะมิ เรียน   ประธานสภาเทศบาลฯ  คณะผูบ้ริหารฯ  และสมาชิกสภาเทศบาลฯ  ที่เคารพ

เลขานุการสภาเทศบาลฯ ทุกท่านการก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี ของทุกปี น้ัน ในการ 

 ประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยแรกของปีถัดมา สภาเทศบาลฯ  ต้องเป็นผู้ 

 ก าหนด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุม  

 สภาท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554  หมวด 2  การประชุม  ข้อ 21  การ  

 ก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี ระยะเวลา และวันเริ่มต้น 

 ประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัย  

 ประชุมสามัญประจ าปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญ  

 ประจ าปีสมัย 
 

/แรกของปีถัดไป... 
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แรกของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่น น าปรึกษาในที่ประชุมสามัญ

ประจ าปีสมัยแรกของแต่ละปี โดยให้น าความในข้อ 11  มาใช้บังคับโดย

อนุโลม 

เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นท าเป็นประกาศ

ของสภาท้องถิ่น พร้อมทั้งปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย  ณ  ส านักงาน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เนื่องจากตาม พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496  แก้ไข

เพิ่มเติม   (ฉบับที่ 12)  พ.ศ. 2546  มาตรา 24 บัญญัติว่า  ในปีหนึ่งให้มี

สมัยประชุมสามัญสี่สมัย  สมัยประชุมสามัญครั้งแรก  และวันเริ่มประชุม

สมัยสามัญประจ าปีโดยให้สภาเทศบาลก าหนด 

ในปีที่ผ่านมาเทศบาลฯ  ได้ก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปีไว้ 

ดังนี้ 

     สมัยที ่2  คือ ระหว่างวันที่  15  มิถุนายน - 14  กรกฎาคม  2561 

      สมัยที่ 3  คือ ระหว่างวันที่  1  สงิหาคม  - 30  สิงหาคม  2561 

สมัยที่ 4  คือ ระหว่างวันที่ 15  พฤศจกิายน –14  ธันวาคม  2561 
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์    ส าหรับ สมัยที่ 2  สมัยที่  3 และสมัยที่  4 ของปี  2562 สมาชิกสภาฯ

ประธานสภาเทศบาลฯ เทศบาลฯ ท่านใด  จะเสนอความคิดเห็นว่า  ควรจะก าหนดเป็นวันใด   

 โปรดยกมอื เชญิ นายอับดุลเลาะ   กาซอ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 

  ได้เสนอครับ  
 

นายอับดุลเลาะ   กาซอ   เรียน  ท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาฯ  

สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ 3  ผู้ทรงเกียรติ  ทุกท่าน กระผม นายอับดุลเลาะ   กาซอ สมาชิกสภา 

   เทศบาลฯ  เขตที่ 3  ขอเสนอให้ก าหนดสมัยประชุมดังนี้  

สมัยที ่2  คือ ระหว่างวันที่  1 - 30  มิถุนายน  2562 

      สมัยที่ 3  คือ ระหว่างวันที่  1 – 30  สิงหาคม  2562 

สมัยที่ 4  คือ ระหว่างวันที่  1 – 30  พฤศจกิายน  2562 
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์    สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่น ขอเชิญ หากไม่มีก็

ประธานสภาเทศบาลฯ  จะถามมตทิี่ประชุมฯ ว่า เห็นชอบการก าหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล 

เมืองสะเตงนอก สมัยสามัญประจ าปี 2562 หรือไม่ ก่อนที่จะลงมติขอให้

เลขานุการสภาฯ ได้นับองค์ประชุมตามข้อบังคับการประชุมสภาฯ ข้อ 76  
 

/ก่อน เชญิเลขานุการสภาฯ... 
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ก่อน เชิญเลขานุการสภาฯ 

 

นายมาหะมะรอสีดี   อุชะมิ องค์ประชุมครบ ต่อไปจะขอมตทิี่ประชุมสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ

เลขานุการสภาเทศบาลฯ ท่านใด  เห็นชอบการก าหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลเมอืงสะเตงนอก 

สมัยสามัญประจ าปี  2562  ตามที่ นายอับดุลเลาะ   กาซอ  สมาชิกสภา

เทศบาลฯ เขตที่  3 เสนอ  โปรดยกมอื  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด ไม่

เห็นชอบการก าหนดสมัยประชุมสภาฯ ดังกล่าว  โปรดยกมือ 
 

มติท่ีประชุม   เห็นชอบ  จ านวน        11      เสียง 

    ไม่เห็นชอบ  จ านวน         - เสียง 

    งดออกเสียง  จ านวน         1 เสียง 

เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมตเิห็นชอบการก าหนดสมัยประชุมสภา

เทศบาลเมอืงสะเตงนอก  สมัยสามัญประจ าปี  2562  ดังนี้  

สมัยที่ 2  คือ  ระหว่างวันที่  1 - 30  มิถุนายน  2562 

      สมัยที่ 3  คือ  ระหว่างวันที่  1 – 30  สิงหาคม  2562 

สมัยที่ 4  คือ  ระหว่างวันที่  1 – 30  พฤศจกิายน  2562 
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์   5.2  ญัตติ  เพื่อหารือก าหนดวันเริ่มสมัยประชุมสภาเทศบาลเมือง 

ประธานสภาเทศบาลฯ  สะเตงนอก  สมัยสามัญ ประจ าปี  2563  (สมัยแรก)   

เชญิ เลขานุการสภาฯ 
 

นายมาหะมะรอสีดี   อุชะมิ เรียน   ประธานสภาเทศบาลฯ  คณะผูบ้ริหารฯ  และสมาชิกสภาเทศบาลฯ  ที่เคารพ

เลขานุการสภาเทศบาลฯ 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  เชน่กัน   และปีที่ผ่านมาเทศบาลฯ ได้ก าหนดสมัยประชุมสามัญ

ประจ าปีสมัยแรก ของปี  2562   คือ  1  กุมภาพันธ์ – 2  มีนาคม  2562   

ซึ่งก็คือ การประชุมในวันนี้  ส าหรับ การก าหนดวันเริ่มสมัยประชุมสภา

เทศบาลเมืองสะเตงนอกสมัยสามัญ ประจ าปี  2563  (สมัยแรก)  

สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด จะเสนอความคิดเห็นว่าควรจะก าหนดเป็น

วันใด ขอเรียนเชญิ 
      

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์    เชญิท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ  ได้ก าหนดวันเริ่มสมัยประชุมสภาเทศบาล 

ประธานสภาเทศบาลฯ  เมืองสะเตงนอก  สมัยสามัญประจ าปี  2563  (สมัยแรก) สมาชิกท่านใด 
 

   /จะเสนอ โปรดยกมอื... 
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จะเสนอ  โปรดยกมอื  เชิญ นายสุกรี   เจ๊ะเงาะ   สมาชิกสภาเทศบาลฯ  

เขตที่ 1   
   

นายสุกรี   เจะ๊เงาะ  เรียน  ท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภา  

สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ 1 เทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติ  ทุกท่าน กระผม นายสุกรี   เจ๊ะเงาะ 

                                         สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขตที่ 1  ขอเสนอให้ก าหนดสมัยแบบเดิม  

                                เหมือนปีที่ผ่านมา คือ วันที่  1  กุมภาพันธ์ – 2  มีนาคม  2563   
  

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่น ขอเชิญ หากไม่มี   

ประธานสภาเทศบาลฯ   ก็จะถามมตทิี่ประชุมฯว่า เห็นชอบการก าหนดวันเริ่มสมัยประชุมสภา 

เทศบาลเมอืงสะเตงนอก สมัยสามัญประจ าปี  2563 (สมัยแรก)  หรอืไม่ 

ก่อนที่จะลงมตขิอให้เลขานุการสภาฯ ได้นับองค์ประชุมตามข้อบังคับการ 

ประชุมสภาฯ ข้อ 76  ก่อน  เชิญเลขานุการสภาฯ 
 

นายมาหะมะรอสีดี   อุชะมิ  เนื่องจากใน เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563 มี 29 วัน จึงขอเสนอ  

เลขานุการสภาเทศบาลฯ    ก าหนดสมัยประชุมเป็นวันที่  1 กุมภาพันธ์-1 มีนาคม  2563  

 องค์ประชุมครบ ต่อไปจะขอมตทิี่ประชุมสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ

  ท่านใด  เห็นชอบการก าหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก 

 สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี  2563  ดังกล่าวข้างต้น  โปรดยกมอื    

 สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด ไม่เห็นชอบการก าหนดสมัยประชุมสภาฯ 

      ดังกล่าว  โปรดยกมอื 
 

มติท่ีประชุม    เห็นชอบ  จ านวน        11      เสียง 

     ไม่เห็นชอบ  จ านวน         - เสียง 

     งดออกเสียง  จ านวน         1 เสียง 

เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมตเิห็นชอบการก าหนดสมัยประชุมสภา   

 เทศบาลเมอืงสะเตงนอก  สมัยสามัญสมัยแรก ประจ าปี  2563  ดังนี้

 ระหว่างวันที่  1 กุมภาพันธ์- 1  มีนาคม  2563  
 

 สรุป ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการก าหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลเมือง 

 สะเตงนอก  สมัยสามัญประจ าปี  2562   และก าหนดวันเริ่มสมัยประชุม  

 สภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก   สมัยสามัญประจ าปี  2563  (สมัยแรก) 

 ดังนี้ 

         -สมัยที่ 2 / 2562   

ระหว่างวันที่  1  - 30   มิถุนายน   2562 

-สมัยที่ 3 / 2562...   
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       -สมัยที่ 3 / 2563   

ระหว่างวันที่  1 – 30  สิงหาคม  2562 

       -สมัยที่ 4 / 2562   

ระหว่างวันที่  1 - 30  พฤศจกิายน  2562 

       -สมัยแรกของปี  2563   

ระหว่าง  1  กุมภาพันธ์ – 1  มีนาคม  2563 
    

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์   5.3  ญัตติ เพื่อพิจารณาขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง

ประธานสภาเทศบาลฯ         งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  โครงการ 

      ก่อสร้างคูระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยประดิษฐ์บ ารุง 

              หมู่ที่ 10  หนว่ยงาน กองชา่ง (เอกสารที่ 2)  เชญิ ผูบ้ริหารฯ  
 

นายเกษมสันต ์  สาแม    เรียน  ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลฯ        

นายกเทศมนตรีฯ                     ทุกท่าน  กระผม  นายเกษมสันต ์  สาแม   นายกเทศมนตรีเมอืง     

                                           สะเตงนอก   ขอให้ผู้อ านวยการกองช่าง ได้ช้ีแจงแทน 
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ ์     เชญิฝา่ยกองช่าง  

ประธานสภาเทศบาลฯ            
 

นายกาแมน   อาดหมาด  เรียน   ประธานสภาเทศบาลฯ  คณะผูบ้ริหารฯ  และสมาชิกสภาเทศบาลฯ  ทีเ่คารพ

ผูอ้ านวยการกองช่าง  กระผม นายกาแมน  อาดหมาด  ผู้อ านวยการกองช่าง ตามเทศบัญญัติ 

  งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2562  หนา้ 40/55  แผนงาน 

  เคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน  งบลงทุน  หมวดค่าดินและสิ่งก่อสรา้ง 

  จาก ข้อความเดิม  “โครงการก่อสร้างคูระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก  

  ซอยประดิษฐ์บ ารุง  หมูท่ี่ 10  ขนาดกว้างภายใน  0.30  เมตร  ลึกเฉลี่ย   

                                           0.50 เมตร  (ตามแบบของเทศบาล) ตั้งจา่ยจากเงินรายได้ ปรากฏใน 

                                           แผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ. 2561 – 2564)  หนา้ 107  ข้อ 4.72   จ านวนเงิน   

                                           751,000.00  บาท”เนื่องจากในข้อความยังไม่มีความยาวรวมของบ่อพัก 

  กองช่าง จงึขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชีแ้จงฯเป็น ข้อความใหม่ “โครงการ 

                                           ก่อสร้างคูระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยประดิษฐ์บ ารุง หมู่ที่ 10   

                                           ขนาดกว้างภายใน  0.30  เมตร  ลกึเฉลี่ย  0.50 เมตร  ความยาวรวม  

  บ่อพัก  276.00  เมตร (ตามแบบของเทศบาล) ตั้งจ่ายจากเงนิรายได้  

  ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ. 2561 – 2564)  หน้า 107  ข้อ 4.72   

      จ านวนเงิน  751,000.00  บาท” ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
 

/วิธีการงบประมาณ... 
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วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และแก้ไข

เพิ่มเติม (ฉบับที่  2 และ 3) พ.ศ.2543 หมวด 4 การโอนและแก้ไข

เปลี่ยนแปลงงบประมาณ  ข้อ 29  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง

งบประมาณรายจ่ายในหมวดค้าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้

ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้

เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ขอบคุณครับ 
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ ์   สมาชิกท่านใด มีขอ้อภปิราย หรอืข้อเสนอแนะอื่น ๆ  ขอเชญิ  หากไม่มี       

ประธานสภาเทศบาลฯ       ก็จะถามมตทิี่ประชุมฯ ว่า เห็นชอบอนุมัตใิห้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจง     

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 โครงการก่อสร้าง

คูระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยประดิษฐ์บ ารุง หมู่ที่   10  ของ

หน่วยงาน กองช่าง หรือไม่ ก่อนที่จะลงมติขอให้เลขานุการ สภาฯ ได้นับ

องค์ประชุมตามข้อบังคับการประชุมสภาฯ  ข้อ 76 ก่อน  เชิญเลขานุการ

สภาฯ 
 

นายมาหะมะรอสีดี   อุชะมิ องค์ประชุมครบ ต่อไปจะขอมตทิี่ประชุมสภาฯ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

