- สำเนำรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
สมัยสามัญ สมัยแรก (ครั้งที่ 1) ประจาปี 2561
วันอังคารที่ 6 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
______________________
รายชื่อผู้มาประชุม
1. นายอับดุลอาซิซ
2. นายอับดุลนาเซร์
3. นายบากอรี
4. นายสุกรี
5. นายปฐม
6. นายบัญชา
7. นายสมชัย
8. นายดอเลาะ
9. นายอับดุลเลาะ
10. นายเพาซี
11. นายอิทธินันท์
12. นายลาเต๊ะ

หะยีปิยวงศ์
ฮะ
บาเก็ง
เจ๊ะเง๊าะ
ปันสรณะ
ศิริ
หิตานุกูล
สะหัดอีตา
กาซอ
มะเด็ง
สาเฮาะ
กามา

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

รายชื่อผู้ไม่มาประชุม
1. นายอดุลย์
2. นายกราซี
3. นางอุมาพร
4. จ่าสิบเอก วรดร
5. นายเด๊ะซามัน

แวโวะ
แวนะลัย
ใจแผ้ว
รอดทุกข์.
ยูโซ๊ะ

รองประธานสภาเทศบาลฯ (ลากิจ)
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 (ลากิจ)
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 (ลากิจ)
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3

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

สาแม
หะยีดอปอ
ยานยา
นวลปาน
อินทราช
วาหะ

นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
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/7.นางสาวรอฮานี จารู...

-27. นางสาวรอฮานี
8. นายเกรียงศักดิ์
9. นายกาแมน
10. นางมยุรา
11. นางศรัณยา
12. นางสาวศุภสิ รา
13. นายอิบรอเฮง
14. นางสาวสิรริ ัตน์
15. นางสาวอัญญา
16. นางสาวไซนาบะห์
17. นางสาวอาฟีซา
18. นางณัฐรัตน์
19. นางสารรุสนี
20. นางสาวอุบลรัตน์
21. นายบาซีร
22. นางสาวไซละห์
23. นางสาวสุกัลยา
หมายเหตุ

ผูม้ าประชุม
ผูล้ าประชุม

จารู
อินทรสกุล
อาดหมาด
นันทะไสย
ปูเต๊ะ
มะแซ
สะมะลี
โชติสวัสดิ์
มาเส
โดยหมะ
การี
ฉัตรจินดา
โซ๊ะสะอิ
งิ้วจัน
สีปูเตะ
สอนฮุง
สมถวนิช
12
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คน

เลขานุการนายกเทศมนตรี
หัวหน้าสานักปลัด
ผูอ้ านวยการกองช่าง
หัวหน้าฝ่ายฯ แทน ผูอ้ านวยการกองคลัง
หัวหน้าฝ่ายฯ รก.ผู้อานวยการกองสาธารณสุข
นักวิชาการศึกษาฯ แทน รก.ผอ.กองการศึกษา
นักสันทนาการ ชานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชานาญการ
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
สถาปนิก ปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานธุรการ ชานาญงาน
ผูไ้ ม่มาประชุม
ผูเ้ ข้าร่วมประชุม

2
23

คน
คน

นายลาเต๊ะ กามา
เลขานุการสภาเทศบาลฯ

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

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์
ประธานสภาเทศบาลฯ

เรีย น คณะผู้บ ริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และ พนัก งานเทศบาล
ตลอดจนผู้รว่ มประชุมทุกท่าน กระผมนายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์
ประธานสภาเทศบาลเมือ งสะเตงนอก ท าหน้ าที่ แทนประธานสภา
เทศบาลเมืองสะเตงนอก ซึ่งลากิจ ขอเปิดการประชุมสภาเทศบาล
เมืองสะเตงนอก สมัยสามัญ สมัยแรก (ครั้งที่ 1) ประจาปี พ.ศ. 2561
วั น อั งคารที่ 6 เดื อ น กุ ม ภาพั น ธ์ พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
/ระเบียบวาระที่ 1...

-3ระเบียบวาระที่ 1

เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์
ประธานสภาเทศบาลฯ

1. สมาชิกสภาเทศบาลฯ ขอลากิจ จานวน 3 ราย ดังนี้
-นายอดุลย์ แวโวะ รองประธานสภาเทศบาลฯ
-นายกราซี แวนะลัย สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1
-นางอุมาพร ใจแผ้ว สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2
2. แนะนาข้าราชการบรรจุใหม่ จานวน 8 อัตรา ดังนี้
สานักปลัด จานวน 2 อัตรา เชิญครับ

นายบาซีร สีปูเตะ
เจ้าพนักงานธุรการฯ

เรียน ประธานสภาเทศบาลฯ คณะผูบ้ ริหารฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ
และหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองสะเตงนอก ทุกท่าน
กระผม นายบาซีร สีปูเตะ ตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
สังกัด สานักปลัดครับ

นางสาวไซละห์ สอนฮุง
เจ้าพนักงานธุรการฯ

เรียน ประธานสภาเทศบาลฯ คณะผูบ้ ริหารฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ
และหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองสะเตงนอก ทุกท่าน
ดิฉัน นางสาวไซละห์ สอนฮุง ตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
ปฏิบัติงาน สังกัด สานักปลัดค่ะ

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์
ประธานสภาเทศบาลฯ

กองคลัง จานวน 2 อัตรา เชิญครับ

นางสาวไซนาบะห์ โดยหมะ
นักวิชาการเงินและบัญชีฯ

เรียน ประธานสภาเทศบาลฯ คณะผูบ้ ริหารฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ
และหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองสะเตงนอก ทุกท่าน
ดิฉัน นางสาวไซนาบะห์ โดยหมะ ตาแหน่ง นักวิชาการเงินและ
บัญชี ปฏิบัติการ สังกัด กองคลังค่ะ

นางสาวอุบลรัตน์ งิ้วจัน
เจ้าพนักงานธุรการฯ

เรียน ประธานสภาเทศบาลฯ คณะผูบ้ ริหารฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ
และหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองสะเตงนอก ทุกท่าน
ดิฉัน นางสาวอุบลรัตน์ งิ้วจัน ตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
ปฏิบัติงาน สังกัด กองคลังค่ะ

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์
ประธานสภาเทศบาลฯ

กองช่าง จานวน 1 อัตรา เชิญครับ

นางสาวรุสนี โซ๊ะสะอิ
สถาปนิก ปฏิบัติการ

เรียน ประธานสภาเทศบาลฯ คณะผูบ้ ริหารฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ
และหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองสะเตงนอก ทุกท่าน

ดิฉัน นางสาวรุสนี โซ๊ะสะอิ
สังกัด กองช่าง ค่ะ

ตาแหน่ง สถาปนิก ปฏิบัติการ

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์
ประธานสภาเทศบาลฯ

กองสาธารณสุข จานวน 3 อัตรา เชิญครับ

นางสาวอัญญา มาเส
เจ้าพนักงานสาธารณสุขฯ

เรียน ประธานสภาเทศบาลฯ คณะผูบ้ ริหารฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ
และหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองสะเตงนอก ทุกท่าน
ดิฉัน นางสาวอัญญา มาเส ตาแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข
ปฏิบัติงาน สังกัด กองสาธารณสุขค่ะ

นางสาวอาฟีซา การี
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ

เรียน ประธานสภาเทศบาลฯ คณะผูบ้ ริหารฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ
และหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองสะเตงนอก ทุกท่าน
ดิฉัน นางสาวอาฟีซา การี ตาแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
สังกัด กองสาธารณสุขค่ะ

นางณัฐรัตน์ ฉัตรจินดา
เจ้าพนักงานธุรการฯ

เรียน ประธานสภาเทศบาลฯ คณะผูบ้ ริหารฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ
และหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองสะเตงนอก ทุกท่าน
ดิฉัน นางณัฐรัตน์ ฉัตรจินดา ตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
สังกัด กองสาธารณสุขค่ะ

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์
ประธานสภาเทศบาลฯ

ฝากท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน ได้ทาความรู้จักกับพนักงาน
ใหม่เพื่อสะดวกในการปฏิบัติงาน

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่ อ ง รั บ รองรายงานการประชุ ม สภาเทศบาลเมื อ ง
สะเต งน อ ก สมั ย สามั ญ ประจาปี สมั ย ที่ 4 ครั้งที่ 1 / 2560
เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมือง
สะเตงนอก

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์
ประธานสภาเทศบาลฯ

สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีข้อแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติม
รายงานการประชุมครั้งที่แล้ว โปรดยกมือ เชิญครับ ถ้าไม่มี ขอเชิญ
เลขานุการสภาฯ ดาเนินการต่อไป

นายลาเต๊ะ กามา
เลขานุการสภาฯ

เรียน ท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาฯ ที่เคารพ
ทุกท่าน ต่อไปขอให้ที่ป ระชุมลงมติรับ รองรายงานการประชุมครั้งที่
แล้ว สมาชิกสภาฯ ท่านใด รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล

เมืองสะเตงนอก สมัยสามัญประจาปี สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 / 2560
เมื่อ วันที่ 12 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมือง
สะเตงนอก โปรดยกมือ
มติที่ประชุม

ให้การรับรองเสียง เป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ 3
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์
ประธานสภาเทศบาลฯ

