สำเนำรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลเมืองสะเตงนอก
สมัยประชุมสำมัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 2 ) ประจำปี 2561
วันจันทร์ท่ี 27 เดือน สิงหำคม พ.ศ. 2561 เวลำ 09.00 น.
ณ ห้องประชุมสภำเทศบำลเมืองสะเตงนอก
***********************
รำยชื่อผู้มำประชุม
1. นายอับดุลอาซิซ
2. นายอดุลย์
3. นายอับดุลนาเซร์
4. นายบากอรี
5. นายสุกรี
6. นายกราซี
7. นายปฐม
8. นายบัญชา
9. นางอุมาพร
10. นายสมชัย
11. จ่าสิบเอก วรดร
12. นายดอเลาะ
13. นายเพาซี
14. นายอิทธินันท์
15. นายมาหะมะรอสีดี

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

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

รำยชื่อผู้ไม่มำประชุม
1. นายอับดุลเลาะ
2. นายเด๊ะซามัน

กาซอ
ยูโซ๊ะ

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 (ลาป่วย)
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 (ลาป่วย)

รำยชื่อผู้เข้ำร่วมประชุม
1. นายเกษมสันต์
สาแม
2. นายสมาน
หะยีดอปอ
3. นายศราวุธ อับดุลกอเดร์ ยานยา
4. นายถาวร
นวลปาน
5. นายบพิตร
อินทราช
6. นายอับดุลวาหะ
ตาเละ
7. นางสาวรอฮานี
จารู

นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
/8. นายอาฮาหมัด...

-28. นายอาฮาหมัด
9. นายเกรียงศักดิ์
10. นางนริศรา
11. นายกาแมน
12. นางสาวศุภสิ รา

ดือราแม
อินทรสกุล
สาและ
อาดหมาด
มะแซ

13. นางสาวสิริรัตน์
14. นางไลย์ลา
15. นางสาวสุกัลยา
16. นางสาวไซละห์

โชติสวัสดิ์
เบ็ญฤทธิ์
สมถวนิช
สอนฮุง

หมำยเหตุ

ผูม้ าประชุม
ผูล้ าประชุม

15
2

คน
คน

รองปลัดเทศบาลฯ
หัวหน้าสานักปลัด
ผูอ้ านวยการกองคลัง
ผูอ้ านวยการกองช่าง
นักวิชาการศึกษาฯ รก.ผู้อานวยการ
กองการศึกษา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชานาญการ
นักวิชาการสุขาภิบาล ชานาญการ
เจ้าพนักงานธุรการ ชานาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
ผูไ้ ม่มาประชุม
ผูเ้ ข้าร่วมประชุม

16

คน
คน

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ เรียน คณะผูบ้ ริหารฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ พนักงานเทศบาลฯ และผู้เข้า
ประธานสภาเทศบาลฯ
ร่วมประชุม ทุกท่าน กระผม นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ ประธานสภา
เทศบาลฯ
บัดนี้ ถึงเวลาประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอกและมีท่านสมาชิก
สภาเทศบาลฯ อยู่ในที่ประชุม 13 คน ถือว่า ครบองค์ประชุม ขอเปิดการ
ประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 2)
ประจาปี 2561 ในวันจันทร์ที่ 27 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
ระเบียบวำระที่ 1
เรื่อง ประธำนแจ้งให้ที่ประชุมทรำบ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ 1.1 -นายอับดุลเลาะ กาซอ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 ขอลาป่วย
ประธานสภาเทศบาลฯ
-นายเด๊ะซามัน ยูโซ๊ะ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3 ขอลาป่วย
1.2 ระเบียบวาระการประชุม หน้าที่ 4 ตัดข้อ 57 , 58 ออก เหลือแต่ขอ้ 59
ระเบียบวำระที่ 2
เรื่อง รับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่ผ่ำนมำ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ ตามเอกสารสาเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก สมัย
ประธานสภาเทศบาลฯ
ประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจาปี พ.ศ. 2561 ครัง้ ที่ 1 วันที่ 15 เดือน
สิงหาคม พ.ศ. 2561 (ซึ่งจัดวางบนโต๊ะลงชื่อ จานวน 2 ชุด) ก่อนการ
ประชุมล่วงหน้าแล้ว 1 วัน เพื่อให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ได้ตรวจสอบ
ความถูกต้องแล้วตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการ
/ประชุมสภาท้องถิ่น...

-3ประชุ ม สภาท้ อ งถิ่ น พ.ศ. 2547 แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ. 2554
หมวด 2 การประชุม ข้อ 33 สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดต้องการแก้ไข
เพื่อความถูกต้อง หรือไม่ หากไม่มี จะถือว่า ที่ประชุมสภาเทศบาลฯ ให้การ
รับรอง รายงานการประชุ ม สภาเทศบาลเมื อ งสะเตงนอก สมัยประชุม
สามั ญ สมั ย ที่ 3 (ครั้ ง ที่ 1) ประจ าปี 2561 เมื่ อ วั น พุ ธ ที่ 15 เดื อ น
สิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
มติที่ประชุม

ให้กำรรับรอง เสียงเป็นเอกฉันท์

ระเบียบวำระที่ 3
เรื่อง กระทู้ถำม
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ 3.1 กระทู้ถาม เรื่อง การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ด้านช่าง
ประธานสภาเทศบาลฯ
หรือโยธา ดังต่อไปนี้
3.1.1 การดาเนินการซ่อมแซมแก้ไขปัญหาไฟส่องสว่างในหมู่บ้านดับ
เหตุใด เทศบาลฯ จึงดาเนินการส่าช้า
3.1.2 การซ่อมแซมถนนในความรับ ผิดชอบของเทศบาลเป็นหลุม
เป็นบ่อเหตุใด เทศบาลฯ จึงดาเนินการซ่อมแซมแก้ไขล่าช้า
3.1.3 ปัญหาป่าริมทางในหมู่บ้านรก เหตุใด เทศบาลฯ ไม่ดาเนินการ
ถางป่าบ้าง
3.1.4 เหตุ ใ ด เทศบาลฯ ไม่ ด าเนิ น การขุ ด ลอกคู ร ะบายน้ า เพื่ อ
เตรียมการแก้ปัญ หาน้าท่วมในพื้นที่ก่อนฤดูฝนตั้งแต่เนิ่น ๆ ซึ่งช่วงนี้น่าจะ
ดาเนินการได้แล้ว โดยปกติปีที่ผ่าน ๆ มา เทศบาลฯ เคยดาเนินการขุดลอก
ทุกปี
เชิญ นายอิทธินันท์ สาเฮาะ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 3 ผู้เสนอ
กระทู้ถาม
นายอิทธินันท์ สาเฮาะ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 3

เรี ย น ท่ า นประธานสภาเทศบาลฯ คณะผู้ บ ริ ห ารฯ และสมาชิ ก
สภาเทศบาลฯ ผู้ ท รงเกี ย รติ ทุ ก ท่ า น กระผม นายอิทธินันท์ สาเฮาะ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 3 ตามที่ กระผม ได้เสนอกระทู้ถาม เป็นคาถาม
ที่ได้รับมาบ่อย ๆ จากชาวบ้าน
-ไฟฟ้ าส่ องสว่างดั บ เหตุ ใดด าเนิน การล่าช้า เมื่ อ ชาวบ้ านแจ้ งมา กระผม
ดาเนินการแจ้งต่อ เทศบาลฯ หากเป็นไฟฟ้าอื่น ก็จะแจ้งสานักงานการไฟฟ้า
ให้ดาเนินการ
-ซ่อมแซมถนน จากที่ได้ขับรถผ่านไป-มา ถนนบางสายก็ซ่อมแซมปะแล้ว
ส่วนที่เหลือก็ไม่ทราบว่า ติดขัดอย่างไร
-ป่ารกข้างทาง...

-4-ป่ารกข้างทาง ก่อนรายอ โซนหมูท่ ี่ 13 ดาเนินการไปแล้วบ้าง
-การขุ ด ลอกคู ร ะบายน้ า อยากให้ ก องช่ า ง ส ารวจดู ว่ า ตรงไหนควร
ดาเนินการก่อน-หลัง
ปัญหาทั้งหมดที่ถามมา ก็มาจากชาวบ้านทั้งนัน้ และปัญหาจากกระผมเอง
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ เชิญผูบ้ ริหารฯ ได้ตอบกระทู้ถาม
ประธานสภาเทศบาลฯ
นายเกษมสันต์ สาแม
นายกเทศมนตรีฯ

เรี ย น ท่ า นป ระธานสภาเท ศบ าลฯ คณ ะผู้ บ ริ ห ารฯ และสมาชิ ก
สภาเทศบาลฯ ที่ เ คารพ ทุ ก ท่ า น กระผม นายเกษมสันต์ สาแม
นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก ยินดีที่สมาชิกได้สอบถามปัญ หาเรื่อย ๆ
เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชน ซึ่งตามนโยบายของกระผม นี้
ทุกสัป ดาห์วันจันทร์ จะมีการประชุม สั่งการ ปฏิบัติ และติดตามผล งาน
เกี่ยวข้องกับงานของใคร ก็ให้ไปรับผิดชอบดาเนินการ กระทู้ถามข้อ 3.1.13.1.4 ขอให้กองช่าง เป็นผู้ตอบคาถาม

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ เชิญผูอ้ านวยการกองช่าง ได้ตอบกระทู้ถาม
ประธานสภาเทศบาลฯ
นายกาแมน อาดหมาด
ผูอ้ านวยการกองช่าง

เรี ย น ท่ า นป ระธานสภาเท ศบ าลฯ คณ ะผู้ บ ริ ห ารฯ และสมาชิ ก
สภาเทศบาลฯ ที่ เ คารพ ทุ ก ท่ า น กระผม นายกาแมน อาดหมาด
ผู้อานวยการกองช่าง ตามกระทู้ถามของท่านอิทธินันท์ สาเฮาะ สมาชิก
สภาเทศบาลฯ เขต 3 ส่วนการดาเนินงานแต่ละงาน จะชีแ้ จงแต่ละข้อ ดังนี้
3..1.1 การซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง ถามกลับไปยังผู้แจ้งว่า เข้ามา
ดาเนินการเขียนคาร้องแล้วหรือยัง หรือแจ้งผ่านทางสมาชิกสภาฯ หรือมา
จากคาสั่งของผู้บังคับบัญ ชา คาร้องทั่วไป จะเรียงลาดับ คื อ มีเอกสารทาง
ราชการ และมีการสั่งทางกลุ่มไลน์ไฟฟ้า การดาเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
จะมีเงื่อนเวลา เป็นความบกพร่องร่วมกั นของกองช่าง และกองคลัง ส่วน
ใหญ่ ที่ซื้ อวัสดุอุป กรณ์ ถ้าโซนใดไปซ่อมแล้ว หากมีก ารดับ เพิ่ม เติม ก็ ให้
ดาเนินการซ่อมแซมให้ตอ่ เนื่อง ซึ่งที่ท่าน สท.อิทธินันท์ ได้ถามมา ไม่ทราบว่า
บริเวณไหน
3.1.2 การซ่อมแซมถนนนี้ก็เหมือนกัน ดาเนินการตามคาร้องที่เป็น
หลั ก ฐาน ของราชการ เมื่อดาเนินการแล้ว ทางกองช่างจะมีหนังสือตอบ
กลับไปยังผูร้ ้อง
/-การจัดซือ้ วัสดุ…

-5-การจั ด ซื้ อ วั ส ดุ ใ นการซ่ อ มแซมถนน ปั จ จุ บั น เทศบาลฯ ใช้ ย าง
มะตอย กับหิน มาคลุกเคล้ากันหน้างาน แต่ติดหน้าฝน ซึ่ง ยางมะตอย จะ
ไม่ยึดติดถนนถ้าถูกฝน พอจะดาเนินการได้ เครื่องจักรก็ชารุด
3.1.3 ป่ารกริมทาง พื้นที่ของเทศบาลฯ มีกว่า 37 ตารางกิโลเมตร
งานถางป่า มี 2 ชุด ๆ ละ 4 คน นายศราวุธ อับดุลกอเดร์ ยานยา รอง
นายกเทศมนตรีฯ ได้ยุบรวมชุดถางป่า เพื่อไปดาเนินการตามถนนเมนใหญ่
แต่ตามตรอก ซอก ซอยจะหายไป ดูเหมือนว่า ไม่ดาเนินการ หลังจากปอซอ
มากระผม และหัวหน้าฝ่ายที่รับผิดชอบ ได้ปรึกษากันว่า จะแยกเป็น 2 ชุด
แบบเดิม งานก็จะเดินไปตามปกติ เราดาเนินการทุกวันแต่ละเขต แต่ละจุดทุก
เช้า และบ่าย ปัญหาวัชพืชนี้แก้ยาก เพราะโตเร็ว ท่าน สท.อิทธินันท์ ขอมา
ให้ดาเนินการทุก 2 เดือน กาองช่าง ดาเนินการทั้ง 13 หมู่บ้าน ชุดทางาน
เลยดาเนินการไม่เพียงพอ
3.1.4 การขุ ด ลอกคู ระบายน้ า ทางกองช่ าง ด าเนิ น การวางแผน
แล้วแต่ตดิ ที่เครื่องจักรชารุด ที่เหลือ 1 เครื่อง ก็ไว้ดาเนินการซ่อมแซมอื่น ๆ
มติที่ประชุม

รับทรำบ

ระเบียบวำระที่ 4
เรื่อง ที่คณะกรรมกำรสภำเทศบำลเมืองสะเตงนอก ตั้งขึ้นพิจำรณำ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ แล้วเสร็จ
ประธานสภาเทศบาลฯ
4.1 พิ จ ำรณำญั ต ติ ร่ ำ งเทศบั ญ ญั ติ ง บประมำณรำยจ่ ำ ยประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2562 วำระที่ 2 แปรญั ต ติ ซึ่งคณะกรรมการแปร
ญัตติได้พิจารณาแล้ว ตามข้อบังคับการประชุมสภาฯ ข้อ 50 และ ข้อ 51
-ขอให้ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ได้ชี้แจงรายละเอียดการแปรญัตติ
ร่างเทศบัญ ญั ติงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2562 (เรีย งลาดับ ข้อ
เฉพาะที่ มี ก ารแปรญั ต ติ หรื อ ที่ ค ณะกรรมการแปรญั ต ติ แ ก้ ไ ข เท่ า นั้ น )
ขอเรียนเชิญ
นายอับดุลนาเซร์ ฮะ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1

เรี ย น ท่ า นประธานสภาเทศบาลฯ คณะผู้ บ ริ ห ารฯ และสมาชิ ก
สภาเทศบาลฯ ผู้ ท รงเกี ย รติ ทุ ก ท่ า น กระผม นายอับดุลนาเซร์ ฮะ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 ขอชีแ้ จงในฐานะประธานคณะกรรมการ
แปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2562 ดังนี้
ตาม มติที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก เมื่อคราวประชุม
สภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 1 ) ประจาปี 2561 เมื่อวันพุธที่ 15
สิงหาคม 2561 ได้กาหนดเวลายื่นเสนอคาแปรญัตติ ตั้งแต่วันที่
/16 – 18 สิงหาคม 2561...

