
  

บันทึกข้อความ 
 

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

ที่ ยล ๕๒๙๐๑.๑/ 11    วันท่ี   17   กรกฎาคม   2563 
 

เรื่อง    ขอความรว่มมอืประชาสัมพันธ์รายงานผลการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  สมัยประชุม  

          สามัญ (สมัยแรก) สมัยที่ 1  (ครั้งที่ 1 )  ประจ าปี  2563 
 

เรียน   หัวหน้าศูนย์ขอ้มูลข่าวสาร 
 

สิ่งที่สง่มาด้วย 1. ประกาศสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  จ านวน    1    ฉบับ 

  2. รายงานการประชุมสภาฯ    จ านวน    1    ชุด 
     

ตามที่ สภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  ได้เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  สมัยสามัญ (สมัยแรก)  

สมัยที่ 1  ประจ าปี  2563  ตั้งแต่วันที่  ๑ กุมภาพันธ์ -  1 มีนาคม 2563   มีก าหนดไม่เกิน  30 วัน  ซึ่งได้ด าเนินการ

ประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  สมัยสามัญ  (สมัยแรก)  สมัยที่ 1 (ครั้งที่ 1)  ประจ าปี  2563  ไปแล้ว  จ านวน  1  

ครั้ง  เมื่อวันที่  27  กุมภาพันธ์  ๒๕63  และ ได้ผา่นการรับรองรายงานการประชุม  ในการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตง

นอก  สมัยประชุมสามัญ   สมัยที่ 2  (ครั้งที่ 1)  ประจ าปี  2563  เมื่อวันที่  29  มิถุนายน  2563  เป็นที่เรียบร้อยแล้ว   

นั้น   
    

  ในการนี้  สภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  จึงขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์รายงานผลการประชุมสภา

เทศบาลเมืองสะเตงนอก  สมัยประชุมสามัญ  (สมัยแรก) สมัยที่ 1 (ครั้งที่ 1) ประจ าปี  2563  ดังกล่าว  ลงเว็ปไซต์  

www.satengnok.go.th  ให้ทราบโดยทั่วกัน  รายละเอียดปรากฏ ตามสิ่งที่สง่มาด้วยนี้ 
 

  จงึเรียนมาเพื่อพิจารณาด าเนนิการตอ่ไป 

 

 
 

                         (นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์) 

                                ประธานสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

 
 

 

ประกาศสภาเทศบาลเมอืงสะเตงนอก 

เรื่อง  รายงานผลการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  สมัยประชุมสามัญ  (สมัยแรก)  สมัยที่ 1  ประจ าปี  2563 

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

ตามที่  สภาเทศบาลเมอืงสะเตงนอก   ได้เรยีกประชุมสภาเทศบาลเมอืงสะเตงนอก  สมัย 

สามัญ  (สมัยแรก)  สมัยที่ 1  ประจ าปี  2563  ตั้งแต่วันที่  ๑ กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม  2563  มีก าหนดไม่เกิน  30 วัน  

ซึ่งได้ด าเนินการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  สมัยสามัญ  (สมัยแรก)  สมัยที่ 1 (ครั้งที่ 1)  ประจ าปี  2563  ไป

แล้ว  จ านวน  1  ครัง้  เมื่อวันที่  27  กุมภาพันธ์  ๒๕63  นั้น   
 

บัดนี้  การประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก   สมัยประชุมสามัญ  (สมัยแรก)  สมัยที่ 1 (ครั้งที่ 1 )  

ประจ าปี  2563  ได้ผ่านการรับรองรายงานการประชุม  ในการประชุมสภาเทศบาลเมือง     สะเตงนอก  สมัยประชุม

สามัญ  สมัยที่ 2  (ครั้งที่ 1)  ประจ าปี  2563  เมื่อวันที่  29  มิถุนายน  2563  เป็นที่เรียบร้อยแล้ว   รายละเอียดตาม

รายงานการประชุมฯ ที่แนบท้ายนี้  
 

จงึประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน  
 

                     ประกาศ   ณ  วันที่     17   เดือน  กรกฎาคม    พ.ศ. 2563 

 

      

                         (นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์) 

                                ประธานสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก 

สมัยสามัญ  สมัยแรก  (คร้ังท่ี  1)  ประจ าปี  2563 

วันพฤหัสบดีที่   27   เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563  เวลา  09.00  น. 

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก 

______________________ 
 

รายชื่อผู้มาประชุม 

1.  นายอับดุลอาซิซ     หะยีปิยวงศ ์   ประธานสภาเทศบาลฯ  

2.  นายอดุลย์               แวโวะ     รองประธานสภาเทศบาลฯ    

3.  นายอับดุลนาเซร์      ฮะ      สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่  1 

4.  นายกราซี               แวนะลัย  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่  1 

5.  นายบากอรี             บาเก็ง   สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่  1 

6.  นายสุกรี   เจ๊ะเง๊าะ   สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่  1 

7.  นายปฐม                ปันสรณะ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่  2 

8.  นายบัญชา              ศริิ   สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่  2 

9.  นางอุมาพร             ใจแผ้ว   สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่  2 

10.  นายสมชัย              หติานุกูล  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่  2 

11. จ่าสิบเอก วรดร       รอดทุกข์.         สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่  2 

12. นายดอเลาะ            สะหัดอีต า  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่  2 

13. นายอับดุลเลาะ        กาซอ    สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่  3   

14. นายเพาซี              มะเด็ง   สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่  3 

15. นายอิทธินันท์        สาเฮาะ   สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่  3 

16. นายเด๊ะซามัน        ยูโซ๊ะ   สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่  3 

17. นายมาหะมะรอสีดี           อุชะมิ   เลขานุการสภาเทศบาล 

   

รายชื่อผู้ไม่มาประชุม 

- 

 

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 

1.   นายเกษมสันต์  สาแม   นายกเทศมนตรี 

2.   นายสมาน              หะยีดอปอ  รองนายกเทศมนตรี 

3.   นายศราวุธ อับดุลกอเดร์   ยานยา   รองนายกเทศมนตรี 

4.   นายถาวร   นวลปาน  รองนายกเทศมนตรี 

5.   นายบพิตร             อินทราช  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

6.   นายอับดุลวาหะ  ตาเละ   เลขานุการนายกเทศมนตรี 
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7.   นางสาวรอฮานี  จารู   เลขานุการนายกเทศมนตรี 

8.   นายอาฮาหมัด  ดือราแม  รองปลัดเทศบาล  

9.   นางนงเยาว์        ไชยมณี   หัวหนา้ส านักปลัด 

10.  นายสสิกร   ยีเส็น   หัวหนา้ฝา่ยแบบแผนฯ รก.ผูอ้ านวยการกองช่าง 

11.  นางนริศรา   สาและ   ผูอ้ านวยการกองคลัง 

12.  นายธิตวิัฒน์     ดอเลาะ   นิตกิร ช านาญการ 

13.  นายอิบรอเฮง  สะมะลี     นักสันทนาการช านาญการ แทน ผอ.กองการศกึษา 

14.  นางสาวสุกัลยา       สมถวนิช  เจ้าพนักงานธุรการ ช านาญงาน 

15.  นางสาวคมตา  ไชยหมาน  นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการ 

16.  นางสาวอนงค์นาฏ  บุญชว่ย    เจ้าพนักงานจัดเก็บภายใน ปฏิบัติงาน 

17.  นางสาวเบญจวรรณ   แซ่แต้   เจ้าพนักงานจัดเก็บภายใน ปฏิบัติงาน 

18.  นายมูฮัมมะ  เมาะอะ   นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน 
    

หมายเหตุ  ผูม้าประชุม    17 คน  ผูไ้ม่มาประชุม          - คน 

  ผูล้าประชุม    -      คน  ผูเ้ข้าร่วมประชุม         18 คน 
  

นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะมิ    บัดนี้  ถึงเวลาประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอกและมี           เลขานุการสภา

เทศบาลฯ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ อยู่ในที่ประชุมครบองค์ประชุม ขอเรียนเชิญ  

 ท่านประธานสภาเทศบาลฯ  ด าเนนิการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 

 ต่อไป 
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์ เรียน  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  และ พนักงานเทศบาล          ประธานสภา

เทศบาลฯ ตลอดจนผู้รว่มประชุมทุกท่าน กระผม  นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ 

ประธานสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  ขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก 

สมัยสามัญ สมัยแรก (ครั้งที่ 1) ประจ าปี พ.ศ. 2563            วันพฤหัสบดีที่   27  เดือน 

กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2563   เวลา  09.00 น.        ณ   ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก 

แหง่นี้ 
 

ระเบียบวาระที่  1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์ 1.1  แนะน าพนักงานเทศบาลที่ย้ายมาและบรรจุใหม่ 

ประธานสภาเทศบาลฯ -นายมูฮัมมะ   เมาะอะ  ต าแหน่ง  นายช่างโยธา 

 -นางสาวคมตา   ไชยหมาน    ต าแหน่ง  นักวิชาการตรวจสอบภายใน  

 -นางสาวอนงค์นาถ   บุญชว่ย  ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 

 -นางสาวเบญจวรรณ   แซ่แต้ ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  

 ขอให้แนะน าตัวทีละคน เชิญครับ    

/นางสาวคมตา   ไชยหมาน... 
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นางสาวคมตา   ไชยหมาน   เรียน  ประธานสภาเทศบาลฯ  คณะผูบ้ริหารฯ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  

นักวิชาการตรวจสอบภายใน  และหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมอืงสะเตงนอก ที่เคารพ ทุกท่าน  

 ดิฉัน นางสาวคมตา   ไชยหมาน  ต าแหน่ง  นักวิชาการตรวจสอบภายใน          ภูมิล าเนา

เดิมเป็นคนจังหวัดยะลา อาศัยอยู่ที่ต าบลยุโปค่ะ เคยปฏิบัติงานเดิมอยู่ที่ การไฟฟ้าส่วน

ภูมภิาคจังหวัดยะลา  ดิฉันขอฝากเนื้อฝากตัวกับผูใ้หญ่ทุกท่านด้วยนะคะ่ 
 

นางสาวอนงค์นาถ   บุญชว่ย     เรียน  ประธานสภาเทศบาลฯ  คณะผูบ้ริหารฯ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  และหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมอืงสะเตงนอก ที่เคารพ ทุกท่าน  

 ดิฉัน นางสาวอนงค์นาถ   บุญชว่ย  ต าแหน่ง  เจา้พนักงานจัดเก็บรายได้          สังกัด  

กองคลัง ภูมิล าเนาเป็นคน  ต าบลท านบ  อ าเภอสิงหนคร  จังหวัดสงขลา  ดฉิันขอฝากเนื้อ

ฝากตัวกับคณะผูบ้ริหารฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน ดฉิันจะตั้งใจท างานด้วยความ

ขยัน ซื่อสัตย์ สุจริต ค่ะ 
 

นางสาวเบญจวรรณ   แซ่แต้   เรียน  ประธานสภาเทศบาลฯ  คณะผูบ้ริหารฯ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  และหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมอืงสะเตงนอก ที่เคารพ ทุกท่าน  

     ดิฉัน  นางสาวเบญจวรรณ   แซ่แต ้ ต าแหน่ง  เจา้พนักงานจัดเก็บรายได้ 

สังกัด  กองคลัง  มาจากจังหวัดพัทลุง  อ าเภอควนขนุน  ดิฉันขอฝากเนื้อ  ฝากตัวกับคณะ

ผูบ้ริหารฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน ค่ะ 
 

นายมูฮัมมะ   เบาะอะ     เรียน  ประธานสภาเทศบาลฯ  คณะผูบ้ริหารฯ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  

นายช่างโยธา     และหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมอืงสะเตงนอก ที่เคารพ ทุกท่าน 

กระผม นายมูฮัมมะ   เมาะอะ  ต าแหนง่ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน ภูมลิ าเนาเดิมอยู่ที่อ าเภอ

สะบ้าย้อย  จังหวัดสงขลาครับ กระผมขอฝากเนื้อฝากตัวกับคณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภา

เทศบาลฯ ทุกท่าน ขอบคุณครับ 
  

มติท่ีประชุม   รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  

นายอดุลย์   แวโวะ สมัยสามัญประจ าปี  สมัยที่  4  ครั้งที่  1 / 2562  เมื่อวันพฤหัสบดีที่   28  รอง

ประธานสภาฯปฏิบัติหน้าที่ พฤศจกิายน  2562   ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก 

ประธานสภาเทศบาลฯ   สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด  มีขอ้แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรอืเพิ่มเติม  

      รายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  โปรดยกมอื  เชิญครับ  ถ้าไม่ม ีขอเชญิ 

 เลขานุการสภาฯ   ด าเนนิการตอ่ไป  

 

 

/นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะมิ... 
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นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะมิ เรียน ท่านประธานสภาฯ  คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาฯ ที่เคารพ  เลขานุการสภาฯ  

 ทุกท่าน ตามเอกสารส าเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลเมอืงสะเตงนอก 

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่  4 (ครั้งที่ 1)  ประจ าปี พ.ศ. 2562  เมื่อวันพฤหัสบดีที่  28  

เดือน พฤศจิกายน   พ.ศ. 2562   ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้จัดส่งก่อนการประชุมล่วงหน้าแล้ว  

เพื่ อให้ท่ านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้องแล้วตาม ระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. 2547  แก้ไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2554  หมวด  2  การประชุม  ข้อ 33 สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด

ต้องการแก้ไขเพื่อความถูกต้อง หรือไม่ หากไม่มี ก็จะถามมติที่ประชุมว่า จะรับรอง

รายงานการประชุมสภาฯ ครั้งที่ผ่านมาหรอืไม่ ก่อนที่   

ต่อไป ขอให้ที่ประชุมลง มตริับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว สมาชิก  

สภาฯ ท่านใด  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  สมัยสามัญ

ประจ าปี  สมัยที่ 4  ครัง้ที่ 1 /2562 เมื่อวันที่  28 พฤศจกิายน  2562  ณ  ห้องประชุมสภา

เทศบาลเมอืงสะเตงนอก  โปรดยกมอื สมาชิกสภาฯ ท่านใด ไม่รับรอง โปรดยกมอื 
 

มติท่ีประชุม    ให้การรับรองรายงานการประชุมด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ 
 

ระเบียบวาระที่  3    เรื่อง  กระทู้ถาม 

นายอดุลย์   แวโวะ   ด้วย นางอุมาพร   ใจแผ้ว  สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงสะเตงนอก  เขต 2 ได้รอง

ประธานสภาฯปฏิบัติหน้าที่  เสนอกระทู้ถาม  เรื่อง  การบริหารกิจการงานของเทศบาลเมืองสะเตงนอก 

ประธานสภาเทศบาลฯ   จ านวน  4  กระทู้   เริ่มจากกระทู้ข้อ 3.1  เชญิครับ 
 

นางอุมาพร   ใจแผ้ว    กราบเรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลฯ  คณะผู้บริหารฯ  และสมาชิกสภา 

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2      เทศบาลฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน  และเจ้าหนา้ที ่ที่เกี่ยวข้อง ทุกท่าน  

 ดิฉัน นางอุมาพร   ใจแผ้ว  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขต 2 อาศัยอ านาจของ  

 สมาชิกสภาเทศบาลฯ ในข้อ 87  ขออนุญาตตัง้กระทู้ถามฝากท่านประธาน  

 ไปยัง เทศบาลเมอืงสะเตงนอก เรื่อง  การบริหารกิจการงานของเทศบาล 

 เมืองสะเตงนอก ทั้งหมดม ี 4  เรื่อง ดังนี้ 

  ข้อ 3.1  ดิฉันอยากทราบว่า เมื่อวันที่   27 สิงหาคม  2561 ได้มีการกันเงิน

งบประมาณโครงการปี 2561 เพื่อไปด าเนินการ ในปี 2562 และวันที่  11 ธันวาคม  2561  

ท่านผู้บริหารได้รายงานผลการปฏิบัติผลการด าเนินเอาไว้ ดิฉันอยากทราบว่าโครงการ

สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานตามเทศบัญญัติ ประจ าปี 2561  ว่าทางเทศบาลฯ ได้ด าเนิน

โครงการแล้วเสร็จกี่โครงการ 
 

/และยังไม่ได้ด าเนินการ… 

                     -5- 
 

และยังไม่ได้ด าเนินการกี่โครงการ ขอให้ท่านผู้บริหารฯได้ชี้แจงและอธิบายถึงสาเหตุความ

ล่าช้าและปัญหาของโครงการที่ยังไม่แลว้เสร็จ ค่ะ ขอบคุณค่ะ 



 

นายอดุลย์   แวโวะ  เชญิ ผูบ้ริหารฯ ครับ 

รองประธานสภาฯปฏิบัติหน้าที่   

ประธานสภาเทศบาลฯ    
 

นายเกษมสันต ์  สาแม  เรียน  ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลฯ  ทุกท่าน   

นายกเทศมนตรีฯ                    กระผม  นายเกษมสันต ์  สาแม   นายกเทศมนตรีเมอืงสะเตงนอก มีท่าน 

 สมาชิกได้ตั้งกระทู้ถาม ขอทราบผลการด าเนินโครงการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานตามเทศ

บัญญัติ ประจ าปี 2561 อยากจะน าเรียนว่า ส่วนงานพัสดุ ได้ลงนามสัญญาเรียบร้อยแล้ว

ทุกโครงการที่ได้มีการขออนุมัติกันเงินไว้ ครับ ชัดเจนนะครับ แต่งานที่ยังด าเนินการไม่แล้ว

เสร็จก็ยังมีอยู่   
 

นายอดุลย์   แวโวะ  กระทู้ข้อ  3.2  เชญิ นางอุมาพร   ใจแผว้  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 ครับรอง

ประธานสภาฯปฏิบัติหน้าที่   

ประธานสภาเทศบาลฯ    
 

นางอุมาพร   ใจแผ้ว   เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ 

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2     ผูท้รงเกียรติทุกท่าน  ดฉิัน นางอุมาพร   ใจแผ้ว  สมาชิกสภาเทศบาลฯ    เขต 2       

ข้อ  3.2  ขอทราบผลการด าเนินโครงการสาธารณูปโภคขั้นพืน้ฐานตามเทศบัญญัติ 

ประจ าปี 2562  ว่าทางเทศบาลฯ ได้ด าเนินโครงการแล้วเสร็จกี่โครงการ  และยังไม่ได้

ด าเนินการอีกกี่โครงการ ในการประชุมสภาฯ สมัยที่ 3  ครั้งที่ 3   เมื่อวันที่  28  สิงหาคม 

2562  ได้มีการกันเงินโครงการไว้ ของปี 2652  เพื่อจ่ายในปี 2563  จ านวน  25  โครงการ 

ดิฉันขอให้อธิบายสาเหตุปัญหาของโครงการที่ยังไม่แลว้เสร็จด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ 
 

นายอดุลย์   แวโวะ  เชญิ ผูบ้ริหารฯ ครับ 

รองประธานสภาฯปฏิบัติหน้าที่   

ประธานสภาเทศบาลฯ    
 

นายเกษมสันต ์  สาแม  เรียน  ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลฯ  ทุกท่าน   

นายกเทศมนตรีฯ                    กระผม  นายเกษมสันต ์  สาแม   นายกเทศมนตรีเมอืงสะเตงนอก   ผลการ 

 ด าเนินโครงการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานตามเทศบัญญัติ ประจ าปี 2562 ส่วนงานพัสดุ ได้

ลงนามสัญญาเรียบร้อยตามที่ได้มกีารขออนุมัต ิ จ านวน  14  
 

/โครงการ  โครงการ... 
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 โครงการ  โครงการก่อสร้างคูระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนิบงบารู 10  หมู่ที่ 7   

โครงการก่อสร้างคูระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนิบงบารู 11  หมู่ที่ 7  และโครงการ

ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยหลังบ้านผู้ใหญ่  หมู่ที่ 4  อยู่ขั้นตอนเชิญ



เสนอราคาโดยวิธีคัดเลือก และอีกจ านวน  8  โครงการ อยู่ในขั้นตอนคณะกรรมการก าหนด

ราคากลาง รายละเอียดเพิ่มเติม ขอให้กองชา่งได้ น าเรียน  
 

นายอดุลย์   แวโวะ  เชญิฝา่ยกองช่าง ครับ 

รองประธานสภาฯปฏิบัติหน้าที่   

ประธานสภาเทศบาลฯ    
 

นายสสิกร   ยีเส็น  เรียน   ประธานสภาเทศบาลฯ  คณะผูบ้ริหารฯ  และสมาชิกสภาเทศบาลฯ  ทีเ่คารพ 

หัวหนา้ฝา่ยแบบแผนฯ  กระผม นายสสิกร   ยีเส็น  หัวหนา้ฝา่ยแบบแผนและก่อสร้าง รักษาการ  

รก.ผูอ้ านวยการกองช่าง ผูอ้ านวยการกองช่าง ในส่วนของ 8  โครงการนี้  ที่ยังค้างหลัก ๆ มเีสริมผวิ 

ซอยปะจูรง ซอยปะจูรงมันติดโครงการคูซ้อนอยู่ จะด าเนินการตอ้งก่อสร้างคูนี้ใหแ้ล้วเสร็จ

ก่อน จงึจะด าเนินการของเสริมผิวได้ และซึง่โครงการก่อสร้างคู ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว ใน

ส่วนคูระบายน้ าสายเนินงาม-วัดเหง้เจยี ตอนนี้ยังอยู่ในขั้นตอนท าราคากลาง เพราะต้อง

ท าราคากลางในระบบราคากลางอเิล็คทรอนิก  อีกโครงการที่เหลอือยู่ในขั้นตอนราคา

กลาง บางสว่น ส่งมาแล้ว อยู่ในขั้นตอนของการน าเสนอ ครับผม 
 

นายอดุลย์   แวโวะ   เชญิ นางอุมาพร   ใจแผ้ว  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2   

รองประธานสภาฯปฏิบัติหน้าที่   

ประธานสภาเทศบาลฯ    
 

นางอุมาพร   ใจแผ้ว   เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ 

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2     ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ดิฉัน นางอุมาพร   ใจแผ้ว  สมาชิกสภาเทศบาลฯ    เขต 2 

หมายความว่า โครงการที่ยอดงบเกิน 2 ล้านบาทต้องเข้าระบบเสนอราคากลาง

อิเล็คทรอนิกส์  โครงการที่เหลอืยอดงบไม่เกิน  2 ลา้นบาท เราใช้วิธีทั่วไปมันนา่จะเร็วกว่านี้

ถูกมั้ยค่ะ ดิฉันขอทราบสาเหตุขอปัญหา พอตอบได้มัย้ค่ะ ขอบคุณค่ะ   
 

นายเกษมสันต ์  สาแม  เรียน  ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลฯ  ทุกท่าน   

นายกเทศมนตรีฯ                    กระผม  นายเกษมสันต ์  สาแม   นายกเทศมนตรีเมอืงสะเตงนอก  ขอให้ 

    กองชา่งช้ีแจง   
 

 

/นายอดุลย์   แวโวะ... 
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นายอดุลย์   แวโวะ  เชญิฝา่ยกองช่าง ครับ 

รองประธานสภาฯปฏิบัติหน้าที่   

ประธานสภาเทศบาลฯ    
 

นายสสิกร   ยีเส็น  เรียน   ประธานสภาเทศบาลฯ  คณะผูบ้ริหารฯ  และสมาชิกสภาเทศบาลฯ  ทีเ่คารพ 

หัวหนา้ฝา่ยแบบแผนฯ  กระผม นายสสิกร   ยีเส็น  หัวหนา้ฝา่ยแบบแผนและก่อสร้าง รักษาการ  

รก.ผูอ้ านวยการกองชา่ง ผูอ้ านวยการกองชา่ง ตอนนี้อยู่ทีค่ณะกรรมการก าหนดราคากลาง ผมได้ 



แจ้งเร่งไปแล้ว ส่วนที่มีปัญหาเนื่องจากบางโครงการ คณะกรรมการฯ ไม่ได้แต่เป็นคณะ

กรรมการฯ เพียงอย่างเดียว บางทีต้องควบคุมงานก่อสร้าง บางทีต้องเป็นคณะกรรมการ

ตรวจรับ บางโครงการมันก็อาจจะมีปัญหาบ้าง ต้องมีการประชุม ต้องมีการแก้ไขแบบ 

แก้ไขหลายอย่าง แก้ไขสัญญา ท าให้บางที่ทางช่าง หรือทางคณะกรรมการฯ ต้องไป

พิจารณา  ส่วนราคากลางบางโครงการยังไม่แล้วเสร็จ ผมได้ก าชับกับทางคณะกรรมการฯ

แล้ว ได้สง่มาแล้วบางส่วนครับ 
 

นายอดุลย์   แวโวะ   เชญิ นางอุมาพร   ใจแผ้ว  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2   

รองประธานสภาฯปฏิบัติหน้าที่   

ประธานสภาเทศบาลฯ    
 

นางอุมาพร   ใจแผ้ว    เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ 

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2       ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ดิฉัน นางอุมาพร   ใจแผ้ว  สมาชิกสภาเทศบาลฯ    เขต 2  ใน

ประเด็น ข้อที่ 1 และ ข้อที่ 2  ทางคณะผู้บริหารฯ  ได้ชี้แจงแล้ว ดิฉันขอถามค าถามสักนิด

ว่า แล้วเราจะสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนได้อย่างไร ว่าการด าเนินการโครงการ

ต่าง ๆ จะไม่เกิดปัญหาความลา่ช้าอีก เท่านีค้่ะ 
 

นายอดุลย์   แวโวะ   เชญิ ผูบ้ริหารฯ   

รองประธานสภาฯปฏิบัติหน้าที่   

ประธานสภาเทศบาลฯ    
 

นายเกษมสันต ์  สาแม   เรียน  ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลฯ  ทุกท่าน   

นายกเทศมนตรีฯ                     กระผม  นายเกษมสันต ์  สาแม   นายกเทศมนตรีเมอืงสะเตงนอก  คงไม่ 

 เกิน 2- 3 เดือนขา้งหน้า ที่เราลงนามในสัญญา โครงการที่กันเงินไว้ของ 

 ปี 2562 จะด าเนนิการเสร็จสิ้น ต่อจากนี้ไป  คงไม่เกิน 3 เดือน ที่ยังเหลอื 

 อีก 8 โครงการ ตอนนี้ที่ราคากลางก็คงไม่ช้า เมื่อมาถึงพัสดุ มันมหีว้งเวลา 

 ของการด าเนินงานอยู่ 18 วัน ซึ่งก็หลายโครงการอยู่ คิดว่าไม่เกิน 3 เดือน 

      ข้างหน้าโครงการของปี 2562 คงจะเรียบร้อย 
/นายอดุลย ์  แวโวะ... 
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นายอดุลย์   แวโวะ   กระทู้ข้อ 3.3  เชิญ นางอุมาพร   ใจแผว้  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 ครับรอง

ประธานสภาฯปฏิบัติหน้าที่   

ประธานสภาเทศบาลฯ    
 

นางอุมาพร   ใจแผ้ว   เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ 

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2     ผูท้รงเกียรติทุกท่าน  ดฉิัน 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  จ านวนเงิน  3,305,225  บาท  ขณะนี้เวลาล่วงเลยไป

เกือบ 8  เดือนแล้ว ดิฉันอยากทราบว่า ขณะนี้  ได้ด าเนินการถึงขั้นตอนใด ขอให้คณะ

ผูบ้ริหารฯ ช่วยชีแ้จง ด้วยค่ะ 
 

นายอดุลย์   แวโวะ   เชญิ ผูบ้ริหารฯ   

รองประธานสภาฯปฏิบัติหน้าที่   

ประธานสภาเทศบาลฯ    
 

นายเกษมสันต ์  สาแม  เรียน  ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลฯ  ทุกท่าน   

นายกเทศมนตรีฯ   กระผม  นายเกษมสันต์   สาแม   นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก  ขอ

น าเรียนชี้แจงว่า เดิมที ที่เราท าเรื่องเพื่อขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เมื่อวันที่  24  มถิุนายน  

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  จ านวนเงิน  3,305,225.00  

บาท 

ซึ่งยังขาดความหนา  ซึ่งจะต้องน าเข้าเสนอสภาฯ อีกครั้งหนึ่ง ต้องเพิ่มความหนา เพื่อ

โครงการจะได้ด าเนินการได้  ซึ่งผมจะเสนอญัตติดว้ยวาจาเพิ่มในระเบียบวาระที่ 5 
 

นายอดุลย์   แวโวะ  กระทู้ข้อ  3.4  เชญิ นางอุมาพร   ใจแผว้  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 ครับรอง

ประธานสภาฯปฏิบัติหน้าที่   

ประธานสภาเทศบาลฯ    
 

นางอุมาพร   ใจแผ้ว   เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ 

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2     ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ดิฉัน นางอุมาพร   ใจแผ้ว  สมาชิกสภาเทศบาลฯ    เขต 2                                                              

/ข้อ  3.4  ขอทราบผล... 
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ข้อ  3.4  ขอทราบผลการตั้ งคณะกรรมการตรวจสอบความล่าช้า  ในการ

บริหารงานของเทศบาลเมืองสะเตงนอก ด้านโครงสร้างพื้นฐาน จนสร้างความเดือดร้อน

ให้กับประชาชน ซึ่งได้เสนอสภาฯ เมื่อวันที่  11 ธันวาคม  2561 จนเป็นเหตุต้องให้มีการกัน

เงินปี 2561 มากกว่า 20 โครงการ และในวันที่  24  มิถุนายน  2562 ดิฉันก็ได้มีการ

สอบถามในสภาฯแห่งนี้ ในระเบียบวาระอื่น ๆ เมื่อเวลาผ่านไป 1 ปี 3 เดือนแล้ว ดิฉันจึง

อยากจะทราบถึงความคืบหน้าของการตรวจสอบความล่าช้า ว่าเกิดจากเหตุผลอะไร และ

ขอทราบผลการตรวจสอบ ว่าเป็นอย่างไร ขอบพระคุณค่ะ 
 

นายอดุลย์   แวโวะ   เชญิ ผูบ้ริหารฯ   

รองประธานสภาฯปฏิบัติหน้าที่   

ประธานสภาเทศบาลฯ    
 



นายเกษมสันต ์  สาแม  เรียน  ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลฯ  ทุกท่าน   

