บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ งานกิจการสภา ฝ่ายอานวยการ สานักปลัดเทศบาล โทร.0-7320-2200
ที่ ยล ๕๒๙๐๑.๑/ 9

วันที่ 21 พฤษภาคม 2563

เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์รายงานผลการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก สมัยประชุม
สามัญ สมัยที่ 4 (ครั้งที่ 1 ) ประจาปี 2562
เรียน หัวหน้าศูนย์ขอ้ มูลข่าวสาร
สิ่งที่สง่ มาด้วย 1. ประกาศสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
2. รายงานการประชุมสภาฯ

จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 ชุด

ตามที่ สภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก ได้เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก สมัย
สามัญ สมัยที่ 4 ประจาปี 2562 ตั้งแต่ วันที่ ๑ - 30 พฤศจิกายน ๒๕62 มีกาหนดไม่เกิน 30
วัน ซึ่งได้ดาเนินการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก สมัยสามัญ สมัยที่ 4 / 2562 (ครั้งที่ 1) ไป
แล้ว จานวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน ๒๕62 และ ได้ผ่านการรับรองรายงานการประชุม
ในการประชุ ม สภาเทศบาลเมื อ งสะเตงนอก สมั ย ประชุ ม สามั ญ (สมั ย แรก) สมั ย ที่ 1 (ครั้ ง ที่ 1)
ประจาปี 2563 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว นั้น
ในการนี้ สภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก จึงขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์รายงานผลการ
ประชุ ม สภาเทศบาลเมื อ งสะเตงนอก สมั ย ประชุ ม สามั ญ สมั ย ที่ 4 (ครั้ง ที่ 1 ) ประจ าปี 2562
ดังกล่าว ลงเว็ปไซต์ www.satengnok.go.th ให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดปรากฏ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
นี้
จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดาเนินการต่อไป

(นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์)
ประธานสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก

ประกาศสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
เรื่อง รายงานผลการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจาปี
2562
---------------------------------ตามที่ สภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก ได้เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก สมัย
สามัญ สมัยที่ 4 ประจาปี 2562 ตั้งแต่วันที่ ๑ - 30 พฤศจิกายน ๒๕62 มีกาหนดไม่เกิน 30
วัน ซึ่งได้ดาเนินการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก สมัยสามัญ สมัยที่ 4 / 2562 (ครั้งที่ 1) ไป
แล้ว จานวน 1 ครัง้ เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน ๒๕62 นั้น
บัดนี้ การประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 (ครั้งที่ 1 )
ประจาปี 2562 ได้ผ่านการรับ รองรายงานการประชุม ในการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
สมั ย ประชุมสามัญ (สมั ย แรก) สมัย ที่ 1 (ครั้งที่ 1) ประจาปี 2563 เมื่ อวัน ที่ 27 กุ มภาพั น ธ์
2563 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามรายงานการประชุมฯ ที่แนบท้ายนี้
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 21 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563

(นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์)
ประธานสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก

รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 (ครั้งที่ 1) ประจาปี 2562
วันพฤหัสบดีท่ี 28 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
______________________
รายชื่อผู้มาประชุม
1. นายอับดุลอาซิซ
2. นายอับดุลนาเซร์
3. นายสุกรี
4. นายบากอรี
5. นายกราซี
6. นายปฐม
7. นายบัญชา
8. นางอุมาพร
9. นายสมชัย
10. นายดอเลาะ
11. จ่าสิบเอก วรดร
12. นายอับดุลเลาะ
13. นายเพาซี
14. นายเด๊ะซามัน
15. นายอิทธินันท์
16. นายมาหะมะรอสีดี

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

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

รายชื่อผู้ไม่มาประชุม
1. นายอดุลย์

แวโวะ

รองประธานสภาเทศบาลฯ

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

สาแม
หะยีดอปอ
ยานยา
นวลปาน
ตาเละ
จารู

นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี.
เลขานุการนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
/7.นางนงเยาว์...

-27. นางนงเยาว์
8. นางนริศรา
9. นายกาแมน
10. นางศรัณยา
11. นางสาวศุภสิ รา
12. นายธิตวิ ัฒน์
13. นางสาวสุกัลยา
14. นางสาวนาเดีย
15. นางสาวซูไรดา
16. นางสาวฟาตีเมาะ
17. นางสาวอารีฟ๊ะ
หมายเหตุ

ผูม้ าประชุม
ผูล้ าประชุม

นายมาหะมะรอสีดี อุชะมิ
เลขานุการสภาฯ

ไชยมณี
สาและ
อาหมาด
ปูเตะ
มะแซ
ดอเลาะ
สมถวนิช
ปีแว
สาแม
เจ๊ะลีมา
อัสมัน
16
-

คน
คน

หัวหน้าสานักปลัด
ผูอ้ านวยการกองคลัง
ผูอ้ านวยการกองช่าง
หน.ฝ่ายฯ รก.ผูอ้ านวยการกองสาธารณสุข
หน.ฝ่ายฯ รก.ผูอ้ านวยการกองการศึกษา
นิตกิ ร ชานาญการ
เจ้าพนักงานธุรการฯ
ผูส้ ังเกตการณ์
ผูส้ ังเกตการณ์
ลูกจ้างโครงการฯ
ผูส้ ังเกตการณ์
ผูไ้ ม่มาประชุม
ผูเ้ ข้าร่วมประชุม

1
17

คน
คน

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

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ เรีย น คณะผู้ บ ริห ารฯ สมาชิก สภาเทศบาลฯ และ พนัก งานเทศบาลฯ
ประธานสภาเทศบาลฯ
ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน กระผม นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์
ประธานสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก ขอเปิดการประชุมสภาเทศบาล
เมื อ งสะเตงนอก สมั ย ประชุ ม สามั ญ สมั ย ที่ 4 (ครั้ ง ที่ 1) ประจ าปี
พ.ศ. 2562 วั น พฤหั ส บดี ที่ 28 เดื อ น พฤศจิ ก ายน พ.ศ. 2562
เวลา 09.20 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
ระเบียบวาระที่ 1
เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ เชิญเลขานุการสภาฯ
ประธานสภาเทศบาลฯ
นายมาหะมะรอสีดี อุชะมิ
เลขานุการสภาฯ

ขอแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ข้ อ ความที่ ต กไป ในเอกสารที่ 4 ตรงข้ อ พิ จ ารณา
ระหว่างคาว่า หมวดค่าครุภัณฑ์ กับ เครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน และ
หมวดค่าครุภัณฑ์ กับเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง ให้เพิ่มคาว่า งานบ้าน
งานครัว ต่อท้าย ทั้ง 2 ที่ จาก ค่าครุภัณฑ์ เป็น ค่าครุภัณฑ์งานบ้านงาน
ครัว ขอบคุณครับ
/นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์..

-3นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ 1.1 การประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) ประจาปี 2562
ประธานสภาเทศบาลฯ
เชิญผูบ้ ริหารฯ
นายเกษมสันต์ สาแม
นายกเทศมนตรีฯ

เรียน ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน

กระผม นายเกษมสันต์ สาแม นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก
-การประเมิ น ผู้ บ ริ ห ารองค์ ก าร (ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น ) ประจ าปี
2562 ได้ดาเนินการเสร็จสิ้นไปแล้ว เมื่อวันพุธที่ 9 ตุลาคม 2562 ผล
ปรากฏว่า เทศบาลเมืองสะเตงนอก ได้ผ่านการประเมินฯ ครั้งนี้ ด้วย
ระดับคะแนน 88 คะแนน จากคะแนนเต็ม 90 คะแนน

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ 1.2 การติดตามและประเมินผลแผนการดาเนินงานตามแผนพัฒนา
ประธานสภาเทศบาลฯ
เทศบาลเมืองสะเตงนอก ประจาปีงบประมาณ 2562 เชิญผูบ้ ริหารฯ
นายเกษมสันต์ สาแม
นายกเทศมนตรีฯ

เรียน ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน

กระผม นายเกษมสันต์ สาแม นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 13 (3)
รายงานผลและเสนอความเห็ น ซึ่ ง ได้ จ ากการติ ด ตามและประเมิ น ผล
แผนพั ฒ นาต่ อ ผู้ บ ริห ารท้ อ งถิ่ น เพื่ อ ให้ ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น เสนอต่ อ สภา
ท้ อ งถิ่ น และคณะกรรมการพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น พร้ อ มทั้ ง ประกาศผลการ
ติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาให้ ป ระชาชนในท้ อ งถิ่ น ทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว
และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ซึ่ง เทศบาล
เมืองสะเตงนอก ได้ดาเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ 1.3 การประกาศใช้ แ ผนด าเนิ น งานเทศบาลเมื อ งสะเตงนอก
ประธานสภาเทศบาลฯ
ประจาปี งบประมาณ 2563 เชิญผูบ้ ริหารฯ
นายเกษมสันต์ สาแม
นายกเทศมนตรีฯ

เรียน ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน

กระผม นายเกษมสันต์ สาแม นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก
ก่อนหน้านั้น โดย ปลัดได้ให้ ผอ.กองแต่ละกอง จัดทาแผนดาเนินงาน
ว่าแต่ละห้วง แต่ละอย่างในเทศบัญ ญั ติของปี 2563 เดือนนี้ทานั้น
เดือนนั้นทานี้ ก็มีหมดแล้ว รายละเอียดก็ตามที่ได้วางให้ทุกท่านแล้ว
บนโต๊ะ
/ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย...

-4ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 26 (2) คณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่นพิจารณาแผนการดาเนินงานแล้วเสนอผูบ้ ริหารท้องถิ่น เพื่อ
ประกาศใช้เป็นแผนดาเนินงาน ซึ่งเทศบาลเมืองสะเตงนอก ประกาศใช้
แล้ว เมื่อวันที่ 30 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ 1.4 การประกาศการปรับปรุงกระบวนงานตามภารกิจและการ
ประธานสภาเทศบาลฯ
กาหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานบริการ ประจาปีงบประมาณ
2563 เชิญผูบ้ ริหารฯ
นายเกษมสันต์ สาแม
นายกเทศมนตรีฯ

เรียน ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน

กระผม นายเกษมสันต์ สาแม นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก
ขอให้ปลัดฯ ชีแ้ จง

นายมาหะมะรอสีดี อุขะมิ
ปลัดเทศบาลฯ

การปรับปรุงกระบวนงานตามภารกิจและการกาหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ
ของงานบริการ ประจาปีงบประมาณ 2563 เราได้ประชุม และกาหนด
ภารกิจบางอย่างที่จะต้องปรับปรุง มี 1 ภารกิจ ที่ตัดออก คือ ด้านการ
เยียวยาผู้ได้รับ ผลกระทบจากเหตุก ารณ์ ความไม่สงบในพื้นที่ เนื่องจาก
ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2555 เป็นต้นมาทางกรมได้ตัดงบประมาณในส่วนนี้
มิได้ให้เทศบาลแล้ว โยให้ทางอาเภอ และจังหวัดเท่านั้น ส่วนภารกิจอื่นยัง
คงไว้ตามระยะเวลาเดิม คือ มี 1 ภารกิจที่เราตัดออก เนื่องจากไม่ใช่หน้าที่
-ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 28 และมาตรา 37 ที่กาหนด
ระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน แต่ละงาน และประกาศให้ประชาชนทราบ
เป็นการทั่วไป ซึ่งเทศบาลเมืองสะเตงนอก ได้ประกาศแล้ว เมื่อวันที่ 30
เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ 1.5 แนะนา หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล คนใหม่
ประธานสภาเทศบาลฯ
-นางนงเยาว์ ไชยมณี ตาแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป ระดับ กลาง
เชิญหัวหน้าสานักปลัด แนะนาตัว
นางนงเยาว์ ไชยมณี
หัวหน้าสานักปลัด

เรียน ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน

คณะผูบ้ ริหารฯ หัวหน้าส่วนราชการ และผูเ้ ข้าร่วมประชุม ทุกท่าน
ดิฉัน นางนงเยาว์ ไชยมณี ตาแหน่ง หัวหน้าสานักปลัด ระดับ กลาง
ได้ย้ายมาจากองค์การบริหารส่วนตาบลเกาะหมาก อาเภอปากพะยูน
/จังหวัดพัทลุง…

-5จั ง หวั ด พั ท ลุ ง มาท างานที่ เ ทศบาลเมื อ งสะเตงนอก เมื่ อ วั น ที่ 1
พฤศจิกายน 2562 บ้านเดิมอยู่อาเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา จะปฏิบัติ
หน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายอย่างดีที่สุด ขอบคุณค่ะ
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2
เรื่ อ ง รั บ รองรายงานการประชุ ม สภาเทศบาลเมื อ ง
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ ส ะ เ ต ง น อ ก สมั ย ประชุ ม สามั ญ สมั ย ที่ 3 / 2562 (ครั้ ง ที่ 2)
ประธานสภาเทศบาลฯ
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล
เมืองสะเตงนอก
-ตามเอกสารสาเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
สมัย ประชุมสามัญ สมัย ที่ 3 (ครั้งที่ 2) ประจาปี พ.ศ. 2562 เมื่อ
วันที่ 28 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562 ซึ่ง ได้จัดส่งให้ท่านสมาชิก ก่อน
การประชุมล่วงหน้าแล้ว เพื่อให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ได้ ตรวจสอบ
ความถูกต้องแล้วตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
หมวด 2 การประชุม ข้อ 33 สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีข้อแก้ไข
เปลี่ย นแปลง หรือเพิ่ มเติม รายงานการประชุมครั้งที่แล้ว โปรดยกมือ
เชิญครับถ้าไม่มี เชิญเลขานุการสภาฯ
นายมาหะมะรอสีดี อุชะมิ
เลขานุการสภาฯ

องค์ ป ระชุ ม ครบ ต่ อ ไปจะขอมติ ที่ ป ระชุ ม สภาเทศบาลฯ สมาชิ ก สภา
เทศบาลฯ ท่านใด รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
สมัยประชุมสามัญ สมั ยที่ 3 /2562 (ครั้งที่ 2) เมื่ อ วันที่ 28 สิงหาคม
2562 โปรดยกมือ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด ไม่รับรองรายงานการ
ประชุมฯ ครั้งดังกล่าว โปรดยกมือ ไม่มี

มติที่ประชุม

-ให้การรับรอง ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์
ถื อ ว่ า ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ ให้ ก ารรั บ รองรายงานการประชุ ม สภา
เทศบาลเมืองสะเตงนอก สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 /2562 (ครั้งที่2)
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562

ระเบียบวาระที่ 3
เรื่อง กระทู้ถาม
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ -ไม่มี
ประธานสภาเทศบาลฯ
มติที่ประชุม

รับทราบ
/ระเบียบวาระที่ 4…

-6ระเบียบวาระที่ 4
เรื่อง ที่คณะกรรมการสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก ตั้งขึ้นพิจารณา
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ แล้วเสร็จ
ประธานสภาเทศบาลฯ
-ไม่มี
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5
เรื่อง ญัตติท่เี สนอใหม่
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ 5.1 ญัตติ เพื่อทราบรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานที่ได้กระทาล่วง
ประธานสภาเทศบาลฯ
มาแล้วในปีงบประมาณ 2562 เชิญ ผูบ้ ริหารฯ ครับ
นายเกษมสันต์ สาแม
นายกเทศมนตรี ฯ

เรียน ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน

กระผม นายเกษมสันต์ สาแม นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก
-ตามพระราชบั ญ ญั ติ เทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ ไขเพิ่ มเติม ถึ ง
(ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 มาตรา 48 ทศ วรรค 5 ให้นายกเทศมนตรี
จั ด ท ารายงานแสดงผลการปฏิ บั ติ ง านตามนโยบายที่ ไ ด้ แ ถลงไว้ ต่ อ
สภาเท ศบ าลเป็ น ประจ าทุ ก ปี วรรค 6 ค าแถลงนโยบ ายของ
นายกเทศมนตรี และรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานให้ป ระกาศไว้โดย
เปิดเผยที่สานักงานเทศบาลด้วย

กระผม นายเกษมสั น ต์ สาแม นายกเทศมนตรี เมื อ ง
สะเตงนอก ขอรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานทีไ่ ด้กระทาล่วงมาแล้ว
ในปีงบประมาณ 2562 ของ เทศบาลเมืองสะเตงนอก มีโครงการ
ต่าง ๆ ที่เทศบาลฯ ดาเนินการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 รวมทั้ งหมด 107 โครงการ/
รายการ รวมงบประมาณ เป็ น จ านวนเงิ น 69,379,754 บาท
ด าเนิ น การได้ จ านวน 80 โครงการ/รายการ มี ก ารเบิ ก จ่ า ย
งบประมาณ จานวนเงิน 42,409,054 บาท จาแนกแต่ละยุทธศาสตร์
ได้ดังนี้
ยุทธศาสตร์

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

(โครงการ)

(โครงการ)

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

28

3

2. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและการ
แก้ไขปัญหาความยากจน

10

10

การเบิกจ่าย
งบประมาณ (บาท)

หมายเหตุ

2,571,105.00 กันเงินไว้ 25 คก.
26,970,700.26,533,952.00

/มีตอ่ ...

-7ยุทธศาสตร์

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

การเบิกจ่าย
งบประมาณ (บาท)

หมายเหตุ

(โครงการ)

(โครงการ)

3. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

5

5

3,621,866.00

-

4. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาและกีฬา

17

17

7,065,996.00

-

5. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความ
สงบเรียบร้อย

1

1

17,370.00

-

6. ยุทธศาสตร์ด้านสังคม ศาสนา
วัฒนธรรม และประเพณี

7

7

1,000,557.00

-

7. ยุทธศาสตร์ดา้ นการบริหารจัดการ

39

39

1,598,208.00

-

รวม

107

80

42,409,054.00

26,970,700.-

ในจานวนโครงการที่ดาเนินการ ทั้งหมด 107 โครงการ/รายการ ได้มีการกันเงินงบประมาณ
รายจ่ายฯ เพื่อดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3
(ครั้งที่ 2) ประจาปี 2562 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 ไว้จานวน 25 โครงการ/รายการ เป็นเงิน
จานวน 26,970,700.- บาท โครงการที่ได้ กันเงินงบประมาณ เพื่อดาเนินการปีงบประมาณ 2563
ทั้งหมด อยู่ในยุทธศาสตร์ ด้านที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
25 โครงการ = 26,970,700.ที่
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
1 โครงการก่อสร้างคูระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก
725,000.ซอยตือเบาะ 3 หมู่ที่ 10
2 โครงการก่อสร้างคูระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก
759,000.ซอยนิบงบารู 10 หมู่ที่ 7
3 โครงการก่อสร้างคูระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก
544,000.ซอยนิบงบารู 11 หมูท่ ี่ 7
4 โครงการก่อสร้างคูระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก
751,000.ซอยประดิษฐ์บารุง หมูท่ ี่ 10
ลงนามในสัญญาแล้ว
5 โครงการก่อสร้างคูระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก
6,320,000.ซอยปะจูงรง หมูท่ ี่ 1 ,12
6 โครงการก่อสร้างคูระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก
1,357,000.ซอยยิโภชนา หมูท่ ี่ 11
/มีต่อ...