เรื่อง ญัตติที่เสนอใหม่
3.1 ญัตติ เพื่อพิจารณาหารือการกาหนดสมัยประชุมสภา
เทศบาลเมืองสะเตงนอก สมัยสามัญประจาปี 2561 และ
กาหนดวันเริ่มสมัยประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก สมัย
สามัญประจาปี 2562 (สมัยแรก) เชิญ เลขานุการสภาฯ

นายลาเต๊ะ กามา
เลขานุการสภาเทศบาลฯ

การกาหนดสมัยประชุมสามัญประจาปี ของทุกปี นั้น ในการประชุม
สภาเทศบาลฯ สมัยแรกของปีถัดมา สภาเทศบาลฯ ต้องเป็นผู้กาหนด
จานวน สมัยประชุมสามัญประจาปี 2561 ตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552
มาตรา 24 ในหนึ่งปี ให้มสี มัยประชุมสามัญสองสมัยหรือหลาย สมัย
แล้วแต่ สภาเทศบาลจะกาหนด แต่ต้องไม่เกินสี่สมัย วันเริ่มสมัย
ประชุมสามัญประจาปี ให้สภาเทศบาลกาหนด ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2554 หมวด 2 การประชุม ข้อ 21 การกาหนดจานวนสมัย
ประชุมสามัญประจาปี ระยะเวลา และวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุม
สามัญประจาปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญ
ประจาปี ของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจาปี
สมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นนาปรึกษาในที่ประชุม
สามั ญ ประจ าปี ส มั ย แรกของแต่ ล ะปี โดยให้ น าความในข้ อ 11 มาใช้
บังคับโดยอนุโลม
เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นทาเป็นประกาศ
ของสภาท้องถิ่น พร้อมทั้งปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ สานักงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในปีที่แล้ว ปี พ.ศ. 2560 สภาเทศบาลฯ ได้กาหนดสมัยประชุม
ดังนี้
-สมัยสามัญ สมัยที่ 2
ระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน ถึงวันที่ 14 กรกฎาคม 2560
-สมัยสามัญ สมัยที่ 3

ระหว่างวันที่ 15 สิงหาคม ถึงวันที่ 13 กันยายน 2560
-สมัยสามัญ สมัยที่ 4
ระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 14 ธันวาคม 2560
-สมัยสามัญ สมัยแรก ประจาปี 2561
ระหว่างวันที่ 16 มกราคม ถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561
ส่วนการกาหนดสมัยประชุมสามัญ ประจาปี 2561 และกาหนดสมัย
ประชุมสามัญ สมัยแรกของปีถัดไป จะใช้ห้วงเวลาเดิม หรือกาหนด
ใหม่ก็แล้วแต่ดุลพินจิ ของสภาฯ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์
ประธานสภาเทศบาลฯ

นายอับดุลนาเซร์ ฮะ
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ 2

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์
ประธานสภาเทศบาลฯ

การกาหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก สมัยสามัญ
ประจาปี 2561 และกาหนดวันเริ่มสมัยประชุมสภาเทศบาลเมือง
สะเตงนอก สมัยสามัญประจาปี 2562 (สมัยแรก) สมาชิกท่านใด
จะเสนอ ขอเชิญ ยกมือ เชิญ นายอับดุลนาเซร์ ฮะ
เรี ย น ท่ า นประธานสภาฯ คณะผู้ บ ริ ห ารฯ และสมาชิ ก สภา
เทศบาลฯ ที่ เ คารพทุ ก ท่ า น กระผม นายอับดุลนาเซร์ ฮะ
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ 2 ขอเสนอให้ กาหนดสมั ย แบบเดิ ม
เหมื อ นปี ที่ ผ่ า นมา
กระผม ได้กาหนดสมัยประชุม แต่ละสมัยคร่าว ๆ ดังนี้ คือ
ที่ประชุมสภาฯ วันนี้ เป็นสมัยประชุมสมัยแรกของปี 2561
สมัยที่ 2 / 2561 ระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน – 14 กรกฎาคม 2561
สมัยที่ 3/ 2561 ระหว่างวันที่ 1 – 30 สิงหาคม 2561
สมัยที่ 4/ 2561 ระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน – 14 ธันวาคม 2561
สมัยแรกของปี 2562 ระหว่าง 1 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2562
สมาชิกท่านใด มีการเปลี่ยนแปลงหรือเสนอว่าเป็นอย่างอื่น เชิญครับ
เชิญ เลขานุการสภาเทศบาลฯ เพิ่มเติม

นายลาเต๊ะ กามา
เลขานุการสภาเทศบาลฯ

เนื่องจากกลางเดือนพฤษภาคม – กลางเดือนมิถุนายน 2561 เป็นช่วง
ถือศีลอดในเดือนรอมฎอน สมัยที่ 3 กาหนด 1 – 30 สิงหาคม 2561
เป็นเดือนที่พิจารณาเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี และ
สมัยที่ 4 นั้น กาหนดวันเหมือนเดิม

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์
ประธานสภาเทศบาลฯ

สมาชิกสภาฯ ท่านใด เสนอเป็นอย่างอื่น ไม่มี ขอมติที่ประชุมสภาฯ
สมาชิกสภาฯท่านใด เห็นชอบกับกาหนดสมัยประชุมสภาฯ ข้างต้น

ขอยกมือ สมาชิกสภาฯท่านใด ไม่เห็นชอบกับกาหนดสมัยประชุมสภาฯ
ข้างต้น ขอยกมือ ไม่มี
มติที่ประชุม

เห็นชอบ
จานวน 10 เสียง
ไม่เห็นชอบ
จานวน - เสียง
งดออกเสียง
จานวน 1
เสียง
เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการกาหนดสมัยประชุมสภา
เทศบาลเมืองสะเตงนอก สมัยสามัญประจาปี 2561 และกาหนด
วันเริ่มสมัยประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก สมัยสามัญประจาปี
2562 (สมัยแรก) ดังนี้
-สมัยที่ 2 / 2561
ระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน – 14 กรกฎาคม 2561
-สมัยที่ 3 / 2561
ระหว่างวันที่ 1 – 30 สิงหาคม 2561
-สมัยที่ 4 / 2561
ระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน –14 ธันวาคม 2561
-สมัยแรกของปี 2562
ระหว่าง 1 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2562

นายอับ ดุ ล อาซิซ หะยีปิยวงศ์ 3.2 ญั ต ติ เพื่ อ พิจารณาขออนุมั ติแก้ ไขเปลี่ย นแปลงคาชี้แจง
ประธานสภาเทศบาลฯ
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายการ
–กล้องถ่ายรูปดิจิตอล จานวนเงิน 50,000 บาท หน่วยงาน
สานักปลัด (หน้าที่ 26 - 31 ) เชิญ ผู้บริหารฯ
นายเกษมสันต์ สาแม
เรียน ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ
นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก ทุกท่าน กระผม นายเกษมสันต์ สาแม นายกเทศมนตรีเมือง
สะเตงนอก ขอให้ทุกท่านได้พิจารณารายละเอียด ตามหน้าที่ 29
สานักปลัดขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชีแ้ จงงบประมาณรายจ่าย ประจาปี
งบประมาณ 2561 ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
งบลงทุน หมวด ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
-กล้องดิจติ อล งบประมาณที่ตงั้ ไว้ 50,000 บาท ดังนี้
จากข้อความเดิม “เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อกล้อง
ถ่ายรูปดิจิตอล โดยมีรายละเอียด ดังนี้
-ประเภทกล้องดิจติ อล : DSLR – with lens
-เซลล์รับภาพ Valid Pixels: 20.20 mp ประเภท/ขนาดของออปติคอล

เซ็นเซอร์ : CMOS sensor / Approx. 35.8 x 23.9 mm
-เลนส์ซูมภาพแบบออปติคอล :1.5 X – 10 X
-Common ความเร็ ว ชั ต เตอร์ : 30-1/4000 ความไวแสง : ISO 100 –
12800 (Basic Zone)
-สื่ อ บั น ทึ ก ที่ ร องรั บ SD memory card, SDHC memory card* SDXC
memory card
-รูปแบบไฟล์ที่บันทึก: PEG, RAW RAW + JPEG simultaneous recording
enabled Startup time: 0.1 Seconds
-ขนาดจอแอลซีดี : 3 inch
-ประเภทแบตเตอรี่ : Rechargeable lithium – ion battery
-หมายเลขรุ่นแบตเตอรี่ : LP –E6
-การเชื่อมต่อ: AV Output, HDMI C (Mini).USB 2.0
-Compact ช่องมองภาพ : yes
-SLR ประเภทช่องมองภาพ: Eye – level pentaprism
-ระยะครอบคลุ ม การมองภาพ : vertical / horizontal approx.97%
(with Eye point approx.21 mm) อัต ราส่ วนในช่อ งมองภาพ : Approx.
0.71 X (– 1m – 1 With 50 mm lens at infinity ) lens mount
-การถ่ า ยภาพเคลื่ อ นไหวความละเอี ย ด :1920X 1080 (Full HD),
1280X720, 640X480
-รูปแบบไฟล์วีดีโอ : MOV , MPEG-4 AVC /H.264, Variable (average)
bit rate
-ระยะเวลาบั น ทึ ก สู งสุ ด : Approx. 1hr. 25 mins. At low temperature
(O?C /32? F), (With a fully – charged Battery Pack LP – E6)
-อัตราเฟรม: 29.97/50/23.97/59.94 Fps
-Common การตรวจหาใบหน้า : yes
-ตั้ ง เวลาถ่ า ยภาพอั ต โนมั ติ : yes ถ่ า ยต่ อ เนื่ อ ง : Max. approx.4.5
shots/sec. Max.approx.3.0 shots/sec (silent continuous shooting ) Bulb
: yes PictBridge : yes
-Compact ระบบ GPS : yes
-SLRLive View : yes RAW+JPEG : yes
-ขนาด (กว้าง X สู ง X ลึ ก ) :Approx. 144.5 x110.5 x 71.2 mm / 5.7 x
4.4 x 2.8 in
-น้าหนัก : 680 g (body only )
จัดซื้อตามราคาท้องตลาดหรือราคาที่ซื้อได้อย่างประหยัด