เลขานุการสภาเทศบาลฯ   ท่านใด  เห็นชอบอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 โครงการก่อสรา้งคูระบายน้ าคอนกรีต

เสริมเหล็ก ซอยประดิษฐ์บ ารุง หมูท่ี่ 10 หนว่ยงาน กองช่าง  โปรดยกมอื       

สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด ไม่เห็นชอบอนุมัตใิห้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค า

ชีแ้จงงบประมาณรายจ่ายฯ โครงการฯ ดังกล่าว  โปรดยกมอื 

 

มติท่ีประชุม   เห็นชอบ  จ านวน        9      เสียง 

    ไม่เห็นชอบ  จ านวน         - เสียง 

    งดออกเสียง  จ านวน         1 เสียง 

   เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมต ิเห็นชอบอนุมัตใิห้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค า 

ชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 โครงการ

ก่อสร้างคูระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยประดิษฐ์บ ารุง หมู่ที่ 10 ของ

หนว่ยงาน กองชา่ง    
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ ์   5.4  ญัตติ  เพื่อพิจารณาเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติจ่ายขาดเงนิ 

ประธานสภาเทศบาลฯ       สะสมโครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  จ านวน  6   

โครงการ  รวมจ านวนเงินทั้ งสิ้น  13 ,397,495.00  บาท  ของ

หนว่ยงาน กองชา่ง (เอกสารที่  3 )  เชญิผูบ้ริหารฯ 

/นายเกษมสันต ์  สาแม... 
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นายเกษมสันต ์  สาแม  เรียน  ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน     

นายกเทศมนตรีฯ                   กระผม  นายเกษมสันต์   สาแม   นายกเทศมนตรีเมอืงสะเตงนอก ก่อนที่ 

                                         จะพิจารณา ตามเอกสารที่ 3  กระผม ขอชีแ้จงถึงยอดเงินสะสม ณ  วันที่  

                                         20  กุมภาพันธ์  2562  มีดังนี้ 

-ยอดเงินสะสม  ณ วันที่   20  กุมภาพันธ์  2562  ที่น าไปใช้ได้  ณ 

ปัจจุบัน หลังจากตรวจสอบยอดเงิน และหักเงินสะสมที่จะต้องส่งฝาก    

ก.ส.ท.หรอื ก.ส.อ. แล้ว จ านวน     49,202,956.96 

-ส ารองเงินสะสมที่อนุมัติแล้ว แต่ยังไม่ได้ด าเนินการ หรืออยู่ระหว่าง

ด าเนนิการและยังไม่ได้เบิกเบิกจ่าย       จ านวน     13,606,761.56  

-คงเหลือเงินสะสมที่น าไปใช้ได้ ณ  ปัจจุบัน   จ านวน     35,596,195.40 

          -ส ารองงบบุคลากร (ประมาณ 3 เดือน)       จ านวน       9,600,000.00 

-เงินสะสมคงเหลอื         จ านวน     25,996,195.40 

-ส ารองกรณีสาธารณภัย 10%         จ านวน       2,599.619.54 
 

     คงเหลือเงนิสะสมที่น าไปใช้จ่ายได้   จ านวน    23,396,575.86 
 

และตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ยล 0023.3/ว 004 ลงวันที่  2  มกราคม  

2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติการใช้จา่ยเงินสะสมเพื่อขับเคลื่อน

นโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ าโดยให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาด าเนินการใช้จ่ายเงินสะสมในการด าเนิน

โครงการหรือกิจกรรมที่มีส่วนผสมของยางพาราตามนโยบายของรัฐบาล 

และรายงานผลการด าเนินงานให้จังหวัดทราบตามแบบรายงานทุกวันศุกร์ 

จนสิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  กองช่าง จึงขอส่งโครงการก่อสร้าง  

ที่ใชย้างพาราเป็นส่วนผสม  จ านวน  6  โครงการ เพื่อพิจารณาฯ ดังนี้ 
 

5.4.1  โครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนอิสลาฮียะห ์

(ริมทางรถไฟ)  หมู่ที่  4  ขนาดความกว้าง  5.00 เมตร  ยาว 1,564.00  

เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,820.00 ตารางเมตร  (ไม่อยู่ในแผนพัฒนา

ท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564) จ านวนเงิน  5,570,000.00  บาท 
 

5.4.2  โครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนหน้า

พาณิชย์  หมู่ที่ 10  ขนาดความกว้าง  6.00 เมตร  ยาว 325.00  เมตร 

พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,950.00 ตารางเมตร  (ไม่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

พ.ศ. 2561 -2564)  จ านวนเงิน  984,750.00  บาท 
 

/5.4.3  โครงการก่อสร้าง... 
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5.4.3  โครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนประดิษฐ์

บ ารุง  หมูท่ี่  10  ขนาดความกว้าง  5.00 เมตร  ยาว 343.00  เมตร พื้นที่

ไม่น้อยกว่า 1,715.00 ตารางเมตร  (ไม่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 

2561 -2564)  จ านวนเงิน  866,075.00  บาท 
 

5.4.4  โครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนตือเบาะ  

หมู่ที่ 10  ขนาดความกว้าง  4.50 เมตร  ยาว 250.00  เมตร  พื้นที่ไม่

น้อยกว่า 1,125.00 ตารางเมตร  (ไม่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 

2561 -2564)  จ านวนเงิน  568,125.00  บาท 
 

5.4.5  โครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ตกิคอนกรีต ถนนปารามีแต-

ตือเบาะ  หมู่ที่ 8  ขนาดความกว้าง  8.00 เมตร  ยาว  533.00  เมตร 

พื้นที่ไม่น้อยกว่า  4,264.00 ตารางเมตร  (ไม่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

พ.ศ. 2561 -2564)  จ านวนเงิน  2,153,320.00  บาท 
 

5.4.6  โครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนหลัง

อนามัย  หมู่ที่ 9  ขนาดความกว้าง  5.00 เมตร  ยาว 1,309.00  เมตร 

พื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,545.00 ตารางเมตร  (ไม่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

พ.ศ. 2561 -2564)  จ านวนเงิน 3,305,225.00  บาท    

 รายละเอียดข้อกฎหมาย และหนังสือสั่งการ ปรากฎตามแนบท้าย

บันทึกข้อความ (เอกสารที่ 3 ) ขอบคุณครับ 
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์    สมาชิกท่านใด มีข้ออภิปราย หรือข้อเสนอแนะอื่น ๆ ขอเชิญ เลขานุการ

ประธานสภาเทศบาลฯ  สภาฯ  ชีแ้จงเพิ่มเติม   
 

นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะมิ ตามบันทึกข้อความ(เอกสารที่ 3) กองช่าง ได้ระบุว่า  โครงการก่อสร้าง

เลขานุการสภาเทศบาลฯ   ถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทั้ง  6 โครงการ นั้น ไม่อยู่ในแผนพัฒนา 

ท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 -2564  ผู้บริหารได้เพิ่มเติมแผนแล้วเมื่อวันที่  7  

กุมภาพันธ์  2562 ตามระเบียบการจัดท าแผน  ข้อ 22/2 เป็นกรณีการ

เพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาตามนโยบายของรัฐบาล  ซึ่งเป็นอ านาจ

ของนายกเทศมนตร ีใหด้ าเนินการได้เลย โดยไม่ต้องผ่านสภาฯ และบันทึก

ข้อความที่ กองชา่ง ได้เสนอก่อนวันที่เพิ่มแผน 
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์    สมาชิกท่านใด มีขอ้อภปิราย หรอืข้อเสนอแนะอื่น ๆ ขอเชิญ  

ประธานสภาเทศบาลฯ  นายอับดุลนาเซร์   ฮะ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขต 1 

 

/นายอับดุลนาเซร์   ฮะ… 
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นายอับดุลนาเซร์   ฮะ    เรียน  ท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภา  

สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ 1 เทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติ  ทุกท่าน กระผม นายอับดุลนาเซร์   ฮะ 

                                         สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขตที่ 1  อยากจะสอบถามแต่ได้รับค าชี้แจง

จากเลขานุการสภาฯแล้ว จึงไม่มีข้ออภิปรายใด ๆ ขอบคุณครับ
   

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์    สมาชิกท่านใด มขี้ออภิปราย หรอืข้อเสนอแนะอื่น ๆ ขอเชญิ หากไม่มีก็จะ

ประธานสภาเทศบาลฯ  ถามมตทิี่ประชุมฯว่า เห็นชอบอนุมัตใิห้จา่ยขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้าง 

ถนนพาราแอสฟัลท์ตกิคอนกรีตฯ ดังกล่าวช้างตน้ หรอืไม่  ก่อนที่จะลงมติ 

ขอให้เลขานุการสภาฯ ได้นับองค์ประชุมตามข้อบังคับการประชุมสภาฯ 

ข้อ 76 ก่อน  เชิญเลขานุการสภาฯ  
 

นายมาหะมะรอสีดี   อุชะมิ องค์ประชุมครบ ต่อไปจะขอมตทิี่ประชุมสภาฯ โดยลงมตทิีละโครงการ 

เลขานุการสภาเทศบาลฯ   สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดอนุมัตเิห็นชอบให้จา่ยขาดเงินสะสมโครงการ 

    ก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  5.4.1  โครงการก่อสร้างถนน 

                                        พาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนอิสลาฮียะห์ (รมิทางรถไฟ) หมู่ที่  4    

ขนาดความกว้าง  5.00 เมตร  ยาว 1,564.00  เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 

7,820.00 ตารางเมตร  (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 

เพิ่มเติม ครั้งที่ 4)   จ านวนเงิน 5,570,000.00  บาท  โปรดยกมือ  

สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด ไม่อนุมัติเห็นชอบให้จ่ายขาดเงินสะสม

โครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตฯ สายดังกล่าว โปรด 

ยกมอื 
 

มติท่ีประชุม                        -อนุมัติเห็นชอบ  จ านวน        6      เสียง 

    -ไม่อนุมัติเห็นชอบ  จ านวน         9  เสียง 

    -งดออกเสียง   จ านวน         1 เสียง 

เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติ ไม่อนุมัติเห็นชอบให้จ่ายขาดเงินสะสม

โครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต   ถนนอิสลาฮียะห์    

(ริมทางรถไฟ) หมู่ที่  4   จ านวนเงิน 5,570,000.00  บาท ของหน่วยงาน 

กองชา่ง    
 

นายมาหะมะรอสีดี   อุชะมิ องค์ประชุมครบ ต่อไปจะขอมตทิี่ประชุมสภาฯ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

เลขานุการสภาเทศบาลฯ   ท่านใด อนุมัตเิห็นชอบให้จา่ยขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนพารา 

    แอสฟัลท์ตกิคอนกรีต  5.4.2  โครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์   

ติกคอนกรีต ถนนหน้าพาณชิย์  หมู่ที่ 10 ขนาดความกว้าง  6.00 เมตร  

ยาว  325.00  เมตร  พืน้ที่ไม่น้อยกว่า  1,950.00  ตารางเมตร  (ตาม 
                                                               /แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ปี....  
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4) จ านวนเงิน  

984,750.00 บาท  โปรดยกมอื สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใด  ไม่อนุมัติ

เห็นชอบให้จ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติก 

คอนกรีตฯ สายดังกล่าว โปรดยกมอื 
 

มติท่ีประชุม                        -อนุมัติเห็นชอบ  จ านวน        6      เสียง 

-ไม่อนุมัติเห็นชอบ  จ านวน         8  เสียง 

    -งดออกเสียง   จ านวน         1 เสียง 

เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติ ไม่อนุมัติเห็นชอบให้จ่ายขาดเงินสะสม

โครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  ถนนหน้าพาณิชย์   

หมูท่ี่ 10  จ านวนเงิน   984,750.00  บาท  ของหนว่ยงาน กองชา่ง    
 

นายมาหะมะรอสีดี   อุชะมิ องค์ประชุมครบ ต่อไปจะขอมตทิี่ประชุมสภาฯ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

เลขานุการสภาเทศบาลฯ   ท่านใด อนุมัตเิห็นชอบให้จา่ยขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนพารา 

    แอสฟัลท์ตกิคอนกรีต  5.4.3  โครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์   

ติกคอนกรีต ถนนประดิษฐ์บ ารุง หมู่ที่ 10 ขนาดความกว้าง  5.00 

เมตร  ยาว 343.00  เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,715.00 ตารางเมตร  (ตาม

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4) จ านวนเงิน  

866,075.00  บาท  โปรดยกมือ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด ไม่อนุมัติ

เห็นชอบให้จ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติก 

คอนกรีตฯ สายดังกล่าว โปรดยกมอื 
 

มติท่ีประชุม                        -อนุมัติเห็นชอบ  จ านวน        6      เสียง 

-ไม่อนุมัติเห็นชอบ  จ านวน         8  เสียง 

    -งดออกเสียง   จ านวน         1 เสียง 

เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติ ไม่อนุมัติเห็นชอบให้จ่ายขาดเงินสะสม

โครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  ถนนประดิษฐ์บ ารุง   

หมูท่ี่ 10  จ านวนเงิน   866,075.00  บาท  ของหนว่ยงาน กองชา่ง    
 

นายมาหะมะรอสีดี   อุชะมิ องค์ประชุมครบ ต่อไปจะขอมตทิี่ประชุมสภาฯ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

เลขานุการสภาเทศบาลฯ   ท่านใด อนุมัตเิห็นชอบให้จา่ยขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนพารา 

    แอสฟัลท์ตกิคอนกรีต  5.4.4  โครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์   

