รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 (ครั้งที่ 1) ประจาปี 2561
วันอังคารที่ 11 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
______________________
รายชื่อผู้มาประชุม
1. นายอับดุลอาซิซ
2. นายอดุลย์
3. นายอับดุลนาเซร์
4. นายสุกรี
5. นายบัญชา
6. นางอุมาพร
7. นายสมชัย
8. จ่าสิบเอก วรดร
9. นายอับดุลเลาะ
10. นายเพาซี
11. นายเด๊ะซามัน
12. นายอิทธินันท์
13. นายมาหะมะรอสีดี

หะยีปิยวงศ์
แวโวะ
ฮะ
เจ๊ะเงาะ
ศิริ
ใจแผ้ว
หิตานุกูล
รอดทุกข์
กาซอ
มะเด็ง
ยูโซ๊ะ
สาเฮาะ
อุชะมิ

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

รายชื่อผู้ไม่มาประชุม
1. นายบากอรี
2. นายกราซี
3. นายดอเลาะ
4. นายปฐม

บาเก็ง
แวนะลัย
สะหัดอีตา
ปันสรณะ

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายเกษมสันต์
2. นายสมาน
3. นายถาวร
4. นายบพิตร
5. นายอับดุลวาหะ
6. นางสาวรอฮานี

สาแม
หะยีดอปอ
นวลปาน
อินทราช
ตาเละ
จารู

นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี

(ลาป่วย)
(ลาป่วย)
(ลาป่วย)
(ป่วยอยู่ รพ.)

/7.นายอาฮาหมัด...

-27. นายอาฮาหมัด
8. นายเกรียงศักดิ์
9. นางนริศรา
10. นางศรัณยา
11. นางสาวศุภสิ รา
12. นายบรรจง
13. นายธิตวิ ัฒน์
14. นางสาวสุกัลยา
15. นายอาลาวี
16. นางสาวไซละห์
17. นางสาวแวอาซีซะ
18. นายอัฟฟัน
19. นายมูฮัมหมัดซับรี
หมายเหตุ

ผูม้ าประชุม
ผูล้ าประชุม

นายมาหะมะรอสีดี อุชะมิ
เลขานุการสภาฯ

ดือราแม
อินทรสกุล
สาและ
ปูเตะ
มะแซ
ศรีสุข
ดอเลาะ
สมถวนิช
ดาดี
สอนฮุง
วาเต๊ะ
บือแน
สะมาแอ
13
4

คน
คน

รองปลัดเทศบาล
หัวหน้าสานักปลัด
ผูอ้ านวยการกองคลัง
หน.ฝ่ายฯ รก.ผูอ้ านวยการกองสาธารณสุข
หน.ฝ่ายฯ รก.ผูอ้ านวยการกองการศึกษา
หัวหน้าฝ่ายอานวยการ
นิตกิ ร ชานาญการ
เจ้าพนักงานธุรการฯ
เจ้าพนักงานป้องกันฯ
เจ้าพนักงานธุรการฯ
ผูส้ ังเกตการณ์
ผูส้ ังเกตการณ์
ผูส้ ังเกตการณ์
ผูไ้ ม่มาประชุม
ผูเ้ ข้าร่วมประชุม

19

คน
คน

บั ด นี้ ถึ ง เวลาประชุ ม สภ าเทศบาลเมื อ งสะเตงนอก และ
มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ อยู่ในที่ประชุมครบองค์ ป ระชุ ม ขอเรี ย น
เชิ ญ ท่านประธานสภาเทศบาลฯ ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการ
ประชุมต่อไป

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ เรีย น คณะผู้ บ ริห ารฯ สมาชิก สภาเทศบาลฯ และ พนัก งานเทศบาลฯ
ประธานสภาเทศบาลฯ
ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน กระผม นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์
ประธานสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก ขอเปิดการประชุมสภาเทศบาล
เมื อ งสะเตงนอก สมั ย ประชุ ม สามั ญ สมั ย ที่ 4 (ครั้ ง ที่ 1) ประจ าปี
พ.ศ. 2561 วันอังคารที่ 11 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.10 น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
ระเบียบวาระที่ 1
เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ 1. ด้วย จังหวัดยะลา ได้แจ้งให้ เทศบาลเมืองสะเตงนอก จัดส่งผลการ
ประธานสภาเทศบาลฯ
ประเมินตนเอง ตามแนวทางการประเมินผู้บริหารองค์การ พร้อมเอกสาร
ที่เกี่ยวข้อง ให้คณะทางานระดับจังหวัด ตรวจสอบ ตามที่ นายกรัฐมนตรี
ได้มบี ัญชาให้ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
/กาหนด...