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒ นาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)
หน้า 211 ข้อ 19”
เป็นข้อความใหม่ ดังนี้ “เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือ้
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจติ อล โดยมีรายละเอียด ดังนี้
-กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจติ อล ความละเอียดไม่ไม่น้อยกว่า 20 ล้าน
พิกเซล
คุณลักษณะทั่วไป
-ขนาดที่กาหนดเป็นขั้นต่า
-เป็นกล้องคอมแพค (Compact Digital Camera)
-ความละเอี ย ดที่ ก าหนดเป็ น ความละเอี ย ดที่ เซ็ น เซอร์ ภ าพ (Image
sensor) โดยมีรายละเอียดไม่น้อยกว่า 20 ล้านพิกเซล
-สามารถถ่ายภาพนิ่ง หรือภาพเคลื่อนไหวได้
-เป็นของใหม่ที่ยังไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน โดยมีส่วนประกอบของ
เครื่ อ งทุ ก ชนิ ด จะต้ อ งเป็ น ของแท้ ต ามมาตรฐานของที่ มี จ านวนใน
ท้องตลาด ผลิต หรือประกอบในประเทศหรือต่างประเทศ
คุณลักษณะเฉพาะ
-มีระบบแฟลซในตัว
-สื่อ บั น ทึ ก ข้อมู ล ใช้ช นิด SD หรือ SDHC หรือ SDXC หรือ ดี ก ว่าเป็ น
แบบมาตรฐาน หรือแบบ micro ขนาดความจุไม่น้อยกว่า32 GB และ
สามารถถอดเปลี่ยนสื่อบันทึกข้อมูลได้อย่างสะดวกเมื่อข้อมูลเต็ม หรือ
เมื่อต้องการเปลี่ยน
-มีช่องต่อเชื่อมอุปกรณ์ สามารถถ่ายโอนข้อมูลจากกล้องไปยังเครื่อง
คอมพิวเตอร์ได้ เป็นชนิด USB Hi-Speed หรือแบบไร้สาย (WiFi) หรือ
ดีกว่า
-สามารถซูมภาพ Optical Zoom ไม่น้อยกว่า 8X และ Digital Zoom ไม่
น้อยกว่า 4X
-มีจอมองภาพ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 2.8 นิ้ว แบบมุมมองคงที่ หรือ
แบบปรับมุมมองได้
-มีระบบป้องกั นภาพเคลื่อนไหว ระบบตั้งเวลาถ่าย และระบบโฟกั ส
อัตโนมัติ
-ใช้แบตเตอรี่ ลิเธียมไอออนแบบรีชาร์จ
-มีฟังก์ชั่นการทางานอื่น ๆ ตามมาตรฐานผูผ้ ลิต
เงื่อนไขอื่นๆ

-มีกระเป๋าบรรจุกล้อง สายต่อเชื่อมอุปกรณ์ อุปกรณ์ หรือแท่นชาร์จ
แบตเตอรี่ คู่มือการใช้งาน และอุปกรณ์อื่น ๆ ตามมาตรฐานรุ่นกล้อง
(ถ้ามี)
-รับประกันคุณภาพการใช้งาน และชิน้ ส่วนอุปกรณ์ตา่ งๆ พร้อม
บริการ ซ่อมแซมโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ไม่น้อยกว่า 1 ปี
-ส่งมอบและทดสอบการใช้งานตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการจัดซื้อ
จัดซื้อตามราคาท้องตลาดหรือราคาที่ซื้อได้อย่างประหยัด ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)
หน้า 211 ข้อ 19”
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 หมวด 4 การโอนและ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคา
ชีแ้ จงงบประมาณรายจ่าย ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดนิ และสิ่งก่อสร้าง
ที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่
ก่อสร้าง ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์
ประธานสภาเทศบาลฯ

สมาชิกสภาฯท่านใด มีข้ออภิปรายเพิ่มเติม ในญัตติ ข้อ 3.2 ขอเชิญ
เชิญ หัวหน้าสานักปลัด ชี้แจงเพิ่มเติม

นายเกรียงศักดิ์ อินทรสกุล
หัวหน้าสานักปลัด

เรียน ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ
ทุกท่าน กระผม นายเกรียงศักดิ์ อินทรสกุล หัวหน้าสานักปลัด
เนื่องจากข้อความเดิมคุณสมบัติเจาะจงมีรายละเอียดปลีกย่อยมาก
เกินไป จึงได้ขอแก้ไขเพื่อกาหนดคุณสมบัติใหม่ กาหนดให้กว้าง ๆ
เชิญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชีแ้ จงเพิ่ม

นางสาวสิรริ ัตน์ โชติสวัสดิ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ

เรียน ประธานสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ และผูบ้ ริหารฯ
ที่เคารพทุกท่าน ดิฉัน นางสาวสิรริ ัตน์ โชติสวัสดิ์ นักวิเคราะห์
นโยบายและแผนฯ เนื่องจากกล้องถ่ายรูป ข้อความเดิมเป็นการเจาะจง
คุณลักษณะมากเกินไป พัสดุ แนะนาให้แก้ไขข้อความใหม่เพื่อให้ง่ายใน
การจัดหาพัสดุ และไม่สุ่มเสี่ยงกับ สตง.

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์
ประธานสภาเทศบาลฯ

สมาชิกสภาฯท่านใด มีข้ออภิปรายเพิ่มเติม ในญัตติ ข้อ 3.2 ขอเชิญ
เชิญ เลขานุการสภาฯ ชีแ้ จงเพิ่มเติม

นายลาเต๊ะ กามา
เลขานุการสภาเทศบาลฯ

ขอชีแ้ จงในนามปลัด ข้อความเดิมใส่รายละเอียดยิบย่อยมากเกินไป
ปรึกษากับพัสดุ ให้กาหนดกว้าง ๆ เพื่อการจัดซื้อได้ง่ายขึ้น และบางที

ก็ไม่มี จึงเปลี่ยนแปลง เวลาซือ้ เราก็กาหนดว่า ต้องการอะไรบ้าง
เนื่องจากของที่ใช้อยู่เป็นของส่วนตัว ที่มาใช้แทนกล้องของสานักงาน
ซึ่งชารุด ซ่อมแล้วไม่คุ้ม
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์
ประธานสภาเทศบาลฯ

สมาชิกสภาฯท่านใด มีข้ออภิปรายเพิ่มเติม ขอยกมือ ไม่มี จะขอมติที่
ประชุม สมาชิกท่านใด เห็นว่า ควรอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคา
ชีแ้ จงงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายการ
–กล้องถ่ายรูปดิจิตอล จานวนเงิน 50,000 บาท หน่วยงาน
สานัก ปลัด ขอยกมือ สมาชิกท่านใด เห็นว่า ไม่ควรอนุมัติ ให้แก้ไข
เปลี่ยนแปลงคาชีแ้ จงงบประมาณฯ รายการดังกล่าว ขอยกมือ

มติที่ประชุม

เห็นว่าควรอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณฯ
จานวน 10 เสียง
เห็นว่า ไม่ควรอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณฯ
จานวน - เสียง
งดออกเสียง
จานวน 1 เสียง
เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติ อนุมัตใิ ห้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชีแ้ จง
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายการ
–กล้องถ่ายรูปดิจิตอล จานวนเงิน 50,000 บาท หน่วยงาน
สานักปลัด

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์
ประธานสภาเทศบาลฯ

3.3 ญั ตติ เพื่อพิจารณาขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจง
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายการ
-เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จานวนเงิน 38,000 บาท
หน่วยงานกองช่าง (หน้าที่ 32 - 35 ) เชิญผูบ้ ริหารฯ

นายเกษมสันต์ สาแม
เรียน ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ
นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก ทุกท่าน กระผม นายเกษมสันต์ สาแม นายกเทศมนตรีเมือง
สะเตงนอก ขอให้ รองนายกฯ ศราวุธ ซึ่งรับผิดชอบดูแล กองช่าง
ได้ชี้แจงแทน
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์
ประธานสภาเทศบาลฯ

เชิญ นายศราวุธ อับดุลกอเดร์ ยานยา รองนายกเทศมนตรี

นายศราวุธอับดุลกอเดร์ ยานยา เรียน ท่านประธานสภาฯ คณะผูบ้ ริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ
รองนายกเทศมนตรี
ที่เคารพทุกท่าน กระผม นายศราวุธ อับดุลกอเดร์ ยานยา
รองนายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก ด้วยกองช่าง มีความประสงค์ที่

จะดาเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชีแ้ จงงบประมาณรายจ่าย ประจาปี
2561 ให้ถูกต้อง และสามารถเบิกจ่ายได้ ในแผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะชุมชน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์
ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รายการ เครื่องตัดหญ้า
แบบข้อแข็ง งบประมาณอนุมัติ 38,000 บาท ดังนี้
ข้อความเดิม ไม่มี
ข้อความใหม่ดังนี้ “ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง
จานวน 4 เครื่อง ๆ ละ 9,500.- บาท โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้
-เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย
–เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 แรงม้า
-ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี
-พร้อมใบมีด
จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏใน แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 209 ข้อ 19”
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 หมวด 4 การโอนและ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลง
คาชีแ้ จงงบประมาณรายจ่าย ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดนิ และ
สิ่งก่อสร้าง ที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ
เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์
ประธานสภาเทศบาลฯ

มติที่ประชุม

สมาชิกสภาฯท่านใด มีข้ออภิปรายเพิ่มเติม ญั ตติข้อ 3.3 ขอยกมือ
ไม่มี จะขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใด เห็นว่า ควรอนุมัติให้แก้ไข
เปลี่ยนแปลงคาชีแ้ จงงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 รายการ เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง งบประมาณ
38,000 บาท หน่วยงาน กองช่าง ขอยกมือ สมาชิกท่านใด เห็นว่า
ไม่ควรอนุมัตใิ ห้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชีแ้ จงงบประมาณฯ รายการ
ดังกล่าว ขอยกมือ
เห็นว่าควรอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณฯ
จานวน 10 เสียง
เห็นว่า ไม่ควรอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณฯ
จานวน - เสียง
งดออกเสียง
จานวน 1 เสียง
เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติ อนุมัตใิ ห้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชีแ้ จง

งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายการ
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง งบประมาณ 38,000 บาท หน่วยงาน
กองช่าง
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์
ประธานสภาเทศบาลฯ

3.4 ญั ตติ เพื่อพิจารณาขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจง
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รายการ
-เครื่องเจาะเหล็ก จานวนเงิน 6,500 บาท หน่วยงานกองช่าง
( หน้าที่ 32 - 35 ) เชิญผูบ้ ริหารฯ

นายศราวุธอับดุลกอเดร์ ยานยา เรียน ท่านประธานสภาฯ คณะผูบ้ ริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ
รองนายกเทศมนตรี
ที่เคารพทุกท่าน กระผม นายศราวุธ อับดุลกอเดร์ ยานยา
รองนายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก รายการนี้ ก็เช่นกัน เพื่อให้
สามารถเบิกจ่ายได้ จึงขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชีแ้ จงงบประมาณ
ในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะชุมชน งบ
ลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์โรงงาน รายการ
เครื่องเจาะเหล็ก งบประมาณอนุมัติ 6,500 บาท ดังนี้
ข้อความเดิม “ค่าจัดซื้อเครื่องเจีย/ตัด จานวน 1 ตัว โดยมี
คุณสมบัติ ดังนี้
-ขนาด 9 นิ้ว (230 มิลลิเมตร)
-ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 1,800 วัตต์
-ความเร็วรอบไม่น้อยกว่า 6,000 รอบต่อนาที
จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561 – 2564) หน้า 208 ข้อ 12”
ข้อความใหม่ “ค่าจัดซื้อเครื่องเจาะเหล็ก จานวน 1 ตัว
โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้
-ขนาด 9 นิ้ว (230 มิลลิเมตร)
-ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 1,800 วัตต์
-ความเร็วรอบไม่น้อยกว่า 6,000 รอบต่อนาที
จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561 – 2564) หน้า 208 ข้อ”
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 หมวด 4 การโอนและ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคา
ชีแ้ จงงบประมาณรายจ่าย ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดนิ และสิ่งก่อสร้าง

ที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่
ก่อสร้าง ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
นายอับดุล อาซิซ หะยีปิยวงศ์
ประธานสภาเทศบาลฯ

สมาชิกสภาฯท่านใด มีข้ออภิป รายเพิ่มเติม ญั ตติข้อ 3.4 ขอยกมือ
เชิญ เลขานุการสภาฯ

นายลาเต๊ะ กามา
เลขานุการสภาเทศบาลฯ

การเปลี่ยนแปลงตาชีแ้ จงฯ จากเครื่องเจีย/ตัด เป็นเครื่องเจาะเหล็ก
ข้อความอื่นไม่เปลี่ยนแปลง

นายอับดุล อาซิซ หะยีปิยวงศ์
ประธานสภาเทศบาลฯ

สมาชิกสภาฯท่านใด มีข้ออภิป รายเพิ่มเติม ญั ตติข้อ 3.4 ขอยกมือ
ไม่มี จะขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใด เห็นว่า ควรอนุมัติให้แก้ไข
เปลี่ยนแปลงคาชีแ้ จงงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 รายการ เครื่องเจาะเหล็ก งบประมาณ 6,500 บาท
หน่วยงาน กองช่าง ขอยกมือ สมาชิกท่านใด เห็นว่า ไม่ควรอนุมัติ
ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชีแ้ จงงบประมาณฯรายการ ดังกล่าว ขอยกมือ

มติที่ประชุม

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์
ประธานสภาเทศบาลฯ

เห็นว่าควรอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณฯ
จานวน 10 เสียง
เห็นว่า ไม่ควรอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณฯ
จานวน - เสียง
งดออกเสียง
จานวน 1 เสียง
เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติ อนุมัตใิ ห้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชีแ้ จง
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายการ
เครื่องเจาะเหล็ก งบประมาณ 6,500 บาท หน่วยงาน กองช่าง
3.5 ญัตติ เพื่อพิจารณาขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจง
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รายการ
-เครื่องเจีย/ตัด จานวนเงิน 8,000 บาท หน่วยงานกองช่าง
( หน้าที่ 32 - 35 ) เชิญผูบ้ ริหารฯ

นายศราวุธอับดุลกอเดร์ ยานยา เรียน ท่านประธานสภาฯ คณะผูบ้ ริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ
รองนายกเทศมนตรี
ที่เคารพทุกท่าน กระผม นายศราวุธ อับดุลกอเดร์ ยานยา
รองนายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก รายการนี้ ก็เช่นกัน เพื่อให้
สามารถเบิกจ่ายได้ จึงขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชีแ้ จงงบประมาณ
ในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะชุมชน งบ
ลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์โรงงาน รายการ
เครื่องเจีย/ตัด งบประมาณอนุมัติ 8,000 บาท ดังนี้

ข้อความเดิม “ค่าจัดซื้อเครื่องเจียตั้งโต๊ะ จานวน 1 เครื่อง
โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้
-ขนาด 8 นิว้
-พิกัดกาลังมอเตอร์ ¼ HP
-ความเร็วรอบ 2,850 ต่อนาที
-ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเพลา ½ นิว้
จัดซื้อตามราคาท้องถิ่นตลาดและราคาที่ซื้อได้อย่างประหยัด
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564)
หน้า 208 ข้อ 18”
ข้อความใหม่ “ค่าจัดซื้อเครื่องเจีย/ตัด จานวน 1 เครื่อง
โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้
-ขนาด 8 นิว้
-พิกัดกาลังมอเตอร์ ¼ HP
-ความเร็วรอบ 2,850 ต่อนาที
-ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเพลา ½ นิว้
ข้อความเปลี่ยนจาก ค่าจัดซื้อเครื่องเจียตั้งโต๊ะ เป็น ค่าจัดซื้อเครื่อง
เจีย/ตัด
จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏใน แผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561 – 2564) หน้า 208 ข้อ 12”
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 หมวด 4 การโอนและ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลง
คาชีแ้ จงงบประมาณรายจ่าย ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดนิ และ
สิ่งก่อสร้าง ที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ
เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์
ประธานสภาเทศบาลฯ

มติที่ประชุม

สมาชิกสภาฯท่านใด มีข้ออภิปรายเพิ่มเติม ญั ตติข้อ 3.5 ขอยกมือ
ไม่มี จะขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใด เห็นว่า ควรอนุมัติให้แก้ไข
เปลี่ยนแปลงคาชีแ้ จงงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 รายการ เครื่องเจีย/ตัด งบประมาณ 8,000 บาท
หน่วยงาน กองช่าง ขอยกมือ สมาชิกท่านใด เห็นว่า ไม่ควรอนุมัติ
ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชีแ้ จงงบประมาณฯรายการ ดังกล่าว ขอยกมือ
เห็นว่าควรอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณฯ
จานวน 10 เสียง

เห็นว่า ไม่ควรอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณฯ
จานวน - เสียง
งดออกเสียง
จานวน 1 เสียง
เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติ อนุมัตใิ ห้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชีแ้ จง
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายการ
เครื่องเจียตัด งบประมาณ 8,000 บาท หน่วยงาน กองช่าง
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์
ประธานสภาเทศบาลฯ

3.6 ญัตติ เพื่อพิจารณาขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจง
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รายการ
-เครื่องเจียตั้งโต๊ะ จานวนเงิน 30,000 บาท หน่วยงานกองช่าง
( หน้าที่ 32 - 35 ) เชิญผูบ้ ริหารฯ