-616 – 18 สิงหาคม 2561 ระหว่างเวลา 08.30 น. – 16.00 น. นั้น เมื่อ
ครบกาหนดระยะเวลายื่นคาเสนอแปรญัตติแล้ว ปรากฏว่า มีผู้มายื่นเสนอ
ค าขอแป รญั ต ติ จ าน วน 1 ราย คื อ น ายเก ษ ม สั น ต์ ส าแม
นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔7และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ ๔๙
วรรคสอง ภายในระยะเวลาเสนอค าแปรญั ตติ ที่สภาท้ องถิ่นก าหนดตาม
วรรคหนึ่ ง ผู้บ ริหารท้อ งถิ่ นหรือสมาชิก สภาท้ อ งถิ่ นผู้ ใดเห็ นควรจะแก้ ไข
เพิ่มเติมร่างข้อบัญ ญั ติก็ให้เสนอคาแปรญั ตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ โดยให้
แปรญั ตติเป็นรายข้อและเสนอต่อประธานกรรมการแปรญั ตติ ในกรณี ที่
สมาชิ ก สภาท้ อ งถิ่ น เป็ น ผู้ แ ปรญั ต ติ จ ะต้ อ งมี ส มาชิ ก สภาท้ อ งถิ่ น รั บ รอง
เช่นเดียวกับการเสนอญัตติ คณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้เชิญคณะผูบ้ ริหารฯ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ และผู้เกี่ย วข้อง ร่วมประชุมพร้อมกัน เมื่อวันจันทร์ที่
20 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมือง
สะเตงนอก คณะกรรมการแปรญั ตติได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบตามที่
นายเกษมสันต์ สาแม นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก ดังนี้
1. รำยกำรแก้ไขคำชี้แจงงบประมำณ ขอเสนอแก้ไข 1 รายการ
ดังนี้
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดนิ
และสิ่งก่อสร้าง รายการที่ 18 หน้าที่ 42 / 55
-ข้อ ควำมเดิ ม “โครงการก่ อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟั ลท์ ติก คอนกรีต
ซอยบาโงยดือปู 2 หมูท่ ี่ 13 จานวน 674,000.- บาท เพื่ อ จ่ า ย เป็ น ค่ า
ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต ซอยบาโงยดือปู 2 หมูท่ ี่ 13
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 239.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 1,195 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนของเทศบาล) ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 91 ข้อ 2.146”
-ข้อ ควำมใหม่ “โครงการก่ อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟั ล ท์ ติก คอนกรีต
ซอยบาโงยดื อปู 2 หมู่ ที่ 13 จานวน 944,000.- บาท เพื่ อ จ่ายเป็ น ค่ า
ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยบาโงยดือปู 2 หมู่ที่ 13
ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 239.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 1,912 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนของเทศบาล) ตั้งจ่ายจากเงิน
/รายได้ ปรากฏใน…

-7รายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 91 ข้อ 2.146”
1. รำยกำรปรับลดงบประมำณ
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดนิ และสิ่งก่อสร้าง
จำนวน 4 รำยกำร ดังนี้
รำยกำรที่
ชื่อโครงกำร
26
โครงการบุกเบิกถนนหินคลุก ถนน
หลักห้า 2 หมูท่ ี่ 2
-กว้าง 5.00 เมตร ยาว 710 เมตร
หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า
3,550 ตารางเมตร
20

24

25

โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอส
ฟัลท์ตกิ คอนกรีต
ซอยลักษมาน 9 หมูท่ ี่ 3
-กว้าง 5.00 เมตร ยาว 200 เมตร
หนา 0.05 เมตร พื้นที่ไม่นอ้ ยกว่า
1,000 ตารางเมตร
โครงการบุกเบิกถนนหินคลุก ซอยต้น
ไผ่ หมู่ที่ 4
-กว้าง 5.00 เมตร ยาว 190 เมตร
หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า
950 ตารางเมตร
โครงการบุกเบิกถนนหินคลุก
ซอยบาตูตีโม หมู่ที่ 8
-กว้าง 5.00 เมตร ยาว 200 เมตร
หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า
1,000 ตารางเมตร

เอกสำร งปม. หน้ำ
หน้าที่ 43 /55

หมำยเหตุ

หน้าที่ 43/55

รำยกำรปรับลด
งบประมาณที่ตงั้ ไว้
1,034,000.ปรับลดลง
68,000.คงเหลือ งปม.
966,000.577,000.-

หน้าที่ 43/55

245,000.-

ตัด

หน้าที่ 43/55

196,000.-

ตัด

รวมยอดปรับลด

ตัด

1,086,000.-

2. รำยกำรปรับเพิ่มงบประมำณ
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดนิ และสิ่งก่อสร้าง
จานวน 3 รายการ ดังนี้
/รายการที่…

-8รำยกำรที่
ชื่อโครงกำร
เอกสำร งปม. หน้ำ รำยกำรปรับเพิ่ม หมำยเหตุ
18
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอส
หน้าที่ 42/55
งบประมาณทีต่ งั้ ไว้
ฟัลท์ตกิ คอนกรีต ซอยบาโงยดือปู
674,000.หมูท่ ี่ 13
งปม. ปรับเพิม่
-กว้าง 8.00 เมตร ยาว 239 เมตร
270,000.หนา 0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า
รวมยอด งปม. ทีต่ งั้
1,912 ตารางเมตร
944,000.โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอส
522,000.เพิ่ม
ฟัลท์ตกิ คอนกรีต ซอยหลังบ้านผู้ใหญ่
รายการ
หมูท่ ี่ 4
-กว้าง 5.00 เมตร ยาว 175 เมตร
หนา 0.05 เมตร พื้นที่ไม่นอ้ ยกว่า
8 7 5 ต า ร า ง เม ต ร ป ร า ก ฏ ใน
แผนพั ฒ นาสี่ ปี (พ.ศ. 2561-2564)
หน้า 79 ข้อ 2.42
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอส
294,000.เพิ่ม
ฟัลท์ตกิ คอนกรีต ซอยมิตรสัมพันธ์
รายการ
หมูท่ ี่ 6
-กว้าง 5.00 เมตร ยาว 100 เมตร
หนา 0.05 เมตร พืน้ ที่ไม่น้อยกว่า
500 ตารางเมตร ปรากฏในแผน
พั ฒ น าสี่ ปี (พ .ศ . 2 5 6 1 -2 5 6 4 )
เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 หน้า 75 ข้อ 2.10
รวมยอดที่ปรับเพิ่ม
1,086,000.คณะกรรมการแปรญั ต ติ ฯ มีม ติ เห็ น ชอบตามที่ นายเกษมสัน ต์ สาแม
นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก ได้เสนอขอแปรญัตติมา ขอบคุณครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดจะอภิปราย ขอเรียนเชิญเมื่อไม่มสี มาชิก
ประธานสภาเทศบาลฯ
สภาเทศบาลฯ ประสงค์จะอภิปรายแล้ว ผมขอถามมติที่ประชุมว่า เห็นชอบ
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วาระ
ที่ 2 แปรญัตติ หรือไม่ ก่อนที่จะลงมติขอให้เลขานุการสภาฯ ได้นับองค์
ประชุมตามข้อบังคับการประชุมสภาฯ ข้อ 76 ก่อน
/นายมาหะมะรอสีดี อุชะมิ…

-9นายมาหะมะรอสีดี อุชะมิ
เลขานุการสภาเทศบาลฯ

เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ
ที่เคารพ องค์ประชุมครบ ต่อไปจะขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลฯ
ท่านใด เห็นชอบ วาระที่ 2 แปรญัตติ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 โปรดยกมื อ สมาชิ ก สภาเทศบาลฯ
ท่ า นใด ไม่ เห็ น ชอบ วาระที่ 2 แปรญั ต ติ ร่ างเทศบั ญ ญั ติ งบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โปรดยกมือ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ กำรแปรญัตติร่ำงเทศบัญญัติ ฯ
ไม่เห็นชอบ กำรแปรญัตติ ร่ำงเทศบัญญัติ ฯ
งดออกเสียง

จำนวน
จำนวน
จำนวน

8 เสียง
- เสียง
6 เสียง

เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบ วาระที่ 2 การแปรญั ตติ ร่างเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ระเบียบวำระที่ 5
เรื่อง ญัตติที่เสนอใหม่
นายอั บ ดุ ล อาซิ ซ หะยี ปิ ย วงศ์ 5.1 พิ จ ำรณำญั ต ติ ร่ำงเทศบั ญ ญั ติ งบประมำณรำยจ่ ำ ยประจ ำปี
ประธานสภาเทศบาลฯ
งบประมำณ พ.ศ. 2562 วำระที่ 3 กำรลงมติเห็นชอบให้ตรำเป็น
เทศบัญ ญั ติงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี งบประมำณ 2562 หรือไม่
เห็นชอบฯ ตามข้อบังคับการประชุมสภาฯ ข้อ 52 เชิญเลขานุการสภาฯ
นายมาหะมะรอสีดี อุชะมิ
เลขานุการสภาเทศบาลฯ

เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ
ที่เคารพ ในวาระที่ 3 นี้ จะไม่อนุญาตให้มีการอภิปราย เพราะข้อบังคับการ
ประชุมสภาฯ ข้อ 52 ได้ห้ามมิให้มีการอภิปราย เว้นแต่ สภาเทศบาลเมือง
สะเตงนอกจะลงมติให้มีก ารอภิป ราย ถ้ามีเหตุผลอันสมควร องค์ป ระชุม
ครบ ต่อไปจะขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด เห็นชอบว่าจะให้
ตราเป็นเทศบัญ ญั ติงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
ตามร่างเทศบั ญ ญั ติ ฯ ที่ ได้ ผ่ านการพิ จ ารณาในวาระที่ 2 ไปแล้ ว หรือ ไม่
โปรดยกมือ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด ไม่เห็นชอบว่าจะให้ตราเป็นเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามร่างเทศ
บัญญัติฯ ที่ได้ผ่านการพิจารณาในวาระที่ 2 ไปแล้วหรือไม่ โปรดยกมือ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ ให้ตรำเป็นเทศบัญญัติ ฯ
ไม่เห็นชอบ ให้ตรำเป็นเทศบัญญัติ ฯ
งดออกเสียง

จำนวน 8 เสียง
จำนวน - เสียง
จำนวน 6 เสียง
/เป็นอันว่า...

-10เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบ ให้ตราเป็นเทศบัญ ญั ติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
นายอับ ดุ ล อาซิซ หะยีปิ ย วงศ์ 5.2 ญั ต ติ เพื่ อ ขออนุ มั ติแ ก้ ไขเปลี่ ย นแปลงค ำชี้แ จงงบประมำณ
ประธานสภาเทศบาลฯ
รำยจ่ำยประจำปี 2561 โครงกำรถมดินสนำมกีฬำ หมู่ที่ 6 ของ
กองการศึกษา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 หมวด 4 การโอนและแก้ไข
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 29 เชิญผูบ้ ริหารฯ
นายเกษมสันต์ สาแม
นายกเทศมนตรีฯ

เรี ย น ท่ า นป ระธานสภาเท ศบ าลฯ คณ ะผู้ บ ริ ห ารฯ และสมาชิ ก
สภาเทศบาลฯ ที่ เ คารพ ทุ ก ท่ า น กระผม นายเกษมสันต์ สาแม
นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก ด้วยกองช่าง ขอเปลี่ยนแปลงปริมาณงาน
โครงถมดิน สนามกีฬ า หมู่ ที่ 6 เพื่ อ ให้ ด าเนิน การได้ โดยการค านวณลด
ปริมาณถมดินให้เพียงพอกับงบประมาณ ในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม
และนั น ทนาการ งานกีฬ าและนัน ทนาการ งบลงทุ น หมวดค่ าที่ ดิ นและ
สิ่งก่อสร้าง รายการค่าถมดิน โครงการถามดินสนามกีฬา หมู่ที่ 6 ฉบับแรก
งบประมาณ 2,000,000.-บาท ดังนี้
จำกข้อควำมเดิม เพื่อจ่ายเป็นค่าถมดินสนามกีฬา หมู่ที่ 6 ตาบล
สะเตงนอก ปริม าณถมไม่ น้ อ ย 25,000 ลู ก บาศ์ ก เมตร (ตามแบบแปลน
ที่เทศบาลก าหนด) ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนพั ฒ นาสี่ปี (พ.ศ.
2561-2564) หน้า 153 ข้อ 5
เป็นข้อควำมใหม่ เพื่อจ่ายเป็นค่าถมดินสนามกีฬา หมู่ที่ 6 ตาบล
สะเตงนอก ปริมาณถม จานวน 16,545 ลูกบาศ์กเมตร ลูกบาศ์กเมตรละ
120.00 บาท (ตามแบบแปลนที่ เทศบาลก าหนด) ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 153 ข้อ 5

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดจะอภิปราย ขอเรียนเชิญ เมื่อไม่มี
ประธานสภาเทศบาลฯ
เชิญ เลขานุการสภาฯ
นายมาหะมะรอสีดี อุชะมิ
เลขานุการสภาเทศบาลฯ

เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ
ที่เคารพ องค์ประชุมครบ ต่อไปจะขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลฯ
ท่านใด อนุมัติ ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจาปี
2561 (ปรับ ปริมาณงาน) โครงการถมดินสนามกีฬา หมู่ที่ 6 ของ กอง
การศึกษา โปรดยกมือ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด ไม่อนุมัตใิ ห้แก้ไข
/เปลี่ยนแปลงคาชีแ้ จง...

-11เปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2561 (ปรับปริมาณงาน)
โครงการถมดินสนามกีฬา หมู่ที่ 6 ของกองการศึกษา โปรดยกมือ
มติที่ประชุม

อนุมัติ ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง งปม. จำนวน 9 เสียง
ไม่อนุมัติ ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง งปม. จำนวน - เสียง
งดออกเสียง
จำนวน 5 เสียง
เป็ นอั นว่ า ที่ ประชุ มมี มติ อนุ มั ติ ให้ แ ก้ ไ ขเปลี่ ย นแปลงค าชี้ แ จง
งบประมาณรายจ่ ายประจาปี 2561 (ปรับ ปริม าณงาน) โครงการถมดิ น
สนามกีฬา หมู่ที่ 6 กองการศึกษา

นายอับ ดุ ล อาซิซ หะยีปิย วงศ์ 5.3 ญั ต ติ เพื่ อ ขออนุ มั ติโอนงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี 2561
ประธานสภาเทศบาลฯ
เพื่อไปตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ -โครงกำรจัดซื้ออุปกรณ์กีฬำกลำงแจ้ง
และเครื่องเล่นสนำม พร้อมติดตั้ง จานวน 297,000.- บาท ของ กอง
การศึกษา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น พ.ศ. 2541 หมวด 4 การโอนและแก้ ไ ข
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 เชิญผูบ้ ริหารฯ
นายเกษมสันต์ สาแม
นายกเทศมนตรีฯ

เรี ย น ท่ า นป ระธานสภาเท ศบ าลฯ คณ ะผู้ บ ริ ห ารฯ และสมาชิ ก
สภาเทศบาลฯ ที่ เ คารพ ทุ ก ท่ า น กระผม นายเกษมสันต์ สาแม
นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก จะขอให้นายสมาน หะยีดอปอ รองนายก
เทศมนตรี ที่ดูแลกองการศึกษา ได้ชแี้ จง

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ นายสมาน หะยีดอปอ รองนายกเทศมนตรี
ประธานสภาเทศบาลฯ
นายสมาน หะยีดอปอ
รองนายกเทศมนตรีฯ

เรี ย น ท่ า นป ระธานสภาเท ศบ าลฯ คณ ะผู้ บ ริ ห ารฯ และสมาชิ ก
สภาเทศบาลฯ ที่ เ คารพ ทุ ก ท่ า น กระผม นายสมาน หะยีดอปอ
รองนายกเทศมนตรี ด้ ว ยกองการศึ ก ษา มี ค วามประสงค์ ที่ จ ะโอน
งบประมาณ เพื่ อ ไปตั้ ง จ่ า ยเป็ น รายการใหม่ ในเทศบั ญ ญั ติ งบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังนี้
โอน(-) จากแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและ
นันทนาการ งบดาเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่าย เกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิ บั ติ ราชการที่ ไม่ เข้าลั ก ษณะรายจ่ายหมวดอื่ น ๆ โครงการจั ด ซื้ อ
อุปกรณ์กีฬากลางแจ้งและเครื่องเล่นสนามพร้อมติดตัง้ ดังนี้
/งบประมาณอนุมัติ...