-81. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ต่อ)
ที่
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
7 โครงการก่อสร้างคูระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก
ถนนวัดเห้งเจีย สายเนินงาม หมูท่ ี่ 9
8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยนาเดีย หมูท่ ี่ 5
9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยเบอร์เส้ง 4 หมูท่ ี่ 1
10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยเบอร์เส้ง 9 หมู่ที่ 1
11 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยมัสยิดตักวา หมูท่ ี่ 4
12 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยอัลนูร์ 5 หมูท่ ี่ 3
13 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ถนนสายเบอร์เส้ง -กาปงดาระบุดี หมู่ที่ 1
14 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ถนนหน้าหอพักชาย รร.อิสลามประสานวิทย์ หมูท่ ี่ 5
15 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ถนนหลักห้า 1 หมูท่ ี่ 2
16 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต
พร้อมคูระบายน้า ซอยมัสยิด หมูท่ ี่ 12
17 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต
ซอยกูแบกูเล็ง หมูท่ ี่ 8
18 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต
ซอยหลังบ้านผู้ใหญ่ หมูท่ ี่ 4
19 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต
ซอยมิตรสัมพันธ์ หมูท่ ี่ 6
20 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต
ซอยแลแง หมูท่ ี่ 8
21 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต
ซอยผ่องอาไพ หมูท่ ี่ 9

งบประมาณ
3,000,000.139,200.268,700.ลงนามในสัญญาแล้ว
471,500.ลงนามในสัญญาแล้ว
700,700.ลงนามในสัญญาแล้ว
492,600.727,100.388,800.248,100.1,424,000.614,000.522,000.294,000.581,000.ลงนามในสัญญาแล้ว
1,429,000./มีต่อ...

-91. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ต่อ)
ที่
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
22 โครงการติดตั้งไฟจราจรสี่แยกอนามัย
หมูท่ ี่ 6
23 โครงการบุกเบิกถนนหินคลุก
ถนนหลักห้า 2 หมูท่ ี่ 2
24 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ซอยปะจูงรง หมูท่ ี่ 1
25 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ซอยหลังมัสยิด หมู่ที่ 4
รวมเงินทั้งสิ้น

งบประมาณ
1,300,000.966,000.ลงนามในสัญญาแล้ว
2,455,000.493,000.26,970,700.-

ทั้งหมดที่เรากันเงินไว้ในสภาฯ ของงบประมาณปี 2562 รวมเงินจานวน
26,970,700 บาท ลงนามในสัญญาบ้าง ยังไม่ลงนามในสัญญาบ้าง
อยากจะนาเรียนต่อสภาฯ ฝ่ายที่รับผิดชอบ ผอ.กอง แต่ละกอง ให้ดูในเทศ
บัญญัติฯ แต่ละปี ให้ดาเนินลุล่วงไปให้หมด ค้างสัก 1 – 2 โครงการ ไม่ว่า
กัน นี่คา้ งเป็น 25 โครงการ ฝากปลัด ได้กากับดูแลในส่วนนั้นด้วยครับ
นาเรียนเท่านีค้ รับ ขอบคุณครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ ขอบคุ ณ มาก เชิ ญ เลขานุ ก ารสภาฯ
ประธานสภาเทศบาลฯ
นายมาหะมะรอสีดี อุชะมิ
ครับ เป็ น การแจ้ ง ต่ อ ที่ ป ระชุ ม ทราบ ก็ ถ ามสมาชิ ก สภาเทศบาลฯ ถ้ า
ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาฯ รับทราบ โปรดยกมือ ผลการดาเนินงานของเทศบาลฯ ปี 2562 หรือ
ส ม าชิ ก ส ภ าเท ศ บ าล ฯ อ ยาก จะอ ภิ ป รายส อ บ ถ าม ได้ น ะค รั บ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ ท่ า นใดมี ข้ อ สงสั ย หรื อ ข้ อ อภิ ป ราย โปรดยกมื อ
ประธานสภาเทศบาลฯ
เชิญ นางอุมาพร ใจแผ้ว สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2
นางอุมาพร ใจแผ้ว
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2

เรียน ท่านประธานสภาฯ คณะผูบ้ ริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ
ผูท้ รงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางอุมาพร ใจแผ้ว สมาชิกสภาเทศบาลฯ
เขต 2 ความจริงก็อยากจะพูดเรื่องนี้เหมือนกัน แต่ เข้าใจ จะต้องเข้าใน
วาระอื่น ๆ อีก 25 โครงการ ดิฉันอยากสอบถามว่า เมื่อเรากันเงินแล้ว
การด าเนิ นงานไปถึ งไหน นายกฯได้ ชี้แจง ว่าท าบ้ างโครงการ ดิ ฉั น ไม่
อยากให้ ทางานแบบพอกหางหมู เมื่อเราเป็นเทศบาลเมือง ไม่ใช่เทศบาล
/ตาบล หรือ อบต....

-10ตาบล หรือ อบต. การบริหารจัดการภายในต้องเอาให้ดีก่อน ไม่งั้นจะไป
บริหารจัดการภายนอกได้อย่างไร อีก 25 โครงการดิฉันจะติดตามเรื่อย ๆ
นะค่ะเที่ยวนี้ ดูว่าจะทาได้ตอนไหน เพราะนี้เป็นสิ้นปีงบประมาณบวกสอง
เข้าไปแล้ว ขึ้นปีงบประมาณใหม่ปี 2563 แล้ว แต่ 25 โครงการ ที่ยังไม่
ทาตามนายกฯ กล่าว อยากจะสอบถามแต่นายกฯชี้แจ้งแล้ว ดิฉันก็ไม่
สบายใจ เพราะไม่รู้ว่าจะไปตอบกับชาวบ้านยังไง ว่า โครงการที่เหลือจะ
ทาเมื่อไหร่ จะไปตอนไหน อย่าลืมว่าปฏิทินปี 2562 แจ้งว่าจะดาเนินการ
ตอนไหน ชาวบ้านก็จะอ่านตามปฏิทินที่เราได้แจกไป ในเมื่อจะสิ้นปีแล้วยัง
ถึงไหนเลย ขอฝากท่าน และทุก ท่านด้วย ตอนนี้ควรจะดูว่าการบริหาร
องค์กรของเราดาเนินการเป็นรูปแบบที่มันดีหรือเปล่า อยากจะแนะนาว่า
ถ้าเนื้อร้ายตรงไหน ก็ตัดทิ้งซะ ถ้าบุคลากรทางานไม่ดีก็ภาคทัณฑ์ไปเลย
ใช้ระเบียบงานมันจะได้เดินเร็วขึ้น ดินพอกหางหมูอย่างนี้พอไปที่อื่นอาย
เขาค่ะ อายเทศบาลฯข้างเคียง แค่น้ลี ะ่ ค่ะ ขอบคุณค่ะ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ ท่ า นใดมี ข้ อ สงสั ย หรื อ ข้ อ อภิ ป ราย โปรดยกมื อ
ประธานสภาเทศบาลฯ
เชิญ นายอับดุลนาเซร์ ฮะ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1
นายอับดุลนาเซร์ ฮะ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1

เรียน ท่านประธานสภาฯ คณะผูบ้ ริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ
ผูท้ รงเกียรติทุกท่าน กระผม นายอับดุลนาเซร์ ฮะ สมาชิกสภาเทศบาลฯ
เขต 1 ท่านประธานสภาฯ ครับ เมื่อสักครู่ก็ได้รับทราบไปแล้ว เมื่อนายกฯ
ได้ชี้แจง เรื่องกันเงินงบประมาณไว้ของปี 2562 ท่านประธานสภาฯ ครับ
ทั้งหมด 25 โครงการ เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา กระผมก็ ได้เข้าร่วมการ
ประชุมการรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนการดาเนินงานตาม
แผนพัฒ นาเทศบาล ประจาปีงบประมาณ 2562 พร้อมกั นท่านหั วหน้า
สานักปลัดคนใหม่ ก็มีสมาชิกสภาฯ จานวน 3 ท่านเข้าร่วมประชุมด้วย ก็
ได้สอบถามเรื่อง กันงบประมาณ 25 โครงการนี้ อยากทราบว่า เรากัน
เงินงบประมาณมาแล้ว งบประมาณตอนนี้ก็ ทราบว่า มีมาแล้ว แต่เราก็
ด าเนินการยั งไม่ ถึง 50 % และก็ ได้ รับ ทราบจากผู้ อานวยการกองคลั ง
ชีแ้ จงว่า เราได้ดาเนินการเซ็นสัญญาจัดซื้อจัดจ้างได้ 7-8 โครงการ และ
ในเร็ ว ๆ นี้ อาทิ ต ย์ ห น้ า จะเซ็ น สั ญ ญาอี ก 3-4 โครงการ ก็ ยั ง ไม่ ถึ ง
ครึ่ ง หนึ่ ง เลย แล้ ว ส่ ว นที่ เ หลื อ ไม่ มี ค วามจ าเป็ น หรื อ ครั บ ท าไมไม่
ดาเนินการให้เสร็จสิ้น โดยเร็วขณะนี้ และยังมีอีกเรื่องที่เราจ่ายขาดเงิน
สะสมโครงการซอยถนนหลั ง อนามั ย ท่ า น สท.บั ญ ชา ก็ ไ ด้ อ ภิ ป ราย
สอบถามในสภาฯแห่งนี้ไปแล้วว่า ถ้าอนุมัติผ่านโครงการวันนี้แล้วสามารถ
/จะดาเนินการได้เลย...

-11จะดาเนินการได้เลยหรือไม่ครับ ผู้บริหารฯ ตอบว่า งบประมาณมาเมื่อไหร่
ก็ จะดาเนิ นการได้ทั น ที แต่ต อนนี้เราก็ มี งบประมาณ และผ่านมาไม่ รู้กี่
เดือนแล้ว แต่เราก็ ยังทาไม่ได้ ผมแค่อยากสอบถามเท่านี้ครับ ขอบคุณ
ครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ ท่ า นใดมี ข้ อ สงสั ย หรื อ ข้ อ อภิ ป ราย โปรดยกมื อ ถ้ า ไม่ มี เชิ ญ
ประธานสภาเทศบาลฯ
เลขานุ ก ารสภาฯ
นายมาหะมะรอสีดี อุชะมิ
เลขานุการสภาฯ

ให้ตอบคาถามของท่านสมาชิกฯ ก่อนครับ จะให้เจ้าหน้าที่ตอบ หรือท่าน
นายกฯ จะตอบเองครับ

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ เชิ ญ นายกเทศมนตรี
ประธานสภาเทศบาลฯ
นายเกษมสันต์ สาแม
นายกเทศมนตรี ฯ

เรียน ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน

กระผม นายเกษมสันต์ สาแม นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก
ก็ถูกตามที่ท่านสมาชิกสภาฯ ทั้ง 2 ท่าน ได้อภิปรายมา ผมก็ต้องน้อม
รับในส่วนนี้ วิธีการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหารฯ ของคณะพวกเรา
ไม่มีที่ไหนทา เชิญมาร่วมในเรื่องปัญหาทุกเช้าวันจันทร์ โดยแนวทาง
สั่งการ ไปปฏิบัติ และติดตามผล และก็น่าอายครับท่านสมาชิกฯ ผม
อยากขอย้ากับเจ้าหน้าที่เรา แม้กระทั่งหินคลุก กับไฟฟ้าก็ยังซื้อไม่ได้
ผมคิดว่า คนที่รับผิดชอบสมควรจะต้องพิ จารณาตั วเอง เป็ นอะไร
ยังไง ตรงไหน ในส่วนของผู้บริหารฯ สั่งการทุกสัปดาห์ หินคลุกกับ
ปัญหาเบื้องต้น ปัญหาพื้นฐาน ปัญหาง่าย ๆ หินคลุก ก็ยังซื้อไม่ได้นี่
คือเทศบาลฯของพวกเรา ต้องโทษพวกเราทุกคน ไม่ใช่ผู้ใดผู้หนึ่ง ถ้า
มาโทษผูบ้ ริหารฯ คนนี้ ก็ต้องให้คนอื่นมาแทนคนนี้ก่อน เพราะคนนี้ยัง
บริหารได้อยู่ ถ้าบริหารไม่ได้แสดงว่า เป็นคนอื่นที่มานั่งอยู่ ตรงนี้ ผม
และพวกเราเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชน มาเพื่อสร้างงาน สร้าง
ความเจริ ญ มาแก้ ปั ญ หาวิ ธี ก าร เรื่ อ งของเรื่ อ งส่ ว นหนึ่ ง ก็ ติ ด ใน
รูปแบบ ในระบบ แต่ที่อื่นมันไม่ติดแต่มาติดที่เรา ในเรื่องกันเงิน ย้า
เตือนที่พูดถึงนี้ เผื่อต่อไปในวันข้างหน้า จะไม่เป็นแบบนี้ งบประมาณ
ของปี 2563 ก็ขอให้จบในปี 2563 ฝากท่านปลัดด้วย ให้กากับดูแล
พนักงาน เจ้าหน้าที่ทั้งหมดโดยปลัด ผู้ช่วยปลัดคือ รองปลัด ผู้ช่วย
นายกฯ คือ รองนายกฯ และไปกากับดูแลผู้อานวยการกองแต่ละกอง
/ปลัด รองปลัด...
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ปลัด รองปลัด ไปกากับดูแลผู้อานวยการกองแต่ละกองเพื่อให้ งาน
ลุล่วง ให้จบในห้วง 1 ปี ในเทศบัญญัติฯให้หมดแต่ละปี แต่ที่นี่มันไม่
หมด ส่วนที่ติดจะอยู่ในส่วนกองช่าง มากกว่า ฝากปลัด ได้กากับดูแล
กองช่าง ช่วยติดตามด้วย และพิ จารณาในส่วนนั้น ด้วยจะแก้ยังไง
ส่วนเช้าวันนี้ชาวบ้านโทรมารวมกลุ่มจะไปแจ้งผู้วา่ ฯ แล้วอายมั้ย ซอย
สีดา โดยที่ชาวบ้านคนหนึ่ง บอกว่าอย่าเพิ่งเลย ให้แจ้งเทศบาลฯ รับรู้
รับทราบกัน ผมก็แจ้งปลัด แจ้งรองศราวุธ รองนายกฯ ผู้ช่วยให้ไป
แก้ปัญหาซอยสีดาโดยด่วนเลย ที่ไปร้องเรี ยนผู้ว่าก็ไม่ได้ติดใจอะไร
นั้นเป็นเรื่องสมัครใจของเขา ถ้าเป็นไปได้ เราก็พร้อมและสุด ๆ กับ
งาน และในจุดนั้น ก็ได้ใช้กองช่าง ให้ไปดูหลายครั้งมาแล้ว คิดว่าจะ
ท าลุล่วงไปแล้ว แต่ที่ไหนได้ยังไม่ทา นี่ก็เป็นปัญ หา ฝากปลัด และ
ผู้อ านวยการทุ ก กอง ช่ วยกากั บดู แลที่ หน้ าที่ ใคร หน้าที่ มั นที่ ท าไป
ส่วนเรื่องกันเงินในสภาฯ ก็ฝากปลัด ได้กากับดูแล กองช่าง และงาน
พั ส ดุ จ ะเอายั ง ไง หรื อ จะให้ ร วบรวมโครงการแต่ ล ะโครงการ ไป
ดาเนินการมันจะได้จบไป หน้าที่ผมก็บริหารจัดการไป ไม่มีที่ไหนอีก
แล้วนะ นี่รองศราวุธ ก็อยูใ่ นพื้นที่ นาเรียนเท่านี้ครับ ขอบคุณครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ ท่ า นใดมี ข้ อ สงสั ย หรื อ ข้ อ อภิ ป ราย โปรดยกมื อ
ประธานสภาเทศบาลฯ
เชิญ นางอุมาพร ใจแผ้ว สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2
นางอุมาพร ใจแผ้ว
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2

เรียน ท่านประธานสภาฯ คณะผูบ้ ริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ
ผูท้ รงเกียรติ ทุกท่าน ดิฉัน นางอุมาพร ใจแผ้ว สมาชิกสภาเทศบาลฯ
เขต 2 ไหน ๆ ท่านนายกฯ ได้กล่าวแล้วดิฉันก็ขอต่อเนื่องเรื่องอื่นไปเลย
เรื่อง ถนนหนทาง เรื่องไฟฟ้า เพราะว่า มันก็เข้าต่อเนื่องเรื่อง การรายงาน
ผลปฏิบัติงานที่ผ่านมา ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อในช่วงหน้าฝนนี้ ดิฉันเห็นแล้ว
ว่า กองช่าง บางครั้งก็พยายามนะค่ะ ที่เอาหินเอาอะไรไปถม แต่วิธีการ
ดาเนินงาน มันไม่น่าเป็นแบบมืออาชีพเลย เห็นมั้ยเวลาที่ท่านไป ตรงไหนที่
มันเป็นหลุมอยู่แล้ว ถ้าโดยปกติ การซ่อมแซมหลุ มที่เป็นยางมะตอยมัน
จะต้องตัดเจาะ เพื่อให้มันเป็นหลุม และเอายางมะตอยไปปะ แต่ของเรา
ไม่ได้ทาอย่างนั้น มีหลุมอย่างไร ก็เอาหิน เอายางมะตอยไปกลบอย่างนั้น
มันใช้ได้ 2–3 วัน พอหลังจากนั้น 4-5-6 วัน มันก็ ใช้ไม่ได้เหมือนเดิ ม
อยากรู้เหมือนกั น ว่า เทศบาลฯ ของเราไม่ มีปัญ ญาจ้างบริษัท รับ เหมา
ก่อสร้างที่ซ่อมแซมถนนโดยตรง พอไปเห็นบางจุด บางพื้นทีท่ ี่ไม่ใช่ของเรา
/เขาไปซ่อม...