ติกคอนกรีต ถนนตือเบาะ  หมู่ที่ 10 ขนาดความกว้าง  4.50 เมตร  

ยาว  250.00  เมตร  พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,125.00  ตารางเมตร  (ตาม   
                                                                       /แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ปี... 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4) จ านวนเงิน  

568,125.00  บาท  โปรดยกมือ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใด ไม่อนุมัติ

เห็นชอบให้จ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติก 

คอนกรีตฯ สายดังกล่าว โปรดยกมอื 
 

มติท่ีประชุม                        -อนุมัติเห็นชอบ  จ านวน        6      เสียง 

-ไม่อนุมัติเห็นชอบ  จ านวน         7  เสียง 

    -งดออกเสียง   จ านวน         1 เสียง 

เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติ ไม่อนุมัติเห็นชอบให้จ่ายขาดเงินสะสม

โครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  ถนนตือเบาะ  หมู่ที่ 10  

จ านวนเงิน   568,125.00  บาท  ของหนว่ยงาน กองชา่ง  
   

นายมาหะมะรอสีดี   อุชะมิ องค์ประชุมครบ ต่อไปจะขอมตทิี่ประชุมสภาฯ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

เลขานุการสภาเทศบาลฯ   ท่านใด อนุมัตเิห็นชอบให้จา่ยขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนพารา 

    แอสฟัลท์ตกิคอนกรีต  5.4.5  โครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์   

ติกคอนกรีต ถนนปารามีแต-ตือเบาะ  หมู่ที่ 8  ขนาดความกว้าง  

8.00 เมตร  ยาว  533.00  เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า  4 ,264.00 ตาราง

เมตร  (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4)  

จ านวนเงิน  2,153,320.00  บาท  โปรดยกมือ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

ท่านใด ไม่อนุมัติเห็นชอบให้จ่าย ขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนน

พาราแอสฟัลท์ตกิคอนกรีตฯ สายดังกล่าว โปรดยกมอื 
 

มติท่ีประชุม                        -อนุมัติเห็นชอบ  จ านวน        6      เสียง 

-ไม่อนุมัติเห็นชอบ  จ านวน         7  เสียง 

    -งดออกเสียง   จ านวน         1 เสียง 

เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติ ไม่อนุมัติเห็นชอบให้จ่ายขาดเงินสะสม

โครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  ถนนปารามีแต-ตือ

เบาะ  หมูท่ี่ 8  จ านวนเงิน  2,153,320.00  บาท  ของหนว่ยงาน กองชา่ง 
    

นายมาหะมะรอสีดี   อุชะมิ องค์ประชุมครบ ต่อไปจะขอมตทิี่ประชุมสภาฯ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

เลขานุการสภาเทศบาลฯ   ท่านใด อนุมัตเิห็นชอบให้จา่ยขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนพารา 

    แอสฟัลท์ตกิคอนกรีต  5.4.6  โครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์   

ติกคอนกรีต ถนนหลังอนามัย  หมู่ที่ 9  ขนาดความกว้าง  5.00 เมตร  

ยาว 1,309.00  เมตร พืน้ที่ไม่น้อยกว่า 6,545.00 ตารางเมตร  (ตาม 

/แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี... 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4) จ านวนเงิน  

3,305,225.00  บาท  โปรดยกมือ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด ไม่

อนุมัติเห็นชอบให้จ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์

ติกคอนกรีตฯ สายดังกล่าว โปรดยกมอื 
 

มติท่ีประชุม                        -อนุมัติเห็นชอบ  จ านวน        6      เสียง 

-ไม่อนุมัติเห็นชอบ  จ านวน         8  เสียง 

    -งดออกเสียง   จ านวน         1 เสียง 

เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติ ไม่อนุมัติเห็นชอบให้จ่ายขาดเงินสะสม

โครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  ถนนหลังอนามัย    

หมูท่ี่ 9  จ านวนเงิน   3,305,225.00   บาท  ของหนว่ยงาน กองชา่ง    
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์    5.5  ญัตติ  เพื่อพิจารณาขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง

ประธานสภาเทศบาลฯ  งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  ประเภท  

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  รายการ เคร่ืองคอมพิวเตอร์  หนว่ยงาน ส านัก

ปลัด (เอกสารที่  4 ) 

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 

3) พ.ศ.2543 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 29   

เชญิผูบ้ริหารฯ   
 

นายเกษมสันต ์  สาแม  เรียน  ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน 

นายกเทศมนตรีฯ                    กระผม นายเกษมสันต์   สาแม   นายกเทศมนตรีเมอืงสะเตงนอก  ขอให้  

                                          ส านักปลัดชีแ้จง   
 

นายมาหะมะรอสีดี   อุชะมิ เรียน  ประธานสภาเทศบาลฯ  คณะผูบ้ริหารฯ  และสมาชิกสภาเทศบาลฯ 

เลขานุการสภาเทศบาลฯ       ที่ เคารพ ทุกท่าน  กระผม นายมาหะมะรอสีดี   อุชะม ิปลัดเทศบาลฯ ขอ 

ชีแ้จงแทน ด้วยส านักปลัด มีความประสงค์ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค า

ชี้แจงงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามแผนงานบริหารงานทั่วไป  งบลงทุน 

หมวดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ประเภทเครื่องคอมพิวเตอร์ งบประมาณ

ที่ตัง้ไว้  23,000  บาท  ตัง้จ่ายจากเงินรายได้ ดังนี้ 

ข้อความเดิม  “เพื่อจา่ยเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับ

งานประมวลผลแบบที่ 1  เครื่องละ 23,000  บาท  จ านวน  2  เครื่อง 

โดยมีคุณลักษณะพืน้ฐาน  ดังนี้ 

/-มีหน่วยประมวลผล… 
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-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) หรือ 8  

สแกนเหมือน (8 tread)  โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อย

กว่า 3.0 GHz มีหน่วยความจ า แบบ L3 Cache Memory ไม่น้อยกว่า 6 

MB จ านวน 1 หนว่ย  

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มหีนว่ยความจ าไม่น้อยกว่า 6 MB 

ส าหรับแบบ L3 Cache Memory หรอืแบบ Smart Memory  

-มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง 

หรอืดีกว่า ดังนี้  

1) เป็นแผงวงจร เพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจ า 

ขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB   

2) มีหน่วยประมวลผล เพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผล

กลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจ าหลักใน

การแสดงภาพขนาดไม่นอ้ยกว่า 1 GB  

3) มีหน่วยประมวลผล เพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหนว่ยประมวลผล

กลางแบบ ONborad Graphics ที่มคีวามสามารถในการใชห้น่วยความจ า

หลักในการแสดงภาพ ไม่น้อยกว่า 1 GB  

– มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรอืดีกว่า มีขนาดไม่น้อย 

กว่า 4 GB  

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรอื ดกีว่า มขีนาดความ

จุไม่นอ้ยกว่า 1 TB จ านวน 1 หน่วย                                     

-DVD-RW หรอืดีกว่า จ านวน  1  หน่วย 

-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ10/100/1000 

Bese-T หรอืดีกว่าจ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 

     -มีแป้นพมิพ์และเม้าส์ 

-มีจอภาพแบบ LED หรอืดีกว่า ม ีContrast Radio ไม่น้อยกว่า 600:1 และ

มีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว้ จ านวน 1 หน่วย 

จัดซือ้ตามราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-

2564) หน้า 210  ข้อ 2”   

ข้อความใหม่  “เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส าหรับงาน จอ

ขนาดไม่น้อยกว่า  19 นิ้ว  จ านวน  4  เครื่อง ๆ ละ 16,000  บาท  โดยมี

คุณสมบัติ ดังนี้ 

/-มีหน่วยประมวลผล… 
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-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มี

ความเร็วสัญญาณนาฬิกา พื้นฐานไม่น้อยกว่า  3.5  GHz หรือดีกว่า 

จ านวน  1  หนว่ย  

-มีหน่วยความจ า (RAM) ชนิด (DDR4) หรอืดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4GB 

-หน่วยจัดเก็บข้อมูล Hard Drive ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่

น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 

GB จ านวน  1  หนว่ย 

-มี DVD-RW หรอืดีกว่า จ านวน  1 หนว่ย 

-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ10/100/1000 

Bese-T หรอืดีกว่าจ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 

-มีช่องเชื่อมตอ่ InterFace แบบ USB 2.0 หรอืดีกว่าไม่น้อยกว่า 3  ช่อง 

-มีแป้นพมิพ์และเม้าส์  

-มีจอภาพแบบ LED หรอืดีกว่า มี Contrast Radio ไม่น้อยกว่า 600:1 และ

มีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว้ จ านวน  1  หนว่ย” 
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใดมีขอ้อภปิรายหรอืสอบถาม ในญัตติขอ้ 5.5 

ประธานสภาเทศบาลฯ  ขอเชญิ ไม่มี  ต่อไปจะถามมตทิี่ประชุมฯว่า เห็นชอบอนุมัตใิห้แก้ไขเปลี่ยน 

แปลงค าชีแ้จงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  

ประเภท ครุภัณฑค์อมพิวเตอร์  รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์  หน่วยงาน 

ส านักปลัด หรือไม่  ก่อนที่จะลงมติ  ขอให้เลขานุการสภาฯ ได้นับองค์

ประชุมตามข้อบังคับการประชุมสภาฯ ขอ้ 76 ก่อน  เชิญเลขานุการสภาฯ  
 

นายมาหะมะรอสีดี   อุชะมิ องค์ประชุมครบ ต่อไปจะขอมตทิี่ประชุมสภาฯ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

เลขานุการสภาเทศบาลฯ   ท่านใด อนุมัตเิห็นชอบให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ 

เครื่องคอมพวิเตอร์  หน่วยงาน ส านักปลัด  โปรดยกมอื  สมาชิกสภา

เทศบาลฯ  ท่านใด  ไม่อนุมัติเห็นชอบให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง

งบประมาณฯ รายการดังกล่าว โปรดยกมอื 
 

มติท่ีประชุม                        -อนุมัติเห็นชอบ  จ านวน        11      เสียง 

-ไม่อนุมัติเห็นชอบ  จ านวน         -  เสียง 

    -งดออกเสียง   จ านวน         1 เสียง 

เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติ อนุมัติเห็นชอบให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค า

ชีแ้จงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  ประเภท     

                                                   /ครุภัณฑค์อมพิวเตอร์... 
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ครุภัณฑค์อมพิวเตอร์ รายการ เครื่องคอมพวิเตอร์  หนว่ยงาน ส านักปลัด 
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์    5.6  ญัตติ  เพื่อพิจารณาขออนุมัติโอนเพิ่มเงินงบประมาณรายจ่าย

ประธานสภาเทศบาลฯ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562   รายการ เคร่ืองคอมพิวเตอร์   

     จ านวน  41,000  บาท  หนว่ยงาน ส านักปลัด  (เอกสารที่  5 ) 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 

3) พ.ศ. 2543  หมวด 4  การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  ข้อ 

27   เชญิผูบ้ริหารฯ  
 

นายเกษมสันต ์  สาแม  เรียน  ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน 

นายกเทศมนตรีฯ                    กระผม นายเกษมสันต์   สาแม   นายกเทศมนตรีเมอืงสะเตงนอก ตาม 

                                         บันทึกข้อความ (เอกสารที่ 5)  ส านักปลัดเทศบาล   มีความประสงค์ขอ 

                                         อนุมัตโิอนเพิ่มงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2562   ดังนี้ 

โอนลด จากแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานทั่วไป งบ

ด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ    

จ านวน   41,000  บาท  ดังนี้  

     -งบประมาณที่อนุมัติ  จ านวน   1,985,000.00   บาท 

     -งบประมาณก่อนโอน  จ านวน   1,192,323.81    บาท 

     -จ านวนเงินที่โอนลด  จ านวน      41,000.00    บาท 

     -จ านวนเงินหลังโอน  จ านวน   1,151,323.81    บาท 

  โอนเพิ่ม  ในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานทั่วไป  งบ

ลงทุน  หมวดครุภัณฑค์อมพิวเตอร์  ประเภท เครื่องคอมพวิเตอร์  ดังนี้ 

     -งบประมาณที่อนุมัติ  จ านวน     23,000.00     บาท 

     -งบประมาณก่อนโอน  จ านวน     23,000.00     บาท 

     -จ านวนเงินที่โอนเพิ่ม  จ านวน     41,000.00     บาท 

-จ านวนเงินหลังโอน           จ านวน     64,000.00     บาท  

เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ประเภท เครื่องคอมพิวเตอร์ 

รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน  จ านวน  4  เครื่อง ๆ

ละ  16,000  บาท  รวมเป็นเงิน  64,000  บาท  ตัง้จ่ายจากเงินรายได้ 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์    สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีขอ้อภปิราย ญัตติขอ้ 5.6  โปรดยกมอื

ประธานสภาเทศบาลฯ  ไม่ม ี ต่อไปจะถามมตทิี่ประชุมฯ ว่า เห็นชอบอนุมัติให้โอนเพิ่มงบประมาณ 

/รายจ่าย ประจ าปี… 
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รายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  

รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์  จ านวนเงิน  41,000  บาท  หน่วยงาน 

ส านักปลัด หรือไม่  ก่อนที่จะลงมติ  ขอให้เลขานุการสภาฯ ได้นับองค์

ประชุมตามข้อบังคับการประชุมสภาฯ ข้อ 76 ก่อน  เชญิเลขานุการสภาฯ    
 

นายมาหะมะรอสีดี   อุชะมิ องค์ประชุมครบ ต่อไปจะขอมตทิี่ประชุมสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่าน 

เลขานุการสภาเทศบาลฯ   ใด อนุมัติเห็นชอบให้โอนเพิ่มงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ 