-12งบประมาณอนุมัติ
300,000.00 บาท
งบประมาณก่อนโอน
300,000.00 บาท
งบประมาณที่โอน
297,000.00 บาท
งบประมาณหลังโอน
3,000.00 บาท
โอน(+) ในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและ
นันทนาการ งบดาเนินงาน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์
กีฬา โครงการอุปกรณ์กีฬากลางแจ้งและเครื่องเล่นสนามพร้อมติดตั้ง ดังนี้
งบประมาณอนุมัติ
00.00 บาท
งบประมาณก่อนโอน
00.00 บาท
งบประมาณที่โอน
297,000.00
บาท
งบประมาณหลังโอน
297,000.00
บาท
เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่/โอนเพิ่มอุปกรณ์กีฬากลางแจ้งและเครื่องเล่น
พร้อมติดตั้ง จานวนเงิน 297,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์
กีฬา ดังนี้
-อุปกรณ์ผลักบริหารกล้ามแขนคู่ จานวน 1 ชุด เป็นเงิน 50,000.- บาท
-อุปกรณ์จักรยานนั่งปั่น
จานวน 1 ชุด เป็นเงิน 30,000.- บาท
-อุปกรณ์ล้อหมุนบริหารแขนคู่ จานวน 1 ชุด เป็นเงิน 30,000.- บาท
-อุปกรณ์ฝกึ ก้าวเดินคู่
จานวน 1 ชุด เป็นเงิน 40,000.- บาท
-อุปกรณ์บริหารขาเหยียด 4 คน จานวน 1 ชุด เป็นเงิน 70,000.- บาท
-อุปกรณ์ซิทอัพบริหารหน้าท้องคู่ จานวน 1 ชุด เป็นเงิน 35,000.- บาท
-อุปกรณ์เดินอากาศตู่
จานวน 1 ชุด เป็นเงิน 42,000.- บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
หน้า 173 ข้ อ 20 เพื่ อให้ชาวต าบลสะเตงนอก ได้ ตระหนัก ถึงการออก
กาลังกาย และมีสุขภาพที่ดี
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดจะอภิปรายซักถาม ขอเรียนเชิญ เมื่อไม่มี
ประธานสภาเทศบาลฯ
เชิญ เลขานุการสภาฯ
นายมาหะมะรอสีดี อุชะมิ
เลขานุการสภาเทศบาลฯ

เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ
ที่เคารพ องค์ประชุมครบ ต่อไปจะขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลฯ
ท่านใด อนุมัติ ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจาปี
2561 (ปรับ ปริมาณงาน) โครงการถมดินสนามกีฬา หมู่ที่ 6 ของ กอง
การศึกษา โปรดยกมือ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด ไม่อนุมัตใิ ห้แก้ไข
/เปลี่ยนแปลงคาชีแ้ จง...

-13เปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2561 (ปรับปริมาณงาน)
โครงการถมดินสนามกีฬา หมู่ที่ 6 ของกองการศึกษา โปรดยกมือ
มติที่ประชุม

อนุมัติ ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง งปม. จำนวน 8 เสียง
ไม่อนุมัติ ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง งปม. จำนวน - เสียง
งดออกเสียง
จำนวน 6 เสียง
เป็ นอั นว่ า ที่ ประชุ มมี มติ อนุ มั ติ ให้ แ ก้ ไ ขเปลี่ ย นแปลงค าชี้ แ จง
งบประมาณรายจ่ ายประจาปี 2561 (ปรับ ปริม าณงาน) โครงการถมดิ น
สนามกีฬา หมู่ที่ 6 กองการศึกษา

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ 5.4 ญัตติ เพื่อขออนุมัติขยำยกำรกันเงินงบประมำณ เพื่อเบิกจ่ำยใน
ประธานสภาเทศบาลฯ
ปีงบประมำณ 2562 ของ กองคลัง เชิญผู้บริหารฯ
นายเกษมสันต์ สาแม
นายกเทศมนตรีฯ

เรี ย น ท่ า นป ระธานสภาเท ศบ าลฯ คณ ะผู้ บ ริ ห ารฯ และสมาชิ ก
สภาเทศบาลฯ ที่ เ คารพ ทุ ก ท่ า น กระผม นายเกษมสันต์ สาแม
นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก จะขอให้ ผูอ้ านวยการกองคลัง ได้ชแี้ จง

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ เชิญ ผูอ้ านวยการกองคลัง
ประธานสภาเทศบาลฯ
นางนริศรา สาและ
ผูอ้ านวยการกองคลัง

เรี ย น ท่ า นป ระธานสภาเท ศบ าลฯ คณ ะผู้ บ ริ ห ารฯ และสมาชิ ก
สภาเทศบาลฯ ที่ เ คารพ ทุ ก ท่ า น ดิ ฉั น นางนริศรา สาและ
ผู้อ านวยการกองคลั ง ตามที่ เทศบาลฯ ได้ ด าเนิ น การขออนุ มั ติ จ ากสภา
เทศบาลฯ กั น เงิ น งบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. 2560 เพื่ อ เบิ ก จ่ า ยใน
ปีงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2561 แล้วเป็นเวลา 1 ปี และได้ดาเนินการ
ก่อหนี้ผูกพันไปแล้ว ซึ่งไม่สามารถเบิกจ่ายเงินได้ทันในปี งบประมาณ 2561
กองคลัง จึงขอขยายการกันเงินงบประมาณฯ ออกไปอีก 6 เดือน
เพื่ อเบิ ก จ่ายในปี งบประมาณ 2562 จ านวน 2 โครงการ รวมเป็ นเงิน
ทั้งสิน้ 5,030,000.- บาท ดังนี้
1. โครงการก่อสร้างคูระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก สายฟาตีมาสี่แยกเบอร์เส้ง หมูท่ ี่ 12 แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน หมวดค่า
ที่ ดิ น และสิ่ งก่ อ สร้าง จ านวนเงิน 4,410,000.- บาท ซึ่ งได้ ท าสั ญ ญา
ไปแล้วเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560
/2. โครงการก่อสร้างถนน…

-142. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยมูซ อรวมญาติ
หมู่ ที่ 12 แผนงานเคหะและชุ ม ชน งานไฟฟ้ า ถนน หมวดค่ า ที่ ดิ น และ
สิ่งก่ อสร้าง จานวนเงิน 620,000.- บาท ซึ่งได้ท าสัญ ญาไปแล้ วเมื่ อ
วันที่ 15 สิงหาคม 2561
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน
การฝากเงิ น การเก็ บ รั ก ษาเงิ น และการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น ขององค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2558
หมวด 5 ข้อ 57 ข้อ 58 และข้อ 59 ซึ่งกรณีนี้ เข้าเกณฑ์ใน ข้อ 57 กรณี
ที่อ งค์ ก รปกครองส่ วนท้ องถิ่ นได้ ก่อหนี้ ผูก พั นไว้ก่อนสิ้น ปี โดยสั่ งซื้ อหรือ
สั่งจ้าง หรือการเช่าทรัพย์สิน ถ้าเห็นว่าการเบิกเงินไปชาระหนี้ผูกพันไม่ทัน
สิ้ น ปี ให้ ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น อนุ มั ติ ใ ห้ กั น เงิ น ไว้ เ บิ ก ในปี ถั ด ไปได้ อี ก ไม่ เ กิ น
ระยะเวลาหนึ่งปี
หากด าเนิ น การตามวรรคหนึ่ ง ไม่ แ ล้ ว เสร็ จ ให้ ข อขยายเวลาเบิ ก
จ่ายเงินต่อสภาท้องถิ่น ได้อกี ไม่เกินหกเดือน ขอบคุณค่ะ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดจะอภิปรายซักถาม ขอเรียนเชิญ เมื่อไม่มี
ประธานสภาเทศบาลฯ
เชิญ เลขานุการสภาฯ
นายมาหะมะรอสีดี อุชะมิ
เลขานุการสภาเทศบาลฯ

เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ
ที่เคารพ องค์ประชุมครบ ต่อไปจะขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลฯ
ท่านใด อนุมัติ ให้ขยายการกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2561 กรณี
ก่อหนี้ผูกพันแล้ว จานวน 2 โครงการ ดังกล่าวข้างต้น ของกองคลัง ออกไป
อีก หกเดือน ตามข้อ 57 โปรดยกมือ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด ไม่
อนุมัติให้ขยายการกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2561 กรณี ก่อหนี้
ผูกพันแล้ว จานวน 2 โครงการ ดังกล่าวข้างต้น ของกองคลัง ออกไปอีกหก
เดือน ตามข้อ 57 โปรดยกมือ

มติที่ประชุม

อนุมัติ ให้กันเงิน งปม.
ไม่อนุมัติ ให้กันเงิน งปม.
งดออกเสียง

จำนวน
จำนวน
จำนวน

7 เสียง
- เสียง
7 เสียง

เป็นอันว่า ทีป่ ระชุมมีมติ อนุมัติให้ขยายการกันเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี 2561 กรณีก่อหนีผ้ ูกพันแล้ว จานวน 2 โครงการ ดังกล่าว
ข้างต้น ของกองคลัง ออกไปอีกหกเดือน ตามข้อ 57 รวมเป็นเงินทั้งสิน้
5,030,000.- บาท
/นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์...

-15นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ 5.4 ญั ตติ เพื่ อ ขออนุ มั ติ กั น เงิ น งบประมำณ เพื่ อ เบิ ก จ่ ำ ยใน
ประธานสภาเทศบาลฯ
ปีงบประมำณ 2562 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินแผ่นดิน
ขององค์ ก รปกครองส่วนท้อ งถิ่น พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพิ่ มเติม ฉบับ ที่ 3
พ.ศ. 2558 หมวด 5 ข้อ. 59 ของหน่วยงานตามลาดับ ดังต่อไปนี้
สานักปลัด จานวน 3 รายการ ขอเชิญผู้บริหารฯ
นายเกษมสันต์ สาแม
นายกเทศมนตรีฯ

เรี ย น ท่ า นป ระธานสภาเท ศบ าลฯ คณ ะผู้ บ ริ ห ารฯ และสมาชิ ก
สภาเทศบาลฯ ที่ เ คารพ ทุ ก ท่ า น กระผม นายเกษมสันต์ สาแม
นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก จะขอให้ หัวหน้าสานักปลัด ได้ชแี้ จง

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ เชิญ หัวหน้าสานักปลัด
ประธานสภาเทศบาลฯ
นายเกรียงศักดิ์ อินทรสกุล
หัวหน้าสานักปลัด

เรี ย น ท่ า นป ระธานสภาเท ศบ าลฯ คณ ะผู้ บ ริ ห ารฯ และสมาชิ ก
สภาเทศบาลฯ ที่ เ คารพ ทุ ก ท่ า น กระผม นายเกรียงศักดิ์ อินทรสกุล
หัวหน้าสานักปลัด ด้วยสานักปลัดมีความประสงค์จะกันเงินงบประมาณเพื่อ
เบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2562 ดังนี้
1. ค่าก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ (บริเวณหมู่บ้าน ธอส.) แผนงาน
บริ ห ารงานทั่ ว ไป งาน บริ ห ารทั่ ว ไป งบ ลงทุ น หมวด ค่ า ที่ ดิ น และ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทอาคารต่าง ๆ จานวนเงิน 500,000.- บาท ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 191 ข้อ 31
2. ค่าวิทยุสื่อสารแบบพกพา แผนงาน การรักษาความสงบภายใน
งาน ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย งบ ลงทุน หมวด ค่าครุภัณฑ์
ประเภท ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จานวนเงิน 120,000.- บาท ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 215 ข้อ 9
3. ค่ าเคาเตอร์ งานทะเบี ย นราษฎร แผนงาน บริห ารงานทั่ วไป
งาน บริหารทั่วไป งบ ลงทุน หมวด ครุภัณฑ์สานักงาน ประเภทรายจ่าย
เคาเตอร์ งานทะเบี ย นราษฎรจ านวนเงิน 95,000 บาท ตั้ งจ่ ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ตามแบบ ผ.08 ข้อ 36

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดจะอภิปรายซักถาม ขอเรียนเชิญ เมื่อไม่มี
ประธานสภาเทศบาลฯ
เชิญ เลขานุการสภาฯ ขอมติที่ประชุมเป็นข้อ ๆ ต่อไป
/นายมาหะมะรอสีดี อุชะมิ…

-16นายมาหะมะรอสีดี อุชะมิ
เลขานุการสภาเทศบาลฯ

เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ
ที่เคารพ องค์ประชุมครบ ต่อไปจะขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลฯ
ท่านใด อนุมัติ ให้กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2561 เพื่อเบิกจ่ายใน
ปีงบประมาณ 2562 -ค่าก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ (บริเวณหมู่บ้าน
ธอส.) จานวน 500,000.- บาท ของสานักปลัด โปรดยกมือ สมาชิกสภา
เทศบาลฯ ท่านใด ไม่อนุมัติให้กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2561
เพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2562 รายการ ดังกล่าวข้างต้น ของสานักปลัด
โปรดยกมือ

มติที่ประชุม

อนุมัติ ให้กันเงิน งปม.
ไม่อนุมัติ ให้กันเงิน งปม.
งดออกเสียง

จำนวน
จำนวน
จำนวน

10 เสียง
- เสียง
4 เสียง

เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติ อนุมัติให้กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี
2561 เพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2562 -ค่าก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์
(บริเวณหมูบ่ ้าน ธอส.) จานวน 500,000.- บาท ของสานักปลัด
-ต่อไปจะขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด อนุมัติ ให้
กั นเงิน งบประมาณรายจ่ายประจาปี 2561 เพื่ อเบิก จ่ายในปีงบประมาณ
2562 -ค่าวิท ยุสื่อสารแบบพกพา จานวน 120,000.- บาท ของสานัก
ปลั ด โปรดยกมื อ สมาชิ ก สภาเทศบาลฯ ท่ านใด ไม่ อ นุ มั ติ ใ ห้ กั น เงิ น
งบประมาณรายจ่ายประจาปี 2561 เพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2562
รายการ ดังกล่าวข้างต้น ของสานักปลัด โปรดยกมือ
มติที่ประชุม

อนุมัติ ให้กันเงิน งปม.
ไม่อนุมัติ ให้กันเงิน งปม.
งดออกเสียง

จำนวน
จำนวน
จำนวน

9 เสียง
- เสียง
5 เสียง

เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติ อนุมัติให้กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี
2561 เพื่ อ เบิ ก จ่ายในปี งบประมาณ 2562 -ค่าวิท ยุ สื่อ สารแบบพกพา
จานวน 120,000.- บาท ของสานักปลัด
-ต่อไปจะขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด อนุมัติ ให้
กั นเงิน งบประมาณรายจ่ายประจาปี 2561 เพื่ อเบิก จ่ายในปีงบประมาณ
2562 -ค่าเคาเตอร์งานทะเบียนราษฎร จานวน 95,000.- บาท ของ
/สานักปลัด...

-17สานักปลัด โปรดยกมือ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด ไม่อนุมัติให้กันเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจาปี 2561 เพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2562
รายการ ดังกล่าวข้างต้น ของสานักปลัด โปรดยกมือ
มติที่ประชุม

อนุมัติ ให้กันเงิน งปม.
ไม่อนุมัติ ให้กันเงิน งปม.
งดออกเสียง

จำนวน
จำนวน
จำนวน

11 เสียง
- เสียง
3 เสียง

เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติ อนุมัติให้กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี
2561 เพื่ อ เบิ ก จ่ า ยในปี ง บประมาณ 2562 -ค่ า เคาเตอร์ ง านทะเบี ย น
ราษฎร จานวน 95,000.- บาท ของสานักปลัด
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ ต่อไป กองการศึกษา จานวน 4 รายการ
ประธานสภาเทศบาลฯ
ขอเชิญผูบ้ ริหารฯ
นายเกษมสันต์ สาแม
นายกเทศมนตรีฯ

เรี ย น ท่ า นป ระธานสภาเท ศบ าลฯ คณ ะผู้ บ ริ ห ารฯ และสมาชิ ก
สภาเทศบาลฯ ที่ เ คารพ ทุ ก ท่ า น กระผม นายเกษมสันต์ สาแม
นายกเทศมนตรี เ มื อ งสะเตงนอก จะขอให้ นายสมาน หะยี ด อปอ
รองนายกเทศมนตรี ผู้ ดูแลกองการศึกษา ได้ชแี้ จง

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ เชิญ นายสมาน หะยีดอปอ รองนายกเทศมนตรี
ประธานสภาเทศบาลฯ
นายสมาน หะยีดอปอ
รองนายกเทศมนตรี

เรี ย น ท่ า นป ระธานสภาเท ศบ าลฯ คณ ะผู้ บ ริ ห ารฯ และสมาชิ ก
สภาเทศบาลฯ ที่ เ คารพ ทุ ก ท่ า น กระผม นายสมาน หะยีดอปอ
รองนายกเทศมนตรี ด้ ว ยกองการศึ ก ษา มี ค วามประสงค์ ที่ จ ะขออนุ มั ติ
กั น เงิน งบประมาณรายจ่ ายประจ าปี งบประมาณ 2561 เพื่ อ เบิ ก จ่ ายใน
ปีงบประมาณ 2562 ดังนี้
1. โครงการถมดิ น สนามกี ฬ า หมู่ ที่ 6 แผนงาน การศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ งาน กีฬาและนันทนาการ หมวด ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าถมดิน จานวนเงิน 2,000,000.- บาท
2. โครงการติดตั้งระบบและขยายเขตไฟฟ้า สนามกีฬา หมูท่ ี่ 8
แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งาน กีฬาและนันทนาการ
หมวด ค่าที่ดนิ และสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง จานวนเงิน 750,000.- บาท
/3. โครงการจัดซื้อ...

-183. โครงการจั ด ซื้ อ อุ ป กรณ์ กี ฬ ากลางแจ้ ง และเครื่ อ งเล่ น สนาม
พร้อมติดตั้ง แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งาน กีฬา
และนันทนาการ หมวด ค่าครุภัณฑ์ ประเภท ค่าครุภัณฑ์กีฬา จานวนเงิน
297,000.- บาท
4. ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ แผนงาน การศึกษา งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา หมวด ค่าครุภัณฑ์ ประเภท ค่าบารุงรักษา
และปรับปรุงครุภัณฑ์ จานวนเงิน 10,000.- บาท
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน
การฝากเงิ น การเก็ บ รั ก ษาเงิ น และการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น ขององค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2558
หมวด 5 ข้อ. 59
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดจะอภิปรายซักถาม ขอเรียนเชิญ เมื่อไม่มี
ประธานสภาเทศบาลฯ
เชิญ เลขานุการสภาฯ ขอมติที่ประชุมเป็นแต่ละข้อ ต่อไป
นายมาหะมะรอสีดี อุชะมิ
เลขานุการสภาเทศบาลฯ

เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ
ที่เคารพ องค์ประชุมครบ ต่อไปจะขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลฯ
ท่านใด อนุมัติ ให้กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2561 เพื่อเบิกจ่ายใน
ปี ง บประมาณ 2562 -โครงการถมดิ น สนามกี ฬ า หมู่ ที่ 6 จ านวน
2,000,000.- บาท ของกองการศึกษา โปรดยกมือ สมาชิกสภาเทศบาลฯ
ท่านใด ไม่อนุมัติให้กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2561 เพื่อเบิกจ่าย
ในปีงบประมาณ 2562 รายการดังกล่าวข้างต้น ของสานักปลัด โปรดยกมือ

มติที่ประชุม

อนุมัติ ให้กันเงิน งปม.
ไม่อนุมัติ ให้กันเงิน งปม.
งดออกเสียง

จำนวน
จำนวน
จำนวน

6 เสียง
- เสียง
7 เสียง

เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติ อนุมัติให้กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี
2561 เพื่ อ เบิ ก จ่ ายในปี งบประมาณ 2562 -โครงการถมดิ น สนามกี ฬ า
หมูท่ ี่ 6 จานวน 2,000,000.- บาท ของกองการศึกษา
-ต่อไปจะขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด อนุมัติ ให้
กั นเงิน งบประมาณรายจ่ายประจาปี 2561 เพื่ อเบิก จ่ายในปีงบประมาณ
2562 -โครงการติ ด ตั้ ง ระบบและขยายเขตไฟฟ้ า สนามกี ฬ า หมู่ ที่ 8
จานวนเงิน 750,000.- บาท โปรดยกมือ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด
/ไม่อนุมัตใิ ห้กันเงิน…

-19ไม่ อ นุ มั ติ ใ ห้ กั น เงิน งบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี 2561 เพื่ อ เบิ ก จ่ า ยใน
ปีงบประมาณ 2562 รายการ ดังกล่าวข้างต้น ของกองการศึกษา โปรด
ยกมือ
มติที่ประชุม

อนุมัติ ให้กันเงิน งปม.
ไม่อนุมัติ ให้กันเงิน งปม.
งดออกเสียง

จำนวน
จำนวน
จำนวน

8 เสียง
- เสียง
6 เสียง

เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติ อนุมัติให้กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี
2561 เพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2562 -โครงการติดตั้งระบบและขยาย
เขตไฟฟ้า สนามกีฬา หมูท่ ี่ 8 จานวนเงิน 750,000.- บาท
-ต่อไปจะขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด อนุมัติ ให้
กั นเงิน งบประมาณรายจ่ายประจาปี 2561 เพื่ อเบิก จ่ายในปีงบประมาณ
2562 -โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬากลางแจ้ง และเครื่องเล่นสนาม พร้อม
ติด ตั้ง จานวนเงิน 297,000.- บาท โปรดยกมือ สมาชิกสภาเทศบาลฯ
ท่านใด ไม่อนุมัติให้กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2561 เพื่อเบิกจ่าย
ในปีงบประมาณ 2562 รายการ ดังกล่าวข้างต้น ของกองการศึกษา โปรด
ยกมือ
มติที่ประชุม

อนุมัติ ให้กันเงิน งปม.
ไม่อนุมัติ ให้กันเงิน งปม.
งดออกเสียง

จำนวน
จำนวน
จำนวน

8 เสียง
- เสียง
6 เสียง

เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติ อนุมัติให้กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี
2561 เพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2562 -โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา
กลางแจ้ง และเครื่องเล่นสนาม พร้อมติดตั้ง จานวนเงิน 297,000.- บาท
ของกองการศึกษา
-ต่อไปค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จานวน 10,000.- บาท
เนื่องจากยังไม่ดาเนินการ และค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์นี้ จะตั้งไว้
ในเทศบัญ ญั ติฯ ของทุกงาน เป็น รายจ่ายประจาไม่ใช่ค่าครุภัณ ฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่ อสร้าง จึงไม่ต้องกั นเงิน ญั ตตินี้ จึงขอถอนออกจากวาระการประชุม
จะขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด อนุมัติให้ตัด-ค่าบารุงรักษา
และปรับปรุงครุภัณฑ์ จานวน 10,000.- บาท ของกองการศึกษา ออกจาก
วาระการประชุม
/โปรดยกมือ...

โปรดยกมือ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด ไม่อนุมัติให้ตัด-ค่าบารุงรักษา
และปรับปรุงครุภัณฑ์ ของกองการศึกษา ออกจากวาระการประชุม โปรด
ยกมือ
มติที่ประชุม

อนุมัติ ให้ถอนออกจำกวำระประชุม
ไม่อนุมัติ ให้ถอนออกจำกวำระประชุม
งดออกเสียง

จำนวน 8 เสียง
จำนวน - เสียง
จำนวน 6 เสียง

เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติ อนุมัติให้ตัด -ค่าบ ารุงรักษาและปรับ ปรุง
ครุภัณ ฑ์ จานวน 10,000.- บาท ของกองการศึก ษา ออกจากวาระการ
ประชุม
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ ต่อไป กองช่าง จานวน 14 รายการ
ประธานสภาเทศบาลฯ
ขอเชิญผูบ้ ริหารฯ
นายเกษมสันต์ สาแม
นายกเทศมนตรีฯ

เรี ย น ท่ า นป ระธานสภาเท ศบ าลฯ คณ ะผู้ บ ริ ห ารฯ และสมาชิ ก
สภาเทศบาลฯ ที่ เ คารพ ทุ ก ท่ า น กระผม นายเกษมสันต์ สาแม
นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก จะขอให้ นายศราวุธ อับดุลกอเดร์ ยานยา
รองนายกเทศมนตรี ผูด้ ูแลกองกองช่าง ได้ชแี้ จง

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ เชิญ นายศราวุธ อับดุลกอเดร์ ยานยา รองนายกเทศมนตรี
ประธานสภาเทศบาลฯ
นายศราวุธ อับดุลกอเดร์ ยานยา เรี ย น ท่ า นประธานสภาเทศบาลฯ คณะผู้ บ ริ ห ารฯ และสมาชิ ก
รองนายกเทศมนตรี
สภาเทศบาลฯ ที่ เ คารพทุ ก ท่ า น กระผม นายศราวุธ อับดุลกอเดร์
ยานยา รองนายกเทศมนตรี ด้วยกองช่าง มีความประสงค์ที่จะขออนุมัติกัน
เงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2561 เพื่อเบิก จ่ายเงินในปีงบประมาณ
2562 ในแผนงาน เคหะและชุม ชน งาน ไฟฟ้ าถนน หมวด ค่ าที่ ดิ นและ
สิ่งก่อสร้าง จานวน 14 รายการ คือ
1. โครงการก่อสร้างคูระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตักวา 1
(มัสยิด) หมู่ที่ 4 จานวนเงิน 808,000.- บาท
2. โครงการก่อสร้างคูระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเบิกฟ้า
หมูท่ ี่ 12 จานวนเงิน 1,807,000.- บาท
3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนนทรีย์ หมู่ที่ 4
จานวนเงิน 749,000.- บาท
4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยมณี หมู่ที่ 13
จานวนเงิน 793,000.- บาท
/5. โครงการก่อสร้าง...

-215. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอัลนูร์ 1 หมูท่ ี่ 3
จานวนเงิน 465,000.- บาท
6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอัลนูร์ 2 หมู่ที่ 3
จานวนเงิน 491,000.- บาท
7.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายลางาปายอ หมูท่ ี่ 5
จานวนเงิน 1,522,000.- บาท
8. โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต พร้อมคู
ระบายน้าซอย 22 ถนนผังเมือง 4 (หน้ากระท่อมคนบก) หมู่ที่ 9 จานวนเงิน
1,034,000.- บาท
9. โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต พร้อมคู
ระบายน้าซอยรวมญาติธารน้าผึ้ง หมูท่ ี่ 13 จานวนเงิน 684,000.- บาท
10. โครงการติดตั้งไฟโพสทอปภายในพืน้ ที่ตาบลสะเตงนอก หมูท่ ี่
11 – 13 จานวนเงิน 430,000.- บาท
11. โครงการติดตั้งไฟสัญญาณจราจร (ไฟแดง) สี่แยก 12 เหรียญ
หมูท่ ี่ 9 จานวนเงิน 1,700,000.- บาท
12. โครงการบุกเบิกถนน ซอยสกุลฮะ หมูท่ ี่ 6
จานวนเงิน 316,000.- บาท
13. โครงการบุกเบิกถนนหินคลุก ซอยสวนส้มการยาง หมูท่ ี่ 3
จานวนเงิน 317,000.- บาท
14. โครงการบุกเบิกถนนหินคลุก ระหว่างซอยปิโตสะโน-ซอยบาโง
ตือเงาะ (โรงอิฐ) หมู่ที่ 1 จานวนเงิน 627,000.- บาท
ขอบคุณครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีขอ้ อภิปรายซักถาม ขอเชิญ ไม่มี
ประธานสภาเทศบาลฯ
เชิญเลขานุการสภาฯ ขอมติที่ประชุมเป็นทีละรายการ ต่อไป
นายมาหะมะรอสีดี อุชะมิ
เลขานุการสภาฯ

องค์ ป ระชุม ครบ ต่ อ ไปขอมติ ที่ ป ระชุม สมาชิก ท่ านใด อนุ มั ติ ให้ กั นเงิน
งบประมาณ รายการที่ 1. โครงการก่อสร้างคูระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยตักวา 1 หมู่ที่ 4 จานวนเงิน 808,000.- บาท โปรดยกมือ สมาชิก
สภาเทศบาลฯ ท่ านใด ไม่ อ นุ มั ติ ให้ กั น เงิน งบประมาณรายการดั งกล่ าว
โปรดยกมือ

/มติที่ประชุม…..

-22มติที่ประชุม

อนุมัติ ให้กันเงิน งปม.
ไม่อนุมัติ ให้กันเงิน งปม.
งดออกเสียง

จำนวน
จำนวน
จำนวน

9 เสียง
- เสียง
5 เสียง

เป็ นอั นว่ า ที่ ประชุ มมี มติ อนุ มั ติ ใ ห้ กั น เงิ น งบประมาณ รายการที่
1. โครงการก่อสร้างคูระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตัก วา 1 หมู่ที่ 4
จานวนเงิน 808,000.- บาท
-องค์ประชุมครบ ต่อไปขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใด อนุมัติให้
กันเงินงบประมาณ รายการที่ 2. โครงการก่อสร้างคูระบายน้าคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยเบิกฟ้า หมู่ที่ 12 จานวนเงิน 1,807,000.- บาท โปรดยก
มือ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด ไม่อนุมัติให้กันเงินงบประมาณ รายการ
ดังกล่าว โปรดยกมือ
มติที่ประชุม

อนุมัติ ให้กันเงิน งปม.
ไม่อนุมัติ ให้กันเงิน งปม.
งดออกเสียง

จำนวน 11 เสียง
จำนวน - เสียง
จำนวน 3 เสียง

เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติ อนุมัติให้ กันเงินงบประมาณ รายการที่ 2.
โครงการก่ อ สร้ างคู ร ะบายน้ าคอนกรีต เสริม เหล็ ก ซอยเบิ ก ฟ้ า หมู่ ที่ 12
จานวนเงิน 1,807,000.- บาท
-องค์ประชุมครบ ต่อไปขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใด อนุมัตใิ ห้
กันเงินงบประมาณ รายการที่ 3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยนนทรีย์ หมู่ที่ 4 จานวนเงิน 749,000.- บาท โปรดยกมือ สมาชิก
สภาเทศบาลฯ ท่านใดไม่อนุมัตใิ ห้กันเงินงบประมาณรายการดังกล่าว โปรด
ยกมือ
มติที่ประชุม

อนุมัติ ให้กันเงิน งปม.
ไม่อนุมัติ ให้กันเงิน งปม.
งดออกเสียง

จำนวน 8 เสียง
จำนวน - เสียง
จำนวน 6 เสียง

เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติ อนุมัติให้กันเงินงบประมาณ รายการที่ 3.
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนนทรีย์ หมูท่ ี่ 4 จานวนเงิน
749,000.- บาท
/-องค์ประชุมครบ...

-23-องค์ประชุมครบ ต่อไปขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใด อนุมัตใิ ห้
กันเงินงบประมาณ รายการที่ 4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยมณี หมูท่ ี่ 13 จานวนเงิน 793,000.- บาท โปรดยกมือ สมาชิกสภา
เทศบาลฯ ท่านใดไม่อนุมัติให้กันเงินงบประมาณรายการดังกล่าว โปรดยกมือ
มติที่ประชุม

อนุมัติ ให้กันเงิน งปม.
ไม่อนุมัติ ให้กันเงิน งปม.
งดออกเสียง

จำนวน 10 เสียง
จำนวน - เสียง
จำนวน 4 เสียง

เป็นอันว่า ทีป่ ระชุมมีมติ อนุมัตใิ ห้กันเงินงบประมาณ รายการที่ 4.
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยมณี หมูท่ ี่ 13 จานวนเงิน
793,000.- บาท
-องค์ประชุมครบ ต่อไปขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใด อนุมัตใิ ห้
กันเงินงบประมาณ รายการที่ 5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยอัลนูร์ 1 หมูท่ ี่ 3 จานวนเงิน 465,000.- บาท โปรดยกมือ สมาชิก
สภาเทศบาลฯ ท่านใดไม่อนุมัตใิ ห้กันเงินงบประมาณรายการดังกล่าว โปรด
ยกมือ
มติที่ประชุม

อนุมัติ ให้กันเงิน งปม.
ไม่อนุมัติ ให้กันเงิน งปม.
งดออกเสียง

จำนวน 10 เสียง
จำนวน - เสียง
จำนวน 4 เสียง

เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติ อนุมัติให้กันเงินงบประมาณ รายการที่ 5.
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอัลนูร์ 1 หมู่ที่ 3 จานวนเงิน
465,000.- บาท
-องค์ประชุมครบ ต่อไปขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใด อนุมัตใิ ห้
กันเงินงบประมาณ รายการที่ 6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยอัลนูร์ 2 หมู่ที่ 3 จานวนเงิน 491,000.- บาท โปรดยกมือ สมาชิก
สภาเทศบาลฯ ท่านใดไม่อนุมัตใิ ห้กันเงินงบประมาณรายการดังกล่าว โปรด
ยกมือ
มติที่ประชุม

อนุมัติ ให้กันเงิน งปม.
ไม่อนุมัติ ให้กันเงิน งปม.
งดออกเสียง

จำนวน 10 เสียง
จำนวน - เสียง
จำนวน 4 เสียง
/เป็นอันว่า...

-24เป็นอันว่า ทีป่ ระชุมมีมติ อนุมัตใิ ห้กันเงินงบประมาณ รายการที่ 6.
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอัลนูร์ 2 หมูท่ ี่ 3 จานวนเงิน
491,000.- บาท
-องค์ประชุมครบ ต่อไปขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใด อนุมัตใิ ห้
กันเงินงบประมาณ รายการที่ 7.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายลางาปายอ หมูท่ ี่ 5 จานวนเงิน 1,522,000.- บาท โปรดยกมือ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดไม่อนุมัตใิ ห้กันเงินงบประมาณรายการดังกล่าว
โปรดยกมือ
มติที่ประชุม

อนุมัติ ให้กันเงิน งปม.
ไม่อนุมัติ ให้กันเงิน งปม.
งดออกเสียง

จำนวน 9 เสียง
จำนวน - เสียง
จำนวน 5 เสียง

เป็นอันว่า ทีป่ ระชุมมีมติ อนุมัตใิ ห้กันเงินงบประมาณ รายการที่ 7.
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายลางาปายอ หมูท่ ี่ 5
จานวนเงิน 1,522,000.- บาท
-องค์ประชุมครบ ต่อไปขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใด อนุมัตใิ ห้
กันเงินงบประมาณ รายการที่ 8. โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต พร้อมคูระบายน้าซอย 22 ถนนผังเมือง 4 (หน้ากระท่อมคนบก)
หมูท่ ี่ 9 จานวนเงิน 1,034,000.- บาท โปรดยกมือ สมาชิกสภาเทศบาลฯ
ท่านใดไม่อนุมัตใิ ห้กันเงินงบประมาณรายการดังกล่าว โปรดยกมือ
มติที่ประชุม

อนุมัติ ให้กันเงิน งปม.
ไม่อนุมัติ ให้กันเงิน งปม.
งดออกเสียง

จำนวน 11 เสียง
จำนวน - เสียง
จำนวน 3 เสียง

เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติ อนุมัติให้กันเงินงบประมาณ รายการที่ 8.
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัล ท์ติก คอนกรีต พร้อมคู ระบายน้ า
ซอย 22 ถนนผั ง เมื อ ง 4 (หน้ า กระท่ อ มคนบก) หมู่ ที่ 9 จ านวนเงิ น
1,034,000.- บาท

/-องค์ประชุมครบ...

-25-องค์ประชุมครบ ต่อไปขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใด อนุมัตใิ ห้
กันเงินงบประมาณ รายการที่ 9. โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต พร้อมคูระบายน้าซอยรวมญาติธารน้าผึ้ง หมู่ที่ 13 จานวนเงิน
684,000.- บาท โปรดยกมือ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดไม่อนุมัตใิ ห้กัน
เงินงบประมาณรายการดังกล่าว โปรดยกมือ
มติที่ประชุม

อนุมัติ ให้กันเงิน งปม.
ไม่อนุมัติ ให้กันเงิน งปม.
งดออกเสียง

จำนวน 10 เสียง
จำนวน - เสียง
จำนวน 4 เสียง

เป็นอันว่า ทีป่ ระชุมมีมติ อนุมัตใิ ห้กันเงินงบประมาณ รายการที่ 9.
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต พร้อมคูระบายน้าซอย
รวมญาติธารน้าผึ้ง หมู่ที่ 13 จานวนเงิน 684,000.- บาท
-องค์ประชุมครบ ต่อไปขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใด อนุมัตใิ ห้
กันเงินงบประมาณ รายการที่ 10. โครงการติดตัง้ ไฟโพสทอปภายในพืน้ ที่
ตาบลสะเตงนอก หมูท่ ี่ 11 – 13 จานวนเงิน 430,000.- บาท โปรดยกมือ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดไม่อนุมัตใิ ห้กันเงินงบประมาณรายการดังกล่าว
โปรดยกมือ
มติที่ประชุม

อนุมัติ ให้กันเงิน งปม.
ไม่อนุมัติ ให้กันเงิน งปม.
งดออกเสียง

จำนวน 10 เสียง
จำนวน - เสียง
จำนวน 4 เสียง

เป็นอันว่า ทีป่ ระชุมมีมติ อนุมัตใิ ห้กันเงินงบประมาณ รายการที่ 10.
โครงการติดตั้งไฟโพสทอปภายในพืน้ ที่ตาบลสะเตงนอก หมูท่ ี่ 11 – 13
จานวนเงิน 430,000.- บาท
-องค์ประชุมครบ ต่อไปขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใด อนุมัติให้
กันเงินงบประมาณ รายการที่ 11. โครงการติดตั้งไฟสัญญาณจราจร (ไฟ
แดง) สี่แยก 12 เหรียญ หมู่ที่ 9 จานวนเงิน 1,700,000.- บาท โปรด
ยกมือ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดไม่อนุมัติให้กันเงินงบประมาณรายการ
ดังกล่าว โปรดยกมือ
มติที่ประชุม

อนุมัติ ให้กันเงิน งปม.
ไม่อนุมัติ ให้กันเงิน งปม.

จำนวน 11 เสียง
จำนวน - เสียง
/งดออกเสียง…

-26งดออกเสียง

จำนวน

3 เสียง

เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติ อนุมัติให้กันเงินงบประมาณ รายการที่ 11.
โครงการติ ด ตั้ งไฟสั ญ ญาณจราจร (ไฟแดง) สี่ แ ยก 12 เหรีย ญ หมู่ ที่ 9
จานวนเงิน 1,700,000.- บาท
-องค์ประชุมครบ ต่อไปขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใด อนุมัตใิ ห้
กันเงินงบประมาณ รายการที่ 12. โครงการบุกเบิกถนน ซอยสกุลฮะ หมู่ที่ 6
จานวนเงิน 316,000.- บาท โปรดยกมือ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดไม่
อนุมัตใิ ห้กันเงินงบประมาณรายการดังกล่าว โปรดยกมือ
มติที่ประชุม

อนุมัติ ให้กันเงิน งปม.
ไม่อนุมัติ ให้กันเงิน งปม.
งดออกเสียง

จำนวน 9 เสียง
จำนวน - เสียง
จำนวน 5 เสียง

เป็นอันว่า ทีป่ ระชุมมีมติ อนุมัตใิ ห้กันเงินงบประมาณ รายการที่ 12.
โครงการบุกเบิกถนน ซอยสกุลฮะ หมูท่ ี่ 6 จานวนเงิน 316,000.- บาท
-องค์ประชุมครบ ต่อไปขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใด อนุมัตใิ ห้
กันเงินงบประมาณ รายการที่ 13. โครงการบุกเบิกถนนหินคลุก ซอยสวนส้ม
การยาง หมู่ที่ 3 จานวนเงิน 317,000.- บาท โปรดยกมือ สมาชิกสภา
เทศบาลฯ ท่านใดไม่อนุมัติให้กันเงินงบประมาณรายการดังกล่าว โปรดยกมือ
มติที่ประชุม

อนุมัติ ให้กันเงิน งปม.
ไม่อนุมัติ ให้กันเงิน งปม.
งดออกเสียง

จำนวน 9 เสียง
จำนวน - เสียง
จำนวน 5 เสียง

เป็นอันว่า ทีป่ ระชุมมีมติ อนุมัตใิ ห้กันเงินงบประมาณ รายการที่ 13.
โครงการบุกเบิกถนนหินคลุก ซอยสวนส้มการยาง หมู่ที่ 3 จานวนเงิน
317,000.- บาท
-องค์ประชุมครบ ต่อไปขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใด อนุมัติให้
กันเงินงบประมาณ รายการที่ 14. โครงการบุก เบิก ถนนหินคลุก ระหว่าง
ซอยปิโตสะโน-ซอยบาโงตือเงาะ (โรงอิฐ) หมู่ที่ 1 จานวนเงิน 627,000.บาท โปรดยกมื อ สมาชิ ก สภาเทศบาลฯ ท่ า นใดไม่ อ นุ มั ติ ใ ห้ กั น เงิ น
งบประมาณรายการดังกล่าว โปรดยกมือ
/มติที่ประชุม...

-27มติที่ประชุม

อนุมัติ ให้กันเงิน งปม.
ไม่อนุมัติ ให้กันเงิน งปม.
งดออกเสียง

จำนวน 8 เสียง
จำนวน - เสียง
จำนวน 6 เสียง

เป็นอันว่า ทีป่ ระชุมมีมติ อนุมัตใิ ห้กันเงินงบประมาณ รายการที่ 14.
โครงการบุกเบิกถนนหินคลุก ระหว่างซอยปิโตสะโน-ซอยบาโงตือเงาะ(โรง
อิฐ) หมูท่ ี่ 1 จานวนเงิน 627,000.- บาท
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ ขอเชิญผูบ้ ริหารฯ
ประธานสภาเทศบาลฯ
นายเกษมสันต์ สาแม
นายกเทศมนตรีฯ

เรี ย น ท่ า นป ระธานสภาเท ศบ าลฯ คณ ะผู้ บ ริ ห ารฯ และสมาชิ ก
สภาเทศบาลฯ ที่ เ คารพ ทุ ก ท่ า น กระผม นายเกษมสันต์ สาแม
นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก จะขอเสนอญัตติการประชุมเพิ่มด้วยวาจา
ต่อท่านประธานสภาเทศบาลฯ เพื่อพิจารณาอนุญาต

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ เชิญ เลขานุการสภาฯ
ประธานสภาเทศบาลฯ
นายมาหะมะรอสีดี อุชะมิ
เลขานุการสภาเทศบาลฯ

เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลฯ คณะผูบ้ ริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ
ที่เคารพ การเสนอญัตติข้ึนมาของท่านนายกเทศมนตรี หรือตาม ข้อ 38 (6)
เป็นญั ตติที่ประธานในที่ประชุมเห็นควรอนุญ าต ก็สามารถที่จะนาเข้าเป็น
ระเบียบวาระการประชุมคราวนี้ เป็นระเบียบวาระที่เสนอด้วยวาจาก็ได้ ซึ่งถ้า
นายกเทศมนตรีเป็นผู้เสนอ ไม่ต้องมีผู้รับรอง ถ้าสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้
เสนอ ต้ อ งมี ผู้ รั บ รองอย่ างน้ อ ย 2 คน อยู่ ที่ ท่ า นประธานสภาฯจะต้ อ ง
วินจิ ฉัย ก็เป็นเอกสิทธิ์ของท่านประธานสภาฯ ขอบคุณครับ

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ อนุญาตให้เสนอญัตติการประชุมเพิ่มด้วยวาจา ได้
ประธานสภาเทศบาลฯ
เชิญผูบ้ ริหารฯ
นายเกษมสันต์ สาแม
นายกเทศมนตรีฯ

เรี ย น ท่ า นป ระธานสภาเท ศบ าลฯ คณ ะผู้ บ ริ ห ารฯ และสมาชิ ก
สภาเทศบาลฯ ที่ เ คารพ ทุ ก ท่ า น กระผม นายเกษมสันต์ สาแม
นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก จะขอเสนอญัตติการประชุมเพิ่มด้วยวาจา
ดังนี้
1. ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ 2561
/เพื่อไปตั้งจ่ายเป็น…

-28เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการก่อสร้างคูระบายน้า ซอยเบอร์เส้ง 7
ตาบลสะเตงนอก จานวนเงิน 2,148,000.- บาท ของหน่วยงานกองช่าง
โอน(-) จากแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวด
ค่ าที่ ดิ น และสิ่ งก่ อ สร้ าง ประเภทรายจ่ าย ค่ า ก่ อ สร้ างสิ่ งสาธารณู ป โภค
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัล ท์ติก คอนกรีต พร้อมคู ระบายน้ า
ซอยมัสยิดเบอร์เส้ง หมูท่ ี่ 1 ดังนี้
งบประมาณอนุมัติ
2,148,000.00 บาท
งบประมาณก่อนโอน
2,148,000.00 บาท
งบประมาณที่โอน
2,148,000.00 บาท
งบประมาณหลังโอน
00.00 บาท
โอน(+) ในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดนิ
และสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการ
ก่อสร้างคูระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเบอร์เส้ง 7 หมูที่ 1 ดังนี้
งบประมาณอนุมัติ
00.00 บาท
งบประมาณก่อนโอน
00.00 บาท
งบประมาณที่โอน
2,148,000.00 บาท
งบประมาณหลังโอน
2,148,000.00 บาท
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น รายการใหม่ /โอนเพิ่ ม โครงการก่ อ สร้ า งคู ร ะบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเบอร์เส้ง 7 หมูที่ 1 จานวน 2,148,000.- บาท
ขนาดท่อ ศก.0.60 เมตร ความยาวรวม 600.00 เมตร (ตามแบบแปลนที่
เทศบาลก าหนด) ตั้ งจ่ า ยจากเงิ น รายได้ ปรากฏในแผนพั ฒ นาสี่ ปี (พ.ศ.
2561-2564) หน้า 98 ข้อ 4.5 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 หมวด 4
การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาท่านใด มีขอ้ อภิปรายซักถาม ขอเชิญ
ประธานสภาเทศบาลฯ
เชิญนางอุมาพร ใจแผ้ว สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2
นางอุมาพร ใจแผ้ว
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2

เรี ย น ท่ า นป ระธานสภาเท ศบ าลฯ คณ ะผู้ บ ริ ห ารฯ และสมาชิ ก
สภาเทศบาลฯ ผู้ ท รงเกี ย รติ ทุ ก ท่ า น ดิฉัน นางอุมาพร ใจแผ้ว สมาชิก
สภาเทศบาลฯ เขต 2 มีข้อสอบถามคือ ทาไมถึงมีรายการที่ไม่ดาเนินการ
และขอกันเงินหลายรายการ การดาเนินการติดขัดตรงไหน
/นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์...

-29นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ เชิญผูบ้ ริหารฯ
ประธานสภาเทศบาลฯ
นายเกษมสันต์ สาแม
นายกเทศมนตรีฯ

เรี ย น ท่ า นป ระธานสภาเท ศบ าลฯ คณ ะผู้ บ ริ ห ารฯ และสมาชิ ก
สภาเทศบาลฯ ที่ เ คารพ ทุ ก ท่ า น กระผม นายเกษมสันต์ สาแม
นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก จะขอให้ผู้อานวยการกองช่างได้ชี้แจง

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ เชิญ ผูอ้ านวยการกองช่าง
ประธานสภาเทศบาลฯ
นายกาแมน อาดหมาด
ผูอ้ านวยการกองช่าง

เรี ย น ท่ า นป ระธานสภาเท ศบ าลฯ คณ ะผู้ บ ริ ห ารฯ และสมาชิ ก
สภาเทศบาลฯ ที่ เ คารพ ทุ ก ท่ า น กระผม นายกาแมน อาดหมาด
ผูอ้ านวยการกองช่าง จะขอชีแ้ จง จากเหตุผลโดยรวมที่ตอ้ งกันเงินไว้ หรือ
ท างานล่ า ช้ า เนื่ อ งจากมี ข้ อ เกี่ ย วข้ อ งกั บ ระเบี ย บการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง ตาม
หนังสือสั่งการ ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561 ต้องมานั่งตีความเกี่ยวกับนิยาม
ของงานก่อสร้าง ซึ่งมิใช้เฉพาะเทศบาลเมืองสะเตงนอกเท่านั้น แต่เป็นไปทั่ว
ประเทศ

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ เชิญ เลขานุการสภาฯ
ประธานสภาเทศบาลฯ
นายมาหะมะรอสีดี อุชะมิ
เลขานุการสภาเทศบาลฯ

เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลฯ คณะผูบ้ ริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ
ที่เคารพ ขอชีแ้ จงเพิ่มเติมในเทศบัญญัติฯ ปี 2561 ที่ผ่านมาเรามีงบประมาณ
ด้านที่ดินและสิ่งก่อสร้าง อยู่ส่วนหนึ่ง และเหลือเวลาอีก 1 เดือนเศษ จึงขอ
กันเงินไว้เพื่อไม่ได้เสียหายแก่ประชาชน

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ เชิญผูบ้ ริหารฯ ชีแ้ จงต่อ
ประธานสภาเทศบาลฯ
นายเกษมสันต์ สาแม
นายกเทศมนตรีฯ

เรี ย น ท่ า นป ระธานสภาเท ศบ าลฯ คณ ะผู้ บ ริ ห ารฯ และสมาชิ ก
สภาเทศบาลฯ ที่ เ คารพ ทุ ก ท่ า น กระผม นายเกษมสันต์ สาแม
นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก ยังมีการเสนอด้วยวาจาเพิ่มเติม คือ
2. ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ 2561
เพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2562 ของกองช่าง จานวน 14 รายการ ดังนี้
2.1 โครงการก่อสร้างคูระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนิบงบารู8
หมูท่ ี่ 7 ตาบลสะเตงนอก อาเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา จานวนเงิน
1,277,000.- บาท
/2.2 โครงการก่อสร้าง…

-302.2 โครงการก่อสร้างคูระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยประดิษฐ์
บารุง หมู่ที่ 10 ตาบลสะเตงนอก อาเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา จานวนเงิน
1,103,000.- บาท
2.3 โครงการก่อสร้างคูระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายมลายู
บางกอก-พงยือไร หมูท่ ี่ 2 ตาบลสะเตงนอก อาเภอเมืองยะลา จังหวัด
ยะลา จานวนเงิน 1,552,000.- บาท
2.4 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต ซอย
มุสลิมปอเนาะ – ตะโล๊ะบอแร หมูท่ ี่ 6 ตาบลสะเตงนอก อาเภอเมืองยะลา
จังหวัดยะลา จานวนเงิน 1185000.- บาท
2.5 โครงการก่อสร้างคูระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเบอร์เส้ง 7
ตาบลสะเตงนอก อาเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา จานวนเงิน 2,148,000.บาท
2.6 เครื่องคอมพิวเตอร์ จานวน 1 ชุด จานวนเงิน 22,000.- บาท
2.7 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ จานวน 1 เครื่อง
จานวนเงิน 53,000.- บาท
2.8 รอก จานวน 1 ชุด จานวนเงิน 15,000.- บาท
2.9 กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจติ อล จานวน 1 เครื่อง
จานวนเงิน 20,000.- บาท
2.10 เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จานวน 4 เครื่อง
จานวนเงิน 38,000.- บาท
2.11 เครื่องเจาะเหล็ก จานวน 1 ตัว จานวนเงิน 6,500.- บาท
2.12 เครื่องเจีย/ตัด จานวน 1 เครื่อง จานวนเงิน 8,000.- บาท
2.13 เครื่องเจียตั้งโต๊ะ จานวน 1 ชุด จานวนเงิน 30,000.- บาท
2.14 ชุดบล็อกลมถอดล้อ จานวน 1 เครื่อง จานวนเงิน 26,000.บาท
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีขอ้ อภิปรายซักถาม ขอเชิญ
ประธานสภาเทศบาลฯ
เชิญ ผูอ้ านวยการกองคลัง
นางณริศรา สาและ
ผูอ้ านวยการกองคลัง

เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ
ที่เคารพทุก ท่าน ตามที่ ท่านนายกเทศมนตรี ชี้แจง รายการที่ 2.1 - 2.4
ได้ทาสัญญาไปแล้ว ไม่ต้องกันเพราะเป็นอานาจของผูบ้ ริหารฯ

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดจะอภิปรายซักถาม ขอเรียนเชิญ เมื่อไม่มี
ประธานสภาเทศบาลฯ
เชิญ เลขานุการสภาฯ
/นายมาหะมะรอสีดี อุชะมิ…

-31นายมาหะมะรอสีดี อุชะมิ
เลขานุการสภาเทศบาลฯ

เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ
ที่เคารพ เนื่องจากรายการที่ 2.1-2.4 ที่ผู้อานวยการกองคลัง แจ้งข้างต้น
เลขานุการสภาฯ ไม่ทราบว่า ได้มกี ารทาสัญญาจ้างไปแล้ว ซึ่งเป็นอานาจ
ของผู้บริหารฯ จึงขอตัดรายการที่ 2.1-2.4 ข้างต้น ออกจากวาระประชุม ขอ
มติที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด อนุมัติให้ตัดรายการที่ 2.1-2.4
ข้างต้น ออกจากวาระประชุม โปรดยกมือ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด ไม่
อนุมัตใิ ห้ตดั ออกจากวาระ รายการที่ 2.1-2.4 ข้างต้น ดังกล่าวข้างต้น
โปรดยกมือ

มติที่ประชุม

อนุมัติ ให้ตัดรำยกำรที่ 2.1-2.4 ข้ำงต้นฯ
ไม่อนุมัติ ให้ตัดรำยกำรที่ 2.1-2.4 ข้ำงต้นฯ
งดออกเสียง

จำนวน
จำนวน
จำนวน

8 เสียง
- เสียง
6 เสียง

เป็นอันว่า ทีป่ ระชุมมีมติ อนุมัติให้ตดั รายการที่ 2.1-2.4 ข้างต้น ออก
จากวาระประชุม
-องค์ประชุมครบ ต่อไปขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใด อนุมัติให้
กันเงินงบประมาณ รายการที่ 2.5 โครงการก่อสร้างคูระบายน้าคอนกรีต
เสริ ม เหล็ ก ซอยเบอร์ เส้ ง 7 จ านวนเงิน 2,148,000.-บาท โปรดยกมื อ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดไม่อนุมัติให้กันเงินงบประมาณรายการดังกล่าว
โปรดยกมือ
มติที่ประชุม

อนุมัติ ให้กันเงิน งปม.
ไม่อนุมัติ ให้กันเงิน งปม.
งดออกเสียง

จำนวน 9 เสียง
จำนวน - เสียง
จำนวน 5 เสียง

เป็นอันว่า ทีป่ ระชุมมีมติ อนุมัตใิ ห้กันเงินงบประมาณ รายการที่ 2.5
โครงการก่อสร้างคูระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเบอร์เส้ง 7 จานวน
เงิน 2,148,000.-บาท
-องค์ประชุมครบ ต่อไปขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใด อนุมัติให้
กั น เงิ น งบประมาณ รายการที่ 2.6 เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ จ านวน 1 ชุ ด
จานวนเงิน 22,000.- บาท โปรดยกมือ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดไม่
อนุมัตใิ ห้กันเงินงบประมาณรายการดังกล่าว โปรดยกมือ
มติที่ประชุม

อนุมัติ ให้กันเงิน งปม.
ไม่อนุมัติ ให้กันเงิน งปม.

จำนวน 7 เสียง
จำนวน - เสียง

-32งดออกเสียง

จำนวน

7 เสียง

เป็นอันว่า ทีป่ ระชุมมีมติ อนุมัตใิ ห้กันเงินงบประมาณ รายการที่ 2.6
เครื่องคอมพิวเตอร์ จานวน 1 ชุด จานวนเงิน 22,000.- บาท
-องค์ประชุมครบ ต่อไปขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใด อนุมัติให้
กันเงินงบประมาณ รายการที่ 2.7 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ จานวน 1 เครื่อง
จานวนเงิน 53,000.- บาท โปรดยกมือ สมาชิก สภาเทศบาลฯ ท่านใดไม่
อนุมัตใิ ห้กันเงินงบประมาณรายการดังกล่าว โปรดยกมือ
มติที่ประชุม

อนุมัติ ให้กันเงิน งปม.
ไม่อนุมัติ ให้กันเงิน งปม.
งดออกเสียง

จำนวน 8 เสียง
จำนวน - เสียง
จำนวน 6 เสียง

เป็นอันว่า ทีป่ ระชุมมีมติ อนุมัตใิ ห้กันเงินงบประมาณ รายการที่ 2.7
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ จานวน 1 เครื่อง จานวนเงิน 53,000.- บาท
-องค์ประชุมครบ ต่อไปขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใด อนุมัติให้
กันเงินงบประมาณ 2.8 รอก จานวน 1 ชุด จานวนเงิน 15,000.- บาท โปรด
ยกมือ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดไม่อนุมัติให้กันเงินงบประมาณรายการ
ดังกล่าว โปรดยกมือ
มติที่ประชุม

อนุมัติ ให้กันเงิน งปม.
ไม่อนุมัติ ให้กันเงิน งปม.
งดออกเสียง

จำนวน 8 เสียง
จำนวน - เสียง
จำนวน 6 เสียง

เป็นอันว่า ทีป่ ระชุมมีมติ อนุมัตใิ ห้กันเงินงบประมาณ รายการที่ 2.8
รอก จานวน 1 ชุด จานวนเงิน 15,000.- บาท
-องค์ประชุมครบ ต่อไปขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใด อนุมัติให้
กันเงินงบประมาณ รายการที่ 2.9 กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล จานวน
1 เครื่อง จานวนเงิน 20,000.- บาท โปรดยกมือ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่าน
ใด ไม่อนุมัตใิ ห้กันเงินงบประมาณรายการดังกล่าว โปรดยกมือ
มติที่ประชุม

อนุมัติ ให้กันเงิน งปม.
ไม่อนุมัติ ให้กันเงิน งปม.
งดออกเสียง

จำนวน 9 เสียง
จำนวน - เสียง
จำนวน 5 เสียง

-33เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติ อนุมัติให้กันเงินงบประมาณ รายการที่ 2.9
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจติ อล จานวน 1 เครื่อง จานวนเงิน 20,000.- บาท
-องค์ประชุมครบ ต่อไปขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใด อนุมัติให้
กันเงินงบประมาณ รายการที่ 2.10 เครื่องตัดหญ้ าแบบข้อแข็ง จานวน 4
เครื่อง จานวนเงิน 38,000.- บาท โปรดยกมือ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด
ไม่อนุมัตใิ ห้กันเงินงบประมาณรายการดังกล่าว โปรดยกมือ
มติที่ประชุม

อนุมัติ ให้กันเงิน งปม.
จำนวน 9 เสียง
ไม่อนุมัติ ให้กันเงิน งปม.
จำนวน - เสียง
งดออกเสียง
จำนวน 5 เสียง
เป็นอันว่า ทีป่ ระชุมมีมติ อนุมัตใิ ห้กันเงินงบประมาณ รายการที่ 2.10
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จานวน 4 เครื่อง จานวนเงิน 38,000.- บาท
-องค์ประชุมครบ ต่อไปขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใด อนุมัตใิ ห้
กันเงินงบประมาณ รายการที่ 2.11 เครื่องเจาะเหล็ก จานวน 1 ตัว จานวน
เงิน 6,500.- บาท โปรดยกมือ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดไม่อนุมัตใิ ห้กัน
เงินงบประมาณรายการดังกล่าว โปรดยกมือ

มติที่ประชุม

อนุมัติ ให้กันเงิน งปม.
ไม่อนุมัติ ให้กันเงิน งปม.
งดออกเสียง

จำนวน 10 เสียง
จำนวน - เสียง
จำนวน 4 เสียง

เป็นอันว่า ทีป่ ระชุมมีมติ อนุมัตใิ ห้กันเงินงบประมาณ รายการที่ 2.11
เครื่องเจาะเหล็ก จานวน 1 ตัว จานวนเงิน 6,500.- บาท
-องค์ประชุมครบ ต่อไปขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใด อนุมัติให้
กั น เงิ น งบประมาณ รายการที่ 2.12 เครื่ อ งเจี ย /ตั ด จ านวน 1 เครื่ อ ง
จานวนเงิน 8,000.- บาท โปรดยกมื อ สมาชิ ก สภาเทศบาลฯ ท่ านใดไม่
อนุมัตใิ ห้กันเงินงบประมาณรายการดังกล่าว โปรดยกมือ
มติที่ประชุม

อนุมัติ ให้กันเงิน งปม.
ไม่อนุมัติ ให้กันเงิน งปม.
งดออกเสียง

จำนวน 8 เสียง
จำนวน - เสียง
จำนวน 6 เสียง

เป็นอันว่า ทีป่ ระชุมมีมติ อนุมัตใิ ห้กันเงินงบประมาณ รายการที่ 2.12
เครื่องเจีย/ตัด จานวน 1 เครื่อง จานวนเงิน 8,000.- บาท

-34-องค์ประชุมครบ ต่อไปขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใด อนุมัติให้
กันเงินงบประมาณ รายการที่ 2.13 เครื่องเจียตั้งโต๊ะ จานวน 1 ชุด จานวน
เงิน 30,000.- บาท โปรดยกมือ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดไม่อนุมัติให้
กันเงินงบประมาณรายการดังกล่าว โปรดยกมือ
มติที่ประชุม

อนุมัติ ให้กันเงิน งปม.
ไม่อนุมัติ ให้กันเงิน งปม.
งดออกเสียง

จำนวน
จำนวน
จำนวน

9 เสียง
- เสียง
5 เสียง

เป็นอันว่า ทีป่ ระชุมมีมติ อนุมัตใิ ห้กันเงินงบประมาณ รายการที่ 2.13
เครื่องเจียตั้งโต๊ะ จานวน 1 ชุด จานวนเงิน 30,000.- บาท
-องค์ประชุมครบ ต่อไปขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใด อนุมัติให้
กันเงินงบประมาณ รายการที่ 2.14 ชุดบล็อกลมถอดล้อ จานวน 1 เครื่อง
จานวนเงิน 26,000.- บาท โปรดยกมื อ สมาชิก สภาเทศบาลฯ ท่านใดไม่
อนุมัตใิ ห้กันเงินงบประมาณรายการดังกล่าว โปรดยกมือ
มติที่ประชุม

อนุมัติ ให้กันเงิน งปม.
ไม่อนุมัติ ให้กันเงิน งปม.
งดออกเสียง

จำนวน 8 เสียง
จำนวน - เสียง
จำนวน 6 เสียง

เป็นอันว่า ทีป่ ระชุมมีมติ อนุมัตใิ ห้กันเงินงบประมาณ รายการที่ 2.14
ชุดบล็อกลมถอดล้อ จานวน 1 เครื่อง จานวนเงิน 26,000.- บาท
-ยังมีรายการเพิ่มเติมด้วยวาจา จะขอให้นายศราวุธ อับดุลกอเดร์ ยานยา
รองนายกเทศมนตรี ได้ชแี้ จงต่อ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ เชิญนายศราวุธ อับดุลกอเดร์ ยานยา รองนายกเทศมนตรี ได้ชแี้ จงต่อ
ประธานสภาเทศบาลฯ
นายศราวุธ อับดุลกอเดร์ ยานยา เรี ย น ท่ า นประธานสภาเทศบาลฯ คณะผู้ บ ริ ห ารฯ และสมาชิ ก
รองนายกเทศมนตรีฯ
สภาเทศบาลฯที่ เ คารพทุ ก ท่ า นกระผมนายศราวุธ อับดุลกอเดร์ ยานยา
รองนายกเทศมนตรี ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีให้เสนอญัตติเสนอ
ด้วยวาจาเพิ่มเติม ตามรายละเอียดแนบท้าย เพิ่มเติม คือ
1.ญัตติเพื่อขออนุมัตกิ ันเงินงบประมาณเพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณ
2562 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน

-35การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินแผ่นดินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ.
2558 หมวด 5 ข้อ.59
1.1 ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ของ สานักปลัด (ปรับปรุง
ห้องน้า) แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่า
ครุ ภั ณ ฑ์ ประเภท ค่ า บ ารุ ง รั ก ษาและปรั บ ปรุ ง ครุ ภั ณ ฑ์ จ านวนเงิ น
200,000 บาท ตามแบบแปลนและประมาณการ ที่ ท างกองช่ า งได้
ดาเนินการ เรียบร้อยแล้ว
2. ญัตติ เพื่อขออนุมัตแิ ก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชีแ้ จงงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี 2561 ของกองการศึกษา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541
หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 29
2.1 ครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ แผนงานการศึกษา งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์ ฉบับแรก งบประมาณ 22,000.- บาท
จานวน 1 เครื่อง ดังนี้
ข้อควำมเดิม ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผล
แบบที่ 1 เครื่องละ 22,000.-บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน
-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) หรือ 8
สแกนเหมือน (8 tread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า
3.0 GHz มี ห น่ ว ยความจ า แบบ L3 Cache Memory ไม่ น้ อ ยกว่ า 6 MB
จานวน 1 หน่วย
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจาไม่น้อยกว่า 6 MB สาหรับ
แบบ L3 Cache Memory หรือแบบ Smart Memory
-มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ
ดีกว่า ดังนี้
1) เป็ น แผงวงจร เพื่ อแสดงภาพ แยกจากแผงวงจรหลั ก ที่ มี
หน่วยความจา ขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB
2) มี ห น่ ว ยประมวลผล เพื่ อ แสดงภาพติ ด ตั้ ง อยู่ ภ ายในหน่ ว ย
ป ร ะ ม ว ล ผ ล ก ล า ง แ บ บ Graphics Processing Unit ที่ ส า ม า ร ถ ใ ช้
หน่วยความจาหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB

-363) มี ห น่ ว ยประมวลผล เพื่ อ แสดงภาพ ติ ด ตั้ ง อยู่ ภ ายในหน่ ว ย
ประมวลผลกลางแบบ ONborad Graphics ที่ มี ค วามสามารถในการใช้
หน่วยความจาหลักในการแสดงภาพ ไม่น้อยกว่า 1 GB
– มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า มีขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 1 TB จานวน 1 หน่วย
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) จานวน 1
หน่ ว ย มี ห น่ ว ยความจ า แบบ Cache Memory ขนาดไม่ น้ อ ยกว่ า 6 MB มี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่นอ้ ยกว่า 3.0 GHz
-DVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
-มี ช่ อ งเชื่ อ มต่ อ ระบบเครื อ ข่ า ย (Network Interface) แบบ10/100/1000
Bese-T หรือดีกว่าจานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
-มีแป้นพิมพ์และเม้าส์
-มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Radio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมี
ขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิว้ จานวน 1 หน่วย
จัดซื้อตามราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เพิ่มเติมฉบับที่ 1 หน้า 62 ข้อ 11
ข้อควำมใหม่ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงาน
สานักงาน จานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 16,000.- บาท โดยมีรายละเอียดตาม
เกณฑ์ ราคากลางและคุ ณ ลั ก ษณะพื้ น ฐานครุภัณ ฑ์ ค อมพิ วเตอร์ป ระจาปี
พ.ศ. 2561 ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ข้อที่ 7 ดังนี้
-มี ห น่ ว ยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่ น้ อ ยกว่ า 2 แกนหลั ก (2 core) มี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกา พื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.5 GHz หรือดีกว่า จานวน
1 หน่วย
-มีหน่วยความจา (RAM) ชนิด (DDR4) หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4GB
-หน่วยจัดเก็บข้อมูล Hard Drive ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย
กว่ า 1 TB หรื อ ชนิ ด Solid State Drive ขนาดความจุ ไ ม่ น้ อ ยกว่ า 120 GB
จานวน 1 หน่วย
-มี DVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
-มี ช่ อ งเชื่ อ มต่ อ ระบบเครื อ ข่ า ย (Network Interface) แบบ10/100/1000
Bese-T หรือดีกว่าจานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

-37-มีช่องเชื่อมต่อ InterFace แบบ USB 2.0 หรือดีกว่าไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
-มีแป้นพิมพ์และเม้าส์
-มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Radio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมี
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว้ จานวน 1 หน่วย
จัดซื้อตามราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เพิ่มเติมฉบับที่ 1 หน้า 62 ข้อ 11
2.2 ครุภัณ ฑ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ แผนงานการศึก ษา งานระดับ
ก่ อ นวั ย เรี ย นและประถมศึ ก ษา งบลงทุ น หมวดค่ า ครุ ภั ณ ฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องคอมพิวเตอร์ ฉบับแรก งบประมาณ
22,000.- บาท จานวน 1 เครื่อง ดังนี้
ข้อควำมเดิม ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผล
แบบที่ 1 เครื่องละ 22,000.-บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน
-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) หรือ 8
สแกนเหมือน (8 tread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า
3.0 GHz มี ห น่ ว ยความจ า แบบ L3 Cache Memory ไม่ น้ อ ยกว่ า 6 MB
จานวน 1 หน่วย
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจาไม่น้อยกว่า 6 MB สาหรับ
แบบ L3 Cache Memory หรือแบบ Smart Memory
-มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ
ดีกว่า ดังนี้
1) เป็ นแผงวงจร เพื่ อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลั ก ที่ มี หน่ วยความจ า
ขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB
2) มีหน่วยประมวลผล เพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง
แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจาหลักในการแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB
3) มีหน่วยประมวลผล เพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง
แบบ ONborad Graphics ที่มีความสามารถในการใช้ห น่วยความจาหลัก ใน
การแสดงภาพ ไม่น้อยกว่า 1 GB
– มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB

-38- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า มีขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 1 TB จานวน 1 หน่วย
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core)
จานวน 1 หน่วย มีหน่วยความจา แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 6 MB มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืน้ ฐานไม่นอ้ ยกว่า 3.0 GHz
-DVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ10/100/1000
Bese-T หรือดีกว่าจานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
-มีแป้นพิมพ์และเม้าส์
-มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Radio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมี
ขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิว้ จานวน 1 หน่วย
จัดซื้อตามราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
หน้า 200 ข้อ 12
ข้อควำมใหม่ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงาน
สานักงาน จานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 16,000.- บาท โดยมีรายละเอียดตาม
เกณฑ์ ราคากลางและคุ ณ ลั ก ษณะพื้ น ฐานครุภัณ ฑ์ ค อมพิ วเตอร์ป ระจาปี
พ.ศ. 2561 ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ข้อที่ 7 ดังนี้
-มี ห น่ ว ยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่ น้ อ ยกว่ า 2 แกนหลั ก (2 core) มี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกา พื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.5 GHz หรือดีกว่า จานวน
1 หน่วย
-มีหน่วยความจา (RAM) ชนิด (DDR4) หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4GB
-หน่วยจัดเก็บข้อมูล Hard Drive ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB
จานวน 1 หน่วย
-มี DVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
-มี ช่ อ งเชื่ อ มต่ อ ระบบเครื อ ข่ า ย (Network Interface) แบบ10/100/1000
Bese-T หรือดีกว่าจานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
-มีช่องเชื่อมต่อ InterFace แบบ USB 2.0 หรือดีกว่าไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
-มีแป้นพิมพ์และเม้าส์
-มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Radio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมี
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว้ จานวน 1 หน่วย

-39จัดซื้อตามราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
หน้า 200 ข้อ 12
3.ญัตติ เพื่ อ ขออ นุ มั ติ กั น เงิ น งบ ป ระม าณ เพื่ อ เบิ ก จ่ า ยใน
ปีงบประมาณ 2562 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับ เงิน
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินแผ่นดิน
ขององค์ ก รปกครองส่วนท้อ งถิ่น พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพิ่ มเติ ม ฉบับ ที่ 3
พ.ศ. 2558 หมวด 5 ข้อ.59
3.1 ครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ แผนงานการศึกษา งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จานวน 1 เครื่อง จานวนเงิน 16,000 บาท
3.2 ครุภัณ ฑ์ เครื่องคอมพิ วเตอร์ แผนงานการศึก ษา งานระดับ
ก่ อ นวั ย เรี ย นและประถมศึ ก ษา หมวดค่ า ครุ ภั ณ ฑ์ ประเภทครุ ภั ณ ฑ์
คอมพิวเตอร์ จานวน 1 เครื่อง จานวนเงิน 16,000 บาท
4. ญั ต ติ เพื่ อ ขออนุ มั ติ แ ก้ ไ ขเปลี่ ย นแปลงค าชี้ แ จงงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี 2561 ของกองคลัง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 หมวด 4
การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 29
4.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงาน
คลัง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ รายการ
เครื่องคอมพิวเตอร์ ฉบับแรก งบประมาณ 66,000.- บาท ดังนี้
ข้อควำมเดิม ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผล
แบบที่ 1 เครื่องละ 22,000.-บาท จานวน 3 เครื่อง โดยมีคุณ ลัก ษณะ
พืน้ ฐาน
-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core)
หรือ 8 สแกนเหมือน (8 tread) โดยมีความเร็วสัญ ญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่
น้อยกว่า 3.0 GHz มีหน่วยความจา แบบ L3 Cache Memory ไม่น้อยกว่า 6
MB จานวน 1 หน่วย
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจาไม่น้อยกว่า 6 MB สาหรับ
แบบ L3 Cache Memory หรือแบบ Smart Memory
-มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ
ดีกว่า ดังนี้

-401) เป็ นแผงวงจร เพื่ อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลั ก ที่ มี หน่ วยความจ า
ขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB
2) มีหน่วยประมวลผล เพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง
แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจาหลักในการแสดง
ภาพขนาดไม่นอ้ ยกว่า 1 GB
3) มีหน่วยประมวลผล เพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง
แบบ ONborad Graphics ที่มคี วามสามารถในการใช้หน่วยความจาหลักใน
การแสดงภาพ ไม่น้อยกว่า 1 GB
– มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า มีขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 1 TB จานวน 1 หน่วย
-DVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
-มี ช่ อ งเชื่ อ มต่ อ ระบบเครื อ ข่ า ย (Network Interface) แบบ10/100/1000
Bese-T หรือดีกว่าจานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
-มีแป้นพิมพ์และเม้าส์
-มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Radio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมี
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว้ จานวน 1 หน่วย
จัดซื้อตามราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เพิ่มเติมครัง้ ที่ 1 หน้า 64 ข้อ 24
ข้อควำมใหม่ เพื่อจัดซื้อสาหรับงานสานักงาน โดยมีคุณสมบัติ
ดังนี้
-มี ห น่ ว ยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่ น้ อ ยกว่ า 2 แกนหลั ก (2 core) มี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกา พื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.5 GHz หรือดีกว่า จานวน
1 หน่วย
-มีหน่วยความจา (RAM) ชนิด (DDR4) หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4GB
-หน่วยจัดเก็บข้อมูล Hard Drive ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB
จานวน 1 หน่วย
-มี DVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
-มี ช่ อ งเชื่ อ มต่ อ ระบบเครื อ ข่ า ย (Network Interface) แบบ10/100/1000
Bese-T หรือดีกว่าจานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

-41-มีช่องเชื่อมต่อ InterFace แบบ USB 2.0 หรือดีกว่าไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
-มีแป้นพิมพ์และเม้าส์
-มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Radio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมี
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จานวน 1 หน่วย
จัดซื้อตามราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เพิ่มเติมครัง้ ที่ 1 หน้า 64 ข้อ 24
5. ญัตติ เพื่อขออนุมัตกิ ันเงินงบประมาณ เพื่อเบิกจ่ายใน
ปีงบประมาณ 2562 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินแผ่นดิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3
พ.ศ. 2558 หมวด 5 ข้อ.59
5.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องละ 16,000.- บาท จานวน 3
เครื่อง
5.2 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ชนิด LED ขาวดา เครื่องละ 3,300.บาท จานวน 2 เครื่อง
5.3 ตู้เซฟนิรภัย ตู้ละ 20,000.- บาท จานวน 1 ตู้
แผนงาน บริหารงานทั่วไป งาน บริหารงานคลัง หมวดค่าครุภัณฑ์ รวม
งบประมาณที่ขอกันเงิน ทั้งสิน้ 74,600.- บาท
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีขอ้ อภิปรายซักถาม ขอเชิญ ไม่มี
ประธานสภาเทศบาลฯ
เชิญเลขานุการสภาฯ ขอมติที่ประชุมเป็นทีละรายการ ต่อไป
นายมาหะมะรอสีดี อุชะมิ
เลขานุการสภาฯ

องค์ ป ระชุม ครบ ต่ อ ไปขอมติ ที่ ป ระชุม สมาชิก ท่ านใด อนุ มั ติ ให้ กั นเงิน
งบประมาณ รายการที่ 1.1 ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ของ สานัก
ปลัด (ปรับปรุงห้องน้า) จานวนเงิน 200,000.- บาท โปรดยกมือ สมาชิก
สภาเทศบาลฯ ท่ านใด ไม่ อ นุ มั ติ ให้ กั น เงิน งบประมาณรายการดั งกล่ าว
โปรดยกมือ

มติที่ประชุม

อนุมัติ ให้กันเงิน งปม.
ไม่อนุมัติ ให้กันเงิน งปม.
งดออกเสียง

จำนวน
จำนวน
จำนวน

9 เสียง
- เสียง
5 เสียง

เป็ นอั นว่ า ที่ ประชุ มมี มติ อนุ มั ติ ใ ห้ กั น เงิ น งบประมาณ รายการที่
1.1 ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ของ สานักปลัด (ปรับปรุงห้องน้า)
จานวนเงิน 200,000.- บาท

-42-องค์ประชุมครบ ต่อไปขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใด อนุมัติให้
แก้ ไขเปลี่ ย นแปลงค าชี้ แ จงงบประมาณ รายการที่ 2.1 ครุ ภั ณ ฑ์ เครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์ ของ กองการศึก ษา แผนงานการศึก ษา งานบริหารทั่วไป
เกี่ ย วกั บ การศึ ก ษา หมวดค่ า ครุ ภั ณ ฑ์ ประเภทครุ ภั ณ ฑ์ ค อมพิ ว เตอร์
จานวน 1 เครื่อง จานวนเงิน 16,000.- บาท โปรดยกมือ สมาชิก สภา
เทศบาลฯ ท่ า นใด ไม่ อ นุ มั ติ ใ ห้ แ ก้ ไ ขเปลี่ ย นแปลงค าชี้ แ จงงบประมาณ
รายการดังกล่าว โปรดยกมือ
มติที่ประชุม

อนุมัติ ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง งปม. จำนวน
ไม่อนุมัติ ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง งปม. จำนวน
งดออกเสียง
จำนวน

9 เสียง
- เสียง
5 เสียง

เป็ นอั นว่ า ที่ ประชุ มมี มติ อนุ มั ติ ใ ห้ แ ก้ ไ ขเปลี่ ย นแปลงค าชี้ แ จง
งบประมาณ รายการที่ 2.1 ครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ ของ กองการศึกษา
แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา หมวดค่าครุภัณฑ์
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จานวน 1 เครื่อง จานวนเงิน 16,000.- บาท
-องค์ประชุมครบ ต่อไปขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใด อนุมัติให้
แก้ ไ ขเปลี่ ย นแปลงค าชี้ แ จงงบประมาณ รายการที่ 2.2 ครุ ภั ณ ฑ์ เครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์ ของ กองการศึกษา แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัย
เรีย นและประถมศึก ษา หมวดค่าครุภัณ ฑ์ ประเภทครุภัณ ฑ์ คอมพิวเตอร์
จานวน 1 เครื่อง จานวนเงิน 16,000.- บาท โปรดยกมือ สมาชิกสภา
เทศบาลฯ ท่ า นใด ไม่ อ นุ มั ติ ใ ห้ แ ก้ ไ ขเปลี่ ย นแปลงค าชี้ แ จงงบประมาณ
รายการดังกล่าว โปรดยกมือ
มติที่ประชุม

อนุมัติ ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง งปม. จำนวน
ไม่อนุมัติ ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง งปม. จำนวน
งดออกเสียง
จำนวน

9 เสียง
- เสียง
5 เสียง

เป็ นอั นว่ า ที่ ประชุ มมี มติ อนุ มั ติ ใ ห้ แ ก้ ไ ขเปลี่ ย นแปลงค าชี้ แ จง
งบประมาณ รายการที่ 2.1 ครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ ของ กองการศึกษา
แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา หมวดค่าครุภัณฑ์
ประเภทครุภัณ ฑ์คอมพิวเตอร์ จานวน 1 เครื่อง จานวนเงิน 16,000.บาท
/-องค์ประชุมครบ...

-43-องค์ประชุมครบ ต่อไปขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใด อนุมัติให้
กันเงินงบประมาณ รายการที่ 3.1 ครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ ของ กอง
การศึกษา แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา หมวด
ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จานวน 1 เครื่อง จานวนเงิน
16,000.- บาท โปรดยกมือ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด ไม่อนุมัติให้กัน
เงินงบประมาณรายการดังกล่าว โปรดยกมือ
มติที่ประชุม

อนุมัติ ให้กันเงิน งปม.
ไม่อนุมัติ ให้กันเงิน งปม.
งดออกเสียง

จำนวน 9 เสียง
จำนวน - เสียง
จำนวน 5 เสียง

เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติ อนุมัติให้กันเงินงบประมาณ รายการที่ 3.1
ครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ ของ กองการศึกษา แผนงานการศึกษา งาน
บริ ห ารทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ การศึ ก ษา หมวดค่ า ครุ ภั ณ ฑ์ ประเภทครุ ภั ณ ฑ์
คอมพิวเตอร์ จานวน 1 เครื่อง จานวนเงิน 16,000.- บาท
-องค์ประชุมครบ ต่อไปขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใด อนุมัติให้
กันเงินงบประมาณ รายการที่ 3.2 ครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ ของ กอง
การศึก ษา แผนงานการศึก ษา งานระดับ ก่อนวัย เรีย นและประถมศึก ษา
หมวดค่ า ครุ ภั ณ ฑ์ ประเภทครุ ภั ณ ฑ์ ค อมพิ ว เตอร์ จ านวน 1 เครื่ อ ง
จานวนเงิน 16,000.- บาท โปรดยกมือ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด ไม่
อนุมัตใิ ห้กันเงินงบประมาณรายการดังกล่าว โปรดยกมือ
มติที่ประชุม

อนุมัติ ให้กันเงิน งปม.
ไม่อนุมัติ ให้กันเงิน งปม.
งดออกเสียง

จำนวน 9 เสียง
จำนวน - เสียง
จำนวน 5 เสียง

เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติ อนุมัติให้กันเงินงบประมาณ รายการที่ 3.2
ครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ ของ กองการศึกษา แผนงานการศึกษา งาน
ระดั บก่ อนวัยเรียนและประถมศึก ษา หมวดค่าครุภัณ ฑ์ ประเภทครุภัณ ฑ์
คอมพิวเตอร์ จานวน 1 เครื่อง จานวนเงิน 16,000.- บาท
-องค์ประชุมครบ ต่อไปขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใด อนุมัติให้
แก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณ รายการที่ 4.1 เครื่องคอมพิวเตอร์
ของ กองคลัง แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง หมวดค่า
/ครุภัณฑ์ ประเภท...

-44ครุ ภั ณ ฑ์ ประเภทครุ ภั ณ ฑ์ ส านั ก งาน จ านวน 3 เครื่ อ ง จ านวนเงิ น
66,000.- บาท โปรดยกมือ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด ไม่อนุมัติให้
แก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชีแ้ จงงบประมาณรายการดังกล่าว โปรดยกมือ
มติที่ประชุม

อนุมัติ ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง งปม. จำนวน
ไม่อนุมัติ ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง งปม. จำนวน
งดออกเสียง
จำนวน

8 เสียง
- เสียง
6 เสียง

เป็ นอั นว่ า ที่ ประชุ มมี มติ อนุ มั ติ ใ ห้ แ ก้ ไ ขเปลี่ ย นแปลงค าชี้ แ จง
งบประมาณ รายการที่ 4.1 เครื่อ งคอมพิ วเตอร์ ของ กองคลั ง แผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
สานักงาน จานวน 3 เครื่อง จานวนเงิน 66,000.- บาท
-องค์ประชุมครบ ต่อไปขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใด อนุมัติให้
กั น เงิ น งบประมาณ รายการที่ 5.1 เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ของ กองคลั ง
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์สานักงาน เครื่องละ 16,000.- บาท จานวน 3 เครื่อง จานวนเงิน
66,000.- บาท โปรดยกมือ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด ไม่อนุมัติให้กัน
เงินงบประมาณรายการดังกล่าว โปรดยกมือ
มติที่ประชุม

อนุมัติ ให้กันเงิน งปม.
ไม่อนุมัติ ให้กันเงิน งปม.
งดออกเสียง

จำนวน 8 เสียง
จำนวน - เสียง
จำนวน 6 เสียง

เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติ อนุมัติให้กันเงินงบประมาณ รายการที่ 5.1
เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ของ กองคลั ง แผนงานบริ ห ารงานทั่ ว ไป งาน
บริหารงานคลัง หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณ ฑ์ สานักงาน เครื่องละ
16,000.- บาท จานวน 3 เครื่อง จานวนเงิน 66,000.- บาท
-องค์ประชุมครบ ต่อไปขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใด อนุมัตใิ ห้
กันเงินงบประมาณ 5.2 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ชนิด LED ขาวดา เครื่อง
ละ 3,300.- บาท จานวน 2 เครื่อง จานวนเงิน 6,600.- บาท โปรด
ยกมือ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด ไม่อนุมัตใิ ห้กันเงินงบประมาณ
รายการดังกล่าว โปรดยกมือ
/มติที่ประชุม…

-45มติที่ประชุม

อนุมัติ ให้กันเงิน งปม.
ไม่อนุมัติ ให้กันเงิน งปม.
งดออกเสียง

จำนวน 8 เสียง
จำนวน - เสียง
จำนวน 6 เสียง

เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติ อนุมัติให้กันเงินงบประมาณ รายการที่ 5.2
เครื่ อ งพิ ม พ์ ช นิ ด เลเซอร์ ชนิ ด LED ขาวด า เครื่ อ งละ 3,300.- บาท
จานวน 2 เครื่อง จานวนเงิน 6,600.- บาท
-องค์ประชุมครบ ต่อไปขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใด อนุมัติให้
กันเงินงบประมาณ รายการที่ 5.3 ตู้เซฟนิรภัย จานวน 1 ตู้ จานวนเงิน
20,000.- บาท โปรดยกมือ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด ไม่อนุมัติให้กัน
เงินงบประมาณรายการดังกล่าว โปรดยกมือ
มติที่ประชุม

อนุมัติ ให้กันเงิน งปม.
ไม่อนุมัติ ให้กันเงิน งปม.
งดออกเสียง

จำนวน 8 เสียง
จำนวน - เสียง
จำนวน 6 เสียง

เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติ อนุมัติให้กันเงินงบประมาณ รายการที่ 5.3
ตู้เซฟนิรภัย จานวน 1 ตู้ จานวนเงิน 20,000.- บาท
ระเบียบวำระที่ 6
เรื่อง อื่น ๆ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีเรื่องอื่น ๆ ขอเชิญ
ประธานสภาเทศบาลฯ
เชิญ นางอุมาพร ใจแผ้ว สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2
นางอุมาพร ใจแผ้ว
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2

เรี ย น ท่ า นป ระธานสภาเท ศบ าลฯ คณ ะผู้ บ ริ ห ารฯ และสมาชิ ก
สภาเทศบาลฯ ผู้ ท รงเกี ย รติ ทุ ก ท่ า น ดิฉัน นางอุมาพร ใจแผ้ว สมาชิก
สภาเทศบาลฯ เขต 2 มีเรื่องนาเสนอ ดังนี้
-การกาจัดขยะมูลฝอย ทราบว่า เทศบาลฯ มีปัญหารถเก็บขยะ และจานวน
คนเก็บขยะ ไม่เพียงพอ และควรมีการประกวดหน้าบ้าน น่ามอง และมอบ
รางวัล เช่น บ้านในซอยอู่โชคชัยด้านใน จะสะอาดไม่มีขยะ เพราะเขามีการ
บริหารจัดการขยะของชุมชนเอง
-ซอยข้างหมู่บ้านสถิตภิรมย์ มีบ้านประชาชนอาศัย เกือบ 50 หลังคาเรือน**

-ในหมู่บ้านอาจารย์ไพรินทร์ ไม่คูระบายน้า น้าใช้จากบ้าน หรือน้าฝนจะไหล
มากองท่วมอยู่หน้าถนน ทาให้ส่งกลิ่น**
/-ซอยข้างหมู่บ้าน…

-46-ซอยข้างหมู่บ้านสถิตภิรมย์ มีบ้านประชาชนอาศัย เกือบ 50 หลังคาเรือน**

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีเรื่องอื่น ๆ ขอเชิญ
ประธานสภาเทศบาลฯ
เชิญ นายอิทธินันท์ สาเฮาะ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 3
นายอิทธินันท์ สาเฮาะ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 3

เรี ย น ท่ า นประธานสภาเทศบาลฯ คณะผู้ บ ริ ห ารฯ และสมาชิ ก
สภาเทศบาลฯ ผู้ ท รงเกี ย รติ ทุ ก ท่ า น กระผม นายอิทธินันท์ สาเฮาะ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 3 เนื่องจากวันรายอฮัจย์ ที่ผ่านมา 2-3 วัน จะ
ขอโอกาส มาอัฟทุกท่าน และอยากขอให้เทศบาลฯ ประสานไปยัง อบจ.ไป
ขุดลอกคูระบายน้าบริเวณริมทาง สองข้างทางรถไฟ

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีเรื่องอื่น ๆ ขอเชิญ
ประธานสภาเทศบาลฯ
เชิญ นายอับดุลนาเซร์ ฮะ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1
นายอับดุลนาเซร์ ฮะ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1

เรี ย น ท่ า นประธานสภาเทศบาลฯ คณะผู้ บ ริ ห ารฯ และสมาชิ ก
สภาเทศบาลฯ ผู้ ท รงเกี ย รติ ทุ ก ท่ า น กระผม นายอับดุลนาเซร์ ฮะ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 จากที่สัญจรไปมาแถวแยกตือเบาะ ไฟแดงไม่
ทางาน ทาให้เกิดอุบัติเหตุหลายครั้ง ขอให้ผู้เกี่ยวข้องดาเนินการด้วย

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีเรื่องอื่น ๆ ขอเชิญ
ประธานสภาเทศบาลฯ
เชิญ นางอุมาพร ใจแผ้ว สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2
นางอุมาพร ใจแผ้ว
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2

เรี ย น ท่ า นประธานสภาเทศบาลฯ คณะผู้ บ ริ ห ารฯ และสมาชิ ก
สภาเทศบาลฯ ผู้ ท รงเกี ย รติ ทุ ก ท่ า น ดิฉัน นางอุมาพร ใจแผ้ว สมาชิก
สภาเทศบาลฯ เขต 2 ขอเสริมของท่าน สท.อิทธินันท์ ขอให้แจ้งผุเ้ กี่ยวข้อง
ดาเนินการ ก่อนที่จะมีผู้คนไปอาศัยมากขึ้น

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีเรื่องอื่น ๆ ขอเชิญ
ประธานสภาเทศบาลฯ
เชิญ ผูบ้ ริหารฯ ชีแ้ จง
นายเกษมสันต์ สาแม
นายกเทศมนตรีฯ

เรี ย น ท่ า นป ระธานสภาเท ศบ าลฯ คณ ะผู้ บ ริ ห ารฯ และสมาชิ ก
สภาเทศบาลฯ ที่ เ คารพ ทุ ก ท่ า น กระผม นายเกษมสันต์ สาแม
นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก ขอฝากผู้เกี่ยวข้อง รับทราบแล้วไป
ดาเนินการ โดยเร็วด้วย ทั้งเรื่องขยะ น้าท่วมขัง ประสานขอรถแบ็คโฮจาก
อบจ.ยะลา ขุดลอกคูระบายน้า ไฟแดงสี่แยกตือเบาะ และฝากตลาดเฉลิม
/พระเกียรติเนินหูกวาง…

-47พระเกียรติเนินหูกวาง ทาอย่างไร ที่จะได้ใช้ประโยชน์จากตลาดให้ได้ คือ ให้
มีคนเข้าไปขายของในตลาด เช่นกัน รายอฮัจย์ที่ผ่านมา ก็ขอมาอัฟทุกท่าน
ด้วย ธรรมดาคนเราทาอะไรก็ย่อมมีถูกมีผิด ขอบคุณครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีเรื่องอื่น ๆ ขอเชิญ เมื่อไม่มีขอขอบคุณ
ประธานสภาเทศบาลฯ
ทุกท่านที่เข้าประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง ขอปิดประชุม
มติที่ประชุม

รับทรำบ
ปิดประชุม เวลา 13.55 น.
(ลงชื่อ)
ผูบ้ ันทึกรายงานการประชุม
(นายมาหะมะรอสีดี อุชะมิ)
เลขานุการสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก

