รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลสะเตงนอก
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1
วัน จันทร์ ที่ 23 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2553
ณ ห้ องประชุมสภาเทศบาลตาบลสะเตงนอก
อาเภอเมือง จังหวัดยะลา
----------------------------------------รายชื่ อผู้เข้ าประชุ ม
ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

ชื่อ-สกุล
นายวันอาฮาหมัด
นายอับดุลอายิ
นายมะยูโซ๊ะ
นายอับดุลวาหะ
นายมะสดี
นางสารี ฟ๊ะ
นายอับดุลอาซิซ
นายมัสอูเซ็ง
นายศรัทธา
นายถาวร
นายชํานาน
นายอดุลย์
นายอนุชิต

มามะ
สามะ
โต๊ะแว
ตาเละ
หะยียะปาร์
วาหะ
หะยีปิยวงศ์
สาและ
แซ่ด่าน
นวลปาน
ทวีรัตน์
แวโวะ
กิตติพฒ
ุ ิพงศ์

ตาแหน่ ง
ประธานสภาเทศบาล
รองประธานสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
เลขานุการสภาเทศบาล

ลายมือชื่อ
วันอาฮาหมัด
อับดุลอายิ
มะยูโซ๊ะ
อับดุลวาหะ
มะสดี
สารี ฟ๊ะ
อับดุลอาซิซ
มัสอูเซ็ง
ศรัทธา
ถาวร
ชํานาน
อดุลย์
อนุชิต

หมายเหตุ

มามะ
สามะ
โต๊ะแว
ตาเละ
หะยียะปาร์
วาหะ
หะยีปิยวงศ์
สาและ
แซ่ด่าน
นวลปาน
ทวีรัตน์
แวโวะ
กิตติพฒ
ุ ิพงศ์

รายชื่อผู้เข้ าร่ วมประชุม

ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ชื่อ-สกุล
นายเกษมสันต์
สาแม
นายเสรี
เรื องกาญจน์
นายสะอารี
แวสแลแม
นายต่วนมาหามะอับดุลคอเดร์
ต่วนกาจิ
นายสมหมาย
ลูกอินทร์
นายเกรี ยงศักดิ์
อินทรสกุล
นางนริ ศรา
สาและ
นายมาหะมะไดเดน กาสง
นางสาวต่วนมารี นี เด่นอุดม

ตาแหน่ ง
นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
รองปลัดเทศบาล
หัวหน้าสํานักปลัด
ผูอ้ าํ นวยการกองคลัง
หัวหน้าฝ่ ายแบบแผนฯ
เจ้าพนักงานธุรการ

ลายมือชื่ อ
เกษมสันต์
สาแม
เสรี
เรื องกาญจน์
นายสะอารี
แวสแลแม
ต่วนมาหามะอับดุลคอเดร์
ต่วนกาจิ
สมหมาย
ลูกอินทร์
เกรี ยงศักดิ์
อินทรสกุล
นริ ศรา
สาและ
มาหะมะไดเดน กาสง
ต่วนมารี นี
เด่นอุดม

หมายเหตุ
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ที่

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ ง

9. นายอันวารี
10. นางวีณา

แวหะยี
บุปผา

11. นายมาหะมะเซ็ง
12. นายสุทิน

อูมา
หลําหม๊ะ

พนักงานจ้างทัว่ ไป
เจ้าหน้าที่บนั ทึกข้อมูล

ลายมือชื่อ
อันวารี
วีณา

เจ้าหน้าที่ธุรการ
มาหะมะเซ็ง
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน นายสุทิน

หมายเหตุ

แวหะยี
บุปผา
อูมา
หลําหม๊ะ

รายชื่ อผู้ไม่ มาประชุ ม
- ไม่มี วัน จันทร์ ที่ 23 สิ งหาคม 2553
เริ่มประชุ มเวลา 09.40 น.
เลขานุการสภาฯ

สวัสดีครับ ท่านประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา ผูอ้ าํ นวยการกอง
ทุกกอง ผมนายอนุชิต กิตติพุฒิพงศ์ เลขานุการสภาเทศบาลตําบลสะเตงนอก ขณะนี้
ครบองค์ประชุม สําหรับวันนี้เป็ นการประชุมสภาเทศบาลตําบลสะ
เตงนอก
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 วันจันทร์ ที่ 23 สิ งหาคม 2553 การประชุมวันนี้ มีท้ งั หมด
6 ระเบียบวาระการประชุม เมื่อที่ประชุมพร้อมผมขอเชิญท่านประธานเปิ ดการประชุม
สภาเทศบาลตําบลสะเตงนอก ต่อไป

ประธานสภาฯ

ครับ ผมขอเปิ ดการประชุมสภา เวลา 09.40 น.สําหรับวันนี้เป็ นการประชุม
สภาเทศบาลตําบลสะเตงนอก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 สําหรับวาระการประชุม มี
ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องทีป่ ระธานแจ้ งให้ ทปี่ ระชุ มทราบ

ประธานสภา

สําหรับเรื่ องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
1.1 การบรรจุแต่ งตั้งพนักงานเทศบาล
- การบรรจุแต่งตั้ง ก.ท.จ. จังหวัดยะลา บรรจุแต่งตั้งพนักงาน
เทศบาล ที่ผา่ นการสอบแข่งขั้น และบรรจุต้ งั ที่ เทศบาลตําบลสะเตงนอก ตั้งแต่วนั ที่
2 สิ งหาคม 2553
เป็ นต้นไป ครับ ก่อนที่ท่านจะเข้าทํางาน ท่านต้องตั้ง จิตที่จะ
ทํางานเพื่อประโยชน์ส่วนร วมมากกว่าปร ะโยชน์ส่วนตน เพื่อตําบล เพื่อประชาชน
ประธานสภาให้โอวาทแก่นอ้ งใหม่ที่เข้ามาทํางานใหม่ หลังจากแนะนําตัวแล้ว
ประธานขอให้ทุกท่านเข้าร่ วมฟังการประชุมสภาในครั้งนี้ดว้ ย ลําดับต่อไปขอเชิญคน
ที่ 1 แนะนําตัวด้วย เชิญครับ
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นางวีณา บุปผา
เจ้ าหน้ าทีบ่ ันทึกข้ อมูล

สวัสดีค่ะ ท่านประธาน ท่านผูบ้ ริ หาร ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ดิฉนั นางวีณา
บุปผา สอบบรรจุในตําแหน่งเจ้าหน้าที่บนั ทึกข้อมูล งานแผนและแผนที่ภาษี ฝ่ าย
ทะเบียนทรัพย์สิน กองคลัง ทํางานเกี่ยวกับภาษีโรงเรื อนและที่ดิน ขอบคุณค่ะ

ขอบคุณครับ น้องวีณา บุปผา ซึ่ งสอบบรรจุในตําแหน่งเจ้าหน้าที่บนั ทึก
ข้อมูล ขอฝากให้ช่วยเก็บภาษีให้ได้มากกว่านี้ ปี ที่ผา่ นมาเก็บได้ 2,000,000 กว่าบาท ซึ่ ง
ดูแล้วมันไม่สมดุลตัวเลขกับจํานวนภาษีที่เราสามารถจัดเก็บได้จริ ง ๆ เชิญท่านต่อไป
เชิญครับ
นายมาหะมะเซ็ง อูมา
สวัสดีครับท่านประธานสภา ท่านคณะผูบ้ ริ หาร สมาชิกสภา และเจ้าหน้าที่ทุก
เจ้ าหน้ าทีธ่ ุรการ
ท่าน ผมนายมาหะมะเซ็ง อูมา สอบบรรจุในตําแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ระดับ 1 สํานัก
ปลัด บ้านอยูต่ าํ บลเจ๊ะแห อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิ วาส ขอบคุณครับ
ประธานสภาฯ
เรี ยนท่านต่อไป เชิญครับ
นายสุ ทนิ หลาหม๊ ะ
สวัสดีครับท่านประธานสภา ท่านคณะผูบ้ ริ หาร สมาชิกสภา และเจ้าหน้าที่ทุก
เจ้ าพนักงานสาธารณสุ ขชุ มชน ท่าน ผมนายสุ ทิน หลําหม๊ะ สอบบรรจุในตําแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณะชุมชน
ระดับ 2 สังกัดกองสาธารณสุ ข รับผิดชอบงานรักษาความสะอาดและสิ่ งแวดล้อม บ้าน
อยูอ่ าํ เภอจะนะ จังหวัดสงขลา ขอบคุณครับ
ประธานสภาฯ

ประธานสภา

ขอบคุณทุกท่านด้วยครับ ผมขอแจ้งให้ที่ประชุมสภาแห่งนี้ทราบด้วยว่า
เจ้าหน้าที่ของเทศบาลได้เปลี่ยนแปลงสายงานใหม่ จํานวน 2 ท่าน คือ
1.นายยูสมีแร เบ็ญลาตีฟ เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปลี่ยน
ตําแหน่งเป็ น นักพัฒนาชุมชน 4
2.นายเชิดชัย ไชยสุ วรรณ เจ้าหน้าที่พสั ดุ เปลี่ยนตําแหน่งเป็ น เจ้าหน้าที่
ป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1.2แผนพัฒนาสามปี (2554 – 2556) เทศบาลตําบลสะเตงนอก
1.3แผนพัฒนาสามปี (2554 – 2556) เพิ่มเติม – เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1)
เทศบาลตําบลสะเตงนอก
สําหรับแผนพัฒนาสามปี สมาชิกทุกท่านก็ได้รับหนังสื อกันทุกคนแล้ว ถือว่า
ที่ประชุมรับทราบ
ไม่ ทราบว่า สมาชิกมีอะไรจะซักถาม หรื อไม่ ถ้าไม่มี เรามาประชุมกันต่อใน
ระเบียบวาระที่ 2 ต่อไป
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ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุ มสภาเทศบาลตาบลสะเตงนอก สมัย
สมัย ที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจาปี 2553 วันอังคารที่ 1 มิถุนายน 2553

ประธานสภา

ไม่ทราบว่า ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดจะขอแก้ไขหรื อเพิ่มเติม
ข้อความตอนใด ขอเรี ยนเชิญครับ ถ้าไม่มีสมาชิก สภาที่ จะแก้ไข หรื อเปลี่ยนแปลง
รายงานการประชุมดังกล่าว ประธาน สภาจะขอมติที่ประชุม สมาชิก สภาท่านใด
เห็นชอบและรับรองในรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลสะเตงนอก สมัยสามัญ
สมัย ที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจําปี 2553 วันอังคารที่ 1 มิถุนายน 2553 ขอเชิญยกมือ เชิญครับ
มีมติรับรอง 10 เสี ยง

ทีป่ ระชุ ม
ระเบียบวาระที่ 3
ประธานสภา
นายเกษมสั นต์ สาแม
นายกเทศมนตรี

สามัญ

ญัต ติเพือ่ พิจารณา ร่ าง เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2554
ขอเชิญผูบ้ ริ หารชี้แจงคําแถลงงบประมาณ เชิญครับ
เรี ยนท่านประธานสภา สมาชิกสภา และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน วันนี้ที่ประชุมสภา
แห่งนี้ ก็ได้ตอ้ นรับน้องใหม่ขา้ ราชการทั้ง 3 ท่าน ที่จะเข้ามาทํางานเพื่อพัฒนาเทศบาล
ตําบลสะเตงนอกของเราให้เจริ ญต่อไป สําหรับวันนี้เป็ นการพิจารณาร่ างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ 2554 ผมขอให้สมาชิกสภาดูหน้าสารบัญส่ วน
ที่ 1 คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ 2554 ดังนี้
คาแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2554
ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลตาบลสะเตงนอก
บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผูบ้ ริ หารเทศบาลตําบลสะเตงนอก จะได้เสนอร่ าง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2554 ต่อสภาเทศบาลตําบลสะเตงนอก
อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผูบ้ ริ หารเทศบาล ตําบลสะเตงนอก จึงขอแถลง
ให้ท่านประธาน และสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานการณ์คลัง ตลอดจนหลักการ
และแนวนโยบายการดําเนินการ ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2554 ดังต่อไปนี้
1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจ่ ายทัว่ ไป
ในปี งบประมาณ พ .ศ. 2552 ณ วันที่ 30 กันยายน พ .ศ. 2552 ณ วันที่ 30
กันยายน พ.ศ. 2552 เทศบาลตําบลสะเตงนอกมีสถานะการเงิน ดังนี้
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1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้ น
29,336,881.65
1.1.2 เงินสะสม
5,914,426.65
1.1.3 ทุนสํารองเงินสะสม
4,825,374.22
1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผกู พันและ
ยังไม่ได้เบิกจ่าย จํานวน 25 โครงการ รวมโครงการ 24,926,765.40
1.1.5 รายการที่ได้กนั เงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผกู พันจํานวน
- โครงการ รวมโครงการ
-

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปี งบประมาณ 2552
(1) รายรับจริ งทั้งสิ้ น
63,174,925.27
ประกอบด้ วย หมวดภาษีอากร
2,172,169.05
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
75,359.15
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
300,500.36
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
31,100.00
หมวดภาษีจดั สรร
22,197,109.71
หมวดเงินอุดหนุนทัว่ ไป
38,398,687.00
(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวตั ถุประสงค์ 22,204,780.50
เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวตั ถุประสงค์ (รพช) 594,649.50
(3) รายจ่ายจริ งทั้งสิ้ น
60,369,279.34
ประกอบด้ วย
งบกลาง
4,125,225.45
งบบุคลากร
13,128,893.27
งบดําเนินการ
23,260,649.24
งบลงทุน
16,329,411.38
งบเงินอุดหนุน
3,525,100.00