พ.ศ. 2562  ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์  

จ านวน  41,000  บาท  หน่วยงาน ส านักปลัด  โปรดยกมือ  สมาชิกสภา

เทศบาลฯ  ท่านใด  ไม่อนุมัติเห็นชอบให้โอนเพิ่มงบประมาณรายจ่าย ฯ 

รายการดังกล่าว โปรดยกมอื 
 

มติท่ีประชุม                        -อนุมัติเห็นชอบ  จ านวน        12      เสียง 

-ไม่อนุมัติเห็นชอบ  จ านวน         -  เสียง 

    -งดออกเสียง   จ านวน         1 เสียง 

เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติ อนุมัติเห็นชอบให้โอนเพิ่มงบประมาณ

รายจ่ ายประจ าปี  งบประมาณ  พ .ศ . 2562   ประเภท  ครุภัณ ฑ์

คอมพิวเตอร์ รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์  จ านวน  41,000  บาท     

หนว่ยงาน ส านักปลัด 
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์    5.7  ญัตติ  เพื่อพิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย

ประธานสภาเทศบาลฯ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   

โครงการติดตั้งกระจกนูนทางโค้ง เป็นเงนิ 100,000  บาท  หน่วยงาน 

ส านักปลัด (เอกสารที่  6) 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 

3) พ.ศ. 2543  หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 

27   เชญิผูบ้ริหารฯ 
 

นายเกษมสันต ์  สาแม  เรียน  ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน 

นายกเทศมนตรีฯ                    กระผม นายเกษมสันต์   สาแม   นายกเทศมนตรีเมอืงสะเตงนอก ตาม 

                                         บันทึกข้อความ (เอกสารที่ 6)  ส านักปลัดเทศบาล   มคีวามประสงค์ขอ 

                                         อนุมัตโิอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2562  โครงการติดตั้ง 

 กระจกนูนโค้ง  เป็นเงนิ  100,000  บาท ดังนี้ 

/โอนลด จากแผนงาน… 
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โอนลด จากแผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานป้องกันฝ่าย

พลเรือนและระงับอัคคีภัย  งบด าเนินงาน  หมวดค่าตอบแทน ประเภท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น  ดังนี้  

     -งบประมาณที่อนุมัติ  จ านวน   150,000   บาท 

     -งบประมาณก่อนโอน  จ านวน   139,800   บาท 

     -จ านวนเงินที่โอนลด  จ านวน   100,000   บาท 

     -จ านวนเงินหลังโอน  จ านวน    39,800    บาท 
 

โอนเพิ่ม ในแผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานป้องกัน

ฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท  

ครุภัณฑอ์ื่น ๆ  โครงการกระจกนูนทางโค้ง  ดังนี้ 

     -งบประมาณที่อนุมัติ  จ านวน       0.00    บาท 

     -งบประมาณก่อนโอน  จ านวน       0.00    บาท 

     -จ านวนเงินที่โอนเพิ่ม  จ านวน   100,000   บาท 

-จ านวนเงินหลังโอน           จ านวน   100,000   บาท 

เพื่อไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปี งบประมาณ  พ .ศ . 2562  โครงการกระจกนูนทางโค้ ง  

งบประมาณตั้งไว้  100,000  บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏใน

แผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564) หน้า 131 ข้อ 2 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์    สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีขอ้อภปิราย ญัตติขอ้ 5.7  โปรดยกมอื

ประธานสภาเทศบาลฯ  เชญิ จ่าสิบเอก วรดร   รอดทุกข์  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขต 2 
 

จา่สิบเอก วรดร   รอดทุกข์   เรียน  ท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภา  

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 เทศบาลฯผู้ทรงเกียรติ  ทุกท่าน กระผม จ่าสิบเอก วรดร   รอดทุกข์ 

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2  ไม่ทราบว่า  งบประมาณที่ขออนุมัติตั้ง

จ่ายเป็นรายการใหม่ ค่าติดตั้งกระจกนูนทางโค้ง  งบประมาณ ตั้งไว้  

100,000  บาท  แต่ที่ปรากฏในแผน จ านวน  10,000  บาท  ไม่ทราบว่า 

ถูกต้องหรือไม่ “0” เกินมาอีกตัวหรือเปล่า จะได้แก้ให้ถูกต้องตรงตาม

แผน คือ  10,000  บาท 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์    เชญิเลขานุการสภาฯ ชีแ้จงเพิ่มเติม 

ประธานสภาเทศบาลฯ  

/นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะมิ... 
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นายมาหะมะรอสีดี   อุชะมิ ตัวเลข 100,000  บาท ไม่ผิดครับ และที่ปรากฏในแผน 10,000  บาท นัน้    

เลขานุการสภาเทศบาลฯ   ตอนที่ท าแผน เป็นการคาดการณเ์อาไว้ล่วงหน้า  

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์    สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีขอ้อภปิราย ญัตติขอ้ 5.7  โปรดยกมอื

ประธานสภาเทศบาลฯ  ไม่ม ี ต่อไปจะถามมตทิี่ประชุมฯ ว่า เห็นชอบอนุมัติให้โอนงบประมาณตั้ง 

    จา่ยเป็นรายการใหม่ ค่าติดตั้งกระจกนูนทางโค้ง  จ านวน  100,000  บาท 

หนว่ยงาน ส านักปลัด หรอืไม่  ก่อนที่จะลงมติ  ขอให้เลขานุการสภาฯ ได้

นับองค์ประชุมตามข้อบังคับการประชุมสภาฯ ข้อ 76 ก่อน เชิญเลขานุการ

สภาฯ    
 

นายมาหะมะรอสีดี   อุชะมิ องค์ประชุมครบ ต่อไปจะขอมตทิี่ประชุมสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ  

เลขานุการสภาเทศบาลฯ   ท่านใด อนุมัตเิห็นชอบให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ 

พ.ศ. 2562  เพื่อ ไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่  ค่าติดตัง้กระจกนูนทางโค้ง  

จ านวน  100,000  บาท หน่วยงาน ส านักปลัด  โปรดยกมอื  สมาชิกสภา

เทศบาลฯ  ท่านใด  ไม่อนุมัติเห็นชอบให้โอนงบประมาณรายจ่าย ฯ 

รายการดังกล่าว โปรดยกมือ 
 

มติท่ีประชุม                        -อนุมัติเห็นชอบ  จ านวน        13      เสียง 

-ไม่อนุมัติเห็นชอบ  จ านวน          -  เสียง 

    -งดออกเสียง   จ านวน          1 เสียง 

เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติ อนุมัติ เห็นชอบให้โอนงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

ค่าติดตัง้กระจกนูนทางโค้ง จ านวน  100,000  บาท หนว่ยงาน ส านักปลัด 
  

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์    5.8  ญัตติ  เพื่อพิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย

ประธานสภาเทศบาลฯ    ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   

ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน  รายการ โพเดี้ยม   จ านวน 1  ตัว  เป็น

เงนิ  10,000  บาท  หนว่ยงาน กองการศกึษา  (เอกสารที่  7 ) 

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 

3) พ.ศ. 2543  หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 

27   เชญิผูบ้ริหารฯ 
  

นายเกษมสันต ์  สาแม  เรียน  ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน 

นายกเทศมนตรีฯ                    กระผม นายเกษมสันต์   สาแม   นายกเทศมนตรีเมอืงสะเตงนอก  ตาม 

                                                                                                               /บันทึกข้อความ… 
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                                         บันทึกข้อความ (เอกสารที่ 7)  เนื่องจากกองการศึกษาไม่ได้บรรจุครุภัณฑ์ 

                                         โพเดี้ยม  เพื่อใชใ้นการด าเนินงานกิจกรรม /โครงการตา่ง ๆ ของ กอง 

                              การศกึษา ไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ  

                              พ.ศ. 2562  จงึขอโอนเงนิงบประมาณฯ เพื่อไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่   

 ดังนี้  

โอนลด  จากแผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา  งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์   ประเภทครุภัณฑ์งานบ้าน

งานครัว ตู้เย็น  ตั้งจา่ยจากเงินรายได้  หนา้ 22/55 ดังนี้  

     -งบประมาณที่อนุมัติ  จ านวน     90,000    บาท 

     -งบประมาณก่อนโอน  จ านวน     90,000    บาท 

     -จ านวนเงินที่โอนลด  จ านวน     10,000    บาท 

     -จ านวนเงินหลังโอน  จ านวน     80,000    บาท 
 

โอนเพิ่ม  แผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน  

โพเดี้ยม  จ านวน  1  ตัว  จ านวนเงิน  10,000  บาท  ดังนี้ 

     -งบประมาณที่อนุมัติ  จ านวน       0.00    บาท 

     -งบประมาณก่อนโอน  จ านวน       0.00    บาท 

     -จ านวนเงินที่โอนเพิ่ม  จ านวน     10,000   บาท 

-จ านวนเงินหลังโอน           จ านวน     10,000   บาท 
 

เพื่อไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   โพเดี้ยม  จ านวน  1  ตัว  เป็นเงิน 

10,000  บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.

2561-2564) เพิ่มเตมิ ครั้งที่ 3  หนา้ 46  ข้อ 6 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์    สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีข้ออภิปราย ญัตติข้อ 5.8  โปรดยกมือ

ประธานสภาเทศบาลฯ  ไม่ม ี ต่อไปจะถามมตทิี่ประชุมฯ ว่า เห็นชอบอนุมัตใิห้โอนงบประมาณตั้ง 

    จา่ยเป็นรายการใหม่  โพเดีย้ม  จ านวน 1 ตัว  เป็นเงนิ   10,000  บาท   

    หนว่ยงาน กองการศกึษา หรอืไม่  ก่อนที่จะลงมติ  ขอให้เลขานุการสภาฯ  

    ได้นับองค์ประชุมตามข้อบังคับการประชุมสภาฯ ข้อ 76 ก่อน เชิญ 

    เลขานุการสภาฯ    
 

นายมาหะมะรอสีดี   อุชะมิ องค์ประชุมครบ ต่อไปจะขอมตทิี่ประชุมสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ  

เลขานุการสภาเทศบาลฯ   ท่านใด อนุมัตเิห็นชอบให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ  

                                                                                                 /พ.ศ. 2562  เพื่อไปตั้งจา่ย… 
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พ.ศ. 2562  เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  โพเดี้ยม  จ านวน 1  ตัว  เป็น

เงิน  10,000  บาท  หนว่ยงาน กองการศกึษา  โปรดยกมอื  สมาชิกสภา 

เทศบาลฯ  ท่านใด  ไม่อนุมัติเห็นชอบให้โอนงบประมาณรายจ่ายฯรายการ

ดังกล่าว โปรดยกมอื 
 

มติท่ีประชุม                        -อนุมัติเห็นชอบ  จ านวน        14      เสียง 

-ไม่อนุมัติเห็นชอบ  จ านวน          -  เสียง 

    -งดออกเสียง   จ านวน          1 เสียง 

เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติ อนุมัติ เห็นชอบให้โอนงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

โพเดี้ยม  จ านวน 1  ตัว  เป็นเงิน  10,000  บาท  หน่วยงาน กอง

การศกึษา 
  

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์    5.9 ญัตติ  เพื่อพิจารณาขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง และ

ประธานสภาเทศบาลฯ    โอน งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  รวม   

   6  รายการ  หนว่ยงาน  กองการศึกษา  (เอกสารที่  8 ) 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ  

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2 และ3) 

พ.ศ. 2543 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 29  

กองการศึกษาขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ดังตอ่ไปนี ้

5.9.1  โครงการถมดินสนามกีฬา  หมู่ที่  6   เชญิผูบ้ริหารฯ 
 

นายเกษมสันต ์  สาแม  เรียน  ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน 

นายกเทศมนตรีฯ                    กระผม นายเกษมสันต์   สาแม   นายกเทศมนตรีเมอืงสะเตงนอก  ดว้ย  

                                         กองการศกึษา  มคีวามประสงค์ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจง 

                                         งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  โครงการถมดิน  

                          สนามกีฬา  หมู่ที่  6  ดังนี้ 

   ข้อความเดิม  “ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  

งานกีฬาและนันทนาการ  ประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าถมดิน 

โครงการถมดิน สนามกีฬา  หมู่ที่ 6  จ านวน  2,000,000  บาท  เพื่อ

จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการถมดินสนามกีฬา  หมู่ที่ 6 ตั้งจ่ายจาก

เงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 191  

ข้อ 32” 
/ข้อความใหม.่.. 
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   ข้อความใหม่  “ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  

งานกีฬาและนันทนาการ  ประเภทค่าที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง ค่าถมดิน   

  โครงการถมดิน สนามกีฬา  หมู่ที่ 6  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ

ถมดินสนามกีฬา หมู่ที่ 6  ปริมาณถมดินไม่น้อยกว่า  16,545.00  

ลูกบาศก์เมตร  จ านวน  2,000,000  บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 -2564) หน้า 191  ข้อ 32” 
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์    สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีขอ้อภปิราย ญัตติขอ้ 5.9.1  โปรดยกมอื

ประธานสภาเทศบาลฯ  ไม่ม ี ต่อไปจะถามมตทิี่ประชุมฯ ว่า เห็นชอบอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง 

 ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการ

ถมดิน สนามกีฬา  หมู่ที่  6  หน่วยงาน กองการศึกษา หรือไม่  ก่อนที่จะ

ลงมติ  ขอให้เลขานุการสภาฯ ได้นับองค์ประชุมตามข้อบังคับการประชุม

สภาฯ ข้อ 76 ก่อน เชิญเลขานุการสภาฯ    
 

นายมาหะมะรอสีดี   อุชะมิ องค์ประชุมครบ ต่อไปจะขอมตทิี่ประชุมสภาฯ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  