นายกเทศมนตรีฯ                    กระผม  นายเกษมสันต ์  สาแม   นายกเทศมนตรีเมอืงสะเตงนอก  ในเรื่องนี้ 

                               ทุกคนพอทราบ สาเหตุที่เกิดการล่าช้า ติดขัด ก็อย่างที่ทุกท่านพอทราบมา 

                               บ้างแล้ว  เราก็มีการตัง้กรรมการสอบเจ้าหนา้ที่เรา สุดท้ายก็ต้องย้าย ขอให้ 

 ปลัดได้ช้ีแจง 
 

นายอดุลย์   แวโวะ   เชญิ ปลัดฯ   

รองประธานสภาฯปฏิบัติหน้าที่   

ประธานสภาเทศบาลฯ    
 

นายมาหะมะรอสีดี   อุชะมิ         เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหารฯและสมาชิกสภาเทศบาลฯ      ปลัด/

เลขานุการสภาฯ ที่เคารพ ทุกท่าน  ตามที่ นายกฯ ได้มีการแตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ 

ข้อเท็จจริงไปแล้ว  ซึ่งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง  ตามที่ได้ตรวจ สอบเอกสารที่

เกี่ยวข้องทั้งหมด โดยเฉพาะรายงานการประชุมสภาฯ ได้อภิปรายในประเด็นเรื่องของถนน 

ไฟฟ้า ถึง 2 ครั้ง  ครั้งที่ 1 เป็นกระทู้ถาม ครั้งที่ 2 เป็นการอภิปราย และได้รวบรวม

รายงานการประชุมของคณะผู้บริหารฯ และส่วนราชการที่ เกี่ยวข้อง ได้รวบรวม

พยานหลักฐาน ที่เป็นเจ้าหน้าที่ของกองช่าง สรุปแล้วคณะกรรมการมีความเห็นว่า เป็น

ความขัดแย้งระหว่างหัวหน้าส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ที่มีหน้าที่ในการตรวจสอบเร่งรัดการ

ปฏิบัติงานของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา ซึ่งเกิดความล่าช้า จึงรายงานให้อนุกรรมการความ

ขัดแย้งจังหวัด ซึ่งมีรองผู้ว่าวรเชษฐ์ พรมโอภาส เป็นประธาน และมีคณะกรรมการหลาย

ท่าน ซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนระดับจังหวัด 
 

/ได้มาสอบสวนเพิ่มเติม… 
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ได้มาสอบสวนเพิ่มเติมอย่างละเอียด เพื่อมิให้เป็นการกลั่นแกล้ง ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ ที่

มีรองวรเชษฐ์ เป็นประธาน ได้มีความเห็นว่ามีความขัดแย้ง ท าให้เกิดความล่าช้า ทางรอง

ผู้ว่าฯ ได้เสนอให้ท่านประธาน กท.จังหวัด ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ให้รายงานต่อ

คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล ที่อยู่กรุงเทพฯ ซึ่งคณะกรรมการกลางฯ ได้มี

ความเห็นตรงกับอนุกรรมการความขัดแย้งจังหวัด ได้แจ้งไปยังเทศบาลให้ด าเนินการ

โอนย้ายด้วยเหตุความขัดแย้งตามกฎหมาย ขณะนี้ได้ออกค าสั่งแล้ว ต่อไปก็จะมีต าแหน่ง

รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองช่าง  นะครับ มาลองดูว่า การท างานต่อๆไปจะเร็วขึ้น

มั้ย ในการด าเนินการกิจการต่าง ๆ ของกองช่าง ถ้าเร็วขึ้นแปลว่าจริง ถ้าช้าเหมือนเดิม 

แปลว่าไม่ใช่ และขอเรียนต่อท่านทั้งหลายว่า หน่วยงานเองก็มีส่วนบกพร่อง ก็คือ เรามี

อัตราก าลังของกองช่าง น้อยไป แต่ละคนช่างของเรางานล้นมือ ไม่ได้โงหัวเลยคุมงานคน

หนึ่งอย่างน้อย 3 โครงการ ตามมาตรฐานการท างานนี้ไม่ไหว มันมากไป แล้วยังต้อง

ก าหนดราคากลางอีก แล้วก็งานประจ าอื่น ๆ อีก แต่อย่างไรก็ตามเป็นหน้าที่ของ



ผู้อ านวยการกอง จะต้องเร่งรัด ท าอย่างไรก็ได้ให้การบริการสาธารณะนั้น เป็นไปอย่าง

รวดเร็ว แก้ปัญหาประชาชนได้เร็ว สมกับการกระจายอ านาจให้กับท้องถิ่นครับ 
 

นายอดุลย์   แวโวะ   เชญิ นางอุมาพร   ใจแผ้ว  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2   

รองประธานสภาฯปฏิบัติหน้าที่   

ประธานสภาเทศบาลฯ    
 

นางอุมาพร   ใจแผ้ว    เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ 

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2     ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ดิฉัน นางอุมาพร   ใจแผ้ว  สมาชิกสภาเทศบาลฯ     เขต 2  ต้อง

ขอขอบพระคุณค่ะ ประธานสภาเทศบาลฯ ผ่านไปยังคณะผูบ้ริหารฯ ที่ได้ชี้แจงกระทู้ถามที่

ดิฉันได้ถามยังสภาฯ แหง่นี้  และจะน าความเหล่านี้ไปบอกกับประชาชนได้อย่างมั่นใจยิ่งขึ้น

นะค่ะ ว่ามันมีปัญหาติดขัด ด้วยเรื่องสาเหตุใด ด าเนินโครงการไปถึงขั้นตอนใดแล้ว มีเพียง

เท่านีต้้องขอขอบพระคุณมากค่ะ   
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่  4  เรื่อง ญัตติท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 

 -ไม่มี-                                                      
 

มติท่ีประชุม    รับทราบ 
 

/ระเบียบวาระที่  5... 
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ระเบียบวาระที่  5     เรื่อง  ญัตติท่ีเสนอใหม่                                                      

นายอดุลย์   แวโวะ      5.1  ญัตติ  เพื่อพิจารณาหารอืการก าหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล 

รองประธานสภาฯปฏิบัติหน้าที่   เมืองสะเตงนอก  สมัยสามัญประจ าปี  2563  และก าหนดวันเริ่มสมัย 

ประธานสภาเทศบาลฯ ประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  สมัยสามัญประจ าปี  2564  (สมัยแรก)  ตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 

2554  หมวด 2 การประชุม  ข้อ 21  การ ก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี 

ระยะเวลา และวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีของแตล่ะสมัยในปีนัน้ วันเริ่ม

สมัยประชุมสามัญประจ าปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัย

แรกของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่น น าปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของ

แตล่ะปี โดยใหน้ าความใน ข้อ 11  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติแล้วให้  ประธานสภาท้องถิ่นท าเป็นประกาศของสภาท้องถิ่น 

พร้อมทั้งปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย   ณ  ส านักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เนื่องจากตาม พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496  แก้ไขเพิ่มเติม   (ฉบับที่ 12)  

พ.ศ. 2546  มาตรา 24 บัญญัติวา่  ในปีหนึ่งให้มสีมัยประชุมสามัญสี่สมัย  สมัยประชุม



สามัญครั้งแรก  และวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจ าปีโดยให้สภาเทศบาลก าหนด    เชิญ  

เลขานุการสภาฯ 
 

นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะมิ เรียน   ประธานสภาเทศบาลฯ  คณะผู้บริหารฯ  และสมาชิกสภาเทศบาลฯ  ที่เคารพเลขานุการสภา

เทศบาลฯ ทุกท่าน การก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี ของทุกปี น้ัน ในการประชุม 

 สภาเทศบาลฯ  สมัยแรกของปีถัดมา  สภาเทศบาลฯ ต้องเป็นผู้ก าหนด ในปี 

 ที่ผ่านมาเทศบาลฯ  ได้ก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปีไว้  ดังนี้ 

     สมัยที่ 2  คือ ระหว่างวันที่  1 – 30   มิถุนายน  2562 

      สมัยที่ 3  คือ ระหว่างวันที่  1 – 30   สิงหาคม  2562 

สมัยที่ 4  คือ ระหว่างวันที่  1 - 30   พฤศจกิายน  2562 
 

นายอดุลย์   แวโวะ    ส าหรับ  สมัยที่  2   สมัยที่   3 และสมัยที่   4 ของปี   2563  สมาชิกสภาฯรอง

ประธานสภาฯปฏิบัติหน้าที่ เทศบาลฯ ท่านใด  จะเสนอความคิดเห็นว่า  ควรจะก าหนดเป็นวันใด   

ประธานสภาเทศบาลฯ โปรดยกมอื เชญิ นายอับดุลนาเซร์   ฮะ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 

   ได้เสนอครับ  
 

นายอับดุลนาเซร์   ฮะ      เรียน  ท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาฯ  

สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ 1  ผู้ทรงเกียรติ  ทุกท่าน กระผม นายอับดุลนาเซร์   ฮะ  สมาชิกสภา 
 

/เทศบาลฯ  เขตที่ 1… 
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เทศบาลฯ  เขตที่ 1  ขอเสนอให้ก าหนดสมัยประชุมแบบเดิมเหมือนปี   ที่แล้ว  ดังนี้  

สมัยที่ 2  คือ  ระหว่างวันที่  1 - 30  มิถุนายน  2563 

      สมัยที่ 3  คือ  ระหว่างวันที่  1 – 30  สิงหาคม  2563 

สมัยที่ 4  คือ  ระหว่างวันที่  1 – 30  พฤศจกิายน  2563 
 

นายอดุลย์   แวโวะ     สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่น ขอเชญิ หากไม่มี ก็จะ 

รองประธานสภาฯปฏิบัติหน้าที่  ถามมติที่ประชุมฯ ว่าเห็นชอบการก าหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลเมืองประธานสภา

เทศบาลฯ สะเตงนอก  สมัยสามัญประจ าปี  2563  หรอืไม่  ก่อนที่จะลงมตขิอให้ 

  เลขานุการสภาฯ ได้นับองค์ประชุมตามข้อบังคับการประชุมสภาฯ ข้อ 76  

ก่อน เชิญเลขานุการสภาฯ 

 

นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะมิ องค์ประชุมครบ ต่อไปจะขอมติที่ประชุมสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯเลขานุการสภา

เทศบาลฯ ท่านใด  เห็นชอบการก าหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลเมอืงสะเตงนอก  สมัย 

สามัญประจ าปี  2563  ตามที่ นายอับดุลนาเซร์   ฮะ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่  1 เสนอ  

โปรดยกมือ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด ไม่เห็นชอบการก าหนดสมัยประชุมสภาฯ 

ดังกล่าว  โปรดยกมอื 
 

มติท่ีประชุม   -เห็นชอบ  จ านวน         15      เสียง 



    -ไม่เห็นชอบ  จ านวน         - เสียง 

    -งดออกเสียง  จ านวน         1 เสียง 

เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมตเิห็นชอบการก าหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตง

นอก  สมัยสามัญประจ าปี  2563  ดังนี้  

สมัยที่ 2  คือ  ระหว่างวันที่  1 - 30  มิถุนายน  2563 

      สมัยที่ 3  คือ  ระหว่างวันที่  1 – 30  สิงหาคม  2563 

สมัยที่ 4  คือ  ระหว่างวันที่  1 – 30  พฤศจกิายน  2563 
 

นายอดุลย์   แวโวะ       5.2 ญัตติ  เพื่อหารอืก าหนดวันเริ่มสมัยประชุมสภาเทศบาลเมือง    รองประธานสภาฯ

ปฏิบัติหน้าที่ สะเตงนอก  สมัยสามัญ ประจ าปี  2564  (สมัยแรก)  

ประธานสภาเทศบาลฯ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา 

 ท้องถิ่น  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554  หมวด 2 การประชุม  ข้อ 21  เชน่กัน 

    เชญิ เลขานุการสภาฯ 
 

นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะม ิ เรียน   ประธานสภาเทศบาลฯ  คณะผู้บริหารฯ  และสมาชิกสภาเทศบาลฯ  ที่เคารพเลขานุการสภา

เทศบาลฯ ปีที่ผา่นมาสภาเทศบาลฯ ได้ก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรก ของ 
 

/ปี  2563   คือ… 
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ปี  2563   คือ  1  กุมภาพันธ์ – 1  มีนาคม  2563  เนื่องจากเดือนกุมภาพันธ์ 2563  มี 29  

วัน   ส าหรับ การก าหนดวันเริ่มสมัยประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอกสมัยสามัญ 

ประจ าปี  2564  (สมัยแรก)  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด จะเสนอความคิดเห็นว่าควร

จะก าหนดเป็น    วันใด ขอเรียนเชญิ 
      

นายอดุลย์   แวโวะ     เชญิท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ  ได้ก าหนดวันเริ่มสมัยประชุมสภาเทศบาล 

รองประธานสภาฯปฏิบัติหน้าที่ เมืองสะเตงนอก สมัยสามัญประจ าปี  2564 (สมัยแรก) สมาชิกสภาฯ ท่านใด  ประธานสภา

เทศบาลฯ  จะเสนอ  โปรดยกมอื  เชญิ นายอับดุลนาเซร์   ฮะ   สมาชิกสภาเทศบาลฯ  

     เขตที่ 1  
   

นายอับดุลนาเซร์   ฮะ  เรียน ท่านประธานสภาฯคณะผู้บริหารฯและสมาชิกสภาเทศบาลฯ  

สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ 1 ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน  กระผม นายอับดุลนาเซร์   ฮะ   สมาชิกสภา 

เทศบาลฯ  เขตที่  1  ขอเสนอให้ก าหนดสมัยประชุมสมัยสามัญประจ า ปี  2564  (สมัย

แรก) คือ วันที่  1  กุมภาพันธ์ – 2  มีนาคม  2564  เพราะ  

เดือน กุมภาพันธ์  2564  มี  28 วัน  
  

นายอดุลย์   แวโวะ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่น ขอเชิญ หากไม่มี   รองประธานสภาฯ

ปฏิบัติหน้าที่ ก็จะถามมตทิี่ประชุมฯว่า เห็นชอบการก าหนดวันเริ่มสมัยประชุมสภาเทศบาล 

ประธานสภาเทศบาลฯ  เมืองสะเตงนอก สมัยสามัญประจ าปี  2564 (สมัยแรก)  หรอืไม่ก่อนที่จะลง 



    มตขิอให้เลขานุการสภาฯ ได้นับองค์ประชุมตามข้อบังคับการประชุมสภาฯ  

    ข้อ 76  ก่อน  เชญิเลขานุการสภาฯ 
 

นายมาหะมะรอสีดี   อุชะมิ องค์ประชุมครบ ต่อไปจะขอมตทิี่ประชุมสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดเลขานุการสภา

เทศบาลฯ   เห็นชอบการก าหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  สมัยสามัญ 

(สมัยแรก) ประจ าปี  2564  วันที่  1 กุมภาพันธ์  - 2 มีนาคม  2564   ตามที่ นายอับ

ดุลนาเซร์   ฮะ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่  1  เสนอ  โปรดยกมือ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

ท่านใด ไม่เห็นชอบการก าหนดสมัยประชุมสภาฯ ดังกล่าว  โปรดยกมอื 
 

มติท่ีประชุม    -เห็นชอบ  จ านวน         15      เสียง 

     -ไม่เห็นชอบ  จ านวน         - เสียง 

     -งดออกเสียง  จ านวน         1 เสียง 

เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมตเิห็นชอบการก าหนดสมัยประชุมสภา   

     เทศบาลเมอืงสะเตงนอก  สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี  2564  ดังนี้   

   ระหว่างวันที่  1 กุมภาพันธ์- 2  มีนาคม  2564 

/สรุป ที่ประชุม... 
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สรุป ที่ประชุม มีมติเห็นชอบการก าหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  

สมัยสามัญประจ าปี  2563  และก าหนดวันเริ่มสมัยประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  

สมัยสามัญ  ประจ าปี  2564  (สมัยแรก) ดังนี้  -สมัยที่ 2 / 2563   ระหว่างวันที่  1 - 30  

มิถุนายน   2563 

       -สมัยที่ 3 / 2563   ระหว่างวันที่  1 – 30  สงิหาคม  2563 

       -สมัยที่ 4 / 2563   ระหว่างวันที่  1 - 30  พฤศจกิายน  2563 

       -สมัยแรกของปี  2564   

ระหว่าง  1  กุมภาพันธ์ – 2  มีนาคม  2564 
 

นายอดุลย์   แวโวะ      5.3  ญัตติ  เพื่อพิจารณาขออนุมัติโอนเงนิงบประมาณรายจ่าย 

รองประธานสภาฯปฏิบัติหน้าที่ ประจ าปี งบประมาณ  พ.ศ. 2563  เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   

ประธานสภาเทศบาลฯ  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   จ านวน  10  รายการ   หนว่ยงาน   

ส านักปลัด  (เอกสารที่  3 ) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  2541  แก้ไขเพิ่มเติม   (ฉบับที่ 2 และ 3 ) พ.ศ. 2543  

หมวด 4  การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ   ข้อ 27  การโอนเงินงบประมาณ

รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพ

เปลี่ยน หรอืโอนไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
 

5.3.1  เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก  ส าหรับงานประมวลผล  จ านวน  3 เคร่ือง 

ๆ ละ 22,000  บาท  เป็นจ านวนเงนิ  66,000  บาท 



ขอเชญิผูบ้ริหารฯ ชีแ้จง 
 

นายเกษมสันต ์  สาแม  เรียน  ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลฯ   ทุกท่าน 

นายกเทศมนตรีฯ                    กระผม  นายเกษมสันต ์  สาแม   นายกเทศมนตรีเมอืงสะเตงนอก   ขอให้ 

                                         หัวหนา้ส านักปลัด ได้ช้ีแจงแทน 
 

นายอดุลย์   แวโวะ  เชญิ หัวหนา้ส านักปลัด     

รองประธานสภาฯปฏิบัติหน้าที่   

ประธานสภาเทศบาลฯ    
 

นางนงเยาว์   ไชยมณี เรียน   ประธานสภาเทศบาลฯ  คณะผู้บริหารฯ  และสมาชิกสภาเทศบาลฯ  ที่เคารพหัวหน้าส านักปลัด

 ดิฉัน นางนงเยาว์   ไชยมณี   หัวหนา้ส านักปลัด  เนื่องจากมีความผิดพลาด 

ในการจัดท าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.   2563 การตั้ง

ครุภัณฑค์อมพิวเตอร์ไม่ตรงตามเกณฑร์าคากลางและ 
 

/คุณลักษณะพืน้ฐานครุภัณฑ์... 
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คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิตัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และ

การตั้งงบประมาณผดิหมวดประเภทครุภัณฑ์ จึงมีความจ าเป็นต้องโอนงบประมาณฯ ไปตั้ง

จา่ยเป็นรายการใหม่  ดังนี้ 
 

โอนลด จากแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  หมวด   ค่าครุภัณฑ์ 

ประเภทครุภัณฑค์อมพิวเตอร์ รายการ คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ดังนี้  

     -งบประมาณที่อนุมัติ  จ านวน    66,000   บาท 

     -งบประมาณก่อนโอน  จ านวน    66,000   บาท 

     -จ านวนเงินที่โอนลด  จ านวน    60,000   บาท 

     -จ านวนเงินหลังโอน  จ านวน       0.00    บาท 
 

โอนเพิ่ม ในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  หมวดค่าครุภัณฑ ์

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล   

ดังนี้ 

     -งบประมาณที่อนุมัติ  จ านวน       0.00    บาท 

     -งบประมาณก่อนโอน  จ านวน       0.00    บาท 

     -จ านวนเงินที่โอนเพิ่ม  จ านวน    60,000   บาท 

-จ านวนเงินหลังโอน           จ านวน    60,000   บาท 
 

เพื่อไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คส าหรับงาน

ประมวลผล  จ านวน  3 เครื่อง ๆ ละ  22,000  บาท  เป็นจ านวนเงิน  66,000  บาท    โดย



จัดซื้อตามราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  กระทรวงดิจิตัลเพื่อ

เศรษฐกิจและสังคม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 

0808.2 /ว 1134   ลงวันที่  9  มิถุนายน  2558  และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 

2561-2565)  หนา้ที่  457  ล าดับที่  13 
 

นายอดุลย์   แวโวะ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดมีขอ้อภปิราย ซักถาม โปรดยกมอื   

รองประธานสภาฯปฏิบัติหน้าที่ นายอับดุลนาเซร์   ฮะ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขตที่ 1       

ประธานสภาเทศบาลฯ    
 

นายอับดุลนาเซร์   ฮะ      เรียน  ท่านประธานสภาฯ  คณะผู้บริหารฯ  และสมาชิกสภาฯ  

สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ 1  ผู้ทรงเกียรติ  ทุกท่าน  กระผม นายอับดุลนาเซร์   ฮะ  สมาชิกสภา 

 เทศบาลฯ  เขตที่ 1  ท่านประธานฯครับ  ฝากไปยังผู้บริหารฯ เงิน  
 

/จ านวน 66,000  บาท… 
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จ านวน 66,000  บาท  ผมไม่ได้ติดใจอะไร  ที่ติดใจก็คือ ขอ  

รายละเอียด สเปคของคอมพิวเตอร์   เมื่อเจ้าหน้าที่ ไม่พร้อมแต่วันนี้ผมก็พร้อม

จะให้  แต่อยากจะบอกว่า  คราวหน้าคราวหลังถ้าเราจะน าเสนอสภาฯ แล้ว  ก็ให้

สมาชิกสภาฯได้รับทราบ ในรายละเอียดขั้นตอนว่า สเปคเท่าไหร่  เราต้องการ

อย่างไร จะเป็นการดีกว่าครับ ขอขอบคุณครับ  
 

นางนงเยาว์   ไชยมณี เรียน   ประธานสภาเทศบาลฯ  คณะผู้บริหารฯ  และสมาชิกสภาเทศบาลฯ  ที่เคารพหัวหน้าส านักปลัด

 ดิฉัน นางนงเยาว์  ไชยมณี  หัวหนา้ส านักปลัด ขออภัยที่ไม่ได้เตรียม 

 รายละเอียดมา  
 

นายอดุลย์   แวโวะ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดมีข้ออภิปราย ซักถาม โปรดยกมือ หากไม่มี 

รองประธานสภาฯปฏิบัติหน้าที่ ก็จะถามมตทิี่ประชุมฯ ว่าเห็นชอบอนุมัตโิอนเงนิงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

ประธานสภาเทศบาลฯ  งบประมาณ  พ.ศ. 2563  เพื่อไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่เครื่องคอมพวิเตอร์ 

โน้ตบุ๊กส าหรับงานประมวลผล  จ านวน  3 เครื่อง ๆ ละ  22,000  บาท   เป็นจ านวนเงิน  

66,000  บาท  หรือไม่ก่อนที่จะลงมติขอให้เลขานุการสภาฯได้นับองค์ประชุมตามข้อบังคับ

การประชุมสภา ข้อ 76  ก่อน  เชิญเลขานุการสภาฯ 
 

นายมาหะมะรอสีดี   อุชะมิ เป็นการจัดซื้อตามราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   

เลขานุการสภาเทศบาลฯ กระทรวงดิจติัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่ได้ก าหนดไว้ องค์ประชุมครบ ต่อไป 

จะขอมติที่ประชุมสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใด เห็นชอบอนุมัตโิอนเงนิงบประมาณ

รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เครื่อง

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล  จ านวน  3 เครื่อง ๆ ละ 22,000 บาท  เป็น

จ านวนเงิน  66,000  บาท (ตามเอกสารที่ 3) โปรดยกมอื  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด ไม่

เห็นชอบอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจา่ยฯ ดังกล่าว  โปรดยกมอื 



 

มติท่ีประชุม   -เห็นชอบ  จ านวน         15      เสียง 

    -ไม่เห็นชอบ  จ านวน         - เสียง 

    -งดออกเสียง  จ านวน         1 เสียง 
 

เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี  

งบประมาณ พ.ศ. 2563   เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 

ส าหรับงานประมวลผล  จ านวน  3 เครื่อง ๆ ละ 22,000 บาท  เป็นจ านวนเงิน  66,000  

บาท 
 

/นายอดุลย์   แวโวะ... 
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นายอดุลย์   แวโวะ  5.3.2  เคร่ืองคอมพิวเตอร์  All In One  ส าหรับส านักงาน   

รองประธานสภาฯปฏิบัติหน้าที่   จ านวน  3  เคร่ือง ๆ ละ  17,000  บาท   เป็นจ านวนเงนิ  51,000  บาท 

ประธานสภาเทศบาลฯ  ขอเชญิผูบ้ริหารฯ ชีแ้จง 
 

นายเกษมสันต ์  สาแม  เรียน  ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน 

นายกเทศมนตรีฯ                    กระผม  นายเกษมสันต ์  สาแม   นายกเทศมนตรีเมอืงสะเตงนอก  เป็นการ 

ตั้งครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ไม่ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิตัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และการตั้งงบประมาณผิดหมวด

ประเภทครุภัณฑ์ จงึมคีวามจ าเป็นต้องโอนงบประมาณฯ ไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่  ดังนี้ 
 

โอนลด  จากแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป หมวดค่า   

ครุภัณฑ ์ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์รายการ เครื่องคอมพวิเตอร์ ดังนี้  

     -งบประมาณที่อนุมัติ  จ านวน    51,000   บาท 

     -งบประมาณก่อนโอน  จ านวน    51,000   บาท 

     -จ านวนเงินที่โอนลด  จ านวน    51,000   บาท 

     -จ านวนเงนิหลังโอน  จ านวน       0.00   บาท 
 

โอนเพิ่ม ในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  หมวดค่าครุภัณฑ ์

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์  All In One  ส าหรับส านักงาน  

ดังนี้ 

     -งบประมาณที่อนุมัติ  จ านวน       0.00    บาท 

     -งบประมาณก่อนโอน  จ านวน       0.00    บาท 

     -จ านวนเงินที่โอนเพิ่ม  จ านวน    51,000    บาท 

-จ านวนเงินหลังโอน           จ านวน    51,000    บาท 
 

เพื่อไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ใน เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 



ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์  All In One  ส าหรับ

ส านักงาน  จ านวน  3 เครื่อง ๆ ละ  17,000  บาท   เป็นจ านวนเงิน  51,000  บาท    โดย

จัดซื้อตามราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิตัลเพื่อ

เศรษฐกิจและสังคม  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 

0808.2/ว 1134 ลงวันที่  9  มิถุนายน  2558 และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 

2561-2565) หน้าที่ 457  ล าดับที่  2  รายละเอียดเจา้หนา้ที่ไม่ได้เตรียมมา ขออภัยด้วย    
 

 

/นายอดุลย์   แวโวะ... 
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นายอดุลย์   แวโวะ      สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดมีข้ออภิปราย ซักถาม โปรดยกมือ หากไม่มี    

รองประธานสภาฯปฏิบัติหน้าที่ ก็จะถามมตทิี่ประชุมฯ ว่า  เห็นชอบอนุมัตโิอนเงนิงบประมาณรายจ่าย 

ประธานสภาเทศบาลฯ  ประจ าปี  งบประมาณ  พ.ศ. 2563   เพื่อไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ เครื่อง 

คอมพิวเตอร์  All In One  ส าหรับส านักงาน จ านวน  3 เครื่อง ๆ ละ  17,000  บาท  เป็น

จ านวนเงิน  51,000  บาท  หรอืไม่ก่อนที่จะลงมติขอใหเ้ลขานุการสภาฯ ได้นับองค์ประชุม

ตามข้อบังคับการประชุมสภา ข้อ 76 ก่อน  เชญิเลขานุการสภาฯ 
 

นายมาหะมะรอสีดี   อุชะมิ องค์ประชุมครบ ต่อไปจะขอมตทิี่ประชุมสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดเลขานุการสภา

เทศบาลฯ   เห็นชอบอนุมัติโอนเงนิงบประมาณรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

เพื่อไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One ส าหรับส านักงาน  จ านวน  3 

เครื่อง ๆ ละ 17,000 บาท  เป็นจ านวนเงิน  51,000  บาท (ตามเอกสารที่ 3)โปรดยกมือ 

สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด ไม่เห็นชอบอนุมัตโิอนเงินงบประมาณรายจ่าย ฯ ดังกล่าว  

โปรดยกมอื 
 

มติท่ีประชุม   -เห็นชอบ  จ านวน        15      เสียง 

    -ไม่เห็นชอบ  จ านวน         - เสียง 

    -งดออกเสียง  จ านวน         1 เสียง 
 

เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี  

งบประมาณ พ.ศ. 2563   เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เครื่องคอมพิวเตอร์  All In One  

ส าหรับส านักงาน จ านวน  3 เครื่อง ๆ ละ 17,000 บาท  เป็นจ านวนเงิน  51,000  บาท 
 

นายอดุลย์   แวโวะ        5.3.3 เคร่ืองพมิพ์ Multifunction เลเซอร์ หรอื LED สี จ านวน 1 เครื่อง 

รองประธานสภาฯปฏิบัติหน้าที่ เป็นจ านวนเงนิ  15,000  บาท   ขอเชญิ ผู้บริหารฯ ชี้แจง 

ประธานสภาเทศบาลฯ   
 

นายเกษมสันต ์  สาแม  เรียน  ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน 

นายกเทศมนตรีฯ                    กระผม  นายเกษมสันต ์  สาแม   นายกเทศมนตรีเมอืงสะเตงนอก   เชน่กัน 



เป็นการตั้งครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ไม่ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิตัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และการตั้งงบประมาณ

ผิดหมวดประเภทครุภัณฑ์ จึงมีความจ าเป็นต้องโอนงบประมาณฯ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการ

ใหม่ ดังนี้ 

โอนลด จากแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  หมวดค่าครุภัณฑ ์

