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

วันที่ 17 กรกฎาคม 2563

เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์รายงานผลการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก สมัยประชุม
สามัญ (สมัยแรก) สมัยที่ 1 (ครั้งที่ 1 ) ประจาปี 2563
เรียน หัวหน้าศูนย์ขอ้ มูลข่าวสาร
สิ่งที่สง่ มาด้วย 1. ประกาศสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
2. รายงานการประชุมสภาฯ

จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 ชุด

ตามที่ สภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก ได้เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก สมัยสามัญ (สมัยแรก)
สมัยที่ 1 ประจาปี 2563 ตั้งแต่ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2563 มีกาหนดไม่เกิน 30 วัน ซึ่งได้ดาเนินการ
ประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก สมัยสามัญ (สมัยแรก) สมัยที่ 1 (ครั้งที่ 1) ประจาปี 2563 ไปแล้ว จานวน 1
ครั้ง เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ ๒๕63 และ ได้ผา่ นการรับรองรายงานการประชุม ในการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตง
นอก สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 1) ประจาปี 2563 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
นั้น
ในการนี้ สภาเทศบาลเมือ งสะเตงนอก จึงขอความร่วมมือ ประชาสั มพั น ธ์รายงานผลการประชุม สภา
เทศบาลเมืองสะเตงนอก สมัยประชุมสามัญ (สมัยแรก) สมัย ที่ 1 (ครั้งที่ 1) ประจาปี 2563 ดังกล่าว ลงเว็ป ไซต์
www.satengnok.go.th ให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดปรากฏ ตามสิ่งที่สง่ มาด้วยนี้
จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดาเนินการต่อไป

(นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์)
ประธานสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก

ประกาศสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
เรื่อง รายงานผลการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก สมัยประชุมสามัญ (สมัยแรก) สมัยที่ 1 ประจาปี 2563
---------------------------------ตามที่ สภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก ได้เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก สมัย
สามัญ (สมัยแรก) สมัยที่ 1 ประจาปี 2563 ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2563 มีกาหนดไม่เกิน 30 วัน
ซึ่งได้ดาเนินการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก สมัยสามัญ (สมัยแรก) สมัยที่ 1 (ครั้งที่ 1) ประจาปี 2563 ไป
แล้ว จานวน 1 ครัง้ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ ๒๕63 นั้น
บัด นี้ การประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก สมัย ประชุมสามั ญ (สมัย แรก) สมัย ที่ 1 (ครั้งที่ 1 )
ประจาปี 2563 ได้ผ่านการรับ รองรายงานการประชุม ในการประชุมสภาเทศบาลเมือง สะเตงนอก สมัยประชุม
สามัญ สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 1) ประจาปี 2563 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตาม
รายงานการประชุมฯ ที่แนบท้ายนี้
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่

17 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563

(นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์)
ประธานสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก

รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
สมัยสามัญ สมัยแรก (ครั้งที่ 1) ประจาปี 2563
วันพฤหัสบดีท่ี 27 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
______________________
รายชื่อผู้มาประชุม
1. นายอับดุลอาซิซ
2. นายอดุลย์
3. นายอับดุลนาเซร์
4. นายกราซี
5. นายบากอรี
6. นายสุกรี
7. นายปฐม
8. นายบัญชา
9. นางอุมาพร
10. นายสมชัย
11. จ่าสิบเอก วรดร
12. นายดอเลาะ
13. นายอับดุลเลาะ
14. นายเพาซี
15. นายอิทธินันท์
16. นายเด๊ะซามัน
17. นายมาหะมะรอสีดี

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

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

สาแม
หะยีดอปอ
ยานยา
นวลปาน
อินทราช
ตาเละ

นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี

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

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

/7.นางสาวรอฮานี จารู...

-27. นางสาวรอฮานี
8. นายอาฮาหมัด
9. นางนงเยาว์
10. นายสสิกร
11. นางนริศรา
12. นายธิตวิ ัฒน์
13. นายอิบรอเฮง
14. นางสาวสุกัลยา
15. นางสาวคมตา
16. นางสาวอนงค์นาฏ
17. นางสาวเบญจวรรณ
18. นายมูฮัมมะ
หมายเหตุ

ผูม้ าประชุม
ผูล้ าประชุม

จารู
ดือราแม
ไชยมณี
ยีเส็น
สาและ
ดอเลาะ
สะมะลี
สมถวนิช
ไชยหมาน
บุญช่วย
แซ่แต้
เมาะอะ
17
-

คน
คน

เลขานุการนายกเทศมนตรี
รองปลัดเทศบาล
หัวหน้าสานักปลัด
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนฯ รก.ผูอ้ านวยการกองช่าง
ผูอ้ านวยการกองคลัง
นิตกิ ร ชานาญการ
นักสันทนาการชานาญการ แทน ผอ.กองการศึกษา
เจ้าพนักงานธุรการ ชานาญงาน
นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานจัดเก็บภายใน ปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานจัดเก็บภายใน ปฏิบัติงาน
นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน
ผูไ้ ม่มาประชุม
ผูเ้ ข้าร่วมประชุม

18

คน
คน

นายมาหะมะรอสีดี อุชะมิ
เทศบาลฯ

บั ด นี้ ถึ งเวลาประชุ ม สภาเทศบาลเมื อ งสะเตงนอกและมี
เลขานุ ก ารสภา
ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ อยู่ในที่ประชุมครบองค์ ป ระชุ ม ขอเรี ย นเชิ ญ
ท่านประธานสภาเทศบาลฯ ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม
ต่อไป

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์
เทศบาลฯ

เรียน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และ พนักงานเทศบาล
ประธานสภา
ตลอดจนผู้รว่ มประชุมทุกท่าน กระผม นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์
ประธานสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก ขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
สมัยสามัญ สมัยแรก (ครั้งที่ 1) ประจาปี พ.ศ. 2563
วันพฤหัสบดีที่ 27 เดือน
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
แห่งนี้

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์
ประธานสภาเทศบาลฯ

1.1 แนะนาพนักงานเทศบาลที่ย้ายมาและบรรจุใหม่
-นายมูฮัมมะ เมาะอะ
ตาแหน่ง นายช่างโยธา
-นางสาวคมตา ไชยหมาน ตาแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน
-นางสาวอนงค์นาถ บุญช่วย ตาแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
-นางสาวเบญจวรรณ แซ่แต้ ตาแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ขอให้แนะนาตัวทีละคน เชิญครับ
/นางสาวคมตา ไชยหมาน...

-3นางสาวคมตา ไชยหมาน
นักวิชาการตรวจสอบภายใน

เรียน ประธานสภาเทศบาลฯ คณะผูบ้ ริหารฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ
และหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองสะเตงนอก ที่เคารพ ทุกท่าน
ดิฉัน นางสาวคมตา ไชยหมาน ตาแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ภูมิลาเนา
เดิมเป็นคนจังหวัดยะลา อาศัยอยู่ที่ตาบลยุโปค่ะ เคยปฏิบัติงานเดิมอยู่ที่ การไฟฟ้าส่วน
ภูมภิ าคจังหวัดยะลา ดิฉันขอฝากเนื้อฝากตัวกับผูใ้ หญ่ทุกท่านด้วยนะค่ะ

นางสาวอนงค์นาถ บุญช่วย
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

เรียน ประธานสภาเทศบาลฯ คณะผูบ้ ริหารฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ
และหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองสะเตงนอก ที่เคารพ ทุกท่าน
ดิฉัน นางสาวอนงค์นาถ บุญช่วย ตาแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
สังกัด
กองคลัง ภูมิลาเนาเป็นคน ตาบลทานบ อาเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ดิฉันขอฝากเนื้อ
ฝากตัวกับคณะผูบ้ ริหารฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน ดิฉันจะตั้งใจทางานด้วยความ
ขยัน ซื่อสัตย์ สุจริต ค่ะ

นางสาวเบญจวรรณ แซ่แต้
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

เรียน ประธานสภาเทศบาลฯ คณะผูบ้ ริหารฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ
และหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองสะเตงนอก ที่เคารพ ทุกท่าน
ดิฉัน นางสาวเบญจวรรณ แซ่แต้ ตาแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
สังกัด กองคลัง มาจากจังหวัดพัทลุง อาเภอควนขนุน ดิฉันขอฝากเนื้อ ฝากตัวกับคณะ
ผูบ้ ริหารฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน ค่ะ

นายมูฮัมมะ เบาะอะ
นายช่างโยธา

เรียน ประธานสภาเทศบาลฯ คณะผูบ้ ริหารฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ
และหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองสะเตงนอก ที่เคารพ ทุกท่าน
กระผม นายมูฮัมมะ เมาะอะ ตาแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน ภูมลิ าเนาเดิมอยู่ที่อาเภอ
สะบ้าย้อย จังหวัดสงขลาครับ กระผมขอฝากเนื้อฝากตัวกับคณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภา
เทศบาลฯ ทุกท่าน ขอบคุณครับ

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒
นายอดุลย์ แวโวะ
ประธานสภาฯปฏิบัติหน้าที่
ประธานสภาเทศบาลฯ

เรื่ อ งรั บ รองรายงานการประชุ ม สภาเทศบาลเมื อ งสะเตงนอก
สมั ย สามั ญ ประจ าปี สมั ย ที่ 4 ครั้ ง ที่ 1 / 2562 เมื่ อ วั น พฤหั ส บดี ท่ี 28 รอง
พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีขอ้ แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติม
รายงานการประชุมครั้งที่แล้ว โปรดยกมือ เชิญครับ ถ้าไม่มี ขอเชิญ
เลขานุการสภาฯ ดาเนินการต่อไป
/นายมาหะมะรอสีดี อุชะมิ...
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นายมาหะมะรอสีดี อุชะมิ

เรียน ท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาฯ ที่เคารพ เลขานุการสภาฯ
ทุกท่าน ตามเอกสารสาเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
สมัย ประชุม สามัญ สมัย ที่ 4 (ครั้งที่ 1) ประจาปี พ.ศ. 2562 เมื่อ วัน พฤหั สบดี ที่ 28
เดื อ น พฤศจิ ก ายน พ.ศ. 2562 ซึ่ งเจ้ าหน้ าที่ ได้ จัด ส่ งก่ อนการประชุ ม ล่ว งหน้ าแล้ ว
เพื่ อ ให้ ท่ า นสมาชิ ก สภาเทศบาลฯ ได้ ต รวจสอบความถู ก ต้ อ งแล้ ว ตาม ระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2554 หมวด 2 การประชุม ข้อ 33 สมาชิก สภาเทศบาลฯ ท่านใด
ต้ อ งการแก้ ไขเพื่ อ ความถู ก ต้ อ ง หรื อ ไม่ หากไม่ มี ก็ จ ะถามมติ ที่ ป ระชุ ม ว่ า จะรั บ รอง
รายงานการประชุมสภาฯ ครั้งที่ผ่านมาหรือไม่ ก่อนที่
ต่อไป ขอให้ที่ประชุมลง มติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว สมาชิก
สภาฯ ท่ า นใด รับ รองรายงานการประชุ ม สภาเทศบาลเมื อ งสะเตงนอก สมั ย สามั ญ
ประจาปี สมัยที่ 4 ครัง้ ที่ 1 /2562 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมสภา
เทศบาลเมืองสะเตงนอก โปรดยกมือ สมาชิกสภาฯ ท่านใด ไม่รับรอง โปรดยกมือ

มติที่ประชุม

ให้การรับรองรายงานการประชุมด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ 3
นายอดุลย์ แวโวะ
ประธานสภาฯปฏิบัติหน้าที่
ประธานสภาเทศบาลฯ

เรื่อง กระทู้ถาม
ด้วย นางอุมาพร ใจแผ้ว สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก เขต 2 ได้รอง
เสนอกระทู้ถาม เรื่อง การบริหารกิจการงานของเทศบาลเมืองสะเตงนอก
จานวน 4 กระทู้ เริ่มจากกระทู้ข้อ 3.1 เชิญครับ

นางอุมาพร ใจแผ้ว
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2

กราบเรียน ท่านประธานสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภา
เทศบาลฯ ผูท้ รงเกียรติทุกท่าน และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง ทุกท่าน
ดิฉัน นางอุมาพร ใจแผ้ว สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 อาศัยอานาจของ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ ในข้อ 87 ขออนุญาตตัง้ กระทู้ถามฝากท่านประธาน
ไปยัง เทศบาลเมืองสะเตงนอก เรื่อง การบริหารกิจการงานของเทศบาล
เมืองสะเตงนอก ทั้งหมดมี 4 เรื่อง ดังนี้
ข้ อ 3.1 ดิ ฉั น อยากทราบว่ า เมื่ อ วั น ที่ 27 สิ ง หาคม 2561 ได้ มี ก ารกั น เงิ น
งบประมาณโครงการปี 2561 เพื่อไปดาเนินการ ในปี 2562 และวันที่ 11 ธันวาคม 2561
ท่านผู้บ ริหารได้รายงานผลการปฏิ บัติ ผลการดาเนิน เอาไว้ ดิฉั นอยากทราบว่า โครงการ
สาธารณู ป โภคขั้น พื้ น ฐานตามเทศบัญ ญั ติ ประจาปี 2561 ว่าทางเทศบาลฯ ได้ ด าเนิ น
โครงการแล้วเสร็จกี่โครงการ
/และยังไม่ได้ดาเนินการ…
-5และยังไม่ได้ดาเนินการกี่โครงการ ขอให้ ท่านผู้บริหารฯได้ชี้แจงและอธิบายถึง สาเหตุความ
ล่าช้าและปัญหาของโครงการที่ยังไม่แล้วเสร็จ ค่ะ ขอบคุณค่ะ

นายอดุลย์ แวโวะ
เชิญ ผูบ้ ริหารฯ ครับ
รองประธานสภาฯปฏิบัติหน้าที่
ประธานสภาเทศบาลฯ
นายเกษมสันต์ สาแม
นายกเทศมนตรีฯ

เรียน ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน
กระผม นายเกษมสันต์ สาแม นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก มีท่าน
สมาชิกได้ตั้งกระทู้ถาม ขอทราบผลการดาเนินโครงการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานตามเทศ
บัญญัติ ประจาปี 2561 อยากจะนาเรียนว่า ส่วนงานพัสดุ ได้ลงนามสัญญาเรียบร้อยแล้ว
ทุกโครงการที่ได้มีการขออนุมัติกันเงินไว้ ครับ ชัดเจนนะครับ แต่งานที่ยังดาเนินการไม่แล้ว
เสร็จก็ยังมีอยู่

นายอดุลย์ แวโวะ
ประธานสภาฯปฏิบัติหน้าที่
ประธานสภาเทศบาลฯ

กระทู้ข้อ 3.2 เชิญ นางอุมาพร ใจแผ้ว สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 ครับรอง

นางอุมาพร ใจแผ้ว
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2

เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ
ผูท้ รงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางอุมาพร ใจแผ้ว สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2
ข้อ 3.2 ขอทราบผลการดาเนินโครงการสาธารณูปโภคขั้นพืน้ ฐานตามเทศบัญญัติ
ประจาปี 2562 ว่าทางเทศบาลฯ ได้ ด าเนินโครงการแล้วเสร็จ กี่โครงการ และยั ง ไม่ได้
ดาเนินการอีกกี่โครงการ ในการประชุมสภาฯ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม
2562 ได้มีการกันเงินโครงการไว้ ของปี 2652 เพื่อจ่ายในปี 2563 จานวน 25 โครงการ
ดิฉันขอให้อธิบายสาเหตุปัญหาของโครงการที่ยังไม่แล้วเสร็จด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ

นายอดุลย์ แวโวะ
เชิญ ผูบ้ ริหารฯ ครับ
รองประธานสภาฯปฏิบัติหน้าที่
ประธานสภาเทศบาลฯ
นายเกษมสันต์ สาแม
นายกเทศมนตรีฯ

เรียน ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน
กระผม นายเกษมสันต์ สาแม นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก ผลการ
ดาเนินโครงการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานตามเทศบัญญัติ ประจาปี 2562 ส่วนงานพัสดุ ได้
ลงนามสัญญาเรียบร้อยตามที่ได้มกี ารขออนุมัติ จานวน 14
/โครงการ โครงการ...
-6โครงการ โครงการก่อสร้างคูระบายน้าคอนกรีตเสริม เหล็ก ซอยนิบ งบารู 10 หมู่ที่ 7
โครงการก่อสร้างคูระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนิบงบารู 11 หมู่ที่ 7 และโครงการ
ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยหลังบ้านผู้ใหญ่ หมู่ที่ 4 อยู่ขั้นตอนเชิญ

เสนอราคาโดยวิธีคัดเลือก และอีกจานวน 8 โครงการ อยู่ในขั้นตอนคณะกรรมการกาหนด
ราคากลาง รายละเอียดเพิ่มเติม ขอให้กองช่างได้ นาเรียน
นายอดุลย์ แวโวะ
เชิญฝ่ายกองช่าง ครับ
รองประธานสภาฯปฏิบัติหน้าที่
ประธานสภาเทศบาลฯ
นายสสิกร ยีเส็น
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนฯ
รก.ผูอ้ านวยการกองช่าง

เรียน ประธานสภาเทศบาลฯ คณะผูบ้ ริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทีเ่ คารพ
กระผม นายสสิกร ยีเส็น หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง รักษาการ
ผูอ้ านวยการกองช่าง ในส่วนของ 8 โครงการนี้ ที่ยังค้างหลัก ๆ มีเสริมผิว
ซอยปะจูรง ซอยปะจูรงมันติดโครงการคูซ้อนอยู่ จะดาเนินการต้องก่อสร้างคูนี้ให้แล้วเสร็จ
ก่อน จึงจะดาเนินการของเสริมผิวได้ และซึง่ โครงการก่อสร้างคู ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว ใน
ส่วนคูระบายน้าสายเนินงาม-วัดเห้งเจีย ตอนนี้ยังอยู่ในขั้นตอนทาราคากลาง เพราะต้อง
ทาราคากลางในระบบราคากลางอิเล็คทรอนิก อีกโครงการที่เหลืออยู่ในขั้นตอนราคา
กลาง บางส่วน ส่งมาแล้ว อยู่ในขั้นตอนของการนาเสนอ ครับผม

นายอดุลย์ แวโวะ
เชิญ นางอุมาพร ใจแผ้ว สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2
รองประธานสภาฯปฏิบัติหน้าที่
ประธานสภาเทศบาลฯ
นางอุมาพร ใจแผ้ว
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2

เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ
ผู้ ท รงเกี ย รติ ทุ ก ท่ า น ดิ ฉั น นางอุ ม าพร ใจแผ้ ว สมาชิ ก สภาเทศบาลฯ เขต 2
หมายความว่ า โครงการที่ ย อดงบเกิ น 2 ล้ า นบาทต้ อ งเข้ า ระบบเสนอราคากลาง
อิเล็คทรอนิกส์ โครงการที่เหลือยอดงบไม่เกิน 2 ล้านบาท เราใช้วิธีทั่วไปมันน่าจะเร็วกว่านี้
ถูกมั้ยค่ะ ดิฉันขอทราบสาเหตุขอปัญหา พอตอบได้มยั้ ค่ะ ขอบคุณค่ะ

นายเกษมสันต์ สาแม
นายกเทศมนตรีฯ

เรียน ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน
กระผม นายเกษมสันต์ สาแม นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก ขอให้
กองช่างชีแ้ จง
/นายอดุลย์ แวโวะ...
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นายอดุลย์ แวโวะ
เชิญฝ่ายกองช่าง ครับ
รองประธานสภาฯปฏิบัติหน้าที่
ประธานสภาเทศบาลฯ
นายสสิกร ยีเส็น
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนฯ
รก.ผูอ้ านวยการกองช่าง

เรียน ประธานสภาเทศบาลฯ คณะผูบ้ ริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทีเ่ คารพ
กระผม นายสสิกร ยีเส็น หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง รักษาการ
ผูอ้ านวยการกองช่าง ตอนนี้อยู่ทีค่ ณะกรรมการกาหนดราคากลาง ผมได้

แจ้งเร่งไปแล้ว ส่วนที่มีปัญ หาเนื่องจากบางโครงการ คณะกรรมการฯ ไม่ ได้แต่เป็นคณะ
กรรมการฯ เพียงอย่างเดียว บางทีต้องควบคุมงานก่อสร้าง บางทีต้องเป็นคณะกรรมการ
ตรวจรับ บางโครงการมันก็ อาจจะมีปัญ หาบ้าง ต้องมีการประชุม ต้องมีการแก้ไขแบบ
แก้ ไ ขหลายอย่ า ง แก้ ไขสั ญ ญา ท าให้ บ างที่ ท างช่ าง หรือ ทางคณะกรรมการฯ ต้ อ งไป
พิจารณา ส่วนราคากลางบางโครงการยังไม่แล้วเสร็จ ผมได้กาชับกับทางคณะกรรมการฯ
แล้ว ได้สง่ มาแล้วบางส่วนครับ
นายอดุลย์ แวโวะ
เชิญ นางอุมาพร ใจแผ้ว สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2
รองประธานสภาฯปฏิบัติหน้าที่
ประธานสภาเทศบาลฯ
นางอุมาพร ใจแผ้ว
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2

เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ
ผู้ท รงเกี ย รติ ทุ ก ท่ าน ดิ ฉั น นางอุ ม าพร ใจแผ้ ว สมาชิ ก สภาเทศบาลฯ เขต 2 ใน
ประเด็น ข้อที่ 1 และ ข้อที่ 2 ทางคณะผู้บริหารฯ ได้ชี้แจงแล้ว ดิฉันขอถามคาถามสักนิด
ว่า แล้วเราจะสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนได้อย่างไร ว่าการดาเนินการโครงการ
ต่าง ๆ จะไม่เกิดปัญหาความล่าช้าอีก เท่านีค้ ่ะ

นายอดุลย์ แวโวะ
เชิญ ผูบ้ ริหารฯ
รองประธานสภาฯปฏิบัติหน้าที่
ประธานสภาเทศบาลฯ
นายเกษมสันต์ สาแม
นายกเทศมนตรีฯ

เรียน ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน
กระผม นายเกษมสันต์ สาแม นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก คงไม่
เกิน 2- 3 เดือนข้างหน้า ที่เราลงนามในสัญญา โครงการที่กันเงินไว้ของ
ปี 2562 จะดาเนินการเสร็จสิ้น ต่อจากนี้ไป คงไม่เกิน 3 เดือน ที่ยังเหลือ
อีก 8 โครงการ ตอนนี้ที่ราคากลางก็คงไม่ช้า เมื่อมาถึงพัสดุ มันมีหว้ งเวลา
ของการดาเนินงานอยู่ 18 วัน ซึ่งก็หลายโครงการอยู่ คิดว่าไม่เกิน 3 เดือน
ข้างหน้าโครงการของปี 2562 คงจะเรียบร้อย
/นายอดุลย์ แวโวะ...
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นายอดุลย์ แวโวะ
ประธานสภาฯปฏิบัติหน้าที่
ประธานสภาเทศบาลฯ

กระทู้ข้อ 3.3 เชิญ นางอุมาพร ใจแผ้ว สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 ครับรอง

นางอุมาพร ใจแผ้ว
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2

เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ
ผูท้ รงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางอุมาพร ใจแผ้ว สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2
ข้อ 3.3 อยากทราบโครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนหลัง
อนามัย หมู่ 9 เป็นโครงการที่ได้รับความเห็นชอบอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม ซึ่งเมื่อวันที่
26 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม และได้รับการอนุมัติไป ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2562 ไป 1 โครงการ คือ โครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต ถนนหลังอนามัย หมู่ 9 จานวนเงิน 3,305,225 บาท ขณะนี้เวลาล่ว งเลยไป
เกื อ บ 8 เดื อ นแล้ ว ดิ ฉั น อยากทราบว่า ขณะนี้ ได้ ด าเนิ น การถึ งขั้ น ตอนใด ขอให้ ค ณะ
ผูบ้ ริหารฯ ช่วยชีแ้ จง ด้วยค่ะ
นายอดุลย์ แวโวะ
เชิญ ผูบ้ ริหารฯ
รองประธานสภาฯปฏิบัติหน้าที่
ประธานสภาเทศบาลฯ
นายเกษมสันต์ สาแม

เรียน ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน
นายกเทศมนตรีฯ กระผม นายเกษมสันต์ สาแม นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก ขอ
นาเรียนชี้แจงว่า เดิมที ที่เราทาเรื่องเพื่อขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน
2562 โครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนหลังอนามัย หมู่ที่ 9 ขนาด
ความกว้าง5.00 เมตร ยาว 1,309.00 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,545.00 ตารางเมตร
(ตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 จานวนเงิน 3,305,225.00
บาท
ซึ่งยั งขาดความหนา ซึ่ งจะต้อ งน าเข้าเสนอสภาฯ อีก ครั้งหนึ่ง ต้ องเพิ่ ม ความหนา เพื่ อ
โครงการจะได้ดาเนินการได้ ซึ่งผมจะเสนอญัตติดว้ ยวาจาเพิ่มในระเบียบวาระที่ 5

นายอดุลย์ แวโวะ
ประธานสภาฯปฏิบัติหน้าที่
ประธานสภาเทศบาลฯ

กระทู้ข้อ 3.4 เชิญ นางอุมาพร ใจแผ้ว สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 ครับรอง

นางอุมาพร ใจแผ้ว
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2

เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ
ผู้ ท รงเกี ย รติ ทุ ก ท่ า น ดิ ฉั น นางอุ ม าพร ใจแผ้ ว สมาชิ ก สภาเทศบาลฯ
/ข้อ 3.4 ขอทราบผล...
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เขต 2

ข้ อ 3.4 ขอทราบผลการตั้ ง คณ ะกรรมการตรวจสอบความล่ า ช้ า ในการ
บริหารงานของเทศบาลเมืองสะเตงนอก ด้านโครงสร้างพื้นฐาน จนสร้างความเดือดร้อน
ให้กับประชาชน ซึ่งได้เสนอสภาฯ เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2561 จนเป็นเหตุต้องให้มีการกัน
เงิน ปี 2561 มากกว่ า 20 โครงการ และในวัน ที่ 24 มิ ถุ น ายน 2562 ดิ ฉั น ก็ ได้ มี ก าร
สอบถามในสภาฯแห่งนี้ ในระเบียบวาระอื่น ๆ เมื่อเวลาผ่านไป 1 ปี 3 เดือนแล้ว ดิฉั นจึง
อยากจะทราบถึงความคืบหน้าของการตรวจสอบความล่าช้า ว่าเกิดจากเหตุผลอะไร และ
ขอทราบผลการตรวจสอบ ว่าเป็นอย่างไร ขอบพระคุณค่ะ
นายอดุลย์ แวโวะ
เชิญ ผูบ้ ริหารฯ
รองประธานสภาฯปฏิบัติหน้าที่
ประธานสภาเทศบาลฯ

นายเกษมสันต์ สาแม
นายกเทศมนตรีฯ

เรียน ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน
กระผม นายเกษมสันต์ สาแม นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก ในเรื่องนี้
ทุกคนพอทราบ สาเหตุที่เกิดการล่าช้า ติดขัด ก็อย่างที่ทุกท่านพอทราบมา
บ้างแล้ว เราก็มีการตัง้ กรรมการสอบเจ้าหน้าที่เรา สุดท้ายก็ต้องย้าย ขอให้
ปลัดได้ชีแ้ จง

นายอดุลย์ แวโวะ
เชิญ ปลัดฯ
รองประธานสภาฯปฏิบัติหน้าที่
ประธานสภาเทศบาลฯ
นายมาหะมะรอสีดี อุชะมิ
เลขานุการสภาฯ

เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหารฯและสมาชิกสภาเทศบาลฯ ปลัด/
ที่เคารพ ทุกท่าน ตามที่ นายกฯ ได้มีการแต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงไปแล้ว ซึ่งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง ตามที่ได้ตรวจ สอบเอกสารที่
เกี่ยวข้องทั้งหมด โดยเฉพาะรายงานการประชุมสภาฯ ได้อภิปรายในประเด็นเรื่องของถนน
ไฟฟ้ า ถึ ง 2 ครั้ ง ครั้งที่ 1 เป็ น กระทู้ ถ าม ครั้ งที่ 2 เป็ น การอภิ ป ราย และได้ รวบรวม
รายงานการประชุ ม ของคณะผู้ บ ริ ห ารฯ และส่ ว นราชการที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ได้ ร วบรวม
พยานหลักฐาน ที่เป็นเจ้าหน้าที่ของกองช่าง สรุปแล้วคณะกรรมการมีความเห็นว่า เป็น
ความขัดแย้งระหว่างหัวหน้าส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ที่มีหน้าที่ในการตรวจสอบเร่งรัด การ
ปฏิบัติงานของผู้อยู่ใต้บังคับ บัญ ชา ซึ่งเกิดความล่าช้า จึงรายงานให้ อนุกรรมการความ
ขัดแย้งจังหวัด ซึ่งมีรองผู้ว่าวรเชษฐ์ พรมโอภาส เป็นประธาน และมีคณะกรรมการหลาย
ท่าน ซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนระดับจังหวัด
/ได้มาสอบสวนเพิ่มเติม…
-10ได้มาสอบสวนเพิ่มเติมอย่างละเอียด เพื่อมิให้เป็นการกลั่นแกล้ง ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ ที่
มีรองวรเชษฐ์ เป็นประธาน ได้มีความเห็นว่ามีความขัดแย้ง ทาให้เกิดความล่าช้า ทางรอง
ผู้ ว่ า ฯ ได้ เ สนอให้ ท่ า นประธาน กท.จั ง หวั ด ท่ า นผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด ให้ ร ายงานต่ อ
คณะกรรมการกลางพนั ก งานเทศบาล ที่ อ ยู่ ก รุงเทพฯ ซึ่ ง คณะกรรมการกลางฯ ได้ มี
ความเห็ นตรงกั บ อนุก รรมการความขัด แย้งจั งหวัด ได้ แจ้งไปยั งเทศบาลให้ ดาเนิ นการ
โอนย้ายด้วยเหตุความขัดแย้งตามกฎหมาย ขณะนี้ได้ออกคาสั่งแล้ว ต่อไปก็จะมีตาแหน่ง
รักษาราชการแทนผู้อานวยการกองช่าง นะครับ มาลองดูว่า การทางานต่อๆไปจะเร็วขึ้น
มั้ย ในการดาเนินการกิจการต่าง ๆ ของกองช่าง ถ้าเร็วขึ้นแปลว่าจริง ถ้าช้าเหมือนเดิม
แปลว่าไม่ใช่ และขอเรียนต่อท่านทั้งหลายว่า หน่วยงานเองก็มีส่วนบกพร่อง ก็ คือ เรามี
อัตรากาลังของกองช่าง น้อยไป แต่ละคนช่างของเรางานล้นมือ ไม่ได้โงหัวเลยคุ มงานคน
หนึ่ง อย่ างน้ อ ย 3 โครงการ ตามมาตรฐานการท างานนี้ ไม่ ไหว มั นมากไป แล้ วยั งต้ อ ง
ก าหนดราคากลางอี ก แล้ ว ก็ ง านประจ าอื่ น ๆ อี ก แต่ อ ย่ า งไรก็ ต ามเป็ น หน้ า ที่ ข อง

ผู้อานวยการกอง จะต้องเร่งรัด ทาอย่างไรก็ได้ให้การบริการสาธารณะนั้น เป็นไปอย่าง
รวดเร็ว แก้ปัญหาประชาชนได้เร็ว สมกับการกระจายอานาจให้กับท้องถิ่นครับ
นายอดุลย์ แวโวะ
เชิญ นางอุมาพร ใจแผ้ว สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2
รองประธานสภาฯปฏิบัติหน้าที่
ประธานสภาเทศบาลฯ
นางอุมาพร ใจแผ้ว
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2

เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ
ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน ดิฉัน นางอุมาพร ใจแผ้ว สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 ต้อง
ขอขอบพระคุณค่ะ ประธานสภาเทศบาลฯ ผ่านไปยังคณะผูบ้ ริหารฯ ที่ได้ชี้แจงกระทู้ถามที่
ดิฉันได้ถามยังสภาฯ แห่งนี้ และจะนาความเหล่านี้ไปบอกกับประชาชนได้อย่างมั่นใจยิ่งขึ้น
นะค่ะ ว่ามันมีปัญหาติดขัด ด้วยเรื่องสาเหตุใด ดาเนินโครงการไปถึงขั้นตอนใดแล้ว มีเพียง
เท่านีต้ ้องขอขอบพระคุณมากค่ะ

มติท่ปี ระชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่อง ญัตติที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว
-ไม่มี-

มติที่ประชุม

รับทราบ
/ระเบียบวาระที่ 5...
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ระเบียบวาระที่ 5
นายอดุลย์ แวโวะ
รองประธานสภาฯปฏิบัติหน้าที่
ประธานสภาเทศบาลฯ

เรื่อง ญัตติที่เสนอใหม่
5.1 ญัตติ เพื่อพิจารณาหารือการกาหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล
เมืองสะเตงนอก สมัยสามัญประจาปี 2563 และกาหนดวันเริ่มสมัย
ประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก สมัยสามัญประจาปี 2564 (สมัยแรก) ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2554 หมวด 2 การประชุม ข้อ 21 การ กาหนดจานวนสมัยประชุมสามัญประจาปี
ระยะเวลา และวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจาปีของแต่ละสมัยในปีนนั้ วันเริ่ม
สมัยประชุมสามัญประจาปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจาปีสมัย
แรกของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่น นาปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจาปีสมัยแรกของ
แต่ละปี โดยให้นาความใน ข้อ 11 มาใช้บังคับโดยอนุโลม
เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติแล้วให้ ประธานสภาท้องถิ่นทาเป็นประกาศของสภาท้องถิ่น
พร้อมทั้งปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ สานักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เนื่องจากตาม พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 12)
พ.ศ. 2546 มาตรา 24 บัญญัติวา่ ในปีหนึ่งให้มสี มัยประชุมสามัญสี่สมัย สมัยประชุม

สามัญครั้งแรก และวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจาปีโดยให้สภาเทศบาลกาหนด เชิญ
เลขานุการสภาฯ
นายมาหะมะรอสีดี อุชะมิ
เทศบาลฯ

เรียน ประธานสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ที่เคารพเลขานุก ารสภา
ทุกท่าน การกาหนดสมัยประชุมสามัญประจาปี ของทุกปี นั้น ในการประชุม
สภาเทศบาลฯ สมัยแรกของปีถัดมา สภาเทศบาลฯ ต้องเป็นผู้กาหนด ในปี
ที่ผ่านมาเทศบาลฯ ได้กาหนดสมัยประชุมสามัญประจาปีไว้ ดังนี้
สมัยที่ 2 คือ ระหว่างวันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2562
สมัยที่ 3 คือ ระหว่างวันที่ 1 – 30 สิงหาคม 2562
สมัยที่ 4 คือ ระหว่างวันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2562

นายอดุลย์ แวโวะ
ประธานสภาฯปฏิบัติหน้าที่
ประธานสภาเทศบาลฯ

ส าหรั บ สมั ย ที่ 2 สมั ย ที่ 3 และสมั ย ที่ 4 ของปี 256 3 สมาชิ ก สภาฯรอง
เทศบาลฯ ท่านใด จะเสนอความคิดเห็นว่า ควรจะกาหนดเป็นวันใด
โปรดยกมือ เชิญ นายอับดุลนาเซร์ ฮะ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1
ได้เสนอครับ

นายอับดุลนาเซร์ ฮะ
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ 1

เรี ย น ท่ า นประธานสภาฯ คณะผู้ บ ริ ห ารฯ และสมาชิ ก สภาฯ
ผู้ ท รงเกี ย รติ ทุ ก ท่ า น กระผม นายอับดุลนาเซร์ ฮะ สมาชิกสภา
/เทศบาลฯ เขตที่ 1…
-12เทศบาลฯ เขตที่ 1 ขอเสนอให้ กาหนดสมั ย ประชุ ม แบบเดิ ม เหมื อ นปี ที่ แ ล้ ว ดั ง นี้
สมัยที่ 2 คือ ระหว่างวันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2563
สมัยที่ 3 คือ ระหว่างวันที่ 1 – 30 สิงหาคม 2563
สมัยที่ 4 คือ ระหว่างวันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2563

นายอดุลย์ แวโวะ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่น ขอเชิญ หากไม่มี ก็จะ
รองประธานสภาฯปฏิบัติหน้าที่ ถามมติ ที่ ป ระชุ ม ฯ ว่า เห็ น ชอบการก าหนดสมั ย ประชุ ม สภาเทศบาลเมื อ งประธานสภา
เทศบาลฯ
สะเตงนอก สมัยสามัญประจาปี 2563 หรือไม่ ก่อนที่จะลงมติขอให้
เลขานุการสภาฯ ได้นับองค์ประชุมตามข้อบังคับการประชุมสภาฯ ข้อ 76
ก่อน เชิญเลขานุการสภาฯ
นายมาหะมะรอสีดี อุชะมิ
องค์ ป ระชุ ม ครบ ต่ อ ไปจะขอมติ ที่ ป ระชุ ม สภาฯ สมาชิ ก สภาเทศบาลฯเลขานุ ก ารสภา
เทศบาลฯ
ท่านใด เห็นชอบการกาหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก สมัย
สามัญประจาปี 2563 ตามที่ นายอับดุลนาเซร์ ฮะ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 เสนอ
โปรดยกมื อ สมาชิ ก สภาเทศบาลฯ ท่ า นใด ไม่ เห็ น ชอบการก าหนดสมั ย ประชุ ม สภาฯ
ดังกล่าว โปรดยกมือ
มติที่ประชุม

-เห็นชอบ

จานวน

15

เสียง

-ไม่เห็นชอบ
จานวน
เสียง
-งดออกเสียง
จานวน
1
เสียง
เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการกาหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตง
นอก สมัยสามัญประจาปี 2563 ดังนี้
สมัยที่ 2 คือ ระหว่างวันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2563
สมัยที่ 3 คือ ระหว่างวันที่ 1 – 30 สิงหาคม 2563
สมัยที่ 4 คือ ระหว่างวันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2563
นายอดุลย์ แวโวะ
ปฏิบัติหน้าที่
ประธานสภาเทศบาลฯ

5.2 ญัตติ เพื่อหารือกาหนดวันเริ่มสมัยประชุมสภาเทศบาลเมือง รองประธานสภาฯ
สะเตงนอก สมัยสามัญ ประจาปี 2564 (สมัยแรก)
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 หมวด 2 การประชุม ข้อ 21 เช่นกัน
เชิญ เลขานุการสภาฯ

นายมาหะมะรอสีดี อุชะมิ
เรียน ประธานสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ที่เคารพเลขานุการสภา
เทศบาลฯ
ปีที่ผา่ นมาสภาเทศบาลฯ ได้กาหนดสมัยประชุมสามัญประจาปีสมัยแรก ของ
/ปี 2563 คือ…
-13ปี 2563 คือ 1 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2563 เนื่องจากเดือนกุมภาพันธ์ 2563 มี 29
วัน สาหรับ การกาหนดวันเริ่มสมัยประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอกสมัย สามัญ
ประจาปี 2564 (สมัยแรก) สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด จะเสนอความคิดเห็นว่าควร
จะกาหนดเป็น วันใด ขอเรียนเชิญ
นายอดุลย์ แวโวะ
เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ได้กาหนดวันเริ่มสมัยประชุมสภาเทศบาล
รองประธานสภาฯปฏิบัติหน้าที่ เมืองสะเตงนอก สมัยสามัญประจาปี 2564 (สมัยแรก) สมาชิกสภาฯ ท่านใด ประธานสภา
เทศบาลฯ
จะเสนอ โปรดยกมือ เชิญ นายอับดุลนาเซร์ ฮะ สมาชิกสภาเทศบาลฯ
เขตที่ 1
นายอับดุลนาเซร์ ฮะ
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ 1

เรี ย น ท่ า นประธานสภาฯคณะผู้ บ ริ ห ารฯและสมาชิ ก สภาเทศบาลฯ
ผู้ ท รงเกี ย รติ ทุ ก ท่ า น กระผม นายอับดุลนาเซร์ ฮะ สมาชิกสภา
เทศบาลฯ เขตที่ 1 ขอเสนอให้ กาหนดสมั ย ประชุ ม สมัยสามัญประจา ปี 2564 (สมัย
แรก) คื อ วั น ที่ 1 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2564 เพราะ
เดื อ น กุ ม ภาพั น ธ์ 2564 มี 28 วั น

นายอดุลย์ แวโวะ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่น ขอเชิญ หากไม่มี รองประธานสภาฯ
ปฏิบัติหน้าที่ ก็จะถามมติที่ประชุมฯว่า เห็นชอบการกาหนดวันเริ่มสมัยประชุมสภาเทศบาล
ประธานสภาเทศบาลฯ
เมืองสะเตงนอก สมัยสามัญประจาปี 2564 (สมัยแรก) หรือไม่ก่อนที่จะลง

มติขอให้เลขานุการสภาฯ ได้นับองค์ประชุมตามข้อบังคับการประชุมสภาฯ
ข้อ 76 ก่อน เชิญเลขานุการสภาฯ
นายมาหะมะรอสีดี อุชะมิ
องค์ประชุมครบ ต่อไปจะขอมติที่ประชุมสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดเลขานุการสภา
เทศบาลฯ
เห็นชอบการกาหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก สมัยสามัญ
(สมัยแรก) ประจาปี 2564 วั น ที่ 1 กุ ม ภาพั น ธ์ - 2 มี น าคม 2564 ตามที่ นายอับ
ดุลนาเซร์ ฮะ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 เสนอ โปรดยกมือ สมาชิกสภาเทศบาลฯ
ท่านใด ไม่เห็นชอบการกาหนดสมัยประชุมสภาฯ ดังกล่าว โปรดยกมือ
มติที่ประชุม

-เห็นชอบ
จานวน
15
เสียง
-ไม่เห็นชอบ
จานวน
เสียง
-งดออกเสียง
จานวน
1
เสียง
เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการกาหนดสมัยประชุมสภา
เทศบาลเมืองสะเตงนอก สมัยสามัญ สมัยแรก ประจาปี 2564 ดังนี้
ระหว่างวั น ที่ 1 กุ ม ภาพั น ธ์ - 2 มี น าคม 2564
/สรุป ที่ประชุม...
-14สรุป ที่ประชุม มีมติเห็นชอบการกาหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
สมัยสามัญประจาปี 2563 และกาหนดวันเริ่มสมัยประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
สมัยสามัญ ประจาปี 2564 (สมัยแรก) ดังนี้ -สมัยที่ 2 / 2563 ระหว่างวันที่ 1 - 30
มิถุนายน 2563
-สมัยที่ 3 / 2563 ระหว่างวันที่ 1 – 30 สิงหาคม 2563
-สมัยที่ 4 / 2563 ระหว่างวันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2563
-สมัยแรกของปี 2564
ระหว่าง 1 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2564

นายอดุลย์ แวโวะ
5.3 ญัตติ เพื่อพิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
รองประธานสภาฯปฏิบัติหน้าที่ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
ประธานสภาเทศบาลฯ
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จานวน 10 รายการ หน่วยงาน
สานักปลัด (เอกสารที่ 3 ) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3 ) พ.ศ. 2543
หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณ ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ ท าให้ลัก ษณะ ปริมาณ คุณ ภาพ
เปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
5.3.1 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สาหรับงานประมวลผล จานวน 3 เครื่อง
ๆ ละ 22,000 บาท เป็นจานวนเงิน 66,000 บาท

ขอเชิญผูบ้ ริหารฯ ชีแ้ จง
นายเกษมสันต์ สาแม
นายกเทศมนตรีฯ

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

นายอดุลย์ แวโวะ
เชิญ หัวหน้าสานักปลัด
รองประธานสภาฯปฏิบัติหน้าที่
ประธานสภาเทศบาลฯ
นางนงเยาว์ ไชยมณี

เรียน ประธานสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ที่เคารพหัวหน้าสานักปลัด
ดิฉัน นางนงเยาว์ ไชยมณี หัวหน้าสานักปลัด เนื่องจากมีความผิดพลาด
ในการจัดท าเทศบัญ ญั ติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 การตั้ง
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ไม่ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและ
/คุณลักษณะพืน้ ฐานครุภัณฑ์...
-15คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิตัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และ
การตั้งงบประมาณผิดหมวดประเภทครุภัณฑ์ จึงมีความจาเป็นต้องโอนงบประมาณฯ ไปตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่ ดังนี้
โอนลด จากแผนงานบริห ารงานทั่ วไป งานบริหารทั่ วไป หมวด ค่ าครุภัณ ฑ์
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ดังนี้
-งบประมาณที่อนุมัติ
จานวน 66,000 บาท
-งบประมาณก่อนโอน
จานวน 66,000 บาท
-จานวนเงินที่โอนลด
จานวน 60,000 บาท
-จานวนเงินหลังโอน
จานวน
0.00 บาท
โอนเพิ่ ม ในแผนงานบริห ารงานทั่ วไป งานบริห ารทั่ วไป หมวดค่ า ครุภั ณ ฑ์
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สาหรับงานประมวลผล
ดังนี้
-งบประมาณที่อนุมัติ
จานวน
0.00 บาท
-งบประมาณก่อนโอน
จานวน
0.00 บาท
-จานวนเงินที่โอนเพิ่ม
จานวน 60,000 บาท
-จานวนเงินหลังโอน
จานวน 60,000 บาท
เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คสาหรับงาน
ประมวลผล จานวน 3 เครื่อง ๆ ละ 22,000 บาท เป็นจานวนเงิน 66,000 บาท โดย

จัดซื้อตามราคากลางและคุณลักษณะพืน้ ฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิตัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
0808.2 /ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) หน้าที่ 457 ลาดับที่ 13
นายอดุลย์ แวโวะ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดมีขอ้ อภิปราย ซักถาม โปรดยกมือ
รองประธานสภาฯปฏิบัติหน้าที่ นายอับดุลนาเซร์ ฮะ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1
ประธานสภาเทศบาลฯ
นายอับดุลนาเซร์ ฮะ
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ 1

เรี ย น ท่ า นประธานสภาฯ คณะผู้ บ ริ ห ารฯ และสมาชิ ก สภาฯ
ผู้ ท รงเกี ย รติ ทุ ก ท่ า น กระผม นายอับดุลนาเซร์ ฮะ สมาชิกสภา
เทศบาลฯ เขตที่ 1 ท่ า นประธานฯครั บ ฝากไปยั ง ผู้ บ ริ ห ารฯ เงิ น
/จานวน 66,000 บาท…
-16จานวน 66,000 บาท ผมไม่ ไ ด้ ติ ด ใจอะไร ที่ ติ ด ใจก็ คื อ ขอ
รายละเอี ย ด สเปคของคอมพิ ว เตอร์ เมื่ อ เจ้ า หน้ า ที่ ไ ม่ พ ร้ อ มแต่ วั น นี้ ผ มก็ พ ร้ อ ม
จะให้ แต่ อ ยากจะบอกว่ า คราวหน้ า คราวหลั ง ถ้ า เราจะนาเสนอสภาฯ แล้ ว ก็ ใ ห้
สมาชิ ก สภาฯได้ รั บ ทราบ ในรายละเอี ย ดขั้ น ตอนว่ า สเปคเท่ า ไหร่ เราต้ อ งการ
อย่ า งไร จะเป็ น การดี ก ว่ า ครั บ ขอขอบคุ ณ ครั บ

นางนงเยาว์ ไชยมณี

เรียน ประธานสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ที่เคารพหัวหน้าสานักปลัด
ดิฉัน นางนงเยาว์ ไชยมณี หัวหน้าสานักปลัด ขออภัยที่ไม่ได้เตรียม
รายละเอียดมา

นายอดุลย์ แวโวะ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดมีข้ออภิปราย ซักถาม โปรดยกมือ หากไม่มี
รองประธานสภาฯปฏิบัติหน้าที่ ก็จะถามมติที่ประชุมฯ ว่าเห็นชอบอนุมัตโิ อนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี
ประธานสภาเทศบาลฯ
งบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก สาหรับงานประมวลผล จานวน 3 เครื่อง ๆ ละ 22,000 บาท เป็นจานวนเงิน
66,000 บาท หรือไม่ก่อนที่จะลงมติขอให้เลขานุการสภาฯได้นับองค์ประชุมตามข้อบังคับ
การประชุมสภา ข้อ 76 ก่อน เชิญเลขานุการสภาฯ
นายมาหะมะรอสีดี อุชะมิ
เลขานุการสภาเทศบาลฯ

เป็นการจัดซื้อตามราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
กระทรวงดิจติ ัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่ได้กาหนดไว้ องค์ประชุมครบ ต่อไป
จะขอมติที่ประชุมสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใด เห็นชอบอนุมัตโิ อนเงินงบประมาณ
รายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สาหรับงานประมวลผล จานวน 3 เครื่อง ๆ ละ 22,000 บาท เป็น
จานวนเงิน 66,000 บาท (ตามเอกสารที่ 3) โปรดยกมือ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด ไม่
เห็นชอบอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายฯ ดังกล่าว โปรดยกมือ

มติที่ประชุม

-เห็นชอบ
-ไม่เห็นชอบ
-งดออกเสียง

จานวน
จานวน
จานวน

15
1

เสียง
เสียง
เสียง

เป็ น อั น ว่ า ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ เห็ น ชอบอนุ มั ติ โ อนเงิน งบประมาณรายจ่ าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่ อ ไปตั้ งจ่ ายเป็ น รายการใหม่ เครื่อ งคอมพิ ว เตอร์ โน้ ต บุ๊ ก
สาหรับงานประมวลผล จานวน 3 เครื่อง ๆ ละ 22,000 บาท เป็นจานวนเงิน 66,000
บาท
/นายอดุลย์ แวโวะ...
-17นายอดุลย์ แวโวะ
5.3.2 เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สาหรับสานักงาน
รองประธานสภาฯปฏิบัติหน้าที่ จานวน 3 เครื่อง ๆ ละ 17,000 บาท เป็นจานวนเงิน 51,000 บาท
ประธานสภาเทศบาลฯ
ขอเชิญผูบ้ ริหารฯ ชีแ้ จง
นายเกษมสันต์ สาแม
นายกเทศมนตรีฯ

เรียน ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน
กระผม นายเกษมสันต์ สาแม นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก เป็นการ
ตั้งครุภัณ ฑ์ ค อมพิ วเตอร์ไม่ต รงตามเกณฑ์ ราคากลางและคุณ ลัก ษณะพื้ น ฐานครุภั ณ ฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิตัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และการตั้งงบประมาณผิดหมวด
ประเภทครุภัณฑ์ จึงมีความจาเป็นต้องโอนงบประมาณฯ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังนี้
โอนลด จากแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์ ดังนี้
-งบประมาณที่อนุมัติ
จานวน 51,000 บาท
-งบประมาณก่อนโอน
จานวน 51,000 บาท
-จานวนเงินที่โอนลด
จานวน 51,000 บาท
-จานวนเงินหลังโอน
จานวน
0.00 บาท
โอนเพิ่ ม ในแผนงานบริห ารงานทั่ วไป งานบริห ารทั่ วไป หมวดค่ า ครุภั ณ ฑ์
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สาหรับสานักงาน
ดังนี้
-งบประมาณที่อนุมัติ
จานวน
0.00 บาท
-งบประมาณก่อนโอน
จานวน
0.00 บาท
-จานวนเงินที่โอนเพิ่ม
จานวน 51,000 บาท
-จานวนเงินหลังโอน
จานวน 51,000 บาท
เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ใน เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2563 รายการ เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ All In One ส าหรั บ
สานักงาน จานวน 3 เครื่อง ๆ ละ 17,000 บาท เป็นจานวนเงิน 51,000 บาท โดย
จัดซื้อตามราคากลางและคุณ ลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ค อมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิตัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุ นายน 2558 และเป็นไปตามแผนพั ฒ นาท้องถิ่ น (พ.ศ.
2561-2565) หน้าที่ 457 ลาดับที่ 2 รายละเอียดเจ้าหน้าที่ไม่ได้เตรียมมา ขออภัยด้วย
/นายอดุลย์ แวโวะ...
-18นายอดุลย์ แวโวะ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดมีข้ออภิปราย ซักถาม โปรดยกมือ หากไม่มี
รองประธานสภาฯปฏิบัติหน้าที่ ก็จะถามมติที่ประชุมฯ ว่า เห็นชอบอนุมัตโิ อนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประธานสภาเทศบาลฯ
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เครื่อง
คอมพิวเตอร์ All In One สาหรับสานักงาน จานวน 3 เครื่อง ๆ ละ 17,000 บาท เป็น
จานวนเงิน 51,000 บาท หรือไม่ก่อนที่จะลงมติขอให้เลขานุการสภาฯ ได้นับองค์ประชุม
ตามข้อบังคับการประชุมสภา ข้อ 76 ก่อน เชิญเลขานุการสภาฯ
นายมาหะมะรอสีดี อุชะมิ
องค์ประชุมครบ ต่อไปจะขอมติที่ประชุมสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดเลขานุการสภา
เทศบาลฯ
เห็นชอบอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สาหรับสานักงาน จานวน 3
เครื่อง ๆ ละ 17,000 บาท เป็นจานวนเงิน 51,000 บาท (ตามเอกสารที่ 3)โปรดยกมือ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด ไม่เห็นชอบอนุมัตโิ อนเงินงบประมาณรายจ่าย ฯ ดังกล่าว
โปรดยกมือ
มติที่ประชุม

-เห็นชอบ
-ไม่เห็นชอบ
-งดออกเสียง

จานวน
จานวน
จานวน

15
1

เสียง
เสียง
เสียง

เป็ น อั น ว่ า ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ เห็ น ชอบอนุ มั ติ โ อนเงิน งบประมาณรายจ่ าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One
สาหรับสานักงาน จานวน 3 เครื่อง ๆ ละ 17,000 บาท เป็นจานวนเงิน 51,000 บาท
นายอดุลย์ แวโวะ
5.3.3 เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จานวน 1 เครื่อง
รองประธานสภาฯปฏิบัติหน้าที่ เป็นจานวนเงิน 15,000 บาท ขอเชิญ ผู้บริหารฯ ชี้แจง
ประธานสภาเทศบาลฯ
นายเกษมสันต์ สาแม
นายกเทศมนตรีฯ

เรียน ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน
กระผม นายเกษมสันต์ สาแม นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก เช่นกัน

เป็ น การตั้ งครุภั ณ ฑ์ ค อมพิ ว เตอร์ไม่ ต รงตามเกณฑ์ ราคากลางและคุ ณ ลั ก ษณะพื้ น ฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิตัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และการตั้งงบประมาณ
ผิดหมวดประเภทครุภัณฑ์ จึงมีความจาเป็นต้องโอนงบประมาณฯ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ ดังนี้
โอนลด จากแผนงานบริ ห ารงานทั่ ว ไป งานบริ ห ารทั่ ว ไป หมวดค่ า ครุ ภั ณ ฑ์
ประเภทครุ ภั ณ ฑ์ ค อมพิ ว เตอร์ รายการ เครื่ อ งพิ ม พ์ /แฟกซ์ /ถ่ ายเอกสาร/สแกน ดั ง นี้
/-งบประมาณที่อนุมัติ…

-19-งบประมาณที่อนุมัติ
-งบประมาณก่อนโอน
-จานวนเงินที่โอนลด
-จานวนเงินหลังโอน

จานวน 15,000 บาท
จานวน 15,000 บาท
จานวน 15,000 บาท
จานวน
0.00 บาท

โอนเพิ่ ม ในแผนงานบริห ารงานทั่ วไป งานบริห ารทั่ วไป หมวดค่ า ครุภั ณ ฑ์
ประเภทครุภั ณ ฑ์ ค อมพิ วเตอร์ รายการ เครื่องพิ ม พ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี
ดังนี้
-งบประมาณที่อนุมัติ
จานวน
0.00 บาท
-งบประมาณก่อนโอน
จานวน
0.00 บาท
-จานวนเงินที่โอนเพิ่ม
จานวน 15,000 บาท
-จานวนเงินหลังโอน
จานวน 15,000 บาท
เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายการ เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี
จ านวน 1 เครื่ อ ง เป็ น จ านวนเงิ น 15,000 บาท โดยจั ด ซื้ อ ตามราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจติ ัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9
มิ ถุ น ายน 2558 และเป็ น ไปตามแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น (พ.ศ. 2561-2565) หน้ าที่ 457
ลาดับที่ 1
นายอดุลย์ แวโวะ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดมีขอ้ อภิปราย ซักถาม โปรดยกมือ หากไม่มี รอง
ประธานสภาฯปฏิบัติหน้าที่ ก็จะถามมติที่ประชุมฯ ว่า เห็นชอบอนุมัตโิ อนเงินงบประมาณรายจ่าย ประธานสภาเทศบาลฯ
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เครื่องพิมพ์
Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จานวน 1 เครื่อง เป็นจานวนเงิน 15,000 บาท หรือไม่
ก่อนที่จะลงมติขอให้เลขานุการสภา ได้นับองค์ประชุมตามข้อบังคับการประชุมสภา ข้อ 76
ก่อน เชิญเลขานุการสภาฯ
นายมาหะมะรอสีดี อุชะมิ
เทศบาลฯ

องค์ประชุมครบต่อไปจะขอมติที่ประชุมสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดเลขานุการสภา
เห็นชอบอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เพื่ อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จานวน 1
เครื่อง เป็นจานวนเงิน 15,000 บาท (ตามเอกสารที่ 3) โปรดยกมือ สมาชิกสภาเทศบาลฯ
ท่านใดไม่เห็นชอบอนุมัตโิ อนเงินงบประมาณรายจ่ายฯ ดังกล่าว โปรดยกมือ
มติที่ประชุม