เลขานุการสภาเทศบาลฯ   ท่านใด อนุมัติเห็นชอบให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  โครงการถมดินสนามกีฬา  หมู่ที่  6  

หน่วยงาน กองการศึกษา โปรดยกมือ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใด ไม่

อนุมัติเห็นชอบให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายฯ 

รายการดังกล่าว โปรดยกมอื 

มติท่ีประชุม                        -อนุมัติเห็นชอบ  จ านวน        13      เสียง 

-ไม่อนุมัติเห็นชอบ  จ านวน          -  เสียง 

    -งดออกเสียง   จ านวน          1 เสียง 
 

   เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติ  อนุมัติเห็นชอบให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง    

ค าชี้แจงงบประมาณรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  โครงการ

ถมดินสนามกีฬา หมูท่ี่  6  หนว่ยงาน กองการศกึษา 
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์    5.9.2 โครงการก่อสร้างสกอร์บอร์ดในโรงยิมเนเซี่ยม  สนามกีฬา   

ประธานสภาเทศบาลฯ  หมู่ที่  8  เชญิผูบ้ริหารฯ 
  

นายเกษมสันต ์  สาแม  เรียน  ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน 

นายกเทศมนตรีฯ                    กระผม นายเกษมสันต์   สาแม   นายกเทศมนตรีเมอืงสะเตงนอก  ดว้ย  

                                         กองการศกึษา  มคีวามประสงค์ขออนุมัตแิก้ไขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจง 

/งบประมาณรายจ่าย… 
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                                         งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  โครงการก่อสร้าง 

 สกอร์บอร์ดในโรงยิมเนเซี่ยม สนามกีฬา  หมูท่ี่  8  ดังนี้ 

   ข้อความเดิม  “ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  

งานกีฬาและนันทนาการ  ประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง

สาธารณูปการ  โครงการก่อสร้างสกอร์บอร์ดในโรงยิมเนเซี่ยม  สนาม

กีฬา  หมู่ที่  8  จ านวน  5,000  บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ

ก่อสร้างสกอร์บอร์ดในโรงยิมเนเซี่ยมสนามกีฬา  หมู่ที่  8  ตั้งจ่าย

จากเงินรายได้  ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ. 2561 -2564) 

เพิ่มเติมฉบับที่  3  หน้า  38  ข้อ 4” 

   ข้อความใหม่  “แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ  

งานกีฬาและนันทนาการ ประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง

สาธารณูปการ โครงการก่อสร้างสกอร์บอร์ดในโรงยิมเนเซี่ยม สนามกีฬา  

หมู่ที่  8  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างสกอร์บอร์ดใน   

โรงยิมเนเซี่ยมสนามกีฬา  หมู่ที่  8 ขนาดกว้าง  2.40 เมตร x สูง  

2.00  เมตร  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 

2561 -2564) เพิ่มเติมฉบับที่  3  หน้า 38  ข้อ 4” 
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์    สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีขอ้อภปิราย ญัตติขอ้ 5.9.2  โปรดยกมอื

ประธานสภาเทศบาลฯ  ไม่ม ี ต่อไปจะถามมตทิี่ประชุมฯ ว่า เห็นชอบอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง 

ค าช้ีแจงงบประมาณรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   โครงการ

ก่อสร้างสกอร์บอร์ดในโรงยิมเนเซี่ยม  สนามกีฬา   หมู่ที่  8   หน่วยงาน 

กองการศกึษา หรอืไม่  ก่อนที่จะลงมติ  ขอให้เลขานุการสภาฯ ได้นับองค์

ประชุมตามข้อบังคับการประชุมสภาฯ ขอ้ 76 ก่อน เชิญเลขานุการสภาฯ    
 

นายมาหะมะรอสีดี   อุชะมิ องค์ประชุมครบ ต่อไปจะขอมตทิี่ประชุมสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ  

เลขานุการสภาเทศบาลฯ   ท่านใด อนุมัตเิห็นชอบให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  โครงการก่อสร้างสกอร์บอร์ดในโรง

ยิมเนเซี่ยม  สนามกีฬา   หมู่ที่  8   หนว่ยงาน กองการศกึษา โปรดยกมอื  

สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใด ไม่อนุมัตเิห็นชอบให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค า

ชีแ้จงงบประมาณรายจ่ายฯ รายการดังกล่าว โปรดยกมือ 

มติท่ีประชุม                        -อนุมัติเห็นชอบ  จ านวน        13      เสียง 

-ไม่อนุมัติเห็นชอบ  จ านวน          -  เสียง 

    -งดออกเสียง   จ านวน          1 เสียง 
 /เป็นอันวา่ ท่ีประชุม... 
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เป็นอันว่า ที่ประชุมมมีต ิ อนุมัตเิห็นชอบให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง 

ค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  โครงการ 

ก่อสร้างสกอร์บอร์ดในโรงยิมเนเซี่ยม สนามกีฬา   หมู่ที่  8   หนว่ยงาน 

กองการศกึษา  
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์    5.9.3  โครงการก่อสร้างสกอร์บอร์ดสนามฟุตบอล สนามกีฬา     

ประธานสภาเทศบาลฯ  หมู่ที่ 8   เชญิผูบ้ริหารฯ 
 

นายเกษมสันต ์  สาแม  เรียน  ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน 

นายกเทศมนตรีฯ                    กระผม นายเกษมสันต์   สาแม   นายกเทศมนตรีเมอืงสะเตงนอก  ดว้ย  

                                         กองการศึกษา  มีความประสงคข์ออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชีแ้จง 

                                         งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  โครงการก่อสร้าง 

 สกอร์บอร์ดสนามฟุตบอล สนามกีฬา หมู่ที่ 8  ดังนี้ 

   ข้อความเดิม  “แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ  

งานกีฬาและนันทนาการ ประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง

สาธารณูปการโครงการก่อสร้างสกอร์บอร์ดสนามฟุตบอล สนามกีฬา  

หมู่ที่ 8  จ านวนเงิน  40,000  บาท  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ

ก่อสร้างสกอร์บอร์ดสนามฟุตบอล สนามกีฬา หมู่ที่ 8  ตั้งจ่ายจาก

เงินรายได้  ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 -2564) เพิ่มเติม

ฉบับที่  3  หน้า 38  ข้อ 3”   
 

   ข้อความใหม่  “แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ  

งานกีฬาและนันทนาการ ประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง

สาธารณูปการโครงการก่อสร้างสกอร์บอร์ดสนามฟุตบอล สนามกีฬา  

หมู่ที่ 8  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างสกอร์บอร์ดสนาม

ฟุตบอลสนามกีฬา หมู่ที่ 8  ขนาดกว้าง  3.00  เมตร x สูง  4.00  

เมตร  จ านวนเงิน  40,000  บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏใน

แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 3 หน้า 38  ข้อ 3”   
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์    สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีขอ้อภปิราย ญัตติขอ้ 5.9.3  โปรดยกมอื

ประธานสภาเทศบาลฯ  ไม่ม ี ต่อไปจะถามมตทิี่ประชุมฯ ว่า เห็นชอบอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง 

ค าช้ีแจงงบประมาณรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  โครงการ 

ก่อสร้างสกอร์บอร์ดสนามฟุตบอล สนามกีฬา หมูท่ี่ 8   หน่วยงาน กอง

การศกึษา หรอืไม่  ก่อนที่จะลงมติ  ขอให้เลขานุการสภาฯ ได้นับองค์ 

/ประชุมตามข้อบังคับ... 
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ประชุมตามข้อบังคับการประชุมสภาฯ ขอ้ 76 ก่อน เชิญเลขานุการสภาฯ  
 

นายมาหะมะรอสีดี   อุชะมิ องค์ประชุมครบ ต่อไปจะขอมตทิี่ประชุมสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ  

เลขานุการสภาเทศบาลฯ   ท่านใด อนุมัตเิห็นชอบให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการก่อสร้างสกอร์บอร์ดสนาม

ฟุตบอล สนามกีฬา หมู่ที่ 8   หน่วยงาน กองการศึกษา  โปรดยกมือ  

สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใด ไม่อนุมัติเห็นชอบให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค า

ชีแ้จงงบประมาณรายจ่ายฯ รายการดังกล่าว โปรดยกมอื 

มติท่ีประชุม                        -อนุมัติเห็นชอบ  จ านวน        13      เสียง 

-ไม่อนุมัติเห็นชอบ  จ านวน          -  เสียง 

    -งดออกเสียง   จ านวน          1 เสียง 

เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติ  อนุมัติเห็นชอบให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง    

ค าชี้แจงงบประมาณรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  โครงการ

ก่อสร้างสกอร์บอร์ดสนามฟุตบอล สนามกีฬา หมู่ที่ 8   หน่วยงาน กอง

การศกึษา 
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์    5.9.4  โครงการก่อสร้างสกอร์บอร์ดสนามวอลเลย์บอล สนามกีฬา  

ประธานสภาเทศบาลฯ  หมู่ที่  8   เชญิผูบ้ริหารฯ 
 

นายเกษมสันต ์  สาแม  เรียน  ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน 

นายกเทศมนตรีฯ                    กระผม นายเกษมสันต์   สาแม   นายกเทศมนตรีเมอืงสะเตงนอก  ดว้ย  

                                         กองการศกึษา  มคีวามประสงค์ขออนุมัตแิก้ไขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจง 

                                         งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  โครงการก่อสร้าง   

  สกอร์บอร์ดสนามวอลเลย์บอล สนามกีฬา  หมู่ที่  8  ดังนี้ 

   ข้อความเดิม  “ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ  

 งานกีฬาและนันทนาการ ประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง

สาธารณูปการโครงการก่อสร้างสกอร์บอร์ดสนามวอลเลย์บอล สนาม

กีฬา  หมู่ที่   8 จ านวนเงิน  10,000  บาท  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม

โครงการก่อสร้างสกอร์บอร์ดสนามวอลเลย์บอล สนามกีฬา หมู่ที่ 8  

ตั้งจ่ายจากเงนิรายได้  ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 -2564) 

เพิ่มเติมคร้ังที่  3  หน้า 38  ข้อ 5”    

   ข้อความใหม่  “แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ  

งานกีฬาและนันทนาการ ประเภทค่าที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง 

/สาธารณูปการ โครงการ... 
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สาธารณูปการ โครงการก่อสร้างสกอร์บอร์ดสนามวอลเลย์บอล สนาม

กีฬา  หมู่ที่  8 จ านวน  10,000  บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ 

ก่อสร้างสกอร์บอร์ดสนามวอลเลย์บอล สนามกีฬา  หมู่ที่  8 ขนาด

กว้าง  2.50  เมตร x 2.75  เมตร  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏใน

แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมคร้ังที่  3 หน้า 38  ข้อ 5”   
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์    สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีขอ้อภปิราย ญัตติขอ้ 5.9.4  โปรดยกมอื

ประธานสภาเทศบาลฯ  ไม่ม ี ต่อไปจะถามมตทิี่ประชุมฯ ว่า เห็นชอบอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง 

ค าชี้แจงงบประมาณรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  โครงการ

ก่อสร้างสกอร์บอร์ดสนามวอลเลย์บอล สนามกีฬา  หมู่ที่  8  หน่วยงาน 

กองการศึกษา หรอืไม่  ก่อนที่จะลงมติ  ขอให้เลขานุการสภาฯ ได้นับองค์

ประชุมตามข้อบังคับการประชุมสภาฯ ข้อ 76 ก่อน เชิญเลขานุการสภาฯ    
 

นายมาหะมะรอสีดี   อุชะมิ องค์ประชุมครบ ต่อไปจะขอมตทิี่ประชุมสภาฯ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  

เลขานุการสภาเทศบาลฯ   ท่านใด อนุมัตเิห็นชอบให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการก่อสร้างสกอร์บอร์ดสนาม

วอลเลย์บอล สนามกีฬา  หมู่ที่  8  หน่วยงาน กองการศึกษา โปรดยกมือ  

สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใด ไม่อนุมัติเห็นชอบให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง   

ค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายฯ รายการดังกล่าว โปรดยกมอื 

มติท่ีประชุม                        -อนุมัติเห็นชอบ  จ านวน        13      เสียง 

-ไม่อนุมัติเห็นชอบ  จ านวน          -  เสียง 

    -งดออกเสียง   จ านวน          1 เสียง 
 

เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติ  อนุมัติเห็นชอบให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง    

ค าชี้แจงงบประมาณรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  โครงการ

ก่อสร้างสกอร์บอร์ดสนามวอลเลย์บอล สนามกีฬา  หมู่ที่  8  หน่วยงาน 

กองการศกึษา 
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ ์   5.9.5  โครงการก่อสร้างศาลาท่ีพักประจ ากูโบร์ (แบบเคลื่อนท่ี)    

ประธานสภาเทศบาลฯ  เชญิผูบ้ริหารฯ 

นายเกษมสันต ์  สาแม  เรียน  ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน 

นายกเทศมนตรีฯ                    กระผม นายเกษมสันต์   สาแม   นายกเทศมนตรีเมอืงสะเตงนอก  ดว้ย  

                                         กองการศกึษา  มคีวามประสงค์ขออนุมัตแิก้ไขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจง 
 

/งบประมาณรายจ่าย… 
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                                         งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  โครงการก่อสร้าง 

 ศาลาที่พักประจ ากูโบร์ (แบบเคลื่อนที่) ดังนี้ 

   ข้อความเดิม  “ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ   

 งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น  งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอยประเภท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด

อื่นๆ โครงการก่อสร้างศาลาที่พักประจ ากูโบร์ (แบบเคลื่อนที่)   จ านวน  

180,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในโครงการก่อสร้าง

ศาลาที่พักประจ ากูโบร์ (แบบเคลื่อนที่) และอื่น ๆที่เข้าประเภท

รายจ่ายน้ี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 

2561 -2564) เพิ่มเติมฉบับที่  3  หน้า 42  ข้อ 2”   
 