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ เครื่องพิมพ์/แฟกซ์/ถ่ายเอกสาร/สแกน  ดังนี้                                             
/-งบประมาณที่อนุมัติ… 

               -19- 
 

     -งบประมาณที่อนุมัติ  จ านวน    15,000   บาท 

     -งบประมาณก่อนโอน  จ านวน    15,000   บาท 

     -จ านวนเงินที่โอนลด  จ านวน    15,000   บาท 

     -จ านวนเงินหลังโอน  จ านวน       0.00    บาท 
 

โอนเพิ่ม ในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  หมวดค่าครุภัณฑ ์

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี  

ดังนี้ 

     -งบประมาณที่อนุมัติ  จ านวน       0.00    บาท 

     -งบประมาณก่อนโอน  จ านวน       0.00    บาท 

     -จ านวนเงินที่โอนเพิ่ม  จ านวน    15,000    บาท 

-จ านวนเงินหลังโอน           จ านวน    15,000    บาท 
 

เพื่อไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  รายการ เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี  

จ านวน  1 เครื่อง  เป็นจ านวนเงิน  15,000  บาท     โดยจัดซื้อตามราคากลางและ

คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑค์อมพิวเตอร์ กระทรวงดิจติัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  ตั้งจ่าย

จากเงินรายได้ เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่  9  

มิถุนายน  2558 และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 457  

ล าดับที่  1 
 

นายอดุลย์   แวโวะ   สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดมีขอ้อภปิราย ซักถาม  โปรดยกมอื  หากไม่มี   รอง

ประธานสภาฯปฏิบัติหน้าที่   ก็จะถามมตทิี่ประชุมฯ วา่  เห็นชอบอนุมัตโิอนเงนิงบประมาณรายจา่ย  ประธานสภาเทศบาลฯ 

  ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่เครื่องพิมพ์ 

 Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จ านวน 1 เครื่อง เป็นจ านวนเงิน 15,000  บาท  หรือไม่

ก่อนที่จะลงมติขอให้เลขานุการสภา ได้นับองค์ประชุมตามข้อบังคับการประชุมสภา ข้อ 76  

ก่อน  เชญิเลขานุการสภาฯ 
 

นายมาหะมะรอสีดี   อุชะมิ องค์ประชุมครบต่อไปจะขอมตทิี่ประชุมสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดเลขานุการสภา

เทศบาลฯ   เห็นชอบอนุมัติโอนเงนิงบประมาณรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 



 เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จ านวน 1 

เครื่อง เป็นจ านวนเงิน 15,000  บาท (ตามเอกสารที่ 3) โปรดยกมอื  สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

ท่านใดไม่เห็นชอบอนุมัตโิอนเงนิงบประมาณรายจ่ายฯ ดังกล่าว  โปรดยกมอื 
 

มติท่ีประชุม -เห็นชอบ  จ านวน        15      เสียง 
 /ไมเ่ห็นชอบ… 
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 -ไม่เห็นชอบ  จ านวน         - เสียง 

 -งดออกเสียง  จ านวน         1 เสียง 
 

เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี  

งบประมาณ พ.ศ. 2563   เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เครื่องพิมพ์ Multifunction 

เลเซอร์ หรอื LED สี จ านวน 1 เครื่อง เป็นจ านวนเงิน  15,000  บาท  

 

นายอดุลย์   แวโวะ   5.3 .4  เครื่ อ งพิ มพ์ แบบฉี ดหมึ ก  ( Inkjet Printer) ส าห รับกระดาษ  A3 รอง

ประธานสภาฯปฏิบัติหน้าที่  จ านวน  3  เคร่ือง ๆ ละ  6,300  บาท  เป็นจ านวนเงนิ  18,900  บาท  

ประธานสภาเทศบาลฯ         ขอเชญิ ผูบ้ริหารฯ ชีแ้จง 
 

นายเกษมสันต ์  สาแม   เรียน  ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน 

นายกเทศมนตรีฯ                    กระผม นายเกษมสันต ์  สาแม  นายกเทศมนตรีเมอืงสะเตงนอก ครับ เป็น 

การตั้งครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ไม่ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิตัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และการตั้งงบประมาณผิดหมวด

ประเภทครุภัณฑ์ จงึมคีวามจ าเป็นต้องโอนงบประมาณฯ ไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ ดังนี้ 
 

โอนลด จากแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  หมวดค่าครุภัณฑ ์

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์รายการ เครื่องพมิพ์สแีบบฉีดหมกึ  ดังนี้  

     -งบประมาณที่อนุมัติ  จ านวน    18,900   บาท 

     -งบประมาณก่อนโอน  จ านวน    18,900   บาท 

     -จ านวนเงินที่โอนลด  จ านวน    18,900   บาท 

     -จ านวนเงินหลังโอน  จ านวน       0.00    บาท 
 

โอนเพิ่ม ในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  หมวดค่าครุภัณฑ ์

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) ส าหรับ

กระดาษ A3  ดังนี้ 

     -งบประมาณที่อนุมัติ  จ านวน       0.00    บาท 

     -งบประมาณก่อนโอน  จ านวน       0.00    บาท 

     -จ านวนเงินที่โอนเพิ่ม  จ านวน    18,900    บาท 

-จ านวนเงินหลังโอน           จ านวน    18,900    บาท 
 



เพื่อไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  รายการ เครื่องพมิพ์แบบฉีดหมกึ (Inkjet 
/ Printer) ส าหรับกระดาษ A3… 
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Printer) ส าหรับกระดาษ A3 จ านวน  3 เครื่อง ๆ ละ 6,300 บาท  เป็นจ านวนเงิน  18,900  

บาท    โดยจัดซื้อตามราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิ

จติัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 

ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่  9  มิถุนายน  2558 และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 457  ล าดับที่  3 
 

นายอดุลย์   แวโวะ         สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดมีขอ้อภปิราย ซักถาม โปรดยกมอื  เชญิ     รองประธานสภาฯ

ปฏิบัติหน้าที่   นายอิทธินันท์   สาเฮาะ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขต 3 

ประธานสภาเทศบาลฯ            
 

นายอิทธินันท์   สาเฮาะ   เรียน   ประธานสภาเทศบาลฯ  คณะผูบ้ริหารฯ  และสมาชิกสภาเทศบาลฯ  ที่เคารพสมาชิกสภาเทศบาล

ฯ  เขต 3  กระผม นายอิทธินันท์   สาเฮาะ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขต 3 ขอแก้ไขครับ 

ท่านประธานฯ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) ส าหรับกระดาษ A3 จ านวน  3 

เครื่อง  ท่านประธานฯ พูดว่า 2 เครื่อง เดี๋ยวเวลาจัดซือ้จะซือ้ไม่ได้ ขอใหท้่านประธานสภาฯ 

ดูใหล้ะเอียดหนอ่ย 
  

นายอดุลย์   แวโวะ         ครับ ตามเอกสารนะครับ สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใด มีขอ้อภปิราย  

รองประธานสภาฯปฏิบัติหน้าที่ ซักถาม โปรดยกมอื เชญิ หัวหนา้ส านักปลัด 

ประธานสภาเทศบาลฯ            
 

นางนงเยาว์   ไชยมณี เรียน   ประธานสภาเทศบาลฯ  คณะผูบ้ริหารฯ  และสมาชิกสภาเทศบาลฯ  ที่เคารพหัวหนา้ส านักปลัด

 ดิฉัน นางนงเยาว์   ไชยมณี   หัวหนา้ส านักปลัด  ขอชีแ้จงคุณลักษณะ ดังนี้ 

 -ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet) 

 -มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่นอ้ยกว่า 1,200 x 1,200 dpi 

 -มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าส าหรับกระดาษ ขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 30 หน้า ต่อนาที 

(ppm) หรอื 10.2 ภาพต่อนาที (ipm) 

 -มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีส าหรับกระดาษ ขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 17 หน้า ต่อนาที (ppm) 

หรอื 8.1 ภาพต่อนาที (ipm) 

 -มีช่องเชื่อมตอ่ (Interface)  แบบ USB 2.0 หรอืดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า  

 1 ช่อง 

 -มีถาดใส่กระดาษได้ไม่นอ้ยกว่า 100 แผน่ 

 -สามารถใช้ได้กับ A3, A4, Letter, Legal และ Custom 
 



นายอดุลย์   แวโวะ         สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดมีขอ้อภปิราย ซักถาม โปรดยกมอื  เชญิ     รองประธานสภาฯ

ปฏิบัติหน้าที่   นายอิทธินันท์   สาเฮาะ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขต 3 

ประธานสภาเทศบาลฯ                                                                      /นายอิทธินันท์   สาเฮาะ...       
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นายอิทธินันท์   สาเฮาะ   เรียน   ประธานสภาเทศบาลฯ  คณะผูบ้ริหารฯ  และสมาชิกสภาเทศบาลฯ  ที่เคารพสมาชิกสภาเทศบาล

ฯ  เขต 3  กระผม นายอิทธินันท์   สาเฮาะ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขต 3  เนื่องจากมี 

    การขออนุมัตหิลายรายการ ขอเสนอว่า รวบเลยได้หรอืไม่ 
 

นายอดุลย์   แวโวะ         สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดมีขอ้อภปิราย ซักถาม โปรดยกมอื  เชญิ     รองประธานสภาฯ

ปฏิบัติหน้าที่   นายเด๊ะซามัน   ยูโซ๊ะ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขต 3 

ประธานสภาเทศบาลฯ            
 

นายเด๊ะซามัน   ยูโซ๊ะ    เรียน   ประธานสภาเทศบาลฯ  คณะผูบ้ริหารฯ  และสมาชิกสภาเทศบาลฯ  ที่เคารพสมาชิกสภาเทศบาล

ฯ  เขต 3  กระผม  นายเด๊ะซามัน   ยูโซ๊ะ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขต 3  ขออนุญาต 

    หารอื ตามที่ท่าน สท.อิทธินันท์  เสนอไป ขออนุญาตหารอื ครับ 
 

นายอดุลย์   แวโวะ         เชญิ  เลขานุการสภาฯ     

รองประธานสภาฯปฏิบัติหน้าที่     

ประธานสภาเทศบาลฯ            
 

นายมาหะมะรอสีดี   อุชะมิ       มันต้องว่าไปทีละรายการครับ เพราะว่าตามเทศบัญญัติฯ ว่าตามรายการไป 

เลขานุการสภาเทศบาลฯ        ขอเพิ่มเติมคุณลักษณะที่ เราเขียน แต่ เดิมไม่ได้ เป็นไปตามสเปค   

                        คุณลักษณะ ของกระทรวงดิจติัลฯ ก าหนด จึงท าให้ไม่สามารถจัดซือ้ได้  

                สเปค พร้อมราคา ตามที่หัวหน้าส านักปลัดได้อ่านให้ฟัง เมื่อสักครู่  

                จะใช้เหมือนกันทั่วประเทศ ส่วนราชการต้องถือแบบนี้  เมื่อมันผิด  

                แล้วมันต้องเข้าสภาฯ เพราะเป็นครุภัณฑ์  ฉะนั้น ต้องท าทีละ    

                รายการถึงจะถูกต้อง  
 

นายอดุลย์   แวโวะ สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใดมีขอ้อภปิราย ซักถาม  โปรดยกมอื  หากไม่มี   รอง

ประธานสภาฯปฏิบัติหน้าที่ ก็จะถามมตทิี่ประชุมฯว่า เห็นชอบอนุมัตโิอนเงนิงบประมาณรายจ่ายประจ าปีประธานสภา

เทศบาลฯ       งบประมาณ พ.ศ. 2563  เพื่อไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ เครื่องพมิพ์แบบฉีด 

 หมกึ (Inkjet Printer) ส าหรับกระดาษ A3 จ านวน 3 เครื่อง ๆ ละ 6,300 บาท  เป็นจ านวน

เงิน  18,900  บาท   หรอืไม่ก่อนที่จะลงมตขิอให้เลขานุการสภาฯ ได้นับองค์ประชุมตาม

ข้อบังคับการประชุมสภา ข้อ 76  ก่อน  เชิญเลขานุการสภาฯ 
 

นายมาหะมะรอสีดี   อุชะมิ องค์ประชุมครบต่อไปจะขอมตทิี่ประชุมสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดเลขานุการสภา

เทศบาลฯ   เห็นชอบอนุมัติโอนเงนิงบประมาณรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  



เพื่อไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)   

 ส าหรับกระดาษ A3 จ านวน  3 เครื่อง ๆ ละ 6,300 บาท  เป็นจ านวนเงนิ 
 

/18,900  บาท (ตามเอกสารที่ 3)... 
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18,900  บาท (ตามเอกสารที่ 3)  โปรดยกมอื  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดไม่เห็นชอบ

อนุมัตโิอนเงนิงบประมาณรายจ่ายฯ ดังกล่าว  โปรดยกมอื 
 

มติท่ีประชุม   -เห็นชอบ  จ านวน         15      เสียง 

    -ไม่เห็นชอบ  จ านวน         - เสียง 

    -งดออกเสียง  จ านวน         1 เสียง 
 

เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี  

งบประมาณ พ.ศ. 2563   เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet 

Printer) ส าหรับกระดาษ A3 จ านวน  3 เครื่อง ๆ ละ 6,300 บาท  เป็นจ านวนเงิน  18,900  

บาท    
  

นายอดุลย์   แวโวะ 5.3 .5   เครื่อ งส ารองไฟฟ้ า  ขนาด 800 VA  จ านวน  2  เครื่อ ง ๆ ละ  รอง

ประธานสภาฯปฏิบัติหน้าที่   2,500  บาท   เป็นจ านวนเงนิ  5,000  บาท   ขอเชญิ ผูบ้ริหารฯ ชีแ้จง 

ประธานสภาเทศบาลฯ 

 

นายเกษมสันต ์  สาแม  เรียน  ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลฯ  ทุกท่าน 

นายกเทศมนตรีฯ                    กระผม  นายเกษมสันต ์  สาแม   นายกเทศมนตรีเมอืงสะเตงนอก   ขอให้ 

                                         หัวหนา้ส านักปลัด ได้ช้ีแจงแทน 
 

นายอดุลย์   แวโวะ   เชญิ หัวหนา้ส านักปลัด 

รองประธานสภาฯปฏิบัติหน้าที่    

ประธานสภาเทศบาลฯ            

 

นางนงเยาว์   ไชยมณี เรียน   ประธานสภาเทศบาลฯ  คณะผู้บริหารฯ  และสมาชิกสภาเทศบาลฯ  ที่เคารพหัวหน้าส านักปลัด

 ดิฉัน นางนงเยาว์   ไชยมณี   หัวหนา้ส านักปลัด  เช่นกันค่ะ เป็นการตัง้ 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ไม่ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิตัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และการตั้งงบประมาณผดิหมวด

ประเภทครุภัณฑ์ จงึมคีวามจ าเป็นต้องโอนงบประมาณฯ ไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ ดังนี้ 
 

โอนลด จากแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  หมวดค่าครุภัณฑ ์

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์รายการ เครื่องส ารองไฟ ดังนี้  

     -งบประมาณที่อนุมัติ  จ านวน     5,000   บาท 

     -งบประมาณก่อนโอน  จ านวน     5,000   บาท 

     -จ านวนเงินที่โอนลด  จ านวน     5,000   บาท 



     -จ านวนเงินหลังโอน  จ านวน       0.00   บาท 
 

/โอนเพิ่ม ในแผนงาน… 
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โอนเพิ่ม ในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  หมวดค่าครุภัณฑ์ 

ประเภทครุภัณฑค์อมพิวเตอร์ รายการเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  จ านวน  2  

เครื่อง ๆ ละ 2,500  บาท   เป็นจ านวนเงนิ  5,000  บาท  ดังนี้ 

     -งบประมาณที่อนุมัติ  จ านวน       0.00    บาท 

     -งบประมาณก่อนโอน  จ านวน       0.00    บาท 

     -จ านวนเงินที่โอนเพิ่ม  จ านวน     5,000    บาท 

-จ านวนเงินหลังโอน           จ านวน     5,000    บาท 
 

เพื่อไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  รายการ เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  จ านวน  2  

เครื่อง ๆ ละ 2,500  บาท   เป็นจ านวนเงนิ  5,000  บาท   

 โดยจัดซื้อตามราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิตัล

เพื่อเศรษฐกิจและสังคม  ดังนี้  

  -มีก าลังไฟฟ้าด้านนอก ไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) 

  -สามารถส ารองไฟฟ้าไฟฟ้า ได้ไม่นอ้ยกว่า 15 นาที 
 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 

ลงวันที่  9  มถิุนายน  2558 และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 

457  ล าดับที่  4 
 

นายอดุลย์   แวโวะ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดมีขอ้อภปิราย ซักถาม  โปรดยกมอื  หากไม่มี   ประธานสภา

ฯ ปฏิบัติหน้าที่ ก็จะถามมตทิี่ประชุมฯ ว่า  เห็นชอบอนุมัตโิอนเงนิงบประมาณรายจ่าย  ประธานสภา

เทศบาลฯ ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563  เพื่อไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ เครื่อง 

ส ารองไฟฟ้า  ขนาด 800 VA  จ านวน  2  เครื่อง ๆ ละ 2,500  บาท    เป็นจ านวนเงิน  

5,000  บาท หรอืไม่ก่อนที่จะลงมตขิอให้เลขานุการสภา ได้นับองค์ประชุมตามข้อบังคับ

การประชุมสภา ขอ้ 76 ก่อน เชญิเลขานุการสภาฯ 
 

นายมาหะมะรอสีดี   อุชะมิ องค์ประชุมครบต่อไปจะขอมตทิี่ประชุมสภาฯสมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดเลขานุการสภา

เทศบาลฯ   เห็นชอบอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจา่ย ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 

2563 เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เครื่องส ารองไฟฟ้า  ขนาด 800 VA  จ านวน  2  

เครื่อง ๆ ละ 2,500  บาท   เป็นจ านวนเงิน  5,000  บาท  (ตามเอกสารที่ 3) โปรดยกมือ 

สมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดไม่เห็นชอบอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายฯ ดังกล่าว  

โปรดยกมอื 
 

มติท่ีประชุม -เห็นชอบ  จ านวน          15      เสียง 



/-ไม่เห็นชอบ… 
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 -ไม่เห็นชอบ  จ านวน         - เสียง 

 -งดออกเสียง  จ านวน         1 เสียง 
 

เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  

งบประมาณ พ.ศ. 2563   เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เครื่องส ารองไฟฟ้า  ขนาด 800 

VA  จ านวน  2  เครื่อง ๆ ละ 2,500  บาท   เป็นจ านวนเงิน  5,000  บาท 
 

นายอดุลย์   แวโวะ     5.3.6  อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) ประธานสภาฯ 

ปฏิบัติหน้าที่  จ านวน  5  เคร่ือง ๆ ละ  700  บาท  เป็นจ านวนเงนิ  3,500  บาท 

ประธานสภาเทศบาลฯ  ขอเชญิ ผูบ้ริหารฯ ชีแ้จง 
 

นายเกษมสันต ์  สาแม  เรียน  ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน 

นายกเทศมนตรีฯ                    กระผม  นายเกษมสันต ์  สาแม   นายกเทศมนตรีเมอืงสะเตงนอก   ขอให้ 

                                         หัวหนา้ส านักปลัด ได้ช้ีแจงแทน 
 

นายอดุลย์   แวโวะ      เชญิ หัวหนา้ส านักปลัด 

ประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่ 

ประธานสภาเทศบาลฯ            
 

นางนงเยาว์   ไชยมณี เรียน   ประธานสภาเทศบาลฯ  คณะผู้บริหารฯ  และสมาชิกสภาเทศบาลฯ  ที่เคารพหัวหน้าส านักปลัด

 ดิฉัน นางนงเยาว์   ไชยมณี   หัวหนา้ส านักปลัด  เช่นกันค่ะ เป็นการตัง้ 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ไม่ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิตัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และการตั้งงบประมาณผดิหมวด

ประเภทครุภัณฑ์ จงึมคีวามจ าเป็นต้องโอนงบประมาณฯ ไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ ดังนี้ 
 

โอนลด จากแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  หมวดค่าครุภัณฑ ์

ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน รายการ อุปกรณ์อ่านบัตรอเนกประสงค์ ดังนี้  

     -งบประมาณที่อนุมัติ  จ านวน     3,500   บาท 

     -งบประมาณก่อนโอน  จ านวน     3,500   บาท 

     -จ านวนเงินที่โอนลด  จ านวน     3,500   บาท 

     -จ านวนเงินหลังโอน  จ านวน       0.00   บาท 
 

โอนเพิ่ม ในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  หมวดค่าครุภัณฑ ์

ประเภทครุภัณฑค์อมพิวเตอร์ รายการ อุปกรณ์อ่านบัตรแบบ 
 

/อเนกประสงค์ (Smart... 
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อเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จ านวน  5  เครื่อง ๆ ละ 700  บาท   เป็นจ านวนเงิน  

3,500  บาท  ดังนี้ 

     -งบประมาณที่อนุมัติ  จ านวน       0.00    บาท 

     -งบประมาณก่อนโอน  จ านวน       0.00    บาท 

     -จ านวนเงินที่โอนเพิ่ม  จ านวน     3,500    บาท 

-จ านวนเงินหลังโอน           จ านวน     3,500    บาท 
 

เพื่อไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  รายการ อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart 

Card Reader) จ านวน  5  เครื่อง ๆ ละ 700  บาท   เป็นจ านวนเงิน  3,500  บาท  โดย

จัดซื้อตามราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิตัลเพื่อ

เศรษฐกิจและสังคม  ดังนี้ 

 -สามารถอ่านและเขียนข้อมูลในบัตรแบบอเนกประสงค์  (Smart Card)ตาม

มาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได้ 

 -มีความเร็วสัญญาณนาฬิกา ไม่น้อยกว่า 4.8 MHz 

 -สามารถใช้งานผ่านช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ได้ 

 -สามารถใช้กับบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ที่ใช้แรงดันไฟฟ้าขนาด 5 

Volts, 3 Volts, และ 1.8 Volts เป็นอย่างนอ้ย 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 

ลงวันที่  9  มถิุนายน  2558 และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 

459  ล าดับที่  24 
 

นายอดุลย์   แวโวะ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดมีขอ้อภปิราย ซักถาม  โปรดยกมอื  หากไม่มี   ประธานสภา

ฯ ปฏิบัติหน้าที่ ก็จะถามมตทิี่ประชุมฯ ว่า  เห็นชอบอนุมัตโิอนเงนิงบประมาณรายจ่าย   ประธานสภา

เทศบาลฯ ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563  เพื่อไปตั้งจา่ย 

เป็นรายการใหม่ อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จ านวน  5  

เครื่อง ๆละ   700  บาท   เป็นจ านวนเงิน  3,500  บาท หรอืไม่ก่อนที่จะลงมติขอให้

เลขานุการสภาฯ ได้นับองค์ประชุมตามข้อบังคับการประชุมสภา ข้อ 76 ก่อน เชิญ

เลขานุการสภาฯ 
 

นายมาหะมะรอสีดี   อุชะมิ องค์ประชุมครบต่อไปจะขอมตทิี่ประชุมสภาฯสมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดเลขานุการสภา

เทศบาลฯ   เห็นชอบอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจา่ย ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 

2563 เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card 

Reader) จ านวน  5  เครื่อง ๆ ละ 700  บาท   เป็นจ านวนเงิน  
 

/3,500  บาท (ตามเอกสารที่ 3)... 
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3,500  บาท (ตามเอกสารที่ 3) โปรดยกมือ สมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดไม่เห็นชอบอนุมัติ

โอนเงนิงบประมาณรายจ่ายฯ ดังกล่าว  โปรดยกมอื 
 

มติท่ีประชุม -เห็นชอบ  จ านวน          15      เสียง 

 -ไม่เห็นชอบ  จ านวน         - เสียง 

 -งดออกเสียง  จ านวน         1 เสียง 

เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  

งบประมาณ พ.ศ. 2563   เพื่อไปตั้ งจ่ายเป็นรายการใหม่ อุปกรณ์อ่านบัตรแบบ

อเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จ านวน  5  เครื่อง ๆ ละ 700  บาท   เป็นจ านวนเงิน  

3,500  บาท 
 

นายอดุลย์   แวโวะ        5.3.7  เคร่ืองคอมพิวเตอร์  All In One  ส าหรับส านักงาน 

ประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่   จ านวน  1  เคร่ือง  เป็นจ านวนเงนิ  17,000  บาท    

ประธานสภาเทศบาลฯ   ขอเชญิ ผูบ้ริหารฯ ชีแ้จง 
 

นายอดุลย์   แวโวะ   เชญิ เลขานุการสภาฯ 

ประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่ 

ประธานสภาเทศบาลฯ            
 

นายมาหะมะรอสีดี   อุชะมิ ท่านประธานครับ ขออนุญาตไม่ตอ้งอ่านคุณลักษณะเครื่องคอมพิวเตอร์ได้เลขานุการสภา

เทศบาลฯ   หรอืไม่ เพราะมันยาวมาก ซึ่งมันมีข้อความว่า จัดซือ้ตามราคากลาง 

และคุณลักษณะพืน้ฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงดจิติัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม 

อยู่แล้ว  
 

นายอดุลย์   แวโวะ   อนุญาตวา่ ไม่ต้องอ่าน คุณลักษณะคอมพิวเตอร์ ครับ เชญิ ผูบ้ริหารฯ  

ประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่ 

ประธานสภาเทศบาลฯ            
 

นายเกษมสันต ์  สาแม   เรียน  ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน 

นายกเทศมนตรีฯ                     กระผม  นายเกษมสันต ์  สาแม   นายกเทศมนตรีเมอืงสะเตงนอก   ขอให้ 

                                          หัวหนา้ส านักปลัด ได้ช้ีแจงแทน 
 

นายอดุลย์   แวโวะ   เชญิ หัวหนา้ส านักปลัด 

ประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่ 

ประธานสภาเทศบาลฯ            
 

นางนงเยาว์   ไชยมณี เรียน   ประธานสภาเทศบาลฯ  คณะผู้บริหารฯ  และสมาชิกสภาเทศบาลฯ  ที่เคารพหัวหน้าส านักปลัด

 ดิฉัน นางนงเยาว์   ไชยมณี   หัวหนา้ส านักปลัด  เช่นกันค่ะ เป็นการตัง้ 
/ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์… 
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ไม่ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิตัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และการตั้งงบประมาณผดิหมวด

ประเภทครุภัณฑ์ จงึมคีวามจ าเป็นต้องโอนงบประมาณฯ ไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ ดังนี้ 
 

โอนลด จากแผนงานรักษาความสงบภายใน  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ

ระงับอัคคีภัย  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  รายการ เครื่อง

คอมพิวเตอร์  ดังนี ้ 

     -งบประมาณที่อนุมัติ  จ านวน     17,000   บาท 

     -งบประมาณก่อนโอน  จ านวน     17,000   บาท 

     -จ านวนเงินที่โอนลด  จ านวน     17,000   บาท 

     -จ านวนเงินหลังโอน  จ านวน       0.00   บาท 
 

โอนเพิ่ม ในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่าย พลเรือนและระงับ

อัคคีภัย หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์  All 

In One  ส าหรับส านักงาน  จ านวน  1  เครื่อง  เป็นจ านวนเงิน  17,000  บาท  ดังนี้ 

     -งบประมาณที่อนุมัติ  จ านวน       0.00    บาท 

     -งบประมาณก่อนโอน  จ านวน       0.00    บาท 

     -จ านวนเงินที่โอนเพิ่ม  จ านวน     17,000    บาท 

-จ านวนเงินหลังโอน           จ านวน     17,000    บาท 
 

เพื่อไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์  All In One  ส าหรับ

ส านักงาน  จ านวน  1  เครื่อง  เป็นจ านวนเงิน  17,000  บาทโดยจัดซื้อตามราคากลาง

และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงดจิิตัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  ตั้ง

จ่ายจากเงินรายได้ เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่  

9  มิถุนายน  2558 และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่  457  

ล าดับที่  2 
 

นายอดุลย์   แวโวะ   สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใดมีข้ออภิปราย  ซักถาม โปรดยกมือ   

รองประธานสภาฯปฏิบัติหน้าที่  นายอับดุลนาเซร์   ฮะ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขตที่ 1       

ประธานสภาเทศบาลฯ    
 

 

/นายอับดุลนาเซร์   ฮะ...   
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นายอับดุลนาเซร์   ฮะ      เรียน  ท่านประธานสภาฯ  คณะผู้บริหารฯ  และสมาชิกสภาฯ  

สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ 1  ผู้ทรงเกียรติ  ทุกท่าน  กระผม นายอับดุลนาเซร์   ฮะ  สมาชิกสภา 



เทศบาลฯ  เขตที่ 1  ที ่ เส นอ เรื ่อ งอยากทราบถึงคุณ ลักษณ ะพื ้น ฐ าน   เค รื ่อ ง

คอมพิว เตอร์ฯ  นั้น  เพียงแค่อยากให้แนบ หรือถ่าย เอกสารมาให้สมาชิกสภา

เทศบาลฯ  ทุกท่านได้ทราบบ้าง เท่านั้น ไม่ใ ช่มาอ่านให้ฟัง     
 

นายอดุลย์   แวโวะ   เชญิ หัวหนา้ส านักปลัด 

ประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่ 

ประธานสภาเทศบาลฯ            
 

นางนงเยาว์   ไชยมณี เรียน   ประธานสภาเทศบาลฯ  คณะผู้บริหารฯ  และสมาชิกสภาเทศบาลฯ  ที่เคารพหัวหน้าส านักปลัด

 ดิฉัน นางนงเยาว์   ไชยมณี   หัวหนา้ส านักปลัด  จะรับไปปรับปรุงแก้ไขค่ะ 
 

นายอดุลย์   แวโวะ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดมีข้ออภิปราย ซักถาม โปรดยกมือ หากไม่มี   ประธานสภาฯ 