-13เขาไปซ่อม เขาตัดเจาะส่วนที่มีปัญหา หรือส่วนที่เสียแล้วเอายางมะตอย
ไปปะใช้งานได้ แต่ตอนนี้ ท่านไปดูที่ถ นนปะจูรงที่ไปปะแล้ว ขณะนี้เป็น
หลุมอีกแล้ว เผลอแป๊บเดียว ถนนตือเบาะ 6 ที่เข้าไปด้านในก็เป็นหลุมอีก
ลองเข้าไปดุบ้าง ดิฉันเลยสงสัยว่าของเรานี้ เจ้าหน้าที่เราทางานแบบไหน
ผักชีโรยหน้า หรือว่าฝีมือไม่ถึงขั้นที่จะเป็นมืออาชีพของเทศบาลฯ พอไป
ตรงไหน เขาถามว่า ท่าน สท. นี่หรือเขาปะมาแล้ว แต่พอไปอีกที่เขาปะ
แล้ว แต่ปรากฏว่า เป็นเหมือนเดิม ไม่รู้จะตอบชาวบ้านอย่างไร แสดงว่า
บุคลากรของเราไม่มีคุณภาพ คุณภาพไม่ถึงเหมือนกับเทศบาลฯ อื่น ๆ ไม่
รู้ว่าเทศบาลฯ อื่นเขามีปัญหาเหมือนกับเทศบาลฯของเรามั้ย แต่เทศบาล
นครยะลา ก็ ไม่ ค่ อ ยเห็ น นะ ดิ ฉั น อยากจะฝากเรื่ อ งนี้ เหมื อ นกั น ดั งนั้ น
อยากจะให้ ท่ านลองไปทบทวนดูว่า ถ้าในเมื่อ บุค ลากรของเรามี ไม่ เต็ ม
ความสามารถ เราจ้างเหมาดีมั้ย บริษัทที่เขาทาโดยตรง ให้เขาซ่อมแซม
เลย ไหน ๆ ก็ต้องเสียงบประมาณอยู่แล้ว ก็ทาให้มันคุ้มค่ากับงบประมาณ
ที่เสียไป ที่เขาเรียกว่า ตาน้าพริกละลายแม่น้า ตามสุภาษิตไทย และอีก
เรื่อง คือ เรื่อง ลอกคูระบายน้าเหมือนกัน ไหน ๆ ก็พูดแล้ว พูดทีเดียวให้
ยาวจบไปเลย คู ระบายน้ าไปขุดลอกไม่ได้ ทัน ก าหนดก่อ นหน้ าฝนสั ก ที
ดิฉัน อยู่มา 8 ปีแล้ว แจ้งไปทีจริง เขามาจริงขุดลอกที แต่การเตรียมการ
ล่วงหน้าไม่มีเลย ในเมื่อเรารู้ว่า เข้าสู่หน้าฝนทาไมไม่ทาแผนเอาให้มันชัด
พอถึงเวลาลุยเลย อย่าให้ถึงชาวบ้านมานั่งโทร พี่ตรงนีน้ ้าท่วม ไปตรงนั้นที
ตรงนี้ ที อย่ างนี้ ไ ม่ ใช่ มั น เป็ น การแก้ ปั ญ หาตรงปลายเหตุ 8 ปี ก็ ต อบ
ปัญหาแบบเดิม เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ รถเสีย ถามว่า ชาวบ้าน เบื่อมั้ย ตัว
คนพู ดเองยังเบื่อเลย อยากจะฝากเหมือนกัน และเที่ย วนี้อยากจะได้คา
ชี้แจงด้วย เที่ ย วนี้จะได้ไปชี้แจงกั บ ชาวบ้านอีก ครั้งหนึ่ง ไหน ๆ ก็ เป็ น ปี
สุดท้าย ปีหน้าก็จะเลือกตั้งใหม่แล้ว ขอให้ชัดเจนหน่อย อีกเรื่องหนึ่งคือ
อุปกรณ์ไฟฟ้า ตามที่ นายกฯ กล่าว สงสัยเหมือนกันไฟฟ้าหลอดเดียวต้อง
เดินเรื่อง 4-5 เดือน เลยหรือค่ะ มันจาเป็ นมั้ย ที่ไฟฟ้ าดับ ไม่มี อุป กรณ์
ดิ ฉั น พอเข้ า ใจ การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง แต่ อุ ป กรณ์ ไ ฟฟ้ า หลอดเดี ย วต้ อ ง
เดิ น เรื่ อ ง 4-5 เดื อ น เลยหรื อ ค่ ะ ท่ า นรู้ มั้ ย บางครั้ ง ไฟฟ้ า หลอดเดี ย ว
ชาวบ้านต้องควักเงินซื้อเอง ตัวดิฉันก็ต้องลงทุนซือ้ หลอดไฟฟ้าเอง เพื่อไม่
อยากให้ชาวบ้านด่า บางที่บางครั้ง ทางาน 8 ปี นีเ้ หนื่อยนะค่ะ เหนื่อยกับ
คาจุกจิกที่ชาวบ้านมาพูด ให้ฟัง ดิฉันอยากได้ยินอย่างเดียวว่า เทศบาล
เมืองสะเตงนอก ทาแล้ว ได้ผลดี แก้ไขปัญหาได้เรียบร้อย และไม่มีปัญหา
ซ้าเติมในจุดเดิม อยากเห็นการพัฒนาจุดนี้ ก่อนที่จะจบวาระสมัยที่ดฉิ ัน
/เป็น อยากเห็นการเปลี่ยน…

-14เป็น อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงบ้าง ปีสุดท้ายก็ยังดี ให้มันดีขึ้นกว่าเดิม
และคาดว่า สมาชิกสภาฯ ท่านอื่น ก็อยากให้เป็นแบบนี้เหมือนกัน ใช่มั้ย
พวกท่าน เพราะบางท่านก็เสียงบประมาณไปเยอะแล้ว ทั้งซื้อหลอดไฟ
และซื้ออะไร อื่น ๆ เอง วันนี้ขอระบายเต็มที่ ก่อนจะไม่มีโอกาสได้ระบาย
ใครอยากเสริมก็เสริมได้เลยนะค่ะ ทุกท่าน ขอบคุณค่ะ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ ท่ า นใดมี ข้ อ สงสั ย หรื อ ข้ อ อภิ ป ราย โปรดยกมื อ ถ้ า ไม่ มี เชิ ญ
ประธานสภาเทศบาลฯ
เลขานุ ก ารสภาฯ
นายมาหะมะรอสีดี อุชะมิ
เลขานุการสภาฯ

ครับ ก็มีเรื่องอยู่ 2 ประเด็น คือ เรื่องเงินเบิกตัดปี และการซ่อมถนน
เป็นหลุมเป็นบ่อ และไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ ผมอยากให้ ผู้อานวยการ
กองช่าง ได้ชี้แจงในที่ประชุม ขอเชิญครับ

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ เชิ ญ ผูอ้ านวยการกองช่ า ง
ประธานสภาเทศบาลฯ
นายกาแมน อาดหมาด
ผูอ้ านวยการกองช่าง

เรียน ท่านประธานสภาฯ คณะผู้บ ริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ
ผูท้ รงเกียรติ ทุกท่าน กระผม นายกาแมน อาดหมาด ผู้อานวยการ
กองช่าง ผมขอชีแ้ จงในส่วนของผมก่อนนะครับ ในเรื่องการจัดซือ้ หินคลุก
และวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าว่ากันตามจริง คือบันทึกการขออนุมัติจัดซื้อ พอ
คณะผู้ บ ริ ห ารฯ สั่ งการมา ผมก็ ท าบั น ทึ ก เลยแล้ ว ก็ พ อเปิ ด เรื่อ งเสร็ จ
กระบวนการพัสดุไม่ได้อยู่ที่กองช่าง มันจะไปอยู่ที่พัสดุ เพราะฉะนั้น การที่
จะตามเรื่องช้าหรือไม่ช้านี่ มันอยู่ที่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง อยู่ที่พัสดุ
ครับ ในส่วนกระบวนการของกองช่างมันจบแล้ว พอของมาจากพัสดุแล้ว
กองช่างก็สามารถดาเนินการได้เลย ของไม่มากองช่างจะทาอะไร จะต้อง
เข้าใจด้วย และถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อ ไม่ใช่ว่าไม่ออก ไม่ใช่ไม่ซ่อม ซ่อม
บางครั้งเราต้องใช้อุปกรณ์จากหน่วยงานอื่น อย่างเช่น ของทางหลวง เอา
กากแอสฟัลท์มาลง เพื่อจะบรรเทา ในส่วนของปะจูรงที่เห็นอยู่ ถ้าเราเอา
หินคลุกไปลงมันก็จะพังอีก ก็แก้ไขโดยเอากากแอสฟัลท์ไปลงเพื่อบรรเทา
แต่ถ้าถามว่า โครงการที่ไม่ได้ทาอีก 25 โครงการนี่นะครับ แผนประจาปี
ของกองช่าง ตรงไปตามแผนนะครับ สามารถตรวจสอบได้ แผนจัดหา
พั ส ดุ ของแต่ ล ะเดื อ น 25 โครงการ เราส่ ง มอบได้ ต ามก าหนด แต่
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ถัดจากนั้น เป็นงานของพัสดุ เพราะฉะนั้น งาน
จะช้าจะเร็ว กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอยู่ที่พัสดุ ไม่ใช่อยู่ที่กองช่าง และ
คาสั่งทั้งหมดที่จะแต่งตัง้ ใคร เป็นคณะกรรมการในส่วนของการจัดซือ้ จัด
/จ้าง หรือช่างโครงการ...

-15จ้าง หรือช่างโครงการ หรือประธานกรรมการตรวจการจ้าง ก็อยู่ที่งาน
พัสดุเช่นกัน กองช่าง ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง กระผม ในฐานะผู้อานวยการกอง
ช่า ง ขอแย้ งนะครับ ในเรื่อ งนี้ โครงการตามแผนตั้ งแต่ ม กราคม จนถึ ง
มิถุนายน แผนสุดท้าย ผมส่งไปแล้วตามแผนทั้งหมด หลังจากนั้นต้องไป
ตามเช็ ค นะครั บ ว่ า ท าไมกระบวนการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งถึ ง ได้ ช้ า นะครั บ
อย่างเช่น ซอยปะจูงรงนี่ กระผมส่งไปตั้งแต่เดือนมีนาคม แผนจัดหาพัสดุ
เดือนมีนาคม ส่งให้พัสดุ แล้วนี่ 8-9 เดือน จะมาโทษกองช่าง ไม่ได้นะ
ครับ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอยู่ที่พัสดุ กาสรที่จะจัดหาผู้รับ จ้างมาก็
เป็นเรื่องของพัสดุ กองช่าง ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเรื่องนี้ จริง ๆ แล้ว โครงการ
ที่มันล่ าช้านี่ มันมีเรื่องของมติ พ.ร.บ.จัดซื้อจัด จ้างตัวใหม่ ที่ เรื่อง ของ
วิศวกร ของปี 2561 คือที่เราไม่ได้ดาเนินการก็ติดปัญ หาตรงนี้ แต่ของปี
2562 พอเรารู้ปี ที่ แล้ ว ว่ามี ปัญ หาตรงนี้ เราก็ แ ก้โดยการส่ งโยธาก่ อ น
ฉะนั้น แผนจัดหาวัสดุ ของปี 2562 มันก็ทัน แต่กระบวนการจัดซือ้ จัดจ้าง
พอมันช้านี่ ก็จาเป็นต้องกันเงินในสภาฯ เพื่อไม่ให้เงินมันตกไป เข้าใจตามนี้
นะครับ ขอชีแ้ จงแค่น้ีครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ ขอขอบคุ ณ ครั บ ท่ า นใดมี ข้ อ สงสั ย หรื อ ข้ อ อภิ ป ราย โปรดยกมื อ
ประธานสภาเทศบาลฯ
เชิญ นางอุมาพร ใจแผ้ว สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2
นางอุมาพร ใจแผ้ว
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2

เรี ย น ท่ านประธานสภาฯ คณะผู้ บ ริ ห ารฯ และสมาชิก สภาเทศบาลฯ
ผูท้ รงเกียรติ ทุกท่าน ดิฉัน นางอุมาพร ใจแผ้ว สมาชิกสภาเทศบาลฯ
เขต 2 ในเมื่อ นายกฯ ให้ ผู้เกี่ย วข้อง คื อ ท่ านผู้ อานวยการกองช่าง มา
กล่าวแล้ว ว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง ดิฉัน ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ เรียน
เชิญฝ่ายพัสดุ ให้เขาเข้ามาชี้แจงได้มั้ยค่ะ เอาแบบนี้เลย ดิฉันอยากทราบ
ข้อมูลเลย ว่ามันเป็นอะไรกันแน่ ให้เขาชีแ้ จงเลยค่ะ ขอบคุณค่ะ

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ เชิ ญ ผู้ อานวยการกองคลั ง
ประธานสภาเทศบาลฯ
นางนริศรา สาและ
ผูอ้ านวยการกองคลัง

เรียน ท่านประธานสภาฯ คณะผู้บ ริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ
ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน ดิฉัน นางนริศรา สาและ ผู้อานวยการกองคลัง
อีกตาแหน่งหนึ่ง คือ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ดิฉันขอชี้แจงเรื่อง โครงการ
ทั้งหลายที่ได้กันเงินมา จานวน 25 โครงการ ทีนี้ เราได้ทาสญญาไปแล้ว
จานวน 7 โครงการ และคาดว่า จะทาสัญญาในสัปดาห์อกี ประมาณ 5
โครงการค่ะ ส่วนที่เหลือ จากที่ทาสัญญาแล้ว และคาดว่าจะทาสัญญานี้
/ติดอยู่ที่ราคากลาง...
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คณะกรรมการก าหนดราคากลาง แต่บ างโครงการทางพัสดุได้ส่งไปให้
คณะกรรมการก าหนดราคากลาง ตั้ งแต่ เดื อ นพฤษภาคม ดิ ฉั น เพิ่ งไป
ตามมาเมื่ อวานนี้ ไปตามงานที่ ก องช่าง ที่ค ณะกรรมการก าหนดราคา
กลาง ว่า ทาไมงานพั สดุส่งมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ทาไมยังไม่ได้ และ
ทางกองช่าง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง เขาบอกว่า สัปดาห์หน้า
เขาจะส่ ง ให้ 2-3 โครงการ เพื่ อ ที่ จ ะให้ ง านพั ส ดุ ไ ด้ ด าเนิ น การต่ อ
ณ ตอนนี้ งานพั ส ดุ จ ะด าเนิ น การไม่ ไ ด้ ถ้ า ยั ง ไม่ ไ ด้ ร าคากลาง จาก
ค ณ ะก รรม ก ารก าห น ด ราค าก ล าง อั น นี้ ต้ อ งไป ติ ด ต าม งาน ที่
คณะกรรมการกาหนดราคากลาง ขอบคุณค่ะ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ ขอบคุณครับ ท่ า นใดมี ข้ อ สงสั ย หรื อ ข้ อ อภิ ป ราย โปรดยกมื อ
ประธานสภาเทศบาลฯ
เชิญ นางอุมาพร ใจแผ้ว สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2
นางอุมาพร ใจแผ้ว
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2

เรี ย น ท่ านประธานสภาฯ คณะผู้ บ ริ ห ารฯ และสมาชิก สภาเทศบาลฯ
ผูท้ รงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางอุมาพร ใจแผ้ว สมาชิกสภาเทศบาลฯ
เขต 2 ดิฉั นฟังแล้ว เหมือนจะโยนไป โยนมาเรื่องงาน สรุป ว่า กองช่าง
ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแล้ว เรื่องการส่งมอบโครงการทันตามกาหนด แล้วลงที่
พัสดุ พัสดุระบุราคาไม่ทัน แล้วทางพัสดุ ก็กลับไปที่กองข่าง ใหม่ว่า ต้อง
ไป ตาม ที่ กองช่ า ง มั นห ม ายค วาม ว่ า ยั ง ไงค่ ะ ห ม ายค วาม ว่ า มี
คณะกรรมการ เหมือนที่กองช่างกล่าวใช่มั้ย อย่างนั้นเชิญมาคุยเลยได้มั้ย
ค่ะ ว่าเพราะเหตุใด ถึงทางานล่าช้า เอาอย่างนีก้ ันดีกว่า ไม่ต้ องมาโต้เถียง
กันแล้วต่อไป ดิฉันจะได้ไปบอกชาวบ้านถูก ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ ไม่
ต้ อ งโยนกั น ไปกั น มา เอาที่ เกี่ ย วข้อ งเข้ ามาเลย ดิ ฉั น พร้อ มรับ ฟั ง และ
สมาชิกท่านอื่นพร้อมจะรับฟังด้วยมั้ย แต่ดิฉันเข้าใจว่า ท่านอื่นคงอยาก
รับ ฟั งเหมื อน เพราะเขาก็ มี ปัญ หาเดื อดร้อน ที่ จ ะไปตอบชาวบ้ านยั งไง
อย่างนี้ดีกว่า ท่านประธานฯ ดิฉันอยากเสนอให้เชิญคณะกรรมการ หรือ
ใครที่เกี่ยวข้องให้เข้ามาเลย จะได้ชแี้ จงว่า เกิดอะไร ไม่ใช่ต่างฝ่ายต่างโยน
ไปมาอย่างนี้ เอาให้ชัดเจนเลยดีกว่า ขอบพระคุณค่ะ

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ เชิ ญ เลขานุ ก ารสภาฯ
ประธานสภาเทศบาลฯ
นายมาหะมะรอสีดี อุชะมิ
เลขานุการสภาฯ

เรียน ท่านประธานสภาฯ สืบเนื่องมาจาก พระราชบัญ ญั ติจัดซื้อจัดจ้าง
พัสดุตัวใหม่ ที่ประกาศใช้เมื่อปี 2560 นะครับ และก็ยังมีระเบียบ
/กระทรวงการคลัง…
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กลางมันจะจบที่เทศบาลฯ เรา แต่ตัวใหม่กรมบัญชีกลางคุมเข้ม คุมเข้มถึง
ขนาดที่ว่า ในการคานวณราคากลาง น็อตตัวเดียวถ้าไม่มีในราคากลาง ก็
ต้องหาในท้องตลาด ในเว็บ ผมก็ถามเจ้าหน้าที่ ถามทุกวัน นายกฯ ก็ถาม
ว่าทาไมถึงช้า เวลาคีย์ราคากลางนี่นะครับ มันจะมีความยุ่งยาก บางตัวนี่
ใช้เวลาถึง 3 เดือน 3 เดือน จริง ๆ นะครับ ซอยปะจูรง เจ้าหน้าที่คีย์แล้ว
บางทีระบบมั นล้ม เพราะเวลาคีย์เข้าไป มั นจะไปโผล่ที่ก รมบัญ ชีก ลาง
ที่กรุงเทพฯ ในขณะที่เราคีย์ บางทีพอเราเอนเทอร์แล้วระบบมันล้ม เรา
ต้องเริ่มคีย์ใหม่ พอเริ่มใหม่เราจะเร่ง ให้เร็วเท่าที่มนุษย์ทาได้นะครับ อันนี้
เรื่องจริง เรื่องราคากลางที่มันคิดก็สาเหตุนแี้ หละ และเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ
เราของกองช่าง มีจากัดมาก ที่สามารถคีย์ได้ มีไม่กี่คนครับ และต้องมี
พาสเวิ ล์ ด บางคนมี ปั ญ หาเรื่ อ งพาสเวิ ล์ ด ที่ จ ะต้ อ งลิ ง ค์ กั บ เลขบั ต ร
ประชาชน บางทีก็มีปัญ หาตัวนี้เป็นพระราชบัญ ญัติตัวใหม่ ทีมีปัญหาใน
เรื่องของทางปฏิ บัติเยอะมากแต่จะผ่อนคลายที่ละอย่าง อย่างเช่นทาง
ผู้อานวยการกองช่าง บอกว่า ต้องให้วิศวกรเซ็นนี่ คณะกรรมการวินิจฉัย
ปัญหากล่าวในเรื่องนี้ว่ามีมติ ไม่ต้องให้วิศวกรเซ็นในแบบแล้วใช่มั้ยครับ
ผอ.ช่าง วินิจฉัยชัดเจนแล้วใช่มั้ยครับ
นายกาแมน อาดหมาด
ผูอ้ านวยการกองช่าง