   ข้อความใหม่  “แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ  

งานศาสนาและ วัฒนธรรมท้องถิ่น งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอยประเภท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เขา้ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น 

โครงการก่อสร้างศาลากูโบร์ (แบบเคลื่อนที่) จ านวน  180,000  บาท  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในโครงการก่อสร้างศาลาที่พักประจ า 

กูโบร์ (แบบเคลื่อนท่ี) และอื่น ๆที่เข้าประเภทรายจ่ายน้ี ขนาดกว้าง  

3.00  เมตร x ยาว  4.00  เมตร x สูง  4.00  เมตร  ตั้งจ่ายจากเงนิ

รายได้  ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 -2564) เพิ่มเติมฉบบั 

ที่  3  หน้า 42  ข้อ 2”  
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์    สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีขอ้อภปิราย ญัตติขอ้ 5.9.5  โปรดยกมอื

ประธานสภาเทศบาลฯ  ไม่ม ี ต่อไปจะถามมตทิี่ประชุมฯ ว่า เห็นชอบอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง 

ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการ

ก่อสร้างศาลาที่พักประจ ากูโบร์ (แบบเคลื่อนที่)  หนว่ยงาน กองการศกึษา 

หรือไม่  ก่อนที่จะลงมติ  ขอให้เลขานุการสภาฯ ได้นับองค์ประชุมตาม

ข้อบังคับการประชุมสภาฯ ข้อ 76 ก่อน เชิญเลขานุการสภาฯ    
 

นายมาหะมะรอสีดี   อุชะมิ องค์ประชุมครบ ต่อไปจะขอมตทิี่ประชุมสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ  

เลขานุการสภาเทศบาลฯ   ท่านใด อนุมัตเิห็นชอบให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการก่อสร้างศาลาที่พักประจ ากูโบร์ 

(แบบเคลื่อนที่)  หน่วยงาน กองการศึกษา   โปรดยกมือ  สมาชิกสภา

เทศบาลฯ  ท่านใด ไม่อนุมัติ เห็นชอบให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง

งบประมาณรายจ่ายฯ รายการดังกล่าว โปรดยกมอื 

/มตทิี่ประชุม... 
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มติท่ีประชุม                        -อนุมัติเห็นชอบ  จ านวน        13      เสียง 

                                        -ไม่อนุมัติเห็นชอบ  จ านวน          -  เสียง 

    -งดออกเสียง   จ านวน          1 เสียง 

เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมต ิ อนุมัตเิห็นชอบให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง    

ค าช้ีแจงงบประมาณรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  โครงการ

ก่อสร้างศาลาที่พักประจ ากูโบร์ (แบบเคลื่อนที่) หนว่ยงาน กองการศกึษา   
 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ 5.9.6 ขออ นุมั ติ โอน เพิ่ ม เงิน งบประมาณ รายจ่ าย  ประจ าปี

ประธานสภาเทสบาลฯ  งบประมาณ  พ.ศ. 2562  โครงการก่อสร้างสกอร์บอร์ดในโรงยิม     

    เนเซี่ยม สนามกีฬา  หมู่ที่  8  จ านวน  8,500  บาท   

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 

3) พ.ศ. 2543 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ     

ข้อ 27  เชญิผูบ้ริหารฯ  
 

นายเกษมสันต ์  สาแม   เรียน  ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน 

นายกเทศมนตรีฯ                   กระผม นายเกษมสันต์   สาแม   นายกเทศมนตรีเมอืงสะเตงนอก  ด้วย 

กองการศึกษา  ขออนุมัติโอนเพิ่มเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562  โครงการก่อสร้างสกอร์บอร์ดในโรงยิมเนเซี่ยม 

สนามกีฬา  หมู่ที่  8  จ านวน  8,500  บาท  ดังนี้  

   โอนลด  จากแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

   งานกีฬาและนันทนาการ งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่าย 

 เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น 

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกับองค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่นและหนว่ยงานอื่น ดังนี้  

     -งบประมาณที่อนุมัติ  จ านวน     70,000    บาท 

     -งบประมาณก่อนโอน  จ านวน     70,000    บาท 

     -จ านวนเงินที่โอนลด  จ านวน       8,500    บาท 

     -จ านวนเงินหลังโอน  จ านวน      61,500    บาท 

   โอนเพิ่ม  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ  งาน 

 กีฬาและนันทนาการ ประเภทค่าที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง ค่าก่อสร้างสิ่ง

สาธารณูปการ โครงการก่อสร้างสกอร์บอร์ดสนามวอลเลย์บอล สนาม

กีฬา  หมู่ที่  8   จ านวนเงนิ  8,500  บาท  ดังนี้ 
/-งบประมาณที่อนุมัติ… 
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     -งบประมาณที่อนุมัติ  จ านวน       5,000    บาท 

     -งบประมาณก่อนโอน  จ านวน       5,000    บาท 

     -จ านวนเงินที่โอนเพิ่ม  จ านวน       8,500    บาท 

-จ านวนเงินหลังโอน           จ านวน      13,500    บาท 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์    สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีขอ้อภปิราย ญัตติขอ้ 5.9.6  โปรดยกมอื

ประธานสภาเทศบาลฯ  ไม่ม ีต่อไปจะถามมตทิี่ประชุมฯ ว่า เห็นชอบอนุมัติโอนเพิ่มเงินงบประมาณ 

รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  โครงการก่อสร้างสกอร์บอร์ด

ในโรงยิมเนเซี่ยม สนามกีฬา  หมู่ที่  8  จ านวน  8,500  บาท  หน่วยงาน 

กองการศึกษา หรอืไม่  ก่อนที่จะลงมติ  ขอให้เลขานุการสภาฯ ได้นับองค์

ประชุมตามข้อบังคับการประชุมสภาฯ ข้อ 76 ก่อน เชิญเลขานุการสภาฯ    
 

นายมาหะมะรอสีดี   อุชะมิ องค์ประชุมครบ ต่อไปจะขอมติที่ประชุมสภาฯ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

เลขานุการสภาเทศบาลฯ   ท่านใด อนุมัติเห็นชอบให้โอนเพิ่มเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562  โครงการก่อสร้างสกอร์บอร์ดในโรงยิมเนเซี่ยม 

สนามกีฬา  หมู่ที่  8  จ านวน  8,500  บาท  หน่วยงาน กองการศึกษา

โปรดยกมือ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใด  ไม่อนุมัติเห็นชอบให้โอนเพิ่ม

เงินงบประมาณรายจ่ายฯ รายการดังกล่าว โปรดยกมอื 

มติท่ีประชุม                        -อนุมัติเห็นชอบ  จ านวน        12      เสียง 

-ไม่อนุมัติเห็นชอบ  จ านวน          -  เสียง 

    -งดออกเสียง   จ านวน          1 เสียง 

เป็ นอั นว่ า  ที่ ป ระชุมมีมติ  อนุ มั ติ เห็ นชอบ ให้ โอน เพิ่ ม เงิน

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  โครงการก่อสร้าง

สกอร์บอร์ดในโรงยิมเนเซี่ยม สนามกีฬา  หมู่ที่  8  จ านวน  8,500  บาท  

หนว่ยงาน กองการศกึษา 
 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ 5.10  ญัตติ  เพื่อพิจารณาขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง

ประธานสภาเทศบาลฯ  งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  ประเภท 

ครุภัณฑ์ส านักงาน  รายการ ลิ้นชักเก็บเงิน   หน่วยงาน กองคลัง 

(เอกสารที่  9 )  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการ

งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และแก้ไขเพิ่มเตมิ 

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

งบประมาณ ข้อ 29  เชิญผู้บริหารฯ 

/ นายเกษมสันต ์  สาแม… 
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นายเกษมสันต ์  สาแม  เรียน  ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน 

นายกเทศมนตรีฯ                    กระผม นายเกษมสันต์   สาแม   นายกเทศมนตรีเมอืงสะเตงนอก  ขอให้ 

                                         กองคลัง ได้ชีแ้จงแทน 
 

นางมยุรา   นันทะไสย  เรียน  ท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภา  

หัวหนา้ฝา่ยบริหารงานคลัง เทศบาลฯที่ เคารพ ทุกท่าน ดิฉัน นางมยุรา   นันทะไสย  หัวหนา้ฝา่ย 

บริหารงานคลัง ขอชี้แจงแทนผู้อ านวยการกองคลัง  ตามที่ สภาเทศบาล

เมืองสะเตงนอก  ได้อนุมัติเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 

2562  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง  งบลงทุน  หมวดค่า

ครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน ลิ้นชักเก็บเงนิ  จ านวน  1  ตัว ๆ ละ

10,000  บาท  กองคลัง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2562  ดังนี้ 

  ข้อความเดิม “เพื่อจา่ยเป็นค่าจัดซื้อลิน้ชักเก็บเงิน จ านวน  1  ตัว 

ตัวละ  10,000  บาท  จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น หรือราคาที่ซื้อได้อย่าง

ประหยัด ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 3  

หนา้ 55  ข้อ 4” 

  ข้อความใหม่ “เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อลิน้ชักเก็บเงิน จ านวน  2 ตัว 

เป็นเงิน 10,000  บาท  จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น หรือราคาที่ซื้อได้อย่าง

ประหยัด ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 3  

หนา้ 55  ข้อ 4” 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์    สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีข้ออภิปราย ญัตติข้อ 5.10  โปรดยกมือ

ประธานสภาเทศบาลฯ  ไม่ม ี ต่อไปจะถามมตทิี่ประชุมฯ ว่า  เห็นชอบอนุมัตใิห้แก้ไขเปลี่ยนแปลง 

ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประเภท

ครุภัณฑ์ส านักงาน รายการลิ้นชักเก็บเงิน  หน่วยงาน กองคลัง หรือไม่  

ก่อนที่จะลงมติ  ขอให้เลขานุการสภาฯ ได้นับองค์ประชุมตามข้อบังคับ

การประชุมสภาฯ ข้อ 76 ก่อน เชิญเลขานุการสภาฯ    
 

นายมาหะมะรอสีดี   อุชะมิ องค์ประชุมครบ ต่อไปจะขอมตทิี่ประชุมสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ  

เลขานุการสภาเทศบาลฯ   ท่านใด อนุมัตเิห็นชอบให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประเภทครุภัณฑส์ านักงาน รายการ

ลิน้ชักเก็บเงิน  หน่วยงาน กองคลัง   โปรดยกมอื  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  

ท่านใด ไม่อนุมัตเิห็นชอบให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณ

รายจ่ายฯ รายการดังกล่าว โปรดยกมอื 

/มตทิี่ประชุม... 
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มติท่ีประชุม                        -อนุมัติเห็นชอบ  จ านวน        13      เสียง 

-ไม่อนุมัติเห็นชอบ  จ านวน          -  เสียง 

    -งดออกเสียง   จ านวน          1 เสียง 

เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติ  อนุมัตเิห็นชอบให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง    

ค าช้ีแจงงบประมาณรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ประเภท 

ครุภัณฑส์ านักงาน  รายการลิน้ชักเก็บเงิน  หนว่ยงาน กองคลัง    

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์    5.11  ญัตติ  เพื่อพิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย

ประธานสภาเทศบาลฯ             ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   

                                        โครงการจัดซื้อรถ บรรทุกขยะ  เป็นเงนิ  2,384,700  บาท           

                                        หนว่ยงาน สาธารณสุข (เอกสารที่ 10 ) 

                                  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ 

   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ  

 3) พ.ศ. 2543 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ  

 27  เชญิผูบ้ริหารฯ  
 

นายเกษมสันต ์  สาแม  เรียน  ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน 

นายกเทศมนตรีฯ                    กระผม นายเกษมสันต์   สาแม   นายกเทศมนตรีเมอืงสะเตงนอก  ขอให้ 

                                         นายศราวุธ อับดุลกาเดร์   ยานยา  รองนายกเทศมนตร ีได้ชีแ้จงแทน 
 

นายศราวุธ อับดุลกาเดร์  ยานยา  เรียน  ท่านประธานสภาฯ  คณะผูบ้ริหารฯ  และสมาชิกสภาเทศบาลฯ 

รองนายกเทศมนตรฯี      ผูท้รงเกียรติ ทุกท่าน  กระผม นายศราวุธ อับดุลกาเดร์   ยานยา   

รองนายกเทศมนตรเีมืองสะเตงนอก  จากญัตติ 5.11  เพื่อพิจารณาขอ

อนุมัตโิอนเงนิงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  

เพื่อไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่  โครงการจัดซือ้รถบรรทุกขยะ  เป็นเงนิ  

2,384,700  บาท นั้น   เนื่องจากว่า  

1.คณะผู้บริหารฯ ได้เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการยุทธศาสตร์

ระดับจังหวัดก็ได้รับเรื่องจากคณะกรรมการฯ ที่รว่มประชุมให้แก้ไขปัญหา 

เรื่อง การจัดเก็บขยะในต าบลสะเตงนอก 

2. คณะผูบ้ริหารฯ ได้รว่มประชุมกับคณะกรรมาการสภาสันติสุข

ต าบลสะเตงนอก  โดยมีท่านการมิ  กรียอ   ก านันต าบลสะเตงนอก เป็น

ประธาน ได้มวีาระในการประชุมที่ผา่นมาให้ เทศบาลเมอืงสะเตงนอก เร่ง  

ด าเนนิการแก้ไขปัญหาขยะในต าบลสะเตงนอก อย่างเร่งดว่น  ทางคณะ

ผูบ้ริหารฯ ได้น าเรียนชีแ้จงต่อที่ประชุมสภาสันติสุขฯ เนื่องจากว่า ทาง 

/เทศบาลเมอืงสะเตงนอก... 
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เทศบาลเมืองสะเตงนอก  ณ  วันนี้  เรามีรถขยะไม่เพียงพอ บวกกับ