-3ก าหนด และให้ มี ก ารประเมิ น ทุ ก 6 เดื อ น (รอบที่ 1 ระหว่ างวั น ที่ 1
ตุลาคม – 31 มีนาคม) และ (รอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 30
กันยายน) ซึ่งการประเมินผู้บริหารท้องถิ่น ประจาปี 2561 ในวงรอบ 6
เดื อ น (เมษายน - กั น ยายน) การประเมิ น ผู้บ ริห ารองค์ ก าร (ผู้ บ ริห าร
ท้องถิ่น) ประจาปี 2561 ได้ดาเนินการเสร็จสิน้ ไปแล้ว เมื่อวันศุกร์ที่ 19
ตุ ล าคม 2561 ผลปรากฏว่ า เทศบาลเมื อ งสะเตงนอก ได้ ผ่ า นการ
ประเมินฯ ครั้งนี้ ด้วยระดับคะแนน 81 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100
คะแนน เชิญ ผูบ้ ริหารชีแ้ จง
นายเกษมสันต์ สาแม
นายกเทศมนตรีฯ

เรียน ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน

กระผม นายเกษมสันต์ สาแม นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก
การประเมินผูบ้ ริหารองค์การ เป็นผลงานที่ประจักษ์ของเทศบาลฯ เราที่
ได้ดาเนินการผ่าน ๆ มา หน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมินฯ ครั้งนี้ มี อบจ.
ยะลา เทศบาลนครยะลา และเทศบาลเมืองเบตง ผลการประเมินฯของ
เราก็ไม่นอ้ ยหน้าใคร ได้คะแนนเท่ากับ อบจ.ยะลา และเทศบาลนครยะลา

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ 2. แนะนาพนักงานเทศบาลใหม่ จานวน 2 ราย คือ
ประธานสภาเทศบาลฯ
-นายบรรจง ศรีสุข หัวหน้าฝ่ายอานวยการ
-นายอาลาวี ดาดี เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เชิญ แนะนาตัวทีละคน
นายบรรจง ศรีสุข
หัวหน้าฝ่ายอานวยการ

เรียน ประธานสภาเทศบาลฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ คณะผูบ้ ริหารฯ
ที่เคารพ ทุกท่าน กระผม นายบรรจง ศรีสุข หัวหน้าฝ่ายอานวยการ
ได้ย้ายมาบรรจุที่เทศบาลเมืองสะเตงนอก เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561
เป็นเวลา 2 เดือน แล้ว ยินดีให้ความร่วมมือกับทุกท่าน ขอบคุณครับ

นายอาลาวี ดาดี
เจ้าพนักงานป้องกันฯ

เรียน ประธานสภาเทศบาลฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ คณะผูบ้ ริหารฯ
ที่เคารพทุ กท่ าน กระผม นายอาลาวี ดาดี เจ้าพนัก งานป้องกั นและ
บรรเทาสาธารณภัย ได้ย้ายมาบรรจุที่เทศบาลเมืองสะเตงนอก เมื่อวันที่
1 พฤศจิกายน 2561 ขอบคุณครับ

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ 3. สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตง ขอลาประชุม จานวน 4 ราย ดังนี้
ประธานสภาเทศบาลฯ
-นายบากอรี บาเก็ง สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 (ลาป่วย)
-นายกราซี แวนะลัย สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 (ลาป่วย)
-นายดอเลาะ สะหัดอีตา สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 (ลาป่วย)
/-นายปฐม ปันสรณะ...

-4-นายปฐม ปันสรณะ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 (ป่วยอยู่ รพ.)
ต่อไปเชิญ เลขานุการสภาฯ
นายมาหะมะรอสีดี อุชะมิ
เลขานุการสภาฯ

4. เรียน ท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ
ทุกท่าน ขอแจ้งประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ เรื่อง กาหนดตาแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น
ผู้ ช่ว ยผู้ บ ริห ารท้ อ งถิ่ น สมาชิก สภาท้ อ งถิ่ น ขององค์ ก รปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น ที่ต้องยื่นบัญ ชีท รัพย์สินและหนี้สิน ตามมาตรา 102 (9) พ.ศ.
2561 ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561
โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
มาตรา 234 (3) บั ญ ญั ติ ใ ห้ ค ณะกรรมการป้ อ งกั น และปราบปราม
การทุ จ ริต แห่ งชาติ มี ห น้ า ที่ แ ละอ านาจก าหนดให้ ผู้ ด ารงต าแหน่ งทาง
การเมือง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ดารงตาแหน่งในองค์กรอิสระ ผู้ว่า
การตรวจเงินแผ่นดิน และเจ้าหน้าที่ของรัฐยื่ นบัญ ชีทรัพย์สินและหนี้สิน
ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ รวมทั้ง ตรวจสอบและ
เปิดเผยผลการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน ของบุคคลดังกล่าว ทั้งนี้
ตามพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ยการป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริต
อาศั ย อ านาจตามความในมาตราในมาตรา 28 (3) ประกอบ
มาตรา 102 (9) แห่งพระราชบัญ ญั ติป ระกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วย การ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 คณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ประกาศนี้ เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง กาหนดตาแหน่งของผูบ้ ริหารท้องถิ่น
รองผู้ บ ริห ารท้ อ งถิ่ น ผู้ ช่วยผู้ บ ริห ารท้ องถิ่ น สมาชิก สภาท้ อ งถิ่ น ของ
องค์ ก รปกครองส่วนท้อ งถิ่น ที่ ต้อ งยื่น บั ญ ชีท รัพ ย์สิ นและหนี้สิ น ตาม
มาตรา 102 (9) พ.ศ. 2561”
ข้อ 2. ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกาหนดสามสิบวันนับแต่วันถัด
จากวั น ประกาศในราชกิ จ จานุ เบกษาเป็ น ต้ นไป (ซึ่ งขณะนี้ มี ผ ลบั งคั บ
ใช้แล้ว)
ข้อ 3. ให้ยกเลิก
(1) ประกาศคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ เรื่อง กาหนดตาแหน่งของผูบ้ ริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น
/ผู้ช่วยผูบ้ ริหารท้องถิ่น...