ยังเลยครับ ยังไม่ชัดเจนในหนังสือตัวนั้น

นายมาหะมะรอสีดี อุชะมิ
เลขานุการสภาฯ

ถึงขนาดยั งไม่ชัดเจนนะครับ ที นี้ ก็ ต้องเร่งไปเรื่อย ๆ นะครับ แต่ก็ ยังมี
ข้อจากัด เรื่อง คีย์ราคากลางตัวปัญหานี่ แต่ผมเอง ก็ฝากไว้กับ ผอ.ช่าง
ได้ ช่ ว ยเร่ง ด้ ว ย แม้ ไ ม่ ใช่ ห น้ าที่ ช่ ว ยไปดู นิ ด หนึ่ ง ในฐานะเป็ น เลขาของ
คณะกรรมการก าหนดราคากลาง บางทีก็ เป็นประธานฯ ใช่มั้ยครับ แต่
การคีย์ราคากลางนี่ คณะกรรมการฯ คีย์ไม่เป็น และทาไม่เป็นด้วย ก็จะ
ทาเป็นอยู่เฉพาะบุคลากรกองช่างนั่นแหละ ที่จะคานวณราคากลางได้เป็น
ค่อนข้างได้เป็น มีขอ้ จากัดจริง ๆ ครับ ขอบคุณครับ

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ เชิ ญ นายกเทศมนตรี
ประธานสภาเทศบาลฯ
นายเกษมสันต์ สาแม
นายกเทศมนตรี ฯ

เรียน ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน

กระผม นายเกษมสันต์ สาแม นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก
ก็อยากจะนาเรียนเพื่อนสมาชิกทุกท่าน ถามไปที่กองช่าง กองช่างโยน
/ไปพัสดุ...
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ไปพัสดุ ถามไปที่พัสดุ พัสดุบอกว่าติดอยู่ที่ราคากลาง เรื่องของเรื่อง
ราคากลางก็ บุ คลากรในกองช่างนี่แหละ เป็ นคนทา สรุป ตามที่ผ ม
เข้าใจในห้องประชุมแห่งนี้ ติดที่ราคากลาง ก็คือ บุคลากรในกองช่าง
เป็นคนทาราคากลางนะครับ ติดที่ช้าเท่านั้นเอง ราคากลางก็คนอื่นทา
ไม่ได้ ต้องเป็นบุคลากรในส่วนของกองช่าง ปลัดแยกคาว่า ก็ไม่ว่ากัน
ก็เข้าใจตามความจริง แต่ที่แล้วมามันไม่ยาก ง่ายนะ ซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า
ทุกวันนี้มันอะไรแสนยากหนักหนา เป็น 5-6 เดือน น่าคิดเหมือนกัน
อยู่ที่พัสดุ พัสดุอยู่ที่ราคากลาง ราคากลางก็กองอื่นทาไม่ได้ คนใน
กองช่า งนี้ แ หละเป็ น คนท าราคากลาง ก็ ข อน าเรีย นสมาชิก ได้ รับ รู้
รับทราบ เราสุดสุดกับงานแล้วนะครับ ไม่มีที่ไหนอีกแล้วรองนายกฯ
ที่ดูแลกองช่าง ลงไปพื้นที่ดูแลแก้ไขปัญหาให้พ่ีน้องประชาชนในพื้นที่
ก่อนที่จะเข้าประชุมสภาฯ นาเรียนเท่านี้ครับ ขอบคุณมากครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ ครั บ ขอบคุ ณ มาก เชิ ญ เลขานุ ก ารสภาฯ
ประธานสภาเทศบาลฯ
นายมาหะมะรอสีดี อุชะมิ
เลขานุการสภาฯ

ก็ รั บ ทราบนะครั บ การรายงานผลการปฏิ บั ติ ง านที่ ไ ด้ ก ระท าล่ ว ง
แล้วของปี 2562

มติที่ประชุม

รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานที่ได้กระทาล่วงมาแล้วในปี 2562

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ 5.2 ญัตติ เพื่อพิจารณา ร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองสะเตงนอก
ประธานสภาเทศบาลฯ
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบาบัดน้าเสียในอาคาร พ.ศ. ...... ออก
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 หน่วยงาน นิตกิ าร สานักปลัด
เชิญเลขานุการสภาฯ
นายมาหะมะรอสีดี อุชะมิ
เลขานุการสภาฯที่

ต า ม พ ร ะร า ช บั ญ ญั ติ เท ศ บ าล พ .ศ . 2 4 9 6 แ ก้ ไข เพิ่ ม เติ ม ถึ ง
(ฉบับ 13) พ.ศ. 2552 มาตรา 60 เทศบาลมีอานาจตราเทศบัญญัติโดย
ไม่ขัดหรือแย้งต่อตัวบทกฎหมาย ในกรณี ดังต่อไปนี้
(1) เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามหน้าที่ของเทศบาลที่กาหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติน้ี
(2) เมื่อมีกฎหมายบัญญัติให้เทศบาลตราเทศบัญญัติหรือให้มี
อานาจตราเทศบัญญัติ
/ในเทศบัญญัตินนั้ …

-19ในเทศบัญญัตินนั้ จะกาหนดโทษปรับผู้ละเมิดเทศบัญญัติไว้ด้วยได้
แต่หา้ มมิให้กาหนดเกินกว่าหนึ่งพันบาท
มาตรา 61 ทวิ ร่างเทศบัญญัติจะเสนอได้ก็โดย
(1) นายกเทศมนตรี
(2) สมาชิกสภาเทศบาล หรือ
(3) ราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลตามกฎหมาย ว่าด้วย
การเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น
ในกรณี ที่สมาชิกสภาเทศบาลเป็นผู้เสนอร่างเทศบัญ ญั ติต้องมี
สมาชิกสภาเทศบาลลงนามรับรองไม่นอ้ ยกว่าสองคน
ร่างเทศบัญญั ติเกี่ยวกับการเงิน สมาชิกสภาเทศบาลจะเสนอได้
ต่อเมื่อมีคารับรองของนายกเทศมนตรี
ก่อนอื่นนะครับ ขอถามสอบความคิดเห็นของท่านสมาชิกสภา
เทศบาลฯ ในที่ประชุมฯ ว่า จะให้พิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองสะ
เตงนอก เรื่อง การติดตัง้ บ่อดักไขมันบาบัดน้าเสียในอาคาร พ.ศ. ..........
ทีละวาระ หรือพิจารณาทั้งสามวาระรวด คือ
วาระที่ 1 รับหลักการ
วาระที่ 2 แปรญัตติ
วาระที่ 3 การลงมติเห็นชอบ ให้ตราเป็นเทศบัญญัติหรือไม่
ซึ่งตามข้อบังคับการประชุมสภาฯ ข้อ ๔๕ ญัตติรา่ งข้อบัญญัติที่
ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ ที่ประชุมสภาท้องถิ่น
จะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดีย วก็ ได้ ในการพิจารณาสามวาระ
รวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น จานวนไม่น้อยกว่าหนึ่ง
ในสามของจานวนผูท้ ี่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้
ในขั้นตอนขอถามมติที่ป ระชุมว่า เห็นชอบให้พิจารณา ร่างเทศ
บัญ ญั ติเทศบาลเมืองสะเตงนอก เรื่อง การติดตั้งบ่อดัก ไขมันบ าบัดน้า
เสียในอาคาร พ.ศ. ....... ทีละวาระหรือพิจารณาทั้งสามวาระรวดเหมือน
พิจารณาเทศบัญญัติงบประมาณ ขอเชิญครับ
นายเกษมสันต์ สาแม
นายกเทศมนตรี ฯ

เรียน ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน

กระผม นายเกษมสันต์ สาแม นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก
ขอเสนอให้พจิ ารณาสามวาระรวดเดียว
ผู้รับรอง
1. นายอับดุลนาเซร์ ฮะ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1
/2. จสอ.วรดร…

-202. จสอ.วรดร รอดทุกข์
3. นางอุมาพร ใจแผ้ว
4. นายสมชัย หิตานุกูล
5. นายอิทธินันท์ สาเฮาะ
นายมาหะมะรอสีดี อุชะมิ
เลขานุการสภาฯ

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 3

องค์ประชุมครบ จะขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด เห็นชอบ
ให้พิจารณา ร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองสะเตงนอก เรื่อง การติดตั้งบ่อ
ดักไขมันบาบัดน้าเสียในอาคาร พ.ศ. .......... สามวาระรวดเดียว โปรด
ยกมือ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด ไม่เห็นชอบ โปรดยกมือ

เห็นชอบ 8 เสียง ดังนี้
1. นายอับดุลนาเซร์ ฮะ
2. นายบัญชา ศิริ
3. จสอ.วรดร รอดทุกข์
4. นางอุมาพร ใจแผ้ว
5. นายสมชัย หิตานุกูล
6. นายปฐม ปันสรณะ
7. นายอิทธินันท์ สาเฮาะ
8. นายเพาซี มะเด็ง

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 3
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 3

งดออกเสียง 1 เสียง
1.นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ ประธานสภาเทศบาลฯ
มติที่ประชุม

ให้ความเห็นชอบในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว

นายมาหะมะรอสีดี อุชะมิ
เลขานุการสภาเทศบาลฯ

ต่อไป วาระที่ 1 รับหลักการ ขอเชิญ ผูบ้ ริหารท้องถิ่น ได้แถลงหลักการ
และเหตุผลร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองสะเตงนอก เรื่อง การติดตั้งบ่อ
ดักไขมันบาบัดน้าเสียในอาคาร พ.ศ. .......... เขิญครับ

นายเกษมสันต์ สาแม
นายกเทศมนตรี ฯ

เรียน ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน

นายธิตวิ ัฒน์ ดอเล๊าะ
นิตกิ รชานาญการ

เรียน ท่านประธานสภาฯ คณะผูบ้ ริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ
ผูท้ รงเกียรติทุกท่าน กระผม นายธิตวิ ัฒน์ ดอเล๊าะ นิตกิ รชานาญการ
ด้วย ร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองสะเตงนอก เรื่อง การติดตัง้ บ่อ
ดักไขมันบาบัดน้าเสียในอาคาร พ.ศ. .......... งานนิติการ เป็นผู้จัดทาร่าง
/ซึ่ง ล้อมาจากของกรม...

กระผม นายเกษมสันต์ สาแม นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก
ขอให้นิติกร ได้ชี้แจง

-21ซึ่ง ล้อมาจากของกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น ตามที่ รัฐบาลได้มี
นโยบายในการจั ด การด้ า นสิ่ งแวดล้ อ ม โดยการเร่ง รัด ในการควบคุ ม
มลพิ ษ จากน้าเสีย ซึ่ ง ได้ให้ ความส าคั ญ กั บ การจั ด การระบบน้าเสี ย ใน
ครัวเรือน ในชุมชน เพื่อลดปริมาณน้าเสีย และเป็นการปรับปรุงคุณภาพ
น้าเสียให้ดีขึ้น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เห็นว่าการจัดการระบบ
น้าเสียในอาคารและครัวเรือน เป็นการแก้ปัญ หาที่ต้นทางและเป็นส่วน
หนึ่ง ของการแก้ไขคุณภาพน้าประกอบกับพระราชบัญ ญั ติ กาหนดแผน
และขั้นตอนการกระจ่ายอานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่ เป็นหน่วยงานหลักในการ
ก าจั ด ขยะมู ล ฝอยสิ่ ง ปฏิ กู ล และน้ าเสี ย จึ ง ขอความร่ ว มมื อ องค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณาออกข้อบัญ ญั ติท้องถิ่น เพื่อใช้บังคับ ซึ่ง
หลั ก การ ในการร่างเทศบั ญ ญั ติ ฯ นี้ มี อยู่ ว่า ให้ มี เทศบั ญ ญั ติเทศบาล
เมื อ งสะเตงนอก เรื่ อ ง การติ ด ตั้ ง บ่ อ ดั ก ไขมั น บ าบั ด น้ าเสี ย ในอาคาร
พ.ศ. ..........
เหตุผล โดยที่เป็นการสมควรกาหนดวิธีการจัดการระบบบาบัดน้าเสียใน
อาคารและครัวเรือน ซึ่งเป็นต้นทางและเป็นส่วนหนึ่งของมลพิษ ทางน้า
ก่อนที่จะมีการระบายทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้า ในเขตเทศบาล
เมืองสะเตงนอก เพื่อให้เกิดประสิท ธิภาพในการรัก ษาคุณ ภาพน้า การ
ควบคุ ม มลพิ ษ จากน้ าเสี ย และการรัก ษาสิ่ งแวดล้ อ มอย่ างยั่ งยื น โดย
กาหนดให้เจ้าของอาคารหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการระบายน้าทิ้งลง
หรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้าในเขตเทศบาลเมืองสะเตงนอก และเป็นกรณี
ที่ยังไม่มีกฎหมายใดกาหนดมาตรการเกี่ยวกับการจั ดการน้าเสียโดยการ
ติ ด ตั้ ง บ่ อ ดั ก ไขมั น ส าหรั บ อาคารประเภทนั้ น ซึ่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก าร
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 บัญญัติให้กระทาได้ โดยการตราเป็นข้อกาหนด
ท้องถิ่น จึงจาเป็นต้องตราเทศบัญญัติน้ี
ขอบคุณครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิ ก สภาเทศบาลฯ ท่ า นใดมี ข้ อ จะอภิ ป ราย ระเบี ย บวาระที่ 5.2
ประธานสภาเทศบาลฯ
ขอเรียนเชิญ เมื่อไม่มี เชิญเลขานุการสภาฯ
นายมาหะมะรอสีดี อุชะมิ
เลขานุการสภาฯ

ครับเมื่อนายกเทศมนตรี ได้มอบหมายให้งานนิติการ เป็นผู้แถลงนโยบาย
แทนแล้วนะครับ องค์ประชุมครบ ต่อไปจะขอมติที่ประชุม สมาชิกสภา
เทศบาลฯ ท่านใด เห็นชอบวาระที่ 1 รับหลักการร่างเทศบัญญัติเทศบาล
เมืองสะเตงนอก เรื่อง การติดตัอ้ บ่อดักไขมันบาบัดน้าเสียในอาคาร
/พ.ศ. .............. โปรดยกมือ...

-22พ.ศ. .............. โปรดยกมือ สมาชิก สภาเทศบาลฯท่านใด ไม่ เห็น ชอบ
วาระที่ 1 รับหลักการร่าง เทศบัญญัติเทศบาลเมืองสะเตงนอก เรื่อง
การติดตั้งบ่อดักไขมันบาบัดน้าเสียในอาคาร พ.ศ. .............. โปรดยกมือ
มติที่ประชุม

-เห็นชอบด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์
-งดออกเสียง 1 เสียง
เป็ น อั น ว่ า ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ เ ห็ น ชอบ วาระที่ 1 รั บ หลั ก การร่ า ง
เทศบัญญัติเทศบาลเมืองสะเตงนอก เรื่อง การติดตั้ง บ่อดักไขมันบาบัด
น้าเสียในอาคาร พ.ศ. ..............

นายมาหะมะรอสีดี อุชะมิ
เลขานุการสภาฯ

ต่อไป วาระที่ 2 แปรญั ต ติ ตามข้อบังคับ การประชุมสภาฯ ข้อ ๔๕
การพิจารณาวาระที่สอง นั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปร
ญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุม เป็นประธานคณะกรรมการแปร
ญัตติ
อยากให้สมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน ได้อ่านทาความเข้าใจใน
รายละเอียดของร่างเทศบัญญัติฯ ทั้งฉบับ ตามเอกสารหมายเลข 2 ก่อน
อื่ น ผมในฐานะเลขานุ ก ารสภาฯ ขออ่ า นรายละเอี ย ดร่ า งเทศบั ญ ญั ติ
เทศบาลเมืองสะเตงนอก เรื่อง การติดตั้ง บ่อดัก ไขมันบ าบัดน้าเสียใน
อาคาร พ.ศ. ..............ทั้งฉบับนะครับ
เทศบัญญัติเทศบาลเมืองสะเตงนอก
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบาบัดน้าเสียในอาคาร พ.ศ. ..............
โดยเป็นการสมควรตราเทศบัญ ญัติเทศบาลเมืองสะเตงนอก ว่า
ด้วยการติดตั้งบ่อดักไขมันบาบัดน้าเสียในอาคาร พ.ศ. ..............
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา 60 และมาตรา 63 แห่ ง
พระราชบัญ ญั ติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ ที่ 13)
พ.ศ. 2552 และมาตรา 20 แห่งพระราชบัญ ญั ติ ก ารสาธารณสุข พ.ศ.
2535 แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ถึ ง (ฉบั บ ที่ 3) พ.ศ. 2560 อั น มี บ ทบั ญ ญั ติ บ าง
ประการจากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 26 ของรัฐธรรมนูญ
แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย บั ญ ญั ติ ใ ห้ ก ระท าได้ โดยอาศั ย อ านาจตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมาย เทศบาลเมืองสะเตงนอก โดยความเห็นชอบของ
สภาเทศบาลเมื องสะเตงนอก และผู้ว่าราชการจังหวัด ยะลา จึงได้ ตรา
บัญญัติเทศบัญญัติไว้ ดังต่อไปนี้
/ข้อ 1 เทศบัญญัติ…

-23ข้อ 1 เทศบัญญัตินี้เรียกว่า เทศบัญญัติเทศบาลเมืองสะเตงนอก
ว่าด้วยการติดตั้งบ่อดักไขมันบาบัดน้าเสียในอาคาร พ.ศ. ..............
ข้อ 2 เทศบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกาหนดเจ็ดวันนับแต่วันที่
ได้ประกาศโดยเปิดเผย ณ สานักงานเทศบาลเมืองสะเตงนอก เป็นต้นไป
ข้อ 3 บรรดาเทศบัญญัติ หรือข้อบังคับ กฎ ระเบียบ และคาสั่ง
อื่นใดของเทศบาลเมืองสะเตงนอก ซึ่งขัด หรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้ ให้ใช้
เทศบัญญัติน้ีแทน
ข้อ 4 ในเทศบัญญัติน้ี
“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน ร้านค้า ร้านอาหาร สานักงาน
หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่อาศัย หรือใช้สอยได้
“บ่อดัก ไขมัน ” หมายความว่า สิ่งที่ใช้แยกจาพวกน้ามัน และ
ไขมัน ออกจากน้า ซึ่งผ่านการใช้แล้ว
“การระบายน้า” หมายความว่า การผันน้า การปล่อยน้า การ
เทน้า การสาดน้า หรือการกระทาอื่นใดที่เป็นการถ่ายเทน้า
“แหล่งระบายน้า” หมายความว่า ทาง หรือท่อระบายน้า ลา
กระโดง สาราง คู คลอง แม่น้า ทะเล แหล่งน้าสาธารณะ แหล่งน้า
ธรรมชาติ และแหล่งน้าที่เป็นของเอกชน ซึ่งมีทางเชื่อมต่อหรือสามารถ
ไหลไปสู่แหล่งน้าสาธารณะ หรือแหล่งธรรมชาติ
“เจ้าพนั ก งานท้ องถิ่น ” หมายความว่า นายกเทศมนตรีเมือ ง
สะเตงนอก
“พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ” หมายความว่ า ปลั ด เทศบาลเมื อ ง
สะเตงนอก และพนักงานเทศบาลอื่นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้ง
ข้อ 5 เทศบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้าทิ้งลง
หรือไหลไปสู่ แหล่งระบายน้า และยั งไม่ มีก ฎหมายใดก าหนดมาตรการ
เกี่ยวกับการกาจัดน้ามันและไขมันสาหรับอาคารประเภทนั้น
ข้อ 6 ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตาม ข้อ 5 ติดตั้งบ่อดัก
ไขมัน ตามมาตรฐานที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น ประกาศกาหนด
ให้เจ้าของอาคารหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการปลูกสร้างใหม่
ดาเนินการติดตั้งบ่อดักไขมัน สาหรับอาคารนั้น ให้แล้วเสร็จก่อนเข้าอยู่
อาศัยหรือใช้สอย และหากอาคารใดอยู่ระหว่างการปลูกสร้างใหม่ในวันที่
เทศบัญญัติน้ีมผี ลบังคับใช้ ก็ให้ดาเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันเช่นเดียวกัน
ข้อ 7 ให้เจ้าพนัก งานท้องถิ่น และพนัก งานเจ้าหน้าที่ มีอานาจ
หน้าที่ดังต่อไปนี้
/(1) เข้าตรวจอาคาร…