ปฏิบัติหน้าที่ ก็จะถามมติที่ประชุมฯ ว่า  เห็นชอบอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ประธานสภา

เทศบาลฯ ประจ าปี  งบประมาณ  พ.ศ. 2563  เพื่อไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ เครื่อง 

 คอมพิวเตอร์  All In One  ส าหรับส านักงาน  จ านวน  1  เครื่อง  เป็น จ านวนเงิน  17,000  

บาทหรือไม่  ก่อนที่จะลงมติขอให้เลขานุการสภาฯ ได้นับองค์ประชุมตามข้อบังคับการ

ประชุมสภา ข้อ 76 ก่อน เชิญเลขานุการสภาฯ 
 

นายมาหะมะรอสีดี   อุชะมิ องค์ประชุมครบ ต่อไปจะขอมตทิี่ประชุมสภาฯสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดเลขานุการสภา

เทศบาลฯ   เห็นชอบอนุมัติโอนเงนิงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

เพื่อไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ เครื่องคอมพิวเตอร์  All In One  ส าหรับส านักงาน  จ านวน  

1  เครื่อง  เป็นจ านวนเงิน  17,000  บาท (ตามเอกสารที่ 3) โปรดยกมือ สมาชิกสภา

เทศบาลฯท่านใดไม่เห็นชอบอนุมัตโิอนเงนิงบประมาณรายจ่ายฯ ดังกล่าว  โปรดยกมอื 
 

มติท่ีประชุม -เห็นชอบ  จ านวน          15      เสียง 

 -ไม่เห็นชอบ  จ านวน         - เสียง 

 -งดออกเสียง  จ านวน         1 เสียง 
 

เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  

งบประมาณ พ.ศ. 2563   เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เครื่องคอมพิวเตอร์  All In One  

ส าหรับส านักงาน  จ านวน  1  เครื่อง  เป็นจ านวนเงิน  17,000  บาท   

/นายอดุลย์   แวโวะ... 
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นายอดุลย์   แวโวะ  5.3.8  เคร่ืองพมิพ์เลเซอร์ หรอืLED ขาวด า (18 หน้า/นาท)ี 

ประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่  จ านวน  1  เคร่ือง  เป็นจ านวนเงนิ  2,600  บาท   

ประธานสภาเทศบาลฯ  ขอเชญิ ผูบ้ริหารฯ ชีแ้จง 
 

นายเกษมสันต ์  สาแม  เรียน  ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน 

นายกเทศมนตรีฯ                    กระผม  นายเกษมสันต ์  สาแม   นายกเทศมนตรีเมอืงสะเตงนอก   ขอให้ 



                                         หัวหนา้ส านักปลัด ได้ช้ีแจงแทน 
 

นายอดุลย์   แวโวะ  เชญิ หัวหนา้ส านักปลัด 

ประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่ 

ประธานสภาเทศบาลฯ            
 

นางนงเยาว์   ไชยมณี เรียน   ประธานสภาเทศบาลฯ  คณะผู้บริหารฯ  และสมาชิกสภาเทศบาลฯ  ที่เคารพหัวหน้าส านักปลัด

 ดิฉัน นางนงเยาว์   ไชยมณี   หัวหนา้ส านักปลัด  เช่นกันค่ะ เป็นการตัง้ 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ไม่ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิตัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และการตั้งงบประมาณผดิหมวด

ประเภทครุภัณฑ์ จงึมคีวามจ าเป็นต้องโอนงบประมาณฯ ไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ ดังนี้ 
 

โอนลด จากแผนงานรักษาความสงบภายใน  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ

ระงับอัคคีภัย  หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  รายการ เครื่องพิมพ์

เลเซอร์  ดังนี ้ 

     -งบประมาณที่อนุมัติ  จ านวน     2,600   บาท 

     -งบประมาณก่อนโอน  จ านวน     2,600   บาท 

     -จ านวนเงินที่โอนลด  จ านวน     2,600   บาท 

     -จ านวนเงินหลังโอน  จ านวน       0.00   บาท 
 

โอนเพิ่ม ในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่าย พลเรือนและระงับ

อัคคีภัย หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ 

หรอืLED ขาวด า (18 หน้า/นาที)จ านวน  1  เครื่อง  เป็นจ านวนเงิน  2,600  บาท  ดังนี้ 

     -งบประมาณที่อนุมัติ  จ านวน       0.00    บาท 

     -งบประมาณก่อนโอน  จ านวน       0.00    บาท 

     -จ านวนเงินที่โอนเพิ่ม  จ านวน     2,600    บาท 

-จ านวนเงินหลังโอน           จ านวน     2,600    บาท 
 

เพื่อไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

/ประจ าปีงบประมาณ… 
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 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  รายการ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือLED ขาวด า (18 หน้า/

นาที)  จ านวน  1  เครื่อง  เป็นจ านวนเงิน  2,600  บาทโดยจัดซื้อตามราคากลางและ

คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑค์อมพิวเตอร์ กระทรวงดิจติัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  ตั้งจ่าย

จากเงินรายได้ เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่  9  

มิถุนายน  2558 และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่  461  

ล าดับที่  43 
 



นายอดุลย์   แวโวะ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดมีขอ้อภปิราย ซักถาม  โปรดยกมอื  หากไม่มี   ประธานสภา

ฯ ปฏิบัติหน้าที่ ก็จะถามมตทิี่ประชุมฯ ว่า  เห็นชอบอนุมัตโิอนเงนิงบประมาณรายจ่าย  ประธานสภา

เทศบาลฯ ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563   เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  

 เครื่องพมิพ์เลเซอร์ หรอื LED ขาวด า (18 หนา้/นาที)  จ านวน  1  เครื่อง    เป็นจ านวนเงิน  

2,600 บาท หรอืไม่ ก่อนที่จะลงมตขิอให้เลขานุการสภาฯ ได้นับองค์ประชุมตามข้อบังคับ

การประชุมสภา ขอ้ 76 ก่อน เชญิเลขานุการสภาฯ 
 

นายมาหะมะรอสีดี   อุชะมิ องค์ประชุมครบต่อไปจะขอมตทิี่ประชุมสภาฯสมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดเลขานุการสภา

เทศบาลฯ   เห็นชอบอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจา่ย ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 

2563 เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือLED ขาวด า (18 หน้า/นาที)  

จ านวน  1  เครื่อง  เป็นจ านวนเงิน  2,600  บาท (ตามเอกสารที่ 3)  โปรดยกมือ สมาชิก

สภาเทศบาลฯท่านใดไม่เห็นชอบอนุมัตโิอนเงนิงบประมาณรายจ่ายฯ ดังกล่าว  โปรดยกมอื 
 

มติท่ีประชุม -เห็นชอบ  จ านวน         15      เสียง 

 -ไม่เห็นชอบ  จ านวน         - เสียง 

 -งดออกเสียง  จ านวน         1 เสียง 
 

เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  

งบประมาณ พ.ศ. 2563   เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ  LED 

ขาวด า (18 หน้า/นาที)  จ านวน  1  เครื่อง  เป็นจ านวนเงิน  2,600  บาท 
 

นายอดุลย์   แวโวะ   5.3.9  จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า  19  น้ิว  จ านวน  1  จอ     ประธานสภาฯ 

ปฏิบัติหน้าที่  เป็นจ านวนเงนิ  2,800  บาท   ขอเชิญ ผูบ้ริหารฯ ช้ีแจง 

ประธานสภาเทศบาลฯ 

 

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

นายกเทศมนตรีฯ                    กระผม  นายเกษมสันต ์  สาแม   นายกเทศมนตรีเมอืงสะเตงนอก   ขอให้ 

                                         หัวหนา้ส านักปลัด ได้ช้ีแจงแทน 
 

นายอดุลย์   แวโวะ  เชญิ หัวหนา้ส านักปลัด 

ประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่ 

ประธานสภาเทศบาลฯ            
 

นางนงเยาว์   ไชยมณี เรียน   ประธานสภาเทศบาลฯ  คณะผู้บริหารฯ  และสมาชิกสภาเทศบาลฯ  ที่เคารพหัวหน้าส านักปลัด

 ดิฉัน นางนงเยาว์   ไชยมณี   หัวหนา้ส านักปลัด  เช่นกันค่ะ เป็นการตัง้ 



ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ไม่ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิตัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และการตั้งงบประมาณผดิหมวด

ประเภทครุภัณฑ์ จงึมคีวามจ าเป็นต้องโอนงบประมาณฯ ไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ ดังนี้ 
 

โอนลด จากแผนงานรักษาความสงบภายใน  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ

ระงับอัคคีภัย  หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  รายการ จอแสดงภาพไม่

น้อยกว่า 19 นิว้  ดังนี ้ 

     -งบประมาณที่อนุมัติ  จ านวน     2,800   บาท 

     -งบประมาณก่อนโอน  จ านวน     2,800   บาท 

     -จ านวนเงินที่โอนลด  จ านวน     2,800   บาท 

     -จ านวนเงินหลังโอน  จ านวน       0.00   บาท 
 

โอนเพิ่ม ในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่าย พลเรือนและระงับ

อัคคีภัย หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ จอแสดงภาพขนาดไม่

น้อยกว่า 19 นิว้ จ านวน 1 จอ  เป็นจ านวนเงิน  2,800  บาท  ดังนี้ 

     -งบประมาณที่อนุมัติ  จ านวน       0.00    บาท 

     -งบประมาณก่อนโอน  จ านวน       0.00    บาท 

     -จ านวนเงินที่โอนเพิ่ม  จ านวน     2,800    บาท 

-จ านวนเงินหลังโอน           จ านวน     2,800    บาท 
 

เพื่อไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  รายการ จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 

จอ  เป็นจ านวนเงิน  2,800  บาท โดยจัดซื้อตามราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน

ครุภัณฑค์อมพิวเตอร์ กระทรวงดิจติัลเพื่อ 

/เศรษฐกิจและสังคม... 
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 เศรษฐกิจและสังคม  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 

0808.2/ว 1134 ลงวันที่  9  มิถุนายน  2558 และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.

2561-2565)หนา้ที่ 457 ล าดับที่ 5 
 

นายอดุลย์   แวโวะ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดมีข้ออภิปราย ซักถาม โปรดยกมือ หากไม่มี   ประธานสภาฯ 

ปฏิบัติหน้าที่ ก็จะถามมติที่ประชุมฯ ว่า  เห็นชอบอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ประธานสภา

เทศบาลฯ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  เพื่อไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ จอแสดง 

 ภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 จอ  เป็นจ านวนเงิน  2,800  บาท หรือไม่ ก่อนที่

จะลงมตขิอให้เลขานุการสภาฯ ได้นับองค์ประชุมตามข้อบังคับการประชุมสภา ข้อ 76 ก่อน 

เชญิเลขานุการสภาฯ 
 



นายมาหะมะรอสีดี   อุชะมิ องค์ประชุมครบต่อไป จะขอมตทิี่ประชุมสภาฯสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดเลขานุการสภา

เทศบาลฯ   เห็นชอบอนุมัติโอนเงนิงบประมาณรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 จอ   เป็น

จ านวนเงิน  2,800  บาท  (ตามเอกสารที่ 3) โปรดยกมือ สมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดไม่

เห็นชอบอนุมัตโิอนเงนิงบประมาณรายจ่ายฯ ดังกล่าว  โปรดยกมอื 
 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ  จ านวน         15      เสียง 

 ไม่เห็นชอบ  จ านวน         - เสียง 

 งดออกเสียง  จ านวน         1 เสียง 
 

เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  

งบประมาณ พ.ศ. 2563  เพื่อไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 

นิว้  จ านวน 1 จอ  เป็นจ านวนเงิน  2,800  บาท 
 

นายอดุลย์   แวโวะ   5.3.10  เคร่ืองส ารองไฟฟ้า  ขนาด 800 VA  จ านวน  2  เคร่ือง ๆ ละประธานสภาฯ 

ปฏิบัติหน้าที่  2,500  บาท   เป็นจ านวนเงนิ  5,000  บาท   ขอเชิญ ผู้บริหารฯ ชีแ้จง 

ประธานสภาเทศบาลฯ 

 

นายเกษมสันต ์  สาแม  เรียน  ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน 

นายกเทศมนตรีฯ                    กระผม  นายเกษมสันต ์  สาแม   นายกเทศมนตรีเมอืงสะเตงนอก   ขอให้ 

                                         หัวหนา้ส านักปลัด ได้ช้ีแจงแทน 
 

นายอดุลย์   แวโวะ  เชญิ หัวหนา้ส านักปลัด 

ประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่ 

ประธานสภาเทศบาลฯ            

/นางนงเยาว์   ไชยมณี… 
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นางนงเยาว์   ไชยมณี เรียน   ประธานสภาเทศบาลฯ  คณะผู้บริหารฯ  และสมาชิกสภาเทศบาลฯ  ที่เคารพหัวหน้าส านักปลัด

 ดิฉัน นางนงเยาว์   ไชยมณี   หัวหนา้ส านักปลัด  เช่นกันค่ะ เป็นการตัง้ 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ไม่ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิตัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และการตั้งงบประมาณผดิหมวด

ประเภทครุภัณฑ์ จงึมคีวามจ าเป็นต้องโอนงบประมาณฯ ไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ ดังนี้ 
 

โอนลด จากแผนงานรักษาความสงบภายใน  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ

ระงับอัคคีภัย  หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  รายการ เครื่องส ารองไฟ  

ดังนี้  

     -งบประมาณที่อนุมัติ  จ านวน     5,000   บาท 

     -งบประมาณก่อนโอน  จ านวน     5,000   บาท 



     -จ านวนเงินที่โอนลด  จ านวน     5,000   บาท 

     -จ านวนเงินหลังโอน  จ านวน       0.00   บาท 
 

โอนเพิ่ม ในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่าย พลเรือนและระงับ

อัคคีภัย หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ เครื่องส ารองไฟฟ้า  

ขนาด 800 VA  จ านวน  2  เครื่อง ๆ ละ 2,500  บาท   เป็นจ านวนเงิน  5,000  บาท  

ดังนี้ 

     -งบประมาณที่อนุมัติ  จ านวน       0.00    บาท 

     -งบประมาณก่อนโอน  จ านวน       0.00    บาท 

     -จ านวนเงินที่โอนเพิ่ม  จ านวน     5,000    บาท 

-จ านวนเงินหลังโอน           จ านวน     5,000    บาท 

เพื่อไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  รายการ เครื่องส ารองไฟฟ้า  ขนาด 800 VA  จ านวน  2  

เครื่อง ๆ ละ 2,500  บาท   เป็นจ านวนเงิน  5,000  บาท โดยจัดซื้อตามราคากลางและ

คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑค์อมพิวเตอร์ กระทรวงดิจติัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  ตั้งจ่าย

จากเงินรายได้ เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่  9  

มิถุนายน  2558 และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่  457  

ล าดับที่  4 
 

นายอดุลย์   แวโวะ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดมีข้ออภิปราย ซักถาม โปรดยกมือ หากไม่มี   ประธานสภาฯ 

ปฏิบัติหน้าที่ ก็จะถามมติที่ประชุมฯ ว่า  เห็นชอบอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ประธานสภา

เทศบาลฯ ประจ าปี งบประมาณ  พ.ศ. 2563  เพื่อไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่  เครื่อง 

/ส ารองไฟฟ้า… 
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ส ารองไฟฟ้า  ขนาด 800 VA  จ านวน  2  เครื่อง ๆ ละ 2,500  บาท   เป็นจ านวนเงิน  

5,000  บาท หรอืไม่ ก่อนที่จะลงมติขอให้เลขานุการสภาฯ ได้นับองค์ประชุมตามข้อบังคับ

การประชุมสภา ข้อ 76 ก่อน เชญิเลขานุการสภาฯ 
 

นายมาหะมะรอสีดี   อุชะมิ องค์ประชุมครบต่อไปจะขอมตทิี่ประชุมสภาฯสมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดเลขานุการสภา

เทศบาลฯ   เห็นชอบอนุมัติโอนเงนิงบประมาณรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เครื่องส ารองไฟฟ้า  ขนาด 800 VA  จ านวน  2 เครื่อง ๆ 

ละ 2,500  บาท เป็นจ านวนเงิน  5,000 บาท (ตามเอกสารที่ 3) โปรดยกมือ สมาชิกสภา

เทศบาลฯท่านใดไม่เห็นชอบอนุมัตโิอนเงนิงบประมาณรายจ่ายฯ ดังกล่าว  โปรดยกมอื 
 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ  จ านวน         15      เสียง 

 ไม่เห็นชอบ  จ านวน         - เสียง 

 งดออกเสียง  จ านวน         1 เสียง 
 



เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  

งบประมาณ พ.ศ. 2563   เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เครื่องส ารองไฟฟ้า  ขนาด 800 

VA  จ านวน  2  เครื่อง ๆ ละ 2,500  บาท   เป็นจ านวนเงิน  5,000  บาท   
 

นายอดุลย์   แวโวะ   ขอพักการประชุม  10  นาที ขอให้รักษาเวลาด้วยครับ 

ประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่ 

ประธานสภาเทศบาลฯ            
 

-----พักการประชุม  10  นาที----- 
 

นายอดุลย์   แวโวะ  5.4  ญัตติ  เพื่อพิจารณาขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประธานสภาฯ ปฏิบัติ

หนา้ที่ งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  ประเภท 

ประธานสภาเทศบาลฯ  ครุภัณฑ์อื่น  แผงกั้นจราจร   หนว่ยงาน  ส านักปลัด (ตามเอกสารที่ 4)   

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2และ 3 ) พ.ศ. 2543  หมวด 4  การโอน

และแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 

ข้อ 29  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าขี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ ์

และสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง  

ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

/ขอเชญิผูบ้ริหารฯ ช้ีแจง… 
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   ขอเชญิผูบ้ริหารฯ ชีแ้จง 
 

นายเกษมสันต ์  สาแม  เรียน  ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน 

นายกเทศมนตรีฯ                    กระผม  นายเกษมสันต ์  สาแม   นายกเทศมนตรีเมอืงสะเตงนอก   ขอให้ 

                                         หัวหนา้ส านักปลัด ได้ช้ีแจงแทน 
 

นายอดุลย์   แวโวะ   เชญิ หัวหนา้ส านักปลัด 

ประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่ 

ประธานสภาเทศบาลฯ            
 

นางนงเยาว์   ไชยมณี เรียน   ประธานสภาเทศบาลฯ   คณะผู้บริหารฯ  และสมาชิกสภาเทศบาลฯ  ที่เคารพหัวหน้าส านักปลัด

 ทุกท่าน   ดิฉัน นางนงเยาว์   ไชยมณี   หัวหนา้ส านักปลัด  เนื่องจากการ 

พิมพ์เอกสารเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี งบประมาณ         พ.ศ. 2563  

ผิดพลาด แผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 

หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์อื่น แผงกั้นจราจร  จึงขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง

ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี งบประมาณ  พ.ศ. 2563  ดังนี้   

 แผงกั้นจราจร  จ านวน 40,000 บาท  



จากข้อความเดิม   “ เพื่อจ่าย เป็นค่าจัดซื้อแผงกันจราจร จ านวน 10 แผง ๆ 

ละ  10 ,0 00  บ าท  ต ามรายละ เอีย ดที ่ เ ท ศบ าลก าหนด ไม่มีร าค ามาตรฐ าน

ครุภัณฑ์ โดยใช้ราคาในท้องถิ่น  หรือราคาที่ซื้อ โดยประหยัด  ตั้งจ่ายจาก เงิน

รายได้  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่  มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่  

9 มิถุนายน  2558  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) หน้าที่  

460 ล าดับที่  29” 

เป็นข้อความใหม่  “ เพื่อจ่าย เป็นค่าจัดซื้อแผงกันจราจร จ านวน 10 แผง ๆ 

ล ะ  4 , 0 00  บ าท  ต าม ร ายล ะ เอีย ดที ่ เ ท ศ บ าลก าห นด ไม่ม ีร าค าม าต รฐ าน

ครุภัณฑ์ โดยใช้ราคาในท้องถิ่น  หรือราคาที่ซื้อ โดยประหยัด  ตั้งจ่ายจาก เงิน

รายได้  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่  มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่  

9 มิถุนายน  2558  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่  

460 ล าดับที่  29” 
 

นายอดุลย์   แวโวะ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดมีข้ออภิปราย ซักถาม โปรดยกมือ หากไม่มี   ประธานสภาฯ 

ปฏิบัติหน้าที่ ก็จะถามมตทิี่ประชุมฯ ว่า  เห็นชอบอนุมัตใิห้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจง 

ประธานสภาเทศบาลฯ งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563   แผงกั้นจราจร   
/หนว่ยงาน ส านักปลัด… 
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 หน่วยงาน ส านักปลัด หรือไม่ ก่อนที่จะลงมติขอให้เลขานุการสภาฯ ได้นับองค์ประชุมตาม

ข้อบังคับการประชุมสภา ข้อ 76 ก่อน เชิญเลขานุการสภาฯ 
 

นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะม ิ องค์ประชุมครบ ต่อไปจะขอมติที่ประชุมสภาฯสมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดเลขานุการสภา

เทศบาลฯ   เห็นชอบอนุมัตใิห้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 

งบประมาณ  พ.ศ. 2563 แผงกั้นจราจร   หน่วยงาน ส านักปลัด (ตามเอกสารที่ 4) โปรด

ยกมือ สมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดไม่เห็นชอบอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง

งบประมาณรายจ่ายฯ ดังกล่าว  โปรดยกมอื 
 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ  จ านวน         15      เสียง 

 ไม่เห็นชอบ  จ านวน         - เสียง 

 งดออกเสียง  จ านวน         1 เสียง 
 

เป็นอันว่า  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง      ค าชี้แจง

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณ พ.ศ. 2563  แผงกั้นจราจร หน่ว ย งาน 

ส านักปลัด 
 

นายอดุลย์   แวโวะ   5.5  ญัตติ  เพื่อพิจารณาขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประธานสภาฯ ปฏิบัติ

หนา้ที ่  งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  ประเภทประธานสภาเทศบาลฯ   

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์    จ านวน  2  รายการ  หนว่ยงาน  กองการศกึษา  



 (ตามเอกสารที่ 5) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการ  งบประมาณของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ. 2543 

หมวด 4  การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  ข้อ 29  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าขี้

แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ 

คุณภาพเปลี่ยน หรอืเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสรา้ง  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
    

     5.5.1  เคร่ืองพมิพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)  จ านวน  1  เคร่ือง 

     (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศกึษา)  ขอเชิญผู้บริหารฯ ชีแ้จง 
 

นายสมาน   หะยีดอปอ   เรียน  ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน 

รองนายกเทศมนตรีฯ               กระผม  นายสมาน   หะยีดอปอ  รองนายกเทศมนตรีเมอืงสะเตงนอก  จะให้ 

  กองการศกึษา ได้ช้ีแจง  
 

นายอดุลย์   แวโวะ            เชญิ ฝา่ยกองการศึกษา 

ประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่ 

ประธานสภาเทศบาลฯ   

            /นายอิบรอเฮง   สะมะลี...       
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นายอิบรอเฮง   สะมะลี    เรียน   ประธานสภาเทศบาลฯ  คณะผูบ้ริหารฯ  และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ 

นักสันทนาการช านาญงาน ทุกท่าน กระผม นายอิบรอเฮง   สะมะลี   นักสันทนาการช านาญงาน  ด้วย 

กองการศึกษา มีความประสงค์ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย  

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 เครื่องพมิพ์แบบ ฉีดหมกึ (Inkjet Printer)  ดังนี้  

จากข้อความเดิม  “งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563 แผนงานการศึกษา  งาน

บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)  ตั้งไว้ 6,300  บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  หน้า 

55/132 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้า 438 ล าดับที่ 10 จัดซื้อ

ตามมาตรฐานราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร” 

เป็นข้อความใหม่   “งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563 แผนงานการศึกษา  งาน

บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  

 เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 

ตั้งไว้  8,000  บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  หน้า 55/132 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(พ.ศ. 2561 – 2565) หน้า 438 ล าดับที่ 10 จัดซื้อตามมาตรฐานราคากลางของกระทรวง

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร” 
 

นายอดุลย์   แวโวะ      สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มขี้ออภิปราย โปรดยกมือ  หากไม่มี  ต่อไปจะ 

ประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่ ถามมตทิี่ประชุมฯว่าเห็นชอบอนุมัตใิห้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ 

ประธานสภาเทศบาลฯ  รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เครื่องพมิพ์แบบฉีดหมกึ (Inkjet  



    Printer)  จ านวน  1  เครื่อง  (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศกึษา) หนว่ยงาน  

กองการศึกษา หรือไม่  ก่อนที่จะลงมติ  ขอให้เลขานุการสภาฯ ได้นับองค์ประชุมตาม

ข้อบังคับการประชุมสภาฯ ข้อ 76 ก่อน เชญิเลขานุการสภาฯ    
 

นายมาหะมะรอสีดี   อุชะมิ องค์ประชุมครบ ต่อไปจะขอมตทิี่ประชุมสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด 

เลขานุการสภาเทศบาลฯ   อนุมัติเห็นชอบให้แก้ไขเปลีย่นแปลงค าชีแ้จงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 

งบประมาณ  พ.ศ. 2563  เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)  จ านวน  1  เครื่อง  

(งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) หน่วยงาน กองการศึกษา โปรดยกมือ  สมาชิกสภา

เทศบาลฯ  ท่านใด ไม่อนุมัติเห็นชอบให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายฯ 

รายการดังกล่าว  โปรดยกมอื 
 

มติท่ีประชุม                        -อนุมัติเห็นชอบ  จ านวน        15     เสียง 

-ไม่อนุมัติเห็นชอบ  จ านวน          -  เสียง 

/-งดออกเสียง… 
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    -งดออกเสียง   จ านวน          1 เสียง 
 

เป็นอันว่า ที่ประชุมมมีต ิ อนุมัตเิห็นชอบให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง 

ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก 

(Inkjet  Printer)  จ านวน  1  เครื่อง  (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)  หน่วยงาน กอง

การศกึษา  
 

นายอดุลย์   แวโวะ    5.5.2  เคร่ืองพมิพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)  จ านวน  1  เคร่ือง 

ประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่  (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)  ขอเชิญผู้บริหารฯ ชีแ้จง 

ประธานสภาเทศบาลฯ 
 

นายสมาน   หะยีดอปอ  เรียน  ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน 

รองนายกเทศมนตรีฯ               กระผม  นายสมาน   หะยีดอปอ  รองนายกเทศมนตรีเมอืงสะเตงนอก  จะให้ 

  กองการศกึษา ได้ช้ีแจง  
 

นายอดุลย์   แวโวะ            เชญิ ฝา่ยกองการศึกษา 

ประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่ 

ประธานสภาเทศบาลฯ            
 

นายอิบรอเฮง   สะมะลี    เรียน   ประธานสภาเทศบาลฯ  คณะผูบ้ริหารฯ  และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ 

นักสันทนาการช านาญงาน ทุกท่าน  กระผม นายอิบรอเฮง   สะมะลี   นักสันทนาการช านาญงาน  ด้วย 

กองการศึกษา มีความประสงค์ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย  

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  เครื่องพมิพ์แบบฉีดหมกึ (Inkjet Printer) ดังนี้ 



จากข้อความเดิม “งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563 แผนงานการศึกษา  (งาน

ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)  หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)  ตั้งไว้ 6,300  บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  หน้า 

55/132 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้า 438 ล าดับที่ 11  จัดซื้อ

ตามมาตรฐานราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร” 

เป็นข้อความใหม่  “งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563 แผนงานการศึกษา  (งาน

ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)  หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) ตั้งไว้  

8,000  บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  หน้า 55/132 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 

2561 – 2565) หน้า 438 ล าดับที่ 11  จัดซื้อตามมาตรฐานราคากลางของกระทรวง

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร”          
/นายอดุลย์   แวโวะ.... 
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นายอดุลย์   แวโวะ      สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มขี้ออภิปราย โปรดยกมือ  หากไม่มี  ต่อไปจะ 

ประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่ ถามมตทิี่ประชุมฯว่าเห็นชอบอนุมัตใิห้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ 

ประธานสภาเทศบาลฯ  รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เครื่องพมิพ์แบบฉีดหมกึ (Inkjet  

Printer)  จ านวน  1  เครื่อง  (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) หน่วยงาน กอง

การศึกษา หรือไม่  ก่อนที่จะลงมติ  ขอให้เลขานุการสภาฯ ได้นับองค์ประชุมตามข้อบังคับ

การประชุมสภาฯ ข้อ 76 ก่อน เชญิเลขานุการสภาฯ    
 

นายมาหะมะรอสีดี   อุชะมิ องค์ประชุมครบ ต่อไปจะขอมตทิี่ประชุมสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด 

เลขานุการสภาเทศบาลฯ   อนุมัติเห็นชอบให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชีแ้จงงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี 

งบประมาณ  พ.ศ. 2563  เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)  จ านวน  1  เครื่อง  

(งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) หน่วยงาน กองการศึกษา (ตามเอกสารที่ 5) 

โปรดยกมือ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใด ไม่อนุมัติเห็นชอบ  ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค า

ชีแ้จงงบประมาณรายจ่ายฯ รายการดังกล่าว  โปรดยกมอื 
 

มติท่ีประชุม                        -อนุมัติเห็นชอบ  จ านวน        15     เสียง 

-ไม่อนุมัติเห็นชอบ  จ านวน          -  เสียง 

    -งดออกเสียง   จ านวน          1 เสียง 
 

เป็นอันว่า ที่ประชุมมมีต ิ อนุมัตเิห็นชอบให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง 

ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก 

(Inkjet Printer)  จ านวน  1  เครื่อง  (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) หน่วยงาน 

กองการศกึษา  
 

นายอดุลย์   แวโวะ  5.6  ญัตติ  เพื่อพิจารณาขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง  



ประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่ งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  ประเภท  ประธานสภา