นายศราวุธอับดุลกอเดร์ ยานยา เรียน ท่านประธานสภาฯ คณะผูบ้ ริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ
รองนายกเทศมนตรี
ที่เคารพทุกท่าน กระผม นายศราวุธ อับดุลกอเดร์ ยานยา
รองนายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก รายการนี้ ก็เช่นกัน เพื่อให้
สามารถเบิกจ่ายได้ จึงขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชีแ้ จงงบประมาณ
ในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะชุมชน งบ
ลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์โรงงาน รายการ
เครื่องเจียตั้งโต๊ะ งบประมาณอนุมัติ 30,000 บาท ดังนี้
ข้อความเดิม “ค่าจัดซื้อชุดบล็อกกลมถอดล้อ จานวน 1 ชุด
โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้
-แรงกระแทก 740 ต่อนาที
-ความเร็วรอบ 4,600
จัดซื้อตามราคาท้องตลาดและราคาที่ซือ้ ได้อย่างประหยัด
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561 – 2564)
หน้า 208 ข้อ 15”
ข้อความใหม่ “ค่าจัดซื้อเครื่องเจียตั้งโต๊ะ จานวน 1 เครื่อง
โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้
-แรงกระแทก 740 ต่อนาที
-ความเร็วรอบ 4,600
จัดซื้อตามราคาท้องถิ่นตลาดและราคาที่ซื้อได้อย่างประหยัด
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564)
หน้า 208 ข้อ 15”
ข้อความเปลี่ยนจาก ค่าจัดซื้อชุดบล็อกกลมถอดล้อ เป็น ค่าจัดซื้อ

เครื่องเจียตั้งโต๊ะ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 หมวด 4 การโอนและ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคา
ชีแ้ จงงบประมาณรายจ่าย ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดนิ และสิ่งก่อสร้าง
ที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่
ก่อสร้าง ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์
ประธานสภาเทศบาลฯ

สมาชิกสภาฯท่านใด มีข้ออภิป รายเพิ่มเติม ญั ตติข้อ 3.6 ขอยกมือ
ไม่มี จะขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใด เห็นว่า ควรอนุมัติให้แก้ไข
เปลี่ยนแปลงคาชีแ้ จงงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 รายการ เครื่องเจียตั้งโต๊ะ งบประมาณ 30,000 บาท
หน่วยงาน กองช่าง ขอยกมือ สมาชิกท่านใด เห็นว่า ไม่ควรอนุมัติ
ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชีแ้ จงงบประมาณฯรายการ ดังกล่าว ขอยกมือ

มติที่ประชุม

เห็นว่าควรอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณฯ
จานวน 5 เสียง
เห็นว่า ไม่ควรอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณฯ
จานวน - เสียง
งดออกเสียง
จานวน 6 เสียง
เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติ อนุมัตใิ ห้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชีแ้ จง
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายการ
เครื่องเจียตั้งโต๊ะ งบประมาณ 30,000 บาท หน่วยงาน กองช่าง

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์
ประธานสภาเทศบาลฯ

3.7 ญัตติ เพื่อพิจารณาขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจง
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายการ
-ชุดบล๊อกลมถอดล้อ จานวนเงิน 26,000 บาท หน่วยงาน
กองช่าง ( หน้าที่ 32 - 35 ) เชิญผูบ้ ริหารฯ

นายศราวุธอับดุลกอเดร์ ยานยา เรียน ท่านประธานสภาฯ คณะผูบ้ ริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ
รองนายกเทศมนตรี
ที่เคารพทุกท่าน กระผม นายศราวุธ อับดุลกอเดร์ ยานยา
รองนายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก รายการนี้ ก็เช่นกัน เพื่อให้
สามารถเบิกจ่ายได้ จึงขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชีแ้ จงงบประมาณ
ในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะชุมชน งบ
ลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์โรงงาน รายการ

ชุดบล๊อกลมถอดล้อ งบประมาณอนุมัติ 26,000 บาท ดังนี้
ข้อความเดิม “ค่าจัดซื้อปั๊มลมพร้อมสาย จานวน 1 เครื่อง
โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้
-มี 2 ลูกสูบ
-มีความจุถังลม 92 ลิตร
จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561 – 2564) หน้า 208 ข้อ 14”
ข้อความใหม่ “ค่าจัดซื้อบล็อกลมถอดล้อ จานวน 1 เครื่อง
โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้
-มี 2 ลูกสูบ
-มีความจุถังลม 92 ลิตร
จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561 – 2564) หน้า 208 ข้อ 14”
ข้อความเปลี่ยนจาก ค่าจัดซื้อปั๊มลมพร้อมสาย เป็น ค่าจัดซือ้ ชุด
บล็อกลมถอดล้อ จานวน 1 เครื่อง
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 หมวด 4 การโอนและ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคา
ชีแ้ จงงบประมาณรายจ่าย ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดนิ และสิ่งก่อสร้าง
ที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่
ก่อสร้าง ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
นายอับ ดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์
ประธานสภาเทศบาลฯ

มติที่ประชุม

สมาชิกสภาฯท่านใด มีข้ออภิปรายเพิ่มเติม ญั ตติข้อ 3.7 ขอยกมือ
ไม่มี จะขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใด เห็นว่า ควรอนุมัติให้แก้ไข
เปลี่ยนแปลงคาชีแ้ จงงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 รายการ ชุดบล็อกลมถอดล้อ งบประมาณ 26,000 บาท
หน่วยงาน กองช่าง ขอยกมือ สมาชิกท่านใด เห็นว่า ไม่ควรอนุมัติ
ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชีแ้ จงงบประมาณฯรายการ ดังกล่าว ขอยกมือ
เห็นว่าควรอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณฯ
จานวน 5 เสียง
เห็นว่า ไม่ควรอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณฯ
จานวน - เสียง
งดออกเสียง
จานวน 6 เสียง

เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติ อนุมัตใิ ห้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชีแ้ จง
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายการ
ชุดบล็อกลมถอดล้อ งบประมาณ 26,000 บาท หน่วยงาน กองช่าง
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์
ประธานสภาเทศบาลฯ

3.8 ญัตติ เพื่อพิจารณาขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจง
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายการ
-เครื่องปริ้นเช็ค จานวนเงิน 30,000 บาท หน่วยงานกองคลัง
(หน้าที่ 36-41 ) เชิญผูบ้ ริหารฯ

นายเกษมสันต์ สาแม
เรียน ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ
นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก ทุกท่าน กระผม นายเกษมสันต์ สาแม นายกเทศมนตรีเมือง
สะเตงนอก ขอให้ รองนายกฯ ถาวร ได้ชแี้ จงแทน
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์
ประธานสภาเทศบาลฯ
นายถาวร นวลปาน
รองนายกเทศมนตรี

เชิญ นายถาวร นวลปาน รองนายกเทศมนตรี
เรียน ท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ
ที่เคารพทุกท่าน กระผม นายถาวร นวลปาน รองนายกเทศมนตรี
เมืองสะเตงนอก ด้วยกองคลัง มีความประสงค์ที่จะขออนุมัตแิ ก้ไข
เปลี่ยนแปลงคาชีแ้ จงงบประมาณประจาปีงบประมาณ 2561 ใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์สานักงาน รายการ เครื่อง
ปริน้ เช็ค งบประมาณอนุมัติ 30,000 บาท ดังนี้
ข้อความเดิม “เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์เช็ค โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้
-เป็นเครื่องพิมพ์ที่มคี วามเร็วในการพิมพ์สูง สามารถพิมพ์งานได้
หลากหลาย เพื่อธุรกรรมทางธนาคารเช่น เช็ค ในรับฝากและใยถอน
เงิน ตัว๋ โดยสาร สมุดทะเบียนต่างๆ เอกสารประจาตัว พิมพ์ได้ทั้ง
ภาษาไทย อังกฤษ ตัวเลข ใช้งานง่ายด้วยระบบปรับสมุดได้อัตโนมัติ
แสดงผลการทางานด้วยจอ LCD เชื่อมต่อด้วย USB Port\
-ระบบการพิมพ์ : หัวพิมพ์สามารถปรับระดับความ บาง/หนา ของ
สมุดคู่ฝากอย่างอัตโนมัติ (Automatic Gap Adjustment)
-จานวนเข็มพิมพ์ : 24 เข็มพิมพ์
-ความเร็วในการพิมพ์ : High Speed Draft 400cps N.L.Q. 150 cps
L.Q. 100 cps
-ขนาดตัวอักษรต่อนิว้ : 5, 10, 12, 15, 16.6, 17.1, 20 cpi
-ความกว้างของพื้นที่การพิมพ์ : พิมพ์ได้ความกว้างสูงสุดที่ 245

mm, 94 ตัวอักษรที่ขนาด 10 cpi
-ทางเข้ากระดาษ : สามารถวางสมุดที่ช่องป้อนกระดาษตรงตาแหน่ง
ไหนก็ได้ (Auto Aliqnment)
-ชนิดของกระดาษ: Single sheet of paper , Multilayer carbon
paper, Bankbook (Passbook) , Cheque , voucher
-สามารถใช้กระดาษต่อเนื่องขนาด กว้าง 8.5X ยาว 11 นิว้ พิมพ์
งานแบบฟอร์มต่อเนื่องได้ (Option) Automatic document thickness
monitoring
-ความหนาของกระดาษ: 1 ต้นฉบับ + 6 สาเนา (7 copies ความหนา
สูงสุด 2 mm )
-หน่วยความจา : 512 Kb
-อายุผา้ หมึก : 7 ล้านตัวอักษร
-อายุการใช้งานหัวพิมพ์ ; 600 ล้านตัวอักษร (เข็มพิมพ์ทาจาก
Tungsten Carbide)
-การจาลองเครื่องพิมพ์ : Olivettipr2e ibm ppiiibm xl 24 ibm 9068
-ระดับเสียงการพิมพ์ : 54 dBA
-กระแสไฟ : 240 VAC 50 – 60 Hz
-ใช้พลังงานระหว่างพักเครื่อง: 15 W และระหว่างพิมพ์ 70 W
- การแสดงผล :LCD with 2 lines each with 20 charaters 5 push
buttons 4 status LED ขนาด (WxDxHx): 398 x 296 x 215 mm
-น้าหนัก : 10 Kg
-ระบบต่อเชื่อม(มาตรฐาน): Rs 232 serial IEEE 1284 parallel USB
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561 – 2564)
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้า 64 ข้อ 22”
ข้อความใหม่ “-เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์เช็ค โดยมีคุณสมบัติ
ดังนี้
-สามารถพิมพ์เช็คได้
-ความเร็วในการพิมพ์ ความเร็วสูงสุดไม่น้อยกว่า 500 ตัวอักษรต่อ
วินาที
-ความหนาของกระดาษ สูงสุดไม่น้อยกว่า 2 มม. หรือไม่น้อยกว่า
ต้นฉบับ 1 + สาเนา 5
-อายุการใช้จ่ายหัวพิมพ์ : ไม่น้อยกว่า 550 ล้านตัวอักษร
-การจาลองเครื่องพิมพ์ได้หลายยี่ห้อ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)

เพิ่มเติม ครัง้ ที่ 1 หน้า 64 ข้อ 22”
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 หมวด 4 การโอนและ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคา
ชีแ้ จงงบประมาณรายจ่าย ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดนิ และสิ่งก่อสร้าง
ที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่
ก่อสร้าง ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์
ประธานสภาเทศบาลฯ

สมาชิกสภาฯท่านใด มีข้ออภิป รายเพิ่มเติม ญั ตติข้อ 3.8 ขอยกมือ
เชิญ ฝ่ายกองคลัง

นางมยุรา นันทะไสย
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

เรียน ท่านประธานสภาฯ คณะผูบ้ ริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ
ที่เคารพทุกท่าน ดิฉัน นางมยุรา นันทะไสย หัวหน้าฝ่ายบริหาร
งานคลัง ถ้าจัดซือ้ ตามข้อความเดิมไม่สามารถดาเนินการจัดซื้อได้ จึง
ขออนุมัตเิ ปลี่ยนแปลงคาชีแ้ จงตามข้อความใหม่ไว้กว้าง ๆ เวลาจัดซื้อ
สามารถจัดซือ้ ได้ง่าย

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์
ประธานสภาเทศบาลฯ

สมาชิกสภาฯท่านใด มีข้ออภิป รายเพิ่มเติม ญั ตติข้อ 3.8 ขอยกมือ
ไม่มี จะขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใด เห็นว่า ควรอนุมัติให้แก้ไข
เปลี่ยนแปลงคาชีแ้ จงงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 รายการ เครื่องปริน้ เช็ค งบประมาณ 30,000 บาท
หน่วยงาน กองคลัง ขอยกมือ สมาชิกท่านใด เห็นว่า ไม่ควรอนุมัติ
ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชีแ้ จงงบประมาณฯรายการ ดังกล่าว ขอยกมือ

มติที่ประชุม

เห็นว่าควรอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณฯ
จานวน 6 เสียง
เห็นว่า ไม่ควรอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณฯ
จานวน - เสียง
งดออกเสียง
จานวน 5 เสียง
เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติ อนุมัตใิ ห้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชีแ้ จง
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายการ
เครื่องปริน้ เช็ค งบประมาณ 30,000 บาท หน่วยงาน กองคลัง

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์
ประธานสภาเทศบาลฯ

3.9 ญัตติ เพื่อพิจารณาขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจง
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายการ
–ตู้เซฟนิรภัย จานวนเงิน 20,000 บาท หน่วยงานกองคลัง

(หน้าที่ 36-41 ) เชิญผูบ้ ริหารฯ
นายเกษมสันต์ สาแม
เรียน ท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ
นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก ที่เคารพทุกท่าน กระผม นายเกษมสันต์ สาแม นายกเทศมนตรี
เมืองสะเตงนอก ด้วยกองคลัง มีความประสงค์ที่จะขออนุมัตแิ ก้ไข
เปลี่ยนแปลงคาชีแ้ จงงบประมาณประจาปีงบประมาณ 2561 หน้า 40
ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์สานักงาน รายการ ตูเ้ ซฟนิรภัย
งบประมาณอนุมัติ 20,000 บาท ดังนี้
ข้อความเดิม “เพื่อจัดซื้อตู้นิรภัยล็อครหัสอิเล็กทรอนิกส์และ
กุญแจ จานวน 1 ตู้ มีคุณสมบัติ ดังนี้
-ผลิตจากแผ่นเหล็กกล้า คุณภาพดี แข็งแรง ทนทาน
-มีล้นิ ชัก และแผ่นชั้นวาง 1 แผ่น
-สลักกลอน 2 ตาแหน่ง
-ป้องกันอัคคีภัย
-สาหรับจัดเก็บเอกสารหรือสิ่งของสาสาคัญภายในสานักงานระบบ
ล้อค 2 ชั้น ชนิดรหัสอิเล็คทรอนิกส์และกุญแจ ขนาดภายใน
(กว้าง X ลึก X สูง) : 46.2 X 36 X 59.3 ซม./ ตู้”
ข้อความใหม่ “เพื่อจัดซื้อตู้นริ ภัยล็อกรหัสอิเล็กเทรอนิกส์และ
กุญแจ จานวน 1 ตู้ มีคุณสมบัติ ดังนี้
-ผลิตจากแผ่นเหล็กกล้าคุณภาพดี แข็งแรง ทนทาน
-มีล้นิ ชักและแผ่นชั้นวางไม่น้อยกว่า 1 แผ่น
-สลักกลอน 2 ตาแหน่งขึ้นไป
-ป้องกันอัคคีภัย
-สาหรับจัดเก็บเอกสารหรือสิ่งของสาคัญภายในสานักงาน
-ระบบล็อค 2 ชั้น ชนิดรหัสอิเล็กทรอนิกส์และกุญแจ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้า 65 ข้อ 26"
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 หมวด 4 การโอนและ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคา
ชีแ้ จงงบประมาณรายจ่าย ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดนิ และสิ่งก่อสร้าง
ที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่
ก่อสร้าง ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์
ประธานสภาเทศบาลฯ

มติที่ประชุม

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์
ประธานสภาเทศบาลฯ

สมาชิกสภาฯท่านใด มีข้ออภิป รายเพิ่มเติม ญั ตติข้อ 3.9 ขอยกมือ
ไม่มี จะขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใด เห็นว่า ควรอนุมัติให้แก้ไข
เปลี่ยนแปลงคาชีแ้ จงงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 รายการ ตู้เซฟนิรภัย งบประมาณ 20,000 บาท
หน่วยงาน กองคลัง ขอยกมือ สมาชิกท่านใด เห็นว่า ไม่ควรอนุมัติ
ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชีแ้ จงงบประมาณฯรายการ ดังกล่าว ขอยกมือ
เห็นว่าควรอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณฯ
จานวน 6 เสียง
เห็นว่า ไม่ควรอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณฯ
จานวน - เสียง
งดออกเสียง
จานวน 5 เสียง
เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติ อนุมัตใิ ห้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชีแ้ จง
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายการ
ตู้เซฟนิรภัย งบประมาณ 20,000 บาท หน่วยงาน กองคลัง
3.10 ญัตติ เพื่อพิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ -เครื่องเล่นสนามจานวน 295,500 บาท หน่วยงาน
กองการศึกษา ( หน้าที่ 42 - 43 ) เชิญผูบ้ ริหารฯ

นายเกษมสันต์ สาแม
เรียน ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ
นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก ทุกท่าน กระผม นายเกษมสันต์ สาแม นายกเทศมนตรีเมือง
สะเตงนอก ขอให้ รองนายกฯ สมาน ได้ชแี้ จงแทน
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์
ประธานสภาเทศบาลฯ

เชิญ นายสมาน หะยีดอปอ รองนายกเทศมนตรี

นายสมาน หะยีดอปอ
รองนายกเทศมนตรี

เรียน ท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ
ที่เคารพทุกท่าน กระผม นายสมาน หะยีดอปอ รองนายกเทศมนตรี
เมืองสะเตงนอก ด้วยกองการศึกษา มีความประสงค์ที่จะขออนุมัติ
โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ 2561 เพื่อไปตั้ง
จ่ายรายการใหม่ ดังนี้
โอนลด จากแผนงานการศึ ก ษา งานระดั บ ก่ อ นวั ย เรี ย นและ
ประถมศึ ก ษา งบลงทุ น หมวด ค่ า ครุ ภั ณ ฑ์ ประเภทรายจ่ า ย
ครุภัณฑ์สานักงาน รายการ เครื่องเล่นสนาม ดังนี้

-งบประมาณที่อนุมัติ
จานวน 295,500 บาท
-งบประมาณก่อนโอน
จานวน 295,500 บาท
-จานวนเงินที่โอนลด
จานวน 295,500 บาท
-จานวนเงินหลังโอน
จานวน
0.00 บาท
โอนเพิ่ม แผนงาน การศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย ค่าครุภัณฑ์สานักงาน
โครงการ/รายการ เครื่องเล่นสนาม ดังนี้
-งบประมาณที่อนุมัติ
จานวน
0.00 บาท
-งบประมาณก่อนโอน
จานวน
0.00 บาท
-จานวนเงินที่โอนเพิ่ม
จานวน 295,500 บาท
-จานวนเงินหลังโอน
จานวน 295,500 บาท
เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 –ค่าจัดซื้อเล่นสนาม
งบประมาณ ตั้งไว้ 295,500 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเล่น
สนาม จานวน 15 ชุด ๆ ละ 19,700 บาท จัดซื้อตามราคา
ท้องตลาดหรือราคาที่ซื้อได้อย่างประหยัด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 200 ข้อ 15
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2
และ 3) พ.ศ. 2543 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวด
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดนิ และสิ่งก่อสร้าง ที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณคุณภาพ
เปลี่ยน หรือโอนไป ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอานาจอนุมัติของ
สภาท้องถิ่น
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์
ประธานสภาเทศบาลฯ

สมาชิกสภาฯท่านใด มีข้ออภิปรายเพิ่มเติม ญัตติข้อ 3.10 ขอยกมือ
เชิญเลขานุการสภาฯ

นายลาเต๊ะ กามา
เลขานุการสภาเทศบาลฯ

ในฐานะรักษาราชการแทนผูอ้ านวยการกองการศึกษา ขอให้
เจ้าหน้าที่ ได้ชแี้ จงแทน

นางสาวศุภิสรา มะแซ
นักวิชาการศึกษาชานาญการ

เรียน ประธานสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ และผูบ้ ริหารฯ
ที่เคารพทุกท่าน ดิฉัน นางสาวศุภิสรา มะแซ นักวิชาการศึกษา
ชานาญการ เดิมตั้งจ่ายในงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
ขอโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

การศึกษา งบประมาณ 295,500 บาท เพื่อจัดซื้อเครื่องเล่นสนาม
ไปติดตัง้ หน้าโรงเรียนอนุบาลพงบูโล๊ะ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์
ประธานสภาเทศบาลฯ

สมาชิกสภาฯท่านใด มีข้ออภิปรายเพิ่มเติม ญัตติข้อ 3.10 ขอยกมือ
ไม่มี จะขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใด เห็นว่า ควรอนุมัติให้โอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จานวน
295,500 บาท เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ของกองการศึกษา
ขอยก มือ สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นว่า ไม่ควรอนุมัตใิ ห้โอนเงินงบประมาณฯ
ดังกล่าว โปรดยกมือ

มติที่ประชุม

เห็นว่า ควรอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณฯ
จานวน 5 เสียง
เห็นว่า ไม่ควรอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณฯ จานวน - เสียง
งดออกเสียง
จานวน 6 เสียง
เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติ อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
รายการ –ค่าจัดซื้อเล่นสนาม จานวน 295,500 บาท หน่วยงาน
กองการศึกษา

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ 3.11 ญัตติ เพื่อพิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประธานสภาเทศบาลฯ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ค่าวัสดุก่อสร้าง) จานวนเงิน
20,000 บาท หน่วยงานกองการศึกษา (หน้าที่ 44 - 46 ) เชิญ
ผูบ้ ริหาร
นายเกษมสันต์ สาแม
เรียน ท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ
นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก ที่เคารพทุกท่าน กระผม นายเกษมสันต์ สาแม นายกเทศมนตรี
เมื อ งสะเตงนอก รายละเอี ย ดหน้ า 45 กองการศึ ก ษา มี ค วาม
ประสงค์ ที่ จ ะขออนุ มั ติ โ อนเงิ น งบประมาณ รายจ่ า ยประจ าปี
งบประมาณ 2561 ดังนี้
โอนลด จากแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบลงทุน หมวดค่าที่ดนิ และสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่ายอาคารต่าง ๆ
โครงการติดตัง้ มุง้ ลวดภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัรกัส ดังนี้
-งบประมาณที่อนุมัติ
จานวน 20,000 บาท
-งบประมาณก่อนโอน
จานวน 20,000 บาท
-จานวนเงินที่โอนลด
จานวน 20,000 บาท
-จานวนเงินหลังโอน
จานวน
0.00 บาท
โอนเพิ่ม แผนงาน การศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบดาเนินงาน หมวดค่าวัสดุ ประเภทรายจ่าย วัสดุก่อสร้าง ดังนี้
-งบประมาณที่อนุมัติ
จานวน 200,000 บาท
-งบประมาณก่อนโอน
จานวน 200,000 บาท
-จานวนเงินที่โอนเพิ่ม
จานวน 20,000 บาท
-จานวนเงินหลังโอน
จานวน 220,000 บาท
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2
และ 3) พ.ศ. 2543 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวด
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดนิ และสิ่งก่อสร้าง ที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณคุณภาพ
เปลี่ยน หรือโอนไป ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอานาจอนุมัติของ
สภาท้องถิ่น
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์
ประธานสภาเทศบาลฯ

สมาชิกสภาฯท่านใด มีข้ออภิปรายเพิ่มเติม ญั ตติข้อ 3.11 ขอยกมือ
เชิญเลขานุการสภาฯ

นายลาเต๊ะ กามา
เลขานุการสภาเทศบาลฯ

เดิมเป็นค่าที่ดนิ และสิ่งก่อสร้าง และขอโอนไปเพิ่มในค่าวัสดุก่อสร้าง
จึงต้องขออนุมัติตอ่ สภาท้องถิ่น
//////////////////////////

มติที่ประชุม
......................................................................................................
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ 3.12 ญัตติ เพื่อพิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประธานสภาเทศบาลฯ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการติดตั้งระบบและ
ขยายเขตไฟฟ้าสนามกีฬา หมู่ท่ี 8 จานวนเงิน 445,000 บาท
หน่วยงานกองการศึกษา (หน้าที่ 47 – 48 )
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 หมวด 4 การโอนและ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทาให้ลักษณะ
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็น
อานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

มติที่ประชุม

..................................................................................................

ระเบียบวาระที่ 4
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์
ประธานสภาเทศบาลฯ

เรื่อง เรื่องอื่น ๆ
ท่านใด มีเรื่องอื่น เชิญ ขอเชิญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ

นางสาวสิรริ ัตน์ โชติสวัสดิ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ
มติที่ประชุม
............................................................................................................................
///////////////////////////////////////////////////////

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์
5.5 หารือกาหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ
ประจาปี
ประธานสภาเทศบาล
พ.ศ. ๒๕60 และกาหนดวันเริ่มประชุมสามัญประจาปี พ.ศ.
2561 สมัยแรก เชิญเลขานุการสภาฯ
/นายลาเต๊ะ กามา...

-14นายลาเต๊ะ กามา
เลขานุการสภาฯ

เรียน ท่านประธานสภาฯ คณะผูบ้ ริหารฯ และสมาชิกสภาฯ ที่เคารพ
ทุกท่าน การกาหนดสมัยประชุมสามัญประจาปี ของทุกปี นั้น ในการ
ประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยแรกของปีถั ดมา สภาฯ ต้องเป็นผู้กาหนด
จานวนสมัยประชุมสามัญประจาปี 2560 ตามพระราชบัญญัติเทศบาล
พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ ที่ 13) พ.ศ. 2552มาตรา 24 ใน
หนึ่ ง ปี ใ ห้ มี ส มั ย ประชุ ม สามั ญ สองสมั ย หรื อ หลายสมั ย แล้ ว แต่ ส ภา
เทศบาลจะก าหนด แต่ ต้ อ งไม่ เกิ น สี่ ส มั ย วั น เริ่ ม สมั ย ประชุ ม สามั ญ
ประจาปี ให้สภาเทศบาลกาหนด และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 หมวด 2 การประชุม
ข้อ 21 การกาหนดจานวนสมัยประชุมสามัญประจาปี ระยะเวลาและวัน
เริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจาปี ของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่ม
สมั ย ประชุม สามั ญ ประจ าปี ของปี ถั ด ไป และระยะเวลาของของสมั ย
ประชุมสามัญประจาปีสมัยแรกของปีถัดไป ให้
ประธานสภาท้องถิ่นนาปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจาปีสมัยแรกของ
แต่ละปี โดยให้นาความในข้อ 11 มาใช้บังคับโดยอนุโลม
การกาหนดสมัยประชุมปีหนึ่งไม่เกิน 4 สมัย ในปีที่แล้ว ปี พ.ศ. 2559
สภาเทศบาลฯ ได้กาหนดสมัยประชุม ดังนี้
-สมัยสามัญ สมัยที่ 2
ระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน ถึงวันที่ 14 กรกฎาคม 2559
-สมัยสามัญ สมัยที่ 3
ระหว่างวันที่ 15 สิงหาคม ถึงวันที่ 13 กันยายน 2559
-สมัยสามัญ สมัยที่ 4
ระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 14 ธันวาคม 2559
-สมัยสามัญ สมัยแรก ประจาปี 2560
ระหว่างวันที่ 16 มกราคม ถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560
ส่วนการก าหนดสมัย ประชุมสามัญ ประจาปี 2560 และก าหนดสมั ย
ประชุมสามัญ สมัยแรกของปีถัดไป จะใช้ห้วงเวลาเดิม หรือกาหนดใหม่
ก็แล้วแต่ดุลพินิจของสภาฯ

นายอดุลย์ แวโวะ
รองประธานฯ ทาหน้าที่
ประธานสภาเทศบาลฯ

เชิญ ท่านอับดุลนาเซร์ ฮะ
/นายอับดุลนานาเซร์ ฮะ...

-15นายอับดุลนานาเซร์ ฮะ
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๑

เรียน ท่ านประธานสภาฯ คณะผู้บ ริหารฯ และสมาชิก สภาเทศบาลฯ
ที่เคารพทุกท่าน กระผม นายอับดุลนาเซร์ ฮะ สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองสะเตงนอก เขตที่ ๑ ขอเสนอให้กาหนดสมัยประชุมในห้วงเวลา
เดียวกันกับสมัยประชุมของ ปี 2559

นายอดุลย์ แวโวะ
ประธานฯ ทาหน้าที่
ประธานสภาเทศบาล

สมาชิกสภาฯ ท่านใด มีความเห็นเป็นอย่างอื่น เชิญยกมือ ไม่มี
ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ดาเนินการต่อไป

นายลาเต๊ะ กามา
เลขานุการสภาฯ

เรียน ท่านประธานสภาฯ คณะผู้บ ริหารฯ และสมาชิกสภาฯ ที่เคารพ
ทุกท่าน ท่านสมาชิกสภาฯ ได้เสนอให้กาหนดห้วงสมัยประชุมเหมือน
ของปี 2559 และการประชุมสมัยแรก ของปี 2560 ได้กาหนดแล้ว
คือ การประชุมในวันนี้ ดังนั้น การกาหนดสมัยประชุมสามัญ ประจาปี
พ.ศ. 2560 ที่เหลืออีกสามสมัย และกาหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก
ของปี 2561 มีดังนี้
-สมัยสามัญ สมัยที่ ๒
ระหว่างวันที่ ๑5 มิถุนายน ถึงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕60
-สมัยสามัญ สมัยที่ ๓
ระหว่างวันที่ ๑๕ สิงหาคม ถึงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕60
-สมัยสามัญ สมัยที่ ๔
ระหว่างวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ถึงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕60
-และสมัยสามัญ สมัยแรก ประจาปี ๒๕๖1
ระหว่างวันที่ ๑๖ มกราคม ถึงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖1

รอง

ขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นชอบการกาหนดสมัยประชุม
สามัญประจาปี พ.ศ.2560 และกาหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ของ
ปี 2561 ขอยกมือ ท่านใด ไม่เห็นชอบการกาหนดสมัยประชุมฯดังกล่าว
ขอยกมือ ไม่มี
มติที่ประขุม

เห็นชอบการกาหนดสมัยประชุมฯ
จานวน 14 เสียง
ไม่เห็นชอบการกาหนดสมัยประชุมฯ
จานวน - เสียง
งดออกเสียง
จานวน 1 เสียง
เป็ น อั น ว่ า ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ เห็ น ชอบการก าหนดสมั ย ประชุ ม สามั ญ
ประจาปี พ.ศ.2560 และก าหนดสมัย ประชุมสามัญ สมัยแรก ของปี
2561
/ความเห็นของคณะกร…

-16ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ประชุม เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2560
และมีมติเห็นชอบ ในการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก ประชุมสามัญประจาปี
(สมัยแรก) สมัยที่ 1/2560 (ครั้งที่ 1) เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 ตามที่ เลขานุการสภาฯ เสนอ
โดย ไม่แก้ไขในรายละเอียดใด

(ลงชือ่ )

ผูต้ รวจรายงานการประชุม

(นายอับดุลนาเซร์ ฮะ)
ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(ลงชื่อ)

ผูต้ รวจรายงานการประชุม

(นายสมชัย หิตานุกูล)
กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(ลงชื่อ)

ผูต้ รวจรายงานการประชุม

(นายอับดุลเลาะ กาซอ)
เลขานุการกรรมการตรวจรายงานการประชุม

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------สภาเทศบาลเมื อ งสะเตงนอก ได้ รั บ รองรายงานการประชุ ม ฉบั บ นี้ เ รี ย บร้ อ ย
แล้ ว
เ มื ่ อ ค ร า ว ป ร ะ ชุ ม ส ภ า เท ศ บ า ล เมื อ ง ส ะ เต ง น อ ก ค รั้ ง ที่ ๒ /๒ ๕ ๕ ๘ ส มั ย วิ ส า มั ญ
สมัยที่ ๑ เมื่ อ วั น ที่ ๑๗ มี น าคม ๒๕๕๘
(ลงชื่อ)
(นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์)
ประธานสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก

ระเบียบวาระที่ 5
นายอดุลย์ แวโวะ
ประธานฯ ทาหน้าที่
ประธานสภาเทศบาล

เรื่อง ที่เสนอเพื่อพิจารณา
5.1 ญัตติขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมือง
รอง
สะเตงนอก เรื่อ ง การเรีย กเก็ บ ค่าตอบแทนเป็ นรายปีจากผู้รับ
อนุญาตตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.....................
เชิญ ผูอ้ านวยการคลัง ชีแ้ จง

นางนริศรา สาและ
ผูอ้ านวยการกองคลัง

เรียน ท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาฯ ที่เคารพ
ทุกท่าน ดิฉัน นางนริศรา สาและ ผูอ้ านวยการกองคลัง โดยที่
มาตรา 9/1 แห่งประมวลกฎหมายที่ดนิ พ.ศ. 2497 และแก้ไข
เพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2551 บัญญัติให้ผรู้ ับอนุญาตตาม
มาตรา 9 ต้ อ งเสี ย ค่ า ตอบแทนเป็ น รายปี ให้ แ ก่ เทศบาล องค์ ก าร
บริหารส่วนตาบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา หรือองค์กรปกครอง
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น อื่ น ที่ ก ฎหมายจั ด ตั้ ง ที่ ดิ น ที่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตตั้ งอยู่ และได้
บัญญัติให้การจัดเก็บค่าตอบแทนเป็นไปตามวิธีการและอัตราที่กาหนด
ในข้ อ บั ญ ญั ติ ท้ อ งถิ่ น นั้ น รายละเอี ย ดต่ า ง ๆ ปรากฏในวาระการ
ประชุม หน้าที่ 19-20 และเงินค่าตอบแทนที่เรียกเก็บจากผู้รับอนุญาต
ตาม มาตรา 9 ให้ แ บ่ ง จั ด สรรตามอั ต รา ร้ อ ยละ 40
ของ
ค่าตอบแทนจัดสรรให้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา และ ร้อยละ
60 ของค่าตอบแทนเป็นรายได้ ของเทศบาลเมื อ งสะเตงนอก จึ ง เป็ น
การสมควรตราเทศบัญ ญั ติเทศบาลเมืองสะเตงนอก ว่าด้วยการเรียก
เก็บค่าตอบแทนเป็นรายปีจากผู้รับอนุญาตตามมาตรา 9 แห่งประมวล
กฎหมายที่ดนิ เพื่อประกอบการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลฯ

นายอดุลย์ แวโวะ

สมาชิ ก สภาฯ ทุ ก ท่ า น ได้ ศึ ก ษาในรายละเอี ย ดของร่ า งเทศบั ญ ญั ติ
เทศบาลเมื องสะเตงนอก เรื่ อง การเรีย กเก็ บ ค่าตอบแทนเป็น รายปี
จากผู้รับอนุญาตตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดนิ พ.ศ.............. แล้ว
และไม่มอี ะไรเพิ่มเติม ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ดาเนินการต่อไป

รองประธานฯ ทาหน้าที่
ประธานสภาเทศบาล
นายลาเต๊ะ กามา
เลขานุการสภาฯ

เรียน ท่านประธานสภาฯ คณะผู้บ ริหารฯ และสมาชิกสภาฯ ที่เคารพ
ทุก ท่าน ต่อไปขอให้ที่ป ระชุมลงมติ สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบร่าง
เทศบัญ ญั ติเทศบาลเมืองสะเตงนอก เรื่อง การเรียกเก็ บ ค่าตอบแทน
เป็นรายปีจากผู้รับอนุญาตตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดนิ
พ.ศ......... โปรดยกมือ สมาชิกสภาฯ ท่านใด ไม่เห็นชอบร่างเทศบัญญัติฯ ดังกล่าว
โปรดยกมือ ไม่มี
/มติที่ประชุม....

-5มติที่ประชุม

เห็นชอบร่างเทศบัญญัติฯ
จานวน 14 เสียง
ไม่เห็นชอบร่างเทศบัญญัติฯ
จานวน - เสียง
งดออกเสียง
จานวน 1 เสียง
เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมือง
สะเตงนอก เรื่อง การเรียกเก็บค่าตอบแทนเป็นรายปีจากผู้รับอนุญาต
ตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดนิ พ.ศ. ...........