-5ผูช้ ่วยผูบ้ ริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง พ.ศ. 2554
(2) ประกาศคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ เรื่อง กาหนดตาแหน่งของผูบ้ ริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น
ผูช้ ่วยผูบ้ ริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
-ข้อ 4 ให้ผดู้ ารงตาแหน่ง ผูบ้ ริหารท้องถิ่น รองผูบ้ ริหารท้องถิ่น
ผูช้ ่วยผูบ้ ริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ดังต่อไปนี้ ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนีส้ ินของตน คู่สมรส และบุตร
ที่ยังไม่บรรลุนิตภิ าวะ ต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.
5) เทศบาลเมือง
(1) นายกเทศมนตรี
(2) รองนายกเทศมนตรี
(3) สมาชิกสภาเทศบาล
ข้ อ 5. การยื่ น บั ญ ชี ท รั พ ย์ สิ น และหนี้ สิ น ที่ ไ ด้ ยื่ น ไว้ แ ล้ ว ตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้ถือว่า เป็นการยื่น ตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต พ.ศ. 2561
ข้อ 6. ให้ ป ระธานกรรมการป้ อ งกั นและปราบปรามการทุ จ ริต
แห่งชาติ เป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้
ในกรณี ที่ มี ปั ญ หาเกี่ ย วกั บ การบั ง คั บ ใช้ ห รื อ การปฏิ บั ติ ต าม
ประกาศนี้ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอานาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาด คา
วินจิ ฉัยของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้เป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2561
ลงชื่อ พลตารวจเอก วัชรพล ประสารราชกิจ
ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระยะเวลาในการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินฯ เป็นไปตามห้วงเวลาที่เคย
ยื่นอยู่ปกติ
มติท่ปี ระชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่ อ ง รั บ รองรายงานการประชุ ม สภาเทศบาลเมื อ ง

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สะเตงนอก สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 / 2561 (ครั้งที่ 2)
ประธานสภาเทศบาลฯ
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล
เมืองสะเตงนอก
-ตามเอกสารสาเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 2) ประจาปี พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่
27 เดื อ น สิ งหาคม พ.ศ. 2561 (ซึ่ ง ได้ ติ ด ไว้ที่ บ อร์ด ด้ านหน้ าห้ อ ง
ประชุมสภาฯ จานวน 2 ชุด) ก่อนการประชุมล่วงหน้าแล้ว 1 วัน เพื่อ
ให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้องแล้วตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 หมวด 2 การประชุม ข้อ 33
สมาชิ ก สภาเทศบาลฯ ท่ า นใด มี ข้ อ แก้ ไข เปลี่ ย นแปลง หรื อ เพิ่ ม เติ ม
รายงานการประชุ ม ครั้ ง ที่ แ ล้ ว โปรดยกมื อ เชิ ญ ครั บ ถ้ า ไม่ มี เชิ ญ
เลขานุการสภาฯ
นายมาหะมะรอสีดี อุชะมิ
เลขานุการสภาฯ

เรียน ท่านประธานสภาฯ คณะผูบ้ ริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ
ทุกท่าน องค์ประชุมครบ ต่อไปจะขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลฯ สมาชิก
สภาเทศบาลฯ ท่ านใด รั บ รองรายงานการประชุม สภาเทศบาลเมื อ ง
สะเตงนอก สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 /2561 (ครั้งที่ 2) เมื่อวันที่ 27
สิงหาคม 2561 โปรดยกมือ สมาชิก สภาเทศบาลฯ ท่านใด ไม่รับ รอง
รายงานการประชุมฯ ครั้งดังกล่าว โปรดยกมือ ไม่มี

มติที่ประชุม

-ให้การรับรอง จานวน 8 เสียง
-งดออกเสียง จานวน 1 เสียง
ถื อ ว่ า ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ ให้ ก ารรั บ รองรายงานการประชุ ม สภา
เทศบาลเมืองสะเตงนอก สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 /2561 (ครั้งที่ 2)
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561

ระเบียบวาระที่ 3
เรื่อง ที่เสนอใหม่
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ 3.1 ญัตติ เพื่อทราบรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานที่ได้กระทาล่วง
ประธานสภาเทศบาลฯ
มาแล้วในปีงบประมาณ 2561 เชิญ ผู้บริหารฯ
นายเกษมสันต์ สาแม
นายกเทศมนตรี ฯ