งบประมาณที่เราไม่สามารถไปจัดสรร  เพื่อซื้อรถขยะได้ตามจ านวนที่

ต้องการ  ปัจจุบันนี้เรามีรถขยะอยู่ จ านวน  9  คัน  เรามีพืน้ที่ที่รับผิดชอบ  

13 หมู่บ้าน ซึ่งเป็นพื้นที่ที่กว้าง และปัจจุบันมีรถขยะที่ใช้ได้เพียง  6  คัน 

เนื่องจากว่า บางคันเสื่อมสภาพไปตามอายุการใช้งาน  บางคันระบบเบรค

เสียบ้าง บางคันระบบไฮโคริกเสียบ้าง เนื่องจากมีการใช้งานอยู่ทุกวัน บาง

คันใช้งานวันละ 2-3 รอบ เพื่อที่จะแก้ปัญหาในเรื่องของขยะ 

3. ปัญหาก็คือเรามีขยะที่ไม่ได้อยู่ในความรับผดิชอบ ของเทศบาล

เมืองสะเตงนอก แต่มีบุคคลที่เราไม่ทราบว่ามาจากไหน เอาขยะมากองใน

พืน้ที่สะเตงนอก เป็นจ านวนมาก 

ดังนี้ ก็เลยมีความจ าเป็น รับเรื่องจากที่ประชุม  แล้วมาคุยกับ

คณะผูบ้ริหารฯ แล้วมาเช็ครายละเอียดงบประมาณที่เรามีอยู่  เลยมีความ

จ าเป็นต้องเสนอสภาฯ ในวันนี้  เพื่อแก้ปัญหาการจัดเก็บขยะของเทศบาล

เมืองสะเตงนอก เลยจ าเป็นจะต้องหางบประมาณว่า ส่วนไหนที่พอจะยืม

มาใช้ได้บ้าง ก็ยืมมาใช้ก่อน พอเรามีเม็ดเงินตัวไหนที่สามารถใช้ได้ ก็จะเร่ง

รีบให้งบประมาณกลับไปสู่โครงการฯ เดิมให้ได้ ซึ่งวันนี้ เรามีความจ าเป็น

ที่จะต้องซื้อรถขยะ  จ านวน  1  คัน  ซึ่งวงเงินที่ตั้งไว้ ก็ไม่สูงเท่าไหร่  แต่

ว่า มันมีความส าคัญมาก เนื่องจากว่า ตอนนี้การจัดเก็บขยะของเราก็เริ่ม

จะเป็นระบบดีขึ้น สังเกตจากในแต่ละพื้นที่ เรื่องข้อร้องเรียนลดน้อยลง 

และทาง ศอ.บต. เองก็ได้มีการพูดคุยเป็นการส่วนตัว ว่า 2-3 เดือนที่ผ่าน

มา การร้องเรียนเรื่องปัญหาขยะลดน้อยลง  แต่ก็ยังมีปัญหาที่ เราต้องเร่ง

รีบโดยเฉพาะในเรื่องของรถขยะ ที่มีความจ าเป็นต้องรีบด าเนินการ จึงขอ

อนุญาตท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ขอโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  จาก

กองช่าง จ านวน  3  โครงการ  เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ของกอง

สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ดังตอ่ไปนี ้

โอนลด  จากงบประมาณในส่วนงานของกองช่าง  งานไฟฟ้าและ

ถนน  งบลงทุน  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง  ดังนี้                           

-โครงการก่อสร้างคูระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยนิบงบารู 10  หมู่

ที่ 7        

 -งบประมาณที่อนุมัติ  จ านวน     759,000    บาท

 -งบประมาณก่อนโอน  จ านวน     795,000    บาท

 -จ านวนเงินที่โอนลด  จ านวน     795,000    บาท 
 

/-จ านวนเงินหลังโอน… 
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     -จ านวนเงินหลังโอน  จ านวน         0,00     บาท 

-โครงการก่อสร้างคูระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยยิโภชนา  หมูท่ี่ 11  

-งบประมาณที่อนุมัติ  จ านวน    1,357,000    บาท 

     -งบประมาณก่อนโอน  จ านวน    1,357,000    บาท 

     -จ านวนเงินที่โอนลด  จ านวน    1,357,000    บาท 

     -จ านวนเงินหลังโอน  จ านวน           0,00     บาท 

    -โครงการก่อสร้างคูระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเบอร์เส้ง 4 หมู่ที ่1  

-งบประมาณที่อนุมัติ  จ านวน     268,700    บาท 

     -งบประมาณก่อนโอน  จ านวน     268,700    บาท 

     -จ านวนเงินที่โอนลด  จ านวน     238,700    บาท 

     -จ านวนเงินหลังโอน  จ านวน         0,00     บาท 

    รวมโอนลด เป็นเงนิทั้งสิ้น   2,384,700  บาท 
 

โอนเพิ่ม   ในแผนงานสาธารณสุข  งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง

ปฏิกูล  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและ

ขนส่ง  ค่าจัดซื้อรถบรรทุกขยะ จ านวน  1  คัน  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  

จ านวนเงิน  2,384,700  บาท  ดังนี้ 

     -งบประมาณที่อนุมัติ  จ านวน           0.00    บาท 

     -งบประมาณก่อนโอน  จ านวน           0.00    บาท 

     -จ านวนเงินที่โอนเพิ่ม  จ านวน     2,384,700   บาท 

-จ านวนเงินหลังโอน           จ านวน     2,384,700   บาท 
 

เพื่อไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   ค่าจัดซือ้รถบรรทุกขยะ จ านวน  1  คัน  

เป็นเงิน  2,384,700  บาท ตั้งจ่ายจากเงนิรายได้  ปรากฏในแผนพัฒนาสี่

ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 206  ข้อ 15  ซึ่งเป็นรถบรรทุกขยะที่ไม่ปรากฏ

ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  เพื่อความเหมาะสมกับพื้นที่ถนนที่ เป็น

ตรอกซอย  ดังนี้ 

 -เป็นรถบรรทุกขยะแบบอัดท้ายขนาดความจุไม่นอ้ยกว่า   

            6 ลูกบาศก์เมตร 

 -น้ าหนักรถรวมน้ าหนักบรรทุก (G.V.W) ไม่นอ้ยกว่า  6,500  

            กิโลกรัม 

 -ตัวถังท าดว้ยเหล็กหนาไม่น้อยกว่า 3 มลิลิเมตร  พื้นหนาไม่น้อย 

            กว่า 4.50  มลิลิเมตร 
/-ชุดอัดท้ายท างาน… 
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 -ชุดอัดท้ายท างานด้วยระบบไฮโดรลิก สามารถผลิตแรงดันสูงสุด 

            ไม่น้อยกว่า  2,500  ปอนด์ตอ่ตารางนิ้ว 

 -มีโคมไฟสัญญาณวับวาบสีเหลือง  1  ดวง 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์    สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีขอ้อภปิราย ญัตติขอ้ 5.11  โปรดยกมอื

ประธานสภาเทศบาลฯ  เชญิ จ่าสิบเอก วรดร   รอดทุกข์  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
 

จา่สิบเอก วรดร   รอดทุกข์ เรียน  ท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภา  

สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ 2 เทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผม จ่าสิบเอก วรดร  รอดทุกข์ 

สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขตที่ 2  เรื่องปัญหาขยะนี้ เป็นปัญหาโลกแตก  

เพราะนครยะลา เป็นเมืองที่สะอาดจริง ๆ ผมได้ติดตาม ซึ่งได้รับรางวัล 

10 ล้าน สะเตงนอกก็เป็นส่วนหนึ่งของยะลา ของเทศบาลฯ เรารางวัลอย่า

ไปคิด แค่ให้สะอาดก็พอ ปัญหาของชาวบ้าน ตั้งแต่ก่อนที่ผมเข้ามาใน 

สภาฯ แห่งนี้  ขยะเยอะมาก  ผู้คนแออัดเหมือนป่าล้อมเมอืง  ชาวบ้านเข้า

มาในเมือง พ่อค้า แม่ค้าก็เยอะ แออัดมาก ไม่ว่าในตรอก ในซอย หรือ

ถนนใหญ่ พ่อค้า แม่ค้าเยอะ คนซื้อเยอะ ขยะก็เยอะตาม เป็นปัญหาขยะที่

ต้องแก้  ไปตามซอย ท่าน สท.ขยะก็ล้นเมื่อไหร่รถจะมาเก็บ ผมบอกว่า 

เก็บแล้วครับ พอเขต 2 หมู่ 10  ตกลงขอวันศุกร์ได้มั้ย  ปัญหาขยะแก้มา

ได้ส่วนหนึ่งแต่ยังไม่ดีเท่าที่ควร  กระผม ขอถามประธานสภาฯ ว่า ถ้า

อนุมัติเพิ่มรถขยะอีกคัน ขยะจะแก้ปัญหาขยะได้ดีกี่เปอร์เซ็น งบประมาณ  

2  ล้านกว่าบาท  ถ้าเหมาะและคุ้ม  ขอให้พัฒนายิ่งขึ้นไป รถพร้อม  

คนขับพร้อม พนักงานเก็บพร้อม ขอให้วางระเบียบคนขับ ขอให้พนักงาน

เก็บขยะหมดก่อนที่จะออกรถ  และขอให้เก็บทุกวันได้ไหม ถ้าวันศุกร์ขอ 

วันเสาร์ขอเป็นเก็บ 2  เที่ยวได้มั้ย เพราะขยะมันล้นจริง ๆ  ถ้าได้รถเพิ่มมา

อีกคันเทศบาลฯ ทั้ง 13 หมู่บ้าน น่าจะเจริญหูเจริญตาขึ้น รู้ว่าบางที

ชาวบ้านไม่รู้ที่ไหนเอาขยะมาทิ้ง เขาก็ไม่มีที่ไป และตรงไหนเป็นที่โสโครก 

ขอให้ซื้อพลั่วติดรถขยะได้มั้ย และสงสารพนักงานต้องเก็บขยะที่ไม่

เหมาะสม เช่น ผ้าอนามัย  สิ่งปฏิกูลที่ไม่เหมาะกับมุสลิม จะได้ใช้พลั่วตัก 

เป็นข้อเสนอของผม ผ่านมา หลาย ๆที่ คนเยอะ แม่ค้าเยอะ ขยะเยอะ ดู

เทศบาลนครยะลาเป็นตัวอย่าง สะเตงนอกเราสมัยพัฒนาแยกออกจาก

เทศบาลนครยะลา  ยิ่งมุมหน้าพาณิชย์ป่ายาง  เช้ามาขยะมากองเยอะ

มาก  ถ้ารถขยะมาเก็บช้า ขยะล้นเพ่นพล่าน หมาก็คุ้ยเขี่ย ยุ่งยากกับคนที่

ผ่านไปผ่านมา  ถ้าวันนี้ผ่านอนุมัติจากสภาฯ ขอให้ขยะทุกที่  ทุกซอย 

ต าบลสะเตงนอก ขอให้สะอาดยิ่ง ๆ ขึ้นไป ขอบคุณมากครับ  
                                                                                                /นายอับดุลอาซิซ  หะยปิียวงศ์... 



-37- 
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์    สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีขอ้อภปิราย ญัตติขอ้ 5.11  โปรดยกมอื

ประธานสภาเทศบาลฯ  เชญิ นายอับดุลเลาะ   กาซอ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 3 
 

นายอับดุลเลาะ   กาซอ   เรียน  ท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภา  

สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ 3 เทศบาลฯ ผู้ทรง เกียรติ ทุกท่าน  กระผม นายอับดุลเลาะ   กาซอ  

สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขตที่ 3 ตามที่รองนายกเทศมนตรี เสนอจะ

ซื้อรถขยะ กระผมก็เห็นด้วย  แตใ่นส่วนที่ไปตัดโครงการฯ ของหมู่ที่ 7  

 จ านวน 7 แสนกว่าบาท เนื่องจากซอยนี้จะมีน้ าตลอดทั้งวัน เพราะจะมี

ร้านซักผ้าหยอดเหรียญ  10 กว่าเครื่อง ซอยนี้กระผมไม่อยากให้ตัดเพราะ

หน้าปากซอยนั้นจะมีบ้านคนพิการอยู่ ชื่อ นายอิบรอเฮง  มีนา เวลาหน้า

ฝนน้ าจะเข้าบ้านของเขา ก็ไม่อยากให้ตัด ถ้าเป็นไปได้ ให้ไปตัดทางอื่น 

อยากเรียนให้ผู้บริหารฯ คิดก่อนครับ เพราะซอยนีจ้ะมีน้ าตลอดทั้งวัน  ถ้า

เป็น ไปได้ ให้ไปคุยกับเจ้าของเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญให้แก้ไข ขอบคุณ

มากครับ 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์    สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีขอ้อภปิราย ญัตติขอ้ 5.11  โปรดยกมอื

ประธานสภาเทศบาลฯ  เชญิ นายอับดุลนาเซร์   ฮะ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
 

นายอับดุลนาเซร์   ฮะ    เรียน  ท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภา  

สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ 1 เทศบาลฯ  ผู้ท รง เกีย รติ ทุกท่าน  กระผม  นายอับดุลนาเซร์   ฮะ

สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขตที่ 1  ท่านประธานสภาฯ ครับ เมื่อสักครู่

ท่านอับดุล เลาะ  กาซอ ได้พูดถึงการปรับลดงบประมาณ หรือ

ให้โ อ นม า ในก ารจัด ซื ้อ รถ ข ย ะ  ก ระผมอย าก สอบถ ามคณ ะ

ผู้บริหารฯ ว่า   ในการโอนเงินงบประมาณ โครงการฯจากกอง

ช่าง จ านวน 3 โครงการ มีหมู่ที่  7 หมู่ที่  11 หมู่ที่  1  ซึ่งหมู่ที่  

1 1  เป ็น พื ้น ที ่ข อ งก ร ะผมด้ว ย   อ ย ากท ราบ ว่า  เมื ่อ เ ร า โอ น

งบประมาณไปแล้ว ถามว่า โครงการ 2-3 โครงการนี้  ยังมีอยู่

อีกหรือไม่ เราสามารถหางบประมาณมาทดแทนได้หรือไม่ หรือ

ว่า โอนไปแล้วโครงการฯหายไปเลย  กระผมไม่เห็นด้วย  แต่ถ้า

หากโครงการนี้ยังอยู่คงเดิม และเมื่อมีงบประมาณสามารถโอน

กลับไปได้ กระผมเห็นด้วย  เพราะการจัดซื้อรถขยะนี้ กระผมก็เห็นว่า

เป็นปัญหาเร่งด่วน  ปัญหาขยะนี้  ไม่ใช้ แถวหมู่ 10  อย่างเดียว แถวหมู่ 6  

ก็เช่นกัน ไม่ว่า แถวมาลายูบางกอก หรือหมู่ไหนก็เดือดร้อนเรื่องขยะ

เชน่กัน ขอบคุณครับ 

/นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์...  
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นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์    เชญิ นายศราวุธ อับดุลกาเดร์   ยานยา  รองนายกเทศมนตรี   ได้ชีแ้จง 

ประธานสภาเทศบาลฯ  เพิ่มเติม 
 

นายศราวุธ อับดุลกาเดร์  ยานยา  เรียน  ท่านประธานสภาฯ  คณะผูบ้ริหารฯ  และสมาชิกสภาเทศบาลฯ 

รองนายกเทศมนตรฯี      ผูท้รงเกียรติ ทุกท่าน  กระผม นายศราวุธ อับดุลกาเดร์   ยานยา   

รองนายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก  ตามที่ท่านสมาชิกสภาฯ เสนอนั้น

เป็นสิ่งที่ดีมาก ๆ เลย  จากที่ได้น าเรียนข้างตน้ ขณะนี ้เรื่องปัญหาขยะเป็น

ปัญหาอันดับที่ 1  ตามมาด้วยถนนเป็นหลุม เป็นบ่อ จากที่กระผมน าเรียน 

จากเวทีการประชุมคณะกรรมการระดับจังหวัด  ระดับอ าเภอก็ดี  ก็ยัง

มุ่งเน้นให้เทศบาลเมืองสะเตงนอก ได้แก้ไขปัญหาเรื่องขยะให้มากที่สุด 

กระผมได้น าเรียนว่า จ านวนรถขยะ จ านวนคนงานยังไม่เพียงพอ  ซึ่งในแต่

ละปีเราสามารถจัดซื้อได้อย่างมากปีละ 1 คัน หรือ 2  คัน ที่เราได้รับ

อุดหนุนมา แต่เมื่อปีนี้มีรถขยะช ารุดเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน

พอสมควร จ าเป็นต้องหาทดแทนเร่งด่วน  ก็ไม่ได้ละเลย ขยะตามที่ ท่าน 

สท.วรดร  ได้เน้นย้ าให้ผู้บริหารฯ พยายามให้คนงานสามารถเก็บขยะได้

เต็มที่  ปัจจัยที่ท าให้เก็บไม่หมด  เนื่องจากว่า มีรถอยู่ 2 คัน ที่สภาพรถ

ภายนอกยังดีใช้ได้อยู่  แต่ภายในพื้นถังขยะด้านล่างผุ เมื่อใส่ขยะเกิน

ปริมาณที่เก็บได้ ขยะก็จะล้นออกมา เมื่อเคลื่อนที่ท าให้ขยะล่วงลงมาท า

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 ถ้าเป็นไปได้ไม่อยากใหต้ัดโครงการในพื้นที่ น าเรียน

ว่าโครงการฯ ยังคงอยู่เหมือนเดิม สามารถท าได้เหมือนเดิม เพียงแต่โยก

งบประมาณไปใช้เป็นการช่ัวคราว  เมื่อมีงบประมาณก็ค่อยโอนทดแทน

กลับไป จ านวนเท่าเดิม เพื่อให้สามารถด าเนินการได้ เนื่องจากรถขยะเรา

ไม่มีงบประมาณ แต่มีในแผน  ไม่ได้ตัดโครงการเพียงแต่ โยกมาช่วยกอง

สาธารณสุขก่อน ภายในปี 2562 เราก็ด าเนินไปตามแผน ทั้งโครงการทั้ง 

3  โครงการนี ้และโครงการอื่น ๆ ตามเทศบัญญัติฯ 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์    สมาชิกสภาฯ ท่านใด มีขอ้อภปิราย หรอืเสนอแนะ ในญัตติขอ้ 5.11 โปรด

ประธานสภาเทศบาลฯ  ยกมอื  เมื่อไม่มี กระผมอยากเสนอความคิดเห็น โครงการ  3  โครงการ  
 

/ที่อยู่ในการปรับลด… 
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ที่อยู่ในการปรับลดโดยเฉพาะหมู่ที่  11  กระผมมีความคิดเห็น ตามที่รอง

นายกเทศมนตร ีได้กล่าวมาว่า รถขยะมีจ านวน 9  คัน ผมอยากใหอ้ยู่ที่วิธี

บริหารจัดการ  เขตละ 3 คัน น่าจะเพียงพอ  เพื่อปรับการท างานของ

เจ้าหน้าที่ จากที่ผมสังเกตบางทีเก็บขยะบางแห่งเป็นช่ัวโมง ไม่ใช้เก็บ

เฉพาะขยะ กระดาษ และขวดที่จะน าไปขายก็จัดให้เรียบร้อย ตรงนั้น

เสียเวลา และจุดนี้หมู่ที่ 11 โดยเฉพาะซอยยิโภชนา รอยต่อเขตเทศบาล

นครยะลา ทุกคนก็ทราบอยู่แล้ว ว่าในส่วนของเทศบาลนครยะลา สภาพ

ถนนถือว่า โอเค  พอมาเทศบาลเมืองสะเตงนอก เป็นหลุม เป็นบ่อ 

โดยเฉพาะจุดนี้เป็นแหล่งภาษีของประชาชน เพราะว่า อยู่ติดกับการจะซื้อ

จะจ่ายผลไม้ทุกปี ถ้าคิดเป็นเงินเป็นหลาย ๆ ล้าน อยากจะฝากสมาขิก 

ทุกท่าน ช่วยไตร่ตรอง อันไหนส าคัญกว่า ถ้าว่า งบประมาณไม่มี  ปีหน้า 

ผมคิดว่าหมู่ที่ 11 คงไม่มีโอกาสแล้ว เพราะไม่กี่วันเราก็ทราบข่าวแล้ว ถ้า

เที่ยวหน้าคงล าบาก งบประมาณ  1,357,000  บาท อยากให้สมาชิกสภาฯ 

ได้ไตร่ตรอง โดยเฉพาะหมู่ที่ 1  หมู่ที่ 7  หมู่ที่  11  ในส่วนของกระผมคิด

ว่า เร่งรัดเจ้าหน้าที่เก็บขยะดีกว่าซื้อรถขยะ ในส่วนของกระผมมีเท่านี้

สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีข้ออภิปราย ญัตติข้อ 5.11  โปรดยกมือ 

ไม่มี  ต่อไปจะถามมติที่ประชุมฯว่า เห็นชอบอนุมัติให้โอนงบประมาณตั้ง

จ่ายเป็นรายการใหม่  ค่าจัดซื้อรถบรรทุกขยะ จ านวน  1  คัน  เป็นเงิน  

2,384,700 บาท  หน่วยงาน สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  หรอืไม่  ก่อนที่

จะลงมติ  ขอให้เลขานุการสภาฯ  ได้นับองค์ประชุมตามข้อบังคับการ

ประชุมสภาฯ ข้อ 76 ก่อน   เชญิเลขานุการสภาฯ    
 

นายมาหะมะรอสีดี   อุชะมิ องค์ประชุมครบ  ต่อไปจะขอมตทิี่ประชุมสภาฯ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  

เลขานุการสภาเทศบาลฯ   ท่านใด อนุมัตเิห็นชอบให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ  

พ.ศ. 2562   เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ค่าจัดซื้อรถบรรทุกขยะ 

จ านวน  1  คัน  เป็นเงนิ  2,384,700  บาท    หน่วยงาน สาธารณสุขและ

สิ่งแวดล้อม โปรดยกมือ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใด  ไม่อนุมัติ

เห็นชอบให้โอนงบประมาณรายจ่ายฯ รายการดังกล่าว โปรดยกมอื 
 

มติท่ีประชุม                        -อนุมัติเห็นชอบ  จ านวน         7      เสียง 

-ไม่อนุมัติเห็นชอบ  จ านวน          8  เสียง 

    -งดออกเสียง   จ านวน          - เสียง 

เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติ ไม่อนุมัติเห็นชอบให้โอนงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2562  เพื่อไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่  
/ค่าจัดซือ้รถบรรทุกขยะ... 
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ค่าจัดซื้อรถบรรทุกขยะ จ านวน  1  คัน  เป็นเงิน  2,384 ,700  บาท    

หนว่ยงาน สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์ 5.12  ญัตติ  เพื่อทราบการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถ่ิน เพิ่มเติม 

ประธานสภาเทศบาลฯ  ฉบับที่ 4   หนว่ยงาน  ส านักปลัด   

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 

3) พ.ศ. 2561  ข้อ 24  เชญิส านักปลัด ชีแ้จง  
 

นายมาหะมะรอสีดี   อุชะมิ เป็นการเพิ่มเติมแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4  เรื่อง ถนนยางพารา ฯ  ตาม ข้อ 

เลขานุการสภาเทศบาลฯ    22 / 2  แหง่ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  ซึ่งเป็นอ านาจของ

ผู้บริหารท้องถิ่น โดยได้ประกาศใช้เมื่อวันที่  7  กุมภาพันธ์   2562  ซึ่ง

รายละเอียดของแผนฯ นั้น  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้ส่งให้

สมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่านแลว้ จงึน าเรียนที่ประชุมสภาฯ เพื่อทราบ 
 

มติท่ีประชุม   รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่  6   เรื่อง  เรื่องอื่น ๆ 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์    สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีเรื่อง อื่น ๆ จะเสนอ โปรดยกมอื เมื่อไม่มี

ประธานสภาเทศบาลฯ  ขอขอบคุณทุกท่าน ที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้  ขอปิดประชุม   
 

มติท่ีประชุม   รับทราบ  

 

ปิดประชุมเวลา  ๑4.45 น. 
 

 

                                              (ลงช่ือ)                           ผูบ้ันทึกรายงานการประชุม 

                                                     (นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะมิ) 

                                              เลขานุการสภาเทศบาลเมอืงสะเตงนอก 
 

 

        

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  รายงานการตรวจสอบ 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก 

สมัยประชุมสามัญ (สมัยแรก) สมัยที่  1  (คร้ังที่ 1)  ประจ าปี  2562 

ประชุมเมื่อวันอังคารที่   26   เดือน  กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2562 

ของคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

เสนอ  สภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก 

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

1. ต้นเรื่อง 

  สภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  ได้มกีารประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก สมัยประขุม

สามัญ  (สมัยแรก)  สมัยที่ 1  (ครั้งที่ 1)  ประจ าปี  2562   เมื่อวันอังคารที่  26  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 

2562 
 

2. ข้อเท็จจรงิ /ความเห็นของคณะกรรมการฯ 



  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  ได้ก าหนดตรวจสอบรายงานการประชุมสภา

เทศบาลฯ ดังกล่าวข้างตน้  เมื่อวันจันทร์ที ่   25   เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2562   เวลา  10.30 น.–12.00  น.   

ณ  หอ้งประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  จ านวน    40     หน้า แล้ว เห็นว่า ถูกต้อง และครบถ้วนตรง

ตาม ที่ได้มกีารประชุมทุกประการ 
 

3. ข้อระเบียบ 

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. 2547  แก้ไข

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

 4. ข้อพิจารณา /ข้อเสนอแนะ 

  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม จงึขอรายงานมายัง สภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก 

เพื่อด าเนนิการต่อไป 
 

                             (ลงชื่อ)                               ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                                       (นายอับดุลนาเซร์   ฮะ) 

                          สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงสะเตงนอก  เขต  1 
 

 

                             (ลงชื่อ)                               คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                                      (นายสมชัย   หติานุกูล) 

                          สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงสะเตงนอก  เขต  2 
   

                             (ลงชื่อ)                               คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม/เลขานุการ 

                                     (นายอับดุลเลาะ   กาซอ) 

                          สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงสะเตงนอก  เขต  3 

 

การรับรองรายงานการประชุม 
 

 -สภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  ได้มกีารประชุมสภาเทศบาลเมอืงสะเตงนอก สมัยประขุมสามัญ  

(สมัยแรก)  สมัยที่ 1  (ครั้งที่ 1)  ประจ าปี  2562   เมื่อวันที่  26  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2562 

 

 -สภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก   ได้มมีติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  

ในคราวประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก สมัยประชุม  สามัญ           สมัยที ่  2        (ครั้งที่  1   )    

ประจ าปี   2562  .            เมื่อวันที ่    24    เดือน มิถุนายน      พ.ศ.  2562    . 
 

 

 

 

 

                            (ลงช่ือ)                            ผูร้ับรองบันทึกรายงานการประชุม 

                         (นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ)์ 

                        ประธานสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก 



 

 
  

 