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

(4) รายจ่ ายทีจ่ ่ ายจากเงินอุดหนุนทีร่ ัฐบาลให้ โดยระบุวตั ถุประสงค์

22,799,430.00

บาท

(5) มีการจ่ ายเงินสะสมเพือ่ ดาเนินการตามอานาจหน้ าที่ จานวน

784,332.00

บาท
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คาแถลงงบประมาณ
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2554
2.1 รายรับปี งบประมาณ 2554 ประมาณการไว้ รวมทั้งสิ้น
รายรับ
รายได้ จัดเก็บ
หมวดภาษีอากร
(1)ภาษีโรงเรื อนและที่ดิน
(2)ภาษีบาํ รุ งท้องที่
(3)ภาษีป้าย
(4)อากรการฆ่าสัตว์
รวมภาษีอากร
หมวดค่ าธรรมเนียม ค่ าปรับ และใบอนุญาต
(5)ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
(15)ค่าปรับผิดสัญญา
(16)ค่าปรับภาษีโรงเรื อนและที่ดิน
(17)ค่าปรับภาษีป้าย
(18)ค่าปรับอื่น ๆ
(19)ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับ
กิจการที่เป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพ
รวมค่ าธรรมเนียม ค่ าปรับและใบอนุญาต
หมวดรายได้ จากทรัพย์สิน
(2)ค่าเช่าหรื อบริ การสถานที่ (ห้องประชุม)
(3)ดอกเบี้ย
(5)ค่าเช่ารถยนต์จดั เก็บขยะ
(7)รายได้จากทรัพย์สินอื่นๆ
รวมรายได้ จากทรัพย์สิน
หมวดรายได้ เบ็ดเตล็ด
(3)รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ
รวมรายได้ เบ็ดเตล็ด

รับจริง
ปี 2552

85,315,600.00

ประมาณการ
ปี 2553

ประมาณการ
ปี 2554

1,274,848.25
830,798.60
66,392.20
130.00
2,172,169.05

1,027,500.00
359,000.00
54,500.00
250.00
1,441,250.00

1,280,000.00
880,000.00
68,000.00
200.00
2,228,200.00

7,315.00
30,618.18
20,753.27
572.70

21,000.00
15,400.00

8,800.00

22,000.00
32,000.00
21,000.00
1,000.00
700.00

16,100.00

4,700.00

19,000.00

75,359.15

49,900.00

95,700.00

500.00
138,000.36
162,000.00

500.00
140,000.00
162,000.00

300,500.36

672,000.00
672,000.00

302,500.00

31,100.00
31,100.00

162,000.00
162,000.00

35,000.00
35,000.00

บาท
หมายเหตุ
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รับจริง
ปี 2552
รวมรายได้ จัดเก็บ
2,579,128.56
รายได้ ทรี่ ัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ องค์ กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
(2)ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ
11,722,615.85
(3)ภาษีมูลเพิ่ม 1 ใน 9
(4)ภาษีธุรกิจเฉพาะ
114,417.09
(5)ภาษีสุรา
3,351,422.49
(6)ภาษีสรรพสามิต
6,512,422.49
(7)ค่าภาคหลวงแร่
85,513.32
(8)ค่าภาคหลวงปิ โตรเลียม
223,413.13
(9)ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิ ทธิ และนิติ
126,325.00
กรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน
(10)ค่าธรรมเนียมสรรพสามิต
949.63
(11)ภาษีจดั สรรอื่นๆ
รวมรายได้ ทรี่ ัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ ฯ 22,197,109.71
รายได้ ทรี่ ัฐบาลอุดหนุนให้ องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทัว่ ไป
(2)เงินอุดหนุนทัว่ ไป สําหรับดําเนินการตาม
38,398,687.00
อํานาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทํา
รายรับ

รวมรายได้ ทรี่ ัฐบาลอุดหนุนให้

38,398,687.00

ประมาณการ
ปี 2553
2,325,150.00

ประมาณการ
หมายเหตุ
ปี 2554
2,661,400.00

11,900,000.00
440,000.00
34,400.00
3,043,000.00
34,400.00
78,000.00
178,500.00

12,500,000.00

65,600.00

128,000.00

125,000.00
3,370,000.00
125,000.00
89,000.00
228,000.00

12,000.00
10.00
21,440,030.00

23,029,000.00

35,895,630.00

42,000,000.00

35,895,630.00

42,000,000.00

รายได้ ทรี่ ัฐบาลอุดหนุนให้ โดยระบุวตั ถุประสงค์ (ชื่อการจัดสรรจะเปลีย่ นแปลงตามนโยบายของ สกถ.)
หมวดเงินอุดหนุนระบุวตั ถุประสงค์
(2)เงินอุดหนุนระบุวตั ถุประสงค์จากกรม
ส่ งเสริ มการปกครองส่ วนท้องถิ่น
(3)เงินอุดหนุนเฉพาะกิจอื่นๆ
รวมรายได้ ทรี่ ัฐบาลอุดหนุนให้ โดยระบุ
วัตถุประสงค์
รวม

22,204,780.50

621,600.00

17,625,200.00

594,649.50

746,000.00

22,799,430.00

1,367,600.00

17,625,200.00

85,974,355.27

61,028,410.00

85,315,600.00
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2.2 รายจ่ ายตามงบรายจ่ าย

งบกลาง

จ่ ายจริง
ปี 2550
676,770.00

จ่ ายจริง
ปี 2551
1,886,581.03

งบบุคลากร

4,637,822.00

8,523,962.75

13,128,893.27

งบดาเนินการ

9,690,111.00

18,829,373.13

23,260,649.24

20,290,627.00

27,888,556.25

16,329,411.38

223,940.96

444,744.00

3,525,100.00

35,519,270.96

57,573,217.16

60,369,279.34

งบ

งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
รวม

จ่ ายจริง
หมายเหตุ
ปี 2552
4,125,225.45

ผมขอแถลงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ 2554 ในส่ วนที่
1 เพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ
ประธานสภา
นายถาวร นวลปาน

ประธานสภา

สมาชิกสภาท่านใดมีขอ้ ซักถาม หรื อ สงสัย คําแถลงของนายก เชิญครับ
เรี ยนท่านประธานสภา สมาชิกสภา และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ผมขอเสนอ
ผูบ้ ริ หาร เพื่อให้เพื่อนสมาชิกควรปรับลดงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2554 ผมมี
เหตุผลดังนี้ ขอให้สมาชิกเปิ ดหน้า 5 ร่ างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2554
เรื่ อง รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ ปี 2553 35,895,630 บาท เห็นได้วา่ ลดลงจากปี
2552 ประกอบกับ ปี 2553 อบต. และเทศบาลทัว่ ประเทศได้รับเงินอุดหนุนน้อยกว่าทุก
ปี จึงเห็นควรปรับลดรวมรายได้ที่รัฐอุดหนุนให้นอ้ ยกว่าที่ได้ต้ งั ไว้ แต่ถา้ รัฐอุดหนุนมา
ใหม่เราก็สามารถเรี ยกประชุมเปิ ดสภาใหม่ได้ ทั้งนี้ผมมีเหตุผลในการประหยัด
งบประมาณในการบริ หารงบประมาณคลัง เพื่อเป็ นการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ของ
ผูบ้ ริ หารได้ นี้เป็ นเหตุผลที่ผมต้องการให้ปรับลดงบประมาณการในปี 2553 – 2554
ขอบคุณครับ
สมาชิกสภาท่านใดมีขอ้ เสนอต่อคณะผูบ้ ริ หารในส่ วนที่ 1 เชิญครับ
ถ้าไม่มี เชิญคณะผูบ้ ริ หารตอบข้อซักถามของสมาชิก เชิญครับ
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นายเกษมสั นต์ สาแม
นายกเทศมนตรี

เรี ยนท่านประธานสภา สมาชิกสภา และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน วันนี้ที่ประชุมสภา
ได้เปิ ดการประชุมในครั้งนี้ เ ป็ นการดีที่สมาชิกเสนอมาในหน้า 5 รวมรายได้ที่รัฐบาล
อุดหนุนให้รับจริ งปี 2552 38,398,687 บาท ประมาณการปี 2553 35,895,630 บาท
เหตุผลที่เราประมาณการปี 2553 น้อยกว่าปี 2552 สื บเนื่องจากมีหนังสื อบังคับสั่งการ
มาจากส่ วนกลางให้เราประมาณการปี 2553 ให้ปรับลดเทียบเท่ากั บปี 2551 ซึ่ งต่างกัน
แต่จริ ง ๆ รายรับปี 2552 มากกว่าปี 2551 อยูแ่ ล้ว และประมาณการ 2554 ไม่ได้บงั คับ
มาเหมือนปี ที่แล้ว ซึ่งจริ ง ๆ แล้ว งบประมาณ 85,315,600 บาท ก็ไม่ได้มากมาย ซึ่ งที่
ผ่านมาผมก็ได้ประชุมกับองค์กรอื่น ๆ หน่วยงานอื่น ๆ เขาระบุวา่ ปี งบประมาณ 2554
งบประมาณจะมากกว่าปี 2553 ผมขอชี้แจงเพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ

ประธานสภา

ไม่ทราบว่า สมาชิกสภาท่านใดมีขอ้ ซักถาม หรื อ สงสัย คําแถลงของนายก
เพื่อปรับลด แก้ไข เชิญครับ ถ้าไม่มีผมขอเชิญผูบ้ ริ หารชี้แจงในส่ วนที่ 2 ร่ างเทศ
บัญญัติเรื่ อง งบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ 2554 เชิญครับ

นายเกษมสั นต์ สาแม
นายกเทศมนตรี

เรี ยนท่านประธานสภา สมาชิกสภา และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ขอให้สมาชิกมาดู
บันทึกหลักการและเหตุผล ดังนี้
บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่ างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2554 ของเทศบาลตําบลสะเตงนอก
อําเภอเมือง จังหวัดยะลา

ด้ าน
(1) ด้ านบริหารงานทัว่ ไป
1.1แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
งานบริ หารทัว่ ไป
งานวางแผนสถิติและวิชาการ
งานบริ หารงานคลัง
1.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน
งานป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรื อนและระงับอัคคีภยั
(2) ด้ านบริการชุ มชนและสั งคม

ยอดรวม

20,395,870.00
15,000.00
3,844,450.00
81,000.00
1,260,400.00

หมายเหตุ
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ด้ าน
2.1 แผนงานการศึกษา
งานบริ หารทัว่ ไปเกี่ยวกับการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรี ยนและประถมศึกษา
งานศึกษาไม่กาํ หนดระดับ
2.2 แผนงานสาธารณสุ ข
งานบริ หารทัว่ ไปเกี่ยวกับสาธารณสุ ข
งานบริ การสาธารณสุ ขและงานสาธารณสุ ขอื่น
2.3 แผนงานสั งคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสงเคราะห์
2.4 แผนงานเคหะและชุ มชน
งานบริ หารทัว่ ไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้ าถนน
งานสวนสาธารณะ
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่ งปฎิกลู
2.5 แผนงานสร้ างความเข้ มแข็งชุ มชน
งานบริหารทัว่ ไป
งานส่ งเสริ มและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
2.6 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
(3) ด้ านเศรษฐกิจ
3.1 แผนงานการเกษตร
งานส่ งเสริ มการเกษตร
ด้ านงบกลาง
แผนงานงบกลาง
งานงบกลาง
รวม

ยอดรวม

หมายเหตุ

1,186,920.00
8,028,000.00
307,300.00
3,494,760.00
1,008,865.00
180,000.00
10,267,000.00
23,425,000.00
33,000.00
3,800,000.00
50,000.00
940,000.00
420,000.00
1,060,000.00

50,000.00

5,468,035.00
85,315,600.00
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รายจ่ ายตามงานและงบรายจ่ าย
เทศบาลตาบลสะเตงนอก
อาเภอเมือง จังหวังยะลา
ด้ านบริหารงานทัว่ ไป
แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
งบ

งาน

00111

งบบุคลากร
งบดาเนินการ
งบลงทุน
รวม

00112

11,602,770
4,025,000
4,768,100
20,395,870

00113

15,000
15,000

รวม

2,713,450
840,000
291,000
3,844,450

14,316,220
4,865,000
5,074,100
24,255,320

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งบ

งาน

00121

งบดาเนินการ
งบลงทุน
รวม

00122

81,000
81,000

-

00123

รวม

900,00
360,400
1,260,400

900,000
441,400
1,341,400

ด้ านบริการชุ มชนและสั งคม
แผนงานการศึกษา
งบ

งาน
งบบุคลากร
งบดาเนินการ
งบลงทุน
งบรายจ่ ายอืน่ ๆ
งบเงินอุดหนุน
รวม

00211
833,920
345,000
8,000
1,186,920

00212
3,293,000
305,000
452,000
3,978,000
8,028,000

00213

00214
-

307,300
307,300

รวม
833,920
3,945,300
313,000
452,000
3,987,000
9,522,220
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แผนงานสาธารณสุ ข
งบ

งาน
งบบุคลากร
งบดาเนินการ
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
รวม

00221
1,453,760
1,590,000
451,000
3,494,760

00222

00223
-

00224

640,000
368,865
1,008,875

-

รวม
1,453,760
2,230,000
451,000
368,865
4,503,625

แผนงานสั งคมสงเคราะห์
งาน

งบ

00231

00232
-

งบดาเนินการ
รวม

180,000
180,000

รวม
180,000
180,000

แผนงานเคหะและชุ มชน
งบ

งาน
งบบุคลากร
งบดาเนินการ
งบลงทุน
รวม

00241
4,713,000
3,930,000
1,624,000
10,267,000

00242
1,500,000
21,925,000
23,425,000

00243
33,000
33,000

00244
1,500,000
2,300,000
3,800,000

แผนงานสร้ างความเข้ มแข็งของชุ มชน
งบ

งาน
งบดาเนินการ
รวม

00251
50,000
50,000

00252
940,000
940,000

รวม
990,000
990,000

รวม
4,713,000
6,930,000
25,882,000
37,525,000
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
งบ