เรียน ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน

กระผม นายเกษมสันต์ สาแม นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก
ขอรายงานแสดงผลการปฏิ บั ติ ง านที่ ไ ด้ ก ระท าล่ ว งมาแล้ ว ใน
ปีงบประมาณ 2561 ของ เทศบาลเมืองสะเตงนอก มีโครงการต่าง ๆ
ที่เทศบาลฯ ดาเนินการตามเทศบัญญัตงิ บประมาณรายจ่าย ประจาปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561 รวมทั้งหมด 116 โครงการ/รายการ รวม
งบประมาณ เป็นจานวนเงิน 71,258,680.12 บาท ดาเนินการได้
จานวน 80 โครงการ/รายการ มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จานวนเงิน
50,273,680.12 บาท จาแนกแต่ละยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้
เป้าหมาย ผลการดาเนินงาน

ยุทธศาสตร์

การเบิกจ่าย

หมายเหตุ

(โครงการ)

(โครงการ)

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน

21

3

2. ยุทธศาสตร์ดา้ นเศรษฐกิจและการแก้ไข

11

11

20,780,510.00

-

10

10

6,876,105.00

-

35

34

13,080,074.67

กันเงินไว้ 1 คก.

งบประมาณ (บาท)

1,302,516.09 กันเงินไว้ 18 คก.
17,767,000.-

ปัญหาความยากจน
3. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุข และ
สิ่งแวดล้อม
4. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาและกีฬา

2,000,000.5. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความสงบ

2

2

19,845.00

-

5

5

548,685.00

-
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15

เรียบร้อย
6. ยุทธศาสตร์ด้านสังคม ศาสนา
วัฒนธรรม และประเพณี
7. ยุทธศาสตร์ดา้ นการบริหารจัดการ

7,665,944.36 กันเงินไว้ 16 รก.
1,214,100.-

รวม

116

80

50,273,680.12

20,981,100.-

และในจานวนโครงการที่ดาเนินการ ได้มีการกันเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 ไว้จานวน 35 โครงการ/รายการ เป็นเงิน 20,981,100.- บาท
ซึ่ง ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนดาเนินการของงานพัสดุ บางโครงการ/รายการก็
ได้มกี ารลงนามในสัญญา และดาเนินการไปแล้ว

โครงการที่ได้ กันเงินงบประมาณ เพื่อดาเนินการปีงบประมาณ 2562
ทั้งหมด 3 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
กันเงินไว้ 18 คก. = 17,767,000.ที่
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
การดาเนินงาน
1 โครงการก่อสร้างคูระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก
808,000.- อยู่ระหว่างดาเนินการ
ซอยตักวา 1 หมูท่ ี่ 4
2 โครงการก่อสร้างคูระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก
1,230,000.- *วันลงนามสัญญา 24 พ.ค. 2561
ซอยนิบงบารู 8 หมูท่ ี่ 7
วันสิ้นสุดสัญญา 21 ก.ย. 2561
3 โครงการก่อสร้างคูระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก
1,807,000.- อยู่ระหว่างดาเนินการ
ซอยเบิกฟ้า หมูท่ ี่ 12
4 โครงการก่อสร้างคูระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก
865,000.- *วันลงนามสัญญา 24 พ.ค. 2561
ซอยประดิษฐ์บารุง หมูท่ ี่ 10
วันสิ้นสุดสัญญา 21 ก.ย. 2561
5 โครงการก่อสร้างคูระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก
1,490,000.- *วันลงนามสัญญา 24 พ.ค. 2561
ถนนสายมาลายูบางกอก - พงยือไร หมู่ที่ 2
วันสิ้นสุดสัญญา 21 ก.ย. 2561
6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
600,000.- วันลงนามสัญญา 24 ก.ย. 2561
ซอยนนทรี หมูท่ ี่ 4
วันสิ้นสุดสัญญา 23 พ.ย. 2561
7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
650,000.- วันลงนามสัญญา 24 ก.ย. 2561
ซอยมณี หมูท่ ี่ 13
วันสิ้นสุดสัญญา 23 พ.ย. 2561
8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
465,000.- วันลงนามสัญญา 27 พ.ย. 2561
ซอยอัลนูร์ 1 หมูท่ ี่ 3
วันสิ้นสุดสัญญา 26 ก.พ. 2562
9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
491,000.- วันลงนามสัญญา 27 พ.ย. 2561
ซอยอัลนูร์ 2 หมู่ที่ 3
วันสิ้นสุดสัญญา 26 ก.พ. 2562
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ต่อ)
ที่
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายลางาปายอ หมู่ที่ 5
11 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต
ซอยมุสลิมปอเนาะ- ตะโละบอแร หมู่ที่ 6
12 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต
พร้อมคูระบายน้า ซอย 22 ถนนผังเมือง 4 หมูท่ ี่ 9
13 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต
พร้อมคูระบายน้า ซอยเบอร์เส้ง 7 หมูท่ ี่ 1
14 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต
พร้อมคูระบายน้า ซอยรวมญาติธารน้าผึ้ง หมูท่ ี่ 13