เทศบาลฯ    ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ   จ านวน  5  รายการ   หนว่ยงาน กองการ 

ศึกษา (ตามเอกสารที่ 6) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ3) พ.ศ. 2543  

หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 29   

5.6.1  ค่าถมดิน  โครงการถมดินสนามกีฬา หมูท่ี่ 6  เชญิผูบ้ริหารฯ ชีแ้จง   
 

นายสมาน   หะยีดอปอ  เรียน  ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน 

รองนายกเทศมนตรีฯ               กระผม  นายสมาน   หะยีดอปอ  รองนายกเทศมนตรีเมอืงสะเตงนอก  จะให้ 

/กองการศกึษา ได้ช้ีแจง… 
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   กองการศกึษา ได้ชีแ้จง  
 

นายอดุลย์   แวโวะ            เชญิ ฝา่ยกองการศึกษา 

ประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่ 

ประธานสภาเทศบาลฯ            
 

นายอิบรอเฮง   สะมะลี    เรียน   ประธานสภาเทศบาลฯ  คณะผูบ้ริหารฯ  และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ 

นักสันทนาการช านาญงาน ทุกท่าน กระผม นายอิบรอเฮง   สะมะลี   นักสันทนาการช านาญงาน  ด้วย 

กองการศึกษา มีความประสงค์ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รายการค่าถมดิน ดังนี้  

 จากข้อความเดิม“แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬา  

 และนันทนาการ หมวด ค่าที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าถมดิน  โครงการ  

 ถมดินสนามกีฬา หมูท่ี่ 6  ตั้งไว้  3,000,000  บาท  ตั้งจา่ยจากเงินรายได้  

 หนา้ 118 /132  ปรากฏใน  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า  

 404  ล าดับที ่6” 

  เป็นข้อความใหม่ “แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการงานกีฬา 

 และนันทนาการ  หมวดค่าที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าถมดิน โครงการ   

 ถมดินสนามกีฬา หมูท่ี่ 6  พืน้ที่ไม่น้อยกว่า 11,972.00  ตารางเมตร  หรอื 

 ปริมาณถมดินไม่นอ้ยกว่า  21,462.00  ลูกบาศก์เมตร  (ตามแบบแปลนที่ 

 เทศบาลก าหนด)ตั้งไว้ 3,000,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ หน้า 118/132 

 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 404  ล าดับที ่6” 
 

นายอดุลย์   แวโวะ            สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีขอ้อภปิราย โปรดยกมอื หากไม่ม ีต่อไปจะ 

ประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่  ถามมติที่ประชุมฯ ว่า เห็นชอบอนุมัตใิห้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงประธานสภาเทศบาลฯ 

  งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ค่าถมดิน  หนว่ยงาน  

 กองการศกึษา หรอืไม่  ก่อนที่จะลงมต ิ ขอให้เลขานุการสภาฯ ได้นับองค์  



 ประชุมตามข้อบังคับการประชุมสภาฯ ข้อ 76 ก่อน เชิญเลขานุการสภาฯ    
 

นายมาหะมะรอสีดี   อุชะมิ  องค์ประชุมครบ ต่อไปจะขอมตทิี่ประชุมสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด 

เลขานุการสภาเทศบาลฯ    อนุมัติเห็นชอบให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 

 งบประมาณ พ.ศ. 2563  ค่าถมดิน  หนว่ยงาน กองการศกึษา(ตามเอกสาร 

 ที่ 6) โปรดยกมอื  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใด ไม่อนุมัตเิห็นชอบให้แก้ไข  

 เปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายฯ รายการดังกล่าว โปรดยกมอื 
 

มติท่ีประชุม                          -อนุมัติเห็นชอบ  จ านวน        15       เสียง 

 -ไม่อนุมัติเห็นชอบ  จ านวน          -  เสียง 

/-งดออกเสียง… 
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     -งดออกเสียง   จ านวน          1 เสียง 
 

   เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมต ิ อนุมัตเิห็นชอบให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชีแ้จงงบประมาณ

รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ค่าถมดิน โครงการถมดินสนามกีฬา หมู่ที่ 6 

หนว่ยงาน กองการศกึษา 
 

นายอดุลย์   แวโวะ                 5.6.2  โครงการก่อสร้างสกอร์บอร์ดในโรงยิมเนเซี่ยม สนามกีฬา    

ประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่ หมู่ที่  8  เชญิผูบ้ริหารฯ ชีแ้จง 

ประธานสภาเทศบาลฯ   
  

นายสมาน   หะยีดอปอ  เรียน  ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน 

รองนายกเทศมนตรีฯ               กระผม  นายสมาน   หะยีดอปอ  รองนายกเทศมนตรีเมอืงสะเตงนอก  จะให้ 

  กองการศกึษา ได้ช้ีแจง  
 

นายอดุลย์   แวโวะ            เชญิ ฝา่ยกองการศึกษา 

ประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่ 

ประธานสภาเทศบาลฯ            
 

นายอิบรอเฮง   สะมะลี    เรียน   ประธานสภาเทศบาลฯ  คณะผูบ้ริหารฯ  และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ 

นักสันทนาการช านาญงาน ทุกท่าน กระผม นายอิบรอเฮง   สะมะลี   นักสันทนาการช านาญงาน  ด้วย 

                                          กองการศกึษา  มีความประสงคข์ออนุมัตแิก้ไขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจง 

                                          งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  โครงการก่อสร้าง 

  สกอร์บอร์ดในโรงยิมเนเซี่ยม สนามกีฬา  หมู่ที่  8  ดังนี้ 

 จากข้อความเดิม  “ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  งานกีฬาและ

นันทนาการ  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ  โครงการ

ก่อสร้างสกอร์บอร์ดในโรงยิมเนเซี่ยม  สนามกีฬา  หมู่ที่  8  ตั้งไว้  40,000  บาท    ตั้งจา่ย

จากเงนิรายได้  หน้า 118 /132  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า  411  

ล าดับที่  50” 



 เป็นข้อความใหม่  “แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ  งานกีฬาและ

นันทนาการ หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการ

ก่อสร้างสกอร์บอร์ดในโรงยิมเนเซี่ยม สนามกีฬา  หมู่ที่  8   ขนาดกว้าง  2.40 เมตร x สูง  

2.00  เมตร  ตั้งไว้  40,000  บาท   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  หน้า 118 /132  ปรากฏใน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า  411  ล าดับที่  50” 
 

นายอดุลย์   แวโวะ      สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มขี้ออภิปราย โปรดยกมือ  หากไม่มี  ต่อไปจะ 

ประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่ ถามมตทิี่ประชุมฯว่าเห็นชอบอนุมัตใิห้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ 

/ประธานสภาเทศบาลฯ… 
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ประธานสภาเทศบาลฯ  รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  โครงการก่อสร้างสกอร์บอร์ดใน 

โรงยิมเนเซี่ยม  สนามกีฬา   หมู่ที่  8   หน่วยงาน กองการศึกษา หรือไม่  ก่อนที่จะลงมติ  

ขอให้เลขานุการสภาฯ ได้นับองค์ประชุมตามข้อบังคับการประชุมสภาฯ ข้อ 76 ก่อน เชิญ

เลขานุการสภาฯ    
 

นายมาหะมะรอสีดี   อุชะมิ องค์ประชุมครบ ต่อไปจะขอมตทิี่ประชุมสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด 

เลขานุการสภาเทศบาลฯ   อนุมัติเห็นชอบให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชีแ้จงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ. 2563  โครงการก่อสร้างสกอร์บอร์ดในโรงยิมเนเซี่ยม  สนามกีฬา   หมู่ที่  

8  หน่วยงาน กองการศึกษา (ตามเอกสารที่ 6) โปรด  ยกมือ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่าน

ใด ไม่อนุมัติเห็นชอบให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายฯ รายการดังกล่าว  

โปรดยกมอื 
 

มติท่ีประชุม                        -อนุมัติเห็นชอบ  จ านวน        15     เสียง 

-ไม่อนุมัติเห็นชอบ  จ านวน          -  เสียง 

    -งดออกเสียง   จ านวน          1 เสียง 
 

เป็นอันว่า ที่ประชุมมมีต ิ อนุมัตเิห็นชอบให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง 

ค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  โครงการ 

ก่อสร้างสกอร์บอร์ดในโรงยิมเนเซี่ยม สนามกีฬา   หมู่ที่  8   หนว่ยงาน กองการศกึษา  
 

นายอดุลย์   แวโวะ      5.6.3 โครงการก่อสร้างสกอร์บอร์ดสนามฟุตบอลสนามกีฬา หมู่ที่ 8 

ประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่ หมู่ที่ 8   เชญิผูบ้ริหารฯ ชีแ้จง 

ประธานสภาเทศบาลฯ   
  

นายสมาน   หะยีดอปอ  เรียน  ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน 

รองนายกเทศมนตรีฯ               กระผม  นายสมาน   หะยีดอปอ  รองนายกเทศมนตรีเมอืงสะเตงนอก  จะให้ 

  กองการศกึษา ได้ช้ีแจง  
 

นายอดุลย์   แวโวะ            เชญิ ฝา่ยกองการศึกษา 

ประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่ 



ประธานสภาเทศบาลฯ            
 

นายอิบรอเฮง   สะมะลี     เรียน   ประธานสภาเทศบาลฯ  คณะผูบ้ริหารฯ  และสมาชิกสภาเทศบาลฯ  ที่เคารพ 

นักสันทนาการช านาญงาน  ทุกท่าน  กระผม  นายอิบรอเฮง   สะมะลี   นักสันทนาการช านาญงาน    ด้วยกอง

การศกึษา  มคีวามประสงค์ขออนุมัตแิก้ไขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจง 

                                         งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  โครงการก่อสร้าง 

 สกอร์บอร์ดสนามฟุตบอล สนามกีฬา  หมู่ที่ 8  ดังนี้ 

/จากข้อความเดิม… 
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 จากข้อความเดิม  “แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ  งานกีฬาและ

นันทนาการ หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการโครงการ

ก่อสร้างสกอร์บอร์ดสนามฟุตบอล สนามกีฬา  หมู่ที่ 8  ตั้งไว้  40,000  บาท  ตั้งจ่ายจาก

เงินรายได้ หน้า     118 /132  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565)  หน้า 411  

ล าดับที่  43”   
 

 เป็นข้อความใหม่  “แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ  งานกีฬาและ

นันทนาการ  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้าง    สิ่งสาธารณูปการ

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)  หนา้ 411  ล าดับที่  43”   
 

นายอดุลย์   แวโวะ      สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีขอ้อภปิราย  โปรดยกมอื  หากไม่ม ี ต่อไป 

ประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่ จะถามมตทิี่ประชุมฯ ว่า เห็นชอบอนุมัตใิห้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจง 

ประธานสภาเทศบาลฯ  งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  โครงการก่อสร้าง 

สกอร์บอร์ดสนามฟุตบอล สนามกีฬา หมู่ที่ 8   หน่วยงาน กองการศึกษา หรือไม่  ก่อนที่จะ

ลงมติ  ขอให้เลขานุการสภาฯ ได้นับองค์ประชุมตามข้อบังคับการประชุมสภาฯ ข้อ 76 ก่อน 

เชญิเลขานุการสภาฯ  
 

นายมาหะมะรอสีดี   อุชะมิ องค์ประชุมครบ ต่อไปจะขอมตทิี่ประชุมสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ  

เลขานุการสภาเทศบาลฯ   ท่านใด อนุมัตเิห็นชอบให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการก่อสร้างสกอร์บอร์ดสนามฟุตบอล สนามกีฬา 

หมู่ที่ 8   หน่วยงาน กองการศึกษา (ตามเอกสารที่ 6)  โปรดยกมือ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  

ท่านใด ไม่อนุมัติเห็นชอบให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายฯ รายการ

ดังกล่าว  โปรดยกมอื 
 

มติท่ีประชุม                        -อนุมัติเห็นชอบ  จ านวน        15      เสียง 

-ไม่อนุมัติเห็นชอบ  จ านวน          -  เสียง 

    -งดออกเสียง   จ านวน          1 เสียง 
 



เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติ  อนุมัติเห็นชอบให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ

รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  โครงการก่อสร้างสกอร์บอร์ดสนามฟุตบอล 

สนามกีฬา หมูท่ี่ 8   หนว่ยงาน กองการศกึษา 
 

/นายอดุลย์   แวโวะ... 
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นายอดุลย์   แวโวะ      5.6.4  โครงการก่อสร้างสกอร์บอร์ดสนามวอลเลย์บอล สนามกีฬา  

ประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่ หมู่ที่  8   เชญิผูบ้ริหารฯ ชีแ้จง 

ประธานสภาเทศบาลฯ  
 

นายสมาน   หะยีดอปอ  เรียน  ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน 

รองนายกเทศมนตรีฯ               กระผม  นายสมาน   หะยีดอปอ  รองนายกเทศมนตรีเมอืงสะเตงนอก  จะให้ 

  กองการศกึษา ได้ช้ีแจง  
 

นายอดุลย์   แวโวะ            เชญิ ฝา่ยกองการศึกษา 

ประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่ 

ประธานสภาเทศบาลฯ            
 

นายอิบรอเฮง   สะมะลี     เรียน   ประธานสภาเทศบาลฯ  คณะผูบ้ริหารฯ  และสมาชิกสภาเทศบาลฯ  ที่เคารพ 

นักสันทนาการช านาญงาน ทุกท่าน  กระผม  นายอิบรอเฮง   สะมะลี   นักสันทนาการช านาญงาน    ด้วย  กอง

การศกึษา  มีความประสงคข์ออนุมัตแิก้ไขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจง 

                                         งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  โครงการก่อสร้าง   

  สกอร์บอร์ดสนามวอลเลย์บอล  สนามกีฬา  หมู่ที่  8  ดังนี้ 

 จากข้อความเดิม  “ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ  งานกีฬาและ

นันทนาการ หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการโครงการ

ก่อสร้างสกอร์บอร์ดสนามวอลเลย์บอล สนามกีฬา  หมู่ที่  8 ตั้งไว้  10,000  บาท  ตั้งจ่าย

จากเงินรายได้ หน้า 118 /132  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565)    หน้า 

410  ล าดับที่ 42”    

 เป็นข้อความใหม่ “แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ  งานกีฬาและ

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)    หนา้ 410  ล าดับที่ 42”    
 

นายอดุลย์   แวโวะ      สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มขี้ออภิปราย  โปรดยกมอื หากไม่มี ตอ่ไปจะ 

ประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่ ถามมตทิี่ประชุมฯว่าเห็นชอบอนุมัตใิห้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณ 



ประธานสภาเทศบาลฯ รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  โครงการก่อสร้างสกอร์บอร์ดสนาม

วอลเลย์บอล สนามกีฬา  หมู่ที่  8  หน่วยงาน กองการศึกษา หรือไม่  ก่อนที่จะลงมติ  

ขอให้เลขานุการสภาฯ ได้นับองค์ประชุมตามข้อบังคับการประชุมสภาฯ ข้อ 76 ก่อน เชิญ

เลขานุการสภาฯ    
 

/นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะมิ… 
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นายมาหะมะรอสีดี   อุชะมิ องค์ประชุมครบ ต่อไปจะขอมตทิี่ประชุมสภาฯ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด 

เลขานุการสภาเทศบาลฯ   อนุมัติเห็นชอบให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการก่อสร้างสกอร์บอร์ดสนามวอลเลย์บอล สนามกีฬา  หมู่ที่  

8  หน่วยงาน กองการศึกษา (ตามเอกสารที่ 6) โปรด   ยกมือ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่าน

ใด ไม่อนุมัติเห็นชอบให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายฯ รายการดังกล่าว 

โปรดยกมอื 
 

มติท่ีประชุม                        -อนุมัติเห็นชอบ  จ านวน        15      เสียง 

-ไม่อนุมัติเห็นชอบ  จ านวน          -  เสียง 

    -งดออกเสียง   จ านวน          1 เสียง 
 

เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติ  อนุมัติเห็นชอบให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ

รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  โครงการก่อสร้างสกอร์บอร์ดสนาม

วอลเลย์บอล สนามกีฬา  หมู่ที่  8  หนว่ยงาน กองการศกึษา 
 

นายอดุลย์   แวโวะ           5.6.5  โครงการก่อสร้างศาลาท่ีพักกูโบร์ (แบบเคลื่อนท่ี) 

ประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่ เชญิผูบ้ริหารฯ ชีแ้จง 

ประธานสภาเทศบาลฯ   
 

นายสมาน   หะยีดอปอ  เรียน  ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน 

รองนายกเทศมนตรีฯ               กระผม  นายสมาน   หะยีดอปอ  รองนายกเทศมนตรีเมอืงสะเตงนอก  จะให้ 

  กองการศกึษา ได้ช้ีแจง  
 

นายอดุลย์   แวโวะ            เชญิ ฝา่ยกองการศึกษา 

ประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่ 

ประธานสภาเทศบาลฯ            
 

นายอิบรอเฮง   สะมะลี     เรียน   ประธานสภาเทศบาลฯ  คณะผูบ้ริหารฯ  และสมาชิกสภาเทศบาลฯ  ที่เคารพ 

นักสันทนาการช านาญงาน ทุกท่าน  กระผม  นายอิบรอเฮง   สะมะลี   นักสันทนาการช านาญงาน     

   ด้วย กองการศกึษา  มีความประสงคข์ออนุมัตแิก้ไขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจง 

 งบประมาณรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  โครงการก่อสร้าง 

 ศาลาที่พักกูโบร์ (แบบเคลื่อนที่) ดังนี้ 



 จากข้อความเดิม  “ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ   

 งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่ง

สาธารณูปการ  โครงการก่อสร้างศาลาที่พักกูโบร์ (แบบเคลื่อนที่) 
 

/ตัง้ไว้  86,668  บาท... 
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ตั้งไว้  86,668  บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  หน้า  123 /132 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(พ.ศ. 2561 -2565)  หนา้ 420  ล าดับที่ 11”   
 

 เป็นข้อความใหม่ “แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ  งานศาสนา และ

วัฒนธรรมท้องถิ่น หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ  

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)  หนา้ 420  ล าดับที่ 11”   
  

นายอดุลย์   แวโวะ      สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มขี้ออภิปราย  โปรดยกมอื  หากไม่มี ต่อไปจะ 

ประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่ ถามมตทิี่ประชุมฯว่าเห็นชอบอนุมัตใิห้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ 

ประธานสภาเทศบาลฯ รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการก่อสร้างศาลาที่พักกูโบร์ (แบบ

เคลื่อนที่)  หนว่ยงาน กองการศกึษา หรอืไม่  ก่อนที่จะลงมต ิ ขอให้เลขานุการสภาฯ ได้นับ

องค์ประชุมตามข้อบังคับการประชุมสภาฯ ขอ้ 76 ก่อน  เชญิเลขานุการสภาฯ    
 

นายมาหะมะรอสีดี   อุชะมิ องค์ประชุมครบ ต่อไปจะขอมตทิี่ประชุมสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด 

เลขานุการสภาเทศบาลฯ   อนุมัติเห็นชอบให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการก่อสร้างศาลาที่พักกูโบร์ (แบบเคลื่อนที่)  หน่วยงาน กอง

การศึกษา (ตามเอกสารที่ 6) โปรดยกมือ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใด ไม่อนุมัติเห็นชอบ

ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายฯ รายการดังกล่าว โปรดยกมอื  
 

มติท่ีประชุม                        -อนุมัติเห็นชอบ  จ านวน        15      เสียง 

                                        -ไม่อนุมัติเห็นชอบ  จ านวน          -  เสียง 

    -งดออกเสียง   จ านวน          1 เสียง 
 

เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติ  อนุมัติเห็นชอบให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ

รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  โครงการก่อสร้างศาลาที่พักกูโบร์  (แบบ

เคลื่อนที่) หนว่ยงาน กองการศกึษา  
 

นายอดุลย์   แวโวะ  5.7  ญัตติ  เพื่อพิจารณาขออนุมัติโอนเงนิงบประมาณรายจ่าย   

ประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   



ประธานสภาเทศบาลฯ ถังน้ าขนาดความจุ   1,500  ลิตร  จ านวน  20,000  บาท   หน่วยงาน  กองการศึกษา 

(ตามเอกสารที่ 7)  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม  
/(ฉบับท่ี 2 และ 3 )... 

-48- 
 

  (ฉบับที่ 2 และ 3 ) พ.ศ. 2543 หมวด 4  การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27  

การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ที่ท าให้ลักษณะ  

ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภา

ท้องถิ่น  เชญิผูบ้ริหารฯ ชีแ้จง 
 

 นายเกษมสันต ์  สาแม  เรียน  ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน 

นายกเทศมนตรีฯ                    กระผม  นายเกษมสันต ์  สาแม   นายกเทศมนตรีเมอืงสะเตงนอก  จะให้ 

  กองการศกึษา ได้ช้ีแจง  
 

นายอดุลย์   แวโวะ            เชญิ ฝา่ยกองการศึกษา 

ประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่ 

ประธานสภาเทศบาลฯ            
 

นายอิบรอเฮง   สะมะลี     เรียน   ประธานสภาเทศบาล ฯ   คณะผูบ้ริหาร ฯ   และสมาชิกสภาเทศบาล ฯ  ที่เคารพ 

นักสันทนาการช านาญงาน ทุกท่าน  กระผม  นายอิบรอเฮง  สะมะล ี นักสันทนาการช านาญงาน เนื่อง 

ด้วย กองการศึกษาไม่ได้ตั้งจ่าย ค่าใช้จ่ายถังน้ าขนาดความจุ  1,500  ลิตร ปรากฏใน

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 437 ข้อ 1  เป็นค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นในการ

ด าเนินงาน ไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563  จึงขอ

ตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ ในเทศบัญญัติฯ  ดังนี้   
 

โอนลด  จากแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ   งานกีฬาและ

นันทนาการ  หมวดค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ โครงการส่งเสริมการเต้นแอโรบิคประกอบอุปกรณ์ ตั้งไว้  

20,000  บาท  ตั้งจา่ยจากเงินรายได้  หน้า 108 /132  ดังนี้  

     -งบประมาณที่อนุมัติ  จ านวน     20,000   บาท 

     -งบประมาณก่อนโอน  จ านวน     20,000   บาท 

     -จ านวนเงินที่โอนลด  จ านวน     20,000   บาท 

     -จ านวนเงินหลังโอน  จ านวน       0.00   บาท 
 

โอนเพิ่ม   ในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ   งานกีฬาและ

นันทนาการ  หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร รายการ ถังน้ าขนาดความจุ  

1,500  ลติร  ดังนี้ 

     -งบประมาณที่อนุมัติ  จ านวน        0.00    บาท 



/-งบประมาณก่อนโอน… 
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     -งบประมาณก่อนโอน  จ านวน        0.00    บาท 

     -จ านวนเงินที่โอนเพิ่ม  จ านวน     20,000    บาท 

-จ านวนเงินหลังโอน           จ านวน     20,000    บาท 
 

เพื่อไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  รายการ ถังน้ าขนาดความจุ  1,500  ลิตร     เป็นจ านวน

เงิน  20,000  บาท  ตั้งจา่ยจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-

2565) หน้าที่  437  ข้อ 1 
 

นายอดุลย์   แวโวะ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดมีข้ออภิปราย ซักถาม โปรดยกมือ หากไม่มี   ประธานสภาฯ 

ปฏิบัติหน้าที่ ก็จะถามมติที่ประชุมฯ ว่า  เห็นชอบอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประธานสภา

เทศบาลฯ ประจ าปี  งบประมาณ  พ.ศ. 2563  เพื่อไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่  ถังน้ า 

 ขนาดความจุ  1,500  ลติร   เป็นจ านวนเงิน  20,000  บาท  หรอืไม่ ก่อนที ่

จะลงมตขิอให้เลขานุการสภาฯ ได้นับองค์ประชุมตามข้อบังคับการประชุมสภา ข้อ 76 ก่อน 

เชญิเลขานุการสภาฯ 
 

นายมาหะมะรอสีดี   อุชะมิ องค์ประชุมครบต่อไปจะขอมตทิี่ประชุมสภาฯสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดเลขานุการสภา

เทศบาลฯ   เห็นชอบอนุมัติโอนเงนิงบประมาณรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ถังน้ าขนาดความจุ  1,500  ลิตร  เป็นจ านวนเงิน  20,000  

บาท หน่วยงาน กองการศึกษา (ตามเอกสารที่ 7)โปรดยกมือ สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่าน

ใด ไม่เห็นชอบอนุมัตโิอนเงนิงบประมาณรายจ่ายฯ ดังกล่าว  โปรดยกมอื 
 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ  จ านวน         15      เสียง 

 ไม่เห็นชอบ  จ านวน         - เสียง 

 งดออกเสียง  จ านวน         1 เสียง 
   

  เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมตเิห็นชอบอนุมัตโิอนเงนิงบประมาณรายจา่ยประจ าปี  

งบประมาณ พ.ศ. 2563   เพื่อไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม ่ถังน้ าขนาดความจุ  1,500  ลิตร   

เป็นจ านวนเงิน  20,000  บาท 
 

นายอดุลย์   แวโวะ  5.8 ญัตติ เพื่อพิจารณาขออนุมัติโอนเงนิงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 

ประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่ งบประมาณ  พ.ศ. 2563   ประเภทครุภัณฑ์อื่น  แผงกั้นจราจร  จ านวน 

ประธานสภาเทศบาลฯ       8,800  บาท  หนว่ยงาน กองการศึกษา (ตามเอกสารที่ 8)  ตามระเบียบ 

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองสว่น    ท้องถิ่น  พ.ศ. 

2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3 ) พ.ศ. 2543  หมวด 4  การโอนและแก้ไข

เปลี่ยนแปลงงบประมาณ  ข้อ 27  การโอนเงินงบประมาณ 

/รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ…์ 
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รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ ์ ที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ  ปริมาณ 

คุณภาพเปลี่ยน หรอืโอนไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น   

เชญิผูบ้ริหารฯ ชีแ้จง 
 

นายเกษมสันต ์  สาแม  เรียน  ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน 

นายกเทศมนตรีฯ                    กระผม  นายเกษมสันต ์  สาแม   นายกเทศมนตรีเมอืงสะเตงนอก  จะให้ 

  กองการศกึษา ได้ช้ีแจง  
 

นายอดุลย์   แวโวะ            เชญิ ฝา่ยกองการศึกษา 

ประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่ 

ประธานสภาเทศบาลฯ            
 

นายอิบรอเฮง   สะมะลี     เรียน   ประธานสภาเทศบาลฯ   คณะผูบ้ริหารฯ  และสมาชิกสภาเทศบาลฯ  ที่เคารพ 

นักสันทนาการช านาญงาน ทุกท่าน  กระผม  นายอิบรอเฮง  สะมะลี  นักสันทนาการช านาญงาน  ด้วย 

กองการศกึษามีความประสงค์ขออนุมัติโอนเพิ่มงบประมาณรายจ่ายประจ าปีพ.ศ. 2563  

ประเภทครุภัณฑอ์ื่น  แผงกั้นจราจร  จ านวน  8,800  บาท เนื่องจากงบประมาณไม่เพียง

พอที่จะจ่าย ดังนี้ 

โอนลด  จากแผนงานการศึกษา   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  หมวดค่า

ใช้สอย ประเภท รายจา่ยเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   ตั้งไว้  2,068,000  

บาท   หนา้ 47 /132  ดังนี้  

     -งบประมาณที่อนุมัติ  จ านวน     2,068,000.00   บาท 

     -งบประมาณก่อนโอน  จ านวน        834,248.50   บาท 

     -จ านวนเงินที่โอนลด  จ านวน           8,800.00   บาท 

     -จ านวนเงินหลังโอน  จ านวน        825,448.50   บาท 
 

โอนเพิ่ม  ในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  หมวดค่า

ครุภัณฑ ์ประเภทครุภัณฑ์อื่น รายการ แผงกั้นจราจร  ดังนี้ 

     -งบประมาณที่อนุมัติ  จ านวน         10,000.00   บาท 

     -งบประมาณก่อนโอน  จ านวน         10,000.00   บาท 

     -จ านวนเงินที่โอนเพิ่ม  จ านวน          8,800.00   บาท 

-จ านวนเงินหลังโอน           จ านวน         18,800.00   บาท 
  

เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จ่าย รายการ แผงกั้นจราจร  เป็นจ านวนเงิน  

     18,800  บาท  ตั้งจา่ยจากเงินรายได้  หนา้ 55 /132 
 

นายอดุลย์   แวโวะ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดมีข้ออภิปราย ซักถาม โปรดยกมือ หากไม่มี   ประธานสภาฯ 

ปฏิบัติหน้าที่ ก็จะถามมติที่ประชุมฯ ว่า  เห็นชอบอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประธานสภา

เทศบาลฯ ประจ าปี  งบประมาณ  พ.ศ. 2563  รายการแผงกั้นจราจร  เป็นจ านวนเงิน 
/8,800  บาท หน่วยงาน... 
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8,800  บาท หน่วยงาน กองการศึกษา หรือไม่ ก่อนที่จะลงมติขอให้เลขานุการสภาฯ ได้

นับองค์ประชุมตามข้อบังคับการประชุมสภา ข้อ 76 ก่อน เชญิเลขานุการสภาฯ 
 

นายมาหะมะรอสีดี   อุชะมิ องค์ประชุมครบ ต่อไปจะขอมตทิี่ประชุมสภาฯสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดเลขานุการสภา

เทศบาลฯ   เห็นชอบอนุมัติโอนเงนิงบประมาณรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

รายการแผงกั้นจราจร  เป็นจ านวนเงิน 8,800  บาท หน่วยงาน กองการศึกษา (ตาม

เอกสารที่ 8) โปรดยกมือ สมาชิก สภาเทศบาลฯ ท่านใด  ไม่เห็นชอบอนุมัติโอนเงิน

งบประมาณรายจ่ายฯ ดังกล่าว  โปรดยกมอื 
 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ  จ านวน         15      เสียง 