-24(1) เข้าตรวจอาคารและบริเวณที่ตั้งอาคารในระหว่างพระอาทิตย์
ขึน้ และตก
(2) สั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการระบายน้าทิ้งลง
หรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้า ดาเนินการติดตั้งบ่อดัก ไขมันให้แล้วเสร็จ
ภายในเก้าสิบวัน
ข้อ 8 ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร ตามข้อ 6 ทาการดูแล
รักษา เก็บขนน้ามันหรือไขมันในบ่อดักไขมันไปกาจัด และซ่อมบารุงรักษา
บ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติ
ข้อ 9 ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือ
พนักงานเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติตามข้อ 7 (1) ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน
หนึ่งพันบาท
ข้อ 10 ผู้ ใ ดไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามค าสั่ ง ของเจ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น หรื อ
พนักงานเจ้าหน้าที่ ตามข้อ 7 (2) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท
และเจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจกาหนดให้เสียค่าปรับอีกไม่เกินวันละสองร้อย
บาทนับแต่วันครบกาหนดระยะเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือพนักงาน
เจ้าหน้าที่ กาหนด ให้ดาเนินการติดตั้งบ่อดัก ไขมันเป็ นต้นไป จนกว่าจะ
ปฏิบัติให้ถูกต้อง
ข้อ 11 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น ประกาศ และประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนทราบถึงการปฏิบัติตามเทศบัญญัติน้ี
ข้อ 12 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น มีอานาจในการพิจารณา ยกเว้น
การปฏิ บั ติ ต ามเทศบั ญ ญั ติ ต ามความจ าเป็ น และความเหมาะสมของ
อาคาร และพื้นที่บ างแห่ง อาทิ เช่น พื้ นที่เกษตรกรรม พื้ นที่ในชนบท
เป็นต้น
ข้อ 13 ให้นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก รักษาการตามเทศ
บั ญ ญั ติ นี้ และให้ มี อ านาจออกประกาศ หรือ ค าสั่ ง เพื่ อ ปฏิ บั ติ ก ารให้
เป็นไปตามเทศบัญญัติน้ี
เมื่อมีการพิจารณาเป็นสามวาระรวดเดียว นะครับ ในวาระที่ 2
แปรญัตติ ก็อยากจะให้ท่านประธานสภาฯ ได้เปิดโอกาสให้สมาชิก สภาฯ
ได้เสนอคาแปรญั ตติ ร่างเทศบัญญัตินี้ ก่อนอื่น ขอให้นิติกร ได้ชี้แจงว่า
ส่วนไหนที่จะแปรญั ตติได้บ้าง เพราะเป็นร่างที่กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ยกให้ ไม่ทราบว่า จะแปรญัตติในเรื่องใด ได้บ้าง
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ เชิญนิตกิ รชีแ้ จง
ประธานสภาเทศบาลฯ

/นายธิตวิ ัฒน์ ดอเล๊าะ...

-25นายธิติวัฒน์ ดอเล๊าะ
นิตกิ รชานาญการ

เรียน ท่านประธานสภาฯ คณะผูบ้ ริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ
ผูท้ รงเกียรติทุกท่าน กระผม นายธิตวิ ัฒน์ ดอเล๊าะ นิตกิ รชานาญการ
ตามหลักโดยทั่วไป การตราเทศบัญญัติก็คือ เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพ
แต่ละท้องที่ในการจัดร่างฉบับนี้ เป็นร่างที่เขากาหนดมาจากกรมส่งเสริมฯ
ถ้าสมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นว่า บางข้อมันไม่เหมาะสมกับพื้นที่ของเราก็
สามารถแปรญัตติได้ และสามารถแก้ไขได้ ครับ
และขออนุ ญ าตแก้ ไขค าผิ ด ในร่า งเทศบั ญ ญั ติ ฯ ในย่ อ หน้ าที่ 2
จาก “กาจัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล” เป็น “จากัดสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคล” ขอคุณครับ

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิ ก สภาเทศบาลฯ ท่ า นใดมี ก ารแปรญั ต ติ ขอเรี ย นเชิ ญ เมื่ อ ไม่ มี
ประธานสภาเทศบาลฯ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ ประสงค์จะอภิปรายแล้ว เชิญ เลขานุการสภาฯ
นายมาหะมะรอสีดี อุชะมิ
เลขานุการสภาฯ

องค์ประชุมครบ จะขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด เห็นชอบ
วาระที่ 2 แปรญัตติ ให้คงร่างเดิมทั้งฉบับ ร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมือง
สะเตงนอก เรื่อ ง การติ ด ตั้งบ่ อ ดั ก ไขมั น บ าบั ด น้ าเสี ย ในอาคาร พ.ศ.
............ โปรดยกมือ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด ไม่เห็นชอบวาระที่ 2
แปรญัตติ ให้คงร่างเดิมทั้งฉบับ ร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองสะเตงนอก
เรื่อง การติดตัง้ บ่อดักไขมันบาบัดน้าเสียในอาคาร พ.ศ. ...... โปรดยกมือ

มติที่ประชุม

-เห็นชอบด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์
-งดออกเสียง 1 เสียง
เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ วาระที่ 2 แปรญั ตติ ให้คง
ร่างเดิม ทั้ งฉบั บ ร่างเทศบัญ ญั ติเทศบาลเมืองสะเตงนอก เรื่อง การ
ติดตัง้ บ่อดักไขมันบาบัดน้าเสียในอาคาร พ.ศ. ...........
-พักการประชุม

5 นาที-

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ วาระที่ 3 การลงมติ เ ห็ น ชอบให้ ต ราเป็ น เทศบั ญ ญั ติ เ ทศบาล
ประธานสภาเทศบาลฯ
เมืองสะเตงนอก เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบาบัดน้าเสียในอาคาร
พ.ศ. ........... หรือไม่เห็นชอบฯ ตามข้อบังคับการประชุมสภาฯ ข้อ 52
เชิญ เลขานุการสภาฯ
นายมาหะมะรอสีดี อุชะมิ
เลขานุการสภาฯ

ต่อไปจะพิจารณาในวาระที่ 3 การลงมติเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญ ญั ติ
เทศบาลเมืองสะเตงนอก เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบาบัดน้าเสียใน
/อาคาร พ.ศ. ........... หรือ...

-26อาคาร พ.ศ. ........... หรือไม่เห็นชอบฯนี้ จะไม่อนุญ าตให้มีการอภิปราย
เพราะข้อบังคับการประชุมสภาฯ ข้อ 52 ได้ห้ามมิให้มีการอภิปราย เว้น
แต่ สภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก จะลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุผล
อันสมควร
ต่อไปจะขอมติที่ป ระชุมสภาเทศบาลฯ ว่า วาระที่ 3 จะให้ตรา
เป็นเทศบัญ ญั ติ เทศบาลเมื องสะเตงนอก เรื่อง การติดตั้งบ่ อดัก ไขมั น
บาบัดน้าเสียในอาคาร พ.ศ. ......... ที่ได้ผ่านการพิจารณาในวาระที่ 2 ไป
แล้วหรือไม่ องค์ประชุมครับ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด เห็นชอบใน
วาระที่ 3 ลงมติว่า จะให้ต ราเป็ น เทศบั ญ ญั ติ เทศบาลเมือ งสะเตงนอก
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบาบัดน้าเสียในอาคาร พ.ศ. ......... โปรดยก
มือ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด ไม่เห็นชอบในวาระที่ 3 ลงมติว่า จะให้
ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลเมืองสะเตงนอก เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมัน
บาบัดน้าเสียในอาคาร พ.ศ. ......... โปรดยกมือ
มติที่ประชุม

-เห็นชอบด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์
-งดออกเสียง 1 เสียง
เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ วาระที่ 3 ลงมติว่า จะให้ตรา
เป็น เทศบัญ ญั ติ เทศบาลเมื องสะเตงนอก เรื่อง การติดตั้งบ่ อดัก ไขมั น
บาบัดน้าเสียในอาคาร พ.ศ. .........

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ 5.3 ญัตติ เพื่อพิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประธานสภาเทศบาลฯ
ประจาปี พ.ศ. 2563 เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ “ค่าบารุงรักษา
และซ่อมแซม” จานวน 1,070,000 บาท หน่วยงาน กองสาธารณสุข
เชิญผูบ้ ริหารฯ
นายเกษมสันต์ สาแม
นายกเทศมนตรี ฯ

เรียน ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน

นางศรัณยา ปูเตะ
รก.ผอ.กองสาธารณสุข

เรียน ท่านประธานสภาฯ คณะผูบ้ ริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ
ผูท้ รงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางศรัณยา ปูเตะ หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน
สาธารณสุข รักษาการผู้อานวยการกองสาธารณสุข ตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ ายประจ าปี งบประมาณ 2563 ของเทศบาลเมื อ ง
สะเตงนอก ที่ได้รับการอนุมัตจิ ากผู้วา่ ราชการจังหวัดยะลา เมื่อวันที่ 10
/ตุลาคม 2562...

กระผม นายเกษมสันต์ สาแม นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก
ขอให้ฝา่ ยสาธารณสุข ได้ชแี้ จง

-27ตุลาคม 2562 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ตรวจสอบแล้วพบว่า
ในส่ ว นของกองสาธารณสุ ข และสิ่ ง แวดล้ อ ม งบด าเนิ น งาน (หมวด
ค่ า ตอบแทน ใช้ ส อยและวั ส ดุ ) ค่ า ใช้ ส อย ประเภทค่ า บ ารุ ง รั ก ษาและ
ซ่อมแซม (รายจ่ายเพื่ อซ่อ มแซม บ ารุงรัก ษา เพื่ อให้ สามารถใช้งานได้
ตามปกติ ) มิ ไ ด้ มี ก ารตั้ งจ่ า ยงบประมาณไว้ จึ ง ไม่ ส ามารถเบิ ก จ่ า ยให้
ถู ก ต้ อ งตามรูป แบบได้ (ตามหนั งสื อ ที่ มท.0805.4/ว 6755 ลงวั น ที่ 7
พฤศจิกายน 2562 เรื่อง การตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และ
การพัสดุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)
เพื่อให้เทศบาลฯ มีงบประมาณที่สามารถตั้งจ่ายเพียงพอแก่การ
ใช้จ่ายและเป็นไปตามอานาจหน้าที่ของเทศบาล กองสาธารณสุขมีความ
ประสงค์ที่จะขอโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ 2563
ดังนี้
โอนลด จากแผนงานสาธารณสุ ข งานบริห ารทั่ วไปเกี่ ย วกั บ
สาธารณสุ ข งบลงทุ น ค่ าบ ารุงรั ก ษาและปรับ ปรุงครุภั ณ ฑ์ จานวน
300,000 บาท หน้า 81/132 (เนื่องจากมีงบประมาณเพีย งพอในการ
เบิกจ่าย) ดังนี้
-งบประมาณที่อนุมัติ
จานวน 1,300,000 บาท
-งบประมาณก่อนโอน
จานวน 1,300,000 บาท
-จานวนเงินที่โอน
จานวน 1,000,000 บาท
-จานวนเงินหลังโอน
จานวน 300,000 บาท
โอนลด จากแผนงานสาธารณสุ ข งานบริห ารทั่ วไปเกี่ ย วกั บ
สาธารณสุ ข งบลงทุ น หมวดค่ า ที่ ดิ น และสิ่ ง ก่ อ สร้ า ง ประเภทค่ า
บารุงรักษา และปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการต่อเติม/ปรับปรุง
อาคารส านั ก งาน จ านวน 70,000 บาท หน้ า 81/132 (เนื่ อ งจาก
งบประมาณไม่มคี วามจาเป็นในการเบิกจ่าย) ดังนี้
-งบประมาณที่อนุมัติ
จานวน
70,000 บาท
-งบประมาณก่อนโอน
จานวน
70,000 บาท
-จานวนเงินที่โอน
จานวน
70,000 บาท
-จานวนเงินหลังโอน
จานวน
0.00 บาท
โอนเพิ่ม ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานสาธารณสุข งาน
บริหารทั่วไปเกี่ย วกั บ สาธารณสุข งบดาเนิน งาน (หมวดค่ าตอบแทน
ใช้สอยและวัสดุ) ค่าใช้สอย ประเภทค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่าย
/เป็นค่าซ่อมแซม...

-28เป็นค่าซ่อมแซม บารุงรักษาทรัพย์สิน ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ) ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ จานวนเงิน 1,070,000 บาท หน้า 75 /132 ดังนี้
-งบประมาณที่อนุมัติ
จานวน
0.00 บาท
-งบประมาณก่อนโอน
จานวน
0.00 บาท
-จานวนเงินที่โอน
จานวน 1,070,000 บาท
-จานวนเงินหลังโอน
จานวน 1,070,000 บาท
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3 )
พ.ศ. 2543 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
ข้ อ 27 การโอนเงิน งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่ าครุภั ณ ฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทาให้ลั กษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอน
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ ท่ า นใด มี ข้ อ สงสั ย หรื อ ข้ อ อภิ ป ราย โปรดยกมื อ ไม่ มี เชิญ
ประธานสภาเทศบาลฯ
เลขานุการสภาฯ
นายมาหะมะรอสีดี อุชะมิ
เลขานุการสภาเทศบาลฯ

องค์ประชุมครบ ต่อไปจะขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด
เห็นว่า ควรอนุมัตใิ ห้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
จานวน 1,070,000 บาท ของกองสาธารณสุข โปรดยกมือ สมาชิก
สภาเทศบาลฯ ท่ า นใด เห็ น ว่ า ไม่ ค วรอนุ มั ติ ใ ห้ โ อนเงิ น งบประมาณฯ
รายการดังกล่าว โปรดยกมือ
เห็นชอบอนุมัติ ดังนี้
1. นายอับดุลนาเซร์ ฮะ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1
2. นายบากอรี บาเก็ง
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1
3. นายบัญชา ศิริ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2
4. จสอ.วรดร รอดทุกข์
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2
5. นางอุมาพร ใจแผ้ว
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2
6. นายสมชัย หิตานุกูล
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2
7. นายอิทธินันท์ สาเฮาะ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 3
8. นายเด๊ะซามัน ยูโซ๊ะ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 3
9. นายเพาซี มะเด็ง
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 3
งดออกเสียง ดังนี้
1. นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์
ประธานสภาเทศบาลฯ
/มติที่ประชุม…

-29มติที่ประชุม

-เห็นชอบอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณฯ
-ไม่เห็นชอบอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณฯ
-งดออกเสียง

จานวน
จานวน
จานวน

9 เสียง
- เสียง
1 เสียง

เป็ นอั นว่ า ที่ ประชุ มมี มติ อ นุ มั ติ ใ ห้ โ อนเงิ น งบประมาณรายจ่ า ย
ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่ อ ไปตั้ ง จ่ า ยเป็ น รายการใหม่
ค่ า บ ารุ ง รั ก ษาและซ่ อ มแซม จ านวน 1,070,000 บาท ของกอง
สาธารณสุข
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ 5.4 ญั ต ติ เพื่ อ พิ จ ารณาขออนุ มั ติ โอนเงิ น งบประมาณรายจ่ า ย
ประธานสภาเทศบาลฯ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
“โครงการก่ อ สร้ า งโรงจอดรถหน้ า ศู น ย์ วิ ท ยาศาสตร์ ก ารกี ฬ า
หมู่ท่ี 6” จานวน 171,000 บาท หน่วยงาน กองการศึกษา
เชิญผูบ้ ริหารฯ
นายเกษมสันต์ สาแม
นายกเทศมนตรี ฯ

เรียน ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน

นางสาวศุภสิ รา มะแซ
รก.ผอ.กองการศึกษา

เรียน ท่านประธานสภาฯ คณะผูบ้ ริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ
ผูท้ รงเกียรติ ทุกท่าน ดิฉัน นางสาวศุภสิ รา มะแซ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริม
การศึกษา รักษาการผู้อานวยการกองการศึกษา ตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ ายประจ าปี งบประมาณ 2563 ของเทศบาลเมื อ ง
สะเตงนอก ที่ได้รับการอนุมัตจิ ากผู้วา่ ราชการจังหวัดยะลา เมื่อวันที่ 10
ตุ ล าคม 2562 เนื่ อ งจากกองการศึ ก ษา ไม่ ไ ด้ ตั้ ง จ่ า ยงบประมาณ
“โครงการก่อสร้างโรงจอดรถหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา หมู่ที่ 6”
(พื้นที่จอดรถอาคารสานักงานเทศบาลฯ ซึ่งปัจจุบันเป็นที่จอดรถแบบโล่ง
ไม่มีหลังคา) ไว้ในเทศบัญญัติฯ จึงขอโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ 2563 เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังนี้
โอนลด จากแผนงานการศึ ก ษา งานระดั บ ก่ อ นวั ย เรี ย นและ
ประถมศึ ก ษา งบลงทุ น หมวดค่ า ที่ ดิ น และสิ่ ง ก่ อ สร้ า ง โครงการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบือแซง จานวน 171,000 บาท
ดังนี้
-งบประมาณที่อนุมัติ
จานวน
200,000 บาท

กระผม นายเกษมสันต์ สาแม นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก
ขอให้ฝา่ ยกองการศึกษา ได้ชีแ้ จง

/-งบประมาณก่อนโอน…

-30-งบประมาณก่อนโอน
-จานวนเงินที่โอน
-จานวนเงินหลังโอน

จานวน
จานวน
จานวน

200,000 บาท
171,000 บาท
29,000 บาท

โอนเพิ่ ม ไปตั้ งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานการศึก ษา งาน
บริ ห ารทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ การศึ ก ษา งบด าเนิ น งาน หมวดที่ ดิ น และ
สิ่งก่อสร้าง “โครงการก่อสร้างโรงจอดรถหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา
หมู่ที่ 6” จานวนเงิน 171,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้า 407 ข้อ 27 ดังนี้
-งบประมาณที่อนุมัติ
จานวน
0.00 บาท
-งบประมาณก่อนโอน
จานวน
0.00 บาท
-จานวนเงินที่โอน
จานวน
171,000 บาท
-จานวนเงินหลังโอน
จานวน
171,000 บาท
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3 )
พ.ศ. 2543 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
ข้ อ 27 การโอนเงิน งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่ าครุภั ณ ฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอน
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ ท่ า นใด มี ข้ อ สงสั ย หรื อ ข้ อ อภิ ป ราย โปรดยกมื อ ไม่ มี เชิญ
ประธานสภาเทศบาลฯ
นายอับดุลนาเซร์ ฮะ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1
นายอับดุลนาเซร์ ฮะ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1