กันเงินไว้ 18 คก. = 17,767,000.งบประมาณ
การดาเนินงาน
1,370,000.- วันลงนามสัญญา 24 ก.ย. 2561
วันสิ้นสุดสัญญา 23 พ.ย. 2561
1,165,000.- *วันลงนามสัญญา 11 มิ.ย. 2561
วันสิ้นสุดสัญญา 9 ต.ค. 2561
1,034,000.2,148,000.684,000.-

15
16
17
18

โครงการติดตั้งไฟจราจร 4 แยก 12 เหรียญ ระหว่าง
1,700,000.หมูท่ ี่ 9 และ 10
โครงการบุกเบิกถนนหินคลุก ซอยสกุลฮะ
316,000.หมูท่ ี่ 6
โครงการบุกเบิกถนนหินคลุก ซอยสวนส้มการยาง
317,000.หมูท่ ี่ 3
โครงการบุกเบิกถนนหินคลุก ระหว่างซอยปิโตสะโน –
627,000.บาโงตือเงาะ (โรงอิฐ) หมู่ที่ 1
รวมเงินทั้งสิ้น
17,767,000.-

4. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาและกีฬา
ที่
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
1 โครงการถมดินสนามกีฬา หมูท่ ี่ 6

อยู่ระหว่างดาเนินการของ
กองช่างและงานพัสดุ

กันเงินไว้ 1 คก. = 2,000,000.งบประมาณ
การดาเนินงาน
2,000,000.- วันลงนามสัญญา 12 พ.ย. 2561
วันสิ้นสุดสัญญา 11 ม.ค. 2562
2,000,000.-

รวมเงินทั้งสิ้น
7. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ
ที่
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
1 อาคารอเนกประสงค์ (สานักปลัด)

กันเงินไว้ 16 รก. = 1,214,100.งบประมาณ
การดาเนินงาน
497,000.- วันลงนามสัญญา 30 ส.ค. 2561
วันสิ้นสุดสัญญา 28 พ.ย. 2561
/มีต่อ...
-4-

7. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ (ต่อ)
ที่
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
2 เคาเตอร์งานทะเบียนราษฎร (สานักปลัด)
3 ตู้เซฟนิรภัย (กองคลัง)
4 คอมพิวเตอร์ (กองคลัง)
5 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ LED ขาวดา (กองคลัง)
6 คอมพิวเตอร์ (กองช่าง)
7 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ (กองช่าง)
8 รอก (กองช่าง)
9 กล้องถ่ายภาพดิจติ อล (กองช่าง)
10 เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง (กองช่าง)
11 เครื่องเจาะเหล็ก (กองช่าง)

กันเงินไว้ 16 รก. = 1,214,100.งบประมาณ
การดาเนินงาน
95,000.- -อยู่ระหว่างดาเนินการ
20,000.48,000.6,600.22,000.- -ดาเนินการจัดซื้อแล้ว
53,000.15,000.20,000.38,000.6,500.- -อยู่ระหว่างดาเนินการ

12
13
14
15
16

เครื่องเจียตัด (กองช่าง)
เครื่องเจียตั้งโต๊ะ (กองช่าง)
ชุดบล็อกลมถอดล้อ (กองช่าง)
เครื่องออกกาลังกาย (กองการศึกษา)
เครื่องคอมพิวเตอร์(กองการศึกษา)
รวมเงินทั้งสิ้น

8,000.30,000.26,000.297,000.32,000.- -ดาเนินการจัดซื้อแล้ว
1,214,100.-

-ยุทธศาสตร์ด้านที่ 1 ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน ตั้งเป้าหมาย
ดาเนินการไว้ ทั้งปี 21 โครงการ แต่ดาเนินการ ได้เพียง 3 โครงการ
ถือว่า เป็นการทางานบกพร่องอย่างมากของพนักงานเจ้าหน้าที่ โครงการ
ส่วนใหญ่เกี่ยวเนื่องกับกองช่าง อยากให้มีการตั้งกรรมการสอบไปเลย
-สี่แยกไฟแดง 12 เหรีย ญ ระหว่าง หมู่ที่ 9 หมู่ที่ 10 ยังไม่ดาเนินการ
และไฟจราจร แยกซอย 12 ที่ เสีย ผ่ านมานานก็ ยั งไม่ซ่ อมแซม ซึ่ งเป็ น
อันตรายถึงชีวติ ขอให้ นิ ติ ก ร ตั้ ง กรรมการสอบความบกพร่ อ งของ
เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ไม่ใช่ทั้งหมด
นาเรีย นให้ ที่ป ระชุมสภาฯ เพื่อทราบผลงานที่ปฏิบัติล่วงมาแล้ว
ของเทศบาลฯ ขอบคุณครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ ท่ า นใดมี ข้ อ สงสั ย หรื อ ข้ อ อภิ ป ราย ข้ อ 3.1 โปรดยกมื อ
ประธานสภาเทศบาลฯ
เชิญ นางอุมาพร ใจแผ้ว สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2
นางอุมาพร ใจแผ้ว
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2

เรียน ท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ
ผูท้ รงเกียรติ ทุกท่าน ดิฉัน นางอุมาพร ใจแผ้ว สมาชิกสภาเทศบาลฯ
เขต 2 ดิฉันได้ฟังที่ท่านนายกฯ ได้กล่าวมาสักครู่ ดิฉันก็ตั้งใจมาถามใน
เรื่องนี้เหมือนกัน จากโครงการที่ท่านนายกฯได้ บอกว่าท่านได้บริหารมา
ทั้งหมดด้านโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งดาเนินการได้ 3 โครงการ เมื่อวันที่
27 สิงหาคม 2561 เราได้มีการกันเงินไว้หลายรายการเหมือนกัน บาง
รายการก็ดาเนินการไปแล้ว เหลือบางรายการยังไม่ดาเนินการ อยากถาม
ว่าเหตุใดไม่ดาเนินการ**เราต้องกันเงินไว้กี่รอบ อยากทราบว่า เหตุใดยัง
ไม่ดาเนินการไป นี่ก็โครงการ จากที่ดิฉันได้ ศึกษามาการกันเงินเรากันเงิน
ได้ ห นึ่ งปี และขยายเวลาได้ อี ก หนึ่ งปี ถ้ า หากว่ ายั ง ไม่ มี ก ารขั บ เคลื่ อ น
โครงการเงินนั้นก็จะตกไปเป็นเงินสะสม อยากเรียนถามผู้บริหารฯ ด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน ความจาเป็นของชาวบ้านเป็นหลัก ท่านสมาชิก ออก
พื้นที่ ชาวบ้านที่เดือดร้อนมากก็จะถามว่า เมื่อไหร่โครงการดาเนินการไป
ถึง จากการที่ได้พูดคุยกับท่านสมาชิกฯบางท่าน เกี่ยวกับโครงการที่กัน
เงิน จะไปตอบชาวบ้ านได้ อ ย่ างไรในเมื่ อ กั น เงิน ไว้แ ล้ ว แต่ ไม่ ได้ รับ การ

ปฏิบัติ ตามที่นายกฯกล่าว ดิฉันเห็นด้วยที่จะให้มีการตั้งกรรมการสอบการ
ดาเนินงานของฝ่ายต่าง ๆ ให้ได้คาตอบว่า ติดขัดหรือบกพร่องตรงไหน ถ้า
ไม่กี่โครงการ 1 - 2 โครงการ สมาชิกทุกท่านก็ไม่ว่าอะไร สมาชิกสภาฯ
ทุกท่าน ครั้งแรก 15 โครงการ ครั้งหลังเป็น 18 โครงการ งบประมาณก็
ไม่ใช่ดิฉันถือว่าการบริหารงานของท่านไม่ผ่าน ทุกท่านได้รับการเลือกตั้ง
จากชาวบ้าน ได้สนับสนุนตรงนี้
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ ท่ า นใดมี ข้ อ สงสั ย หรื อ ข้ อ อภิ ป ราย โปรดยกมื อ
ประธานสภาเทศบาลฯ
เชิญ นายอับดุลนาเซร์ ฮะ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1
นายอับดุลนาเซร์ ฮะ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1

เรียน ท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ
ผูท้ รงเกียรติทุกท่าน กระผม นายอับดุลนาเซร์ ฮะ สมาชิกสภาเทศบาลฯ
เขต 1 เห็นด้วยกั บท่านนายกฯ ในการตั้งกรรมการสอบการดาเนินงาน
โครงสร้างพื้นฐาน ที่จริงมีหลายโครงการมากที่กันเงินไว้
-ซอยเบอร์ เส้ ง 7 ในพื้ น ที่ เขต 1 จากการที่ ไ ด้ ล งพื้ น ที่ กั บ ผู้ บ ริ ห ารฯ
สมาชิกสภาฯ และปลัดเทศบาลฯ หรือเลขานุการสภาฯ จากการสอบถามชาวบ้าน
น้าท่วมแล้วท่วมอีก ท่านต้องมี ค าตอบให้ ผ ม กั น เงิ น แล้ ว แต่ ยั ง ไม่ ด าเนิ น การ
งบประมาณปี 2562 ก็ เข้ ามาครึ่ง หนึ่ งแล้ ว ท่ า นไม่ ได้ แ ก้ ปั ญ หา แต่ เป็ น การ
ทางานแบบผักชีโรยหน้า ฝากท่านประธานสภาฯ ไปยังผู้บริหารจากการที่ได้อ่าน
คอมเม้นท์
ในโซเชีย ล มี ค วามเห็ น ว่า อยากให้ ก ระทรวงมหาดไทยยุ บ เลิ ก
เทศบาลเมืองสะเตงนอก เป็น อบต. เหมือนเดิม
-ซอยสกุลฮะ งบประมาณ 3 แสนกว่าบาท ที่กันเงินไว้ก็ไม่ดาเนินการ นี่
ขอเปลี่ยนชื่อเป็นซอยตะโละกือบอ 1 แทนเพราะเป็นซอย ส กุ ล ฮ ะ ไ ม่
ดาเนินการ***
-สี่แยกไฟแดง ก่อนที่จะไปสี่แยก 12 เหรียญ เดิมเป็นของสี่แยกอนามัย
กระผมจาได้วา่ นายกฯ มาขอให้โยกย้ายไป สี่แยก
-ไฟแดงจราจรสี่แยก ซอย 12 เสียก็ยังไม่ดาเนินการซ่อมเลย
เพราะอะไรท่านต้องมีคาตอบให้ผมในวันนี้