 ไม่เห็นชอบ  จ านวน         - เสียง 

 งดออกเสียง  จ านวน         1 เสียง 
   

  เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  

งบประมาณ พ.ศ. 2563   รายการแผงกั้นจราจร  เป็นจ านวนเงิน  

8,800  บาท  หนว่ยงาน กองการศึกษา 
 

นายอดุลย์   แวโวะ  5.9 ญัตติ เพื่อพิจารณาขออนุมัติโอนเงนิงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี 

ประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่ งบประมาณ พ.ศ. 2563  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  จ านวน  2  

ประธานสภาเทศบาลฯ       รายการ  เป็นจ านวนเงิน  3,400  บาท   หน่วยงาน  กองการศึกษา (ตามเอกสารที่ 9) 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ. 2543  หมวด 4  การโอนและ

แก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่า

ครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้ง

จา่ยเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
 

5.9.1 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)  (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)  

จ านวนเงนิ  1.700  บาท   ขอเชญิผูบ้ริหารฯ ชีแ้จง 
 

นายเกษมสันต ์  สาแม  เรียน  ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน 

นายกเทศมนตรีฯ                    กระผม  นายเกษมสันต ์  สาแม   นายกเทศมนตรีเมอืงสะเตงนอก  จะให้ 

  กองการศกึษา ได้ช้ีแจง  
 

นายอดุลย์   แวโวะ            เชญิ ฝา่ยกองการศึกษา 

ประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่ 

ประธานสภาเทศบาลฯ            
/นายอิบรอเฮง   สะมะลี... 
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นายอิบรอเฮง   สะมะลี     เรียน   ประธานสภาเทศบาลฯ   คณะผูบ้ริหารฯ  และสมาชิกสภาเทศบาลฯ  ที่เคารพ 

นักสันทนาการช านาญงาน ทุกท่าน  กระผม  นายอิบรอเฮง  สะมะลี  นักสันทนาการช านาญงาน  ตามที่ 

สภาเทศบาลฯ ได้อนุมัติให้กองการศึกษา แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  จ านวน  2  รายการ  

ข้างต้น  ท าให้มีงบประมาณเพิ่มขึ้น กองการศึกษา มีความประสงค์ที่จะขอโอนงบประมาณ

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด

หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก (Ink Tank Printer)  (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)  จ านวน  

1,700  บาท  ดังนี้ 
 

โอนลด  จากแผนงานการศึกษา   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  หมวดค่า

ใช้สอย  ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ      ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   ตั้งไว้  

2,068,000  บาท    หนา้ 47 /132  ดังนี้  

     -งบประมาณที่อนุมัติ  จ านวน     2,068,000.00   บาท 

     -งบประมาณก่อนโอน  จ านวน        825,448.50   บาท 

     -จ านวนเงินที่โอนลด  จ านวน            1,700.00   บาท 

     -จ านวนเงินหลังโอน  จ านวน        823,748.50   บาท 
 

โอนเพิ่ม  ในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  หมวดค่า

ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อม

ติดตัง้ถังหมึก (Ink Tank Printer) จ านวน  1,700 บาทดังนี้  

     -งบประมาณที่อนุมัติ  จ านวน          6,300.00   บาท 

     -งบประมาณก่อนโอน  จ านวน          6,300.00   บาท 

     -จ านวนเงินที่โอนเพิ่ม  จ านวน           1,700.00   บาท 

-จ านวนเงินหลังโอน           จ านวน          8,000.00   บาท 
 

   จัดซื้อตามมาตรฐานราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 และการสื่อสาร  ตัง้จ่ายจากเงนิรายได้  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น   

 (พ.ศ. 2561-2565) หนา้  438  ล าดับที่ 10 
 

นายอดุลย์   แวโวะ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดมีข้ออภิปราย ซักถาม โปรดยกมือ หากไม่มี   ประธานสภาฯ 

ปฏิบัติหน้าที่ ก็จะถามมติที่ประชุมฯ ว่า  เห็นชอบอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประธานสภา

เทศบาลฯ ประจ าปี  งบประมาณ  พ.ศ. 2563  เครื่องพมิพ ์Multifunction แบบฉีดหมกึ 

พร้อมตดิตั้งถังหมกึ (Ink Tank Printer) จ านวน  1,700 บาท หนว่ยงาน กอง 
 

/การศึกษา หรอืไม่... 
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การศึกษา หรือไม่ ก่อนที่จะลงมติขอให้เลขานุการสภาฯ ได้นับองค์ประชุมตามข้อบังคับ

การประชุมสภาฯ ข้อ 76 ก่อน เชญิเลขานุการสภาฯ 
 

นายมาหะมะรอสีดี   อุชะมิ องค์ประชุมครบ ต่อไปจะขอมตทิี่ประชุมสภาฯสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดเลขานุการสภา

เทศบาลฯ   เห็นชอบอนุมัติโอนเงนิงบประมาณรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก (Ink Tank Printer) จ านวน  

1,700 บาท หน่วยงาน กองการศึกษา (ตามเอกสารที่ 9)โปรดยกมือ สมาชิก สภาเทศบาล

ฯ ท่านใดไม่เห็นชอบอนุมัตโิอนเงนิงบประมาณรายจ่ายฯ ดังกล่าว  โปรดยกมอื 
 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ  จ านวน         15      เสียง 

 ไม่เห็นชอบ  จ านวน         - เสียง 

 งดออกเสียง  จ านวน         1 เสียง 
   

  เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  

งบประมาณ พ.ศ. เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก (Ink Tank 

Printer) จ านวน  1,700 บาท  (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) หน่วยงาน กอง

การศกึษา 
 

นายอดุลย์   แวโวะ  5.9.2  เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)  (งานระดับก่อนวัยเรียนประธานสภาฯ 

ปฏิบัติหน้าที่ และประถมศึกษา)  จ านวน  1,700  บาท   ขอเชญิผูบ้ริหารฯ ชีแ้จง 

ประธานสภาเทศบาลฯ            
 

นายเกษมสันต ์  สาแม  เรียน  ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน 

นายกเทศมนตรีฯ                    กระผม  นายเกษมสันต ์  สาแม   นายกเทศมนตรีเมอืงสะเตงนอก  จะให้ 

  กองการศกึษา ได้ช้ีแจง  
 

นายอดุลย์   แวโวะ            เชญิ ฝา่ยกองการศึกษา 

ประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่ 

ประธานสภาเทศบาลฯ            
 

นายอิบรอเฮง   สะมะลี     เรียน   ประธานสภาเทศบาลฯ   คณะผูบ้ริหารฯ  และสมาชิกสภาเทศบาลฯ  ที่เคารพ 

นักสันทนาการช านาญงาน ทุกท่าน  กระผม  นายอิบรอเฮง  สะมะลี  นักสันทนาการช านาญงาน เชน่กัน 

ครับ ตามที่สภาเทศบาลฯ ได้อนุมัตใิห้กองการศึกษา แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชีแ้จงงบประมาณ

รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  จ านวน  2  

รายการ  ข้างต้น  ท าให้มีงบประมาณเพิ่มขึ้น กองการศึกษา มีความประสงค์ที่จะขอโอน

งบประมาณงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  เครื่องพิมพ์ 

Multifunction แบบ 

/ฉีดหมกึพร้อมตดิตั้ง... 
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ฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก (Ink Tank Printer)  (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)  

จ านวน  1,700  บาท  ดังนี้ 
 

โอนลด  จากแผนงานการศึกษา   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  หมวดค่า

ใช้สอย  ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ      ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   ตั้งไว้  

2,068,000  บาท    หนา้ 47 /132  ดังนี้  

     -งบประมาณที่อนุมัติ  จ านวน     2,068,000.00   บาท 

     -งบประมาณก่อนโอน  จ านวน        823,748.50   บาท 

     -จ านวนเงินที่โอนลด  จ านวน            1,700.00   บาท 

     -จ านวนเงินหลังโอน  จ านวน        822,048.50   บาท 
 

โอนเพิ่ม  ในแผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  หมวด

ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อม

ติดตัง้ถังหมึก (Ink Tank Printer) จ านวน  1,700 บาท  ดังนี้  

     -งบประมาณที่อนุมัติ  จ านวน          6,300.00   บาท 

     -งบประมาณก่อนโอน  จ านวน          6,300.00   บาท 

     -จ านวนเงินที่โอนเพิ่ม  จ านวน           1,700.00   บาท 

-จ านวนเงินหลังโอน           จ านวน          8,000.00   บาท 
 

   จัดซื้อตามมาตรฐานราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 และการสื่อสาร  ตัง้จ่ายจากเงนิรายได้  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น   

 (พ.ศ. 2561-2565) หนา้  438  ล าดับที่ 11 
 

นายอดุลย์   แวโวะ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดมีข้ออภิปราย ซักถาม โปรดยกมือ หากไม่มี   ประธานสภาฯ 

ปฏิบัติหน้าที่ ก็จะถามมติที่ประชุมฯ ว่า  เห็นชอบอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประธานสภา

เทศบาลฯ ประจ าปี  งบประมาณ  พ.ศ. 2563  เครื่องพมิพ ์Multifunction แบบฉีดหมกึ 

พร้อมติดตั้งถังหมึก (Ink Tank Printer) จ านวน  1,700 บาท หน่วยงาน กองการศึกษา 

หรือไม่ ก่อนที่จะลงมติขอให้เลขานุการสภาฯ ได้นับองค์ประชุมตามข้อบังคับการประชุม

สภาฯ ข้อ 76 ก่อน เชิญเลขานุการสภาฯ 
 

นายมาหะมะรอสีดี   อุชะมิ องค์ประชุมครบ ต่อไปจะขอมตทิี่ประชุมสภาฯสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดเลขานุการสภา

เทศบาลฯ   เห็นชอบอนุมัติโอนเงนิงบประมาณรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก (Ink Tank Printer) จ านวน  

1,700 บาท หนว่ยงาน กองการศกึษา(ตามเอกสารที่ 9)  โปรดยกมือ สมาชิก สภาเทศบาล

ฯ ท่านใดไม่เห็นชอบอนุมัตโิอนเงนิงบประมาณรายจ่ายฯ ดังกล่าว  โปรดยกมอื 
/มตท่ีิประชุม... 
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มติท่ีประชุม -เห็นชอบ  จ านวน         15      เสียง 

 -ไม่เห็นชอบ  จ านวน         - เสียง 

 -งดออกเสียง  จ านวน         1 เสียง 
   

  เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  

งบประมาณ พ.ศ. เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก (Ink Tank 

Printer) จ านวน  1,700 บาท (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) หน่วยงาน กอง

การศกึษา 
 

นายอดุลย์   แวโวะ           5.10 ญัตติ เพื่อพิจารณาขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประธานสภาฯ ปฏิบัติ

หนา้ที ่ งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562    โครงการประธานสภาเทศบาลฯ       ก่อสร้าง

คูระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเบอร์เส้ง 7   หมู่ที่ 1  

หน่วยงาน กองช่าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3 ) พ.ศ. 2543  หมวด 4  

การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าขี้แจง

งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ

เปลี่ยนหรอืเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสรา้งให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

    ขอเชญิผูบ้ริหารฯ ชีแ้จง 
 

นายเกษมสันต ์  สาแม  เรียน  ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน 

นายกเทศมนตรีฯ                    กระผม  นายเกษมสันต ์  สาแม   นายกเทศมนตรีเมอืงสะเตงนอก  จะให้ 

  รองศราวุธ อับดุลกอเดร์  ยานยา ได้ชีแ้จง  
 

นายอดุลย์   แวโวะ            เชญิ นายศราวุธ อับดุลกอเดร์  ยานยา 

ประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่ 

ประธานสภาเทศบาลฯ            
 

นายศราวุธ อับดุลกอเดร์  ยานยา  เรียน  ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลฯ  

รองนายกเทศมนตรีฯ                ผูท้รงเกียรติ  ทุกท่าน   กระผม  นายศราวุธ อับดุลกอเดร์   ยานยา    

รองนายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก  เนื่องจากมติคณะกรรมการตรวจรับ พัสดุ เรื่อง ขอ

อนุมัติแบบ Shop Drawing  และรายการเปรียบเทียบราคางานแก้ไขเปลี่ยนแปลง  กองช่าง 

มีความประสงค์ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ  พ.ศ. 2562   โครงการ  

ก่อสร้างคูระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเบอร์เส้ง 7   หมูท่ี่ 1  เพื่อให้ใชรู้ปแบบ

รายการที่แก้ไข ดังนี้ 

/ข้อความจากเดิม... 
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ข้อความจากเดิม “โครงการก่อสร้างคูระบายน้ าคอนกรีต เสริมเหล็ก ซอยเบอร์เส้ง 7  

หมู่ที่ 1  ต าบลสะเตงนอก  อ าเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา  ขนาดท่อ ศก.  0.60  เมตร   

ความยาวรวม  600.00 เมตร  (ตามแบบแปลนของเทศบาล) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  

ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 98 ข้อ 4.2” 

แก้ไขเป็นข้อความ  “โครงการก่อสร้างคูระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเบอร์เส้ง 7  

หมู่ที่ 1  ต าบลสะเตงนอก  อ าเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา  ขนาดท่อ ศก.  0.60  เมตร   

ความยาวรวม  606.00 เมตร  (ตามแบบแปลนของเทศบาล) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  

ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)  หนา้ 98  ขอ้ 4.2” 
 

นายอดุลย์   แวโวะ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดมีข้ออภิปราย ซักถาม โปรดยกมือ หากไม่มี   ประธานสภาฯ 

ปฏิบัติหน้าที่ ก็จะถามมติที่ประชุมฯ ว่า  เห็นชอบอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง  ประธานสภา

เทศบาลฯ งบประมารายจ่ายประจ าปี  งบประมาณ  พ.ศ. 2562  โครงการก่อสร้างคู 

ระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเบอร์เส้ง 7  หมู่ที่ 1  หน่วยงาน กองช่าง หรอืไม่ ก่อนที่

จะลงมติขอให้เลขานุการสภาฯ ได้นับองค์ประชุมตามข้อบังคับการประชุมสภาฯ ข้อ 76 

ก่อน เชิญเลขานุการสภาฯ 
 

นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะมิ องค์ประชุมครบ ต่อไปจะขอมติที่ประชุมสภาฯสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดเลขานุการสภา

เทศบาลฯ   เห็นชอบอนุมัตใิห้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ. 2562   โครงการก่อสร้างคูระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเบอร์เส้ง 

7  หมู่ที่ 1  หน่วยงาน กองช่าง(ตามเอกสารที่ 10) โปรดยกมือ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  

ท่านใดไม่เห็นชอบอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายฯ ดังกล่าว  

โปรดยกมอื 
 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ  จ านวน         15      เสียง 

 ไม่เห็นชอบ  จ านวน         - เสียง 

 งดออกเสียง  จ านวน         1 เสียง 
   

  เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมตเิห็นชอบอนุมัตใิห้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณ

รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   โครงการก่อสร้างคูระบายน้ าคอนกรีตเสริม

เหล็ก ซอยเบอร์เส้ง 7  หมู่ที่ 1  หนว่ยงาน กองช่าง 
 

นายอดุลย์   แวโวะ  เชญิ นายกเทศมนตรี 

รองประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่     

ประธานสภาเทศบาลฯ 

/นายเกษมสันต ์  สาแม… 
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นายเกษมสันต ์  สาแม  เรียน  ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน 

นายกเทศมนตรีฯ                    กระผม  นายเกษมสันต ์  สาแม   นายกเทศมนตรีเมอืงสะเตงนอก  จะให้ 

  รองศราวุธ อับดุลกอเดร์  ยานยา  ได้น าเสนอญัตติด้วยวาจา แทน  
 

นายอดุลย์   แวโวะ            เชญิ นายศราวุธ อับดุลกอเดร์  ยานยา 

ประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่ 

ประธานสภาเทศบาลฯ            
 

นายศราวุธ อับดุลกอเดร์  ยานยา  เรียน  ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลฯ  

รองนายกเทศมนตรีฯ               ผูท้รงเกียรติ  ทุกท่าน   กระผม  นายศราวุธ อับดุลกอเดร์   ยานยา    

รองนายกเทศมนตรเีมืองสะเตงนอก  ขอเสนอญัตติดว้ยวาจา อาศัยข้อบังคับ 

สภาฯ  ข้อ 37 (1) และ ข้อ 38  วรรค 5 (6)  ชื่อญัตติ  ขอแก้ไขมติที่ประชุมสภาเทศบาล 

สมัยสามัญ ประจ าปี  พ.ศ. 2562  สมัยที่ 2  (ครั้งที่ 1) เมื่อวันที่  24  มิถุนายน  2562  

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่อง ญัตติเสนอใหม่ รายการ ที่ 5.1.6 
 

นายอดุลย์   แวโวะ           ต้องให้ประธานสภาฯ อนุญาตก่อนครับถึงจะเสนอญัตติได้    

ประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่ 

ประธานสภาเทศบาลฯ            
 

นายศราวุธ อับดุลกอเดร์  ยานยา  เรียน  ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลฯ  

รองนายกเทศมนตรีฯ               ผูท้รงเกียรติ  ทุกท่าน   กระผม  นายศราวุธ อับดุลกอเดร์   ยานยา    

รองนายกเทศมนตรีเมอืงสะเตงนอก  ต้องขออภัยที่ขา้มขั้นตอนครับ 
 

นายอดุลย์   แวโวะ           ครับผมได้วนิิจฉัยแล้ว อนุญาตใหเ้พิ่มญัตติที่เสนอด้วยวาจา  ญัตตทิี่  5.11   

ประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่ เชญิ เลขานุการสภาฯ 

ประธานสภาเทศบาลฯ            
 

นายมาหะมะรอสีดี   อุชะมิ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  เลขานุการสภา

เทศบาลฯ   พ.ศ. 2547  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2554 หมวดที่ 3 ญัตติ  ข้อ 37  

 ญัตติ มี 2 อย่าง  (1) ญัตตเิกี่ยวกับกิจการสภาท้องถิ่น เข้าในข้อ (1)  

ในข้อ 38  วรรค 1 ญัตติทั้งหลายต้องท าเป็นหนังสือยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่นล่วงหนา้

ก่อนวันประชุมไม่นอ้ยกว่าห้าวัน และมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองอย่างนอ้ย 2 คน แตห่าก

สมาชิกสภาท้องถิ่นนั้น มีสมาชิกสภาท้องถิ่นเหลืออยู่น้อยกว่า 8 คน ให้มีสมาชิกสภา

ท้องถิ่นรับรอง 1 คน เว้นแต่ กฎหมายหรือระเบียบนีก้ าหนดวิธีการเสนอญัตติไว้เป็นอย่าง

อื่น    

 วรรค 2 การเสนอญัตติอนุโลมใหใ้ช้แบบเสนอญัตติตามท้ายระเบียบนี้  

 

/วรรค 3 ญัตติร่างข้อบัญญัติ... 
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วรรค 3 ญัตติร่างขอ้บัญญัติเกี่ยวกับการเงนิจะเสนอได้ตอ่เมื่อมีค ารับรองจากผู้บริหาร

ท้องถิ่น    

วรรค 4 ญัตติที่ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมกีารรับรอง ตามวรรค 1  วรรค 5 

ญัตติ ดังตอ่ไปนี ้หากจะเสนอด้วยวาจาในที่ประชุมสภาท้องถิ่นได้ โดยใหน้ าความตามข้อ 

39  มาใช้บังคับโดยอนุโลม  

 (1) ขอให้รับรองรายงานการประชุม  

 (2) ขอให้รับรองรายงานอื่น ๆ ของคณะกรรมการต่าง ๆ ทีส่ภาท้องถิ่นตั้งขึ้น  

 (3) ขอปรึกษา หรอืขอให้พิจารณาเป็นเรื่องด่วน  

 (4) ขอให้พิจารณาร่างขอ้บัญญัติตามวาระรวดเดียว ตามข้อ 45  

 (5) ญัตตติามข้อ 41   

 (6) ญัตติที่ประธานในที่ประชุมเห็นควรอนุมัติ  

ซึ่งเมื่อสักครู่นี้ ท่านประธานได้อนุมัติใหเ้สนอญัตติดว้ยวาจาไปแล้ว ตาม (6) 

ข้อ 38 แล้ว  เนื่องจากว่ามติที่ประชุมสภาฯ นั้น จะแก้ไขได้ ก็ด้วยมติที่ประชุมสภาฯ 

ขอบคุณครับ 
 

นายอดุลย์   แวโวะ ญัตติท่ี 5.11  ขอแก้ไขมติที่ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ ประจ าปี  ประธานสภาฯ 

ปฏิบัติหน้าที่ พ.ศ. 2562  สมัยที่ 2  (คร้ังท่ี 1)  เมื่อวันท่ี  24  มิถุนายน  2562  ประธานสภา

เทศบาลฯ ระเบียบวาระที่  5  เรื่อง ญัตติเสนอใหม่  รายการที่  5.1.6  โครงการ 

     ก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนหลังอนามัย หมูท่ี่ 9 
 

นายเกษมสันต ์  สาแม   เรียน  ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน 

นายกเทศมนตรีฯ                     กระผม  นายเกษมสันต ์  สาแม   นายกเทศมนตรีเมอืงสะเตงนอก  จะให้ 

   รองศราวุธ อับดุลกอเดร์  ยานยา  ได้ช้ีแจง แทน  
 

นายอดุลย์   แวโวะ            เชญิ นายศราวุธ อับดุลกอเดร์  ยานยา 

ประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่ 

ประธานสภาเทศบาลฯ            
 

นายศราวุธ อับดุลกอเดร์  ยานยา  เรียน  ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลฯ  

รองนายกเทศมนตรีฯ               ผูท้รงเกียรติ  ทุกท่าน   กระผม  นายศราวุธ อับดุลกอเดร์   ยานยา    

รองนายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก   ญัตติเสนอด้วยวาจา ตามเอกสารที่ส่งให้เพิ่มเติม  

เนื่องจากมตทิี่ประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ  ประจ าปี  พ.ศ.  

2562  สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 1)  เมื่อวันที่  24  มิถุนายน  2562  ระเบียบวาระที่ 5        เรื่อง 

ญัตติเสนอใหม่ รายการ ที่ 5.1.6 โครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ตกิคอนกรีต ถนน

หลังอนามัย หมู่ที ่9   ซึ่งมติเดิมที่อนุมัตยิังขาดความหนา  

 
/เพื่อให้โครงการด าเนนิการ... 
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เพื่อให้โครงการด าเนินการได้  จงึขออนุมัติแก้ไขมติที่ประชุมเดิม ดังนี้ 
 

มติที่ประชุมเดิม “อนุมัติเห็นชอบให้จ่ายเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติ

กคอนกรีต  ถนนหลังอนามัย  หมูท่ี ่9  ขนาดความกว้าง 

5.00  เมตร  ยาว 1,309.00 เมตร  พื้นที่ไม่นอ้ยกว่า  6,545.00  ตารางเมตร 

(ตามแผนพัฒนาสี่ปี  พ.ศ. 2561 – 2564)  เพิ่มเติม ครั้งที่ 4  จ านวนเงิน 

3,305,225.00  บาท 
 

มติที่ประชุมที่ขอแก้ไข “อนุมัติเห็นชอบให้จ่ายเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนพาราแอส

ฟัลท์ติกคอนกรีต  ถนนหลังอนามัย หมู่ที่ 9  ขนาดความกว้าง  5.00  เมตร  ยาว 1,309.00 

เมตร  หนา  0.04  เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า  6,545.00  ตารางเมตร (ตามแผนพัฒนาสี่ปี  

พ.ศ. 2561 – 2564)  เพิ่มเติม  ครั้งที่ 4  จ านวนเงิน  3,305,225.00  บาท  ขอให้สมาชิก

สภาเทศบาลฯ ช่วยกันพิจารณาด้วยครับ   
 

นายอดุลย์   แวโวะ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีข้ออภิปราย โปรดยกมือ   

ประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่ เชญิ นายอับดุลนาเซร์   ฮะ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1   

ประธานสภาเทศบาลฯ 

 

นายอับดุลนาเซร์   ฮะ    เรียน  ท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาฯ  

สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ 1 ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน   กระผม นายอับดุลนาเซร์   ฮะ  สมาชิกสภา 

 เทศบาลฯ  เขตที่ 1  ผมมีข้อสังเกต และด้วยความไม่รู้  อยากให้  

 ผู้บริหารฯ หรือท่านผู้รู้กฎหมายได้ ชี้แจงให้ผมได้ทราบ ดังต่อไปนี้  

  การที่ เราเสนอญัตตินี้  เป็นการจ่ายขาดเงินสะสม แต่คณะผู้บริหารฯ ได้

เสนอมาตั้งแต่วันที่   24 มิถุนายน  2562 มาขณะนี้ก็วันที่  27 กุมภาพันธ์   

2563 ตามที่ผมเข้าใจว่า การจ่ ายขาดเงินสะสมต้องเป็นโครงการ เร่งด่วน และ

ก็ เป็นความเดือดร้อนของประชาชน  แต่ถ้าว่ามันเป็นนี้  เราจะสรุปได้ว่าเป็น

โครงการเร่งด่วนหรือไม่  เพราะว่ามันผ่านมาหลายเดือน ไม่ใ ช่ว่า ผมไม่อนุมัติ

นะครับ แค่ผมอยากรู้ข้อกฎหมาย แต่ถ้าหากเราอนุมัติผ่านสภาฯไปแล้วในวันนี้  

แต่ถ้าเกิดว่า ผิดกฎหมายใครจะรับผิดชอบ ผมเชื่อว่าคณะผู้บริหารฯ จะต้อง

ชี้แจงให้ได้รับทราบในข้อนี้ด้วยนะครับ ด้วยความไม่รู้ผ่านไป 5 -6 เดือนแล้ว  

มันผ่านเป็นปีงบประมาณใหม่แล้ว  อยากทราบตรงนี้  ขอบคุณครับ  
 

 

 

/นายอดุลย์   แวโวะ... 
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นายอดุลย์   แวโวะ  เชญิ ผู้บริหารฯ 

รองประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่     

ประธานสภาเทศบาลฯ 

 

นายเกษมสันต ์  สาแม  เรียน  ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน 

นายกเทศมนตรีฯ                    กระผม  นายเกษมสันต ์  สาแม   นายกเทศมนตรีเมอืงสะเตงนอก  จะให้ 

  ปลัดฯ ได้ช้ีแจง  
 

นายอดุลย์   แวโวะ            เชญิ ปลัดเทศบาลฯ 

ประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่ 

ประธานสภาเทศบาลฯ            
 

นายมาหะมะรอสีดี   อุชะมิ โครงการนี ้เป็นโครงการของรัฐบาล ในเรื่องการแก้ไขปัญหายางพารา เป็น 

ปลัด/เลขานุการสภาเทศบาลฯ   ถนนยางพาราผสมยางมะตอยครับ ซึ่ งเราได้น าเสนอสภาฯอนุมัติ  

หลายโครงการ แต่สภาอนุมัติ เพียง 1 โครงการ  คือ โครงการนี้งบประมาณจา่ยขาด

เงินสะสมที่สภาฯอนุมัตแิล้ว ให้มผีลบังคับ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิก

จา่ยเงนิฯ  ให้ใชไ้ด้อกี 1 ปีถัดไป ปีนี้ปี 2563  ค าถามที่ถามว่าท าไมล่าช้า  ขอเรียนว่า  เรา

ก าลังลา้งโครงการตามเทศบัญญัติฯ ปี 2561 และปี 2562 อย่างเร่งด่วนเพื่อที่จะไม่ให้ค้าง 

ส่วนจา่ยขาดเงินสะสมนี้  เมื่อวานนี้ ทางกองช่าง ได้ค านวณราคาแล้ว ถ้าใช้ความหนา 5 

เซนติเมตร  งบประมาณจะไม่เพียงพอ ต้องลดความหนาให้เหลอื  4  เซนติเมตร ซึ่งจะให้ 

ผอ.ช่าง ได้ช้ีแจง 
 

นายอดุลย์   แวโวะ    เชญิ ฝา่ยกองช่าง ครับ 

รองประธานสภาฯปฏิบัติหน้าที่   

ประธานสภาเทศบาลฯ    
 

นายสสิกร   ยีเส็น  เรียน   ประธานสภาเทศบาลฯ  คณะผูบ้ริหารฯ  และสมาชิกสภาเทศบาลฯ  ทีเ่คารพ 

หัวหนา้ฝา่ยแบบแผนฯ  กระผม นายสสิกร   ยีเส็น  หัวหนา้ฝา่ยแบบแผนและก่อสร้าง รักษาการ  

รก.ผูอ้ านวยการกองช่าง ผูอ้ านวยการกองช่าง ตามโครงการในส่วนของโครงการ ปี 2561  ปี 2562  

ก็ได้ด าเนนิการไปแล้วเสร็จ ตอนนี้ ท าโครงการจา่ยขาดเงินสะสม พอมานั่งท าราคา 

ปรากฏว่า โครงการนี้ ถ้าคิดตามปกติ โครงการถนนลาดยางที่เราจะท า ความหนาอยู่ที่  5 

เซนติเมตร พอลองท าประมาณการงบประมาณออกมา โครงการนี้มันมปีัญหา คอืว่า มันมี

ช่วงหนึ่งที่เป็นคอนกรีต ถ้าเป็นการลาดยางปกติ งบประมาณก็จะน้อยกว่านี ้แตท่ีนี้ต้องมี

การรื้อถนนคอนกรีตออกจากของเดิมด้วย และช่วงที่มันเป็นถนนคอนกรีตมันจะต่ านิดหนึ่ง 

เพราะปกติเส้นนั้นมันจะน้ าท่วม ถ้าช่วงฤดูน้ าหลาก ช่วงนัน้จะท่วม 

 

 

/ก่อนเลย เพราะ... 
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ก่อนเลย เพราะเป็นทางผ่านของน้ า แต่ว่าด้วยงบประมาณที่เรามี คือยังไงก็ต้องยกใหสู้ง 

แตถ่้าจะยกให้พ้นน้ าเลยมันท าไม่ได้ ก็จะยกใหสู้งจากเดิมประมาณ  20 เซนติเมตร พอเรา