เรียน ท่านประธานสภาฯ คณะผูบ้ ริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ
ผูท้ รงเกียรติทุกท่าน กระผม นายอับดุลนาเซร์ ฮะ สมาชิกสภาเทศบาลฯ
เขต 1 เมื่อสักครู่ ทางกองการศึกษา ได้ชี้แจงมาว่า เป็นโรงจอดรถหน้า
อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา ตรงนี้ ผมยังนึกภาพไม่ออกว่า โรงจอด
รถหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์ ของหมู่ที่ 6 ที่ว่าเราจะสร้างนี่ มันอยู่ตรงไหนนะ
ครับ เพราะขณะนี้ โรงจอดรถข้างหน้าก็มีอยู่แล้ว รู้สึกว่าทางข้า งนี้ก็จะ
เป็ น สนามตะกร้อ หรือ ว่ าจะสร้ างตรงที่ ส นามตะกร้ อ ผมขอสอบถาม
รายละเอียดนิดหนึ่งครับ ขอบคุณครับ

นางสาวศุภสิ รา มะแซ
รก.ผอ.กองการศึกษา

เรียน ท่านประธานสภาฯ คณะผูบ้ ริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ
ผูท้ รงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางสาวศุภสิ รา มะแซ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริม
การศึกษา รักษาการผู้อานวยการกองการศึกษา สาหรับโรงจอดรถ
/ด้านหน้าอาคารศูนย์วทิ ย์…

-31ด้านหน้าอาคารศูนย์วิทย์ ขณะนีม้ ันมีอยู่แล้วตรงที่ท่านไปจอดเพื่อติดต่อ
งานกองการศึกษา หรือไปธนาคาร แต่มันยังไม่มหี ลังคาคลุม เราก็จะ
ก่อสร้างหลังคาคลุมตรงนั้นค่ะ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ ครั บ ขอบคุ ณ ครั บ ท่ า นใดมี ข้ อ สงสั ย หรื อ ข้ อ อภิ ป ราย ระเบี ย บ
ประธานสภาเทศบาลฯ
วาระที่ 5.4 ของกองการศึ ก ษา โปรดยกมื อ เมื่ อ ไม่ มี เชิญ
เลขานุการสภาฯ
นายมาหะมะรอสีดี อุชะมิ
เลขานุการสภาเทศบาลฯ

องค์ประชุมครบ ต่อไปจะขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด
เห็นว่า ควรอนุมัตใิ ห้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง
“โครงการก่อสร้างโรงจอดรถหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา หมู่ที่ 6”
จานวนเงิน 171,000 บาท โปรดยกมือ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด
เห็นว่า ไม่ควรอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณฯ รายการดังกล่าว โปรดยกมือ

มติที่ประชุม

-เห็นชอบอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณฯ ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์
-งดออกเสียง
จานวน 1 เสียง
เป็ นอั นว่ า ที่ ประชุ มมี มติ อ นุ มั ติ ใ ห้ โ อนเงิ น งบประมาณรายจ่ า ย
ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่ อ ไปตั้ ง จ่ า ยเป็ น รายการใหม่
หมวดที่ ดิ น และสิ่ งก่ อ สร้ า ง “โครงการก่ อ สร้ า งโรงจอดรถหน้ า ศู น ย์
วิทยาศาสตร์การกีฬา หมูท่ ี่ 6” ของกองการศึกษา

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ 5.5 ญัตติ เพื่อพิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประธานสภาเทศบาลฯ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
“เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง” จานวน 9,500 บาท หน่วยงาน
กองการศึกษา เชิญ ผูบ้ ริหารฯ
นายเกษมสันต์ สาแม
นายกเทศมนตรี ฯ

เรียน ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน

นางสาวศุภสิ รา มะแซ
รก.ผอ.กองการศึกษา

เรียน ท่านประธานสภาฯ คณะผูบ้ ริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ
ผูท้ รงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางสาวศุภสิ รา มะแซ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริม
การศึกษา รักษาการผู้อานวยการกองการศึกษา เช่นกันค่ะ เนื่องจาก
กองการศึกษา ไม่ได้ตั้งจ่ายงบประมาณ “เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง”
/ไว้ในเทศบัญญัติฯ…

กระผม นายเกษมสันต์ สาแม นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก
ขอให้ฝา่ ยกองการศึกษา ได้ชีแ้ จง

-32ไว้ในเทศบัญ ญั ติฯ (ตามมาตรฐานครุภัณ ฑ์ ราคา “เครื่องตัดหญ้ าแบบ
ข้อแข็ง” อยู่ที่ 9,500 บาท) จึงขอโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ 2563 เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ “เครื่องตัดหญ้าแบบ
ข้อแข็ง” เพื่อใช้ที่สนามกีฬา หมู่ที่ 8 ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา ทั้ง 2
แห่ ง ศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก และโรงเรี ย นอนุ บ าล ขณะนี้ หากว่ า กอง
การศึกษาจะใช้เครื่องตัดหญ้ า ต้องขอความอนุเคราะห์ท างกองช่าง ใน
การสนั บ สนุ น เครื่ อ งตั ด หญ้ า และใช้ ค นของเราในการตั ด หญ้ า เอง
เนื่องจากว่าภารกิจของกองช่างเอง ก็มีจานวนมากแล้ว เวลาเราขอเครื่อง
ตักหญ้าไป ภารกิจของกองช่าง ที่ต้องทาตามปฏิทิน ก็ต้องหยุดชะงักลง
เพราะทางเราได้ยืมเครื่องตัดหญ้ าไป ดังนั้ นเพื่อให้ภารกิจของกองช่าง
เทศบาลเมืองสะเตงนอก เกิดความต่อเนื่อง ทางกองการศึกษา ขอความ
อนุเคราะห์ และความสนับสนุนจากสภาฯ ในการอนุมัติโอนงบประมาณไป
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังนี้
โอนลด จากแผนงานการศาสนา วัฒ นธรรมและนั น ทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ โครงการบริหาร
จัดการศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา จานวน 9,500 บาท ดังนี้
-งบประมาณที่อนุมัติ
จานวน
420,000 บาท
-งบประมาณก่อนโอน
จานวน
420,000 บาท
-จานวนเงินที่โอน
จานวน
9,500 บาท
-จานวนเงินหลังโอน
จานวน
410,500 บาท
โอนเพิ่ ม ไปตั้ ง จ่ า ยเป็ น รายการใหม่ แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ หมวดครุภัณ ฑ์
งานบ้านงานครัว “เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง ” จานวน 1 เครื่อง ตั้งไว้
9,500 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒ นาท้องถิ่นห้าปี
(พ.ศ. 2561 – 2565) หน้า 441 ข้อ 34 ดังนี้
-งบประมาณที่อนุมัติ
จานวน
0.00 บาท
-งบประมาณก่อนโอน
จานวน
0.00 บาท
-จานวนเงินที่โอน
จานวน
9,500 บาท
-จานวนเงินหลังโอน
จานวน
9,500 บาท
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3 )
/พ.ศ. 2543 หมวด 4....

-33พ.ศ. 2543 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
ข้ อ 27 การโอนเงิน งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่ าครุภั ณ ฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอน
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ ครั บ ขอบคุ ณ ครั บ ท่ า นใดมี ข้ อ สงสั ย หรื อ ข้ อ อภิ ป ราย ระเบี ย บ
ประธานสภาเทศบาลฯ
วาระที่ 5.5 ของกองการศึ ก ษา โปรดยกมื อ เมื่ อ ไม่ มี เชิญ
เลขานุการสภาฯ
นายมาหะมะรอสีดี อุชะมิ
เลขานุการสภาเทศบาลฯ

องค์ประชุมครบ ต่อไปจะขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด
เห็นว่า ควรอนุมัตใิ ห้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2563 เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
“เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง” จานวน 1 เครื่อง จานวนเงิน 9,500 บาท
ของกองการศึกษา โปรดยกมือ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด เห็นว่า ไม่
ควรอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณฯ รายการดังกล่าว โปรดยกมือ

มติที่ประชุม

-เห็นชอบอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณฯ ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์
-งดออกเสียง
จานวน 1 เสียง
เป็ นอั นว่ า ที่ ประชุ มมี มติ อ นุ มั ติ ใ ห้ โ อนเงิ น งบประมาณรายจ่ า ย
ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่ อ ไปตั้ ง จ่ า ยเป็ น รายการใหม่
หมวดครุภัณ ฑ์ งานบ้ านงานครัว “เครื่องตัดหญ้ าแบบข้อแข็ง ” จานวน
1 เครื่อง จานวนเงิน 9,500 บาท ของกองการศึกษา

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ 5.6 ญั ต ติ เพื่ อ พิ จ ารณาขออนุ มั ติ โอนเงิน งบประมาณรายจ่ า ย
ประธานสภาเทศบาลฯ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
“เครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน” จานวน 11,000 บาท หน่วยงาน
กองการศึกษา เชิญผูบ้ ริหารฯ
นายเกษมสันต์ สาแม
นายกเทศมนตรี ฯ

เรียน ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน

นางสาวศุภสิ รา มะแซ
รก.ผอ.กองการศึกษา

เรียน ท่านประธานสภาฯ คณะผูบ้ ริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ
ผูท้ รงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางสาวศุภสิ รา มะแซ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริม
การศึกษา รักษาการผู้อานวยการกองการศึกษา เช่นกันค่ะ เนื่องจาก
/กองการศึกษา…

กระผม นายเกษมสันต์ สาแม นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก
ขอให้ฝา่ ยกองการศึกษา ได้ชีแ้ จง

-34กองการศึก ษา ไม่ได้ตั้งจ่ายงบประมาณ “เครื่องตัดหญ้ าแบบข้อ อ่อน”
ไว้ในเทศบัญญัติฯ จึงขอโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ
2563 เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ใช้ เฉพาะที่สนามกีฬา หมู่ที่ 8 เป็น
แบบมีลอ้ และใช้มือเข็น แบบที่เขาใช้ในสนามกีฬาทั่วไปค่ะ
นายมาหะมะรอสีดี อุชะมิ
เลขานุการสภาเทศบาลฯ

“เครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน” ที่วา่ นี่เป็นแบบมีลอ้ และใช้มือเข็น หรือครับ
แต่ปลัดว่า ไม่น่าใช่นะ

นางสาวศุภสิ รา มะแซ
รก.ผอ.กองการศึกษา

ในมาตรฐานครุภัณฑ์ เรียกแบบนีค้ ่ะท่านปลัด

นายมาหะมะรอสีดี อุชะมิ
เลขานุการสภาเทศบาลฯ

“เครื่ อ งตั ด หญ้ า แบบข้ อ แข็ ง ” มั น จะเป็ น เครื่ อ งตั ด หญ้ า แบบสะพาย
ข้างหน้า ส่วน “เครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน” มันจะเป็นเครื่องตัดหญ้า
แบบสะพายนี่ แ หละ ไม่ ใ ช่ เป็ น แบบมี ล้ อ และใช้ มื อ เข็ น มั น ไม่ มี ล้ อ นะ
เรียกชื่อถูกมั้ย แบบนั้น เขาเรียก “เครื่องตัดหญ้าแบบสนาม” ต้องชัดเจน
นะไม่มลี ้อนะ เดี๋ยวซือ้ ผิด และแบบข้อแข็งก็ไม่ใช่แบบมีลอ้ นะ

นางสาวศุภสิ รา มะแซ
กองการศึกษา

ค่ะ ขออภัยค่ะ เข้าใจผิด สลับกันค่ะ ขอบพระคุณค่ะ ดังนั้น กองรก.ผอ.
การศึกษาจึงขออนุมัตโิ อนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ
2563 เพื่ อ ไปตั้ งจ่ ายเป็ น รายการใหม่ “เครื่ อ งตั ด หญ้ า แบบข้ อ อ่ อ น”
จานวน 1 เครื่อง จานวนเงิน 11,000 บาท ดังนี้
โอนลด จากแผนงานการศาสนา วัฒ นธรรมและนั น ทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ โครงการบริหาร
จัดการศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา จานวน 11,000 บาท ดังนี้
-งบประมาณที่อนุมัติ
จานวน
420,000 บาท
-งบประมาณก่อนโอน
จานวน
410,500 บาท
-จานวนเงินที่โอน
จานวน
11,000 บาท
-จานวนเงินหลังโอน
จานวน 399,500 บาท
โอนเพิ่ ม ไปตั้ ง จ่ า ยเป็ น รายการใหม่ แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ หมวดครุภัณ ฑ์
งานบ้านงานครัว “เครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน” จานวน 1 เครื่อง ตั้งไว้
11,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี
(พ.ศ. 2561 – 2565) หน้า 441 ข้อ 35 ดังนี้
/-งบประมาณที่อนุมัติ…

-35-งบประมาณที่อนุมัติ
จานวน
0.00 บาท
-งบประมาณก่อนโอน
จานวน
0.00 บาท
-จานวนเงินที่โอน
จานวน
11,000 บาท
-จานวนเงินหลังโอน
จานวน
11,000 บาท
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3 )
พ.ศ. 2543 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
ข้ อ 27 การโอนเงิน งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่ าครุภั ณ ฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอน
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ ครั บ ขอบคุ ณ ครั บ ท่ า นใดมี ข้ อ สงสั ย หรื อ ข้ อ อภิ ป ราย ระเบี ย บ
ประธานสภาเทศบาลฯ
วาระที่ 5.6 ของกองการศึ ก ษา โปรดยกมื อ เมื่ อ ไม่ มี เชิญ
เลขานุการสภาฯ
นายมาหะมะรอสีดี อุชะมิ
เลขานุการสภาเทศบาลฯ

องค์ประชุมครบ ต่อไปจะขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด
เห็นว่า ควรอนุมัตใิ ห้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2563 เพื่ อ ไปตั้ ง จ่ า ยเป็ น รายการใหม่ หมวดครุ ภั ณ ฑ์ ง านบ้ า น
งานครัว “เครื่องตัดหญ้ าแบบข้อ อ่อน” จานวน 1 เครื่อง จานวนเงิน
11,000 บาท โปรดยกมือ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด เห็นว่า ไม่ควร
อนุมัตใิ ห้โอนเงินงบประมาณฯ รายการดังกล่าว โปรดยกมือ

มติที่ประชุม

-เห็นชอบอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณฯ ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์
-งดออกเสียง
จานวน 1 เสียง
เป็ นอั นว่ า ที่ ประชุ มมี มติ อ นุ มั ติ ใ ห้ โ อนเงิ น งบประมาณรายจ่ า ย
ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่ อ ไปตั้ ง จ่ า ยเป็ น รายการใหม่
หมวดครุภัณ ฑ์งานบ้านงานครัว “เครื่องตัดหญ้ าแบบข้อ อ่อน” จานวน
1 เครื่อง จานวนเงิน 11,000 บาท ของกองการศึกษา

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ 5.7 ญั ต ติ เพื่ อ พิ จ ารณาขออนุ มั ติ โอนเงิน งบประมาณรายจ่ า ย
ประธานสภาเทศบาลฯ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
“โครงการอบรมสั ม มนาการจั ด ระบบประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
ภายในสถานศึก ษาขั้นพื้ นฐานของ อปท.” จานวน 33,000 บาท
หน่วยงาน กองการศึกษา เชิญเลขานุการสภาฯ
/นายมาหะมะรอสีดี อุชะมิ...

-36นายมาหะมะรอสีดี อุชะมิ
เลขานุการสภาเทศบาลฯ

ขอถอนญั ต ติ นี้ ออกจากวาระการประขุ ม เนื่ อ งจากเป็ น การโอนเงิ น
งบประมาณ หมวดค่าใช้สอย ไม่ใช่เป็นการโอนเงินงบประมาณ หมวด
ค่าครุภัณฑ์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์ก รปกครองส่ วนท้ อ งถิ่ น พ.ศ. 2541 แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม (ฉบับ ที่ 2
และ 3 ) พ.ศ. 2543 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
ข้อ 26 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายต่าง ๆ ให้เป็นอานาจอนุมัติของ
คณะผู้บริหารท้องถิ่น

มติที่ประชุม

ให้ถอนญัตติ ออกจากวาระการประขุม

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ 5.8 ญัตติ เพื่อพิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประธานสภาเทศบาลฯ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
“โครงการอบรมสัมมนาการจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษาปฐมวัยของ อปท.” จานวน 22,000 บาท
หน่วยงาน กองการศึกษา เชิญเลขานุการสภาฯ
นายมาหะมะรอสีดี อุชะมิ
เลขานุการสภาเทศบาลฯ

เช่นกันครับ ขอถอนญัตตินี้ ออกจากวาระการประขุม เนื่องจากเป็นการ
โอนเงินงบประมาณ หมวดค่าใช้สอย ไม่ใช่เป็นการโอนเงินงบประมาณ
หมวด ค่ า ครุ ภั ณ ฑ์ ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่ า ด้ ว ยวิ ธี ก าร
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2 และ 3 ) พ.ศ. 2543 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ ข้ อ 26 การโอนเงิ น งบประมาณรายจ่ า ยต่ า ง ๆ ให้ เป็ น
อานาจอนุมัตขิ องคณะผู้บริหารท้องถิ่น

มติที่ประชุม

ให้ถอนญัตติ ออกจากวาระการประขุม

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ 5.9 ญัตติ เพื่อพิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประธานสภาเทศบาลฯ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จานวน 390,000 บาท
หน่วยงาน กองช่าง เชิญผู้บริหารฯ
นายเกษมสันต์ สาแม
นายกเทศมนตรีฯ

เรียน ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน

นายกาแมน อาดหมาด

เรีย น ท่ านประธานสภาเทศบาลฯ คณะผู้ บ ริ ห ารฯ และสมาชิก สภา
เทศบาลฯ ผูท้ รงเกียรติ ทุกท่าน กระผม นายกาแมน อาดหมาด
/ผูอ้ านวยการกองช่าง...

ผูอ้ านวยการกองช่าง

กระผม นายเกษมสันต์ สาแม นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก
จะให้กองช่าง ได้ชแี้ จง

-37ผูอ้ านวยการกองช่าง ตามเอกสารหมายเลข 6 ด้ ว ยกองช่ า ง มี
ความประสงค์ ข ออนุ มั ติ โ อนเงิ น งบประมาณรายจ่ า ย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 เนื่ อ งจากตั้ ง งบประมาณแผนงานเคหะ
และชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกั บ เคหะและชุมชน ไม่ ถู ก ต้ อ ง และ
เพื่ อ ให้ ส ามารถเบิ ก จ่ า ยงบประมาณได้ ดั ง นี้
โอนลด จากแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าบารุงรักษาและ
ปรับปรุงครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จานวน 390,000 บาท
โอนเพิ่ม ในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุ ม ชน งบด าเนิ น งาน หมวดค่ า ใช้ ส อย ประเภทรายจ่ า ย
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม จานวนเงิน 390,000 บาท ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ เหมือนเดิม
สาเหตุ เนื่ อ งจากว่ า มี ห นั ง สื อ ทั ก ท้ ว งจาก สตง.ว่ า เป็ น
การดาเนิ น การตั้ ง งบประมาณผิ ด หมวด เราตั้ ง ในหมวดครุ ภั ณ ฑ์
ประเภทค่าบ ารุงรัก ษาและปรับ ปรุงครุภัณ ฑ์ และทั ก ท้ ว งว่ า ถ้ า เป็ น
การซ่ อ มครุ ภั ณ ฑ์ ไม่ ว่ า จะเป็ น ครุ ภั ณ ฑ์ ข นาดใหญ่ ห รื อ ขนาดเล็ ก
ซึ่ ง เกิ ด จากการใช้ ง านปกติ จ ะต้ อ งซ่ อ มในงบดาเนิ น งาน หมวดค่า
ใช้ส อย ประเภทรายจ่าย ค่ าบ ารุงรัก ษาและซ่ อมแซม แทน ซึ่ งงบเดิ ม
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จะซ่อม
ในกรณี ซ่อมใหญ่ครับ อย่างเช่น ยกเครื่องใหม่ ป ระมาณนี้ การซ่ อ ม
บารุ ง ที่ ไ ม่ ไ ด้ เ กิ ด จากการใช้ ง านตามปกติ ก็ เ ลยต้ อ งขอเปลี่ ย นใหม่
ให้ โ อนไปเพิ่ ม ในหมวดค่ า ใช้ ส อย ประเภทรายจ่าย ค่าบารุงรักษาและ
ซ่อมแซม ครับ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3 )
พ.ศ. 2543 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
ข้ อ 27 การโอนเงิน งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่ าครุภั ณ ฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทาให้ลั กษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอน
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ ท่ า นใด มี ข้ อ สงสั ย หรื อ ข้ อ อภิ ป ราย โปรดยกมื อ ไม่ มี เชิญ
ประธานสภาเทศบาลฯ
เลขานุการสภาฯ ดาเนินการต่อไป
/นายมาหะมะรอสีดี อุชะมิ…

-38นายมาหะมะรอสีดี อุชะมิ
เลขานุการสภาเทศบาลฯ

เป็นการตั้งงบประมาณให้ถูกหมวด เพื่อให้สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้
องค์ประชุมครบ ต่อไปจะขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด
เห็นว่า ควรอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 จานวนเงิน 390,000 บาท ของหน่วยงาน กองช่าง โปรด
ยกมือ สมาชิก สภาเทศบาลฯ ท่ านใด เห็ นว่า ไม่ ควรอนุมัติ ให้โอนเงิน
งบประมาณฯ รายการดังกล่าว โปรดยกมือ

มติที่ประชุม

-ควรอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณฯ ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์
-งดออกเสียง
จานวน 1 เสียง
เป็ นอั นว่ า ที่ ประชุ มมี มติ อนุ มั ติ ให้ โอนเงิน งบประมาณรายจ่ า ย
ประจ าปี งบประมาน พ.ศ. 2563 จ านวนเงิน 390,000 บาท ของ
หน่วยงาน กองช่าง จาก หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าบารุงรักษาและ
ปรับปรุงครุภัณฑ์ ไปเป็น หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่าย ค่าบารุงรักษา
และซ่อมแซม

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ 5.10 ญั ต ติ เพื่ อ พิ จ ารณาขออนุ มั ติ แ ก้ ไขเปลี่ ย นแปลงค าชี้ แ จง
ประธานสภาเทศบาลฯ
งบประมาณ ประจาปี 2561 จานวน 2 โครงการ หน่วยงาน กองช่าง
1. โครงการก่ อ สร้ า งถนนผิ ว จราจรแอสฟั ล ท์ ติ ก คอนกรี ต
พร้อมคูระบายน้า ซอยรวมญาติธารน้าผึ้ง หมู่ท่ี 13
เชิญ เลขานุการสภาฯ ชีแ้ จง
นายมาหะมะรอสีดี อุชะมิ
เลขานุการสภาเทศบาลฯ

ตามระเบียบวาระที่ 5.10 ครับ เนื่องจากโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร
แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีตพร้อมคูระบายน้า ซอยรวมญาติธารน้าผึ้ง หมูท่ ี่ 13
ตามรูป แบบรูป รายการที่ ได้ ออกแบบไปแล้ ว ปรากฏว่า ไม่ เป็ น ไปตาม
สภาพพื้ น ที่ จ าเป็ น ต้ อ งมี ก ารแก้ ไ ขแบบรู ป รายการ แก้ ไ ขสั ญ ญา แต่
เนื่ อ งจากว่ า ตามระเบี ย บวิ ธี ก ารงบประมาณ ขององค์ ก รปกครอง
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น การแก้ ไ ขค าชี้ แ จงงบประมาณ ในหมวดค่ า ที่ ดิ น และ
สิ่งก่อสร้าง จะต้องขออนุมัติต่อสภาฯ เนื่องจากว่าแก้ไขแล้ว ปริมาณงาน
เปลี่ยนไป เป็นอานาจของสภาฯ ที่จะเห็นชอบ ดังนั้น จึงขอแก้ไขข้อความ
ดังนี้
จากเดิม “ โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อม
คูระบายน้า ซอยรวมญาติธารน้าผึ้ง หมู่ที่ 13 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
ยาว 113.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 452.00
ตารางเมตร และคูระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก ยาว
/225.00 เมตร...

-39225.00 เมตร ขนาดท่อพักระบายน้าเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตรพร้อม
ขนาดบ่อพัก กว้าง 0.75 x 1.00 x 1.20 เมตร จานวน 15 บ่อพัก (ตาม
แบบแปลนของเทศบาล) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี
(พ.ศ. 2561- 2564) หน้า 118 ข้อ 5.51 ”
แก้ไขเป็น “ โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อม
คูระบายน้า ซอยรวมญาติธารน้าผึ้ง หมู่ที่ 13 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
ยาว 100.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 396.00
ตารางเมตร และคู ร ะบายน้ าคอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก พร้ อ มบ่ อ พั ก ยาว
225.00 เมตร ขนาดท่อพักระบายน้าเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร พร้อม
ขนาดบ่อพัก กว้าง 0.75 x 1.00 x 1.20 เมตร จานวน 16 บ่อพัก (ตาม
แบบแปลนของเทศบาล) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี
(พ.ศ. 2561- 2564) หน้า 118 ข้อ 5.51 ”
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3 )
พ.ศ. 2543 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ย นแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายใน
หมวดค่ า ครุ ภั ณ ฑ์ ที่ ดิ น และสิ่ ง ก่ อ สร้ า ง ที่ ท าให้ ลั ก ษณะ ปริ ม าณ
คุณภาพเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอานาจอนุมัติ
ของสภาท้องถิ่น
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ ท่ า นใด มี ข้ อ สงสั ย หรื อ ข้ อ อภิ ป ราย โปรดยกมื อ ไม่ มี เชิญ
ประธานสภาเทศบาลฯ
เลขานุการสภาฯ
นายมาหะมะรอสีดี อุชะมิ
เลขานุการสภาเทศบาลฯ

องค์ประชุมครบ ต่อไปจะขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด
เห็นว่า ควรอนุมัตใิ ห้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชีแ้ จงงบประมาณ 1. โครงการ
ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต พร้อมคูระบายน้า ซอยรวม
ญาติธารน้าผึ้ง หมูท่ ี่ 13 ของกองช่าง โปรดยกมือ สมาชิกสภาเทศบาลฯ
ท่านใด เห็นว่า ไม่ควรอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณ
โครงการ ฯ ดังกล่าว ของกองช่าง โปรดยกมือ

มติที่ประชุม

-ควรอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณฯ ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์
-งดออกเสียง
จานวน 1 เสียง
เป็ นอั นว่ า ที่ ประชุ มมี มติ อนุ มั ติ ใ ห้ แ ก้ ไ ขเปลี่ ย นแปลงค าชี้ แ จง
งบประมาณ 1. โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต
/พร้อมคูระบายน้า…

-40พร้อมคูระบายน้า ซอยรวมญาติธารน้าผึ้ง หมูท่ ี่ 13 ของกองช่าง
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ 2. โครงการก่ อ สร้างคูระบายน้าคอนกรีต เสริม เหล็ ก ซอยเบิก ฟ้ า
ประธานสภาเทศบาลฯ
เชิญ เลขานุการสภาฯ ชีแ้ จง
นายมาหะมะรอสีดี อุชะมิ
เลขานุการสภาเทศบาลฯ

เช่นเดียวกันครับ โครงการที่ 2 โครงการก่อสร้างคูระบายน้าคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยเบิกฟ้า หมูท่ ี่ 12 คือแบบรูปรายการ และพื้นที่ไม่สัมพันธ์
กัน จึงต้องแก้ไขรูปแบบรายการ และแก้ไขสัญญา ซึ่งตามระเบียบวิธีการ
งบประมาณ ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น การแก้ ไ ขค าชี้ แ จง
งบประมาณ ถ้าหากว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงสถานที่ หรือ ปริมาณงานลด
ในสาระสาคัญ ต้องให้ เป็นอานาจของสภาฯ ที่จะเห็น ชอบ ดังนั้น จึงขอ
แก้ไขข้อความ ดังนี้
จากเดิม “ โครงการก่อสร้างคูระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเบิกฟ้า
หมู่ที่ 12 ขนาดยาว 735.00 เมตร ขนาดท่อระบายน้าเส้นผ่าศูนย์กลาง
0.40 เมตร พร้อมขนาดบ่อพักกว้าง 0.75x1.00x1.20 เมตร จานวน 49
บ่อพั ก (ตามแบบแปลนของเทศบาล) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561- 2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 หน้า 25 ข้อ 4.94 ”
แก้ไขเป็น “โครงการก่อสร้างคูระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเบิกฟ้า
หมู่ที่ 12 ขนาดยาว 692.00 เมตร ขนาดท่อระบายน้าเส้นผ่าศูนย์กลาง
0.40 เมตร พร้อมขนาดบ่อพักกว้าง 0.75x1.00x0.80 เมตร จานวน 48
บ่อพั ก (ตามแบบแปลนของเทศบาล) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561- 2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 หน้า 25 ข้อ 4.94
และทาการคานวณปริมาณงานใหม่ ตามงานที่ได้ก่อสร้างจริง นา
ค่ างานที่ ตั ด ทอนไปเพิ่ ม ในส่ วนงานที่ ท าเพิ่ ม เติ ม คื อ งานเสริม ผิ วถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ทาให้มีเงินเพิ่มขึ้น 17,000.00.- บาท รายละเอียด
ตามบัญชีเปรียบเทียบปริมาณงานที่แนบ ”
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3 )
พ.ศ. 2543 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ย นแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายใน
หมวดค่ า ครุ ภั ณ ฑ์ ที่ ดิ น และสิ่ ง ก่ อ สร้ า ง ที่ ท าให้ ลั ก ษณะ ปริ ม าณ
คุณภาพเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอานาจอนุมัติ
ของสภาท้องถิ่น
/นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์…

-41นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ ท่ า น ใด มี ข ้ อ ส ง สั ย ห รื อ ข้ อ อ ภิ ป ร า ย โป ร ด ย ก มื อ ไม่ ม ี เชิ ญ
ประธานสภาเทศบาลฯ
นางอุมาพร ใจแผ้ว สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2
นางอุมาพร ใจแผ้ว
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2

เรี ย น ท่ านประธานสภาฯ คณะผู้ บ ริ ห ารฯ และสมาชิก สภาเทศบาลฯ
ผูท้ รงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางอุมาพร ใจแผ้ว สมาชิกสภาเทศบาลฯ
เขต 2 เนื่องจากซอยเบิกฟ้า หมู่ที่ 12 อยู่ในพื้นที่รับ ความผิดชอบของ
ดิฉัน ตรงนั้นเป็นบริเวณบ้านเรือนอยู่เยอะ ดิฉัน สงสัยเรื่องขนาด ปริมาณ
นี้ดิฉันพอเข้าใจเวลาการประเมินออกมาอาจจะมีข้อผิดพลาด อาจมีการ
คานวณพลาด หรือราคาวัสดุเพิ่มขึ้น อะไรก็แล้วแต่ ดิฉันสงสัยเรื่องงาน
คืน สภาพหลั งท่ อ ของเดิ ม เป็ น คสล. คื อ คอนกรีตเสริม เหล็ ก ตรงนั้ น
บ้ า นเรือ นคนอยู่ เยอะ แล้ ว มาเปลี่ ย นเป็ น หิ น คลุ ก ดิ ฉั น ว่ า จะมี ปั ญ หา
ตามหลังมาอีกเยอะ ดิฉันสงสัยว่าทาไมจะต้องเปลี่ยน งานคืนสภาพหลัง
ท่อเป็นหินคลุก ขอคาตอบตรงนี้ค่ะ

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ ท่ า น ใด มี ข ้ อ ส ง สั ย ห รื อ ข้ อ อ ภิ ป ร า ย โป ร ด ย ก มื อ ไม่ ม ี เชิ ญ
ประธานสภาเทศบาลฯ
รองนายกเทศมนตรี
นายศราวุธ อับดุลกอเดร์ ยานยา เรียน ประธานสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ
รองนายกเทศมนตรีฯ
ผูท้ รงเกียรติ ทุกท่าน กระผม นายศราวุธ อับดุลกอเดร์ ยานยา รอง

นายกเท ศมนตรี เ มื อ งสะเตงนอก ขออนุ ญ าตน าเรี ย นชี้ แ จง
รายละเอียด ของโครงการก่อสร้างคูระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย
เบิ ก ฟ้ า หมู่ ที่ 12 นะครั บ เหตุ ผ ล ที่ คื น สภาพด้ ว ยหิ น คลุ ก นี้
เนื่องจากว่า เดิมเป็นคูดิน ผิวจราจรตรงนั้น เป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก
เป็นถนนเดิม พอเราไปทาคูระบายน้า ด้านข้างซึ่งเดิมมันเป็นดิน เป็นคู
น้าธรรมชาติ พอเราไปใส่ท่อเข้าไป รวมกับบ่อพักนี่ ระหว่างผิวบนท่อ
นี้ เราต้ อ งคื น สภาพเป็ น ดิ น แต่ ได้ เอาหิ น คลุ ก ไปลง ซึ่ ง เดิ ม ที เรา
อยากจะลงเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก แต่ว่าด้วยงบประมาณที่จากัด ไม่
เพียงพอ เราก็คืนสภาพเป็นหินคลุกก่อน ครั้งต่อไปคงจะไปเติมสภาพ
ให้เหมือนกับถนนปัจจุบัน ซึ่งปัจจุบันเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ส่วน
ไหนที่ ช ารุ ด ไป ทางผู้ รั บ เหมาก็ ต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบคื น สภาพให้ เป็ น
คอนกรีตเสริมเหล็กเหมือนเดิม ขอนาเรียนชี้แจงเพียงเท่านี้ ขอบคุณ
ครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ ท่ า นใด มี ข้ อ สงสั ย หรื อ ข้ อ อภิ ป ราย โปรดยกมื อ ไม่ มี เชิญ
ประธานสภาเทศบาลฯ
เลขานุการสภาฯ
/นายมาหะมะรอสีดี อุชะมิ...

-42นายมาหะมะรอสีดี อุชะมิ
เลขานุการสภาเทศบาลฯ

องค์ประชุมครบ ต่อไปจะขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด
เห็นว่า ควรอนุมัตใิ ห้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชีแ้ จงงบประมาณ 2. โครงการ
ก่ อ สร้า งคู ร ะบายน้ าคอนกรีต เสริม เหล็ ก ซอยเบิ ก ฟ้ า หมู่ ที่ 12 ของ
กองช่าง สมาชิก สภาเทศบาลฯ ท่านใด เห็นว่า ไม่ควรอนุมัติให้ แก้ไข
เปลี่ยนแปลงคาชีแ้ จงงบประมาณ โครงการฯ ดังกล่าว โปรดยกมือ

มติที่ประชุม

-ควรอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณฯ ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์
-งดออกเสียง
จานวน 1 เสียง
เป็ นอั นว่ า ที่ ประชุ มมี มติ อนุ มั ติ ใ ห้ แ ก้ ไ ขเปลี่ ย นแปลงค าชี้ แ จง
งบประมาณ 2. โครงการก่อสร้างคูระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย
เบิกฟ้า หมูท่ ี่ 12 ของกองช่าง

ระเบียบวาระที่ 6
เรื่อง อื่น ๆ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่ า นใดมี เ รื่ อ ง อื่ น ๆ โปรดยกมื อ
ประธานสภาเทศบาลฯ
เชิญ นางอุมาพร ใจแผ้ว สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2
นางอุมาพร ใจแผ้ว
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2

เรี ย น ท่ านประธานสภาฯ คณะผู้ บ ริ ห ารฯ และสมาชิก สภาเทศบาลฯ
ผูท้ รงเกียรติ ทุกท่าน ดิฉัน นางอุมาพร ใจแผ้ว สมาชิกสภาเทศบาลฯ
เขต 2 ขอฝากเรื่อง 2 เรื่อง
ข้อที่ 1 ฝากผูบ้ ริหารฯ เอาจริงเอาจังใช้ระเบียบข้อบังคับพนักงาน
เทศบาลที่ทางานล่าช้า หรือไม่ทางาน หรือออกนอกพื้นที่ โดยไม่มีเหตุอัน
ควร สืบเนื่องจากวันก่อนดิฉัน ไปภารกิจ งานที่ตลาดเก่า ดิฉันเห็นรถอยู่
คันหนึ่ง ที่มีตราของเทศบาลเมืองสะเตงนอก จอดอยู่ที่ร้านน้าชากาแฟ
ดิฉัน ไปภารกิจงานเกือบ 3 ชั่วโมง กลับมาก็ยังเห็นจอดอยู่ที่เดิม ดิฉันเลย
สงสัยว่า พนักงานเอารถที่มีตราของเทศบาลไปจอดอยู่ นั้นมีภารกิจที่ร้าน
น้าชากาแฟหรือไม่ เพราะใช้ในเวลาราชการอยู่ 3 ชั่วโมงเศษ
ข้อที่ 2 ดิฉั นเข้าใจว่า ถ้าข้าราชการด้วยกั นจะไม่ท าร้ายกั นเอง
ดิฉันเองเคยเสนอว่า ในการบริหารจัดการของเทศบาลฯถ้าหากมีความ
ล่าช้า ขอให้ตั้งกรรมการสอบ ผลออกมายังไงให้แจ้งในสภาฯ ดิฉันก็อยาก
เสนออีกครั้ง ถ้าหากทางานล่าช้าอยากให้ตั้งกรรมการสอบเลย ว่าเหตุผล
ของการล่าช้าเป็นอย่างไร ดิฉันไม่อยากเห็น ให้ชาวบ้านมาตาหนิติเตียน
เทศบาล ไม่อยากได้ยินแล้ว ว่าเทศบาลฯทางานล่าช้า สั่งให้ไปช่วยแก้ไขก็
ไม่ไป หรือบางครัง้ ไปแก้ไขก็แก้ไขแบบรวก ๆ แบบผักชีโรยหน้า ดิฉันอยาก
ได้ยินชาวบ้านชมเชยเทศบาลสะเตงนอกบ้าง ว่า คณะผู้บริหารฯ คณะนี้
/ทางานดี ทางานเร็ว...

-43ท างานดี ท างานเร็ว ฉั บ ไว แก้ ไขปั ญ หาความเดื อ ดร้อ นขอชาวบ้ านได้
ทันเวลา ดิฉันเข้าใจว่า ทุกท่านอาจจะเหนื่อย แต่ก็อยากให้แก้ไขอย่าให้มี
คาติมาก และไม่อยากเห็นการที่เขาไปโพสต์ หรือว่าในอะไรของชาวบ้านที่
เกี่ยวกับเทศบาลเมืองสะเตงนอก เพราะว่าอะไรที่ เขาโพสต์ลงไปหน้าเพจ
ต่ า ง ๆ มั น ไม่ ใช่ แ ค่ เราที่ เห็ น และรั บ ทราบ แต่ มั น เป็ น ของจั งหวั ด อื่ น ๆ
ชาวบ้านของที่อื่น หรือแม้กระทั่งการดาเนินงานของฝ่ายบริหารฯ ของที่
อื่น ๆ ที่เขาเข้ามาอ่าน เขาก็จะสบประมาทเทศบาลเมืองสะเตงนอก ได้ว่า
การทางาน ขึ้นเป็นเทศบาลเมืองแล้ว กลับล่ าช้า กลับไม่ได้ตามผลที่ได้ขึ้น
ชื่อว่าเป็นเมือง ใช่มั้ยค่ะ ดิฉันอยากเห็นตรงนั้น ฝากท่านประธานสภาฯ ไป
ยั ง คณ ะผู้ บ ริ ห ารฯ ในส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ดิ ฉั น หวั ง ดี และรั ก องค์ ก ร
เพราะฉะนั้น ก็อยากให้ทุกท่าน ช่วยกันรักองค์กรที่อยู่ด้วย อย่าให้เขามา
ต่ อ ว่ า ต่ อ ขาน มั น น่ า ขายหน้ า นะค่ ะ บางครั้ งที่ จ ะต้ อ งไปตอบค าถาม
ส าหรับ ผู้ ที่ ไม่ ได้ อ ยู่ในพื้ น ที่ ที่ เขาถามว่า เกิด อะไรขึ้น กั บ เทศบาลเมื อ ง
สะเตงนอกเรา เท่านีแ้ หละค่ะ ขอบคุณค่ะ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่ า นใดมี เ รื่ อ ง อื่ น ๆ โปรดยกมื อ
ประธานสภาเทศบาลฯ
เชิญ นายอิทธินันท์ สาเฮาะ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 3
นายอิทธินันท์ สาเฮาะ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 3

เรี ย น ท่ านประธานสภาฯ คณะผู้ บ ริ ห ารฯ และสมาชิก สภาเทศบาลฯ
ผูท้ รงเกียรติทุกท่าน กระผมนายอิทธินันท์ สาเฮาะ สมาชิกสภาเทศบาลฯ
เขต 3 วันนี้ เราเจอครบทุกรสชาติ เพราะว่า ท่าน สท.อุมาพร ใจแผ้ว
ก็เป็นธรรมดา เพราะประชากรในเขตพื้นที่ท่านมีเยอะคนเป็นพัน มาลงที่
สมาชิกคนเดียวก็คงเครียดเป็นธรรมดา ก็ช่วย ๆ กันแก้ไปพวกเรามาอยู่
ตรงนี้แล้วอย่างน้อย ๆ ก็อีกสักปีหนึ่ง ให้เห็นผล หลังจากนี้ไป ผมก็มี 2-3
เรื่องที่จะฝากไปยังคณะผู้บริหารฯ
1. ชาวบ้านนิบงบารู ฝากถามมา เรื่องนี้ผมขอฝากให้ทางเลขาฯ
รอฮานี จารู ช่วยตามเรื่องให้หน่อย เพราะโทรมาอาทิตย์ที่แล้วไม่รู้กี่ครั้ง
แล้ว โทรมายังไง ๆ นี่ เรื่อง ที่ดินป่าช้า ก่อนหน้านั้น ผมเคยพูดในที่ประชุม
สภาฯแห่งนี้มาแล้ว เรื่องที่ดินป่าช้า ที่จะยกให้เป็นที่ของสาธารณะ ก็ฝาก
ไปทางเลขานุการนายกฯ ช่วยตามให้หน่อย เพราะว่าล่วงเลยเวลามาจะ
เป็นปีแล้ว เขาก็ถามมา ไปถึงไหนแล้ว เขาอยากได้ยินข้อสรุป ผมก็รับปาก
มาว่าจะถามเลขานุการฯ นายกฯให้
2. เนื่องด้วยทาง อบจ.ยะลา ได้ลงมาขุดลอกในส่วนของสายวัด
เห้งเจีย-สายเนินงาน ผมเองในฐานะที่เป็นสมาชิกฯ ก็ต้องขอฝากขอบคุณ
/ผ่านประธานสภาฯแห่งนี.้ ..

-44ผ่านประธานสภาฯแห่งนี้ ไปยังนายก อบจ.ยะลา และ สจ.นิรุกมันที่ได้ลง
มาขุดลอกสายวัดเห้งเจีย-สายเนินงาน เมื่อวานผมลงไปดูในพื้นที่ ก็ ทาได้
สวยมาก หลังจากนี้ไปที่เราต้องจัดการก็คือเรื่องขยะที่มีคนไปทิ้งอยู่ข้าง
ทางนั้น เราต้องพยายามแก้ เพราะว่า ตอนนี้พื้นที่สวยมาก ๆ เมื่อวานก็มี
ผอ.สมมาตร และสจ.นิ รุ ก มั น ลงพื้ น ที่ ท่ า นก็ ฝ ากค าขอบคุ ณ มายั ง
เทศบาลฯเรา เรื่องที่ไปช่วยกันตัดเถาวัลย์ที่โยงกับสายไฟ เขาได้ทางาน
สะดวกขึ้น พื้นที่ตอนนี้คือสะอาด และที่ผอ.สมมาตร แนะนามาเรื่องท่อที่
จะวางลงในคูระบายน้า บางจุด มีวางเส้ นเดีย ว บางจุด วางสองเส้น แก
แนะนาว่า ถ้าเป็น 2 เส้น จะสวยจะทาให้น้าไหลดีกว่า เพราะวางเส้นเดียว
จะทาให้มันตัน เรื่องที่ผมจะขอทางคณะผู้บริหารฯ คือว่า เมื่อวานนี้ผมได้
ถาม คนขับรถ JCB และหกล้อคันหนึ่ง ก็มีประมาณ 3 คน ถ้าเป็นไปได้ก็
อยากจะให้ ท างผู้ บ ริ ห ารฯ ได้ แ สดงถึ ง ความมี น้ าใจ อาจเป็ น ข้ า วห่ อ
ประมาณเที่ยงละ 2-3 ห่อ เพราะว่า ทางานอยู่ 2-3 คน แค่นั้นเอง ถ้าจะ
ให้ไปที่ร้านกลัวว่างบประมาณ เดี๋ย วนายกฯ ต้องมาคลัก เงินในกระเป๋า
ตัวเอง เพราะแต่ละวันก็มีค่าใช้จ่ายเยอะอยู่ เลยเอาเป็นข้าวห่อวันละ 2-3
ห่อ ก็น่าจะได้ น่าจะดี
3. เรื่องที่ชาวบ้านเขาฝากคาขอบคุณมา ก็เป็นธรรมดา เวลาที่เขา
ได้เขาก็ ต้องฝากคาขอบคุณ มา เวลาที่เขาไม่ได้เขาก็ ต้องโจมตีเหมือนที่
ท่าน สท.อุมาพร กล่าวมาเมื่อสักครู่น้ี ในส่วนของ หมู่ที่ 13 ก็ได้มีการถาง
หญ้ า ริม ถนน และในเรื่ อ งของถนนซอยรวมญาติ ธ ารน้ าผึ้ ง และซอย
บาโงยดือปู 2 ก็ดาเนินการไปได้ 70% รอลงการลาดยาง น่าจะแล้วเสร็จ
ในไม่กี่วัน ถ้าไม่ติดฝนก็ คงจะแล้วเสร็จ แต่มีปั ญ หาตรงที่ติดฝน บริษั ท
ดามู ซ อโยธากิ จ ลงไปด าเนิ น การไม่ ไ ด้ เพราะปั ญ หาเรื่ อ งฝน ต้ อ ง
ขอขอบคุณแทนชาวบ้าน ที่ได้ลงบริการประชาชนในพื้นที่ครับผม
4. จะถามเรื่องประปา ไปถึงไหนแล้ว ประปาตอนนี้ ในส่วนของ
หมู่ที่ 13 หลัก ๆ ตอนนี้ อยากให้ทางนี้ไปคุยกับทางดามูซอ เรื่องท่อที่มัน
แตกนี่จะทาอย่างไร ก็อยากจะให้นับดูมันกี่ท่อ และเขาจะแก้ยังไง เพราะ
ถ้าเขาไม่ชด หรือไม่อะไรนี่ น่าว่าเราต้องซื้อเอง ที่มันแตกถ้าจาไม่ผดิ หลาย
ท่อ รถเกรดเขาไปเกรดเพื่อที่จะเอาท่อออก แต่คนขับรถเกรดบังคับเกรด
ไม่ได้ ท่อมันเลยแตกหลายท่อเหมือนกัน แล้วเรื่อง ประปานี่สรุปว่า อะไร
ยั งไง ไปถึ ง ไหน ผมเองอยู่ ห มู ที่ 13 แต่ บ างที ท างหมู่ ที่ 8 ก็ ถ ามมาว่ า
ตกลงประปานีย้ ังไง จะแล้วเสร็จเมื่อไหร่ เมื่อไหร่จะได้ดาเนินการต่อครับ
/สาหรับผมถ้ามีอะไร...

-45สาหรับผมถ้ามีอะไรผิดพลาดไปประการใด ต้องขอโทษด้วย งานจะผิดจะ
ถูกอยู่ที่พวกเราทุกคน สวัสดีครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีเรื่องอื่น ๆ โปรดยกมือ
ประธานสภาเทศบาลฯ
เชิญนายกเทศมนตรี
นายเกษมสันต์ สาแม
นายกเทศมนตรีฯ

เรียน ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน
กระผม นายเกษมสันต์ สาแม นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก ก็หลายๆ
อย่างที่ท่านสมาชิกนาเสนอ ก็คือหน้าที่หลัก ๆ ของพวกเรา และเจ้าหน้าที่
-เริ่มต้นที่ทางสมาชิกฯ เขต 2 แจ้งบอกว่ารถที่มีโลโก้ของเทศบาลจอด
ร้านน้าชา ไปธุระ 3 ชั่วโมง กลับมาก็ยังอยู่ที่เดิม และสมาชิกเช่นเดียวกัน
อี ก ให้ ตั้ ง กรรมการสอบ และย้ าให้ เอาระเบี ย บข้ อ บั ง คั บ มาใช้ ในส่ ว น
รับผิดชอบไม่ว่า จะเป็นปลัด หรือนิติกร อนุญ าตให้ตั้งกรรมการสอบได้
เลยนะครับ
-เรื่อง ที่ดินป่าช้า งานนิติการเหมือนกัน หมู่ที่ 7 นิบงบารู มาหารือปลัด
ที่ดินป่าช้าทั้งหมด บางทีมันมีหลัก โฉนดอยู่ครึ่งหนึ่ง และอีก ข้างยังไม่มี
หลั ก โฉนด ช่วยดูระเบีย บกฎหมาย ถ้าเอาก าแพงมากั้นที่ ป่าช้าทั้งหมด
ได้มั้ย ฝากเลขานุการนายกฯ ติดตาม และหารือปลัด และนิติกรเรา ยังไง
แบบไหนให้ถูกต้องระเบียบข้อกฎหมายด้วย
-เรื่อง อบจ.ยะลา มาขุดลอกคู ในพืน้ ที่เทศบาลฯ นับว่าเป็นการดีมาก ผม
ก็ต้องชื่นชม และเยินยอ เดิมทีก็อยากจะขอกับเขามาลอกคูอยู่เหมือนกัน
ทุกปีเราก็ขอจากเขา มาลอกคูในเขตพืน้ ที่สะเตงนอกเรา โดยที่เราเป็นผู้
ออกค่าน้ามันเชื้อเพลิง ต้องขอขอบคุณ สจ.ในพื้นที่ สจ.นิรุกมัน และนายก
อบจ.ยะลา ที่ได้ม าช่วยเหลื อพื้ นที่ ส ะเตงนอก เราโดยที่ เราไม่ ต้องออก
ค่าใช้จ่าย ไม่ว่ากันค่าข้าวอาหารกลางวัน มาเบิกกับผมได้เลย ถ้า 2-3 ห่อ
ที่ผ่านมา 2 ร้าน สองหมื่นกว่า ที่ต้องจ่ายจากกระเป๋าส่วนตัว แต่ข้าวห่อ
แค่ 2-3 ห่ อต่ อ วัน ในส่ วนตั วยิน ดี ที่ จ ะจ่าย เรื่อ ง อาหารกลางวัน ของ
คนขับรถ JCB ฝาก ผอ.กองสาธารณสุข ดูแลด้วย
-เรื่อง ประปา ก็อยากจะให้ปลัด กรือเชิญนิตกิ ร ชีแ้ จงให้ท่านสมาชิกฯ ได้
รับรู้รับทราบ

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ เชิญนิตกิ ร
ประธานสภาเทศบาลฯ
/นายธิติวัฒน์ ดอเล๊าะ…

-46นายธิติวัฒน์ ดอเล๊าะ
นิตกิ รชานาญการ

เรียน ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ คณะผูบ้ ริหารฯ และสมาชิกสภา
เทศบาลฯ ทุกท่าน กระผม นายธิติวัฒน์ ดอเล๊าะ นิติกรชานาญการ
ส่วนในเรื่องประปา ก็คือมีทั้งหมด 4 โครงการ คืองานผมได้แจ้งยกเลิก
สัญ ญาไปแล้ว เนื่องจากเห็นว่าก่อสร้างแล้วไม่เป็นไปตามระยะเวลาใน
สัญญา ตอนนี้อยู่ที่กระบวนการสารวจความเสียหาย และประมาณการ
งานที่ เหลื อ เพื่ อ จะด าเนิ น การจ้ า งใหม่ ส่ วนของพั ส ดุ คื อ ให้ ไปแต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการสารวจความเสียหาย และแต่งตั้งคณะกรรมการกาหนด
ราคากลางใหม่ เพื่อจะดาเนินการจ้างใหม่ครับ ขอบคุณครับ

นายเกษมสันต์ สาแม
นายกเทศมนตรีฯ

เรื่อง ความเดือดร้อนของประชาชน ในเรื่องน้ากิน น้าใช้ ขอให้ นิตกิ ร ได้
กาชับให้ดาเนินการโดยเร็ว อะไรที่ไม่ฟัง หรือเชื่อฟังก็ตั้งกรรมการสอบไป
เลย และให้ตามในที่ประชุมด้วย

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ เชิญ เลขานุการสภาฯ
ประธานสภาเทศบาลฯ
นายมาหะมะรอสีดี อุชะมิ
เลขานุการสภาเทศบาลฯ

เรื่อง การใช้รถยนต์ราชการ ถ้าไปราชการถูกต้องตามระเบียบ ต้องมีการ
อนุญาตใช้หากจะแวะทานข้าว พอได้ แต่ถ้าไปนั่งนาน ๆ หลาย ๆ ชั่วโมงนี่
มันผิดวิสัยปกติของการใช้รถของทางราชการ คราวหน้าอยากจะให้ท่านได้
ถ่ายรูปเก็บไว้ และส่งมาให้ผม นะครับ จะได้สอบสวนข้อเท็จจริงให้ทราบ
ว่าไปราชการแล้วแวะทานข้าวหรือเปล่า ถ้าแวะทานข้าวนี้ไม่เป็นไรหรือ
แวะธุระส่วนตัวบ้างก็ถือว่าเป็นวิสัยของการใช้รถทั่วไป คราวหน้าอยากให้
มีหลักฐานปรากฏที่ชัดเจนนิดหนึ่ง พอไม่มีนี้จะลาบาก อาจจะไปราชการ
และแวะทานข้าวพอได้ ขอบคุณครับ

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีเรื่องอื่น ๆ โปรดยกมือ
ประธานสภาเทศบาลฯ
เชิญนายกเทศมนตรี
นายเกษมสันต์ สาแม
นายกเทศมนตรีฯ

เรียน ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน
กระผม นายเกษมสันต์ สาแม นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก ขอนา
เรียนที่ประชุมรับทราบ ว่าท่านที่ปรึกษาฯ ของผมช่วงนี้ป่วย เพราะเป็นคน
สาคัญคนหนึ่งที่มีอะไรหลาย ๆ เรื่องก็สามารถปรึกษาได้ สาหรับวันนี้ ก็
ขอขอบคุณทุกท่านครับ

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีเรื่อง อื่น ๆ โปรดยกมือ ไม่มี
ประธานสภาเทศบาลฯ
ขอปิดประชุม
/มติที่ประชุม…

-47มติที่ประชุม

รับทราบ
ปิดประชุม เวลา 15.20 น.

(ลงชื่อ)
ผูบ้ ันทึกรายงานการประชุม
(นายมาหะมะรอสีดี อุชะมิ)
เลขานุการสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก

รายงานการตรวจสอบ
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 (ครั้งที่ 1) ประจาปี 2562
ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 28 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
ของคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
เสนอ สภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
********************
1. ต้นเรื่อง
สภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก ได้มกี ารประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก สมัยประขุม
สามัญ สมัยที่ 4 (ครั้งที่ 1) ประจาปี 2562 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
2. ข้อเท็จจริง /ความเห็นของคณะกรรมการฯ
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้กาหนดตรวจสอบรายงานการประชุมสภา
เทศบาลฯ ดังกล่าวข้างต้น เมื่อวันจันทร์ที่ 13 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.30 น. – 16.00 น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก จานวน 47 หน้า แล้ว เห็นว่า ถูกต้อง และครบถ้วนตรง
ตาม ที่ได้มกี ารประชุมทุกประการ

3. ข้อระเบียบ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 หมวด 2 การประชุม ข้อ 33
4. ข้อพิจารณา /ข้อเสนอแนะ
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม จึงขอรายงานมายัง สภาเทศบาลเมืองสะเตง
นอก เพื่อดาเนินการต่อไป
(ลงชื่อ)

ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายอับดุลนาเซร์ ฮะ)
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก เขต 1
(ลงชื่อ)

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายสมชัย หิตานุกูล)
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก เขต 2
(ลงชื่อ)

คณะกรรมการตรวจรายงานฯ/เลขานุการ

(นายอับดุลเลาะ กาซอ)
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก เขต 3

การรับรองรายงานการประชุม
-สภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก ได้มมี ติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
สมัยประชุม สามัญ สมัยที่ 4 (ครั้งที่ 1 ) ประจาปี 2562 เมื่อวันที่ 28 เดือน พฤศจิกายน
พ.ศ. 2562 . แล้ว
-ในคราวประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก สมัยประชุม สามัญ (สมัยแรก) สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 )
ประจาปี 2563 . เมื่อวันที่ 27 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 .

(ลงชื่อ)

ผูร้ ับรองบันทึกรายงานการประชุม

(นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์)
ประธานสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก