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

เรี ย น ท่ านประธานสภาฯ คณะผู้ บ ริ ห ารฯ และสมาชิก สภาเทศบาลฯ
ผูท้ รงเกียรติทุกท่าน กระผม นายอิทธินันท์ สาเฮาะ สมาชิกสภา
เทศบาลฯ เขต 3 อยากจะสนับสนุน ท่านอับดุลนาเซร์ ฮะ จากที่ท่าน
ประธานฯ ได้เห็นชอบให้ทา แต่ยังไม่ดาเนินการ แผน
ดาเนินงาน ปี 2562 ออกมาแล้ว แผนดาเนินงาน ปี 2561 ดาเนินการ

เสร็จแล้วยัง ชุดที่ใส่นี้ข้าราชการต้องสอบ แต่พวกกระผมชาวบ้านให้มา ไม่ใช่ซื้อ
มาแล้วใส่ได้เฉยๆ หลาย ๆ
โครงการเราก็ยังเมินเฉย
ถ้ า เป็ น ไปได้ อ ยากให้ ท่ านประธานสภาฯ ได้ ชี้ ขาดการจั ด ตั้ งกรรมการ
สอบ***
จากการประเมิน เมื่อกี้นี้ ได้คะแนนตั้ง 81 คะแนน ซอยรวมญาติธาร
น้าผึ้ง นีก้ ระผมจาได้วา่ เสนอไว้ตงั้ แต่ปี 2560 จนเดี๋ยวนีก้ ็ยังไม่ได้ไม่ได้ดาเนินการ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีเรื่องอื่น ๆ โปรดยกมือ
ประธานสภาเทศบาลฯ
เชิญ จ่าสิบเอก วรดร รอดทุกข์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2
จ่าสิบเอก วรดร รอดทุกข์
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2

เรียน ท่านประธานสภาฯ คณะผูบ้ ริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ
ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม จ่าสิบเอก วรดร รอดทุกข์ สมาชิกสภา
เทศบาลฯ เขต 2 เพื่อนาความทุกข์ของชาวบ้านมาแจ้งให้ผบู้ ริหารฯทราบ
เพื่อแก้ปัญหาชาวบ้านจากทุกข์ ให้เป็นสุข โครงการที่ดาเนินการผ่านมาก็
เยอะ ที่ทาดีชาวบ้านเขาไม่พูดถึง แต่ถ้าทาไม่ดี ก็จะเห็น และติดตามตลอด
การกันเงินไว้ แล้วยังไม่ดาเนินการมันผิดพลาดตรงไหน***สั่งแล้ว ต้องมี
การติดตาม แล้วประเมินผล***

เสียงสะท้อนจากชาวบ้าน
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ ท่ า นใดมี ข้ อ สงสั ย หรื อ ข้ อ อภิ ป ราย โปรดยกมื อ
ประธานสภาเทศบาลฯ
เชิญ นางอุมาพร ใจแผ้ว สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2
นางอุมาพร ใจแผ้ว
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2

เรียน ท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ
ผูท้ รงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางอุมาพร ใจแผ้ว สมาชิกสภาเทศบาลฯ
เขต 2 ขอเสริม มาตรา 83 โทษทางวินัย สาหรับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามคาสั่ง
ของผู้บริหารฯ ****โทษ ภาคทัณฑ์ อยากให้แต่งตัง้ กรรมการ
ตรวจสอบ ดิฉันติเพื่อก่อ ยอเพื่อทาลาย อยากให้ท่าน สท. อับดุลนาเซร์
ถอนคาพูด
คาว่า “ผักชีโรยหน้า” เพราะคณะผู้บริหารฯ ตั้งใจทางานเต็มที่
แต่ก็ยังมีข้อผิดพลาด*****

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

เรียน ท่านประธานสภาฯ คณะผูบ้ ริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ
ผูท้ รงเกียรติทุกท่าน กระผม นายอับดุลนาเซร์ ฮะ สมาชิกสภาเทศบาลฯ
เขต 1 ขอบคุ ณ ท่ า น สท. อุ ม าพร ครับ กระผม ขอถอนค าพู ด ค าว่ า
“ผักชีโรยหน้า” การแก้ปัญหาอะไรขอให้จริงจัง จริงใจในการแก้ปัญหาให้
ชาวบ้านในพื้นที่