ประมาณการออกมางบประมาณมันเกินไป ประมาณ 3 ล้านแปด เกินจากที่เราของบจาก

สภาฯ ประมาณ 3,3 แสนกว่าบาท ก็เลยปรึกษากับทางคณะผู้บริหารฯ ก็คือ รูปแบบการ

ท าตัวพืน้ทางอย่างอื่นท าเหมอืนเดิมหมด  แตข่อลดความหนาผวิแอสฟัทล์ ลงจากเดิม 5 

เซนติเมตร เป็น 4 เซนติเมตร ถ้าโดยตามมาตรฐาน เพราะว่าถนนในหมูบ่้านเรามันรับ

น้ าหนักได้ไม่เกิน 10 ตัน  มันคนละมาตรฐานกันกับทางหลวงซึ่งเป็นรถใหญ่ ความหนาก็

ต้องได้ตามที่เขาก าหนด แต่ในส่วนของเราถนน ถ้าตามระเบียบนี ้มันเป็นถนนทางหลวง

ท้องถิ่น เป็นถนนภายในหมู่บ้าน รถใหญ่วิ่งไม่มาก ความหนา 4 เซนติเมตร สามารถตั้งรับ

ได้ ขอบคุณครับ 
 

นายอดุลย์   แวโวะ   เชญิ  นางอุมาพร   ใจแผ้ว  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 ครับ 

รองประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่   

ประธานสภาเทศบาลฯ    
 

นางอุมาพร   ใจแผ้ว  เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ 

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2     ผูท้รงเกียรติทุกท่าน  ดฉิัน นางอุมาพร   ใจแผ้ว  สมาชิกสภาเทศบาลฯ   

                                           เขต 2 อยากจะขึ้นมาบอกกล่าวกับท่านสมาชิกให้ทราบเพราะว่า โครงการก่อสร้างถนน

พาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนหลังอนามัย หมู่ที่ 9  ดิฉันก็ได้สอบถามในกระทู้ มันเป็น

หนังสือสั่งการของอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่สั่งการลงมาให้ใน

เรื่องกระตุ้นปัญหายางพาราที่ตกต่ า และได้เข้าสภาฯ ถึง 2  ครั้ง จ านวน  6  โครงการ  ครั้ง

แรกไม่ผ่าน เมื่อวันที่  26  กุมภาพันธ์  2562  ครั้งที่  2 มาเข้าอีกครั้งเมื่อ วันที่   24  

มิถุนายน  2562 ผ่านแค่ 1 โครงการ คือโครงการ นี้ ส่วนข้อกฎหมายอยู่ในข้อที่ 89 เรื่อง 

การจา่ยขาดเงินสะสม ตามระเบียบขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 

ที่ใช้จ่ายขาดเงินสะสมได้เมื่อได้รับการอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ซึ่งมีเงื่อนไข ใน(4) ให้มี

ระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปี ดิฉันแค่มาชี้แจงให้สมาชิกสภาฯทุกท่านได้ทราบ เป็นไปตามนี ้

ขอบคุณค่ะ 
 

นายอดุลย์   แวโวะ   สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดมีข้ออภิปราย ซักถาม โปรดยกมือ หากไม่มี    รอง

ประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่  ก็จะถามมติที่ประชุมฯ ว่า  เห็นชอบอนุมัติให้แก้ไขมติที่ประชุมสภาเทศบาล ประธานสภา

เทศบาลฯ     สมัยสามัญ ประจ าปี  พ.ศ. 2562  สมัยที่ 2  (ครั้งที่ 1)  เมื่อวันที่  24   

 มิถุนายน  2562  ระเบียบวาระที่ 5  เรื่อง ญัตติเสนอใหม่  รายการ ที่ 5.1.6  โครงการ

ก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ตกิคอนกรีต ถนนหลังอนามัย หมูท่ี ่9 

 

 

/หรอืไม่ ก่อนที่จะ... 
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 หรือไม่ ก่อนที่จะลงมติขอให้เลขานุการสภาฯ ได้นับองค์ประชุมตามข้อบังคับการประชุม

สภาฯ ข้อ 76 ก่อน เชิญเลขานุการสภาฯ 
 

นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะมิ  องค์ประชุมครบ ต่อไปจะขอมติที่ประชุมสภาฯสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดเลขานุการสภา

เทศบาลฯ    เห็นชอบอนุมัตใิห้แก้ไขมตทิี่ประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ ประจ าปี  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 ไม่เห็นชอบอนุมัติใหแ้ก้ไข

มติที่ประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ ประจ าปี  พ.ศ. 2562  สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 1)  เมื่อวันที่  

24  มิถุนายน  2562  ระเบียบวาระที่ 5  เรื่อง ญัตติเสนอใหม่ รายการ ที่ 5.1.6  ดังกล่าว 

โปรดยกมอื 
 

มติท่ีประชุม -เห็นชอบ  จ านวน         15      เสียง 

 -ไม่เห็นชอบ  จ านวน         - เสียง 

 -งดออกเสียง  จ านวน         1 เสียง 
   

เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติใหแ้ก้ไขมติที่ประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ 

ประจ าปี  พ.ศ. 2562  สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 1)  เมื่อวันที่  24  มิถุนายน  2562  ระเบียบวาระที่ 

5  เรื่อง ญัตติเสนอใหม่  รายการที่  5.1.6 

    โครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ตกิคอนกรีต ถนนหลังอนามัย หมูท่ี ่9 
 

ระเบียบวาระที่  6   เรื่อง  เรื่องอื่น ๆ 

นายอดุลย์   แวโวะ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีเรื่อง อื่น ๆ โปรดยกมอื   

ประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่ เชญิ นางอุมาพร   ใจแผว้  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2   

ประธานสภาเทศบาลฯ 

 

นางอุมาพร   ใจแผ้ว    เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสมาชิกสภา

เทศบาล เขตที่ 2  สภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติ  ทุกท่าน  ดิฉัน นางอุมาพร   ใจแผ้ว   

  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขตที่ 2  มี เรื่องเสนอแนะ และร้องเรียน ดังนี้  

1. ปัจจุบัน ต าบลสะเตงนอกของเราเริ่มมีการพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานมากขึ้น ก าลังการ

ขยายตัวก็อย่างรวดเร็ว การเพิ่มขึน้ท าให้เทศบาลเมอืงสะเตงนอกฯ รับมอืการขยายตัวแทบ

จะไม่ทัน เพราะขาดความพร้อม และขาดด้านงบประมาณที่เราจะมาพัฒนา การขยายตัว

ของต าบลสะเตงนอกเรามองเห็นได้ชัด ไม่ต้องมากเอาจากสามแยกเทศบาลฯ ไปถึงสี่

แยกตอืเบาะ ด้านซ้ายมอืก็มีการสร้างบ้านจัดสรรขาย ขวามือก็ม ีเลยหัวสะพานก็ยังมี 

ปรากฏว่า เส้น 

 

/นีเ้ส้นเดียว มีถึง 4 – 5… 
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นี ้เส้นเดียว มีถึง 4 – 5 โครงการ ที่กล่าวนีอ้ยากจะเสนอว่า ถ้ามองไปข้างใน ถ้าท่านจะ

สังเกต โครงการแตล่ะโครงการไม่ได้ท าคูระบายน้ า หน้าโครงการของตัวเอง เพื่อช่วยในการ

ระบายน้ าในครัวเรือนของเขา เนื่องจากของเราไม่มีคูระบายน้ าเชื่อมตอ่คูสายใหญ่ ตอนนี้

ดิฉันจึงอยากเสนอให้เทศบาลฯ ว่า ลองให้เจา้หน้าที่ของกองช่าง ซึ่งรู้วา่งานล้นมอื ให้ลงไป

หาระดับแนววางท่อคูระบายในแต่ละสาย ที่ออกมาสายใหญ่  อาจจะวางระดับตามเสา

ไฟฟ้าก็ได้ เพื่อให้ผู้รับเหมาก่อสร้างแต่ละหลัง จะได้วางแนวระดับท่อคูระบายน้ าตามแนวที่

เราวางไว้ และในแตล่ะหลังที่วางท่อ เนื่องจากว่าวางท่ออย่างเดียว มันมขี้าง ๆ มันหล่นไป

ตามรูมันจะอุดตันท่อ อยากให้เทศบาลฯออกเป็นข้อบังคับได้มัย้ ให้มกีารถมดินเพิ่ม กับ

พร้อมท่อพักเชื่อมตอ่คูระบายน้ าบ้านแต่ละหลังไว้ จะได้เป็นแนวทางเดียวกัน ข้อดีของที่ดิฉัน

เสนอ คือ ถนนบางที่ไม่มคีูระบายน้ า เพราะเจ้าของโครงการแต่ละโครงการ เจ้าของบ้านแต่

ละหลังต้องท าคูระบายน้ าเอง เพื่อลดน้ าที่จะไหลลงไปบนถนน ดังนัน้ การสร้างตรงนี้  

-ข้อดอีันดับแรก คอืช่วยลดน้ าบนถนนไม่ใหเ้กิดปัญหาน้ าขัง   

-อันดับสอง คูระบายน้ าที่เราวางแนวระดับไว้ให้เขาวางต่อท่อ เป็นทอด ๆ ไป ท าให้

ระดับคูระบายน้ าไม่เหลื่อมล้ ากัน ท าให้คูระบายน้ าแตกแยกตามทางที่เราไม่ได้ก าหนด และ

เราไม่ตอ้งเข้าไปควบคุม   

-อันดับสาม ลดงบประมาณของเทศบาลฯ เพราะบางที่เราแทบอาจจะไม่ต้องใช้

งบประมาณในการท าคูระบายน้ าเลย เนื่องจากโครงการจัดสรรเขาท าให้ เพียงเราแค่วาง

ระบบให้เขาออกมาถนนเส้นใหญ่ เท่านั้น ซึ่งเราแทบจะไม่ต้องใช้งบประมาณเรื่องคูระบาย

น้ าเลยบางแหง่  

2. การออกแบบจัดสรรงบประมาณในแตล่ะปี เอางา่ย ๆ เพราะว่าถ้าถามสี่แยกคุรุ จนถึงผัง

เมือง 4 และจากผังเมือง 4 ขึน้ไปอีกจนถึงผังเมือง 4 ซอย 12 ถามทุกท่านว่าเป็นเมืองแล้วยัง 

เป็นเมืองแล้วใชม่ั้ยค่ะ รถก็เยอะ การค้าขายก็มาก ถนนก็เยอะ ผูค้นก็จับจา่ยเยอะ มาเทียบ

กับทางสี่แยกตอืเบาะ ตรงไปหนา้พาณิชย์ป่ายาง ตรงไปถึงแยก 12 เหรยีญ ถามว่าเป็นเมือง

แล้วยัง ส าหรับบ้านเรา เพราะเป็นเมือง ผูค้นของขายก็เต็ม รถราก็เยอะ การจับจ่ายซือ้ขาย

ก็มมีากมาย ดังนั้น ดฉิันอยากใหท้่านวางงบประมาณ แบบนี ้การที่ท่านมองว่าตรงนีเ้ป็น

เมือง  ทั้ง ๆ สองเส้นนีห้่างกันไม่ถึง 500 เมตร มีความแตกต่างกันด้านสภาพพืน้ที่ มองไป

ทางเทศบาลนครยะลา ของเขาคูระบายน้ าเรียบร้อย ฟุตบาทเรียบร้อย ถนนทุกสายเป็น

คอนกรีตหมด มคีูหมด  พอมองมาผ่านมายังบ้านเรา มันเห็นชัด ๆ ว่าของเรายังติดชนบท มี

ถนนบางสายที่ได้รับการพัฒนาเฉพาะติดที่เป็นชุมชนเมอืง จึงอยากใหท้่านวางงบประมาณ 
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ในเขตพืน้ที่เศรษฐกิจที่ตดิเมือง ในแตล่ะจุดให้ท่านหางบประมาณมาลงให้ตอ่ยอดเป็นเมือง

ได้มัย้ตรงนัน้ ยกตัวอย่างซอยประดิษฐ์บ ารุง เหตุใดถึงเข้าสภาฯ 3 ครั้ง เพราะดิฉันไม่แน่ใจ

ว่าเขาค านวณยังไงว่างบไม่พอ จนปัจจุบันยังไม่แล้วเสร็จ ดิฉันอยากเสนอว่า คอืเวลาจัดสรร

งบใหค้ิดถึงสภาพทางเศรษฐกิจด้วย ผังเมืองดว้ย 

3. ความเดือดรอ้นในถนนผังเมอืง 4 ซอย 2  ซึ่งเป็นซอยตัน ของคุณวีรวรรณ  ค าเจรญิ ที่

อยู่บ้านเลขที่  4 หมู่ที่ 4 ตรงนัน้ต้องเข้าใจก่อนนะค่ะว่าท าไมเป็น หมู่ที่ 4 แต่เดิมที่ดิฉัน

สอบถามมา ภายหลังมีการขยายตัวกลายเป็น หมู่ที่ 1  จากถนนใหญ่เข้าไปข้างในประมาณ 

500 เมตร เป็นของเทศบาลนครยะลา ถัดเข้าไปเป็นของเราแค่ประมาณ  150 เมตร เป็น

ซอยตัน ปรากฏว่า ยังไม่ได้รับการพัฒนา ทั้งถนนคอนกรีต ลาดยางก็ไม่เขา้ คูระบายน้ าก็ไม่

มี  วันก่อนก็ได้มาขอความช่วยเหลอืจากท่านรอง ศราวุธ ประสานงาน กับทางกองช่างให้

ช่วยขุดลอก เพราะว่าแค่ฝนตกหนักแค่  3  ช่ัวโมง น้ าก็ท่วมเอ่อบ้านเขา 2-3  หลังแล้ว ก็

เลยอยากจะขอให้เทศบาล ช่วยจัดหางบประมาณไปจัดสร้างตรงนี้ให้แล้วเสร็จ เพราะเป็น

ซอยตันไม่ต้องต่อยอดตรงไหนแล้ว ประชากรในซอยนั้นมอียู่ประมาณ 20 หลัง ถ้าเทียบๆ 

แล้วประมาณ 100 คน 

4. ปัญหา เรื่อง การชีแ้นวเขตระหว่างเทศบาลนครยะลา กับเทศบาลเมอืง สะเตงนอก ขอ

ยกตัวอย่าง ซอยเจริญราษฎร ์หมู่ 12 ทุกท่านก็คงทราบว่า ชาวบ้านซอยเจรญิราษฎรต์รง

นั้น ได้มกีารร้องเรียนไม่ว่าจะผ่าน ศอ.บต. ไม่ว่าจะเรื่องราวร้องทุกข์ ทั้งหลายว่า ของเขา

ไม่ได้รับการพัฒนา จากนั้น ได้ทราบว่า ทางท่านรองนายกฯ ได้ท าหนังสอืสอบถามไปยัง

เทศบาลนครยะลาแล้ว ปรากฏว่า เทศบาลนครยะลา ก็ยืนยันว่า ส่วนหนึ่งเป็นเขตของ

เทศบาลนครยะลา ในขณะที่ทางเทศบาลนครยะลาได้ด าเนนิการก่อสร้างไปแล้วในส่วนที่

เป็นถนนในส่วนของเขา ที่นี้เหลืออีกส่วนที่เป็นของเรา อยากจะให้ท่านผูบ้ริหารฯ เข้าไป และ

หางบประมาณไปลง นอกจากซอยเจรญิราษฎร์แล้ว ก็ยังมีซอยคุรุมิตร อีกประมาณ 5 

หลังคาเรือน ซอยตันข้างใน แล้วยังมซีอยผังเมอืง 4 ซอย 2 ที่บอกไปแล้ว ซอยสินทวี 4 หรือ

ซอยหมอนัย ซอยพัฒนาการตรงนี ้เป็นรอยเชื่อมต่อกันระหว่างทางเทศบาลนครยะลา กับ

เทศบาลเมอืง สะเตงนอก จึงอยากจะปรึกษาให้ท่านคณะผูบ้ริหารฯ ลองท าหนังสือไปยัง

เทศบาลนครยะลา ก าหนดเขตให้ชัดเจน  เวลาเราพัฒนาจะได้ทราบว่า ตรงนั้น เป็นส่วนของ

เขา ตรงนี ้เป็นส่วนของเรา  จะได้ไม่ก้ ากึ่งใหช้าวบ้านได้ร้องเรียน  เหมอืนกับแถวซอย

กระท่อมคนบก ก็ยังมกี่ ากึ่งกัน ดังนัน้ จงึอยากใหเ้ทศบาลสะเตงนอก หาวิธีการ แนวทาง

ก าหนดแนวเขตที่ชัดเจนของเรา เพื่อการพัฒนาต่อไป                                     
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5. การตัง้สนิค้าบนถนน บางสายมีร้านค้าไปตั้งบนถนนล้นออกจากฟุตบาท ลงไปข้างลา่ง 

จะเห็นว่า หลายสายก็มี ชาวบ้านก็บอกว่า เนื่องจากว่า หว่งความปลอดภัยเรื่องรถราที่วิ่งมา 

บางสายรถสิบล้อวิ่งมา ดังนั้น ร่มบางชนิดที่ตั้งบนฟุตบาทยื่นไปยังถนน เป็นเหตุผลหนึ่งที่รถ

วิ่งมาแล้วไปเกี่ยวร่ม ท าให้เกิดอุบัติเหตุ ทั้งความเสียหายได้ อยากใหท้างเทศบาลฯ ช่วย

ด าเนนิการท าเชน่ไรใหเ้ขาเลื่อนร่มเข้าไปข้างใน  ในส่วนที่เป็นตลาดนัดก็ไม่วา่กัน แต่ใหเ้ลื่อน

ร่มสักนิดเพื่อขยายถนน หรือไม่ก็ตั้งแผงกั้นแนวเขต  แจง้ว่า ข้างหน้ามีตลาดนัดโปรดใช้

เส้นทางอื่น หรอืท าอย่างไรก็ได้เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผู้ใชท้างสัญจรไปมานะค่ะ 

6. เรื่องของขยะ พอดี คุณนภัสสร  สิริมังคะโร  ท่านเป็นชาวบ้านของ ซอยแปดเต่าทอง ได้

ร้องทุกข์ 2-3 ครั้งแล้ว ในเรื่องถังขยะขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ปากซอย และส่งกลิ่นเหม็น โชยไป

ยังบ้านคนแก่ที่อยู่บ้านหลังแรก ก็เลยเป็นประเด็นปัญหา จึงอยากให้เทศบาลเมืองสะเตง

นอก แก้ไขใหห้นอ่ย ว่าสมควรจะแก้ไขในลักษณะใดบ้าง เพื่อลดความเดือดร้อน ตรงนี้นะค่ะ 

7. เป็นเรื่องที่ขอสอบถาม ดิฉันอยากสอบถาม ที่ท่านได้พูดในสภาฯ นีว้่า การสร้างคูระบาย

น้ าถนนโครงการรม่เกล้า ที่ของบประมาณจากทางหลวงชนบท คบืหน้าไปอย่างไรบ้าง 

เพราะว่ามันนานเป็นปีแล้วนะค่ะ ดฉิันจงึอยากจะทราบตรงน้ัน 

8. เป็นโครงการคูระบายน้ า แต่วา่ถนนหลังอนามัย เมื่อสักครู่ได้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแก้ไข

ไปแล้ว ก็อยากเสนอว่า ถ้าตรงสว่นไหนที่ถนนสายหลังอนามัยที่ เป็นคูระบายน้ าที่อุดตัน 

เทศบาลฯ พอจะหางบลงท่อก่อนได้มัย้ ก่อนที่ลงยางพารา เพราะมันจะลดความเสียหาย

ของถนนไปด้วย ถนนเส้นหลังอนามัย เมื่อสักครู่ได้ขออนุมัตเิปลี่ยนแปลงแก้ไข นั้น  มันมี

บางช่วงบางจุดที่ไม่สามารถระบายน้ าได้ หางบประมาณไปลงท่อก่อนได้มัย้ ในกรณีนี้ 

9. อยากทราบว่า โครงการคูระบายน้ าตั้งแต ่สี่แยกไฟแดงรม่เกล้า –รุ่งตะวันตอนนี้ถึงไหน

แล้ว โครงการนี้เพื่อลดปัญหาน้ าท่วม 

10. ดิฉันอยากทราบว่า งบประมาณไตรมาสแรกของปี พ.ศ. 2563 ได้เข้ามา แล้วหรอืยัง ถ้า

เข้ามาแล้วเทศบาลฯจัดสรรงบประมาณลงโครงการใดบ้าง  

จากที่ได้เป็นสมาชิกสภาเทศบาลฯ มาแปดปี ดฉิันก็รู้ว่า ทุกท่านคงจะเหนื่อย ก็

พยายามหาแนวทางแก้ไขมาตลอด พยายามใหก้ าลังใจ ตอ่ว่าต่อขานบ้างเป็นบางครั้ง หาก

ผดิพลาดประการใดต้องขออภัย ณ ทีนี้ด้วยนะค่ะ ขอบคุณค่ะ 
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นายอดุลย์   แวโวะ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีเรื่อง อื่น ๆ โปรดยกมอื   

ประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่ เชญิ นายปฐม  ปันสรณะ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2   

ประธานสภาเทศบาลฯ 

 

นายปฐม   ปันสรณะ    เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสมาชิกสภา

เทศบาล เขตที่ 2  สภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติ  ทุกท่าน กระผม นายปฐม  ปันสรณะ  

    สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2  กระผมอยากจะถามว่า  

เรื่องที่ 1. เมื่ออาทิตย์ที่แลว้ เทศบาลฯได้ ไปศกึษาดูงานที่จังหวัดระนอง ขอโทษครับ ท าไม

ไม่ท าหนังสือแจ้งให้ผมทราบบ้าง เพราะชาวบ้านมาถามผมว่า เขาประชุมเมื่อไหร่ เขาไป

เวลาอะไร ผมไม่รู้เรื่องเลย ขอให้เห็นความส าคัญของผมบ้าง   

เรื่องที่ 2. มีผูไ้ปพูด ซึ่งผมไม่รู้วา่ เป็นใคร ไปพูดว่า ผม กับ สท.บัญชา ไม่ให้ความร่วมมือ 

ท่านพูดมาได้อย่างไร ท่านข้องใจ ท่านมาหาผมได้เลย บอกจะสับมอืผมบ้าง อะไรบ้างว่า ผม

ไม่ช่วยยกมอืให้  บ้านผมเลขที่ 9/11 ท่านไปหาได้เลย ไม่ต้องไปเที่ยวบอกผา่นกับชาวบ้านให้

มาระบายกับผมว่า เรื่องมันเป็นมาอย่างไร  หลายคนไม่รู้ก็มาลงที่ผม กับท่านบัญชา 

เรื่องที่ 3. ซอย 4 ตรีมิตร 2 ขอหนิคลุก 1 คันรถ ขอมาเนิ่นนานแล้ว ประมาณ 4  เดือน ไม่

จัดสรรให้สักที ท่านไม่เห็นความส าคัญของผมก็เห็นความส าคัญของชาวบ้านบ้าง ขอให้รีบ

ท าให้นะครับ  สมัยหน้าอาจจะไม่เห็นผมแล้วก็ได้ ขออภัยที่บางครั้งบางคราวพูดรุนแรง

เกินไป  ขอขอบคุณนะครับ 
 

นายอดุลย์   แวโวะ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีเรื่อง อื่น ๆ โปรดยกมอื   

ประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่ เชญิ จ่าสิบเอก วรดร  รอดทุกข์  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2   

ประธานสภาเทศบาลฯ 

 

จา่สิบเอก วรดร  รอดทุกข์  เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสมาชิกสภา

เทศบาล เขตที่ 2  สภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ตลอดจนเจ้าหน้าที่  หัวหน้า  

 กอง หัวหน้าฝ่ายที่ เข้าร่วมประชุมในวันนี้   กระผม จ่าสิบเอก วรดร  รอดทุกข์  

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2  ในฐานะสมาชิกสภาเทศบาลฯ แห่งนี้หลายครั้งที่

ผ่านมาผม ไม่ค่อยได้พูดหรอกครับ เพราะว่า  ดูการท างานของฝ่ายบริหารฯ 

วันนีม้ันครบครับทั้ง ฝา่ยบริหารฯข้าราชการประจ า และฝ่ายสมาชิกสภาฯ ฝ่ายบริหารฯ 

ข้าราชการประจ า ผมรู้ว่าร่ าเรียนมา มคีวามรูค้วามสามารถ ในด้านเอกสาร ในด้าน

กฎหมาย ฝา่ยพวกกระผม และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ก็มาจากพี่น้องประชาชนในต าบลสะ

เตงนอก เลือกมา ได้คลุกคลี ได้รู้ขอ้มูล  รูป้ัญหา รูค้วามสุขทุกข์ของพี่น้องประชาชนในพืน้ที่ 

/สมาชิกสภาฯ ก็ได้... 
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สมาชิกสภาฯ ก็ได้มาส่งต่อในสภาฯแหง่นี้ เพื่อมาร่วมกันแก้ปัญหาหลายส่วน ผมจะพูดใน

เรื่องสาธารณูปโภค ความเดือดรอ้น เรื่อง ไฟฟ้า เรื่อง ขยะ  เรื่องน้ า เรื่อง คูระบายน้ า เมื่อ

สักครู่ได้ปรึกษากับท่านสมาชิกฯ ว่าปีนี้ปีที่แปด เราอยู่กัน 2 สมัยแลว้นะ แปดปีผ่านไปอย่าง



รวดเร็ว โอกาสข้างหน้าปีหน้าไม่รู้จะเลือกตั้งหรอืไม่เลือกตั้ง ไม่รู้ว่า ทุกท่านจะเลือกตั้งเข้า

มาหรอืไม่ ขณะที่ยังอยู่ เจ็ดปีกว่า ๆ ยังอีกหนึ่งเดือน ถามว่าที่ผา่นมาการบริหารฯของ

เทศบาลฯ ดีหรอืไม่ ดคีรับ แตย่ังไม่ตอบโจทย์ให้กับพี่นอ้งประชาชนทั้งต าบล ไม่ทราบว่ามัน

ไม่มงีบประมาณ หรอืงบประมาณมีแต่ฝา่ยผูป้ฏิบัติก าลังใส่เกียร์วา่ง รู้สกึว่าไปคลุกคลีกับพี่

น้องประชาชน ในพืน้ที่ ในเขตของตัวเอง และเขตใกล้เคียง บ่นใส่พูดใส่ มาเรื่องนี่นั่น 

ยกตัวอย่าง 

1. เรื่อง ไฟฟ้า พี่นอ้งประชาชนพูดมาว่า เขียนค าร้องมาหลายครั้งแล้วก็ไม่ได้  โทรมาแล้วก็

อีกก็ยังไม่ได้ ไม่ทราบว่าติดขัดตรงไหน พูดใส่มากับผม ผมไม่รู้จะตอบอย่างไง  หนึ่ง สอง

สัปดาห์ผ่านไป ๆ แค่แก้ปัญหาไฟฟ้าช่วงสัน้ ๆ ชาวบ้านบอกว่า ขนาดไฟฟ้าหลอดเดียว ยังไม่

มีส ารองไว้ นี่หรือเทศบาลเมอืง สะเตงนอก  อยากเสนอต่อสภาฯ แห่งนีว้่า หลังจากนี้ตอ่ไป 

เราจะมอบของขวัญปีใหม่ใหก้ับชาวสะเตงนอก ปี 2563  ขออนุญาตเสนอว่า อุปกรณ์ไฟฟ้า

ต่าง ๆ ขอให้จัดซือ้มาไว้สว่นหนึ่งที่จ าเป็น ได้หรอืไม่ เพราะเจ้าหน้าที่ไม่สามารถรู้ได้ว่า หมู่

ไหน ที่ไหนมันจะขัดข้องเมื่อใด เพื่อเราจะได้แก้ปัญหาได้เล็ก ๆ น้อย ๆ เป็นการดว่น 

2. เรื่อง ถนน ที่ท าถนนก็ไม่สร้างปัญหาที แตท่ี่เป็นหลุมเป็นบ่อหลายซอย พอชาวบ้าน

ร้องเรียนมาครั้งหนึ่งก็ไปถมครั้งหน่ึงไปใส่ทีหนึ่ง อยู่มาพอฝนตกมันก็หลุด ๆ ๆ ชาวบ้าน

ร้องเรียนก็ไปท า ท าแล้วท าอีก มันไม่ได้เป็นการแก้ไขที่ยั่งยืนและเป็นรูปธรรม ผมใคร่เสนอ

ว่า ถ้าทางเทศบาลฯ เจา้หน้าที่ มีน้อย ผมขอเสนอว่า ให้จ้างผูร้ับเหมาได้มัย้ครับ ท าให้ยั่งยืน

ไปเลย ไม่ตอ้งแก้แล้วแก้อีก  ที่ผ่านมา เป็นการใช้งบประมาณแก้ไขปัญหาเฉพาะกิจ หรอื

อย่างไรก็ไม่ทราบได้  ก็เสนอว่า จ้างเลย จา้งผู้รับเหมาว่า ตรงนัน้ไม่ดีนะ ตรงนี้ไม่ดีนะ แก้

ยั่งยืน ยกตัวอย่างซอยปะจูรง ถ้าไปจากนี้ ซอยจิตรภักดีเลีย้วขวา ออกไปถนนผังเมอืง 4  

ตรงน้ันร้องเรียนผมมาหลายต่อหลายครั้งแล้ว แถวบ้านผมเอง ผมก็เก็บไว้ ๆ ค่อยมาส่งต่อ

สภาฯแหง่นี้ น้องพี่ไปดูแล้วเขามาใส่แล้วน้อง แตพ่อผา่นมา ฝนตกก็หลุด เป็นหลุมเป็นบ่ออีก

แล้ว ขอเสนอต่อสภาฯ แหง่นี ้วา่ได้มั้ย แก้ไขปัญหาใหย้ั่งยืนเป็นรูปธรรมหน่อยนึง  รอยอก

หัวโค้ง ซึ่งท่านนายกฯ ก็เคยผา่น ท่านรองนายกฯ ก็เคยผา่น ตามที่หลายท่าน เคยผ่าน แลว้

สัญจรเยอะมาก คือ ตัดให้ดีแล้วใส่ปูนซีเมนต์เข้าไป เพราะตรงนัน้น้ ามันแฉะ  

/ใส่แล้วก็หลุดอีก… 
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ใส่แล้วก็หลุดอีก พอฝนตกเป็นหลุมเป็นบ่ออกี สงสารคนที่สัญจรไปมา ถ้าแก้ปัญหายั่งยืน

โดยใช้เป็นซีเมนต ์งบประมาณก็คงไม่เยอะเท่าไร 

3. ตอนที่เขาไปศกึษาดูงานกันผมก็มีภารกิจ ร้องมาจากซอยมิตรภาพ เขตที่1 ผมก็ไปดู ซอย

นั้น เป็นมติรภาพ ซอย 5 และอีกซอยก็เป็นหมูบ่้าน บอกว่า น้ าท่วม ผมไปก็ช่วงหน้าแล้ง 

เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา ผมคิดว่า น้ าไม่น่าจะท่วม เพราะไม่มีแอ่งน้ า  พอสุดท้ายฝนตกน้ าก็ไหล

ฝา่ถนนท่วมล้นเป็นแอง่น้ า  แนวคิดของผม เดือดร้อนชาวบ้านที่อยู่กันหลายคน ช่วย

แก้ปัญหาหนอ่ยนึง ที่มันท่วมหรอืล้น มันมีหมูบ่้านจัดสรรอยู่ประมาณ 10 กว่าหลัง เข้าไปดู

แล้วเทศบาลสะเตงนอก ไปวางท่อไว้ เอาท่อไปวางอยู่ก็ยังไม่ท าอะไร ทุกวันนีท้่อยังกองอยู่ 



ผมก็ถามชาวบ้านว่าไปวางไว้ เพื่ออะไร ใครมาวางไว้ เขาบอกว่าเทศบาลสะเตงนอก เอามา

วางไว้ ถ้าเป็นไปได้ลงไปพืน้ที่จรงิไปดู ไปแก้ปัญหาให้เขา ก็ไม่ยากท่อมอียู่แล้ว เอารถเข้าไป

วางท่อให้น้ ามันไหลระบายไปทางไหนให้เร่งด่วน ตรงนั้นมันเป็นน้ าฝน ชาวบ้านก็ก่อซีเมนต์

กั้นไว้ไม่ใหน้้ าทะลักเข้าบ้าน ผมก็ขออนุญาต เขต 1 ด้วยนะครับชาวบ้านเขาร้องเรียน ผมก็

จ าเป็นต้องอาสาไป เพราะเราเป็นสมาชิกสภาฯ ไม่จ าเป็นว่า เขตใด ไปเจอตรงไหนรอ้งเรียน

มา ที่ผมพูดมาทั้งหมดนีค้าดหวังว่า ปี 2563 เหลืออกี 10  เดือน เราน่ามอบสิ่งต่าง ๆ เป็น

ของขวัญใหช้าวสะเตงนอก ให้ไฟสว่าง ทางสะดวก น าไหลดี นั่นคือหนา้ที่ของฝ่ายบริหารฯ 

และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ขอบคุณมากครับ 
 

นายอดุลย์   แวโวะ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีเรื่อง อื่น ๆ โปรดยกมอื   

ประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่ เชญิ นายอิทธินันท์   สาเฮาะ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 3  

ประธานสภาเทศบาลฯ 

 

นายอิทธินันท์   สาเฮาะ    เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสมาชิกสภา

เทศบาล เขตที่ 3  สภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม  นายอิทธินันท์   สาเฮาะ   

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3  ผมขอเวลาสักเล็กน้อย  เพิ่งรู้จาก  จ.ส.อ.วรดร ว่า 

มันเข้าแปดปีแล้ว เมื่อสักครู่มีการก าหนดสมัยประชุมสภาฯ 1 กุมภาพันธ์  – 2 

มีนาคม 2564 แสดงว่า เราน่าจะไปต่อถึงสิบปี ผมเองต้องขอขอบคุณ คณะ

ผู้บริหารฯ แลเจ้าหน้าที่  ทุกท่าน  ที่ได้ให้ความสะดวกในเรื่องของถนนหนทาง และคู

คลอง ทั้งหลาย ในส่วนของ เขต 3 ประเด็นหลัก ๆ ก็จะถามตอ่ คือ 

 1. เรื่อง ประปาหมู่บ้าน ได้ด าเนินการไปถึงไหนแล้ว อยู่ในขั้นตอนไหนแล้ว ณ ขณะนี้ ครับ

ผม 

/2. เรื่อง ยาเสพติด… 
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 2. เรื่อง ยาเสพติด ขอกล่าวถึงส่วนของหมู่ 13  แล้วกัน ปัญหาที่มันหนักตอนนีก้็เป็น เรื่อง 

ยาเสพติด ก่อนหน้านี้ผมเคยพูดครั้งหนึ่งแล้ววา่ วิธีการแก้ไขของยาเสพติดเราจะแก้ไข

อย่างไร  เพราะตอนนี้มัน ลามไปถึงเยาวชนตัวเล็กเด็กที่ช่วยกันขาย คือขายเหมอืนผัก

เหมอืนปลา งา่ย ๆ ขายเหมือน ขายลูกอม ขายไม่เกรงใจใคร ผมจะไปท าอะไรก็ไม่ได้ เพราะ 

ไม่ใช่ลูกหลาน ญาติตัวเองยังท าอะไรไม่ได้ จะไปอะไรมากมายก็ไม่ได้ อยากใหเ้ทศบาลฯ 

ก าหนดมาตรการ ในส่วนของฝ่ายปกครอง จะบังคับ จะแก้ไขกันยังไง ในเรื่องของยาเสพติด 

มันมากจริง ๆ เอาแค่หมู ่13 พอ ไม่ต้องไปหมู่อื่น ซึ่งหมู่อื่นก็อาจจะมี หลัง ๆ นี่เห็นอยู่ทุกวัน 

บางทีเด็กอายุไม่ถึง 10 ปี ขับมอเตอร์ไซค์ ไปส่งยาแล้วเราไม่สามารถทีจะท าอะไรได้เลย มัน

ยังไงอยู่ แนวทางแก้ปัญหามันก็มีที่จรงิ อาจจะเป็นการสร้างอาชีพ อาจจะเป็นการไปจับแล้ว

เข้าฝกึอบรมอะไรก็ว่าไป 

3. เรื่อง สัตว์เลีย้ง ผมเคยพูดแล้วครัง้หนึ่ง บางที ยกตัวอย่าง หมู ่13 แล้วกันไม่เอาหมูอ่ื่น 

บางทีสายไปวัดหัวควน สายนั้น ถนนมันแคบ บางที่รถมาด้วยความเร็วเหยียบ 200  วัวอยู่



บนถนนไม่ทันเบรคหรอกครับ ถ้าจ าไม่ผดิอาทิตย์ที่แลว้ แถวโซนนิบงบารู รู้สกึว่าจะเหยียบ

ไป 5 ตัว เรื่องของประมาทอยากจะฝากไปทางเทศบาลฯว่า กฎ ขอ้บังคับ ในฐานะที่เราเป็น

เทศบาลเมอืง จ านวนสัตว์เลีย้งทั้งหลาย กลางคนืยังไง กลางวันยังไง ช่วยไหนที่จะขึน้ป้าย

ขอให้ขึน้ป้าย ว่าช่วงนี้มสีัตว์เลี้ยงนะ รถหา้มวิ่งไมล์เท่านี้นะ อยากใหบ้ังคับตรงนั้น  ขอบคุณ

มากครับ 
 

นายอดุลย์   แวโวะ  เชญิ ผู้บริหารฯ ครับ 

รองประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่     

ประธานสภาเทศบาลฯ    
 

นายเกษมสันต ์  สาแม  เรียน  ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน 

นายกเทศมนตรีฯ                   กระผม  นายเกษมสันต ์ สาแม  นายกเทศมนตรีเมอืงสะเตงนอก  ขอน าเรียน 

ชีแ้จงจากสมาชิกที่ได้น าเสนอ เพื่อแก้ไขปัญหา 

-เรื่องที่ท่าน อุมาพร เสนอมา เรื่องถนน คูน้ า คณะผมก็เข้าท าไปบ้างแล้ว ซอย 12 เหรียญ 

ถึงรอยต่อของเทศบาลนครยะลา ก็ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว ซอย 12 ก็ได้รับงบจากโยธา ก็

เรียบร้อยไปแล้ว สายหลัก ๆ ที่ได้รับงบจาก อบจ. สายเบอร์เส้งก็เรียบร้อยไปแล้ว  สี่แยกไฟ

แดงไปเบอร์เส้ง เรียบร้อยไปแล้ว ตอนนี้ก าลังจะสร้างอยู่ ลงนามในสัญญาไปแล้วคือ ซอย

ปะจูรง  สายหลัก สายใหญ่ ที่ด าเนินการไปแล้ว ที่น าเรียนชี้แจงไปแล้ว ที่จะก่อสร้างคือ 

ซอยปะจูรง ล าดับต่อไปหลังจากซอยปะจูรง ก็เป็น ซอย 6 ซอยหลัก ๆ คูน้ า 
 

/กับฟุตบาท แผนงาน… 
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กับฟุตบาท แผนงานด าเนินการ วิธีการบริหารงานของคณะผมก็ คือ เอาเทศบาลนครยะลา

มาเป็นตัวอย่าง คูน้ า กับฟุตบาท สายหลัก ๆ ใหญ่ ๆยังไม่เรียบร้อยที ส่วนหนึ่งก็คือ ขาด

งบประมาณ เพราะเป็นก่ายกอง  อย่างที่ชาวบ้านทราบ ๆ กันแล้ว บางคนเข้าใจ ภายใน 5 ปี 

คงเรียบร้อยไปแล้ว ผู้รับเหมาที่จะมาเซ็นสัญญาท ากับเรามีเยอะ ส่วนหนึ่งก็ขาดตรง

งบประมาณ ทุกวันนีก้ าลังจะท าซอยปะจูรง แล้วก็เป็น ซอย 6 หลัก ๆ ที่ใช้งบประมาณเยอะ

ในการแก้ไขปัญหาระยะยาว และซอยที่เป็นก้างปลา ซอยเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่ท่านได้น าเสนอ ก็

ฝากท่านสมาชิกพอเวลาจัดท างบประมาณรายจ่ายรายปี ผมก็ให้เกียรติท่านสมาชิกได้

น าเสนอ เพื่อได้มีในเทศบัญญัติฯ ประจ าปี ทุกวันนี้ที่ก าลังก่อสร้างสายหลัก ก็มีเนินหูกวาง 

เดิมทีอยากจะสร้างที่เดียว เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ ก็สร้างข้างเดียวก่อน และจาก

ที่ว่าจากแยกเทศบาล ถึงแยกตือเบาะ  มี บ้านก าลังสร้างใหม่ กองช่าง ก็อยู่ในห้องนี ้ก็รับไป

เลยเรื่องคูระบายน้ า ที่ก าลังก่อสร้างใหม่ ผมได้เสนอแนะและเชิญชวนใหเ้ขามาสร้างในพื้นที่

สะเตงนอกของเรา ที่เท่านี้ ก่อสร้างเท่านี้ ขายเท่านี้   ผู้รับเหมาเขาก าลังบูมยะลาเล็ง

ก่อสร้างทางไปเมืองหาดใหญ่ ผมก็บอกว่า ไม่สะเตงนอกของเรานี้แหละ ทุกวันนี้ ก็แหก่ันมา

สร้างบ้านขายกัน ในพื้นที่ของเรา สร้างบ้านเท่านั้น ขายก าไรเท่านั้น เป็นที่มาก่อสร้างเต็ม



บ้าน เต็มเมือง มาสร้างเดือนหนึ่ง  30  กว่าหลัง ทุก ๆ เดือน มีความเจริญเข้ามาในพื้นที่           

สะเตงนอกของเรา น าเรียนใหส้มาชิกสภาฯ ได้รับทราบกัน    

-งบประมาณในส่วนไตรมาสที่ 1  ประจ าปี 2563  รู้สึกว่าจะมากกว่านี้ที่จ าได้ตอนนี้ที่เป็น

งานหลัก ๆ ให้งานพัสดุ แก้ปัญหาในเรื่องขยะ เพื่อจะให้เพียงพอกับพื้นที่สะเตงนอกเรา 

ความมุ่งหมายผม 13 หมู่บ้าน อย่างน้อย ๆ ผมอยากได้ 13 คัน แต่ทุกวันนีเ้รายังไม่ได้ถึง  13 

คัน งบประมาณในส่วนไตรมาสที่ 1  ประจ าปี 2563  ได้เซ็นสัญญากันไปแล้ว รถขยะ 2  คัน  

กองการศึกษา ก็มาขอรถกระบะ 1  คัน  ก็เลยจัดซื้อจัดจ้างร่วมกัน  อีกอย่างที่เป็นปัญหา

อย่างที่ ท่าน สท.เสนอ เรื่องในเมืองซอยประดิษฐ์บ ารุง ก็ก าลังจะเซ็นสัญญา ซอยข้างมัสยิด

ตือเบาะ ส่วนนั้น และอีกหลายเรื่องเป็นเรื่องยาว ที่ก าลังจะเซ็นสัญญา เม็ดเงินของไตรมาส

ปี 2563   

-อีกอย่างเรายังมีเงินอยู่ การกีฬาแห่งประเทศไทย  ให้เรามาอีก 200 กว่าล้าน เซ็นสัญญา

ไปแล้ว ไตรมาสแรก 114 ล้าน จะท าอย่างไรที่จะใหเ้งนิเข้ามาอยู่ในก ามือ เขาก็ขอใหเ้ราถมที่

ตลอด เป็นที่มาของเงินไตรมาสที่ 1  ปี 2563  ส่วนหนึ่งที่ต้องขอบคุณสภาฯที่อนุมัติให้แก้ไข

เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงฯ เพื่อจะไปถมดิน  เพื่อจะให้การกีฬาแห่งประเทศไทย เซ็นสัญญาไตร

มาส 2 ให้ครบ 

/250 ล้าน ทุกวันนี้… 
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250 ล้าน ทุกวันนี้ที่ก าลังก่อสร้างเซ็นสัญญาอยู่ 114  ล้าน  ยังมีอีก 130 กว่าล้านอีก ติดที่

เราไม่ถมที่ให้เขา เลยจะเอาเม็ดเงิน ไตรมาสที่ 1  ปี 2563  จ านวน  3 ล้าน ไปถมที่ ในส่วน

ของสนามกีฬาของการกีฬาแหง่ประเทศไทย ก่อน ทั้ง ๆ ที่ความจ าเป็นของสนามกีฬา  หมู ่8 

ก็ยังไม่เรียบร้อย แต่ก็อยู่ในก ามือแล้ว เราต้องล าดับความส าคัญ ก็เอางบประมาณไตรมาส

แรก ปี 2563 ไปไว้ที่โน้นก่อน  เท่าที่ผมจ าได้ เม็ดเงินงบประมาณ ไตรมาสที่ 1  ปี 2563  มี

ซื้อรถขยะ 2  คัน  ซื้อรถกระบะของกองการศึกษา  1 คัน  ซอยประดิษฐ์บ ารุง และถมที่

สนามกีฬา         

-ถนนร่มเกล้า ถนนหน้าเทศบาลไปบุดี ทุกปีเราไปหาทางหลวงชนบท ที่อยู่ในส่วนของวัง

พญา ซึ่งเป็นเขตความรับผิดชอบของเขา คิดว่าคงไม่นานเกินรอ เมื่อ 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา 

เจ้าหน้าที่ของเขาก็มาส ารวจแล้ว ช่างเราท าหนังสือเสนอกับเขา คูน้ า กับฟุตบาท  เมื่อ 2 

สัปดาห์ที่แล้ว เจ้าหน้าที่ของเขาคิดว่าคงไม่ได้สร้าง มันตกอยู่กับเขาจะสร้างได้หรือไม่ได้ แต่

เราก็อยากให้สร้างเขาก็อยากให้สร้าง ก็ขึ้นอยู่กับงบประมาณเช่นกัน สายหน้าเทศบาลร่ม

เกล้าน าเรียนชี้แจง ให้ท่านสมาชิกทุกท่านทราบกัน คงไม่เกินปีนี้ และทางช่างก็รับทราบไว้

ด้วย เพราะจะต้องร่วมกันส ารวจ และร่วมกันชีแ้นวเขต และชีจุ้ดที่เป็นปัญหา และรับผิดชอบ

ในทุกเรื่องที่เป็นปัญหา ในเขตทางที่เขารับผดิชอบ และจะต้องท าโครงการไปเสนอขอกับเขา  

-ในเรื่อง ของขยะ ก็อย่างที่พูดถึง รถขยะเรายังไม่ได้ 13 คัน เรามีอยู่ 13 หมู่บ้าน นี่ก็ซื้อรถ

ขยะที่เป็นปัญหาอันดับต้น ๆ ของเทศบาลฯ ของพวกเรา น าเรียนชี้แจงตามที่ท่าน สท.อุมา

พร อภปิรายมา 



-ในเรื่องที่ท่าน สท.ปฐม  ถามว่า ศึกษาดูงานมันเป็นแนวคิดเห็นของผมเอง เป็นการจุด

ประกาย  เทศบาลอื่นเขาท าในเรื่องกองทุนสวัสดิการวันละบาท เราเก็บจากประชาชน 

สมัครใจ เราไม่ได้บังคับ วันละบาท และทาง พม.จ.ยะลา ถ้าเราจ่าย 100 บาท เขาก็ให้มา 

100 บาท เราก็ต้องท า ในเทศบัญญัติฯรายปี ผมตั้งใจจะหารือปลัด ถ้ามีข้อกฎหมายกองทุน

สวัสดิการวันละบาท ในงบประมาณหน้าผมจะลงไปในเทศบัญญัติฯให้ช่วยในส่วนกองทุน

หลักประกันสุขภาพที่เราท าอยู่ทุกวันนี้ อยากจะให้กองทุนร่วมกัน แต่ก็ต้องดูในส่วนของ

ระเบียบ ข้อกฎหมาย 1. เก็บวันละบาท  2. พม.จ. ให้มาวันละบาทเหมือนกัน ในเทศบัญญัติฯ 

ถ้าสมาชิกสภาฯเห็นชอบ ผมจะให้อีกไม่ต่ ากว่าแสน ทั้งนี้ทั้งนั้น สะเตงนอกเรา 3 หมื่นกว่า

คน ทั้งหมดทั้งปวงไม่ได้ขึ้นกับผม ผมมีแนวคิดน าเสนอให้เขา จะด าเนินการอย่างไรก็เป็นไป

ในเรื่องของคณะกรรมการ ศกึษาดูงานหรอือะไรก็ขึน้อยู่กับคณะกรรมการเหมือนกัน เรา 

/ก็สนับสนุนอุดหนุนใหเ้ขา... 
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ก็สนับสนุนอุดหนุนให้เขา ก็ต่อไป จะให้ประธานกองทุนฯได้ท าหนังสือแจ้งให้สมาชิกสภาฯ 

ทุกท่านได้ ทราบ   

-เรื่อง หนิคลุก  ติดขัดตรงไหนก็คงทราบดี  หินคลุก ไฟฟ้า หลังจากนี้ก็คงจะสั่งซื้อคง

สะดวกขึ้น  

-เรื่อง ไฟฟ้า ตามที่ท่าน วรดร เสนอก็เช่นกัน วางท่อ อยากฝากให้รองศราวุธ ซึ่งเรื่องนี้ผม

ไม่รู้เรื่องเลยกับท่อที่วางกองไว้ ที่จริงมันไม่อยากที 

-เรื่อง ประปาหมู่บ้าน ปลัดจะรู้ด ีและมอบหมายให้นิติกร ด าเนินการ ในเรื่องของการทิง้งาน 

นี่ก็มาจ้างบริษัทใหม่มาท า เพราะมันท าไม่เสร็จ ท าแค่ 5% มีอีก 10%  อีก 5% จะเสร็จแล้ว 

ในลักษณะของการทิ้งงาน เงินเขาก็ยังมี ยังเบิกๆไม่หมดที ต่อนี้ไปอยู่ในขั้นตอนระเบียบ

กฎหมายของราชการเรา พอดีจะให้นิติกรชีแ้จงว่าอยู่ในขั้นตอนไหน ในเรื่องของประปา ก็ไม่

อยู่ในห้องประชุมแล้ว  เม็ดเงินมีอยู่แต่ผู้รับเหมาทิ้งงาน รูปแบบเจ้าหน้าที่เราต้องเชิญมา

ประมาณราคาโน้นนี่นะ ก็รายละเอียดอยู่ที่ปลัด สามารถชี้แจงได้ 

-เรื่อง แก้ปัญหายาเสพติด อีกเช่นเดียวกัน สท.อิทธินันท์ ให้ผู้ปกครองมาหาผม แล้วผมมี

เจ้าหน้าที่ของอ าเภอ เรื่องของเรื่อง เขาจะมีการบ าบัดยาเสพติดแถววังพญา เลยหมู่ 13 ไป

หนอ่ย   เดือน สองเดือน เขาจะไปบ าบัด  10  กว่าวัน ๆ  เพียงแต่ให้ผูป้กครองอนุญาต   ถ้า

เด็กไม่ไปให้ อส.ไปจับมาก็ได้ แต่ถ้าจะให้เด็กสมัครใจคงเป็นไปไม่ได้  ให้ผู้ปกครองมาหาผม 

แลว้แจ้งรายชื่อ แล้วเขาจะมีการอบรมบ าบัดยาเสพติดที่วังพญา ถ้าเด็กไม่ไปให ้อส.ไปจับมา

ก็ได้  คือเข้าไปตรวจฉี ่ ถ้ามีก็จับไปอบรมบ าบัด  10  กว่าวัน ๆ  น าเรียนเท่านีค้รับ  
 

นายอดุลย์   แวโวะ           สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีเรื่อง อื่น ๆ จะเสนอ โปรดยกมอื  

ประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่ เชญิ นายศราวุธ อับดุลกอเดร์  ยานยา 

ประธานสภาเทศบาลฯ            
 

นายศราวุธ อับดุลกอเดร์  ยานยา  เรียน  ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลฯ  



รองนายกเทศมนตรีฯ               ผูท้รงเกียรติ  ทุกท่าน   กระผม  นายศราวุธ อับดุลกอเดร์   ยานยา    

รองนายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก   ขออนุญาตเพิ่มเติมในเรื่องของแนวทางการท างาน 

เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้าน สืบเนื่องจากว่า เรื่อง ระบบไฟฟ้า ที่มี

ประชาชนร้องเรียนเป็นจ านวนมาก ทางเทศบาลฯ เอง โดยเฉพาะกองช่าง ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ 

ซึ่งสนองนโยบายของท่านนายกฯ ให้  

ไฟฟ้าสว่าง ถนนสะดวก นะครับ  

1.ตั้งแต่เดือนตุลาคม เราได้ด าเนินการทั้งหมดตามเอกสารที่ทางเทศบาลได้รับ ซึ่งมีจ านวน

มากพอสมควร และทางเราก็พยายามด าเนินการแก้ไขเป็นที่เรียบร้อย เราจะเน้นในส่วนค า

ร้องที่ชาวบ้านได้มาร้องไว้นะครับ   
/2. เราได้ด าเนินการ… 
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2. เราได้ด าเนินการตามที่สมาชิกได้แจ้งร้องเรียนทางวาจาผ่านทางโทรศัพท์มายังเทศบาลฯ 

ก็รีบด าเนินการ แต่ก็ยังมีบางแห่งที่เราไม่ได้ด าเนินการก็มีหลายปัจจัย หลายเหตุผล 

เนื่องจากว่าในพื้นที่บริการของสะเตงนอกกว้าง บวกกับจ านวนของเจ้าหน้าที่เรื่องไฟฟ้า ซึ่ง

ตอนนี้ที่เจ้าหน้าที่ได้ด าเนินการและแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังชาวบ้านผู้ร้องเรียนก็มี

มากพอสมควร โดยเฉพาะเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ก็ได้ด าเนินการในจุดใหญ่ ๆ ก็ 11  ราย 

แจ้งแก้ปัญหาไป หลังจากนี้ เดือนมีนาคม ถ้าสมาชิกท่านใดพบจุดไหนที่จะต้องแก้ไข

ด าเนินการ  ก็แจ้งมายังกองช่าง ก็ได้ หรือประสานมายังที่ผมก็ได้ เพื่อที่จะรบีด าเนินการให้  

ต่อไปนี้ ในส่วนของอุปกรณ์ไฟฟ้า ก็ได้มีการพูดคุยในส่วนกองช่าง วางแผนว่าต่อนี้ไปจะมี

การสต็อคอุปกรณ์ และอยากจะเพิ่มท าให้นายกฯ ก็คือต่อไปเจ้าหน้าที่ไฟฟ้า เราจะมีการ

ลาดตระเวนไปตรวจ ไม่ต้องรอให้ชาวบ้านมาร้องเรียน  ให้เป็นหนา้ที่ของเจา้หนา้ที่เทศบาลฯ 

มีการลาดตระเวน อยู่ตลอดเวลาอาทิตย์ละ 2 ครั้ง เพื่อตรวจสอบว่าจุดไหนที่มีปัญหา ใน

เรื่องของไฟฟ้าดับ ปัญหาในเรื่องของถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อ ก็จะพยายามรีบด าเนินการให ้

ในส่วนของซอยมิตรภาพ รู้สึกว่าจะอยู่หมู่  1 ตามที่ท่านสมาชิก เขต 2 ได้น าเรียนเมื่อสักครู่ 

เดี๋ยวผมจะให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบเรื่องท่อที่วางอยู่ เป็นท่อของหน่วยงานไหน ถ้าเป็นของ 

ทางเทศบาลฯ จะรีบด าเนินการ ทราบจากข้อมูลว่า ท่อนี้วางอยู่ประมาณ 4 – 5  ปีที่แล้ว ซึ่ง

ผมก็ไม่ทราบ เพราะผมก็เพิ่งเข้ามา ก็จะรีบด าเนินการ ในเรื่องท่อนี้ ในส่วนของท่านสมาชิก 

อีกท่าน ได้ถามถึงซอยตรีมิตร 2 ซอย 4  เดี๋ยวผมจะไปดูในรายละเอียดว่ามีการยื่นเรื่องค า

ร้องหรือไม่ แต่ถ้าไม่มี ผมจะรีบด าเนินการให้ คิดว่าหลังจากนี้เราคงได้ท างานร่วมกัน ขอ

อนุญาตน าเรียนชี้แจงเท่านี ้ขอบคุณครับ 
 

นายอดุลย์   แวโวะ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มเีรื่อง อื่น ๆ จะเสนอ โปรดยกมอื เมื่อไม่มี 

รองประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่ ผมขออภัยด้วยหากผดิพลาดประการใด ขอขอบคุณทุกท่าน ที่เข้าร่วมประชุม  

ประธานสภาเทศบาลฯ  ในวันนี้ทุกท่าน  ขอปิดประชุม   

 

มติท่ีประชุม   รับทราบ  



 

ปิดประชุมเวลา  14.00 น. 
 

                                              (ลงช่ือ)                                ผูบ้ันทึกรายงานการประชุม 

                                                     (นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะมิ) 

                                              เลขานุการสภาเทศบาลเมอืงสะเตงนอก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

รายงานการตรวจสอบ 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก 



สมัยประชุมสามัญ (สมัยแรก) สมัยที่  1  (คร้ังที่ 1)  ประจ าปี  2563 

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่   27   เดือน  กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2563 

ของ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

เสนอ  สภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก 

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

1. ต้นเรื่อง 

 สภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  ได้มกีารประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  สมัยประชุมสามัญ  (สมัยแรก)  สมัยที่ 

1  (ครั้งที่ 1)  ประจ าปี  2563   เมื่อวันพฤหัสบดีที่  27  เดือน กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2563  
 

2. ข้อเท็จจรงิ /ความเห็นของคณะกรรมการฯ 

 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  ได้ก าหนดตรวจสอบรายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ ดังกล่าวข้างต้น  

เมื่อวันจันทร์ที่    16     เดือน  มีนาคม        พ.ศ.   2563       เวลา  10.00 น.–12.00  น.     

ณ  หอ้งประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  จ านวน     73     หน้า แล้ว เห็นว่า ถูกต้อง และครบถ้วนตรงตาม ที่ได้มกีาร

ประชุมทุกประการ 
 

3. ข้อระเบียบ 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. 2547  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 

2554  หมวด  2 การประชุม  ข้อ 33     
 

 4. ข้อพิจารณา /ข้อเสนอแนะ 

 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  จงึขอรายงานมายัง สภาเทศบาลเมอืงสะเตงนอก  เพื่อด าเนินการต่อไป 
 

                                 (ลงช่ือ)                               ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                                           (นายอับดุลนาเซร์   ฮะ) 

                              สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงสะเตงนอก  เขต  1 
 

 

                                (ลงช่ือ)                               คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                                           (นายสมชัย   หิตานุกูล) 

                             สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  เขต  2 
   

                                (ลงช่ือ)                               คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม/เลขานุการ 

                                        (นายอับดุลเลาะ   กาซอ) 

                            สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  เขต  3 

 

 
 

การรับรองรายงานการประชุม 
 



 -สภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก   ได้มมีติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  สมัยประชุมสามัญ  

(สมัยแรก)  สมัยที่ 1  (ครั้งที่ 1)  ประจ าปี  2563   เมื่อวันที่  27   เดือน กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2563 
 

 ในคราวประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก สมัยประชุม  สามัญ         สมัยที ่  2        (ครั้งที่  1   )    

ประจ าปี   2563  .    เมื่อวันที่     29     เดือน  มิถุนายน      พ.ศ.  2563   . 
 

 

 

 

 

                            (ลงช่ือ)                                ผูร้ับรองบันทึกรายงานการประชุม 

                           (นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ)์ 

                         ประธานสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก 

 

 
  

 

 
 

  
 

  
 

 