งาน
งบดาเนินการ
งบลงทุน
รวม

00261
-

00262
420,000
420,000

00263
960,000
100,000
1,060,000

00264

00321

00322

รวม

-

ด้ านเศรษฐกิจ
แผนงานการเกษตร
งาน

งบ

50,000
50,000

งบดาเนินการ
รวม

-

ด้ านงบกลาง
แผนงานงบกลาง
งบ

งาน
งบกลาง
รวม

00411

รวม

5,468,035
5,468,035

5,468,035
5,468,035

50,000
50,000

รวม
1,380,000
100,000
1,480,000
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เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ าย ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2554
ของเทศบาลตาบลสะเตงนอก
อาเภอเมือง จังหวัดยะลา
โดยที่เป็ นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2554 อาศัยอํานาจตามความใน
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายตําบลขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของ
สภาเทศบาลตําบลสะเตงนอก และโดยอนุมตั ิของผูว้ า่ ราชการจังหวัดยะลา
ข้อ 1 เทศบัญญัติน้ ี เรี ยกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2554
ข้อ 2 เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บงั คับ ตั้งแต่วนั ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553 เป็ นต้นไป
ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2554 ให้ต้ งั จ่ายเป็ นจํานวน รวมทั้งสิ้ น 85,315,600.00 บาท
โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดงั นี้
ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทัว่ ไป
แผนงาน
ด้ านบริหารงานทัว่ ไป
แผนงานบริ หารทัว่ ไป
แผนงานรักษาความสงบภายใน
ด้านบริ การชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณสุ ข
แผนงานสังคมสงเคราะห์
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ด้ านการเศรษฐกิจ
แผนงานการเกษตร
ด้ านการดาเนินงานอืน่
แผนงานงบกลาง
รวม

ยอดรวม

หมายเหตุ

24,255,320.00
1,341,400.00
9,522,220.00
4,503,625.00
180,000.00
37,525,000.00
990,000.00
1,480,000.00
50,000.00
5,468,035.00
85,315,600.00
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ผมขอชี้แจงต่อที่ประชุมสภาเพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ

นายเกษมสั นต์ สาแม
นายกเทศมนตรี
ประธานสภา

ไม่ทราบว่า สมาชิกสภาท่านใดมีขอ้ ซักถาม หรื อ สงสัยในส่ วนที่ 2 เชิญครับ
ถ้าไม่มีผมขอเชิญผูบ้ ริ หารชี้แจงในส่ วนที่ 3 ร่ างเทศบัญญัติ เรื่ อง งบประมาณรายจ่าย
ประจําปี งบประมาณ 2554 เชิญครับ

นายเกษมสั นต์ สาแม
นายกเทศมนตรี

เรี ยนท่านประธานสภา ผมขออนุญาตให้รองนายกเทศมนตรี คนที่ 1 ชี้แจงต่อ
ขอบคุณครับ
เชิญรองนายกเทศมนตรี คนที่ 1 ชี้แจง เชิญครับ

ประธานสภา

เรี ย นท่านประธานสภา สมาชิกสภา และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน สําหรับส่ วนที่
ขอให้เพื่อนสมาชิกเปิ ดหน้า 15 ประมาณการรายรับรวมทั้งหมด

นายเสรี เรืองกาญจน์

รายละเอียดงบประมาณรายรับ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2554
เทศบาลตาบลสะเตงนอก อาเภอเมือง จังหวัดยะลา
ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

85,315,600.00 บาท

แยกเป็ น

รายได้ จัดเก็บ
หมวดภาษีอากร
ภาษีโรงเรื อนและที่ดิน ประมาณการเพิม่ ขึ้นจากปี ที่ล่วงมา
ภาษีบาํ รุ งท้องที่ ประมาณการเพิ่มขึ้นจากปี ที่ล่วงมา
ภาษีป้าย ประมาณการเพิม่ ขึ้นจากปี ที่ล่วงมา
อากรการฆ่าสัตว์ ประมาณการลดลงจากปี ที่ล่วงมา
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร ประมาณการเพิ่มขึ้นจากปี ที่ล่วงมา
ค่าปรับผิดสัญญา ประมาณการเพิ่มขึ้นจากปี ที่ล่วงมา
ค่าปรับภาษีโรงเรื อนและที่ดิน ประมาณการเพิ่มขึ้นจากปี ที่ล่วงมา
ค่าปรับภาษีป้าย ประมาณการเพิ่มขึ้นจากปี ที่ล่วงมา
ค่าปรับอื่น ๆ ประมาณการลดลงจากปี ที่ล่วงมา

2,228,200.00
1,280,000.00
880,000.00
68,000.00
200.00
95,700.00
22,000.00
32,000.00
21,000.00
1,000.00
700.00

3
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ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพ ประมาณ
การเพิ่มขึ้นจากปี ที่ล่วงมา
หมวดรายได้ จากทรัพย์สิน
ค่าเช่า หรื อ บริ การสถานที่ (ห้องประชุม)
ดอกเบี้ย ประมาณการเพิ่มขึ้นจากปี ที่ล่วงมา
ค่าเช่ารถยนต์จดั เก็บขยะ ประมาณการเพิ่มขึ้นจากปี ที่ล่วงมา
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ ประมาณการลดลงจากปี ที่ล่วงมา
รายได้ ทรี่ ัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ องค์ กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนฯ ประมาณการเพิ่มขึ้นจากปี ที่ล่วงมา
ภาษีธุรกิจเฉพาะ ประมาณการเพิ่มขึ้นจากปี ที่ล่วงมา
ภาษีสุรา ประมาณการเพิ่มขึ้นจากปี ที่ล่วงมา
ภาษีสรรพสามิต ประมาณการเพิ่มขึ้นจากปี ที่ล่วงมา
ค่าภาคหลวงแร่ ประมาณการเพิ่มขึ้นจากปี ที่ล่วงมา
ค่าภาคหลวงปิ โตรเลียม ประมาณการเพิ่มขึ้นจากปี ที่ล่วงมา
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิ ทธิ บตั รและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน
ประมาณการเพิ่มขึ้นจากปี ที่ล่วงมา
ค่าธรรมเนียมสรรพสามิต ประมาณการเพิ่มขึ้นจากปี ที่ล่วงมา
รายได้ ทรี่ ัฐบาลอุดหนุนให้ องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทัว่ ไป
เงินอุดหนุนทัว่ ไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือก
ทํา ประมาณการเพิ่มขึ้นจากปี ที่ล่วงมา
รายได้ ทรี่ ัฐบาลอุดหนุนให้ องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนระบุวตั ถุประสงค์
เงินอุดหนุนระบบวัตถุประสงค์จาก กรมส่ งเสริ มการปกครองส่ วนท้องถิ่น
ประมาณการเพิ่มขึ้นจากปี ที่ล่วงมา

19,000.00
302,500.00
500.00
140,000.00
162,000.00
35,000.00
35,000.00
23,029,000.00
12,500,000.00
125,000.00
3,370,000.00
6,577,000.00
89,000.00
228,000.00
128,000.00
12,000.00
42,000,000.00
42,000,000.00
17,625,200.00
17,625,000.00

ซึ่ งเราได้รับทราบแล้วว่ารัฐบาลนายกอภิสิทธิ ได้ต้ งั งบประมาณไว้ สองล้าน
ล้านเจ็ดหมื่นกว่าล้านบาท เพิ่มจากปี ที่แล้วที่ตดั แล้ว 13 % แต่ปีนี้เพิ่มเป็ น 20 % ซึ่งใน
ส่ วนภาคกลางมีผลต่อร ายได้ ซึ่ งถือว่าเศรษฐกิจดีข้ ึน ซึ่ งรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้
ท้อง 42,000,000 กว่าบาท ผมขอชี้แจงเพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ
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ประธานสภา
นายวันอาฮาหมัด มามะ
สมาชิกสภาเขต 1

ประธานสภา
นายมัสอูเซ็ง สาและ
สมาชิกสภาเขต 2

ประธานสภา

สมาชิกท่านใดมีขอ้ สงสัย เสนอแนะ ในส่ วนที่ 3 เชิญครับ
เรี ยนท่านประธานสภา สมาชิกสภา และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ผมได้ดูผบู้ ริ หาร
ประมาณการปี 2552 และปี 2553 ยังไม่สิ้นกันยายน เหลือเดือนเศษ เราเสี ยดาย
ประชาชนชาวสะเตงนอก เรากูเ้ งินไปแล้วเราไม่ได้สร้างประโยชน์ให้กบั ประชาชน ซึ่ ง
ปี ต่อไปเราต้องจ่ายหนี้ที่ได้ต้ งั ไว้ 5 แสนกว่าบาท ผมเสี ยดายเอางบประมาณประชาชน
มา แต่ไปกูเ้ งินของธนาคารการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เพื่อจัดซื้ อที่ดินสร้าง
ตลาดสดเทศบาล ซึ่ งปี นี้เราต้องตั้งงบประมาณเพื่อจ่ายหนี้ แต่ประโยชน์ที่เราได้รับไม่
มีท้ งั สิ้ น มีอย่างเดียวที่เกิดประโยชน์คือ งานถนนคนเดินสะเตงนอกที่มีหน่ายงานทหาร
ตํารวจ ผมขอให้เพื่อนสมาชิกเปิ ดหน้า 17 ข้อ 1 ค่าชําระหนี้เงินต้น ตั้งไว้ 782,943 บาท
คําชําระดอกเบี้ย ตั้งไว้ 500,000 บาท เรากูเ้ พื่อสร้างประโยชน์เข้าเทศบาลเรา แต่เรายัง
ไม่ได้ดาํ เนินการก่อสร้างตลาดสดเทศบาลเลย
ผมดูรายละเอียดงบกลางตั้งไว้
5,798,035 บาท เพื่อชําระหนี้เงินต้น 782,943 บาท และชําระดอกเบี้ย 500,000 บาท
รวม 1,282,943 บาท เพื่อชําระหนี้เงินกูซ้ ้ื อที่ดินเพื่อสร้างตลาดสด จะเห็นได้วา่ ตลาด
สดยังไม่มีการก่อสร้าง และยังไม่สามารถเก็บเงินค่าตลาดสดได้อีกด้วย นี้เป็ นคําถาม
ของผมโดยที่ประชาชนยังไม่ได้ประโยชน์ มีครั้งเดียวคือ ถนนคนเดินที่ สท.ศรัทธา
แซ่ด่าน ขอโทษที่เอ่ยนาม จัดงานไว้ 2 ปี แล้ว ยังไม่มีรายได้เข้ามาเลยเกี่ยวกับที่ดิน
ตลาดสด โดยที่ประชาชนยังไม่ได้รับผลประโยชน์จากคณะผูบ้ ริ หาร ผมเป็ นตัวแทน
ของประชาชนแล้ว 3 ปี แล้วเทศบาลยังไม่ได้ดาํ เนินการก่อสร้างอะไรเลย การทํางาน
ของผูบ้ ริ หาร ผมว่าล้มเหลว การตั้งงบประมาณตั้ง 85, ล้านกว่าบาท ต่างจากปี 2553 ตั้ง
5 ล้านกว่าบาท ผมจะเสนอแนะให้เพื่อนสมาชิกอภิปรายที่ละประเด็น ๆ ผมจะให้
สมาชิกคนอื่นอภิปรายต่อ ขอบคุณครับ
สมาชิกท่านใดจะอภิปรายต่อ เชิญครับ
เรี ยนท่านประธานสภา สมาชิกสภา คณะผูบ้ ริ หาร และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ผม
ขอให้เพื่อนสมาชิกเปิ ดหน้า 22 ของสํานักปลัด หมวดค่าใช้สอย ข้อ 1 ประเภทรายจ่าย
เพื่อได้มาซึ่ งบริ การ ตั้งไว้ 550,000 บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าวารสาร ค่าเย็บเข้าปกหนังสื อ
ผมอยากให้คณะผูบ้ ริ หารสามารถปรับลดตามความเหมาะสมได้หรื อไม่ ขอบคุณครับ
สมาชิกท่านใดจะอภิปรายต่อ เชิญครับ
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นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์
สมาชิกสภาเขต 1

เรี ยนท่านประธานสภา สมาชิกสภา คณะผูบ้ ริ หาร และเจ้าหน้าที่ทุก
ท่าน ผมขอเสนอแนะผ่านประธานสภาว่าเราควรอภิปรายแต่ละหมวด เช่น รายจ่ายงบ
กลางตั้งไว้ 5,798,035 บาท หน้า 17,18 เราก็อภิปรายให้จบเลย ฝ่ ายผูบ้ ริ หารก็ตอบข้อ
สงสัยของสมาชิก พอมางบบุคลากรสมาชิกก็อภิปรายต่อ ฝ่ ายผูบ้ ริ หารก็ตอบได้ชดั เจน
เดือนนี้เป็ นเดือนบวช ทุกคนก็เพลี้ยแต่กาย แต่ใจไม่เพลี้ย ขอบคุณครับ
สมาชิกท่านใดจะอภิปรายงบกลางต่อ เชิญครับ

ประธานสภา
นายวันอาฮาหมัด มามะ
สมาชิกสภาเขต 1

เรี ยนท่านประธานสภา สมาชิกสภา คณะผูบ้ ริ หาร และเจ้าหน้าที่ทุก
ท่าน ขอให้สมาชิกเปิ ดหน้า 18 ข้อ 7 เงินสํารองจ่าย ตั้งไว้ 700,000 บาท เพื่อใช้จ่ายใน
การดําเนินการบางอย่างของเทศบาลตําบลสะเตงนอกที่จาํ เป็ น หรื อบรรเทาควา มเดือน
ร้อยของประชาชน ใช้จ่ายในกรณี ไม่สามารถคาคการณ์ได้ล่วงหน้า และสํารองจ่ายใน
หน่วยงานต่างๆ ในกรณี ที่งบประมาณตั้งจ่ายไว้ไม่เพียงพอ ซึ่ งเป็ นอํานาจของผูบ้ ริ หาร
ท้องถิ่นที่จะพิจารณาจัดสรรตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในแผนงานงบกลาง
ผมมองประเด็นนี้ ปี นี้ผบู ้ ริ หารตั้งเงินสํารองจ่าย ผมอยากให้ผบู ้ ริ หารชี้แจง เงินสํารอง
จ่ายปี 2552 ตั้งไว้เท่าไหร่ ปี 2553 ตั้งไว้เท่าไหร่ เพื่อจะได้ปรับลด ผมคิดว่าผูบ้ ริ หารตั้ง
ไว้สูงเกินไป ขอบคุณครับ
สมาชิกท่านใดจะอภิปรายต่อ เชิญครับ ถ้าไม่มีผมขอให้ผบู ้ ริ หารชี้แจง เชิญ

ประธานสภา
ครับ
นายเกษมสั นต์ สาแม
นายกเทศมนตรี

เรี ยนท่านประธานสภา สมาชิกสภา และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน สําหรับเพื่อน
สมาชิกสภา ได้อภิปราย ข้อ 1 เพื่อนสมาชิกนําเสนอเราได้ประมาณการไว้ที่ 61 ล้าน
กว่าบาท ไม่พอกับค่าใช้จ่ายที่จาํ เป็ นในส่ วนของงบประมาณเราก็มีความจําเป็ นต้องกู้
เงินธนาคารการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในวงเงินกู้ 20,000,000 บาท เพื่อสร้าง
อาคารตลาดสด อีกส่ วนหนึ่งไปซื้ อที่ดินในเขต 1 เพื่อจะสร้างตลาดสดอีกด้วย ซึ่งจริ ง
ๆ แล้ว เงินที่เรากูเ้ รายังไม่ได้นาํ ออกมาจากธนาคาร เราทําสัญญาก่อสร้างอาคารใน
ปี งบประมาณ 2553 แต่เราทําสัญญากูเ้ งินในปี งบประมาณ 2554 ก็เดือนตุลาคมที่จะถึง
นี้ ผมก็ฝากให้เพื่อนสมาชิกสภาที่เป็ นตัวแทนของพี่นอ้ งประชาชนชาวตําบลสะเตง
นอกได้เข้าใจ ซึ่งเราจะสร้างตลาดสดเขต 2 พื้นที่ หมู่ที่ 4 และเขต 1 พื้นที่ หมู่ 2
หรื อไม่ก็หมู่ 11 ผมได้คุยกับฝ่ ายสิ นเชื่อ ธนาคารการเกษตรและสหกรณ์การเกษ ตรเงิน
ที่เรากูถ้ า้ เราไม่ ได้นาํ ออกมาใช้เขาก็จะไม่ได้คิดดอกเบี้ย อาคารเรากําลังทําสัญญา
ผูร้ ับเหมารบปากว่าสิ้ นปี งบประมาณ 2553 นายกเริ่ มรับอาคารตลาดสดได้เลย เพราะ
ผูร้ ับเหมาจะดําเนินการทันที ผมขอชี้แจงว่าอาคารสํานักงานเทศบาลที่เราเห็นอยูก่ ็เป็ น
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ผูร้ ับเหมาคนเดียวกัน ในส่ วนนี้จะสร้างความมัน่ ใจให้กบั ทุกคน ผมขอประชาสัมพันธ์
ว่าสิ้ นเดือนธันวาคม 2553 เตรี ยมขึ้นอาคารใหม่ได้เลย หลังจากนั้นผูร้ ับเหมาก็จะสร้าง
อาคารตลาดสดเทศบาลทันที เรากูม้ า 20 ล้านบาท ระยะเวลาชําระหนี้ 20 ปี เงินเพิ่มแค่
5 ล้านกว่าบาท เราเกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณ แผ่นดิน เกิดมาเพื่อสร้างประโยชน์แก่
ประชาชน ผมทําอะไร ก็ขอมติที่ประชุมสภาเห็นว่าอย่างไร ไม่ใช่เสร็ จที่ผบู ้ ริ หารคน
เดียว ผมดูเสี ยงข้างมากเห็นด้วยหรื อไม่ อย่างน้อยก็ตอ้ งผ่านผูว้ า่ ราชการจังหวัดอีกคน
ผมอยากให้เพื่อนสมาชิกสภาทราบว่า ณ เวลานี้ เรายังไม่ได้เบิกเงินที่ เรากูจ้ ากธนาคาร
อีก ฝากสมาชิกสภาประชาสัมพันธ์ดว้ ยครับ ผมขออนุญาตให้รองนายกเทศมนตรี คนที่
1 ชี้แจงต่อครับท่านประธาน ขอบคุณครับ
ประธานสภา
นายเสรี เรืองกาญจน์
รองนายกเทศมนตรีคนที่ 1

ประธานสภาฯ
นายวันอาฮาหมัด มามะ
สมาชิกสภาเขต 1

เชิญรองนายกเทศมนตรี คนที่ 1 ชี้แจง เชิญครับ
เรี ยนท่านประธานสภา สมาชิกสภา และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน สําหรับในส่ วนงบ
กลาง เรื่ องการชําระหนี้ และดอกเบี้ยเงินกู้ ท่านนายกก็ได้ช้ ีแจงไปแล้ว ผมขอชี้แจงให้
ทราบว่าเงินกู้ 20 ล้านบาท เราไม่ได้กเู้ พื่อซื้ อที่ดิน แต่เรากูเ้ พื่อสร้างอาคารตลาดสด หมู่
ที่ 4 แต่สาํ หรับเขต 1 เรากูเ้ พื่อซื้ อที่ดินอย่างเดียว ยังไม่ได้รวมตัวอาคารตลาดสด ผมขอ
ชี้แจงให้เพื่อนสมาชิกสภาเข้าใจเกี่ยวกับการกูเ้ งินเป็ นเรื่ องธรรมดารับเงินเขามา ก็ตอ้ ง
จ่ายดอกเบี้ยและเงินต้น ซึ่ งเป็ นธรรมเนียมปฏิบตั ิกนั มา
ส่ วนที่ 2 เงินสํารองจ่ายปี ที่แล้ว เราตั้งไว้ 760,000 บาท ปี นี้เราตั้งไว้ 700,000
บาท เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายบางอย่างเป็ นอํานาจของผูบ้ ริ หารมีหลายกิจกรรมที่เราต้อง
ดําเนินการ ผมขอชี้แจงว่าเงินสํารองจ่ายลดลง 60,000 บาท ผมขอชี้แจงเพียงเท่านี้
ขอบคุณครับ
เรื่ องพิจารณาร่ างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2554 ลําดับต่อไป
เพื่อพิจารณาสํานักปลัด หน้า 19 – 33 ขอเชิญสมาชิกอภิปราย เชิญครับ
เรี ยนท่านประธานสภา สมาชิกสภา คณะผูบ้ ริ หาร และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน หน้า
25 ค่าใช้จ่ายโครงการทุนกรศึกษาสําหรับเด็กด้อยโอกาส ตั้งไว้ 30,000 บาท ผมอยาก
ให้ผบู้ ริ หารปรับงบประมาณจาก ปี 2554 เพื่อปรับลดจาก 85, ล้านกว่าบาท ปี 2552 32
ล้านบาท ปี 2553 35 ล้านบาท ปี 2554 ตั้งไว้สูงเกินไป ผมจะให้ปรับลด และประเภท
รายจ่ายเพื่อบํารุ งรักษาหรื อซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้ 100,000 บาท ปี 2552,2553 ตั้งไว้
เท่าไหร่ นายกบอกว่าจะบริ หารงบประมาณตามหลักธรรมาภิบา ล ผมดูแล้วตั้งไว้สูง
เกินไป ผมอยากให้ปรับลดลง ซึ่ งงบประมาณไทยเข้มแข็งรัฐบาลก็เอามาจากพวกเรานี้
อย่าหวังว่าจะรอเงินอุดหนุน
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ประเภทดับเพลิง ตั้งไว้ 100,000 บาท ตั้งสู งเกินไป ผมอยากให้ผบู ้ ริ หารคิดว่า
เราจะลดลงอย่างไรบ้าง ครุ ภณั ฑ์ ตั้งไว้ 334,600 บาท สํานักปลัด ซื้ อคอมพิวเตอร์ อีก
แล้ว ตั้งแต่ผมมาเป็ นสมาชิก 3 ปี คอมพิวเตอร์ ซ้ื อทุกปี ถ้ามีงบประมาณมากทําไมไม่
ซื้ อคนละเครื่ อง ผมอยากให้ผบู ้ ริ หารไปทําใหม่ ปรับปรุ งใหม่ เรื่ องเครื่ องตัดหญ้า
สํานักปลัดซื้ อมา 2 เครื่ อง จะไปตัดตรงไหน กองช่างก็ซ้ื อ 3 เครื่ อง สํานักปลัดซื้ อ
เครื่ องละ 19,000 บาท กองช่าง 11,000 บาท ผมอยากให้ดูความเหมาะสมด้วย รายการ
อะไรที่ซ้ าํ ซ้อนก็ตดั บาง ผมว่ารายการจุกจิกๆ น่าจะประหยัดบ้าง เอางบนี้ไปพัฒนา ทุก
กองมีความสําคัญ ผมไม่ได้มาโต้เถียงเพื่อจะได้ชนะ ผมต้องการปรับลด แก้ไข
งบประมาณในร่ างเทศบัญญัติงบประมาณฉบับนี้ใหม่ เ พราะมันสู งเกินไป ตั้ง 85 ล้าน
กว่าบาท รัฐบาลกลางตั้งเท่าไหร่ เราก็ตอ้ งดูตน้ ทุนของเรามีเท่าไหร่ อย่าประมาณการ
ไว้สูงเกินไป ถ้าเงินอุดหนุนมาใหม่ นายกก็สามารถเปิ ดการประชุมสภาใหม่ก็ได้
สมมุติต้ งั ไว้ 70 ล้านบาท ลดไป 15 ล้านบาท ถ้างบประมาณ มาใหม่ก็ขอเปิ ดการ
ประชุมสภ าได้ เปิ ดวิสามัญก็ได้ แต่ถา้ เราตั้งไว้ 85 ล้านกว่าบาท แล้วไม่ได้ตาม
เป้ าหมาย โครงการเสี ยไหม เครื่ องตัดหญ้าสํานักปลัดก็ยมื กองช่างก็ได้ เพื่อจะประหยัด
งบประมาณ ขอบคุณครับ
ประธานสภา
นายอับดุลวาหะ ตาเละ
สมาชิกสภาเขต 1

ประธานสภา
นายวันอาฮาหมัด มามะ
สมาชิกสภาเขต 1

สมาชิกสภาท่านใดจะอภิปราย เชิญครับ
เรี ยนท่านประธานสภา สมาชิกสภา คณะผูบ้ ริ หาร และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน หน้า
33 ค่าที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง ตั้งไว้ 3,300,000 บาท ค่าจัดซื้ อที่ดินเพื่อก่อสร้างโรงจอด
รถยนต์ ตั้งไว้ 2,500,000 บาท ผมได้ดูในแผนพัฒนาสามปี หน้า 73 ตั้งไว้ ปี 2554
2,800,000 บาท ซึ่ งดูแล้วตัวเลขไม่ ตรงกัน ผมได้อ่านวัตถุประสงค์ระบุวา่ ประชาชน
ได้รับความสะดวกในการติดต่อราชการ แต่วา่ ในร่ างก็ไม่มีกาํ หนดว่าจัดซื้ อที่ไหน เขต
1 หรื อ เขต 2 ฝากประธานสภาให้ผบู ้ ริ หารชี้แจงด้วยครับ ขอบคุณครับ
สมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายต่อ เชิญครับ
เรี ยนท่านประธานสภา สมาชิกสภา คณะผูบ้ ริ หาร และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ผม
ขอเสริ มจากเพื่อนสมาชิกอับดุลวาหะ ตาเละ ครับ ค่าจัดซื้ อที่ดินเพื่อสร้างโรงจอดรถ
ตั้งไว้ 2,500,000 บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดซื้ อที่ดินเพื่อสร้างโรงจอดรถยนต์ เนื้อที่ไม่ต่าํ
กว่า 2 ไร่ จัดซื้ อตามราคาท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในแผนพัฒนา
สามปี นี้ไม่ตรงแล้ว เขาต้องระบุในระเบียบด้วยว่าต้องกําหนดโซนว่าที่ดินอยูใ่ นเขต
ไหน เพื่อบรรจุในร่ างเทศบัญญัติ ถ้าไม่กาํ หนดจะซื้ อที่ไหน อีกเรื่ องค่าจัดซื้ อที่ดิน
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ประธานสภาฯ
นายเสรี เรืองกาญจน์
รองนายกเทศมนตรีคนที่ 1

ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ตั้งไว้ 600,000 บาท เนื้อที่ไม่ต่าํ กว่า 10X20 เมตร จัดซื้ อ
ตามราคาท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏแผนงานบริ หารงานทัว่ ไป งาน
บริ หารทัว่ ไป ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (2554 – 2556) เพิ่มเติมฉบับที่ 1 หน้าที่ 17
ข้อ 1 แล้วผูบ้ ริ หารจะไปซื้ อที่ไหน ถ้ากําหนดในร่ างเทศบัญญัติไม่ชดั เจนอย่างนี้ เรา
ต้องกําหนดโซนให้ชดั เจน เพื่อให้คุม้ กับการเสี ยภาษีของประชาชน ผมอยากให้ปรับ
ลดบ้าง เพื่อประโยชน์ของข้าราชการเพื่อการบริ หารราชการที่ดี ตามที่นายกกล่าวทุก
วัน ขอบคุณครับ
เรี ยนเชิญฝ่ ายบริ หารชี้แจง เชิญครับ
ขอขอบคุณท่านประธานสภาที่ให้ผบู ้ ริ หารชี้แจง ขออนุญาตให้สมาชิกเปิ ด
หน้า 22 ก่อนครับ ค่าใช้สอย ข้อ 1 ประเภทรายจ่ายเพื่อได้มาซึ่ งบริ การ ปี ที่แล้วตั้งไว้
350,000 บาท แต่ปีนี้เราตั้งไว้ 550,000 บาท รายละเอียดก็ได้ช้ ีแจงว่าเ พื่อจ่ายเป็ นค่า
วารสาร ค่าเย็บเข้าปกหนังสื อ ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนต่าง ๆ ซึ่ งปี นี้เราก็ตอ้ งจ่าย
ค่าทําบัตรประชาชน ค่าเอกสารทางทะเบียนราษฎร ค่าทําปฏิทิน ค่าวารสาร ก็อยูใ่ น
หมวดค่าบริ การ 550,000 บาท
ส่ วนที่ 2 หน้า 25 ค่าใช้จา่ ยโครงการทุนการศึกษาสําหรับเด็กด้อย โอกาส ตั้ง
ไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายโครงการทุนการศึกษาสําหรับเด็กด้อยโอกาสใน
พื้นที่ตาํ บลสะเตงนอกเพื่อรับทุนของเทศบาลตําบลสะเตงนอก
ต่อไปเป็ นหมวดค่าวัสดุดบั เพลิง หน้า 27 ข้อ 11 ประเภทวัสดุดบั เพลิง ตั้งไว้
150,000 บาท ด้วยสถานการณ์ปีที่แล้วได้เกิดไฟ ไหม้ในพื้นที่สะเตงนอกและพื้นที่
ใกล้เคียง แต่เราประสบปั ญหาในทางป้ องกัน คือ เสื้ อ วัสดุในการป้ องกัน ซึ่ งเสี่ ยง
อันตรายในการปฏิบตั ิหน้าที่ ทําให้ปีนี้เราต้องตั้งงบประมาณให้เพิ่มขึ้นจากปี ที่แล้ว ปี ที่
แล้วตั้งไว้ 50,000 บาท ปี นี้เราตั้งไว้ 150,000 บาท ถ้าสมาชิกปรับลด เราผูบ้ ริ หารก็ยนิ ดี
ปรับลด ส่ วนค่าจัดซื้ อที่ดินผมขออนุญาตประธานสภาให้ ท่านนายกอธิ บาย ต่อครับ
ขอบคุณครับ

ประธานสภา
นายเกษมสั นต์ สาแม
นายกเทศมนตรี

เชิญท่านนายกเทศมนตรี ช้ ีแจงเรื่ องการจัดซื้ อที่ดิน เชิญครับ
เรี ยนท่านประธานสภา สมาชิกสภา และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ตามที่เพื่อนสมาชิก
ได้ให้ผมชี้แจงเรื่ องการจัดซื้ อที่ดินเพื่อก่อสร้างโรงจอดรถยนต์และค่าจัดซื้ อที่ดิน
ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ข้อ 1 ค่าจัดซื้ อที่ดินเพื่อก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ ตั้งไว้
2,500,000 บาท จริ ง ๆ แล้วที่ดินตรงนี้ผมอยากจะซื้ อในปี งบประมาณ 2553 แต่
เนื่องจากงบประมาณของเราไม่เพียงพอทําให้เราสามารถซื้ อได้แค่1 ไร่ เพื่อสร้าง
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อาคารศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก ปี นี้ 2554 เราได้ต้ งั งบประมาณเพื่อจัดซื้ อที่ดินเพื่อสร้างโรง
จอดรถยนต์ ตั้งไว้ 2,500,000 บาท ซึ่ งเป็ นราคาที่เจ้าของตั้งไว้ ที่ดินนี้เราใช้ประโยชน์
แล้วอยูต่ รงข้ามสํานักงานเทศบาลตําบลสะเตงนอก
นายวันอาฮาหมัด มามะ
สมาชิกสภาเขต 1

เรี ยนท่านประธานสภาผมขอประท้วงตามที่นายกพูดในที่ประชุมสภาแห่งนี้วา่
นายกซื้ อแล้ว แสดงว่านายกไปตกลงราคากับเจ้าของที่ดินล่วงหน้าแล้ว นายกกําลังลาม
โซ่ขาตัวเอง ผมกลัวนายกจะเข้าตาราง ขอบคุณครับ

นายเกษมสั นต์ สาแม
นายกเทศมนตรี

ผมกําลังชี้แจงว่าจริ งๆ แล้วเจ้าของเขาต้องการขาย 3 ไร่ แต่งบประมาณเราไม่
เพียงพอ ผมก็สามารถซื้ อได้แค่ 1 ไร่ ก่อน ส่ วนที่เหลืออยูท่ ี่เจ้าของว่าจะขายเท่าไหร่
ผมเองยังไม่รู้วา่ เจ้าของคิดราคาเท่าไหร่ แต่ผมประมาณการไว้วา่ 2,500,000 บาท ถ้า
ราคาไม่ถึงเงินที่เหลือก็จะตกเป็ นเงินสะสมไป ซึ่ งที่ดินที่จะซื้ อเป็ นที่จอดรถยนต์ก็อยู่
ในเขต 2

นายวันอาฮาหมัด มามะ
สมาชิกสภาเขต 1

เรี ยนท่านประธาน ผมอยากให้นายกชี้แจงหน่อยว่านายกซื้ อที่ดิน แล้วนายก
เอาเงินมาจากไหน ช่วยชี้แจงด้วย ขอบคุณครับ

นายเกษมสั นต์ สาแม
นายกเทศมนตรี

ทุกคนก็รู้อยูแ่ ล้วว่าเราซื้ อที่ดินเพื่อสร้างศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก จํานวน 1 ไร่ เรา
จ่ายขาดเงินสะสม ยังมีที่ดินที่เราต้องการซื้ อเพิ่มอีก 2 ไร่

นายวันอาฮาหมัด มามะ
สมาชิกสภาเขต 1

สมาชิกสภาต้องการถามผูบ้ ริ หารว่าทําไมที่ดินที่จะซื้ อไม่ระบุโซนไม่
ระบุเขตแล้วทําไมนายกไม่ช้ ีแจงในร่ างเทศบัญญัติ นี้เป็ นข้อผิดพลาดของเทศบาล ผม
ต้องการปรับลดให้มากกว่านี้ ช่วยตอบให้สมาชิกทราบด้วย ขอบคุณครับ

ประธานสภา

ผมขอให้ผบู ้ ริ หารชี้แจงด้วยว่าที่ดินที่จะซื้ ออยูใ่ นเขตไหน เชิญครับ

นายเกษมสั นต์ สาแม
นายกเทศมนตรี

ผมขอชี้แจงวาที่ดินที่จะซื้ ออยูใ่ นเขต 2 ตรงข้ามสํานักงานเทศบาลตําบลสะเตง
นอก ส่ วนที่ไม่ได้ระบุในร่ างเทศบัญญัติผมจะให้เจ้าหน้าที่แก้ไขต่อไป ผมขออนุญาต
ประธานสภาให้รอง 2 ชี้แจงในส่ วนค่าจัดซื้ อที่ดินเพื่อก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์
ขอบคุณครับ

นายสะอารี แวสแลแม
รองนายกเทศมนตรีคนที่ 2

เรี ยนท่านประธาน สมาชิกสภา และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ผมขอชี้แจงแทนนายก
ในส่ วนค่าจัดซื้ อที่ดินเพื่อก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ตั้งไว้ 600,000 บาท โดยเป็ น
ที่ดิน หมู่ที่ 1 หรื อ เขต 1 ซึ่ งเป็ นความต้องการของประชาชนในพื้นที่ตาํ บลสะเ ตงนอก
ขอบคุณครับ
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ประธานสภา
นายวันอาฮาหมัด มามะ
สมาชิกสภาเขต 1

ประธานสภา

เชิญนายวันอาฮาหมัด มามะ สมาชิกสภาเขต 1 เชิญครับ
เรี ยนท่านประธานสภา ผมเข้าใจตามที่รอง 2 ชี้แจง แต่ผมต้องการให้คณะ
ผูบ้ ริ หารกลับไปแก้ไขไหม เพราะร่ างเทศบัญญัติน้ ียงั ไม่ถูกต้อง ต้องไปปรับล ดอีก
เยอะ วันนี้ผมว่าเรื่ องงบประมาณเราน่าจะเลื่อนการประชุมก่อนเพราะต้องไปแก้ไข
ก่อน วันนี้ไม่จบ แก้ไขเสร็ จเรี ยบร้อยเมื่อไหร่ ให้ผบู ้ ริ หารเสนอญัญตั ิเข้าที่ประชุมสภา
ใหม่ ผูบ้ ริ หารรู ้วา่ จะซื้ อที่ดินตรงไหน แต่ในเอกสารประกอบกลับไม่ได้ระบุ ผมขอ
เสนอประธานให้เลื่อนการพิจารณาร่ างเทศบัญญัติใหม่ ขอบคุณครับ
เชิญนายศรัทธา แซ่ด่าน สมาชิกสภาเขต 2 เชิญครับ

นายศรัทธา แซ่ ด่าน
สมาชิกสภาเขต 2

เรี ยนท่านประธานสภา ผมขอเสนอว่าเราประชุมกันมานานแล้ว เราน่าจะ
ปรองดองกัน อย่างน้อยถ้าจะเลื่อนการเสนอร่ างเทศบัญญัติฉบับนี้ ผม คิดว่าเราน่าจะ
ตรวจสอบเป็ นกอง ๆ ดีกว่า ว่ากองไหนจะต้องแก้ไขตรงไหน ถ้าที่ประชุมแห่งนี้ไม่
ตรวจสอบ มาประชุมใหม่ หรื อ เสนอเข้ามาใหม่ เดี่ยวก็ตอ้ งมาแก้ไขอีก เราน่าจะหา
ข้อผิดพลาดทั้งหมดแล้วเสนอใหม่ ขอบคุณครับ

นายวันอาฮาหมัด มามะ
สมาชิกสภาเขต 1

เรี ยนท่านประธานสภา คณะผูบ้ ริ หาร และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ผมขอเสนอต่อที่
ประชุมแห่งนี้ให้มีการเสนอชื่อ และแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาร่ างเทศบัญญัติ
ประมาณ 3 – 5 ท่าน จะดีกว่า เพื่อจะได้พิจารณา และตรวจสอบแก้ไขข้อผิดพลาด
ต่อไป ขอบคุณครับ

ประธานสภา

เมื่อสมาชิกเขต 1 เสนอมา และสมาชิ กทุกท่านก็เห็น ด้วย ประธานจะประชุม
สมาชิกเพื่อคัดเลือกคณะกรรมการพิ จารณาร่ างเทศบัญญัติในตอนบ่าย ประธานขอพัก
การประชุมก่อน แล้วนัดประชุมกันเวลา 15.00 น. เป็ นต้นไป
...................พักการประชุ ม.......................

เริ่มประชุ ม
ประธานสภา

เวลา 15.00 น.
เมื่อที่ประชุมเห็นชอบให้เลือกคณะกรรมการแปรญัตติ ในวาระที่ 1ขั้นรับ
หลักการ ผมจะให้เลขานุการสภาฯ ดําเนินการต่อไปครับ ขอเรี ยนเชิญครับ
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นายอนุชิต กิตติพฒ
ุ ิพงศ์
เลขานุการสภา

ครับขอบคุณท่านประธานสภาฯ การแต่งตั้งคณะกรรมการ พิจารณาก่อนรับ
หลักการ ร่ างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปี งบประมาณ พ
.ศ. 2554
เห็นชอบทั้งหมด 3 ท่าน เรี ยน ที่ประชุมให้ทราบว่า เทศบาลตําบลสะเตงนอก มี 2
เขต ไม่ทราบว่าจะคัดเลือกคณะกรรมการ 3 ท่านนี้ ลักษณะไหน อยากถามความเห็น
จากสมาชิกสภา ถ้าสมาชิกสภาไม่มีความเห็น ผมจะให้ที่ประชุมนําเสนอ ถ้าไม่มีผู ้ใด
เสนอ ผมจะดําเนินการ ขอให้ที่ประชุมเสนอชื่อ และขอผูร้ ับรองด้วยครับ

นายวันอาฮาหมัด มามะ
สมาชิกสภาเขต1

ผมขอเสนอ นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯเขต 1
ขอบคุณครับ

มติทปี่ ระชุ มรับรอง

รับรอง 9 เสี ยง

นายอนุชิต กิตติพุฒิพงศ์
เลขานุการสภา

เชิญท่านสมาชิกสภา เสนอคนต่อไป เชิญครับ

นายชานาน ทวีรัตน์
สมาชิกสภา เขต 2

ผมขอเสนอ นายถาวร นวลปาน สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 ขอบคุณครับ

มติทปี่ ระชุ มรับรอง

รับรอง 9 เสี ยง

นายอนุชิต กิตติพุฒิพงศ์
เลขานุการสภา

เชิญท่านสมาชิกสภา เสนอคนต่อไปครับ

นายวันอาฮาหมัด มามะ
สมาชิกสภา เขต 1

ผมขอเสนอนายอับดุลวาหะ ตาเละ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 ขอบคุณครับ

มติทปี่ ระชุ มรับรอง

รับรอง 4 เสี ยง

นายอนุชิต กิตติพุฒพงศ์
เลขานุการสภา

ครับผูร้ ับรองถูกต้องครับ ไม่ทราบว่าท่านใดจะเสนออี กครับ ขอเชิญครับ

นายมะสดี หะยียะปาร์
สมาชิกสภา เขต 1

ผมขอเสนอนายอดุลย์ แวโวะ สมาชิกสภาฯ เขต 2 ขอบคุณครับ

มติทปี่ ระชุ ม

ผูร้ ับรอง 3 เสี ยง
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นายอนุชิต กิตติพุฒิพงศ์
เลขานุการสภา

ครับผูร้ ับรองถูกต้องครับ ไม่ทราบว่ามีใครจะนําเสนออีกครับ

นายมะยูโซ๊ ะ โต๊ ะแว
สมาชิกสภาเขต 1

ผมขอเสนอ นายมะสดี หะยียะปาร์ สมาชิกสภาฯ เขต 1ขอบคุณครับ

มติทปี่ ระชุ ม

รับรอง 4 เสี ยง

นายอนุชติ กิตติพุฒิพงศ์
เลขานุการสภา

ไม่ทราบว่ามีสมาชิกท่านใดจะนําเสนอท่านอื่นอีกครับ เชิญครับ

นายวันอาฮาหมัด มามะ
สมาชิกสภาเขต 1

ผมขอเสนอ นายมะยูโซ๊ะ โต๊ะแว สมาชิกสภาฯ เขต 1 ขอบคุณครับ

มติทปี่ ระชุ ม

รับรอง 4 เสี ยง

นายอนุชิต กิตติพุฒิพงศ์

ครับผูร้ ับรองถูกต้องครับ ไม่ทราบว่ามีใครจะนําเสนออีกครับครับ เมื่อที่
ประชุมมีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการ 3 ท่าน แต่ที่ประชุมได้เสนอชื่อ 6 ท่านเกินกว่า
ที่ประชุมมีมติในการแต่งตั้งคณะกรรมการ 3 ท่านครับ เพราะฉะนั้นผมขอให้ที่
ประชุมคัดเลือกให้เหลือ 3 ท่านโดยวิธีลงคะแนน ด้วยการเขียน ชื่อ หรื อ ยกมือ ขอ
นําเรี ยนที่ประชุมเสนอว่าจะใช้วธิ ี แบบไหน ขอเรี ยนครับ

นายวันอาฮาหมัด มามะ
สมาชิกสภาเขต 1

ครับ ผมขอเสนอให้ยกมือ ครับ ขอบคุณครับ

นายอนุชิต กิตติพุฒิพงศ์
เลขานุการสภา

ไม่ทราบว่าท่านสมาชิกจะเสนอวิธีอื่นอีกไหมครับ เชิญครับ

นายอับดุลอาซิ หะยิปิยวงศ์
สมาชิกสภาเขต 1

ขออนุญาตครับ ถ้าให้เรี ยกชื่อ ผมขอให้เรี ยกจากคนที่ 6 ก่อนครับ

นายวันอาฮาหมัด มามะ
สมาชิกสภาเขต 1

เรี ยนท่านประธาน ต้องเรี ยกตามลําดับชื่อที่เสนอมาก่อนครับ

นายอนุชิต กิตติพุฒิพงศ์
เลขานุการสภา

ผมขอมติที่ประชุม ถ้าสมาชิกเห็นด้วยให้เลือกโดยวิธียกมือครับ ขอให้ยกมือ
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มติทปี่ ระชุ ม

มติ 8 เสี ยง เป็ นเอกฉันท์ เห็นด้วยให้คดั เลือกโดยวิธียกมือ

นายอนุชิต กิตติพุฒิพงศ์
เลขานุการสภา

ขอตกลงที่ประชุมก่อนครับ สําหรับ
3 ท่าน ที่มีเสี ยงข้างมากจะต้อง
เป็ นคณะกรรมการฯ ผมจะเรี ยกชื่อตามหมายเลข ขอให้ท่านสมาชิกสภา ยกมือ

มติทปี่ ระชุ ม

1. นายอับดุลอาซิ ซ หะยีปิ ยวงศ์ สมาชิกสภา เขต 1 สมาชิกสภาท่านใด
เห็นด้วยโปรดยกมือครับ
เห็นด้วย 9 เสี ยง

มติทปี่ ระชุ ม

2. นายถาวร นวลปาน สมาชิกสภาเขต 2 สมาชิกสภาท่านใดเห็นด้วยโปรด
ยกมือครับ
เห็นด้วย 4 เสี ยง

มติทปี่ ระชุ ม

3. นายอดุลย์ แวโวะ สมาชิกสภาเขต 2 สมาชิกสภาท่านใดเห็นด้วยโปรด
ยกมือครับ
เห็นด้วย 6 เสี ยง

มติทปี่ ระชุ ม

4. นายอับดุลวาหะ ตาเละ สมาชิกสภาเขต 1 สมาชิกสภาท่านใดเห็นด้วย
โปรดยกมือครับ
เห็นด้วย 5 เสี ยง

มติทปี่ ระชุ ม

5. นายมะสดี หะยียะปาร์ สมาชิกสภาเขต 1 สมาชิกสภาท่านใดเห็นด้วย
โปรดยกมือครับ
เห็นด้วย 5 เสี ยง

มติทปี่ ระชุ ม

6. นายมะยูโซ๊ะ โต๊ะแว สมาชิกสภาเขต 1 สมาชิกสภาท่านใดเห็นด้วยโปรด
ยกมือครับ
เห็นด้วย 4 เสี ยง

นายอนุชิต กิตติพุฒิพงศ์
เลขานุการสภา

ขอบคุณสมาชิกทุกท่านมากครับ ครับขอให้ผชู ้ ่วยเลขาสภาบอกคะแนนเสี ยง
ที่สมาชิกแต่ละท่านได้รับการเสนอ เชิญครับ
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นางสาวต่ วนมารีนี เด่ นอุดม
เจ้ าพนักงานธุรการ

เรี ยนท่านประธานสภา คณะผูบ้ ริ หาร ท่านสมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่ วน
ทุกส่ วนราชการ และผูเ้ ข้าร่ วมประชุมทุกท่าน ดิฉนั นางสาวต่วนมารี นี เด่นอุดม
ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุ รการ ขออ่านรายชื่อบุคคลที่ถูกเสนอชื่อ และเสี ยงที่ได้ มีดงั นี้
1.นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์
เสี ยงที่ได้ 9
เสี ยง
2.นายถาวร นวลปาน
เสี ยงที่ได้ 4
เสี ยง
3.นายอดุลย์
แวโวะ
เสี ยงที่ได้
6
เสี ยง
4. นายอับดุลวาหะ
ตาเละ
เสี ยงที่ได้ 5
เสี ยง
5.นายมะสดี
หะยียะปาร์
เสี ยงที่ได้ 5
เสี ยง
6.นายมะยูโซ๊ะ
โต๊ะแว
เสี ยงที่ได้ 4
เสี ยง

นางสาวต่ วนมารีนี เด่ นอุดม
เจ้ าพนักงานธุรการ
นายอนุชิต กิตติพุฒิพงศ์
เลขานุการสภา

สมาชิกสภาฯ เขต 1
สมาชิกสภาฯ เขต 2
สมาชิกสภาฯ เขต 2
สมาชิกสภาฯ เขต 1
สมาชิกสภาฯ เขต 1
สมาชิกสภาฯ เขต 1

ดิฉนั ได้สรุ ปคะแนนที่สมาชิกได้รับแต่ละท่านเพียงเท่านี้ค่ะ ขอบคุณค่ะ
ขอบคุณท่านผูช้ ่วยเลขาสภา สําหรับสมาชิกท่านอับดุลอาซิ ซ หะยีปิยวงศ์
สมาชิกสภาฯ เขต 1 ได้ 9 เสี ยง ท่านมาอันดับ 1 ครับ
ท่านอดุลย์ แวโวะ สมาชิกสภาฯ เขต 2 ได้ 6 เสี ยง ท่านมาอันดับ 2 ครับ
ท่านอับดุลวาหะ ตาเละ สมาชิกสภาฯ เขต 1 และท่านมะสดี หะยียะปาร์
สมาชิกสภาฯ เขต 1 ทั้งสองท่านได้คะแนนเท่ากัน คือ 5 เสี ยง เหลือสองท่านที่เท่ากัน
ที่ประชุมจะต้องยกมือเพื่อคัดเลือกให้เหลือหนึ่งท่าน ขอเชิญครับ

นายอับดุลวาหะ ตาเละ
สมาชิกสภาเขต 1

เรี ยนท่านประธานสภา ผมนายอับดุลวาหะ ตาเละ สมาชิกสภาฯ เขต 1 ผม
ขอถอนตัวครับ ขอบคุณครับ
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นายอนุชิต กิตติพุฒิพงศ์
เลขานุการสภา

ครับ เมื่อสมาชิกนายอับดุลวาหะ ตาเละ ถอนตัวจากการเสนอชื่อ นายมะสดี
หะยียะปาร์ สมาชิกสภาเขต 1 ก็ได้รับการเสนอชื่อเป็ นคณะกรรมการตามที่ ประชุมได้
ลงคะแนนทั้ง 3 ท่าน ครบเรี ยบร้อย ซึ่งเป็ น คณะกรรมการพิจารณาก่อนรับหลักการ
ผมก็ขอทําหน้าที่เพียงแค่น้ ีก่อน ขอบคุณครับ

ประธานสภา

เมื่อที่ประชุมได้คดั เลือกคณะกรรมการพิจารณาก่อนรับหลักการร่ างเทศ
บัญญัติได้แล้วตัวแทนสมาชิก 3 ท่าน ซึ่งมีดงั นี้
1. นายอับดุลซิซ หะยียะปาร์
สมาชิกสภาฯ เขต 1
2. นายอดุลย์
แวโวะ
สมาชิกสภาฯ เขต 2
3. นายมะสดี
หะยียะปาร์
สมาชิกสภาฯ เขต 1
ผมขอเชิญเลขานุการสภา ช่วยชี้แจงหลักการหรื อหน้าที่ที่คณะกรรมการ
พิจารณาก่อนรับหลักการ ขอเรี ยนเชิญครับ

นายอนุชิต กิตติพุฒิพงศ์
เลขานุการสภา

ผมอยาก ทราบว่า คณะกรรมการฯ มีระยะเวลาพิจารณาร่ างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปี งบประมาณ 2554 จะใช้เวลาพิจารณากี่วนั และจะ
นําเสนอต่อที่ประชุมสภาวันที่เท่าไร ผมขอให้คณะกรรมการกําหนดวันที่ที่จะลงมติ
รับหลักการวันที่เท่าไร ครับขอเรี ยนเชิญคณะกรรมการฯ เสนอวันครับ

นายมะสดี หะยียะปาร์
สมาชิกสภาเขต 1

เรี ยนท่านประธานสภาฯ คณะผูบ้ ริ หาร สมาชิกสภาผูท้ รงเกียรติ ทุกท่าน ผม
นายมะสดี หะยียะปาร์ สมาชิกสภาฯ เขต 1 ซึ่งผมเป็ น 1ในคณะกรรมการพิจารณา
ก่อนรับหลักการ ผมขอกําหนด วันที่ 6 กันยายน 2553 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง
ประชุมสภาเทศบาลตําบลสะเตงนอก ขอบคุณครับ

ประธานสภา

ระเบียบวาระที่ 3 ขอเลื่อนการประชุมพิจารณา ร่ างเทศบัญญัติ เรื่ อง
งบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ .ศ. 2554 เป็ นวันที่ 6 กันยายน 2553
เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตําบล สะเตงนอก ในขั้นรับหลักการ
ประธานขอให้สมาชิกทุ กท่านแต่งกายชุดสุ ภาพ สมาชิกท่านใดมีขอ้ สงสัย หรื อจะ
อภิปรายในระเบียบวาระที่ 3 เพิ่มเติมหรื อไม่ ถ้าไม่มีประธานจะดําเนินการต่อไปใน
ระเบียบวาระที่ 4
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ระเบียบวาระที่ 4
ประธานสภา
นายกเทศมนตรี

พิจารณาการโอนงบประมาณรายจ่ ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2553
ครับขอให้ผบู ้ ริ หารชี้ แจง ขอเรี ยนเชิญครับ
เรี ยนท่านประธานสภาฯ เพื่อนสมาชิกสภาทรงเกียรติทุกท่าน การพิจารณา
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2553 รายละเอียดการโอน
งบประมาณ ที่ได้แจกให้สมาชิกสภาฯ ได้พิจารณาก่อนการประชุมแล้วนั้น ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้
1. หน่ วยงาน ของกองสาธารณสุ ข

นายกเทศมนตรี

1. เรื่องเดิม
ตามเทศบัญญัติรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2553 ของกองสาธารณสุ ข
ได้ต้ งั งบประมาณรายจ่ายไว้ดงั นี้
1.1 หมวด
ค่าครุ ภณั ฑ์
ประเภท
ค่าบํารุ งรักษาและปรับปรุ งครุ ภณั ฑ์
ตั้งไว้ 100,000.- บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุ ข
งานบริ หารทัว่ ไปเกี่ยวกับสาธารณสุ ข
2. ข้ อเท็จจริง
งบประมาณที่ต้ งั จ่ายตามรายการที่ 1.1 มีงบประมาณคงเหลือ
3,821.82 บาท ไม่เพียงพอที่จะเบิกจ่ายในขณะนี้ได้ ดังนั้น
กองสาธารณสุ ข จึงมีความประสงค์ที่จะดําเนินการแต่ไม่สามารถดําเนินการได้
เนื่องจากมีงบงบประมาณไม่เพียงพอในการเบิกจ่ายได้ จึงขอโอนงบประมาณจาก
หมวด
เงินเดือน
ประเภท
เงินเดือนพนักงาน
ตั้งไว้ 300,000.- บาท
ประเภท
ค่าจ้างพนักงาน
ตั้งไว้ 565,020.- บาท
หมวด
ค่าตอบแทน
ประเภท
ค่าเช่าบ้าน
ตั้งไว้ 100,000.- บาท
หมวด
ค่าใช้สอย
ประเภท
รายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบตั ิราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

-
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ค่าใช้จ่ายโครงการทัศนศึกษาดูงานสาธารณสุ ข
ตั้งไว้ 50,000.- บาท
หมวด
ค่าวัสดุ
ประเภท
ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ ง ตั้งไว้ 150,000.บาท
ซึ่ งในรายการดังกล่ามีงบประมาณเพียงพอที่จะให้โอนได้
3. ข้ อพิจารณา

-

เห็นควรโอนงบประมาณรายจ่าย
หมวด เงินเดือน
ประเภท
เงินเดือนพนักงาน
เป็ นเงินจํานวน 63,000.- บาท
ประเภท
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
เงินเพิม่ ค่าครองชีพชัว่ คราว เป็ นเงินจํานวน 6,000.- บาท
หมวด
ค่าตอบแทน
ประเภท
ค่าเช่าบ้าน
เป็ นเงินจํานวน 10,000.- บาท
หมวด
ค่าใช้สอย
ประเภท
รายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบตั ิราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่น ๆ
- ค่าใช้จ่ายคางการศึกษาดูงานด้านสาธารณสุ ข ตั้งไว้
50,000.- บาท
หมวด
ค่าวัสดุ
ประเภท
ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ ง เป็ นเงินจํานวน 30,000.- บาท
4. ข้ อกฎหมาย
4.1 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2541 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27
การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุ ภณั ฑ์ที่ดิน และสิ่ งก่อสร้างที่ทาํ ให้
ลักษณะปริ มาณ คุณภาพเปลี่ยนหรื อโอนไปตั้งจ่ายเป็ นรายการใหม่เป็ นอํานาจของ
สภาท้องถิ่น

5. ข้ อเสนอแนะ
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- เพื่อโปรดพิจารณา หากเป็ นชอบโปรดนําเสนอสภาเทศบาลพิจารณาต่อไป
โอนเพิม่
ด้ าน
บริ การชุมชนและสังคม
รหัสบัญชี 00200
แผนงาน
สาธารณสุ ข
รหัสบัญชี 00220
งาน
บริ หารทัว่ ไปเกี่ยวกับสาธารณสุ ข รหัสบัญชี 00221
หมวด
ค่าครุ ภณั ฑ์
รหัสบัญชี 450
ประเภท
ค่าบํารุ งรักษาและปรับครุ ภณั ฑ์
งบประมาณอนุมตั ิ
100,000.บาท
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน
13,431.82
บาท
โอนเพิม่ ครั้งนี้
ยอดเงินงบประมาณหลังโอน

159,000.172,431.82

บาท
บาท

รวมโอนเพิม่

159,000.-

บาท

2. โอนลด
ด้ าน
บริ การชุมชนและสังคม
รหัสบัญชี 00200
แผนงาน
สาธารณสุ ข
รหัสบัญชี 00220
งาน
บริ หารทัว่ ไปเกี่ยวกับสาธารณสุ ข รหัสบัญชี 00221
หมวด เงินเดือน
รหัสบัญชี 100
ประเภท เงินเดือนพนักงาน
รหัสบัญชี 102
งบประมาณอนุมตั ิ
300,000.บาท
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 100,989.บาท
โอนลดครั้งนี้
63,000.บาท
ยอดเงินงบประมาณหลังโอน
37,989.บาท
ประเภท ค่ าจ้ างพนักงาน
งบประมาณอนุมตั ิ
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน

รหัสบัญชี
565,020.100,710.-

131
บาท
บาท
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โอนลดครั้งนี้
ยอดเงินงบประมาณหลังโอน

6,000.94,710.-

บาท
บาท

หมวด
ประเภท

ค่าตอบแทน
ค่ าเช่ าบ้ าน
งบประมาณอนุมตั ิ
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน
โอนลดครั้งนี้
ยอดเงินงบประมาณหลังโอน

รหัสบัญชี 200
รหัสบัญชี 206
10,000.บาท
10,000.บาท
10,000.บาท
บาท

หมวด
ประเภท

ค่าใช้สอย
รหัสบัญชี 250
รายจ่ ายทีเ่ กีย่ วเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ ม่ เข้ าลักษณะ
รายจ่ ายหมวดอืน่ ๆ
รหัสบัญชี 254

- ค่าใช้จ่ายโครงการศึกษาดูงานด้านสาธารณสุ ข
งบประมาณอนุมตั ิ
50,000.บาท
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน
50,000.บาท
โอนลดครั้งนี้
50,000.บาท
ยอดเงินงบประมาณหลังโอน
บาท
หมวด
ค่าวัสดุ
รหัสบัญชี 270
ประเภท
ค่ าวัสดุยานพาหนะขนส่ ง รหัสบัญชี 275
งบประมาณอนุมตั ิ
150,000.บาท
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน
79,840.บาท
โอนลดครั้งนี้
30,460.บาท
ยอดเงินงบประมาณหลังโอน
49,380.บาท
รวมโอนลด
นายกเทศมนตรีฯ

159,000.-

บาท

ครับต่อไปการโอนงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2553
2. หน่ วยงาน ของกองช่ าง มีดงั นี้
1. เรื่องเดิม
ตามเทศบัญญัติรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2553 ของกองช่าง ได้ต้ งั
งบประมาณรายจ่ายไว้ดงั นี้
1.1 หมวดค่ าทีด่ ินและสิ่ งก่อสร้ าง
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-

นายกเทศมนตรีฯ

ประเภท ค่าบํารุ งรักษาและปรับปรุ งที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง ตั้งไว้ 2,040,000.บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้ า
ถนน
2. ข้ อเท็จจริง
งบประมาณที่ต้ งั จ่ายตามรายการที่ 1.1 มีงบประมาณคงเหลือ 1,624,000.- บาท
ดังนั้น กองช่าง จึงมีความประสงค์ที่จะโอนงบประมาณ
3. ข้ อพิจารณา
เห็นควรโอนลดงบประมาณรายจ่าย
หมวด
ค่าที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง
ประเภท ค่าบํารุ งรักษาและปรับปรุ งที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง
เป็ นเงิน 1,000,000.- บาท
เห็นควรโอนเพิ่มไปตั้งจ่ายเป็ นรายจ่ายใหม่
หมวด
ค่าที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง
ประเภท
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้ าและอุปกรณ์ฯ
1,000,000.- บาท
โครงการติดตั้งไฟฟ้ าสาธารณะ
4. ข้ อกฎหมาย
4.1 ระเบียบหระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณรายจ่ายขององค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ
ข้อ 27 การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุ ภณั ฑ์ที่ดินและ
สิ่ งก่อสร้าง ที่ทาํ ในลักษณะปริ มาณ คุณภาพเปลี่ยนหรื อโอนไปตั้งจ่ายเป็ นรายจ่าย
ใหม่ ให้เป็ นอํานาจของสภาท้องถิ่น
5. ข้ อเสนอแนะ
เพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดนําเสนอสภาเทศบาล
พิจารณาต่อไป
โอนเพิม่
ด้าน
บริ การชุมชนและสังคม
รหัสบัญชี 00200
แผนงาน
เคหะและชุมชน
รหัสบัญชี 00240
งาน
ไฟฟ้ าถนน
รหัสบัญชี 00242
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หมวด
ประเภท
-

ค่าที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง
รหัสบัญชี 500
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้ าและอุปกรณ์ รหัสบัญชี 501
โครงการติดตั้งไฟฟ้ าสาธารณะ
งบประมาณอนุมตั ิ บาท
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน บาท
โอนเพิ่มครั้งนี้
1,000,000.0- บาท
ยอดเงินงบประมาณหลังโอน 1,000,000.- บาท
รวมโอนเพิม่
1,000,000.- บาท
คําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายกรณี การแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ติดตั้งระบบไฟฟ้ าสาธารณะ หมู่ที่ 9,10,12 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทัว่ ไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้ าถนน
โอนลด
ด้าน
บริ การชุมชนและสังคม
รหัสบัญชี 00200
แผนงาน
เคหะและชุมชน
รหัสบัญชี 00240
งาน
หมวด
ประเภท

ไฟฟ้ าถนน
รหัสบัญชี 00242
ค่าที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง
รหัสบัญชี 500
ค่าบํารุ งรักษาและปรับปรุ ง
รหัสบัญชี 501
ที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง
งบประมาณอนุมตั ิ
2,040,000.- บาท
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 1,624,000.- บาท
โอนลดครั้งนี้
1,000,000.- บาท
ยอดเงินงบประมาณหลังโอน 624,000.- บาท
รวมโอนอด
1,000,000.- บาท
นายเกษมสั นต์ สาแม
นายกเทศมนตรี

ครับผมได้ช้ ีแจงไปแล้ว 2 กอง ครับผมขอความเห็นชอบจากสภาแห่งนี้ดว้ ย
ครับ ขอบคุณครับ

ประธานสภา

ไม่ทราบว่า ท่านสมาชิกสภาฯ มีขอ้ สงสัย ในเรื่ องการโอนงบประมาณ
รายจ่าย ของหน่วยงาน ของกองสาธารณสุ ข และกองช่างที่ท่านนายกเทศมนตรี ได้
ชี้แจงไปแล้วนั้น ขอเรี ยนเชิญครับถ้าไม่มี ผมจะขอความเห็นชอบเรื่ องการโอน
งบประมาณ ในสภาแห่งนี้ ผมจะขอความเห็ นชอบแต่ละกองดังนี้
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1. เรื่ องการโอนงบประมาณรายจ่ายป ระจําปี งบประมาณ จากหน่วยงานของ
กองสาธารณสุ ข โอนเพิ่มงบประมาณ เป็ นเงิน 159,000.- บาท ถ้าสมาชิกสภาฯ
ท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือครับ ขอเรี ยนเชิญครับ
มติทปี่ ระชุ ม

มีมติเห็นชอบ 7

เสี ยง

2. เรื่ องการโอนงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ จากหน่วยงานของ
กองช่าง โอนเพิ่มงบประมาณ เป็ นเงิน 1,000,000.- บาท ถ้าสมาชิกสภาฯ ท่าน
ใดเห็นชอบโปรดยกมือครับ ขอเรี ยนเชิญครับ
มติทปี่ ระชุ ม

มีมติเห็นชอบ 6

เสี ยง

ประธานสภา

สมาชิกสภาท่านมีขอ้ สงสัย หรื อข้ออภิปรายในระเบียบวาระที่ 4 อีกหรื อไม่
ถ้าไม่มี ผมจะดําเนินการในระเบียบวาระที่ 5 ต่อไป

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องการพิจารณาให้ ความเห็นชอบการเปลีย่ นแปลงฐานะ จากเทศบาลตาบลสะเตง
นอก เป็ น เทศบาลเมืองสะเตงนอก

ประธานสภา
นายเกษมสั นต์ สาแม
นายกเทศมนตรี
ประธานสภา
นายเสรี เรืองกาญจน์
รองนายกเทศมนตรี คนที่ 1

เชิญผูบ้ ริ หารชี้แจง เชิญครับ
เรี ยนประธานสภา ผมขออนุญาตให้รองนายกเทศมนตรี คนที่ 1ชี้แจงครับ
ขอบคุณครับ
เชิญรองนายกเทศมนตรี คนที่ 1 ชี้แจง เชิญครับ
เรี ยนท่านประธานสภา สมาชิกสภา เจ้าหน้าที่ทุกท่าน การเปลี่ยนแปลงฐานะ
จากเทศบาลตําบลสะเตงนอก เป็ น เทศบาลเมืองสะเตงนอก ด้วยความจําเป็ นในหลาย
ๆ ประการไม่วา่ จะเป็ นในเรื่ องประชากร ในตําบลสะเตงนอกเรา ประมาณ 27,000กว่า
คน ซึ่งตอนนี้ เทศบาลตําบลสะเตงนอก เป็ นเทศบาลขนาดกลาง และเทศบาลของเราก็
ได้ไปทําประชาคม สอบถามความคิดเห็นประชาชนในพื้นที่ตาํ บลสะเตงนอกซึ่ งสรุ ป
ซึงได้แจกให้สมาชิกสภา ไปแล้วนั้น
ผมขอให้ท่านสมาชิกสภา ทุกท่านโปรดดูตามที่ผมได้ช้ ีแจง
เห็นด้ วย
9,835
คน
ไม่ เห็นด้ วย
314
คน
รวมทั้งสิ้น
10,146
คน
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โดนแยกเป็ น
หมู่ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

จานวนประชากร
577
741
2,018
277
62.3
1,102
523
390
904
312
694
1,305
683

เห็นด้ วย
574
741
2,018
277
611
1,054
523
144
904
312
694
1,303
680

ไม่ เห็นด้ วย
3
12
48
246
2
3

นายเสรี เรืองกาญจน์
รองนายกเทศมนตรีคนที่ 1

ครับผมขอชี้แจงเพียงเท่านี้ครับ ขอบคุณครับ

ประธานสภา

ไม่ทราบว่าสมาชิกสภา ท่านใดมีขอ้ สงสัย หรื อจะซักถาม ขอเรี ยนครับ

นายวันอาฮาหมัด มามะ
สมาชิกสภา เขต 1

เรี ยนท่านประธานสภาฯ ผมนายวันอาฮาหมัด มามะ สมาชิกสภาเขต 1
ผมเห็นด้วย การบริ หารเจริ ญเติบโตเร็ ว จากเทศบาลตําบลสะเตงนอก เปลี่ยนแปลง
ฐานะ เป็ นเทศบาล เมืองสะเตงนอก ผมเห็นด้วย แต่ผมขอให้ผบู ้ ริ หารขยายเวลาการ
เปลี่ยนแปลง คือประมาณ 4 เดือน หรื อ 6 เดือน ขอให้ผบู ้ ริ หารกําหนดเลยครับ
ขอขอบคุณครับ

ประธานสภา

ครับผมจะให้สมาชิกสภาฯ ที่มีขอ้ สงสัย หรื อจะอภิปราย ซักถามผูบ้ ริ หาร
จะได้ตอบที่เดียวเลย ขอเรี ยนเชิญสมาชิกครับถ้าไม่มี ผมจะให้ผบู ้ ริ หารชี้แจง
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นายเกษมสั นต์ สาแม
นายกเทศมนตรี

ผมจะไม่กาํ หนด 6 เดือน แต่จะดําเนินการให้เร็ วที่สุด การเปลี่ยนแปลง
ฐานะเทศบาลตําบล เป็ นเทศบาลเมืองสะเตงนอก เพราะต้องระดมแนวคิด ต้อง หารื อ
หลาย ๆ คนครับ ขอบคุณครับ

ประธานสภา

ครับไม่ทราบสมาชิกสภาท่านใดมีขอ้ ซักถาม หรื อข้ออภิปราย เชิญครับ ถ้าไม่
มี ผมจะขอความเห็นชอบที่ประชุม แห่งนี้ การพิจารณาให้ความเห็นชอบการ
เปลี่ยนแปลงฐานะจากเทศบาลตําบลสะเตงนอก เป็ นเท
ศบาลเมืองสะเตงนอก
สมาชิกสภา ท่านใดเห็นชอบ เปลี่ยนแป ลงฐานะจากเทศบาลตําบลสะเตงนอกเป็ น
เทศบาลเมือง โปรดยกมือครับ
เห็นชอบ

มติทปี่ ระชุ ม

9

เสี ยง

ประธานสภา

สมาชิกสภาท่านมีขอ้ สงสัย หรื อข้ออภิปรายในระเบียบวาระที่ 4 อีกหรื อไม่
ถ้าไม่มี ผมจะดําเนินการในระเบียบวาระที่ 6 ต่อไป

ระเบียบวาระที่ 6

เรื่องอืน่

ประธานสภา
นายถาวร นวลปาน
สมาชิกสภาเขต 2

ไม่ทราบว่าสมาชิกสภาท่านใด มีขอ้ ซักถาม หรื อจะเสนอ ขอเชิญครับ
เรี ยนประธานสภา คณะผูบ้ ริ หาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่ วนทุกส่ วน และ
ผูเ้ ข้าร่ วมประชุมทุกท่าน ผมนายถาวร นวลปาน ผมขอต่อจากเมื่อเช้าในแผนพัฒนา
สามปี ขอให้สมาชิก สภาฯ เปิ ดไปหน้าที่ 31 ข้อ 3.34 ซอยพัฒนาหมู่ที่ 9 ข้อ 3.35
ซอยเอ็มร้อย หมู่ที่ 9 ในแผนพัฒนา 2554 พิมพ์วา่ ถนนแอสฟัลส์ ซอยพัฒนา
งบประมาณ ปี 2554 865 ,000.- บาท ซอยเอ็มร้อย หมู่ที่ 9 แอสฟัลส์ งบประมาณ
ปี 2554 259,000.- บาท แต่อยากท ราบว่าตั้งได้อย่างไร เพราะซอยเอ็มร้อยได้
สร้างมาแล้ว ปี งบประมาณ 2551 และซอยพัฒนา ปี 2553 เป็ นถนนคอนกรี ตเสริ ม
เหล็กเรี ยบร้อยแล้ว คือที่บอกนายกได้ ให้ปรับลดได้ ที่ดาํ เนินการไปแล้ว ส่ วนใน
ร่ างเทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2554 ผมไม่ทราบผูบ้ ริ หาร หรื อกองช่า ง คงจะไม่ได้ลง
พื้นที่จริ ง ๆรวม 2 โครงการ ที่กล่าวมาแล้ว ถ้าปรับลด จะได้ 1,109,000.- บาท
ผมขอฝาก และขอแก้ไขเพิม่ เติมว่า หน้า 31 ครับ และส่ วนซอยอื่นในนาม
สมาชิก สภาฯ เขต 2 ผมได้เสนอมาไม่มี โดนตัดหมด แล้ว มาบรรจุในแผนฯ ซอย
นี้ดาํ เนินการไปแล้ว กระผมขอฝากผูบ้ ริ หารพิจารณาด้วย ขอบคุณครับ
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ประธานสภา
นายวันอาฮาหมัด มามะ
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ครับ ไม่ทราบว่าสมาชิกสภาท่านใดมีเรื่ องจะเสนอ หรื อข้อซักถาม เชิญครับ
เรี ยนประธานสภาฯ ผมนายวันอาฮาหมัด มามะ สมาชิกสภา เขต 1ผมขอบ
คุณผูบ้ ริ หาร ผมชื่นชมผูบ้ ริ หารในการทํางานเพื่อพัฒนายอดเยีย่ ม แต่ผมดูแล้วผูบ้ ริ หาร
มาทําลายประชาชน ตามเอกสารแผนพัฒนาสามปี (2554-2556) และแผนพัฒนาสามปี
(2554-2556) เพิ่มเติม-เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1ท่านผูบ้ ริ หารได้ให้จา้ หน้าที่ไปประชาคม
แต่ละหมู่ เอาหน้าตาหรื อว่าไปเอาข้อมูลจากประชาชนจริ ง ตั้ งแต่หมู่ที่ 1-13 ต้องทํา
ประชาคมเพื่อบรรจุลงในแผน ผมไม่แน่ใจคณะผูบ้ ริ หารชุดนี้ มีอคติกบั สมาชิก หรื อ
กับใครผมไม่วา่ แต่อย่ามีอคติกบั ประชาชน แล้วมาทําลายแผนพัฒนาสามปี ไม่ใช่ ไม่
พอใจใครข้างนอก อย่ามาทําลายผลงานของเจ้าหน้าที่ แล้วหาว่าเจ้าหน้าที่ไม่ทาํ งานอีก
ผมติมากคณะผูบ้ ริ หารชุดนี้ ตามเอกสารแผนพัฒนาสามปี 2554-2556 ผมดู เสี ยใจ
ในการทําลายของผูบ้ ริ หารชุดนี้ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ก็ไม่มีท้ งั สิ้ น ปรากฏ
ในโครงการกิจกรรม ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีผลกระทบ ของหมู่ที่ 1 หมู่ที่ 5 และ
หมู่อื่น ๆ ตามที่สมาชิกสภาที่ได้กล่าวมาแล้ว ที่ถูกตัดในเทศบัญญัติ ของหมู่ที่ 1 หมู่ที่
5 ซึ่งเดิมมีการบรรจุในแผนพัฒนาสามปี
2553 - 2555 ในพื้นที่ได้ถูกตัดจาก
แผนพัฒนาสามปี และในแผนเพิ่มเติมก็ไม่มี โครงการปรากฏมีเพียงโครงการ
ดําเนินการในปี 2554 ตามร่ างเทศบัญญัติเท่านั้น ถ้าผมได้โครงการอุดหนุนจาก
องค์การบริ หารส่ วนจังหวัด หรื อหน่วยงานรัฐ อื่น ๆ แล้วจะดําเนินการโดยกะทันหัน
ไม่ได้โดยสิ้ นเชิ ง การตัดสิ นใจไม่บรรจุโครงการ ส่ งเสริ มกิจกรรม ต่าง ๆ ใน
แผนพัฒนาสามปี เปรี ยบเสมือน การไม่ส่งเสริ มแผนพัฒนาสามปี จึงอยากขอ เรี ยน
ถามนายกเทศมนต รี เหตุผลของผูบ้ ริ หารเพื่อความชัดเจน ในการตอบคํา ถามกับ
ประชาชนในพื้นที่ ประชาชนต้องถามผม เรื่ องนี้ไม่ใช่เรื่ องเล็กครับ ผูบ้ ริ หารคนไหน
ผมไม่วา่ จะไม่สร้างหมู่ที่ 1 ผมก็ไม่วา่ แต่ไม่ทาํ ลายแผนของประชาชน หมู่ที่ 5 ไม่
มี มีอคติอะไร ผมได้เสนอซอยบุหงารายา อยู่ ๆ ไม่มีในแผนพัฒนาสามปี ไม่ทราบ
ผูใ้ ดไปตัดแผนของ หมู่ที่ 1 ทั้ง ๆ ซอยบุหงารายา ก็มีแล้ว ซอยปี ตูสะนงก็มีแล้ว
ซอยมณี แดง ก็มีแล้ว และซอยเบอร์ เส้ง 4 ก็มีแล้ว ซอยเบอร์ เส้ง 2 กับซอยเบอร์ เส้ง
6 ก็มีแล้ว ที่หลังผมขอร้องนายก อย่าไปพูดการบริ หารจั ดการที่ดี มันไมใช่จุด
ประเด็นนี้ ผมไม่ได้ รับปากปอเนาะยีฮะห์ งบของ สจ . ทําไมไม่กระจายไป ที่ไป
ทําลายแผนพัฒนาสามปี ไปเอาออกทําไม โครงการที่ขออุดหนุนจากองค์การบริ หาร
ส่ วนจังหวัดยะลา พอได้แล้ว ปรากฏว่าในแผนพัฒนาสามปี ไม่ได้บรรจุ ผมพยายาม
เอื้อประโยชน์ให้ประชาชนแล้ว งบไทยเข้มแข็งดําเนินการครึ่ งหนึ่ง และอีกครึ่ งหนึ่ง
ใช้งบองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดยะลา ดําเนินการถึงตําบลบุดี ภายในแผนพัฒนาสาม
ปี ปรากฏว่าไม่มี ไม่ทราบว่าท่านนายกจะดําเนินการอย่างไร ขอบคุณครับ
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ไม่ทราบว่า สมาชิกสภา ท่านใด มีขอ้ จะอภิปราย ขอเรี ยนเชิญครับ

นายอับดลวาหะ ตาเละ
สมาชิกสภาเขต 1

เรี ยนประธานสภาที่เคารพ คณะผูบ้ ริ หาร คือเรื่ องอื่น ๆ ของผมขอเรี ยนเจ้า
หน้าที่แจกเอกสารให้กบั สมาชิกสภ าได้รับทราบ เรื่ องของกระผม คือเรื่ องเพื่อ
พิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมปี 2552 คือ ตกค้างที่น้ ี ประชาช นมาถามผมว่าถนน
เทศบาลตําบลสะเตง นอกได้ดาํ เนินเสร็ จแล้ว จริ ง ๆ แล้ว ถนน คอนกรี ตเสริ มเหล็ก
บาโงจีนอ กว้าง 4 เมตร ยาว 551 เมตร หนา 0.05 เมตร เป็ นเงิน 1,322,428.- บาท
ผมอยากจะถามว่า เรื่ องพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมของผมนี้ไปจ่ายที่ไหน ไปทําที่ไหน
เพราะที่ ซอยบาโงจีนอ ผมได้ของบไทยเข้มแข็งสร้างไปแล้ว ที่น้ ี ทําไม่ได้แล้วครับ
พื้นที่น้ ี ได้ดาํ เดินการไปแล้วนั้น อยากจะทราบว่า ไปทําที่ไหน ให้นายกฯ ชี้แจง และ
ไม่เป็ นปั ญหา ให้กบั ประชาชนว่าเทศบาล ตําบลสะเตงนอก หรื อหน่วยงานไหนได้
ดําเนินการไปแล้ ว คือประชาชนกําลังสับส นอยู่ ครับ ผมขออภิปรายแค่น้ ีครับ
ขอบคุณครับ
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ครับไม่ทราบว่ามีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกครับ ขอเรี ยนเชิญครับถ้าไม่มี
ผมจะให้นายกเทศมนตรี ชี้แจง ขอเรี ยนเชิญครับ

นายเกษมสั นต์ สาแม
นายกเทศมนตรี

ขออนุญาตอีกครั้ง รู ้สึกว่าถูกพาดพิงเกี่ยวกับ ข้อ 1 แผนพัฒนาสามปี ครับ
เดี๋ยวผ มจะชี้แจงให้กบั สมาชิกสภาฯ ทราบ ผมก็ยงั ยืนยันว่าการบริ หารจัดการที่ดี
เหมือนเดิม เพื่อนสมาชิกสภาฯ สามารถหางบประมาณหน่วยงานอื่นได้ ถึงจะไม่มีใน
แผนพัฒนาสามปี ผมจะมาดําเนินการในส่ วนที่ไม่มีในแผนพัฒนาสามปี เพราะไม่ผิ ด
ข้อกฎหมาย ที่จริ งเราประมาณการใน ร่ างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจําปี
2554 ประมาณ 100 ร้อยกว่าล้าน ลดเหลือ 85 ล้าน คือจะวิเคราะห์ในส่ วนนี้ก่อน
ในเมื่อตกหล่นในแผนพัฒนาสามปี ผมก็หารื อคณะเจ้าหน้าที่ ที่สร้างถนนสายตําบล
สะเตงนอก ถึงตําบลบุดี ในการที่จะส ร้างความเจริ ญให้กบั หมู่บา้ น ผม ยินดีมาก
เพราะงบประมาณอนุมตั ิ ผมก็มาสร้าง ผมพร้อมที่จะพัฒนาตําบลให้เจริ ญ อย่าคิดว่า
นายกมีอคติเพื่อความบริ สุทธิ์ ผมพร้อมที่จะพัฒนาตําบลสะเตงนอกให้เจริ ญยิง่ ๆขึ้น
เพียงพอครับในข้อ 1 เกี่ยวกับแผนพัฒนาสามปี ครับต่อไปข้อ 2 เรื่ องการจ่ายขาดเงิน
สะสม ที่จะมาส ร้างถนนที่บาโงจีนอ หมู่ที่ 5 แต่เนื่องจากเราไม่ได้ดาํ เนินการ
งบประมาณก็ตกเป็ นเงินสะสมเหมือนเดิมไม่ได้ไปไหน เพื่อนสมาชิกสภา เงินส่ วน
นั้นที่จ่ายขาดเงินสะสมไปไหน ไม่ได้ไปหรอกครับ ยังอยูท่ ี่เดิม เพราะตอนนี้เราต้อง
คงสถานะทาง การเงินก่อน ตกเป็ นเงินสะสมต่อไป ครับผมได้ช้ ีแจงไปแล้ว 2 ข้อ
เพื่อนสมาชิกได้ถาม เพียงพอครับ ขอบคุณมากครับท่านประธานสภา
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ครับนายกได้ช้ ีแจง ว่าสามารถเพิ่มเติมได้ ใช่ แต่ล่าช้า ผมไม่ ใช่จะเอาชนะผม
อยากให้นายกสื บว่าใครไปตัดโครงการของหมู่ที่ 1ในแผนพัฒนาสามปี ของประชาชน
เพราะการทําประชาคมรอบที่แล้ว ได้เสนอ 4-5 โครงการ ทําไมวิเคราะห์และแผน
ไม่บรรจุไว้ทาํ ไมไม่ตดั ให้หมดเลย

ประธานสภา

ไม่ทราบว่าสมาชิกสภาท่านใดมีขอ้ เสนอแนะเรื่ องอื่น ๆ เชิญครับ ถ้า สมาชิก
สภาไม่มีขอ้ เสนอแนะใด ๆ ผมขอปิ ดการประชุ มสภาเทศบาลตําบลสะเตงนอก สมัย
สามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ณ บัดนี้
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