-เห็นชอบ

จานวน

15

เสียง
/ไม่เห็นชอบ…

-20-ไม่เห็นชอบ
-งดออกเสียง

จานวน
จานวน

1

เสียง
เสียง

เป็ น อั น ว่ า ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ เห็ น ชอบอนุ มั ติ โ อนเงิน งบประมาณรายจ่ าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่ อ ไปตั้ ง จ่ า ยเป็ น รายการใหม่ เครื่ อ งพิ ม พ์ Multifunction
เลเซอร์ หรือ LED สี จานวน 1 เครื่อง เป็นจานวนเงิน 15,000 บาท
นายอดุลย์ แวโวะ
ประธานสภาฯปฏิบัติหน้าที่
ประธานสภาเทศบาลฯ

5.3.4 เค รื่ อ งพิ ม พ์ แ บ บ ฉี ด ห มึ ก (Inkjet Printer) ส าห รั บ ก ระด าษ A3 รอ ง
จานวน 3 เครื่อง ๆ ละ 6,300 บาท เป็นจานวนเงิน 18,900 บาท
ขอเชิญ ผูบ้ ริหารฯ ชีแ้ จง

นายเกษมสันต์ สาแม
นายกเทศมนตรีฯ

เรียน ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน
กระผม นายเกษมสันต์ สาแม นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก ครับ เป็น
การตั้งครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ไม่ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิตัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และการตั้งงบประมาณผิดหมวด
ประเภทครุภัณฑ์ จึงมีความจาเป็นต้องโอนงบประมาณฯ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังนี้
โอนลด จากแผนงานบริ ห ารงานทั่ ว ไป งานบริห ารทั่ ว ไป หมวดค่ าครุ ภั ณ ฑ์
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ เครื่องพิมพ์สแี บบฉีดหมึก ดังนี้
-งบประมาณที่อนุมัติ
จานวน 18,900 บาท
-งบประมาณก่อนโอน
จานวน 18,900 บาท
-จานวนเงินที่โอนลด
จานวน 18,900 บาท
-จานวนเงินหลังโอน
จานวน
0.00 บาท
โอนเพิ่ ม ในแผนงานบริห ารงานทั่ วไป งานบริห ารทั่ วไป หมวดค่ า ครุภั ณ ฑ์
ประเภทครุภัณ ฑ์ คอมพิวเตอร์ รายการ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สาหรับ
กระดาษ A3 ดังนี้
-งบประมาณที่อนุมัติ
จานวน
0.00 บาท
-งบประมาณก่อนโอน
จานวน
0.00 บาท
-จานวนเงินที่โอนเพิ่ม
จานวน 18,900 บาท
-จานวนเงินหลังโอน
จานวน 18,900 บาท

เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายการ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet
/ Printer) สาหรับกระดาษ A3…

-21Printer) สาหรับกระดาษ A3 จานวน 3 เครื่อง ๆ ละ 6,300 บาท เป็นจานวนเงิน 18,900
บาท โดยจัดซื้อตามราคากลางและคุณลักษณะพืน้ ฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิ
จิตัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุ นายน 2558 และเป็นไปตามแผนพัฒ นาท้องถิ่ น
(พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 457 ลาดับที่ 3
นายอดุลย์ แวโวะ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดมีขอ้ อภิปราย ซักถาม โปรดยกมือ เชิญ
ปฏิบัติหน้าที่ นายอิทธินันท์ สาเฮาะ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 3
ประธานสภาเทศบาลฯ

รองประธานสภาฯ

นายอิทธินันท์ สาเฮาะ
เรียน ประธานสภาเทศบาลฯ คณะผูบ้ ริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ที่เคารพสมาชิกสภาเทศบาล
ฯ เขต 3
กระผม นายอิทธินันท์ สาเฮาะ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 3 ขอแก้ไขครับ
ท่ านประธานฯ เครื่อ งพิ ม พ์ แบบฉี ด หมึ ก (Inkjet Printer) ส าหรับ กระดาษ A3 จ านวน 3
เครื่อง ท่านประธานฯ พูดว่า 2 เครื่อง เดี๋ยวเวลาจัดซือ้ จะซือ้ ไม่ได้ ขอให้ท่านประธานสภาฯ
ดูให้ละเอียดหน่อย
นายอดุลย์ แวโวะ
ครับ ตามเอกสารนะครับ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีขอ้ อภิปราย
รองประธานสภาฯปฏิบัติหน้าที่ ซักถาม โปรดยกมือ เชิญ หัวหน้าสานักปลัด
ประธานสภาเทศบาลฯ
นางนงเยาว์ ไชยมณี

เรียน ประธานสภาเทศบาลฯ คณะผูบ้ ริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ที่เคารพหัวหน้าสานักปลัด
ดิฉัน นางนงเยาว์ ไชยมณี หัวหน้าสานักปลัด ขอชีแ้ จงคุณลักษณะ ดังนี้
-ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet)
-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่นอ้ ยกว่า 1,200 x 1,200 dpi
-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดาสาหรับกระดาษ ขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 30 หน้า ต่อนาที
(ppm) หรือ 10.2 ภาพต่อนาที (ipm)
-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสาหรับกระดาษ ขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 17 หน้า ต่อนาที (ppm)
หรือ 8.1 ภาพต่อนาที (ipm)
-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า
1 ช่อง
-มีถาดใส่กระดาษได้ไม่นอ้ ยกว่า 100 แผ่น
-สามารถใช้ได้กับ A3, A4, Letter, Legal และ Custom

นายอดุลย์ แวโวะ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดมีขอ้ อภิปราย ซักถาม โปรดยกมือ เชิญ รองประธานสภาฯ
ปฏิบัติหน้าที่ นายอิทธินันท์ สาเฮาะ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 3
ประธานสภาเทศบาลฯ
/นายอิทธินันท์ สาเฮาะ...
-22นายอิทธินันท์ สาเฮาะ
เรียน ประธานสภาเทศบาลฯ คณะผูบ้ ริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ที่เคารพสมาชิกสภาเทศบาล
ฯ เขต 3
กระผม นายอิทธินันท์ สาเฮาะ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 3 เนื่องจากมี
การขออนุมัตหิ ลายรายการ ขอเสนอว่า รวบเลยได้หรือไม่
นายอดุลย์ แวโวะ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดมีขอ้ อภิปราย ซักถาม โปรดยกมือ เชิญ
ปฏิบัติหน้าที่ นายเด๊ะซามัน ยูโซ๊ะ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 3
ประธานสภาเทศบาลฯ

รองประธานสภาฯ

นายเด๊ะซามัน ยูโซ๊ะ
เรียน ประธานสภาเทศบาลฯ คณะผูบ้ ริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ที่เคารพสมาชิกสภาเทศบาล
ฯ เขต 3
กระผม นายเด๊ะซามัน ยูโซ๊ะ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 3 ขออนุญาต
หารือ ตามที่ท่าน สท.อิทธินันท์ เสนอไป ขออนุญาตหารือ ครับ
นายอดุลย์ แวโวะ
เชิญ เลขานุการสภาฯ
รองประธานสภาฯปฏิบัติหน้าที่
ประธานสภาเทศบาลฯ
นายมาหะมะรอสีดี อุชะมิ
เลขานุการสภาเทศบาลฯ

มันต้องว่าไปทีละรายการครับ เพราะว่าตามเทศบัญญัติฯ ว่าตามรายการไป
ขอเพิ่ ม เติ ม คุ ณ ลั ก ษณะที่ เ ราเขี ย น แต่ เ ดิ ม ไม่ ไ ด้ เ ป็ น ไปตาม สเปค
คุ ณ ลั ก ษณะ ของกระทรวงดิจติ ัลฯ กาหนด จึงทาให้ไม่สามารถจัดซือ้ ได้
สเปค พร้ อ มราคา ตามที่ หั ว หน้ า สานั ก ปลั ด ได้ อ่ า นให้ ฟั ง เมื่ อ สั ก ครู่
จะใช้ เ หมื อ นกั น ทั่ ว ประเทศ ส่ ว นราชการต้ อ งถื อ แบบนี้ เมื่ อ มั น ผิ ด
แล้ ว มั น ต้ อ งเข้ า สภาฯ เพราะเป็ น ครุ ภั ณ ฑ์ ฉะนั้ น ต้ อ งทาที ล ะ
รายการถึ ง จะถู ก ต้ อ ง

นายอดุลย์ แวโวะ
ประธานสภาฯปฏิบัติหน้าที่
เทศบาลฯ

สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดมีขอ้ อภิปราย ซักถาม โปรดยกมือ หากไม่มี รอง
ก็จะถามมติที่ประชุมฯว่า เห็นชอบอนุมัตโิ อนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีประธานสภา
งบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เครื่องพิมพ์แบบฉีด
หมึก (Inkjet Printer) สาหรับกระดาษ A3 จานวน 3 เครื่อง ๆ ละ 6,300 บาท เป็นจานวน
เงิน 18,900 บาท หรือไม่ก่อนที่จะลงมติขอให้เลขานุการสภาฯ ได้นับองค์ประชุมตาม
ข้อบังคับการประชุมสภา ข้อ 76 ก่อน เชิญเลขานุการสภาฯ

นายมาหะมะรอสีดี อุชะมิ
องค์ประชุมครบต่อไปจะขอมติที่ประชุมสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดเลขานุการสภา
เทศบาลฯ
เห็นชอบอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)
สาหรับกระดาษ A3 จานวน 3 เครื่อง ๆ ละ 6,300 บาท เป็นจานวนเงิน
/18,900 บาท (ตามเอกสารที่ 3)...
-2318,900 บาท (ตามเอกสารที่ 3) โปรดยกมือ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดไม่เห็นชอบ
อนุมัตโิ อนเงินงบประมาณรายจ่ายฯ ดังกล่าว โปรดยกมือ
มติที่ประชุม

-เห็นชอบ
-ไม่เห็นชอบ
-งดออกเสียง

จานวน
จานวน
จานวน

15
1

เสียง
เสียง
เสียง

เป็ น อั น ว่ า ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ เห็ น ชอบอนุ มั ติ โ อนเงิน งบประมาณรายจ่ าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet
Printer) สาหรับกระดาษ A3 จานวน 3 เครื่อง ๆ ละ 6,300 บาท เป็นจานวนเงิน 18,900
บาท
นายอดุลย์ แวโวะ
5.3.5 เครื่ อ งส ารองไฟ ฟ้ า ขนาด 800 VA จ านวน 2 เครื่ อ ง ๆ ละ รอง
ประธานสภาฯปฏิบัติหน้าที่ 2,500 บาท เป็นจานวนเงิน 5,000 บาท ขอเชิญ ผูบ้ ริหารฯ ชีแ้ จง
ประธานสภาเทศบาลฯ
นายเกษมสันต์ สาแม
นายกเทศมนตรีฯ

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

นายอดุลย์ แวโวะ
เชิญ หัวหน้าสานักปลัด
รองประธานสภาฯปฏิบัติหน้าที่
ประธานสภาเทศบาลฯ
นางนงเยาว์ ไชยมณี

เรียน ประธานสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ที่เคารพหัวหน้าสานักปลัด
ดิฉัน นางนงเยาว์ ไชยมณี หัวหน้าสานักปลัด เช่นกันค่ะ เป็นการตัง้
ครุ ภั ณ ฑ์ ค อมพิ ว เตอร์ ไ ม่ ต รงตามเกณฑ์ ร าคากลางและคุ ณ ลั ก ษณะพื้ น ฐานครุ ภั ณ ฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิตัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และการตั้งงบประมาณผิดหมวด
ประเภทครุภัณฑ์ จึงมีความจาเป็นต้องโอนงบประมาณฯ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังนี้
โอนลด จากแผนงานบริ ห ารงานทั่ ว ไป งานบริห ารทั่ ว ไป หมวดค่ า ครุ ภั ณ ฑ์
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ เครื่องสารองไฟ ดังนี้
-งบประมาณที่อนุมัติ
จานวน 5,000 บาท
-งบประมาณก่อนโอน
จานวน 5,000 บาท
-จานวนเงินที่โอนลด
จานวน 5,000 บาท

-จานวนเงินหลังโอน

จานวน

0.00 บาท
/โอนเพิ่ม ในแผนงาน…

-24โอนเพิ่ม ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จานวน 2
เครื่อง ๆ ละ 2,500 บาท เป็นจานวนเงิน 5,000 บาท ดังนี้
-งบประมาณที่อนุมัติ
จานวน
0.00 บาท
-งบประมาณก่อนโอน
จานวน
0.00 บาท
-จานวนเงินที่โอนเพิ่ม
จานวน 5,000 บาท
-จานวนเงินหลังโอน
จานวน 5,000 บาท
เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายการ เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จานวน 2
เครื่อง ๆ ละ 2,500 บาท เป็นจานวนเงิน 5,000 บาท
โดยจัดซื้อตามราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิตัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดังนี้
-มีกาลังไฟฟ้าด้านนอก ไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
-สามารถสารองไฟฟ้าไฟฟ้า ได้ไม่นอ้ ยกว่า 15 นาที
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่
457 ลาดับที่ 4
นายอดุลย์ แวโวะ
ฯ ปฏิบัติหน้าที่
เทศบาลฯ

สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดมีขอ้ อภิปราย ซักถาม โปรดยกมือ หากไม่มี ประธานสภา
ก็จะถามมติที่ประชุมฯ ว่า เห็นชอบอนุมัตโิ อนเงินงบประมาณรายจ่าย ประธานสภา
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เครื่อง
สารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 2,500 บาท เป็นจานวนเงิน
5,000 บาท หรือไม่ก่อนที่จะลงมติขอให้เลขานุการสภา ได้นับองค์ประชุมตามข้อบังคับ
การประชุมสภา ข้อ 76 ก่อน เชิญเลขานุการสภาฯ

นายมาหะมะรอสีดี อุชะมิ
เทศบาลฯ

องค์ประชุมครบต่อไปจะขอมติที่ประชุมสภาฯสมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดเลขานุการสภา
เห็นชอบอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.
2563 เพื่ อ ไปตั้ งจ่ายเป็ น รายการใหม่ เครื่องสารองไฟฟ้ า ขนาด 800 VA จ านวน 2
เครื่อง ๆ ละ 2,500 บาท เป็นจานวนเงิน 5,000 บาท (ตามเอกสารที่ 3) โปรดยกมือ
สมาชิก สภาเทศบาลฯท่านใดไม่ เห็ นชอบอนุ มัติ โอนเงินงบประมาณรายจ่ายฯ ดั งกล่ าว
โปรดยกมือ

มติที่ประชุม

-เห็นชอบ

จานวน

15

เสียง

/-ไม่เห็นชอบ…
-25-ไม่เห็นชอบ
-งดออกเสียง

จานวน
จานวน

1

เสียง
เสียง

เป็ น อั น ว่ า ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ เห็ น ชอบอนุ มั ติ โ อนเงิ น งบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800
VA จานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 2,500 บาท เป็นจานวนเงิน 5,000 บาท
นายอดุลย์ แวโวะ
ปฏิบัติหน้าที่
ประธานสภาเทศบาลฯ

5.3.6 อุ ป กรณ์ อ่ า นบั ต รแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) ประธานสภาฯ
จานวน 5 เครื่อง ๆ ละ 700 บาท เป็นจานวนเงิน 3,500 บาท
ขอเชิญ ผูบ้ ริหารฯ ชีแ้ จง

นายเกษมสันต์ สาแม
นายกเทศมนตรีฯ

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

นายอดุลย์ แวโวะ
ประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่
ประธานสภาเทศบาลฯ

เชิญ หัวหน้าสานักปลัด

นางนงเยาว์ ไชยมณี

เรียน ประธานสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ที่เคารพหัวหน้าสานักปลัด
ดิฉัน นางนงเยาว์ ไชยมณี หัวหน้าสานักปลัด เช่นกันค่ะ เป็นการตัง้
ครุ ภั ณ ฑ์ ค อมพิ ว เตอร์ ไ ม่ ต รงตามเกณฑ์ ร าคากลางและคุ ณ ลั ก ษณะพื้ น ฐานครุ ภั ณ ฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิตัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และการตั้งงบประมาณผิดหมวด
ประเภทครุภัณฑ์ จึงมีความจาเป็นต้องโอนงบประมาณฯ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังนี้
โอนลด จากแผนงานบริ ห ารงานทั่ ว ไป งานบริห ารทั่ ว ไป หมวดค่ า ครุ ภั ณ ฑ์
ประเภทครุภัณฑ์สานักงาน รายการ อุปกรณ์อ่านบัตรอเนกประสงค์ ดังนี้
-งบประมาณที่อนุมัติ
จานวน 3,500 บาท
-งบประมาณก่อนโอน
จานวน 3,500 บาท
-จานวนเงินที่โอนลด
จานวน 3,500 บาท
-จานวนเงินหลังโอน
จานวน
0.00 บาท
โอนเพิ่ม ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ อุปกรณ์อ่านบัตรแบบ

หมวดค่าครุภัณฑ์

/อเนกประสงค์ (Smart...
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อเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จานวน 5 เครื่อง ๆ ละ 700 บาท เป็นจานวนเงิน
3,500 บาท ดังนี้
-งบประมาณที่อนุมัติ
จานวน
0.00 บาท
-งบประมาณก่อนโอน
จานวน
0.00 บาท
-จานวนเงินที่โอนเพิ่ม
จานวน 3,500 บาท
-จานวนเงินหลังโอน
จานวน 3,500 บาท
เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายการ อุปกรณ์ อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart
Card Reader) จานวน 5 เครื่อง ๆ ละ 700 บาท เป็นจานวนเงิน 3,500 บาท โดย
จัดซื้อตามราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิตัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ดังนี้
-สามารถอ่ า นและเขี ย นข้ อ มู ล ในบั ต รแบบอเนกประสงค์ (Smart Card)ตาม
มาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได้
-มีความเร็วสัญญาณนาฬิกา ไม่น้อยกว่า 4.8 MHz
-สามารถใช้งานผ่านช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ได้
-สามารถใช้ กั บ บั ต รแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ที่ ใช้แรงดัน ไฟฟ้ าขนาด 5
Volts, 3 Volts, และ 1.8 Volts เป็นอย่างน้อย
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่
459 ลาดับที่ 24
นายอดุลย์ แวโวะ
ฯ ปฏิบัติหน้าที่
เทศบาลฯ

สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดมีขอ้ อภิปราย ซักถาม โปรดยกมือ หากไม่มี ประธานสภา
ก็จะถามมติที่ประชุมฯ ว่า เห็นชอบอนุมัตโิ อนเงินงบประมาณรายจ่าย ประธานสภา
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จานวน 5
เครื่อง ๆละ 700 บาท เป็นจานวนเงิน 3,500 บาท หรือไม่ก่อนที่จะลงมติขอให้
เลขานุการสภาฯ ได้นับองค์ประชุมตามข้อบังคับการประชุมสภา ข้อ 76 ก่อน เชิญ
เลขานุการสภาฯ

นายมาหะมะรอสีดี อุชะมิ
เทศบาลฯ

องค์ประชุมครบต่อไปจะขอมติที่ประชุมสภาฯสมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดเลขานุการสภา
เห็นชอบอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.
2563 เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ อุป กรณ์ อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card
Reader) จานวน 5 เครื่อง ๆ ละ 700 บาท เป็นจานวนเงิน
/3,500 บาท (ตามเอกสารที่ 3)...
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3,500 บาท (ตามเอกสารที่ 3) โปรดยกมือ สมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดไม่เห็นชอบอนุมัติ
โอนเงินงบประมาณรายจ่ายฯ ดังกล่าว โปรดยกมือ
มติที่ประชุม

-เห็นชอบ
จานวน
15
เสียง
-ไม่เห็นชอบ
จานวน
เสียง
-งดออกเสียง
จานวน
1
เสียง
เป็ น อั น ว่ า ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ เห็ น ชอบอนุ มั ติ โ อนเงิ น งบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่ อ ไปตั้ ง จ่ า ยเป็ น รายการใหม่ อุ ป กรณ์ อ่ า นบั ต รแบบ
อเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จานวน 5 เครื่อง ๆ ละ 700 บาท เป็นจานวนเงิน
3,500 บาท

นายอดุลย์ แวโวะ
ประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่
ประธานสภาเทศบาลฯ

5.3.7 เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สาหรับสานักงาน
จานวน 1 เครื่อง เป็นจานวนเงิน 17,000 บาท
ขอเชิญ ผูบ้ ริหารฯ ชีแ้ จง

นายอดุลย์ แวโวะ
ประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่
ประธานสภาเทศบาลฯ

เชิญ เลขานุการสภาฯ

นายมาหะมะรอสีดี อุชะมิ
เทศบาลฯ

ท่านประธานครับ ขออนุญาตไม่ตอ้ งอ่านคุณลักษณะเครื่องคอมพิวเตอร์ได้เลขานุการสภา
หรือไม่ เพราะมั น ยาวมาก ซึ่ ง มั น มี ข้ อ ความว่ า จัดซือ้ ตามราคากลาง
และคุณลักษณะพืน้ ฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจติ ัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม
อยู่ แ ล้ ว

นายอดุลย์ แวโวะ
ประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่
ประธานสภาเทศบาลฯ

อนุญาตว่า ไม่ต้องอ่าน คุณลักษณะคอมพิวเตอร์ ครับ เชิญ ผูบ้ ริหารฯ

นายเกษมสันต์ สาแม
นายกเทศมนตรีฯ

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

นายอดุลย์ แวโวะ
ประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่
ประธานสภาเทศบาลฯ

เชิญ หัวหน้าสานักปลัด

นางนงเยาว์ ไชยมณี

เรียน ประธานสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ที่เคารพหัวหน้าสานักปลัด
ดิฉัน นางนงเยาว์ ไชยมณี หัวหน้าสานักปลัด เช่นกันค่ะ เป็นการตัง้
/ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์…
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ครุ ภั ณ ฑ์ ค อมพิ ว เตอร์ ไ ม่ ต รงตามเกณฑ์ ร าคากลางและคุ ณ ลั ก ษณะพื้ น ฐานครุ ภั ณ ฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิตัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และการตั้งงบประมาณผิดหมวด
ประเภทครุภัณฑ์ จึงมีความจาเป็นต้องโอนงบประมาณฯ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังนี้
โอนลด จากแผนงานรัก ษาความสงบภายใน งานป้ องกั นภัยฝ่ายพลเรือนและ
ระงั บ อั ค คี ภั ย หมวดค่ า ครุ ภั ณ ฑ์ ประเภทครุ ภั ณ ฑ์ ค อมพิ ว เตอร์ รายการ เครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์ ดังนี้
-งบประมาณที่อนุมัติ
จานวน 17,000 บาท
-งบประมาณก่อนโอน
จานวน 17,000 บาท
-จานวนเงินที่โอนลด
จานวน 17,000 บาท
-จานวนเงินหลังโอน
จานวน
0.00 บาท
โอนเพิ่ม ในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่าย พลเรือนและระงับ
อัคคีภัย หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์ All
In One สาหรับสานักงาน จานวน 1 เครื่อง เป็นจานวนเงิน 17,000 บาท ดังนี้
-งบประมาณที่อนุมัติ
จานวน
0.00 บาท
-งบประมาณก่อนโอน
จานวน
0.00 บาท
-จานวนเงินที่โอนเพิ่ม
จานวน 17,000 บาท
-จานวนเงินหลังโอน
จานวน 17,000 บาท
เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 รายการ เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ All In One ส าหรั บ
สานักงาน จานวน 1 เครื่อง เป็นจานวนเงิน 17,000 บาทโดยจัดซื้อตามราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิตัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่
9 มิถุนายน 2558 และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 457
ลาดับที่ 2
นายอดุลย์ แวโวะ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดมีข้ออภิปราย ซักถาม โปรดยกมือ
รองประธานสภาฯปฏิบัติหน้าที่ นายอับดุลนาเซร์ ฮะ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1
ประธานสภาเทศบาลฯ
/นายอับดุลนาเซร์ ฮะ...
-29นายอับดุลนาเซร์ ฮะ
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ 1

เรี ย น ท่ า นประธานสภาฯ คณะผู้ บ ริ ห ารฯ และสมาชิ ก สภาฯ
ผู้ ท รงเกี ย รติ ทุ ก ท่ า น กระผม นายอับดุลนาเซร์ ฮะ สมาชิกสภา

เทศบาลฯ เขตที่ 1 ที ่ เ ส น อ เรื ่ อ งอ ย า ก ท ร าบ ถึ ง คุ ณ ลั ก ษ ณ ะพื ้ น ฐ า น เค รื ่ อ ง
คอมพิ ว เตอร์ ฯ นั้ น เพี ย งแค่ อ ยากให้ แ นบ หรื อ ถ่ า ยเอกสารมาให้ ส มาชิ ก สภา
เทศบาลฯ ทุ ก ท่ า นได้ ท ราบบ้ า ง เท่ า นั้ น ไม่ ใ ช่ ม าอ่ า นให้ ฟั ง
นายอดุลย์ แวโวะ
ประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่
ประธานสภาเทศบาลฯ

เชิญ หัวหน้าสานักปลัด

นางนงเยาว์ ไชยมณี

เรียน ประธานสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ที่เคารพหัวหน้าสานักปลัด
ดิฉัน นางนงเยาว์ ไชยมณี หัวหน้าสานักปลัด จะรับไปปรับปรุงแก้ไขค่ะ

นายอดุลย์ แวโวะ
ปฏิบัติหน้าที่
เทศบาลฯ

สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดมีข้ออภิปราย ซักถาม โปรดยกมือ หากไม่มี ประธานสภาฯ
ก็ จะถามมติที่ ป ระชุม ฯ ว่า เห็ นชอบอนุ มัติ โอนเงิน งบประมาณรายจ่ าย ประธานสภา
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เครื่อง
คอมพิวเตอร์ All In One สาหรับสานักงาน จานวน 1 เครื่อง เป็น จานวนเงิน 17,000
บาทหรือไม่ ก่ อนที่จะลงมติขอให้เลขานุก ารสภาฯ ได้นับ องค์ป ระชุมตามข้อบังคับ การ
ประชุมสภา ข้อ 76 ก่อน เชิญเลขานุการสภาฯ

นายมาหะมะรอสีดี อุชะมิ
เทศบาลฯ

องค์ประชุมครบ ต่อไปจะขอมติที่ประชุมสภาฯสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดเลขานุการสภา
เห็นชอบอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สาหรับสานักงาน จานวน
1 เครื่อ ง เป็ นจ านวนเงิน 17,000 บาท (ตามเอกสารที่ 3) โปรดยกมื อ สมาชิก สภา
เทศบาลฯท่านใดไม่เห็นชอบอนุมัตโิ อนเงินงบประมาณรายจ่ายฯ ดังกล่าว โปรดยกมือ

มติที่ประชุม

-เห็นชอบ
-ไม่เห็นชอบ
-งดออกเสียง

จานวน
จานวน
จานวน

15
1

เสียง
เสียง
เสียง

เป็ น อั น ว่ า ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ เห็ น ชอบอนุ มั ติ โ อนเงิ น งบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One
สาหรับสานักงาน จานวน 1 เครื่อง เป็นจานวนเงิน 17,000 บาท
/นายอดุลย์ แวโวะ...
-30นายอดุลย์ แวโวะ
ประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่
ประธานสภาเทศบาลฯ

5.3.8 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือLED ขาวดา (18 หน้า/นาที)
จานวน 1 เครื่อง เป็นจานวนเงิน 2,600 บาท
ขอเชิญ ผูบ้ ริหารฯ ชีแ้ จง

นายเกษมสันต์ สาแม
นายกเทศมนตรีฯ

เรียน ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน
กระผม นายเกษมสันต์ สาแม นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก ขอให้

หัวหน้าสานักปลัด ได้ชแี้ จงแทน
นายอดุลย์ แวโวะ
ประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่
ประธานสภาเทศบาลฯ
นางนงเยาว์ ไชยมณี

เชิญ หัวหน้าสานักปลัด

เรียน ประธานสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ที่เคารพหัวหน้าสานักปลัด
ดิฉัน นางนงเยาว์ ไชยมณี หัวหน้าสานักปลัด เช่นกันค่ะ เป็นการตัง้
ครุ ภั ณ ฑ์ ค อมพิ ว เตอร์ ไ ม่ ต รงตามเกณฑ์ ร าคากลางและคุ ณ ลั ก ษณะพื้ น ฐานครุ ภั ณ ฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิตัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และการตั้งงบประมาณผิดหมวด
ประเภทครุภัณฑ์ จึงมีความจาเป็นต้องโอนงบประมาณฯ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังนี้
โอนลด จากแผนงานรัก ษาความสงบภายใน งานป้ องกั นภัยฝ่ายพลเรือนและ
ระงับ อัค คีภัย หมวดค่า ครุภัณ ฑ์ ประเภทครุภัณ ฑ์ คอมพิ วเตอร์ รายการ เครื่องพิม พ์
เลเซอร์ ดังนี้
-งบประมาณที่อนุมัติ
จานวน 2,600 บาท
-งบประมาณก่อนโอน
จานวน 2,600 บาท
-จานวนเงินที่โอนลด
จานวน 2,600 บาท
-จานวนเงินหลังโอน
จานวน
0.00 บาท
โอนเพิ่ม ในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่าย พลเรือนและระงับ
อัค คีภัย หมวดค่า ครุภัณ ฑ์ ประเภทครุภัณ ฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ เครื่องพิมพ์เลเซอร์
หรือLED ขาวดา (18 หน้า/นาที)จานวน 1 เครื่อง เป็นจานวนเงิน 2,600 บาท ดังนี้
-งบประมาณที่อนุมัติ
จานวน
0.00 บาท
-งบประมาณก่อนโอน
จานวน
0.00 บาท
-จานวนเงินที่โอนเพิ่ม
จานวน 2,600 บาท
-จานวนเงินหลังโอน
จานวน 2,600 บาท
เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
/ประจาปีงบประมาณ…
-31ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายการ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดา (18 หน้า/
นาที) จานวน 1 เครื่อง เป็ นจานวนเงิน 2,600 บาทโดยจัดซื้อตามราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจติ ัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9
มิถุ น ายน 2558 และเป็ นไปตามแผนพั ฒ นาท้ องถิ่ น (พ.ศ. 2561-2565) หน้ าที่ 461
ลาดับที่ 43

นายอดุลย์ แวโวะ
ฯ ปฏิบัติหน้าที่
เทศบาลฯ

สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดมีขอ้ อภิปราย ซักถาม โปรดยกมือ หากไม่มี ประธานสภา
ก็จะถามมติที่ประชุมฯ ว่า เห็นชอบอนุมัตโิ อนเงินงบประมาณรายจ่าย ประธานสภา
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดา (18 หน้า/นาที) จานวน 1 เครื่อง เป็นจานวนเงิน
2,600 บาท หรือไม่ ก่อนที่จะลงมติขอให้เลขานุการสภาฯ ได้นับองค์ประชุมตามข้อบังคับ
การประชุมสภา ข้อ 76 ก่อน เชิญเลขานุการสภาฯ

นายมาหะมะรอสีดี อุชะมิ
เทศบาลฯ

องค์ประชุมครบต่อไปจะขอมติที่ประชุมสภาฯสมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดเลขานุการสภา
เห็นชอบอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.
2563 เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดา (18 หน้า/นาที)
จานวน 1 เครื่อง เป็นจานวนเงิน 2,600 บาท (ตามเอกสารที่ 3) โปรดยกมือ สมาชิก
สภาเทศบาลฯท่านใดไม่เห็นชอบอนุมัตโิ อนเงินงบประมาณรายจ่ายฯ ดังกล่าว โปรดยกมือ

มติที่ประชุม

-เห็นชอบ
-ไม่เห็นชอบ
-งดออกเสียง

จานวน
จานวน
จานวน

15
1

เสียง
เสียง
เสียง

เป็ น อั น ว่ า ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ เห็ น ชอบอนุ มั ติ โ อนเงิ น งบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED
ขาวดา (18 หน้า/นาที) จานวน 1 เครื่อง เป็นจานวนเงิน 2,600 บาท
นายอดุลย์ แวโวะ
5.3.9 จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จานวน 1 จอ
ปฏิบัติหน้าที่ เป็นจานวนเงิน 2,800 บาท ขอเชิญ ผูบ้ ริหารฯ ชี้แจง
ประธานสภาเทศบาลฯ

ประธานสภาฯ

/นายเกษมสันต์ สาแม...
-32นายเกษมสันต์ สาแม
นายกเทศมนตรีฯ

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

นายอดุลย์ แวโวะ
ประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่
ประธานสภาเทศบาลฯ

เชิญ หัวหน้าสานักปลัด

นางนงเยาว์ ไชยมณี

เรียน ประธานสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ที่เคารพหัวหน้าสานักปลัด
ดิฉัน นางนงเยาว์ ไชยมณี หัวหน้าสานักปลัด เช่นกันค่ะ เป็นการตัง้

ครุ ภั ณ ฑ์ ค อมพิ ว เตอร์ ไ ม่ ต รงตามเกณฑ์ ร าคากลางและคุ ณ ลั ก ษณะพื้ น ฐานครุ ภั ณ ฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิตัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และการตั้งงบประมาณผิดหมวด
ประเภทครุภัณฑ์ จึงมีความจาเป็นต้องโอนงบประมาณฯ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังนี้
โอนลด จากแผนงานรัก ษาความสงบภายใน งานป้ องกั นภัยฝ่ายพลเรือนและ
ระงับอัคคีภัย หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ จอแสดงภาพไม่
น้อยกว่า 19 นิว้ ดังนี้
-งบประมาณที่อนุมัติ
จานวน 2,800 บาท
-งบประมาณก่อนโอน
จานวน 2,800 บาท
-จานวนเงินที่โอนลด
จานวน 2,800 บาท
-จานวนเงินหลังโอน
จานวน
0.00 บาท
โอนเพิ่ม ในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่าย พลเรือนและระงับ
อัคคีภัย หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ จอแสดงภาพขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิว้ จานวน 1 จอ เป็นจานวนเงิน 2,800 บาท ดังนี้
-งบประมาณที่อนุมัติ
จานวน
0.00 บาท
-งบประมาณก่อนโอน
จานวน
0.00 บาท
-จานวนเงินที่โอนเพิ่ม
จานวน 2,800 บาท
-จานวนเงินหลังโอน
จานวน 2,800 บาท
เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายการ จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จานวน 1
จอ เป็ น จ านวนเงิน 2,800 บาท โดยจัด ซื้ อ ตามราคากลางและคุ ณ ลั ก ษณะพื้ น ฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจติ ัลเพื่อ
/เศรษฐกิจและสังคม...
-33เศรษฐกิจและสังคม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุ นายน 2558 และเป็นไปตามแผนพัฒ นาท้อ งถิ่น (พ.ศ.
2561-2565)หน้าที่ 457 ลาดับที่ 5
นายอดุลย์ แวโวะ
ปฏิบัติหน้าที่
เทศบาลฯ

สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดมีข้ออภิปราย ซักถาม โปรดยกมือ หากไม่มี ประธานสภาฯ
ก็ จะถามมติที่ ป ระชุม ฯ ว่า เห็ นชอบอนุ มัติ โอนเงิน งบประมาณรายจ่ าย ประธานสภา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จอแสดง
ภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จานวน 1 จอ เป็นจานวนเงิน 2,800 บาท หรือไม่ ก่อนที่
จะลงมติขอให้เลขานุการสภาฯ ได้นับองค์ประชุมตามข้อบังคับการประชุมสภา ข้อ 76 ก่อน
เชิญเลขานุการสภาฯ

นายมาหะมะรอสีดี อุชะมิ
เทศบาลฯ

องค์ประชุมครบต่อไป จะขอมติที่ประชุมสภาฯสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดเลขานุการสภา
เห็นชอบอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จานวน 1 จอ เป็น
จานวนเงิน 2,800 บาท (ตามเอกสารที่ 3) โปรดยกมือ สมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดไม่
เห็นชอบอนุมัตโิ อนเงินงบประมาณรายจ่ายฯ ดังกล่าว โปรดยกมือ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ
งดออกเสียง

จานวน
จานวน
จานวน

15
1

เสียง
เสียง
เสียง

เป็ น อั น ว่ า ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ เห็ น ชอบอนุ มั ติ โ อนเงิ น งบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19
นิว้ จานวน 1 จอ เป็นจานวนเงิน 2,800 บาท
นายอดุลย์ แวโวะ
5.3.10 เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จานวน 2 เครื่อง ๆ ละประธานสภาฯ
ปฏิบัติหน้าที่ 2,500 บาท เป็นจานวนเงิน 5,000 บาท ขอเชิญ ผู้บริหารฯ ชีแ้ จง
ประธานสภาเทศบาลฯ
นายเกษมสันต์ สาแม
นายกเทศมนตรีฯ

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

นายอดุลย์ แวโวะ
ประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่
ประธานสภาเทศบาลฯ

เชิญ หัวหน้าสานักปลัด

/นางนงเยาว์ ไชยมณี…
-34นางนงเยาว์ ไชยมณี

เรียน ประธานสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ที่เคารพหัวหน้าสานักปลัด
ดิฉัน นางนงเยาว์ ไชยมณี หัวหน้าสานักปลัด เช่นกันค่ะ เป็นการตัง้
ครุ ภั ณ ฑ์ ค อมพิ ว เตอร์ ไ ม่ ต รงตามเกณฑ์ ร าคากลางและคุ ณ ลั ก ษณะพื้ น ฐานครุ ภั ณ ฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิตัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และการตั้งงบประมาณผิดหมวด
ประเภทครุภัณฑ์ จึงมีความจาเป็นต้องโอนงบประมาณฯ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังนี้
โอนลด จากแผนงานรัก ษาความสงบภายใน งานป้ องกั นภัยฝ่ายพลเรือนและ
ระงับอัคคีภัย หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ เครื่องสารองไฟ
ดังนี้
-งบประมาณที่อนุมัติ
จานวน 5,000 บาท
-งบประมาณก่อนโอน
จานวน 5,000 บาท

-จานวนเงินที่โอนลด
-จานวนเงินหลังโอน

จานวน
จานวน

5,000 บาท
0.00 บาท

โอนเพิ่ม ในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่าย พลเรือนและระงับ
อัค คีภัย หมวดค่า ครุภัณ ฑ์ ประเภทครุภัณ ฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ เครื่องสารองไฟฟ้ า
ขนาด 800 VA จานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 2,500 บาท เป็ นจานวนเงิน 5,000 บาท
ดังนี้
-งบประมาณที่อนุมัติ
จานวน
0.00 บาท
-งบประมาณก่อนโอน
จานวน
0.00 บาท
-จานวนเงินที่โอนเพิ่ม
จานวน 5,000 บาท
-จานวนเงินหลังโอน
จานวน 5,000 บาท
เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายการ เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จานวน 2
เครื่อง ๆ ละ 2,500 บาท เป็นจานวนเงิน 5,000 บาท โดยจัดซื้อตามราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจติ ัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9
มิถุ น ายน 2558 และเป็ น ไปตามแผนพั ฒ นาท้ องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้ าที่ 457
ลาดับที่ 4
นายอดุลย์ แวโวะ
ปฏิบัติหน้าที่
เทศบาลฯ

สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดมีข้ออภิปราย ซักถาม โปรดยกมือ หากไม่มี ประธานสภาฯ
ก็ จะถามมติที่ ป ระชุม ฯ ว่า เห็ นชอบอนุ มัติ โอนเงิน งบประมาณรายจ่ าย ประธานสภา
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เครื่อง
/สารองไฟฟ้า…
-35ส ารองไฟฟ้ า ขนาด 800 VA จานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 2,500 บาท เป็ นจานวนเงิน
5,000 บาท หรือไม่ ก่อนที่จะลงมติขอให้เลขานุการสภาฯ ได้นับองค์ประชุมตามข้อบังคับ
การประชุมสภา ข้อ 76 ก่อน เชิญเลขานุการสภาฯ

นายมาหะมะรอสีดี อุชะมิ
เทศบาลฯ

องค์ประชุมครบต่อไปจะขอมติที่ประชุมสภาฯสมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดเลขานุการสภา
เห็นชอบอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จานวน 2 เครื่อง ๆ
ละ 2,500 บาท เป็นจานวนเงิน 5,000 บาท (ตามเอกสารที่ 3) โปรดยกมือ สมาชิกสภา
เทศบาลฯท่านใดไม่เห็นชอบอนุมัตโิ อนเงินงบประมาณรายจ่ายฯ ดังกล่าว โปรดยกมือ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ
งดออกเสียง

จานวน
จานวน
จานวน

15
1

เสียง
เสียง
เสียง

เป็ น อั น ว่ า ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ เห็ น ชอบอนุ มั ติ โ อนเงิ น งบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800
VA จานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 2,500 บาท เป็นจานวนเงิน 5,000 บาท
นายอดุลย์ แวโวะ
ประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่
ประธานสภาเทศบาลฯ

ขอพักการประชุม 10 นาที ขอให้รักษาเวลาด้วยครับ

-----พักการประชุม 10 นาที----นายอดุลย์ แวโวะ
5.4 ญัตติ เพื่อพิจารณาขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงประธานสภาฯ ปฏิบัติ
หน้าที่ งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประเภท
ประธานสภาเทศบาลฯ
ครุภัณฑ์อื่น แผงกั้นจราจร หน่วยงาน สานักปลัด (ตามเอกสารที่ 4)
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2และ 3 ) พ.ศ. 2543 หมวด 4 การโอน
และแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาขี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณ ฑ์
และสิ่งก่อสร้างที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง
ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
/ขอเชิญผูบ้ ริหารฯ ชี้แจง…
-36ขอเชิญผูบ้ ริหารฯ ชีแ้ จง
นายเกษมสันต์ สาแม
นายกเทศมนตรีฯ

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

นายอดุลย์ แวโวะ
ประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่
ประธานสภาเทศบาลฯ

เชิญ หัวหน้าสานักปลัด

นางนงเยาว์ ไชยมณี

เรียน ประธานสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ที่เคารพหัวหน้าสานักปลัด
ทุกท่าน ดิฉัน นางนงเยาว์ ไชยมณี หัวหน้าสานักปลัด เนื่องจากการ
พิมพ์ เอกสารเทศบัญ ญั ติงบประมาณรายจ่าย ประจาปี งบประมาณ
พ.ศ. 2563
ผิ ด พลาด แผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์อื่น แผงกั้นจราจร จึ ง ขออนุ มั ติ แ ก้ ไ ขเปลี่ ย นแปลง
คาชี้ แ จงงบประมาณรายจ่าย ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 ดั ง นี้
แผงกั้นจราจร จานวน 40,000 บาท

จากข้ อ ความเดิ ม “เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า จั ด ซื้ อ แผงกั น จราจร จานวน 10 แผง ๆ
ล ะ 10 ,0 0 0 บ า ท ต า ม ร า ย ล ะเอี ย ด ที ่ เ ท ศ บ า ล ก า ห น ด ไม่ ม ี ร า ค า ม าต ร ฐ า น
ครุ ภั ณ ฑ์ โดยใช้ ร าคาในท้ อ งถิ่ น หรื อ ราคาที่ ซื้ อ โดยประหยั ด ตั้ ง จ่ า ยจากเงิ น
รายได้ เป็ น ไปตามหนั ง สื อ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวั น ที่
9 มิ ถุ น ายน 2558 เป็ น ไปตามแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น (พ.ศ. 2561 -2565) หน้ า ที่
460 ลาดั บ ที่ 29”
เป็ น ข้ อ ความใหม่ “เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า จั ด ซื้ อ แผงกั น จราจร จานวน 10 แผง ๆ
ล ะ 4 , 0 0 0 บ า ท ต า ม ร า ย ล ะ เอี ย ด ที ่ เ ท ศ บ า ล ก า ห น ด ไ ม่ ม ี ร า ค า ม า ต ร ฐ า น
ครุ ภั ณ ฑ์ โดยใช้ ร าคาในท้ อ งถิ่ น หรื อ ราคาที่ ซื้ อ โดยประหยั ด ตั้ ง จ่ า ยจากเงิ น
รายได้ เป็ น ไปตามหนั ง สื อ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวั น ที่
9 มิ ถุ น ายน 2558 เป็ น ไปตามแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น (พ.ศ. 2561 -2565) หน้ า ที่
460 ลาดั บ ที่ 29”
นายอดุลย์ แวโวะ
ปฏิบัติหน้าที่
ประธานสภาเทศบาลฯ

สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดมีข้ออภิปราย ซักถาม โปรดยกมือ หากไม่มี ประธานสภาฯ
ก็จะถามมติที่ประชุมฯ ว่า เห็นชอบอนุมัตใิ ห้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชีแ้ จง
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แผงกั้นจราจร
/หน่วยงาน สานักปลัด…

-37หน่วยงาน สานักปลัด หรือไม่ ก่อนที่จะลงมติขอให้เลขานุการสภาฯ ได้นับองค์ประชุมตาม
ข้อบังคับการประชุมสภา ข้อ 76 ก่อน เชิญเลขานุการสภาฯ
นายมาหะมะรอสีดี อุชะมิ
เทศบาลฯ

องค์ประชุมครบ ต่อไปจะขอมติที่ประชุมสภาฯสมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดเลขานุการสภา
เห็นชอบอนุมัตใิ ห้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชีแ้ จงงบประมาณรายจ่าย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 แผงกั้นจราจร หน่วยงาน สานักปลัด (ตามเอกสารที่ 4) โปรด
ยกมื อ สมาชิ ก สภาเทศบาลฯท่ า นใดไม่ เห็ น ชอบอนุ มั ติ ใ ห้ แ ก้ ไ ขเปลี่ ย นแปลงค าชี้ แ จง
งบประมาณรายจ่ายฯ ดังกล่าว โปรดยกมือ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ
งดออกเสียง

จานวน
จานวน
จานวน

15
1

เสียง
เสียง
เสียง

เป็ น อั น ว่ า ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ เ ห็ น ชอบอนุ มั ติ ใ ห้ แ ก้ ไ ขเปลี่ ย นแปลง
ค าชี้ แ จง
งบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 แผงกั้ น จราจร ห น่ ว ย งา น
สานั ก ปลั ด
นายอดุลย์ แวโวะ
5.5 ญั ตติ เพื่อพิจารณาขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงประธานสภาฯ ปฏิบัติ
หน้าที่ งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประเภทประธานสภาเทศบาลฯ
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จานวน 2 รายการ หน่วยงาน กองการศึกษา

(ตามเอกสารที่ 5) ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่ าด้ วยวิธี ก าร งบประมาณของ
องค์ ก รปกครองส่ วนท้ อ งถิ่ น พ.ศ. 2541 แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ 2 และ 3) พ.ศ. 2543
หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาขี้
แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่ าครุภั ณ ฑ์ และสิ่ งก่อ สร้างที่ ท าให้ ลั ก ษณะ ปริม าณ
คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
5.5.1 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) จานวน 1 เครื่อง
(งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) ขอเชิญผู้บริหารฯ ชีแ้ จง
นายสมาน หะยีดอปอ
รองนายกเทศมนตรีฯ

เรียน ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน
กระผม นายสมาน หะยีดอปอ รองนายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก จะให้
กองการศึกษา ได้ชี้แจง

นายอดุลย์ แวโวะ
ประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่
ประธานสภาเทศบาลฯ

เชิญ ฝ่ายกองการศึกษา

/นายอิบรอเฮง สะมะลี...
-38นายอิบรอเฮง สะมะลี
นักสันทนาการชานาญงาน

นายอดุลย์ แวโวะ
ประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่
ประธานสภาเทศบาลฯ

เรียน ประธานสภาเทศบาลฯ คณะผูบ้ ริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ
ทุกท่าน กระผม นายอิบรอเฮง สะมะลี นักสันทนาการชานาญงาน ด้วย
กองการศึกษา มีความประสงค์ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เครื่องพิมพ์แบบ ฉีดหมึก (Inkjet Printer) ดังนี้
จากข้อความเดิม “งบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2563 แผนงานการศึกษา งาน
บริ ห ารทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ การศึ ก ษา หมวดค่ า ครุ ภั ณ ฑ์ ประเภทครุ ภั ณ ฑ์ ค อมพิ ว เตอร์
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) ตั้งไว้ 6,300 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ หน้า
55/132 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้า 438 ลาดับที่ 10 จัดซื้อ
ตามมาตรฐานราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร”
เป็นข้อความใหม่ “งบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2563 แผนงานการศึกษา งาน
บริ ห ารทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ การศึ ก ษา หมวดค่ า ครุ ภั ณ ฑ์ ประเภทครุ ภั ณ ฑ์ ค อมพิ ว เตอร์
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)
ตั้งไว้ 8,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ หน้า 55/132 ปรากฏในแผนพัฒ นาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561 – 2565) หน้า 438 ลาดับที่ 10 จัดซื้อตามมาตรฐานราคากลางของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร”
สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีข้ออภิปราย โปรดยกมือ หากไม่มี ต่อไปจะ
ถามมติที่ประชุมฯว่าเห็นชอบอนุมัตใิ ห้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณ
รายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet

Printer) จานวน 1 เครื่อง (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) หน่วยงาน
กองการศึ ก ษา หรือ ไม่ ก่ อ นที่ จ ะลงมติ ขอให้ เลขานุ ก ารสภาฯ ได้ นั บ องค์ ป ระชุม ตาม
ข้อบังคับการประชุมสภาฯ ข้อ 76 ก่อน เชิญเลขานุการสภาฯ
นายมาหะมะรอสีดี อุชะมิ
เลขานุการสภาเทศบาลฯ

องค์ประชุมครบ ต่อไปจะขอมติที่ประชุมสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด
อนุมัติเห็นชอบให้แก้ไขเปลีย่ นแปลงคาชีแ้ จงงบประมาณรายจ่าย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 เครื่อ งพิ ม พ์ แบบฉี ด หมึ ก (Inkjet Printer) จ านวน 1 เครื่อ ง
(งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) หน่วยงาน กองการศึกษา โปรดยกมือ สมาชิกสภา
เทศบาลฯ ท่านใด ไม่อนุมัติเห็นชอบให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายฯ
รายการดังกล่าว โปรดยกมือ

มติที่ประชุม

-อนุมัติเห็นชอบ
-ไม่อนุมัติเห็นชอบ

จานวน
จานวน

15
-

เสียง
เสียง
/-งดออกเสียง…

-39-งดออกเสียง

จานวน

1

เสียง

เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติ อนุมัตเิ ห็นชอบให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง
คาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
(Inkjet Printer) จานวน 1 เครื่อง (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) หน่วยงาน กอง
การศึกษา
นายอดุลย์ แวโวะ
ประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่
ประธานสภาเทศบาลฯ

5.5.2 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) จานวน 1 เครื่อง
(งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) ขอเชิญผู้บริหารฯ ชีแ้ จง

นายสมาน หะยีดอปอ
รองนายกเทศมนตรีฯ

เรียน ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน
กระผม นายสมาน หะยีดอปอ รองนายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก จะให้
กองการศึกษา ได้ชี้แจง

นายอดุลย์ แวโวะ
ประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่
ประธานสภาเทศบาลฯ

เชิญ ฝ่ายกองการศึกษา

นายอิบรอเฮง สะมะลี
นักสันทนาการชานาญงาน

เรียน ประธานสภาเทศบาลฯ คณะผูบ้ ริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ
ทุกท่าน กระผม นายอิบรอเฮง สะมะลี นักสันทนาการชานาญงาน ด้วย
กองการศึกษา มีความประสงค์ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) ดังนี้

จากข้อความเดิม “งบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2563 แผนงานการศึกษา (งาน
ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) หมวดค่าครุภัณ ฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) ตั้งไว้ 6,300 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ หน้า
55/132 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้า 438 ลาดับที่ 11 จัดซื้อ
ตามมาตรฐานราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร”
เป็นข้อความใหม่ “งบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2563 แผนงานการศึกษา (งาน
ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) หมวดค่าครุภัณ ฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) ตั้งไว้
8,000 บาท ตั้ งจ่ายจากเงินรายได้ หน้า 55/132 ปรากฏในแผนพัฒ นาท้องถิ่ น (พ.ศ.
2561 – 2565) หน้ า 438 ล าดั บ ที่ 11 จั ด ซื้ อ ตามมาตรฐานราคากลางของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร”
/นายอดุลย์ แวโวะ....

-40นายอดุลย์ แวโวะ
ประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่
ประธานสภาเทศบาลฯ

สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีข้ออภิปราย โปรดยกมือ หากไม่มี ต่อไปจะ
ถามมติที่ประชุมฯว่าเห็นชอบอนุมัตใิ ห้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณ
รายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet
Printer) จานวน 1 เครื่อง (งานระดับ ก่ อนวัย เรีย นและประถมศึก ษา) หน่ วยงาน กอง
การศึกษา หรือไม่ ก่อนที่จะลงมติ ขอให้เลขานุการสภาฯ ได้นับองค์ประชุมตามข้อบังคับ
การประชุมสภาฯ ข้อ 76 ก่อน เชิญเลขานุการสภาฯ

นายมาหะมะรอสีดี อุชะมิ
เลขานุการสภาเทศบาลฯ

องค์ประชุมครบ ต่อไปจะขอมติที่ประชุมสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด
อนุมัติเห็นชอบให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชีแ้ จงงบประมาณรายจ่าย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 เครื่อ งพิ ม พ์ แบบฉี ด หมึ ก (Inkjet Printer) จ านวน 1 เครื่อ ง
(งานระดั บ ก่ อนวัย เรีย นและประถมศึก ษา) หน่วยงาน กองการศึกษา (ตามเอกสารที่ 5)
โปรดยกมือ สมาชิก สภาเทศบาลฯ ท่านใด ไม่อนุมัติเห็นชอบ ให้แก้ไขเปลี่ย นแปลงคา
ชีแ้ จงงบประมาณรายจ่ายฯ รายการดังกล่าว โปรดยกมือ

มติที่ประชุม

-อนุมัติเห็นชอบ
-ไม่อนุมัติเห็นชอบ
-งดออกเสียง

จานวน
จานวน
จานวน

15
1

เสียง
เสียง
เสียง

เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติ อนุมัตเิ ห็นชอบให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง
คาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
(Inkjet Printer) จานวน 1 เครื่อง (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) หน่วยงาน
กองการศึกษา
นายอดุลย์ แวโวะ

5.6 ญัตติ เพื่อพิจารณาขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจง

ประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่ งบประมาณรายจ่ าย ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 ประเภท ประธานสภา
เทศบาลฯ
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ จานวน 5 รายการ หน่วยงาน กองการ
ศึกษา (ตามเอกสารที่ 6) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์ก รปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ ที่ 2 และ3) พ.ศ. 2543
หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 29
5.6.1 ค่าถมดิน โครงการถมดินสนามกีฬา หมูท่ ี่ 6 เชิญผูบ้ ริหารฯ ชีแ้ จง
นายสมาน หะยีดอปอ
รองนายกเทศมนตรีฯ

เรียน ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน
กระผม นายสมาน หะยีดอปอ รองนายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก จะให้
/กองการศึกษา ได้ชแี้ จง…
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นายอดุลย์ แวโวะ
ประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่
ประธานสภาเทศบาลฯ

เชิญ ฝ่ายกองการศึกษา

นายอิบรอเฮง สะมะลี
นักสันทนาการชานาญงาน

เรียน ประธานสภาเทศบาลฯ คณะผูบ้ ริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ
ทุกท่าน กระผม นายอิบรอเฮง สะมะลี นักสันทนาการชานาญงาน ด้วย
กองการศึกษา มีความประสงค์ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รายการค่าถมดิน ดังนี้
จากข้อความเดิม“แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬา
และนันทนาการ หมวด ค่าที่ดนิ และสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าถมดิน โครงการ
ถมดินสนามกีฬา หมูท่ ี่ 6 ตั้งไว้ 3,000,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
หน้า 118 /132 ปรากฏใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า
404 ลาดับที่ 6”
เป็นข้อความใหม่ “แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการงานกีฬา
และนันทนาการ หมวดค่าที่ดนิ และสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าถมดิน โครงการ
ถมดินสนามกีฬา หมูท่ ี่ 6 พืน้ ที่ไม่น้อยกว่า 11,972.00 ตารางเมตร หรือ
ปริมาณถมดินไม่นอ้ ยกว่า 21,462.00 ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบแปลนที่
เทศบาลกาหนด)ตั้งไว้ 3,000,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ หน้า 118/132
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 404 ลาดับที่ 6”

นายอดุลย์ แวโวะ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีขอ้ อภิปราย โปรดยกมือ หากไม่มี ต่อไปจะ
ประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่
ถามมติที่ประชุมฯ ว่า เห็นชอบอนุมัตใิ ห้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชีแ้ จงประธานสภาเทศบาลฯ
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ค่าถมดิน หน่วยงาน
กองการศึกษา หรือไม่ ก่อนที่จะลงมติ ขอให้เลขานุการสภาฯ ได้นับองค์

ประชุมตามข้อบังคับการประชุมสภาฯ ข้อ 76 ก่อน เชิญเลขานุการสภาฯ
นายมาหะมะรอสีดี อุชะมิ
เลขานุการสภาเทศบาลฯ

องค์ประชุมครบ ต่อไปจะขอมติที่ประชุมสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด
อนุมัติเห็นชอบให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชีแ้ จงงบประมาณรายจ่าย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ค่าถมดิน หน่วยงาน กองการศึกษา(ตามเอกสาร
ที่ 6) โปรดยกมือ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด ไม่อนุมัตเิ ห็นชอบให้แก้ไข
เปลี่ยนแปลงคาชีแ้ จงงบประมาณรายจ่ายฯ รายการดังกล่าว โปรดยกมือ

มติที่ประชุม

-อนุมัติเห็นชอบ
-ไม่อนุมัติเห็นชอบ

จานวน
จานวน

15
-

เสียง
เสียง
/-งดออกเสียง…
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จานวน

1

เสียง

เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติ อนุมัตเิ ห็นชอบให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชีแ้ จงงบประมาณ
รายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ค่าถมดิน โครงการถมดินสนามกีฬา หมู่ที่ 6
หน่วยงาน กองการศึกษา
นายอดุลย์ แวโวะ
ประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่
ประธานสภาเทศบาลฯ

5.6.2 โครงการก่อสร้างสกอร์บอร์ดในโรงยิมเนเซี่ยม สนามกีฬา
หมู่ท่ี 8 เชิญผูบ้ ริหารฯ ชีแ้ จง

นายสมาน หะยีดอปอ
รองนายกเทศมนตรีฯ

เรียน ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน
กระผม นายสมาน หะยีดอปอ รองนายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก จะให้
กองการศึกษา ได้ชี้แจง

นายอดุลย์ แวโวะ
ประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่
ประธานสภาเทศบาลฯ

เชิญ ฝ่ายกองการศึกษา

นายอิบรอเฮง สะมะลี
นักสันทนาการชานาญงาน

เรียน ประธานสภาเทศบาลฯ คณะผูบ้ ริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ
ทุกท่าน กระผม นายอิบรอเฮง สะมะลี นักสันทนาการชานาญงาน ด้วย
กองการศึกษา มีความประสงค์ขออนุมัตแิ ก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชีแ้ จง
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการก่อสร้าง
สกอร์บอร์ดในโรงยิมเนเซี่ยม สนามกีฬา หมู่ที่ 8 ดังนี้
จากข้ อ ความเดิ ม “ แผนงานการศาสนา วัฒ นธรรมและนั น ทนาการ งานกี ฬ าและ
นันทนาการ หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการ
ก่อสร้างสกอร์บอร์ดในโรงยิมเนเซี่ยม สนามกีฬา หมู่ที่ 8 ตั้งไว้ 40,000 บาท ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ หน้า 118 /132 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 411
ลาดับที่ 50”

เป็ น ข้ อ ความใหม่ “แผนงานการศาสนา วั ฒ นธรรม และนั น ทนาการ งานกี ฬ าและ
นันทนาการ หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการ
ก่อสร้างสกอร์บอร์ดในโรงยิมเนเซี่ยม สนามกีฬา หมู่ที่ 8 ขนาดกว้าง 2.40 เมตร x สูง
2.00 เมตร ตั้ งไว้ 40,000 บาท ตั้ งจ่ายจากเงิน รายได้ หน้า 118 /132 ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 411 ลาดับที่ 50”
นายอดุลย์ แวโวะ
ประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่

สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีข้ออภิปราย โปรดยกมือ หากไม่มี ต่อไปจะ
ถามมติที่ประชุมฯว่าเห็นชอบอนุมัตใิ ห้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณ
/ประธานสภาเทศบาลฯ…
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ประธานสภาเทศบาลฯ

รายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการก่อสร้างสกอร์บอร์ดใน
โรงยิมเนเซี่ยม สนามกีฬา หมู่ที่ 8 หน่วยงาน กองการศึกษา หรือไม่ ก่อนที่จะลงมติ
ขอให้เลขานุการสภาฯ ได้นับองค์ประชุมตามข้อบังคับการประชุมสภาฯ ข้อ 76 ก่อน เชิญ
เลขานุการสภาฯ

นายมาหะมะรอสีดี อุชะมิ
เลขานุการสภาเทศบาลฯ

องค์ประชุมครบ ต่อไปจะขอมติที่ประชุมสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด
อนุมัติเห็นชอบให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชีแ้ จงงบประมาณรายจ่าย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการก่อสร้างสกอร์บอร์ดในโรงยิมเนเซี่ยม สนามกีฬา หมู่ที่
8 หน่วยงาน กองการศึกษา (ตามเอกสารที่ 6) โปรด ยกมือ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่าน
ใด ไม่อนุมัติเห็นชอบให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายฯ รายการดังกล่าว
โปรดยกมือ

มติที่ประชุม

-อนุมัติเห็นชอบ
-ไม่อนุมัติเห็นชอบ
-งดออกเสียง

จานวน
จานวน
จานวน

15
1

เสียง
เสียง
เสียง

เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติ อนุมัตเิ ห็นชอบให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง
คาชีแ้ จงงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการ
ก่อสร้างสกอร์บอร์ดในโรงยิมเนเซี่ยม สนามกีฬา หมู่ที่ 8 หน่วยงาน กองการศึกษา
นายอดุลย์ แวโวะ
ประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่
ประธานสภาเทศบาลฯ

5.6.3 โครงการก่อสร้างสกอร์บอร์ดสนามฟุตบอลสนามกีฬา หมู่ท่ี 8
หมู่ท่ี 8 เชิญผูบ้ ริหารฯ ชีแ้ จง

นายสมาน หะยีดอปอ
รองนายกเทศมนตรีฯ

เรียน ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน
กระผม นายสมาน หะยีดอปอ รองนายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก จะให้
กองการศึกษา ได้ชี้แจง

นายอดุลย์ แวโวะ
ประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่

เชิญ ฝ่ายกองการศึกษา

ประธานสภาเทศบาลฯ
นายอิบรอเฮง สะมะลี
นักสันทนาการชานาญงาน

เรียน ประธานสภาเทศบาลฯ คณะผูบ้ ริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ
ทุกท่าน กระผม นายอิบรอเฮง สะมะลี นักสันทนาการชานาญงาน ด้วยกอง
การศึกษา มีความประสงค์ขออนุมัตแิ ก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชีแ้ จง
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการก่อสร้าง
สกอร์บอร์ดสนามฟุตบอล สนามกีฬา หมู่ที่ 8 ดังนี้
/จากข้อความเดิม…
-44จากข้ อ ความเดิ ม “แผนงานการศาสนา วัฒ นธรรม และนั น ทนาการ งานกี ฬ าและ
นันทนาการ หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการโครงการ
ก่อสร้างสกอร์บอร์ดสนามฟุตบอล สนามกีฬา หมู่ที่ 8 ตั้งไว้ 40,000 บาท ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ หน้า 118 /132 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) หน้า 411
ลาดับที่ 43”
เป็ น ข้ อ ความใหม่ “แผนงานการศาสนา วั ฒ นธรรม และนั น ทนาการ งานกี ฬ าและ
นั น ทนาการ หมวดค่ า ที่ ดิ น และสิ่ งก่ อ สร้ า ง ประเภทค่ า ก่ อ สร้ า ง สิ่ ง สาธารณู ป การ
โครงการก่อสร้างสกอร์บอร์ดสนามฟุตบอล สนามกีฬา หมู่ที่ 8 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร
x สูง 4.00 เมตร ตั้งไว้ 40,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ หน้า 118 /132 ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) หน้า 411 ลาดับที่ 43”

นายอดุลย์ แวโวะ
ประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่
ประธานสภาเทศบาลฯ

สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีขอ้ อภิปราย โปรดยกมือ หากไม่มี ต่อไป
จะถามมติที่ประชุมฯ ว่า เห็นชอบอนุมัตใิ ห้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชีแ้ จง
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการก่อสร้าง
สกอร์บอร์ดสนามฟุตบอล สนามกีฬา หมู่ที่ 8 หน่วยงาน กองการศึกษา หรือไม่ ก่อนที่จะ
ลงมติ ขอให้เลขานุการสภาฯ ได้นับองค์ประชุมตามข้อบังคับการประชุมสภาฯ ข้อ 76 ก่อน
เชิญเลขานุการสภาฯ

นายมาหะมะรอสีดี อุชะมิ
เลขานุการสภาเทศบาลฯ

องค์ประชุมครบ ต่อไปจะขอมติที่ประชุมสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ
ท่านใด อนุมัตเิ ห็นชอบให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชีแ้ จงงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการก่อสร้างสกอร์บอร์ดสนามฟุตบอล สนามกีฬา
หมู่ที่ 8 หน่วยงาน กองการศึกษา (ตามเอกสารที่ 6) โปรดยกมือ สมาชิกสภาเทศบาลฯ
ท่ านใด ไม่ อ นุ มั ติ เห็ น ชอบให้ แ ก้ ไขเปลี่ ย นแปลงค าชี้แ จงงบประมาณ รายจ่ายฯ รายการ
ดังกล่าว โปรดยกมือ

มติที่ประชุม

-อนุมัติเห็นชอบ
-ไม่อนุมัติเห็นชอบ
-งดออกเสียง

จานวน
จานวน
จานวน

15
1

เสียง
เสียง
เสียง

เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติ อนุมัติเห็นชอบให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณ
รายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการก่อสร้างสกอร์บ อร์ดสนามฟุตบอล
สนามกีฬา หมูท่ ี่ 8 หน่วยงาน กองการศึกษา
/นายอดุลย์ แวโวะ...
-45นายอดุลย์ แวโวะ
ประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่
ประธานสภาเทศบาลฯ

5.6.4 โครงการก่อสร้างสกอร์บอร์ดสนามวอลเลย์บอล สนามกีฬา
หมู่ท่ี 8 เชิญผูบ้ ริหารฯ ชีแ้ จง

นายสมาน หะยีดอปอ
รองนายกเทศมนตรีฯ

เรียน ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน
กระผม นายสมาน หะยีดอปอ รองนายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก จะให้
กองการศึกษา ได้ชี้แจง

นายอดุลย์ แวโวะ
ประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่
ประธานสภาเทศบาลฯ

เชิญ ฝ่ายกองการศึกษา

นายอิบรอเฮง สะมะลี
นักสันทนาการชานาญงาน

เรียน ประธานสภาเทศบาลฯ คณะผูบ้ ริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ
ทุ ก ท่ าน กระผม นายอิ บ รอเฮง สะมะลี นั ก สั น ทนาการช านาญงาน ด้ วย กอง
การศึกษา มีความประสงค์ขออนุมัตแิ ก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชีแ้ จง
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการก่อสร้าง
สกอร์บอร์ดสนามวอลเลย์บอล สนามกีฬา หมู่ที่ 8 ดังนี้
จากข้ อ ความเดิ ม “ แผนงานการศาสนา วัฒ นธรรม และนั น ทนาการ งานกี ฬ าและ
นันทนาการ หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการโครงการ
ก่อสร้างสกอร์บอร์ดสนามวอลเลย์บอล สนามกีฬา หมู่ที่ 8 ตั้งไว้ 10,000 บาท ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ หน้า 118 /132 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) หน้า
410 ลาดับที่ 42”
เป็ น ข้ อ ความใหม่ “แผนงานการศาสนา วั ฒ นธรรม และนั น ทนาการ งานกี ฬ าและ
นันทนาการ หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการ
ก่อสร้างสกอร์บอร์ดสนามวอลเลย์บอล สนามกีฬา หมู่ที่ 8 ขนาดกว้าง 2.50 เมตร x
สูง 2.75 เมตร ตั้งไว้ 10,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินหน้า 118 /132 ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) หน้า 410 ลาดับที่ 42”

นายอดุลย์ แวโวะ
ประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่

สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีข้ออภิปราย โปรดยกมือ หากไม่มี ต่อไปจะ
ถามมติที่ประชุมฯว่าเห็นชอบอนุมัตใิ ห้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณ

ประธานสภาเทศบาลฯ

รายจ่ า ย ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 256 3 โครงการก่ อ สร้ า งสกอร์ บ อร์ ด สนาม
วอลเลย์บ อล สนามกี ฬ า หมู่ ที่ 8 หน่ วยงาน กองการศึ ก ษา หรือ ไม่ ก่ อ นที่ จ ะลงมติ
ขอให้เลขานุการสภาฯ ได้นับองค์ประชุมตามข้อบังคับการประชุมสภาฯ ข้อ 76 ก่อน เชิญ
เลขานุการสภาฯ
/นายมาหะมะรอสีดี อุชะมิ…
-46-

นายมาหะมะรอสีดี อุชะมิ
เลขานุการสภาเทศบาลฯ

องค์ประชุมครบ ต่อไปจะขอมติที่ประชุมสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด
อนุมัติเห็นชอบให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชีแ้ จงงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการก่อสร้างสกอร์บอร์ดสนามวอลเลย์บอล สนามกีฬา หมู่ที่
8 หน่วยงาน กองการศึกษา (ตามเอกสารที่ 6) โปรด ยกมือ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่าน
ใด ไม่อนุมัติเห็นชอบให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายฯ รายการดังกล่าว
โปรดยกมือ

มติที่ประชุม

-อนุมัติเห็นชอบ
-ไม่อนุมัติเห็นชอบ
-งดออกเสียง

จานวน
จานวน
จานวน

15
1

เสียง
เสียง
เสียง

เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติ อนุมัติเห็นชอบให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณ
รายจ่ า ย ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 256 3 โครงการก่ อ สร้ า งสกอร์ บ อร์ ด สนาม
วอลเลย์บอล สนามกีฬา หมู่ที่ 8 หน่วยงาน กองการศึกษา
นายอดุลย์ แวโวะ
ประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่
ประธานสภาเทศบาลฯ

5.6.5 โครงการก่อสร้างศาลาที่พักกูโบร์ (แบบเคลื่อนที่)
เชิญผูบ้ ริหารฯ ชีแ้ จง

นายสมาน หะยีดอปอ
รองนายกเทศมนตรีฯ

เรียน ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน
กระผม นายสมาน หะยีดอปอ รองนายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก จะให้
กองการศึกษา ได้ชี้แจง

นายอดุลย์ แวโวะ
ประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่
ประธานสภาเทศบาลฯ

เชิญ ฝ่ายกองการศึกษา

นายอิบรอเฮง สะมะลี
นักสันทนาการชานาญงาน

เรียน ประธานสภาเทศบาลฯ คณะผูบ้ ริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ
ทุกท่าน กระผม นายอิบรอเฮง สะมะลี นักสันทนาการชานาญงาน
ด้วย กองการศึกษา มีความประสงค์ขออนุมัตแิ ก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชีแ้ จง
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการก่อสร้าง
ศาลาที่พักกูโบร์ (แบบเคลื่อนที่) ดังนี้

จากข้อความเดิม “ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ โครงการก่อสร้างศาลาที่พักกูโบร์ (แบบเคลื่อนที่)
/ตัง้ ไว้ 86,668 บาท...
-47ตั้งไว้ 86,668 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ หน้า 123 /132 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561 -2565) หน้า 420 ลาดับที่ 11”
เป็ น ข้อ ความใหม่ “แผนงานการศาสนา วัฒ นธรรม และนันทนาการ งานศาสนา และ
วัฒ นธรรมท้องถิ่ น หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณู ป การ
โครงการก่อสร้างศาลาที่พักกูโบร์ (แบบเคลื่อนที่) ขนาดกว้าง 2.50 เมตร x 3.00 เมตร x
สูง 2.75 เมตร ตั้งไว้ 86,668 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ หน้า 123 /132 ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 420 ลาดับที่ 11”
นายอดุลย์ แวโวะ
ประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่
ประธานสภาเทศบาลฯ

สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีข้ออภิปราย โปรดยกมือ หากไม่มี ต่อไปจะ
ถามมติที่ประชุมฯว่าเห็นชอบอนุมัตใิ ห้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณ
รายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการก่อสร้างศาลาที่พักกูโบร์ (แบบ
เคลื่อนที่) หน่วยงาน กองการศึกษา หรือไม่ ก่อนที่จะลงมติ ขอให้เลขานุการสภาฯ ได้นับ
องค์ประชุมตามข้อบังคับการประชุมสภาฯ ข้อ 76 ก่อน เชิญเลขานุการสภาฯ

นายมาหะมะรอสีดี อุชะมิ
เลขานุการสภาเทศบาลฯ

องค์ประชุมครบ ต่อไปจะขอมติที่ประชุมสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด
อนุมัติเห็นชอบให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชีแ้ จงงบประมาณรายจ่าย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการก่อสร้างศาลาที่พักกูโบร์ (แบบเคลื่อนที่) หน่วยงาน กอง
การศึกษา (ตามเอกสารที่ 6) โปรดยกมือ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด ไม่อนุมัติเห็นชอบ
ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชีแ้ จงงบประมาณรายจ่ายฯ รายการดังกล่าว โปรดยกมือ

มติที่ประชุม

-อนุมัติเห็นชอบ
-ไม่อนุมัติเห็นชอบ
-งดออกเสียง

จานวน
จานวน
จานวน

15
1

เสียง
เสียง
เสียง

เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติ อนุมัติเห็นชอบให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณ
รายจ่ า ย ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการก่ อ สร้ า งศาลาที่ พั ก กู โบร์ (แบบ
เคลื่อนที่) หน่วยงาน กองการศึกษา
นายอดุลย์ แวโวะ
ประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่

5.7 ญัตติ เพื่อพิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

ประธานสภาเทศบาลฯ

ถังน้าขนาดความจุ 1,500 ลิตร จานวน 20,000 บาท หน่วยงาน กองการศึกษา
(ตามเอกสารที่ 7) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม
/(ฉบับที่ 2 และ 3 )...

-48(ฉบับที่ 2 และ 3 ) พ.ศ. 2543 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27
การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทาให้ลักษณะ
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภา
ท้องถิ่น เชิญผูบ้ ริหารฯ ชีแ้ จง
นายเกษมสันต์ สาแม
นายกเทศมนตรีฯ

เรียน ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน
กระผม นายเกษมสันต์ สาแม นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก จะให้
กองการศึกษา ได้ชี้แจง

นายอดุลย์ แวโวะ
ประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่
ประธานสภาเทศบาลฯ

เชิญ ฝ่ายกองการศึกษา

นายอิบรอเฮง สะมะลี
นักสันทนาการชานาญงาน

เรียน ประธานสภาเทศบาล ฯ คณะผูบ้ ริหาร ฯ และสมาชิกสภาเทศบาล ฯ ที่เคารพ
ทุกท่าน กระผม นายอิบรอเฮง สะมะลี นักสันทนาการชานาญงาน เนื่อง
ด้ว ย กองการศึ ก ษาไม่ ได้ ตั้ งจ่าย ค่ าใช้จ่ ายถั งน้ าขนาดความจุ 1,500 ลิ ต ร ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 437 ข้อ 1 เป็นค่าใช้จ่ายที่จาเป็นในการ
ดาเนินงาน ไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 จึงขอ
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในเทศบัญญัติฯ ดังนี้
โอนลด จากแผนงานการศาสนา วัฒ นธรรม และนั น ทนาการ งานกี ฬ าและ
นันทนาการ หมวดค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลัก ษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ โครงการส่งเสริมการเต้นแอโรบิคประกอบอุป กรณ์ ตั้งไว้
20,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ หน้า 108 /132 ดังนี้
-งบประมาณที่อนุมัติ
จานวน 20,000 บาท
-งบประมาณก่อนโอน
จานวน 20,000 บาท
-จานวนเงินที่โอนลด
จานวน 20,000 บาท
-จานวนเงินหลังโอน
จานวน
0.00 บาท
โอนเพิ่ ม ในแผนงานการศาสนา วัฒ นธรรม และนั นทนาการ งานกี ฬ าและ
นันทนาการ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร รายการ ถังน้าขนาดความจุ
1,500 ลิตร ดังนี้
-งบประมาณที่อนุมัติ
จานวน
0.00 บาท

/-งบประมาณก่อนโอน…
-49-งบประมาณก่อนโอน
-จานวนเงินที่โอนเพิ่ม
-จานวนเงินหลังโอน

จานวน
จานวน
จานวน

0.00 บาท
20,000 บาท
20,000 บาท

เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายการ ถังน้าขนาดความจุ 1,500 ลิตร เป็นจานวน
เงิน 20,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 25612565) หน้าที่ 437 ข้อ 1
นายอดุลย์ แวโวะ
ปฏิบัติหน้าที่
เทศบาลฯ

สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดมีข้ออภิปราย ซักถาม โปรดยกมือ หากไม่มี ประธานสภาฯ
ก็ จ ะถามมติ ที่ ป ระชุ ม ฯ ว่า เห็ น ชอบอนุ มั ติ โอนเงิน งบประมาณรายจ่ าย ประธานสภา
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ถังน้า
ขนาดความจุ 1,500 ลิตร เป็นจานวนเงิน 20,000 บาท หรือไม่ ก่อนที่
จะลงมติขอให้เลขานุการสภาฯ ได้นับองค์ประชุมตามข้อบังคับการประชุมสภา ข้อ 76 ก่อน
เชิญเลขานุการสภาฯ

นายมาหะมะรอสีดี อุชะมิ
เทศบาลฯ

องค์ประชุมครบต่อไปจะขอมติที่ประชุมสภาฯสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดเลขานุการสภา
เห็นชอบอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ถังน้าขนาดความจุ 1,500 ลิตร เป็นจานวนเงิน 20,000
บาท หน่วยงาน กองการศึกษา (ตามเอกสารที่ 7)โปรดยกมือ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่าน
ใด ไม่เห็นชอบอนุมัตโิ อนเงินงบประมาณรายจ่ายฯ ดังกล่าว โปรดยกมือ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ
งดออกเสียง

จานวน
จานวน
จานวน

15
1

เสียง
เสียง
เสียง

เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัตโิ อนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ถังน้าขนาดความจุ 1,500 ลิตร
เป็นจานวนเงิน 20,000 บาท
นายอดุลย์ แวโวะ
ประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่
ประธานสภาเทศบาลฯ

5.8 ญัตติ เพื่อพิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ประเภทครุภัณฑ์อื่น แผงกั้นจราจร จานวน
8,800 บาท หน่วยงาน กองการศึกษา (ตามเอกสารที่ 8) ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ.
2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3 ) พ.ศ. 2543 หมวด 4 การโอนและแก้ไข
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณ
/รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์…

-50รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดนิ และสิ่งก่อสร้าง ที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ
คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
เชิญผูบ้ ริหารฯ ชีแ้ จง
นายเกษมสันต์ สาแม
นายกเทศมนตรีฯ

เรียน ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน
กระผม นายเกษมสันต์ สาแม นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก จะให้
กองการศึกษา ได้ชี้แจง

นายอดุลย์ แวโวะ
ประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่
ประธานสภาเทศบาลฯ

เชิญ ฝ่ายกองการศึกษา

นายอิบรอเฮง สะมะลี
นักสันทนาการชานาญงาน

เรียน ประธานสภาเทศบาลฯ คณะผูบ้ ริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ
ทุกท่าน กระผม นายอิบรอเฮง สะมะลี นักสันทนาการชานาญงาน ด้วย
กองการศึกษามีความประสงค์ขออนุมัติโอนเพิ่มงบประมาณรายจ่ายประจาปีพ.ศ. 2563
ประเภทครุภัณฑ์อื่น แผงกั้นจราจร จานวน 8,800 บาท เนื่องจากงบประมาณไม่เพียง
พอที่จะจ่าย ดังนี้
โอนลด จากแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา หมวดค่า
ใช้สอย ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตั้งไว้ 2,068,000
บาท หน้า 47 /132 ดังนี้
-งบประมาณที่อนุมัติ
จานวน 2,068,000.00 บาท
-งบประมาณก่อนโอน
จานวน
834,248.50 บาท
-จานวนเงินที่โอนลด
จานวน
8,800.00 บาท
-จานวนเงินหลังโอน
จานวน
825,448.50 บาท
โอนเพิ่ม ในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์อื่น รายการ แผงกั้นจราจร ดังนี้
-งบประมาณที่อนุมัติ
จานวน
10,000.00 บาท
-งบประมาณก่อนโอน
จานวน
10,000.00 บาท
-จานวนเงินที่โอนเพิ่ม
จานวน
8,800.00 บาท
-จานวนเงินหลังโอน
จานวน
18,800.00 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย รายการ แผงกั้นจราจร เป็นจานวนเงิน
18,800 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ หน้า 55 /132

นายอดุลย์ แวโวะ
ปฏิบัติหน้าที่
เทศบาลฯ

สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดมีข้ออภิปราย ซักถาม โปรดยกมือ หากไม่มี ประธานสภาฯ
ก็ จ ะถามมติ ที่ ป ระชุ ม ฯ ว่า เห็ น ชอบอนุ มั ติ โอนเงิน งบประมาณรายจ่ าย ประธานสภา
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 รายการแผงกั้นจราจร เป็นจานวนเงิน
/8,800 บาท หน่วยงาน...

-518,800 บาท หน่วยงาน กองการศึกษา หรือไม่ ก่อนที่จะลงมติขอให้เลขานุการสภาฯ ได้
นับองค์ประชุมตามข้อบังคับการประชุมสภา ข้อ 76 ก่อน เชิญเลขานุการสภาฯ
นายมาหะมะรอสีดี อุชะมิ
เทศบาลฯ

องค์ประชุมครบ ต่อไปจะขอมติที่ประชุมสภาฯสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดเลขานุการสภา
เห็นชอบอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
รายการแผงกั้ น จราจร เป็ นจ านวนเงิน 8,800 บาท หน่ วยงาน กองการศึก ษา (ตาม
เอกสารที่ 8) โปรดยกมื อ สมาชิ ก สภาเทศบาลฯ ท่ า นใด ไม่ เห็ น ชอบอนุ มั ติ โอนเงิ น
งบประมาณรายจ่ายฯ ดังกล่าว โปรดยกมือ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ
งดออกเสียง

จานวน
จานวน
จานวน

15
1

เสียง
เสียง
เสียง

เป็ น อั น ว่ า ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ เห็ น ชอบอนุ มั ติ โ อนเงิ น งบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 รายการแผงกั้นจราจร เป็นจานวนเงิน
8,800 บาท หน่วยงาน กองการศึกษา
นายอดุลย์ แวโวะ
ประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่
ประธานสภาเทศบาลฯ

5.9 ญัตติ เพื่อพิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จานวน 2
รายการ เป็นจานวนเงิน 3,400 บาท หน่วยงาน กองการศึกษา (ตามเอกสารที่ 9)
ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่ าด้ ว ยวิธี ก ารงบประมาณขององค์ ก รปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ. 2543 หมวด 4 การโอนและ
แก้ ไ ขเปลี่ ย นแปลงงบประมาณ ข้ อ 27 การโอนเงิน งบประมาณรายจ่ า ยในหมวดค่ า
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
5.9.1 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)
จานวนเงิน 1.700 บาท ขอเชิญผูบ้ ริหารฯ ชีแ้ จง

นายเกษมสันต์ สาแม
นายกเทศมนตรีฯ

เรียน ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน
กระผม นายเกษมสันต์ สาแม นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก จะให้
กองการศึกษา ได้ชี้แจง

นายอดุลย์ แวโวะ
ประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่
ประธานสภาเทศบาลฯ

เชิญ ฝ่ายกองการศึกษา

/นายอิบรอเฮง สะมะลี...

-52นายอิบรอเฮง สะมะลี
นักสันทนาการชานาญงาน

เรียน ประธานสภาเทศบาลฯ คณะผูบ้ ริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ
ทุกท่าน กระผม นายอิบรอเฮง สะมะลี นักสันทนาการชานาญงาน ตามที่
สภาเทศบาลฯ ได้อนุมัติให้กองการศึกษา แก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประเภทครุภัณ ฑ์คอมพิวเตอร์ จานวน 2 รายการ
ข้างต้น ทาให้มีงบประมาณเพิ่มขึ้น กองการศึกษา มีความประสงค์ที่จะขอโอนงบประมาณ
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก (Ink Tank Printer) (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) จานวน
1,700 บาท ดังนี้
โอนลด จากแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา หมวดค่า
ใช้ ส อย ประเภท รายจ่ า ยเพื่ อ ให้ ไ ด้ ม าซึ่ ง บริ ก าร
ตั้ ง จ่ า ยจากเงิ น รายได้ ตั้ ง ไว้
2,068,000 บาท หน้า 47 /132 ดังนี้
-งบประมาณที่อนุมัติ
จานวน 2,068,000.00 บาท
-งบประมาณก่อนโอน
จานวน
825,448.50 บาท
-จานวนเงินที่โอนลด
จานวน
1,700.00 บาท
-จานวนเงินหลังโอน
จานวน
823,748.50 บาท
โอนเพิ่ม ในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา หมวดค่า
ครุภั ณ ฑ์ ประเภทครุภั ณ ฑ์ ค อมพิ วเตอร์ เครื่อ งพิ ม พ์ Multifunction แบบฉี ดหมึ ก พร้อ ม
ติดตัง้ ถังหมึก (Ink Tank Printer) จานวน 1,700 บาทดังนี้
-งบประมาณที่อนุมัติ
จานวน
6,300.00 บาท
-งบประมาณก่อนโอน
จานวน
6,300.00 บาท
-จานวนเงินที่โอนเพิ่ม
จานวน
1,700.00 บาท
-จานวนเงินหลังโอน
จานวน
8,000.00 บาท
จัดซื้อตามมาตรฐานราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565) หน้า 438 ลาดับที่ 10

นายอดุลย์ แวโวะ
ปฏิบัติหน้าที่
เทศบาลฯ

สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดมีข้ออภิปราย ซักถาม โปรดยกมือ หากไม่มี ประธานสภาฯ
ก็ จ ะถามมติ ที่ ป ระชุ ม ฯ ว่า เห็ น ชอบอนุ มั ติ โอนเงิน งบประมาณรายจ่ าย ประธานสภา
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึก (Ink Tank Printer) จานวน 1,700 บาท หน่วยงาน กอง
/การศึกษา หรือไม่...

-53การศึกษา หรือไม่ ก่อนที่จะลงมติขอให้เลขานุการสภาฯ ได้นับองค์ประชุมตามข้อบังคับ
การประชุมสภาฯ ข้อ 76 ก่อน เชิญเลขานุการสภาฯ
นายมาหะมะรอสีดี อุชะมิ
เทศบาลฯ

องค์ประชุมครบ ต่อไปจะขอมติที่ประชุมสภาฯสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดเลขานุการสภา
เห็นชอบอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
เครื่ อ งพิ ม พ์ Multifunction แบบฉี ด หมึ ก พร้ อ มติ ด ตั้ ง ถั ง หมึ ก (Ink Tank Printer) จ านวน
1,700 บาท หน่วยงาน กองการศึกษา (ตามเอกสารที่ 9)โปรดยกมือ สมาชิก สภาเทศบาล
ฯ ท่านใดไม่เห็นชอบอนุมัตโิ อนเงินงบประมาณรายจ่ายฯ ดังกล่าว โปรดยกมือ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ
งดออกเสียง

จานวน
จานวน
จานวน

15
1

เสียง
เสียง
เสียง

เป็ น อั น ว่ า ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ เห็ น ชอบอนุ มั ติ โ อนเงิ น งบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. เครื่องพิ มพ์ Multifunction แบบฉีดหมึ ก พร้อมติ ดตั้งถั งหมึก (Ink Tank
Printer) จ านวน 1,700 บาท (งานบริ ห ารทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ การศึ ก ษา) หน่ ว ยงาน กอง
การศึกษา
นายอดุลย์ แวโวะ
5.9.2 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) (งานระดับก่อนวัยเรียนประธานสภาฯ
ปฏิบัติหน้าที่ และประถมศึกษา) จานวน 1,700 บาท ขอเชิญผูบ้ ริหารฯ ชีแ้ จง
ประธานสภาเทศบาลฯ
นายเกษมสันต์ สาแม
นายกเทศมนตรีฯ

เรียน ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน
กระผม นายเกษมสันต์ สาแม นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก จะให้
กองการศึกษา ได้ชี้แจง

นายอดุลย์ แวโวะ
ประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่
ประธานสภาเทศบาลฯ

เชิญ ฝ่ายกองการศึกษา

นายอิบรอเฮง สะมะลี
นักสันทนาการชานาญงาน

เรียน ประธานสภาเทศบาลฯ คณะผูบ้ ริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ
ทุกท่าน กระผม นายอิบรอเฮง สะมะลี นักสันทนาการชานาญงาน เช่นกัน
ครับ ตามที่สภาเทศบาลฯ ได้อนุมัตใิ ห้กองการศึกษา แก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชีแ้ จงงบประมาณ
รายจ่าย ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 ประเภทครุภั ณ ฑ์ คอมพิ วเตอร์ จานวน 2
รายการ ข้างต้น ทาให้มีงบประมาณเพิ่มขึ้ น กองการศึกษา มีความประสงค์ที่จะขอโอน
งบประมาณงบประมาณรายจ่ า ย ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2563 เครื่ อ งพิ ม พ์
Multifunction แบบ
/ฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง...

-54ฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก (Ink Tank Printer) (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)
จานวน 1,700 บาท ดังนี้
โอนลด จากแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา หมวดค่า
ใช้ ส อย ประเภท รายจ่ า ยเพื่ อ ให้ ไ ด้ ม าซึ่ ง บริ ก าร
ตั้ ง จ่ า ยจากเงิ น รายได้ ตั้ ง ไว้
2,068,000 บาท หน้า 47 /132 ดังนี้
-งบประมาณที่อนุมัติ
จานวน 2,068,000.00 บาท
-งบประมาณก่อนโอน
จานวน
823,748.50 บาท
-จานวนเงินที่โอนลด
จานวน
1,700.00 บาท
-จานวนเงินหลังโอน
จานวน
822,048.50 บาท
โอนเพิ่ม ในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา หมวด
ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อม
ติดตัง้ ถังหมึก (Ink Tank Printer) จานวน 1,700 บาท ดังนี้
-งบประมาณที่อนุมัติ
จานวน
6,300.00 บาท
-งบประมาณก่อนโอน
จานวน
6,300.00 บาท
-จานวนเงินที่โอนเพิ่ม
จานวน
1,700.00 บาท
-จานวนเงินหลังโอน
จานวน
8,000.00 บาท
จัดซื้อตามมาตรฐานราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565) หน้า 438 ลาดับที่ 11
นายอดุลย์ แวโวะ
ปฏิบัติหน้าที่
เทศบาลฯ

สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดมีข้ออภิปราย ซักถาม โปรดยกมือ หากไม่มี ประธานสภาฯ
ก็ จ ะถามมติ ที่ ป ระชุ ม ฯ ว่า เห็ น ชอบอนุ มั ติ โอนเงิน งบประมาณรายจ่ าย ประธานสภา
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก
พร้อ มติ ด ตั้ งถั งหมึ ก (Ink Tank Printer) จานวน 1,700 บาท หน่ วยงาน กองการศึ ก ษา
หรือไม่ ก่อนที่จะลงมติขอให้เลขานุการสภาฯ ได้นับองค์ประชุมตามข้อบังคับการประชุม
สภาฯ ข้อ 76 ก่อน เชิญเลขานุการสภาฯ

นายมาหะมะรอสีดี อุชะมิ
เทศบาลฯ

องค์ประชุมครบ ต่อไปจะขอมติที่ประชุมสภาฯสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดเลขานุการสภา
เห็นชอบอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
เครื่ อ งพิ ม พ์ Multifunction แบบฉี ด หมึ ก พร้ อ มติ ด ตั้ ง ถั ง หมึ ก (Ink Tank Printer) จ านวน
1,700 บาท หน่วยงาน กองการศึกษา(ตามเอกสารที่ 9) โปรดยกมือ สมาชิก สภาเทศบาล
ฯ ท่านใดไม่เห็นชอบอนุมัตโิ อนเงินงบประมาณรายจ่ายฯ ดังกล่าว โปรดยกมือ
/มติที่ประชุม...

-55มติที่ประชุม

-เห็นชอบ
-ไม่เห็นชอบ
-งดออกเสียง

จานวน
จานวน
จานวน

15
1

เสียง
เสียง
เสียง

เป็ น อั น ว่ า ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ เห็ น ชอบอนุ มั ติ โ อนเงิ น งบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. เครื่องพิ มพ์ Multifunction แบบฉีดหมึ ก พร้อมติ ดตั้งถั งหมึก (Ink Tank
Printer) จานวน 1,700 บาท (งานระดับ ก่อนวัยเรีย นและประถมศึก ษา) หน่วยงาน กอง
การศึกษา
นายอดุลย์ แวโวะ
5.10 ญั ต ติ เพื่ อพิ จารณาขออนุมั ติแก้ ไขเปลี่ย นแปลงคาชี้แจงประธานสภาฯ ปฏิบัติ
หน้าที่ งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการประธานสภาเทศบาลฯ
ก่ อ สร้า ง
คูระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเบอร์เส้ง 7 หมู่ที่ 1
หน่วยงาน กองช่าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3 ) พ.ศ. 2543 หมวด 4
การโอนและแก้ ไ ขเปลี่ ย นแปลงงบประมาณ ข้ อ 29 การแก้ ไ ขเปลี่ ย นแปลงค าขี้ แ จง
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้างที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
ขอเชิญผูบ้ ริหารฯ ชีแ้ จง
นายเกษมสันต์ สาแม
นายกเทศมนตรีฯ

เรียน ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน
กระผม นายเกษมสันต์ สาแม นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก จะให้
รองศราวุธ อับดุลกอเดร์ ยานยา ได้ชแี้ จง

นายอดุลย์ แวโวะ
ประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่
ประธานสภาเทศบาลฯ

เชิญ นายศราวุธ อับดุลกอเดร์ ยานยา

นายศราวุธ อับดุลกอเดร์ ยานยา เรียน ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ
รองนายกเทศมนตรีฯ
ผูท้ รงเกียรติ ทุกท่าน กระผม นายศราวุธ อับดุลกอเดร์ ยานยา
รองนายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก เนื่องจากมติคณะกรรมการตรวจรับ พัสดุ เรื่อง ขอ
อนุมัติแบบ Shop Drawing และรายการเปรียบเทียบราคางานแก้ไขเปลี่ยนแปลง กองช่าง
มี ค วามประสงค์ ข ออนุ มั ติ แ ก้ ไ ขเปลี่ ย นแปลงค าชี้ แ จงงบประมาณ รายจ่ า ย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการ
ก่อสร้างคูระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเบอร์เส้ง 7 หมูท่ ี่ 1 เพื่อให้ใช้รูปแบบ
รายการที่แก้ไข ดังนี้
/ข้อความจากเดิม...

-56ข้อความจากเดิม “โครงการก่อสร้างคูระบายน้าคอนกรีต เสริมเหล็ก ซอยเบอร์เส้ง 7
หมู่ที่ 1 ตาบลสะเตงนอก อาเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ขนาดท่อ ศก. 0.60 เมตร
ความยาวรวม 600.00 เมตร (ตามแบบแปลนของเทศบาล) ตั้ ง จ่ า ยจากเงิน รายได้
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 98 ข้อ 4.2”
แก้ไขเป็นข้อความ “โครงการก่อสร้างคูระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเบอร์เส้ง 7
หมู่ที่ 1 ตาบลสะเตงนอก อาเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ขนาดท่อ ศก. 0.60 เมตร
ความยาวรวม 606.00 เมตร (ตามแบบแปลนของเทศบาล) ตั้ งจ่ ายจากเงิน รายได้
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 98 ข้อ 4.2”
นายอดุลย์ แวโวะ
ปฏิบัติหน้าที่
เทศบาลฯ

สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดมีข้ออภิปราย ซักถาม โปรดยกมือ หากไม่มี ประธานสภาฯ
ก็จะถามมติที่ป ระชุมฯ ว่า เห็นชอบอนุมัติ ให้แก้ไขเปลี่ย นแปลงคาชี้แจง ประธานสภา
งบประมารายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการก่อสร้างคู
ระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเบอร์เส้ง 7 หมู่ที่ 1 หน่วยงาน กองช่าง หรือไม่ ก่อนที่
จะลงมติขอให้เลขานุการสภาฯ ได้นับองค์ประชุมตามข้อบังคับการประชุมสภาฯ ข้อ 76
ก่อน เชิญเลขานุการสภาฯ

นายมาหะมะรอสีดี อุชะมิ
เทศบาลฯ

องค์ประชุมครบ ต่อไปจะขอมติที่ประชุมสภาฯสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดเลขานุการสภา
เห็นชอบอนุมัตใิ ห้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชีแ้ จงงบประมาณรายจ่าย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการก่อสร้างคูระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเบอร์เส้ง
7 หมู่ ที่ 1 หน่ วยงาน กองช่าง(ตามเอกสารที่ 10) โปรดยกมือ สมาชิก สภาเทศบาลฯ
ท่านใดไม่เห็น ชอบอนุมั ติ ให้ แก้ ไขเปลี่ย นแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายฯ ดังกล่ าว
โปรดยกมือ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ
งดออกเสียง

จานวน
จานวน
จานวน

15
1

เสียง
เสียง
เสียง

เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัตใิ ห้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณ
รายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการก่อสร้างคูระบายน้าคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยเบอร์เส้ง 7 หมู่ที่ 1 หน่วยงาน กองช่าง
นายอดุลย์ แวโวะ
เชิญ นายกเทศมนตรี
รองประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่
ประธานสภาเทศบาลฯ
/นายเกษมสันต์ สาแม…

-57นายเกษมสันต์ สาแม
นายกเทศมนตรีฯ

เรียน ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน
กระผม นายเกษมสันต์ สาแม นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก จะให้
รองศราวุธ อับดุลกอเดร์ ยานยา ได้นาเสนอญัตติด้วยวาจา แทน

นายอดุลย์ แวโวะ
ประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่
ประธานสภาเทศบาลฯ

เชิญ นายศราวุธ อับดุลกอเดร์ ยานยา

นายศราวุธ อับดุลกอเดร์ ยานยา เรียน ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ
รองนายกเทศมนตรีฯ
ผูท้ รงเกียรติ ทุกท่าน กระผม นายศราวุธ อับดุลกอเดร์ ยานยา
รองนายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก ขอเสนอญัตติดว้ ยวาจา อาศัยข้อบังคับ
สภาฯ ข้อ 37 (1) และ ข้อ 38 วรรค 5 (6) ชื่อญั ตติ ขอแก้ไขมติที่ป ระชุมสภาเทศบาล
สมัย สามัญ ประจาปี พ.ศ. 2562 สมัย ที่ 2 (ครั้งที่ 1) เมื่อวันที่ 24 มิถุ น ายน 2562
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง ญัตติเสนอใหม่ รายการ ที่ 5.1.6
นายอดุลย์ แวโวะ
ประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่
ประธานสภาเทศบาลฯ

ต้องให้ประธานสภาฯ อนุญาตก่อนครับถึงจะเสนอญัตติได้

นายศราวุธ อับดุลกอเดร์ ยานยา เรียน ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ
รองนายกเทศมนตรีฯ
ผูท้ รงเกียรติ ทุกท่าน กระผม นายศราวุธ อับดุลกอเดร์ ยานยา
รองนายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก ต้องขออภัยที่ขา้ มขั้นตอนครับ
นายอดุลย์ แวโวะ
ประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่
ประธานสภาเทศบาลฯ
นายมาหะมะรอสีดี อุชะมิ
เทศบาลฯ

ครับผมได้วนิ ิจฉัยแล้ว อนุญาตให้เพิ่มญัตติที่เสนอด้วยวาจา ญัตติที่ 5.11
เชิญ เลขานุการสภาฯ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น เลขานุการสภา
พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 หมวดที่ 3 ญัตติ ข้อ 37
ญัตติ มี 2 อย่าง (1) ญัตติเกี่ยวกับกิจการสภาท้องถิ่น เข้าในข้อ (1)
ในข้อ 38 วรรค 1 ญัตติทั้งหลายต้องทาเป็นหนังสือยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่นล่วงหน้า
ก่อนวันประชุมไม่นอ้ ยกว่าห้าวัน และมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองอย่างน้อย 2 คน แต่หาก
สมาชิกสภาท้องถิ่นนั้น มีสมาชิกสภาท้องถิ่นเหลืออยู่น้อยกว่า 8 คน ให้มีสมาชิกสภา
ท้องถิ่นรับรอง 1 คน เว้นแต่ กฎหมายหรือระเบียบนีก้ าหนดวิธีการเสนอญัตติไว้เป็นอย่าง
อื่น
วรรค 2 การเสนอญัตติอนุโลมให้ใช้แบบเสนอญัตติตามท้ายระเบียบนี้
/วรรค 3 ญัตติร่างข้อบัญญัติ...

-58วรรค 3 ญัตติร่างข้อบัญญัติเกี่ยวกับการเงินจะเสนอได้ตอ่ เมื่อมีคารับรองจากผู้บริหาร
ท้องถิ่น
วรรค 4 ญัตติที่ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีการรับรอง ตามวรรค 1 วรรค 5
ญัตติ ดังต่อไปนี้ หากจะเสนอด้วยวาจาในที่ประชุมสภาท้องถิ่นได้ โดยให้นาความตามข้อ
39 มาใช้บังคับโดยอนุโลม
(1) ขอให้รับรองรายงานการประชุม
(2) ขอให้รับรองรายงานอื่น ๆ ของคณะกรรมการต่าง ๆ ทีส่ ภาท้องถิ่นตั้งขึ้น
(3) ขอปรึกษา หรือขอให้พิจารณาเป็นเรื่องด่วน
(4) ขอให้พิจารณาร่างข้อบัญญัติตามวาระรวดเดียว ตามข้อ 45
(5) ญัตติตามข้อ 41
(6) ญัตติที่ประธานในที่ประชุมเห็นควรอนุมัติ
ซึ่งเมื่อสักครู่น้ี ท่านประธานได้อนุมัติให้เสนอญัตติดว้ ยวาจาไปแล้ว ตาม (6)
ข้อ 38 แล้ว เนื่องจากว่ามติที่ประชุมสภาฯ นั้น จะแก้ไขได้ ก็ด้วยมติที่ประชุมสภาฯ
ขอบคุณครับ
นายอดุลย์ แวโวะ
ปฏิบัติหน้าที่
เทศบาลฯ

ญัตติที่ 5.11 ขอแก้ไขมติท่ปี ระชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ ประจาปี ประธานสภาฯ
พ.ศ. 2562 สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 1) เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2562 ประธานสภา
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง ญัตติเสนอใหม่ รายการที่ 5.1.6 โครงการ
ก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนหลังอนามัย หมูท่ ี่ 9

นายเกษมสันต์ สาแม
นายกเทศมนตรีฯ

เรียน ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน
กระผม นายเกษมสันต์ สาแม นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก จะให้
รองศราวุธ อับดุลกอเดร์ ยานยา ได้ชแี้ จง แทน

นายอดุลย์ แวโวะ
ประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่
ประธานสภาเทศบาลฯ

เชิญ นายศราวุธ อับดุลกอเดร์ ยานยา

นายศราวุธ อับดุลกอเดร์ ยานยา เรียน ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ
รองนายกเทศมนตรีฯ
ผูท้ รงเกียรติ ทุกท่าน กระผม นายศราวุธ อับดุลกอเดร์ ยานยา
รองนายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก ญั ตติเสนอด้วยวาจา ตามเอกสารที่ส่งให้เพิ่มเติม
เนื่องจากมติที่ประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ ประจาปี พ.ศ.
2562 สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 1) เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2562 ระเบียบวาระที่ 5
เรื่อง
ญัตติเสนอใหม่ รายการ ที่ 5.1.6 โครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต ถนน
หลังอนามัย หมู่ที่ 9 ซึ่งมติเดิมที่อนุมัตยิ ังขาดความหนา
/เพื่อให้โครงการดาเนินการ...

-59เพื่อให้โครงการดาเนินการได้ จึงขออนุมัติแก้ไขมติที่ประชุมเดิม ดังนี้
มติท่ีประชุมเดิม “อนุมัติเห็นชอบให้จ่ายเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต ถนนหลังอนามัย หมูท่ ี่ 9 ขนาดความกว้าง
5.00 เมตร ยาว 1,309.00 เมตร พื้นที่ไม่นอ้ ยกว่า 6,545.00 ตารางเมตร
(ตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 จานวนเงิน
3,305,225.00 บาท
มติท่ีประชุมที่ขอแก้ไข “อนุมัติเห็นชอบให้จ่ายเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนพาราแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนหลังอนามัย หมู่ที่ 9 ขนาดความกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,309.00
เมตร หนา 0.04 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,545.00 ตารางเมตร (ตามแผนพัฒ นาสี่ปี
พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 จานวนเงิน 3,305,225.00 บาท ขอให้สมาชิก
สภาเทศบาลฯ ช่วยกันพิจารณาด้วยครับ
นายอดุลย์ แวโวะ
ประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่
ประธานสภาเทศบาลฯ

สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีข้ออภิปราย โปรดยกมือ
เชิญ นายอับดุลนาเซร์ ฮะ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1

นายอับดุลนาเซร์ ฮะ
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ 1

เรี ย น ท่ า นประธานสภาฯ คณะผู้ บ ริ ห ารฯ และสมาชิ ก สภาฯ
ผู้ ท รงเกี ย รติ ทุ ก ท่ า น กระผม นายอับดุลนาเซร์ ฮะ สมาชิกสภา
เทศบาลฯ เขตที่ 1 ผมมี ข้ อ สั ง เกต และด้ ว ยความไม่ รู้ อยากให้
ผู้ บ ริ ห ารฯ หรื อ ท่ า นผู้ รู้ ก ฎหมายได้ ชี้ แ จงให้ ผ มได้ ท ราบ ดั ง ต่ อ ไปนี้
การที่ เ ราเสนอญั ต ติ นี้ เป็ น การจ่ า ยขาดเงิ น สะสม แต่ ค ณะผู้ บ ริ ห ารฯ ได้
เสนอมาตั้ ง แต่ วั น ที่ 24 มิ ถุ น ายน 2562 มาขณะนี้ ก็ วั น ที่ 27 กุ ม ภาพั น ธ์
2563 ตามที่ ผ มเข้ า ใจว่ า การจ่ า ยขาดเงิ น สะสมต้ อ งเป็ น โครงการเร่ ง ด่ ว น และ
ก็ เ ป็ น ความเดื อ ดร้ อ นของประชาชน แต่ ถ้ า ว่ า มั น เป็ น นี้ เราจะสรุ ป ได้ ว่ า เป็ น
โครงการเร่ ง ด่ ว นหรื อ ไม่ เพราะว่ า มั น ผ่ า นมาหลายเ ดื อ น ไม่ ใ ช่ ว่ า ผมไม่ อ นุ มั ติ
นะครั บ แค่ ผ มอยากรู้ ข้ อ กฎหมาย แต่ ถ้ า หากเราอนุ มั ติ ผ่ า นสภาฯไปแล้ ว ในวั น นี้
แต่ ถ้ า เกิ ด ว่ า ผิ ด กฎหมายใครจะรั บ ผิ ด ชอบ ผมเชื่ อ ว่ า คณะผู้ บ ริ ห ารฯ จะต้ อ ง
ชี้ แ จงให้ ไ ด้ รั บ ทราบในข้ อ นี้ ด้ ว ยนะครั บ ด้ ว ยความไม่ รู้ ผ่ า นไป 5 -6 เดื อ นแล้ ว
มั น ผ่ า นเป็ น ปี ง บประมาณใหม่ แ ล้ ว อยากทราบตรงนี้ ขอบคุ ณ ครั บ
/นายอดุลย์ แวโวะ...

-60นายอดุลย์ แวโวะ
เชิญ ผู้บริหารฯ
รองประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่
ประธานสภาเทศบาลฯ
นายเกษมสันต์ สาแม
นายกเทศมนตรีฯ

เรียน ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน
กระผม นายเกษมสันต์ สาแม นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก จะให้
ปลัดฯ ได้ชีแ้ จง

นายอดุลย์ แวโวะ
ประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่
ประธานสภาเทศบาลฯ

เชิญ ปลัดเทศบาลฯ

นายมาหะมะรอสีดี อุชะมิ
ปลัด/เลขานุการสภาเทศบาลฯ

โครงการนี้ เป็นโครงการของรัฐบาล ในเรื่องการแก้ไขปัญหายางพารา เป็น
ถนนยางพาราผสมยางมะตอยครั บ ซึ่ ง เราได้ นาเสนอสภาฯอนุ มั ติ
หลายโครงการ แต่ ส ภาอนุ มั ติ เ พี ย ง 1 โครงการ คือ โครงการนี้งบประมาณจ่ายขาด
เงินสะสมที่สภาฯอนุมัตแิ ล้ว ให้มผี ลบังคับ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิก
จ่ายเงินฯ ให้ใช้ได้อกี 1 ปีถัดไป ปีน้ีปี 2563 คาถามที่ถามว่าทาไมล่าช้า ขอเรียนว่า เรา
กาลังล้างโครงการตามเทศบัญญัติฯ ปี 2561 และปี 2562 อย่างเร่งด่วนเพื่อที่จะไม่ให้ค้าง
ส่วนจ่ายขาดเงินสะสมนี้ เมื่อวานนี้ ทางกองช่าง ได้คานวณราคาแล้ว ถ้าใช้ความหนา 5
เซนติเมตร งบประมาณจะไม่เพียงพอ ต้องลดความหนาให้เหลือ 4 เซนติเมตร ซึ่งจะให้
ผอ.ช่าง ได้ชีแ้ จง

นายอดุลย์ แวโวะ
รองประธานสภาฯปฏิบัติหน้าที่
ประธานสภาเทศบาลฯ

เชิญ ฝ่ายกองช่าง ครับ

นายสสิกร ยีเส็น
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนฯ
รก.ผูอ้ านวยการกองช่าง

เรียน ประธานสภาเทศบาลฯ คณะผูบ้ ริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทีเ่ คารพ
กระผม นายสสิกร ยีเส็น หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง รักษาการ
ผูอ้ านวยการกองช่าง ตามโครงการในส่วนของโครงการ ปี 2561 ปี 2562
ก็ได้ดาเนินการไปแล้วเสร็จ ตอนนี้ ทาโครงการจ่ายขาดเงินสะสม พอมานั่งทาราคา
ปรากฏว่า โครงการนี้ ถ้าคิดตามปกติ โครงการถนนลาดยางที่เราจะทา ความหนาอยู่ที่ 5
เซนติเมตร พอลองทาประมาณการงบประมาณออกมา โครงการนี้มันมีปัญหา คือว่า มันมี
ช่วงหนึ่งที่เป็นคอนกรีต ถ้าเป็นการลาดยางปกติ งบประมาณก็จะน้อยกว่านี้ แต่ทีน้ีต้องมี
การรื้อถนนคอนกรีตออกจากของเดิมด้วย และช่วงที่มันเป็นถนนคอนกรีตมันจะต่านิดหนึ่ง
เพราะปกติเส้นนั้นมันจะน้าท่วม ถ้าช่วงฤดูน้าหลาก ช่วงนัน้ จะท่วม

/ก่อนเลย เพราะ...

-61ก่อนเลย เพราะเป็นทางผ่านของน้า แต่ว่าด้วยงบประมาณที่เรามี คือยังไงก็ต้องยกให้สูง
แต่ถ้าจะยกให้พ้นน้าเลยมันทาไม่ได้ ก็จะยกให้สูงจากเดิมประมาณ 20 เซนติเมตร พอเรา
ประมาณการออกมางบประมาณมันเกินไป ประมาณ 3 ล้านแปด เกินจากที่เราของบจาก
สภาฯ ประมาณ 3,3 แสนกว่าบาท ก็เลยปรึกษากับทางคณะผู้บริหารฯ ก็คือ รูปแบบการ
ทาตัวพืน้ ทางอย่างอื่นทาเหมือนเดิมหมด แต่ขอลดความหนาผิวแอสฟัทล์ ลงจากเดิม 5
เซนติเมตร เป็น 4 เซนติเมตร ถ้าโดยตามมาตรฐาน เพราะว่าถนนในหมูบ่ ้านเรามันรับ
น้าหนักได้ไม่เกิน 10 ตัน มันคนละมาตรฐานกันกับทางหลวงซึ่งเป็นรถใหญ่ ความหนาก็
ต้องได้ตามที่เขากาหนด แต่ในส่วนของเราถนน ถ้าตามระเบียบนี้ มันเป็นถนนทางหลวง
ท้องถิ่น เป็นถนนภายในหมู่บ้าน รถใหญ่วิ่งไม่มาก ความหนา 4 เซนติเมตร สามารถตั้งรับ
ได้ ขอบคุณครับ
นายอดุลย์ แวโวะ
เชิญ นางอุมาพร ใจแผ้ว สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 ครับ
รองประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่
ประธานสภาเทศบาลฯ
นางอุมาพร ใจแผ้ว
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2

เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ
ผูท้ รงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางอุมาพร ใจแผ้ว สมาชิกสภาเทศบาลฯ
เขต 2 อยากจะขึ้นมาบอกกล่าวกับท่านสมาชิกให้ทราบเพราะว่า โครงการก่อสร้างถนน
พาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนหลังอนามัย หมู่ที่ 9 ดิฉันก็ได้สอบถามในกระทู้ มันเป็น
หนังสือสั่งการของอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่สั่งการลงมาให้ใน
เรื่องกระตุ้นปัญหายางพาราที่ตกต่า และได้เข้าสภาฯ ถึง 2 ครั้ง จานวน 6 โครงการ ครั้ง
แรกไม่ ผ่ า น เมื่ อ วั น ที่ 26 กุ ม ภาพั น ธ์ 2562 ครั้ ง ที่ 2 มาเข้ า อี ก ครั้ ง เมื่ อ วั น ที่ 24
มิถุนายน 2562 ผ่านแค่ 1 โครงการ คือโครงการ นี้ ส่วนข้อกฎหมายอยู่ในข้อที่ 89 เรื่อง
การจ่ายขาดเงินสะสม ตามระเบียบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่ ใ ช้ จ่ า ยขาดเงิน สะสมได้ เมื่ อ ได้ รั บ การอนุ มั ติ จ ากสภาท้ อ งถิ่ น ซึ่ งมี เงื่อ นไข ใน(4) ให้ มี
ระยะเวลาไม่ เกิ น หนึ่ งปี ดิ ฉั น แค่ ม าชี้แ จงให้ ส มาชิ ก สภาฯทุ ก ท่ า นได้ ท ราบ เป็ น ไปตามนี้
ขอบคุณค่ะ

นายอดุลย์ แวโวะ
สมาชิ ก สภาเทศบาลฯ ท่ า นใดมี ข้ อ อภิ ป ราย ซั ก ถาม โปรดยกมื อ หากไม่ มี รอง
ประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่
ก็จะถามมติที่ประชุมฯ ว่า เห็นชอบอนุมัติให้แก้ไขมติที่ประชุมสภาเทศบาล ประธานสภา
เทศบาลฯ
สมัยสามัญ ประจาปี พ.ศ. 2562 สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 1) เมื่อวันที่ 24
มิถุ นายน 2562 ระเบีย บวาระที่ 5 เรื่อง ญั ตติเสนอใหม่ รายการ ที่ 5.1.6 โครงการ
ก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต ถนนหลังอนามัย หมูท่ ี่ 9

/หรือไม่ ก่อนที่จะ...

-62หรือไม่ ก่อนที่จะลงมติขอให้เลขานุการสภาฯ ได้นับองค์ประชุมตามข้อบังคับการประชุม
สภาฯ ข้อ 76 ก่อน เชิญเลขานุการสภาฯ
นายมาหะมะรอสีดี อุชะมิ
องค์ประชุมครบ ต่อไปจะขอมติที่ประชุมสภาฯสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดเลขานุการสภา
เทศบาลฯ
เห็นชอบอนุมัตใิ ห้แก้ไขมติที่ประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ ประจาปี พ.ศ.
2562 สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 1) เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2562 ระเบียบวาระ ที่ 5 เรื่อง
ญัตติเสนอใหม่ รายการ ที่ 5.1.6 โครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน
หลังอนามัย หมู่ที่ 9 โปรดยกมือ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด ไม่เห็นชอบอนุมัติให้แก้ไข
มติที่ประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ ประจาปี พ.ศ. 2562 สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 1) เมื่อวันที่
24 มิถุนายน 2562 ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง ญัตติเสนอใหม่ รายการ ที่ 5.1.6 ดังกล่าว
โปรดยกมือ
มติที่ประชุม

-เห็นชอบ
-ไม่เห็นชอบ
-งดออกเสียง

จานวน
จานวน
จานวน

15
1

เสียง
เสียง
เสียง

เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติให้แก้ไขมติที่ประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ
ประจาปี พ.ศ. 2562 สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 1) เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2562 ระเบียบวาระที่
5 เรื่อง ญัตติเสนอใหม่ รายการที่ 5.1.6
โครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต ถนนหลังอนามัย หมูท่ ี่ 9
ระเบียบวาระที่ 6
นายอดุลย์ แวโวะ
ประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่
ประธานสภาเทศบาลฯ

เรื่อง เรื่องอื่น ๆ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีเรื่อง อื่น ๆ โปรดยกมือ
เชิญ นางอุมาพร ใจแผ้ว สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2

นางอุมาพร ใจแผ้ว
เทศบาล เขตที่ 2

เรี ย น ท่ า นประธานสภาเทศบาลฯ คณะผู้ บ ริ ห ารฯ และสมาชิ ก สมาชิกสภา
สภาเทศบาลฯ ผู้ ท รงเกี ย รติ ทุ ก ท่ า น ดิ ฉั น นางอุมาพร ใจแผ้ว
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 มี เ รื่ อ งเสนอแนะ และร้ อ งเรี ย น ดั ง นี้
1. ปัจจุบัน ตาบลสะเตงนอกของเราเริ่มมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานมากขึ้น กาลังการ
ขยายตัวก็อย่างรวดเร็ว การเพิ่มขึน้ ทาให้เทศบาลเมืองสะเตงนอกฯ รับมือการขยายตัวแทบ
จะไม่ทัน เพราะขาดความพร้อม และขาดด้านงบประมาณที่เราจะมาพัฒนา การขยายตัว
ของตาบลสะเตงนอกเรามองเห็นได้ชัด ไม่ต้องมากเอาจากสามแยกเทศบาลฯ ไปถึงสี่
แยกตือเบาะ ด้านซ้ายมือก็มีการสร้างบ้านจัดสรรขาย ขวามือก็มี เลยหัวสะพานก็ยังมี
ปรากฏว่า เส้น
/นีเ้ ส้นเดียว มีถึง 4 – 5…

-63นี้ เส้นเดียว มีถึง 4 – 5 โครงการ ที่กล่าวนีอ้ ยากจะเสนอว่า ถ้ามองไปข้างใน ถ้าท่านจะ
สังเกต โครงการแต่ละโครงการไม่ได้ทาคูระบายน้า หน้าโครงการของตัวเอง เพื่อช่วยในการ
ระบายน้าในครัวเรือนของเขา เนื่องจากของเราไม่มีคูระบายน้าเชื่อมต่อคูสายใหญ่ ตอนนี้
ดิฉันจึงอยากเสนอให้เทศบาลฯ ว่า ลองให้เจ้าหน้าที่ของกองช่าง ซึ่งรู้วา่ งานล้นมือ ให้ลงไป
หาระดับแนววางท่อคูระบายในแต่ละสาย ที่ออกมาสายใหญ่ อาจจะวางระดับตามเสา
ไฟฟ้าก็ได้ เพื่อให้ผู้รับเหมาก่อสร้างแต่ละหลัง จะได้วางแนวระดับท่อคูระบายน้าตามแนวที่
เราวางไว้ และในแต่ละหลังที่วางท่อ เนื่องจากว่าวางท่ออย่างเดียว มันมีข้าง ๆ มันหล่นไป
ตามรูมันจะอุดตันท่อ อยากให้เทศบาลฯออกเป็นข้อบังคับได้มยั้ ให้มกี ารถมดินเพิ่ม กับ
พร้อมท่อพักเชื่อมต่อคูระบายน้าบ้านแต่ละหลังไว้ จะได้เป็นแนวทางเดียวกัน ข้อดีของที่ดิฉัน
เสนอ คือ ถนนบางที่ไม่มคี ูระบายน้า เพราะเจ้าของโครงการแต่ละโครงการ เจ้าของบ้านแต่
ละหลังต้องทาคูระบายน้าเอง เพื่อลดน้าที่จะไหลลงไปบนถนน ดังนัน้ การสร้างตรงนี้
-ข้อดีอันดับแรก คือช่วยลดน้าบนถนนไม่ให้เกิดปัญหาน้าขัง
-อันดับสอง คูระบายน้าที่เราวางแนวระดับไว้ให้เขาวางต่อท่อ เป็นทอด ๆ ไป ทาให้
ระดับคูระบายน้าไม่เหลื่อมล้ากัน ทาให้คูระบายน้าแตกแยกตามทางที่เราไม่ได้กาหนด และ
เราไม่ตอ้ งเข้าไปควบคุม
-อันดับสาม ลดงบประมาณของเทศบาลฯ เพราะบางที่เราแทบอาจจะไม่ต้องใช้
งบประมาณในการทาคูระบายน้าเลย เนื่องจากโครงการจัดสรรเขาทาให้ เพียงเราแค่วาง
ระบบให้เขาออกมาถนนเส้นใหญ่ เท่านั้น ซึ่งเราแทบจะไม่ต้องใช้งบประมาณเรื่องคูระบาย
น้าเลยบางแห่ง
2. การออกแบบจัดสรรงบประมาณในแต่ละปี เอาง่าย ๆ เพราะว่าถ้าถามสี่แยกคุรุ จนถึงผัง
เมือง 4 และจากผังเมือง 4 ขึน้ ไปอีกจนถึงผังเมือง 4 ซอย 12 ถามทุกท่านว่าเป็นเมืองแล้วยัง
เป็นเมืองแล้วใช่มั้ยค่ะ รถก็เยอะ การค้าขายก็มาก ถนนก็เยอะ ผูค้ นก็จับจ่ายเยอะ มาเทียบ
กับทางสี่แยกตือเบาะ ตรงไปหน้าพาณิชย์ป่ายาง ตรงไปถึงแยก 12 เหรียญ ถามว่าเป็นเมือง
แล้วยัง สาหรับบ้านเรา เพราะเป็นเมือง ผูค้ นของขายก็เต็ม รถราก็เยอะ การจับจ่ายซือ้ ขาย
ก็มมี ากมาย ดังนั้น ดิฉันอยากให้ท่านวางงบประมาณ แบบนี้ การที่ท่านมองว่าตรงนีเ้ ป็น
เมือง ทั้ง ๆ สองเส้นนีห้ ่างกันไม่ถึง 500 เมตร มีความแตกต่างกันด้านสภาพพืน้ ที่ มองไป
ทางเทศบาลนครยะลา ของเขาคูระบายน้าเรียบร้อย ฟุตบาทเรียบร้อย ถนนทุกสายเป็น
คอนกรีตหมด มีคูหมด พอมองมาผ่านมายังบ้านเรา มันเห็นชัด ๆ ว่าของเรายังติดชนบท มี
ถนนบางสายที่ได้รับการพัฒนาเฉพาะติดที่เป็นชุมชนเมือง จึงอยากให้ท่านวางงบประมาณ

/ในเขตพืน้ ที่เศรษฐกิจ...
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ในเขตพืน้ ที่เศรษฐกิจที่ตดิ เมือง ในแต่ละจุดให้ท่านหางบประมาณมาลงให้ตอ่ ยอดเป็นเมือง
ได้มยั้ ตรงนัน้ ยกตัวอย่างซอยประดิษฐ์บารุง เหตุใดถึงเข้าสภาฯ 3 ครั้ง เพราะดิฉันไม่แน่ใจ
ว่าเขาคานวณยังไงว่างบไม่พอ จนปัจจุบันยังไม่แล้วเสร็จ ดิฉันอยากเสนอว่า คือเวลาจัดสรร
งบให้คิดถึงสภาพทางเศรษฐกิจด้วย ผังเมืองด้วย
3. ความเดือดร้อนในถนนผังเมือง 4 ซอย 2 ซึ่งเป็นซอยตัน ของคุณวีรวรรณ คาเจริญ ที่
อยู่บ้านเลขที่ 4 หมู่ที่ 4 ตรงนัน้ ต้องเข้าใจก่อนนะค่ะว่าทาไมเป็น หมู่ที่ 4 แต่เดิมที่ดิฉัน
สอบถามมา ภายหลังมีการขยายตัวกลายเป็น หมู่ที่ 1 จากถนนใหญ่เข้าไปข้างในประมาณ
500 เมตร เป็นของเทศบาลนครยะลา ถัดเข้าไปเป็นของเราแค่ประมาณ 150 เมตร เป็น
ซอยตัน ปรากฏว่า ยังไม่ได้รับการพัฒนา ทั้งถนนคอนกรีต ลาดยางก็ไม่เข้า คูระบายน้าก็ไม่
มี วันก่อนก็ได้มาขอความช่วยเหลือจากท่านรอง ศราวุธ ประสานงาน กับทางกองช่างให้
ช่วยขุดลอก เพราะว่าแค่ฝนตกหนักแค่ 3 ชั่วโมง น้าก็ท่วมเอ่อบ้านเขา 2-3 หลังแล้ว ก็
เลยอยากจะขอให้เทศบาล ช่วยจัดหางบประมาณไปจัดสร้างตรงนี้ให้แล้วเสร็จ เพราะเป็น
ซอยตันไม่ต้องต่อยอดตรงไหนแล้ว ประชากรในซอยนั้นมีอยู่ประมาณ 20 หลัง ถ้าเทียบๆ
แล้วประมาณ 100 คน
4. ปัญหา เรื่อง การชีแ้ นวเขตระหว่างเทศบาลนครยะลา กับเทศบาลเมือง สะเตงนอก ขอ
ยกตัวอย่าง ซอยเจริญราษฎร์ หมู่ 12 ทุกท่านก็คงทราบว่า ชาวบ้านซอยเจริญราษฎร์ตรง
นั้น ได้มกี ารร้องเรียนไม่ว่าจะผ่าน ศอ.บต. ไม่ว่าจะเรื่องราวร้องทุกข์ ทั้งหลายว่า ของเขา
ไม่ได้รับการพัฒนา จากนั้น ได้ทราบว่า ทางท่านรองนายกฯ ได้ทาหนังสือสอบถามไปยัง
เทศบาลนครยะลาแล้ว ปรากฏว่า เทศบาลนครยะลา ก็ยืนยันว่า ส่วนหนึ่งเป็นเขตของ
เทศบาลนครยะลา ในขณะที่ทางเทศบาลนครยะลาได้ดาเนินการก่อสร้างไปแล้วในส่วนที่
เป็นถนนในส่วนของเขา ที่น้ีเหลืออีกส่วนที่เป็นของเรา อยากจะให้ท่านผูบ้ ริหารฯ เข้าไป และ
หางบประมาณไปลง นอกจากซอยเจริญราษฎร์แล้ว ก็ยังมีซอยคุรุมิตร อีกประมาณ 5
หลังคาเรือน ซอยตันข้างใน แล้วยังมีซอยผังเมือง 4 ซอย 2 ที่บอกไปแล้ว ซอยสินทวี 4 หรือ
ซอยหมอนัย ซอยพัฒนาการตรงนี้ เป็นรอยเชื่อมต่อกันระหว่างทางเทศบาลนครยะลา กับ
เทศบาลเมือง สะเตงนอก จึงอยากจะปรึกษาให้ท่านคณะผูบ้ ริหารฯ ลองทาหนังสือไปยัง
เทศบาลนครยะลา กาหนดเขตให้ชัดเจน เวลาเราพัฒนาจะได้ทราบว่า ตรงนั้น เป็นส่วนของ
เขา ตรงนี้ เป็นส่วนของเรา จะได้ไม่ก้ากึ่งให้ชาวบ้านได้ร้องเรียน เหมือนกับแถวซอย
กระท่อมคนบก ก็ยังมีก่ากึ่งกัน ดังนัน้ จึงอยากให้เทศบาลสะเตงนอก หาวิธีการ แนวทาง
กาหนดแนวเขตที่ชัดเจนของเรา เพื่อการพัฒนาต่อไป
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5. การตัง้ สินค้าบนถนน บางสายมีร้านค้าไปตั้งบนถนนล้นออกจากฟุตบาท ลงไปข้างล่าง
จะเห็นว่า หลายสายก็มี ชาวบ้านก็บอกว่า เนื่องจากว่า ห่วงความปลอดภัยเรื่องรถราที่ว่งิ มา
บางสายรถสิบล้อวิ่งมา ดังนั้น ร่มบางชนิดที่ตั้งบนฟุตบาทยื่นไปยังถนน เป็นเหตุผลหนึ่งที่รถ
วิ่งมาแล้วไปเกี่ยวร่ม ทาให้เกิดอุบัติเหตุ ทั้งความเสียหายได้ อยากให้ทางเทศบาลฯ ช่วย
ดาเนินการทาเช่นไรให้เขาเลื่อนร่มเข้าไปข้างใน ในส่วนที่เป็นตลาดนัดก็ไม่วา่ กัน แต่ให้เลื่อน
ร่มสักนิดเพื่อขยายถนน หรือไม่ก็ตั้งแผงกั้นแนวเขต แจ้งว่า ข้างหน้ามีตลาดนัดโปรดใช้
เส้นทางอื่น หรือทาอย่างไรก็ได้เพื่ออานวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ทางสัญจรไปมานะค่ะ
6. เรื่องของขยะ พอดี คุณนภัสสร สิริมังคะโร ท่านเป็นชาวบ้านของ ซอยแปดเต่าทอง ได้
ร้องทุกข์ 2-3 ครั้งแล้ว ในเรื่องถังขยะขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ปากซอย และส่งกลิ่นเหม็น โชยไป
ยังบ้านคนแก่ที่อยู่บ้านหลังแรก ก็เลยเป็นประเด็นปัญหา จึงอยากให้เทศบาลเมืองสะเตง
นอก แก้ไขให้หน่อย ว่าสมควรจะแก้ไขในลักษณะใดบ้าง เพื่อลดความเดือดร้อน ตรงนี้นะค่ะ
7. เป็นเรื่องที่ขอสอบถาม ดิฉันอยากสอบถาม ที่ท่านได้พูดในสภาฯ นีว้ ่า การสร้างคูระบาย
น้าถนนโครงการร่มเกล้า ที่ของบประมาณจากทางหลวงชนบท คืบหน้าไปอย่างไรบ้าง
เพราะว่ามันนานเป็นปีแล้วนะค่ะ ดิฉันจึงอยากจะทราบตรงนั้น
8. เป็นโครงการคูระบายน้า แต่วา่ ถนนหลังอนามัย เมื่อสักครู่ได้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแก้ไข
ไปแล้ว ก็อยากเสนอว่า ถ้าตรงส่วนไหนที่ถนนสายหลังอนามัยที่ เป็นคูระบายน้าที่อุดตัน
เทศบาลฯ พอจะหางบลงท่อก่อนได้มยั้ ก่อนที่ลงยางพารา เพราะมันจะลดความเสียหาย
ของถนนไปด้วย ถนนเส้นหลังอนามัย เมื่อสักครู่ได้ขออนุมัตเิ ปลี่ยนแปลงแก้ไข นั้น มันมี
บางช่วงบางจุดที่ไม่สามารถระบายน้าได้ หางบประมาณไปลงท่อก่อนได้มยั้ ในกรณีน้ี
9. อยากทราบว่า โครงการคูระบายน้าตั้งแต่ สี่แยกไฟแดงร่มเกล้า –รุ่งตะวันตอนนี้ถึงไหน
แล้ว โครงการนี้เพื่อลดปัญหาน้าท่วม
10. ดิฉันอยากทราบว่า งบประมาณไตรมาสแรกของปี พ.ศ. 2563 ได้เข้ามา แล้วหรือยัง ถ้า
เข้ามาแล้วเทศบาลฯจัดสรรงบประมาณลงโครงการใดบ้าง
จากที่ได้เป็นสมาชิกสภาเทศบาลฯ มาแปดปี ดิฉันก็รู้ว่า ทุกท่านคงจะเหนื่อย ก็
พยายามหาแนวทางแก้ไขมาตลอด พยายามให้กาลังใจ ต่อว่าต่อขานบ้างเป็นบางครั้ง หาก
ผิดพลาดประการใดต้องขออภัย ณ ทีน้ดี ้วยนะค่ะ ขอบคุณค่ะ
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นายอดุลย์ แวโวะ
ประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่
ประธานสภาเทศบาลฯ

สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีเรื่อง อื่น ๆ โปรดยกมือ
เชิญ นายปฐม ปันสรณะ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2

นายปฐม ปันสรณะ
เทศบาล เขตที่ 2

เรี ย น ท่ า นประธานสภาเทศบาลฯ คณะผู้ บ ริ ห ารฯ และสมาชิ ก สมาชิกสภา
สภาเทศบาลฯ ผู้ ท รงเกี ย รติ ทุ ก ท่ า น กระผม นายปฐม ปันสรณะ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 กระผมอยากจะถามว่า
เรื่องที่ 1. เมื่ออาทิตย์ที่แล้ว เทศบาลฯได้ ไปศึกษาดูงานที่จังหวัดระนอง ขอโทษครับ ทาไม
ไม่ทาหนังสือแจ้งให้ผมทราบบ้าง เพราะชาวบ้านมาถามผมว่า เขาประชุมเมื่อไหร่ เขาไป
เวลาอะไร ผมไม่รู้เรื่องเลย ขอให้เห็นความสาคัญของผมบ้าง
เรื่องที่ 2. มีผไู้ ปพูด ซึ่งผมไม่รู้วา่ เป็นใคร ไปพูดว่า ผม กับ สท.บัญชา ไม่ให้ความร่วมมือ
ท่านพูดมาได้อย่างไร ท่านข้องใจ ท่านมาหาผมได้เลย บอกจะสับมือผมบ้าง อะไรบ้างว่า ผม
ไม่ช่วยยกมือให้ บ้านผมเลขที่ 9/11 ท่านไปหาได้เลย ไม่ต้องไปเที่ยวบอกผ่านกับชาวบ้านให้
มาระบายกับผมว่า เรื่องมันเป็นมาอย่างไร หลายคนไม่รู้ก็มาลงที่ผม กับท่านบัญชา
เรื่องที่ 3. ซอย 4 ตรีมิตร 2 ขอหินคลุก 1 คันรถ ขอมาเนิ่นนานแล้ว ประมาณ 4 เดือน ไม่
จัดสรรให้สักที ท่านไม่เห็นความสาคัญของผมก็เห็นความสาคัญของชาวบ้านบ้าง ขอให้รีบ
ทาให้นะครับ สมัยหน้าอาจจะไม่เห็นผมแล้วก็ได้ ขออภัยที่บางครั้งบางคราวพูดรุนแรง
เกินไป ขอขอบคุณนะครับ

นายอดุลย์ แวโวะ
ประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่
ประธานสภาเทศบาลฯ

สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีเรื่อง อื่น ๆ โปรดยกมือ
เชิญ จ่าสิบเอก วรดร รอดทุกข์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2

จ่าสิบเอก วรดร รอดทุกข์
เทศบาล เขตที่ 2

เรี ย น ท่ า นประธานสภาเทศบาลฯ คณะผู้ บ ริ ห ารฯ และสมาชิ ก สมาชิกสภา
สภาเทศบาลฯ ผู้ ท รงเกี ย รติ ทุ ก ท่ า น ตลอดจนเจ้ า หน้ า ที่ หั ว หน้ า
กอง หั ว หน้ า ฝ่ า ยที่ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม ในวั น นี้ กระผม จ่าสิบเอก วรดร รอดทุกข์
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 ในฐานะสมาชิ ก สภาเทศบาลฯ แห่ ง นี้ ห ลายครั้ ง ที่
ผ่ า นมาผม ไม่ ค่ อ ยได้ พู ด หรอกครั บ เพราะว่ า ดู ก ารทางานของฝ่ า ยบริ ห ารฯ
วันนีม้ ันครบครับทั้ง ฝ่ายบริหารฯข้าราชการประจา และฝ่ายสมาชิกสภาฯ ฝ่ายบริหารฯ
ข้าราชการประจา ผมรู้ว่าร่าเรียนมา มีความรูค้ วามสามารถ ในด้านเอกสาร ในด้าน
กฎหมาย ฝ่ายพวกกระผม และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ก็มาจากพี่น้องประชาชนในตาบลสะ
เตงนอก เลือกมา ได้คลุกคลี ได้รู้ขอ้ มูล รูป้ ัญหา รูค้ วามสุขทุกข์ของพี่น้องประชาชนในพืน้ ที่
/สมาชิกสภาฯ ก็ได้...
-67สมาชิกสภาฯ ก็ได้มาส่งต่อในสภาฯแห่งนี้ เพื่อมาร่วมกันแก้ปัญหาหลายส่วน ผมจะพูดใน
เรื่องสาธารณูปโภค ความเดือดร้อน เรื่อง ไฟฟ้า เรื่อง ขยะ เรื่องน้า เรื่อง คูระบายน้า เมื่อ
สักครู่ได้ปรึกษากับท่านสมาชิกฯ ว่าปีน้ีปีที่แปด เราอยู่กัน 2 สมัยแล้วนะ แปดปีผ่านไปอย่าง

รวดเร็ว โอกาสข้างหน้าปีหน้าไม่รู้จะเลือกตั้งหรือไม่เลือกตั้ง ไม่รู้ว่า ทุกท่านจะเลือกตั้งเข้า
มาหรือไม่ ขณะที่ยังอยู่ เจ็ดปีกว่า ๆ ยังอีกหนึ่งเดือน ถามว่าที่ผา่ นมาการบริหารฯของ
เทศบาลฯ ดีหรือไม่ ดีครับ แต่ยังไม่ตอบโจทย์ให้กับพี่นอ้ งประชาชนทั้งตาบล ไม่ทราบว่ามัน
ไม่มงี บประมาณ หรืองบประมาณมีแต่ฝา่ ยผูป้ ฏิบัติกาลังใส่เกียร์วา่ ง รู้สกึ ว่าไปคลุกคลีกับพี่
น้องประชาชน ในพืน้ ที่ ในเขตของตัวเอง และเขตใกล้เคียง บ่นใส่พูดใส่ มาเรื่องนี่นั่น
ยกตัวอย่าง
1. เรื่อง ไฟฟ้า พี่นอ้ งประชาชนพูดมาว่า เขียนคาร้องมาหลายครั้งแล้วก็ไม่ได้ โทรมาแล้วก็
อีกก็ยังไม่ได้ ไม่ทราบว่าติดขัดตรงไหน พูดใส่มากับผม ผมไม่รู้จะตอบอย่างไง หนึ่ง สอง
สัปดาห์ผ่านไป ๆ แค่แก้ปัญหาไฟฟ้าช่วงสัน้ ๆ ชาวบ้านบอกว่า ขนาดไฟฟ้าหลอดเดียว ยังไม่
มีสารองไว้ นี่หรือเทศบาลเมือง สะเตงนอก อยากเสนอต่อสภาฯ แห่งนีว้ ่า หลังจากนี้ตอ่ ไป
เราจะมอบของขวัญปีใหม่ให้กับชาวสะเตงนอก ปี 2563 ขออนุญาตเสนอว่า อุปกรณ์ไฟฟ้า
ต่าง ๆ ขอให้จัดซือ้ มาไว้สว่ นหนึ่งที่จาเป็น ได้หรือไม่ เพราะเจ้าหน้าที่ไม่สามารถรู้ได้ว่า หมู่
ไหน ที่ไหนมันจะขัดข้องเมื่อใด เพื่อเราจะได้แก้ปัญหาได้เล็ก ๆ น้อย ๆ เป็นการด่วน
2. เรื่อง ถนน ที่ทาถนนก็ไม่สร้างปัญหาที แต่ที่เป็นหลุมเป็นบ่อหลายซอย พอชาวบ้าน
ร้องเรียนมาครั้งหนึ่งก็ไปถมครั้งหนึ่งไปใส่ทีหนึ่ง อยู่มาพอฝนตกมันก็หลุด ๆ ๆ ชาวบ้าน
ร้องเรียนก็ไปทา ทาแล้วทาอีก มันไม่ได้เป็นการแก้ไขที่ยั่งยืนและเป็นรูปธรรม ผมใคร่เสนอ
ว่า ถ้าทางเทศบาลฯ เจ้าหน้าที่ มีน้อย ผมขอเสนอว่า ให้จ้างผูร้ ับเหมาได้มยั้ ครับ ทาให้ยั่งยืน
ไปเลย ไม่ตอ้ งแก้แล้วแก้อีก ที่ผ่านมา เป็นการใช้งบประมาณแก้ไขปัญหาเฉพาะกิจ หรือ
อย่างไรก็ไม่ทราบได้ ก็เสนอว่า จ้างเลย จ้างผู้รับเหมาว่า ตรงนัน้ ไม่ดีนะ ตรงนี้ไม่ดีนะ แก้
ยั่งยืน ยกตัวอย่างซอยปะจูรง ถ้าไปจากนี้ ซอยจิตรภักดีเลีย้ วขวา ออกไปถนนผังเมือง 4
ตรงนั้นร้องเรียนผมมาหลายต่อหลายครั้งแล้ว แถวบ้านผมเอง ผมก็เก็บไว้ ๆ ค่อยมาส่งต่อ
สภาฯแห่งนี้ น้องพี่ไปดูแล้วเขามาใส่แล้วน้อง แต่พอผ่านมา ฝนตกก็หลุด เป็นหลุมเป็นบ่ออีก
แล้ว ขอเสนอต่อสภาฯ แห่งนี้ ว่าได้มั้ย แก้ไขปัญหาให้ยั่งยืนเป็นรูปธรรมหน่อยนึง รอยอก
หัวโค้ง ซึ่งท่านนายกฯ ก็เคยผ่าน ท่านรองนายกฯ ก็เคยผ่าน ตามที่หลายท่าน เคยผ่าน แล้ว
สัญจรเยอะมาก คือ ตัดให้ดีแล้วใส่ปูนซีเมนต์เข้าไป เพราะตรงนัน้ น้ามันแฉะ
/ใส่แล้วก็หลุดอีก…
-68ใส่แล้วก็หลุดอีก พอฝนตกเป็นหลุมเป็นบ่ออีก สงสารคนที่สัญจรไปมา ถ้าแก้ปัญหายั่งยืน
โดยใช้เป็นซีเมนต์ งบประมาณก็คงไม่เยอะเท่าไร
3. ตอนที่เขาไปศึกษาดูงานกันผมก็มีภารกิจ ร้องมาจากซอยมิตรภาพ เขตที่1 ผมก็ไปดู ซอย
นั้น เป็นมิตรภาพ ซอย 5 และอีกซอยก็เป็นหมูบ่ ้าน บอกว่า น้าท่วม ผมไปก็ช่วงหน้าแล้ง
เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา ผมคิดว่า น้าไม่น่าจะท่วม เพราะไม่มีแอ่งน้า พอสุดท้ายฝนตกน้าก็ไหล
ฝ่าถนนท่วมล้นเป็นแอ่งน้า แนวคิดของผม เดือดร้อนชาวบ้านที่อยู่กันหลายคน ช่วย
แก้ปัญหาหน่อยนึง ที่มันท่วมหรือล้น มันมีหมูบ่ ้านจัดสรรอยู่ประมาณ 10 กว่าหลัง เข้าไปดู
แล้วเทศบาลสะเตงนอก ไปวางท่อไว้ เอาท่อไปวางอยู่ก็ยังไม่ทาอะไร ทุกวันนีท้ ่อยังกองอยู่

ผมก็ถามชาวบ้านว่าไปวางไว้ เพื่ออะไร ใครมาวางไว้ เขาบอกว่าเทศบาลสะเตงนอก เอามา
วางไว้ ถ้าเป็นไปได้ลงไปพืน้ ที่จริงไปดู ไปแก้ปัญหาให้เขา ก็ไม่ยากท่อมีอยู่แล้ว เอารถเข้าไป
วางท่อให้น้ามันไหลระบายไปทางไหนให้เร่งด่วน ตรงนั้นมันเป็นน้าฝน ชาวบ้านก็ก่อซีเมนต์
กั้นไว้ไม่ให้น้าทะลักเข้าบ้าน ผมก็ขออนุญาต เขต 1 ด้วยนะครับชาวบ้านเขาร้องเรียน ผมก็
จาเป็นต้องอาสาไป เพราะเราเป็นสมาชิกสภาฯ ไม่จาเป็นว่า เขตใด ไปเจอตรงไหนร้องเรียน
มา ที่ผมพูดมาทั้งหมดนีค้ าดหวังว่า ปี 2563 เหลืออีก 10 เดือน เราน่ามอบสิ่งต่าง ๆ เป็น
ของขวัญให้ชาวสะเตงนอก ให้ไฟสว่าง ทางสะดวก นาไหลดี นั่นคือหน้าที่ของฝ่ายบริหารฯ
และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ขอบคุณมากครับ
นายอดุลย์ แวโวะ
ประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่
ประธานสภาเทศบาลฯ

สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีเรื่อง อื่น ๆ โปรดยกมือ
เชิญ นายอิทธินันท์ สาเฮาะ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 3

นายอิทธินันท์ สาเฮาะ
เทศบาล เขตที่ 3

เรี ย น ท่ า นประธานสภาเทศบาลฯ คณะผู้ บ ริ ห ารฯ และสมาชิ ก สมาชิกสภา
สภาเทศบาลฯ ผู้ ท รงเกี ย รติ ทุ ก ท่ า น กระผม นายอิทธินันท์ สาเฮาะ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 ผมขอเวลาสั ก เล็ ก น้ อ ย เพิ่ ง รู้ จ าก จ.ส.อ.วรดร ว่ า
มั น เข้ า แปดปี แ ล้ ว เมื่ อ สั ก ครู่ มี ก ารกาหนดสมั ย ประชุ ม สภาฯ 1 กุ ม ภาพั น ธ์ – 2
มี น าคม 2564 แสดงว่ า เราน่ า จะไปต่ อ ถึ ง สิ บ ปี ผมเ องต้ อ งขอขอบคุ ณ คณะ
ผู้ บ ริ ห ารฯ แลเจ้ า หน้ า ที่ ทุ ก ท่ า น ที่ได้ให้ความสะดวกในเรื่องของถนนหนทาง และคู
คลอง ทั้งหลาย ในส่วนของ เขต 3 ประเด็นหลัก ๆ ก็จะถามต่อ คือ
1. เรื่อง ประปาหมู่บ้าน ได้ดาเนินการไปถึงไหนแล้ว อยู่ในขั้นตอนไหนแล้ว ณ ขณะนี้ ครับ
ผม
/2. เรื่อง ยาเสพติด…
-692. เรื่อง ยาเสพติด ขอกล่าวถึงส่วนของหมู่ 13 แล้วกัน ปัญหาที่มันหนักตอนนีก้ ็เป็น เรื่อง
ยาเสพติด ก่อนหน้านี้ผมเคยพูดครั้งหนึ่งแล้วว่า วิธีการแก้ไขของยาเสพติดเราจะแก้ไข
อย่างไร เพราะตอนนี้มัน ลามไปถึงเยาวชนตัวเล็กเด็กที่ช่วยกันขาย คือขายเหมือนผัก
เหมือนปลา ง่าย ๆ ขายเหมือน ขายลูกอม ขายไม่เกรงใจใคร ผมจะไปทาอะไรก็ไม่ได้ เพราะ
ไม่ใช่ลูกหลาน ญาติตัวเองยังทาอะไรไม่ได้ จะไปอะไรมากมายก็ไม่ได้ อยากให้เทศบาลฯ
กาหนดมาตรการ ในส่วนของฝ่ายปกครอง จะบังคับ จะแก้ไขกันยังไง ในเรื่องของยาเสพติด
มันมากจริง ๆ เอาแค่หมู่ 13 พอ ไม่ต้องไปหมู่อ่นื ซึ่งหมู่อื่นก็อาจจะมี หลัง ๆ นี่เห็นอยู่ทุกวัน
บางทีเด็กอายุไม่ถึง 10 ปี ขับมอเตอร์ไซค์ ไปส่งยาแล้วเราไม่สามารถทีจะทาอะไรได้เลย มัน
ยังไงอยู่ แนวทางแก้ปัญหามันก็มีที่จริง อาจจะเป็นการสร้างอาชีพ อาจจะเป็นการไปจับแล้ว
เข้าฝึกอบรมอะไรก็ว่าไป
3. เรื่อง สัตว์เลีย้ ง ผมเคยพูดแล้วครัง้ หนึ่ง บางที ยกตัวอย่าง หมู่ 13 แล้วกันไม่เอาหมูอ่ ื่น
บางทีสายไปวัดหัวควน สายนั้น ถนนมันแคบ บางที่รถมาด้วยความเร็วเหยียบ 200 วัวอยู่

บนถนนไม่ทันเบรคหรอกครับ ถ้าจาไม่ผดิ อาทิตย์ที่แล้ว แถวโซนนิบงบารู รู้สกึ ว่าจะเหยียบ
ไป 5 ตัว เรื่องของประมาทอยากจะฝากไปทางเทศบาลฯว่า กฎ ข้อบังคับ ในฐานะที่เราเป็น
เทศบาลเมือง จานวนสัตว์เลีย้ งทั้งหลาย กลางคืนยังไง กลางวันยังไง ช่วยไหนที่จะขึน้ ป้าย
ขอให้ขนึ้ ป้าย ว่าช่วงนี้มสี ัตว์เลี้ยงนะ รถห้ามวิ่งไมล์เท่านี้นะ อยากให้บังคับตรงนั้น ขอบคุณ
มากครับ
นายอดุลย์ แวโวะ
เชิญ ผู้บริหารฯ ครับ
รองประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่
ประธานสภาเทศบาลฯ
นายเกษมสันต์ สาแม
นายกเทศมนตรีฯ

เรียน ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน
กระผม นายเกษมสันต์ สาแม นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก ขอนาเรียน
ชีแ้ จงจากสมาชิกที่ได้นาเสนอ เพื่อแก้ไขปัญหา
-เรื่องที่ท่าน อุมาพร เสนอมา เรื่องถนน คูน้า คณะผมก็เข้าทาไปบ้างแล้ว ซอย 12 เหรียญ
ถึงรอยต่อของเทศบาลนครยะลา ก็ดาเนินการเรียบร้อยแล้ว ซอย 12 ก็ได้รับงบจากโยธา ก็
เรียบร้อยไปแล้ว สายหลัก ๆ ที่ได้รับงบจาก อบจ. สายเบอร์เส้งก็เรียบร้อยไปแล้ว สี่แยกไฟ
แดงไปเบอร์เส้ง เรียบร้อยไปแล้ว ตอนนี้กาลังจะสร้างอยู่ ลงนามในสัญญาไปแล้วคือ ซอย
ปะจูรง สายหลั ก สายใหญ่ ที่ดาเนินการไปแล้ว ที่นาเรีย นชี้แจงไปแล้ว ที่จะก่อสร้างคือ
ซอยปะจูรง ลาดับต่อไปหลังจากซอยปะจูรง ก็เป็น ซอย 6 ซอยหลัก ๆ คูน้า
/กับฟุตบาท แผนงาน…
-70กับฟุตบาท แผนงานดาเนินการ วิธีการบริหารงานของคณะผมก็ คือ เอาเทศบาลนครยะลา
มาเป็นตัวอย่าง คูน้า กับ ฟุตบาท สายหลั ก ๆ ใหญ่ ๆยังไม่เรียบร้อยที ส่วนหนึ่งก็คือ ขาด
งบประมาณ เพราะเป็นก่ายกอง อย่างที่ชาวบ้านทราบ ๆ กันแล้ว บางคนเข้าใจ ภายใน 5 ปี
คงเรี ย บร้ อ ยไปแล้ ว ผู้ รั บ เหมาที่ จ ะมาเซ็ น สั ญ ญาท ากั บ เรามี เยอะ ส่ ว นหนึ่ งก็ ข าดตรง
งบประมาณ ทุกวันนีก้ าลังจะทาซอยปะจูรง แล้วก็เป็น ซอย 6 หลัก ๆ ที่ใช้งบประมาณเยอะ
ในการแก้ไขปัญหาระยะยาว และซอยที่เป็นก้างปลา ซอยเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่ท่านได้นาเสนอ ก็
ฝากท่านสมาชิก พอเวลาจัด ท างบประมาณรายจ่ายรายปี ผมก็ ให้เกีย รติท่ านสมาชิก ได้
นาเสนอ เพื่อได้มีในเทศบัญญัติฯ ประจาปี ทุกวันนี้ ที่กาลังก่อสร้างสายหลัก ก็มีเนินหูกวาง
เดิมทีอยากจะสร้างที่เดียว เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ ก็สร้างข้างเดียวก่อน และจาก
ที่ว่าจากแยกเทศบาล ถึงแยกตือเบาะ มี บ้านกาลังสร้างใหม่ กองช่าง ก็อยู่ในห้องนี้ ก็รับไป
เลยเรื่องคูระบายน้า ที่กาลังก่อสร้างใหม่ ผมได้เสนอแนะและเชิญชวนให้เขามาสร้างในพื้นที่
สะเตงนอกของเรา ที่ เท่ านี้ ก่ อ สร้า งเท่ า นี้ ขายเท่ านี้ ผู้ รั บ เหมาเขาก าลั งบู ม ยะลาเล็ ง
ก่อสร้างทางไปเมืองหาดใหญ่ ผมก็บอกว่า ไม่สะเตงนอกของเรานี้แหละ ทุกวันนี้ ก็แห่กันมา
สร้างบ้านขายกัน ในพื้นที่ของเรา สร้างบ้านเท่านั้น ขายกาไรเท่านั้น เป็นที่มาก่อสร้างเต็ม

บ้าน เต็มเมือง มาสร้างเดือนหนึ่ง 30 กว่าหลัง ทุก ๆ เดือน มีความเจริญ เข้ามาในพื้นที่
สะเตงนอกของเรา นาเรียนให้สมาชิกสภาฯ ได้รับทราบกัน
-งบประมาณในส่วนไตรมาสที่ 1 ประจาปี 2563 รู้สึกว่าจะมากกว่านี้ที่จาได้ตอนนี้ที่เป็น
งานหลั ก ๆ ให้ งานพั สดุ แก้ปั ญ หาในเรื่องขยะ เพื่ อจะให้ เพีย งพอกั บ พื้นที่ สะเตงนอกเรา
ความมุ่งหมายผม 13 หมู่บ้าน อย่างน้อย ๆ ผมอยากได้ 13 คัน แต่ทุกวันนีเ้ รายังไม่ได้ถึง 13
คัน งบประมาณในส่วนไตรมาสที่ 1 ประจาปี 2563 ได้เซ็นสัญญากันไปแล้ว รถขยะ 2 คัน
กองการศึกษา ก็มาขอรถกระบะ 1 คัน ก็เลยจัดซื้อจัดจ้างร่วมกัน อีกอย่างที่เป็นปัญหา
อย่างที่ ท่าน สท.เสนอ เรื่องในเมืองซอยประดิษฐ์บารุง ก็กาลังจะเซ็นสัญญา ซอยข้างมัสยิด
ตือเบาะ ส่วนนั้น และอีกหลายเรื่องเป็นเรื่องยาว ที่กาลังจะเซ็นสัญญา เม็ดเงินของไตรมาส
ปี 2563
-อีกอย่างเรายังมีเงินอยู่ การกีฬาแห่งประเทศไทย ให้เรามาอีก 200 กว่าล้าน เซ็นสัญญา
ไปแล้ว ไตรมาสแรก 114 ล้าน จะทาอย่างไรที่จะให้เงินเข้ามาอยู่ในกามือ เขาก็ขอให้เราถมที่
ตลอด เป็นที่มาของเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2563 ส่วนหนึ่งที่ต้องขอบคุณสภาฯที่อนุมัติให้แก้ไข
เปลี่ยนแปลงคาชี้แจงฯ เพื่อจะไปถมดิน เพื่อจะให้การกีฬาแห่งประเทศไทย เซ็นสัญญาไตร
มาส 2 ให้ครบ
/250 ล้าน ทุกวันนี้…
-71250 ล้าน ทุกวันนี้ที่กาลังก่อสร้างเซ็นสัญญาอยู่ 114 ล้าน ยังมีอีก 130 กว่าล้านอีก ติดที่
เราไม่ถมที่ให้เขา เลยจะเอาเม็ดเงิน ไตรมาสที่ 1 ปี 2563 จานวน 3 ล้าน ไปถมที่ ในส่วน
ของสนามกีฬาของการกีฬาแห่งประเทศไทย ก่อน ทั้ง ๆ ที่ความจาเป็นของสนามกีฬา หมู่ 8
ก็ยังไม่เรียบร้อย แต่ก็อยู่ในกามือแล้ว เราต้องลาดับความสาคัญ ก็เอางบประมาณไตรมาส
แรก ปี 2563 ไปไว้ที่โน้นก่อน เท่าที่ผมจาได้ เม็ดเงินงบประมาณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2563 มี
ซื้อ รถขยะ 2 คัน ซื้อ รถกระบะของกองการศึกษา 1 คัน ซอยประดิษ ฐ์บ ารุง และถมที่
สนามกีฬา
-ถนนร่มเกล้า ถนนหน้าเทศบาลไปบุดี ทุกปีเราไปหาทางหลวงชนบท ที่อยู่ในส่วนของวัง
พญา ซึ่งเป็นเขตความรับผิดชอบของเขา คิดว่าคงไม่นานเกินรอ เมื่อ 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา
เจ้าหน้าที่ ของเขาก็มาสารวจแล้ว ช่างเราทาหนังสือเสนอกับเขา คูน้า กับฟุตบาท เมื่อ 2
สัปดาห์ที่แล้ว เจ้าหน้าที่ของเขาคิด ว่าคงไม่ได้สร้าง มันตกอยู่กับเขาจะสร้างได้หรือไม่ได้ แต่
เราก็อยากให้สร้างเขาก็อยากให้สร้าง ก็ ขึ้นอยู่กับงบประมาณเช่นกัน สายหน้าเทศบาลร่ม
เกล้านาเรียนชี้แจง ให้ท่านสมาชิกทุกท่านทราบกัน คงไม่เกินปีนี้ และทางช่างก็รับทราบไว้
ด้วย เพราะจะต้องร่วมกันสารวจ และร่วมกันชีแ้ นวเขต และชีจ้ ุดที่เป็นปัญหา และรับผิดชอบ
ในทุกเรื่องที่เป็นปัญหา ในเขตทางที่เขารับผิดชอบ และจะต้องทาโครงการไปเสนอขอกับเขา
-ในเรื่อง ของขยะ ก็อย่างที่พูดถึง รถขยะเรายังไม่ได้ 13 คัน เรามีอยู่ 13 หมู่บ้าน นี่ก็ซื้อรถ
ขยะที่เป็นปัญหาอันดับต้น ๆ ของเทศบาลฯ ของพวกเรา นาเรียนชี้แจงตามที่ท่าน สท.อุมา
พร อภิปรายมา

-ในเรื่องที่ท่ าน สท.ปฐม ถามว่า ศึก ษาดูงานมัน เป็ น แนวคิ ดเห็นของผมเอง เป็น การจุด
ประกาย เทศบาลอื่ น เขาท าในเรื่อ งกองทุ น สวั สดิ ก ารวัน ละบาท เราเก็ บ จากประชาชน
สมัครใจ เราไม่ได้บังคับ วันละบาท และทาง พม.จ.ยะลา ถ้าเราจ่าย 100 บาท เขาก็ให้มา
100 บาท เราก็ต้องทา ในเทศบัญญัติฯรายปี ผมตั้งใจจะหารือปลัด ถ้ามีข้อกฎหมายกองทุน
สวัสดิการวันละบาท ในงบประมาณหน้าผมจะลงไปในเทศบัญ ญั ติฯให้ช่วยในส่วนกองทุน
หลั กประกั นสุ ขภาพที่เราท าอยู่ทุกวันนี้ อยากจะให้ก องทุนร่วมกั น แต่ก็ ต้องดูในส่วนของ
ระเบียบ ข้อกฎหมาย 1. เก็บวันละบาท 2. พม.จ. ให้มาวันละบาทเหมือนกัน ในเทศบัญญัติฯ
ถ้าสมาชิกสภาฯเห็นชอบ ผมจะให้อีกไม่ต่ากว่าแสน ทั้งนี้ทั้งนั้น สะเตงนอกเรา 3 หมื่นกว่า
คน ทั้งหมดทั้งปวงไม่ได้ขึ้นกับผม ผมมีแนวคิดนาเสนอให้เขา จะดาเนินการอย่างไรก็เป็นไป
ในเรื่องของคณะกรรมการ ศึกษาดูงานหรืออะไรก็ขนึ้ อยู่กับคณะกรรมการเหมือนกัน เรา
/ก็สนับสนุนอุดหนุนให้เขา...
-72ก็สนับสนุนอุดหนุนให้เขา ก็ต่อไป จะให้ประธานกองทุนฯได้ทาหนังสือแจ้งให้ สมาชิกสภาฯ
ทุกท่านได้ ทราบ
-เรื่อง หินคลุก ติดขัดตรงไหนก็คงทราบดี หินคลุก ไฟฟ้า หลังจากนี้ก็คงจะสั่งซื้อคง
สะดวกขึ้น
-เรื่อง ไฟฟ้า ตามที่ท่าน วรดร เสนอก็เช่นกัน วางท่อ อยากฝากให้รองศราวุธ ซึ่งเรื่องนี้ผม
ไม่รู้เรื่องเลยกับท่อที่วางกองไว้ ที่จริงมันไม่อยากที
-เรื่อง ประปาหมู่บ้าน ปลัดจะรู้ดี และมอบหมายให้นิติกร ดาเนินการ ในเรื่องของการทิง้ งาน
นี่ก็มาจ้างบริษัทใหม่มาทา เพราะมันทาไม่เสร็จ ทาแค่ 5% มีอีก 10% อีก 5% จะเสร็จแล้ว
ในลั ก ษณะของการทิ้ งงาน เงินเขาก็ ยังมี ยั งเบิก ๆไม่หมดที ต่อนี้ไปอยู่ในขั้นตอนระเบีย บ
กฎหมายของราชการเรา พอดีจะให้นิติกรชีแ้ จงว่าอยู่ในขั้นตอนไหน ในเรื่องของประปา ก็ไม่
อยู่ในห้องประชุมแล้ว เม็ดเงินมีอยู่แต่ผู้รับ เหมาทิ้งงาน รูปแบบเจ้าหน้าที่เราต้องเชิญ มา
ประมาณราคาโน้นนี่นะ ก็รายละเอียดอยู่ที่ปลัด สามารถชี้แจงได้
-เรื่อง แก้ปัญหายาเสพติด อีกเช่นเดียวกัน สท.อิทธินันท์ ให้ผู้ปกครองมาหาผม แล้วผมมี
เจ้าหน้าที่ของอาเภอ เรื่องของเรื่อง เขาจะมีการบาบัดยาเสพติดแถววังพญา เลยหมู่ 13 ไป
หน่อย เดือน สองเดือน เขาจะไปบาบัด 10 กว่าวัน ๆ เพียงแต่ให้ผปู้ กครองอนุญาต ถ้า
เด็กไม่ไปให้ อส.ไปจับมาก็ได้ แต่ถ้าจะให้เด็กสมัครใจคงเป็นไปไม่ได้ ให้ผู้ปกครองมาหาผม
แล้วแจ้งรายชื่อ แล้วเขาจะมีการอบรมบาบัดยาเสพติดที่วังพญา ถ้าเด็กไม่ไปให้ อส.ไปจับมา
ก็ได้ คือเข้าไปตรวจฉี่ ถ้ามีก็จับไปอบรมบาบัด 10 กว่าวัน ๆ นาเรียนเท่านีค้ รับ
นายอดุลย์ แวโวะ
ประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่
ประธานสภาเทศบาลฯ

สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีเรื่อง อื่น ๆ จะเสนอ โปรดยกมือ
เชิญ นายศราวุธ อับดุลกอเดร์ ยานยา

นายศราวุธ อับดุลกอเดร์ ยานยา เรียน ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ

รองนายกเทศมนตรีฯ

ผูท้ รงเกียรติ ทุกท่าน กระผม นายศราวุธ อับดุลกอเดร์ ยานยา
รองนายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก ขออนุญาตเพิ่มเติมในเรื่องของแนวทางการทางาน
เพื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หาความเดื อ ดร้ อ นของชาวบ้ า น สื บ เนื่ อ งจากว่ า เรื่ อ ง ระบบไฟฟ้ า ที่ มี
ประชาชนร้องเรียนเป็นจานวนมาก ทางเทศบาลฯ เอง โดยเฉพาะกองช่าง ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ
ซึ่งสนองนโยบายของท่านนายกฯ ให้
ไฟฟ้าสว่าง ถนนสะดวก นะครับ
1.ตั้งแต่เดือนตุลาคม เราได้ดาเนินการทั้งหมดตามเอกสารที่ทางเทศบาลได้รับ ซึ่งมีจานวน
มากพอสมควร และทางเราก็พยายามดาเนินการแก้ไขเป็นที่เรียบร้อย เราจะเน้นในส่วนคา
ร้องที่ชาวบ้านได้มาร้องไว้นะครับ
/2. เราได้ดาเนินการ…

-732. เราได้ดาเนินการตามที่สมาชิกได้แจ้งร้องเรียนทางวาจาผ่านทางโทรศัพท์มายังเทศบาลฯ
ก็ รี บ ด าเนิ น การ แต่ ก็ ยั ง มี บ างแห่ ง ที่ เราไม่ ได้ ด าเนิ น การก็ มี ห ลายปั จ จั ย หลายเหตุ ผ ล
เนื่องจากว่าในพื้นที่บริการของสะเตงนอกกว้าง บวกกับจานวนของเจ้าหน้าที่เรื่องไฟฟ้า ซึ่ง
ตอนนี้ที่เจ้าหน้าที่ได้ดาเนินการและแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังชาวบ้านผู้ร้องเรียนก็มี
มากพอสมควร โดยเฉพาะเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ก็ได้ดาเนินการในจุดใหญ่ ๆ ก็ 11 ราย
แจ้ ง แก้ ปั ญ หาไป หลั ง จากนี้ เดื อ นมี น าคม ถ้ า สมาชิ ก ท่ า นใดพบจุ ด ไหนที่ จ ะต้ อ งแก้ ไ ข
ดาเนินการ ก็แจ้งมายังกองช่าง ก็ได้ หรือประสานมายังที่ผมก็ได้ เพื่อที่จะรีบดาเนินการให้
ต่อไปนี้ ในส่วนของอุปกรณ์ไฟฟ้า ก็ได้มีการพูดคุย ในส่วนกองช่าง วางแผนว่าต่อนี้ไปจะมี
การสต็อคอุปกรณ์ และอยากจะเพิ่ม ทาให้นายกฯ ก็คือต่อไปเจ้าหน้าที่ไฟฟ้า เราจะมีการ
ลาดตระเวนไปตรวจ ไม่ต้องรอให้ชาวบ้านมาร้องเรียน ให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ
มีการลาดตระเวน อยู่ตลอดเวลาอาทิตย์ละ 2 ครั้ง เพื่อตรวจสอบว่าจุดไหนที่มีปัญหา ใน
เรื่องของไฟฟ้าดับ ปัญหาในเรื่องของถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อ ก็จะพยายามรีบดาเนินการให้
ในส่วนของซอยมิตรภาพ รู้สึกว่าจะอยู่หมู่ 1 ตามที่ท่านสมาชิก เขต 2 ได้นาเรียนเมื่อสักครู่
เดี๋ยวผมจะให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบเรื่องท่อที่วางอยู่ เป็นท่อของหน่วยงานไหน ถ้าเป็นของ
ทางเทศบาลฯ จะรีบดาเนินการ ทราบจากข้อมูลว่า ท่อนี้วางอยู่ประมาณ 4 – 5 ปีที่แล้ว ซึ่ง
ผมก็ไม่ทราบ เพราะผมก็เพิ่งเข้ามา ก็จะรีบดาเนินการ ในเรื่ องท่อนี้ ในส่วนของท่านสมาชิก
อีกท่าน ได้ถามถึงซอยตรีมิตร 2 ซอย 4 เดี๋ยวผมจะไปดูในรายละเอียดว่ามีการยื่นเรื่องคา
ร้องหรือไม่ แต่ถ้าไม่มี ผมจะรีบดาเนินการให้ คิดว่าหลังจากนี้เราคงได้ทางานร่วมกัน ขอ
อนุญาตนาเรียนชี้แจงเท่านี้ ขอบคุณครับ
นายอดุลย์ แวโวะ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีเรื่อง อื่น ๆ จะเสนอ โปรดยกมือ เมื่อไม่มี
รองประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่ ผมขออภัยด้วยหากผิดพลาดประการใด ขอขอบคุณทุกท่าน ที่เข้าร่วมประชุม
ประธานสภาเทศบาลฯ
ในวันนี้ทุกท่าน ขอปิดประชุม
มติที่ประชุม

รับทราบ

ปิ ด ประชุ ม เวลา 14.00 น.
(ลงชื่อ)
ผูบ้ ันทึกรายงานการประชุม
(นายมาหะมะรอสีดี อุชะมิ)
เลขานุการสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก

รายงานการตรวจสอบ
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก

สมัยประชุมสามัญ (สมัยแรก) สมัยที่ 1 (ครั้งที่ 1) ประจาปี 2563
ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 27 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
ของ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
เสนอ สภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
********************
1. ต้นเรื่อง
สภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก ได้มกี ารประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก สมัยประชุมสามัญ (สมัยแรก) สมัยที่
1 (ครั้งที่ 1) ประจาปี 2563 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
2. ข้อเท็จจริง /ความเห็นของคณะกรรมการฯ
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้กาหนดตรวจสอบรายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ ดังกล่าวข้างต้น
เมื่อวันจันทร์ที่ 16 เดือน มีนาคม
พ.ศ. 2563
เวลา 10.00 น.–12.00 น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก จานวน 73 หน้า แล้ว เห็นว่า ถูกต้อง และครบถ้วนตรงตาม ที่ได้มกี าร
ประชุมทุกประการ
3. ข้อระเบียบ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2554 หมวด 2 การประชุม ข้อ 33
4. ข้อพิจารณา /ข้อเสนอแนะ
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม จึงขอรายงานมายัง สภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก เพื่อดาเนินการต่อไป
(ลงชื่อ)

ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายอับดุลนาเซร์ ฮะ)
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก เขต 1
(ลงชื่อ)

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายสมชัย หิตานุกูล)
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก เขต 2
(ลงชื่อ)
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม/เลขานุการ
(นายอับดุลเลาะ กาซอ)
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก เขต 3

การรับรองรายงานการประชุม

-สภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก ได้มมี ติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก สมัยประชุมสามัญ
(สมัยแรก) สมัยที่ 1 (ครั้งที่ 1) ประจาปี 2563 เมื่อวันที่ 27 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
ในคราวประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก สมัยประชุม สามัญ
ประจาปี 2563 . เมื่อวันที่ 29 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563
(ลงชื่อ)

สมัยที่ 2

(ครั้งที่ 1 )

.

ผูร้ ับรองบันทึกรายงานการประชุม

(นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์)
ประธานสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก