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีเรื่องอื่น ๆ โปรดยกมือ
ประธานสภาเทศบาลฯ
เชิญ นายกเทศมนตรีฯ
นายเกษมสันต์ สาแม
นายกเทศมนตรี ฯ

เรียน ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน

กระผม นายเกษมสันต์ สาแม นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก
ทางานเป็นปี ไม่ค่อยได้งาน กระผมก็เข้าใจตามนั้น** ให้ปฏิบัติเร็ว ๆ
การตัง้ กรรมการสอบตาม มาตราข้อ 83***
ปลัดฯ ก็ดาเนินการ
ตามที่ท่าน สท.วรดร เสนอเรื่องไฟฟ้า**

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีเรื่องอื่น ๆ โปรดยกมือ
ประธานสภาเทศบาลฯ
เชิญ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ
นายบพิตร อินทราช
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ

เรียน ประธานสภาเทศบาลฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ ทุกท่าน
กระผม นายบพิตร อินทราช ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมือง

สะเตงนอก จากการที่ได้นั่งฟังการอภิปราย การจะสอบใคร ควรจะมี
การสอบข้อเท็จจริงก่อน สอบเพื่อให้เขารู้ว่า บกพร่องอะไร
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีเรื่องอื่น ๆ โปรดยกมือ
ประธานสภาเทศบาลฯ
เชิญ นายอิทธินันท์ สาเฮาะ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 3
นายอิทธินันท์ สาเฮาะ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 3

เรี ย น ท่ านประธานสภาฯ คณะผู้ บ ริ ห ารฯ และสมาชิก สภาเทศบาลฯ
ผูท้ รงเกียรติทุกท่าน กระผม นายอิทธินันท์ สาเฮาะ สมาชิกสภา
เทศบาลฯ เขต 3 ถ้าเป็นไปได้ อยากขออนุญาต ท่านประธานสภาฯ ให้มี
มติจัดตัง้ กรรมการสอบ ได้หรือไม่

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีเรื่องอื่น ๆ โปรดยกมือ
ประธานสภาเทศบาลฯ
เชิญ นายอดุลย์ แวโวะ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 3
นายนายอดุลย์ แวโวะ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 3

เรี ย น ท่ านประธานสภาฯ คณะผู้ บ ริ ห ารฯ และสมาชิก สภาเทศบาลฯ
ผูท้ รงเกียรติทุกท่าน กระผม นายอดุลย์ แวโวะ สมาชิกสภาเทศบาลฯ
เขต 3 กระผมไม่เห็นด้วยในการตั้งกรรมการสอบ ในหลายเรื่องยังไม่รู้
ข้อผิดพลาด และใครผิดพลาดอะไร

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ ท่ า นใดมี ข้ อ สงสั ย หรื อ ข้ อ อภิ ป ราย โปรดยกมื อ
ประธานสภาเทศบาลฯ
เชิญ นางอุมาพร ใจแผ้ว สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2
นางอุมาพร ใจแผ้ว
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2

เรียน ท่านประธานสภาฯ คณะผูบ้ ริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ
ผูท้ รงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางอุมาพร ใจแผ้ว สมาชิกสภาเทศบาลฯ

เขต 2 ด้ า นโครงสร้ า งพื้ น ฐาน อยากทราบข้ อ เท็ จ จริ ง ว่ า เหตุ ใ ด
โครงการใด
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ ท่ า นใด มี ข้ อ สงสั ย หรื อ ข้ อ อภิ ป ราย โปรดยกมื อ
ประธานสภาเทศบาลฯ
เชิญ เลขานุการสภาฯ
นายมาหะมะรอสีดี อุชะมิ
เลขานุการสภาเทศบาลฯ

เรียน ท่านประธานสภาฯ คณะผู้บ ริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ
ทุกท่าน ตามที่ท่านนายกฯ ได้เอ่ยปากว่า ให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริง
ให้ตงั้ คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง หากมีมูลก็ค่อยดาเนินการ

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

เรี ย น ท่ านประธานสภาฯ คณะผู้ บ ริ ห ารฯ และสมาชิก สภาเทศบาลฯ
ผูท้ รงเกียรติทุกท่าน กระผม นายอิทธินันท์ สาเฮาะ สมาชิกสภา
เทศบาลฯ เขต 3 กระผมขอถอน เมื่อลงมติตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงไม่ได้ อานาจอยู่ที่ท่านนายกฯ

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีเรื่องอื่น ๆ โปรดยกมือ
ประธานสภาเทศบาลฯ
เชิญ จ่าสิบเอก วรดร รอดทุกข์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2
จ่าสิบเอก วรดร รอดทุกข์
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2

เรียน ท่านประธานสภาฯ คณะผูบ้ ริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ
ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม จ่าสิบเอก วรดร รอดทุกข์ สมาชิกสภา
เทศบาลฯ เขต 2 ขอหารือ ฝากผู้บ ริหาร ที่รับ ผิดชอบ ติดตาม ผลการ
ดาเนินการ เพื่อหารือว่าจะดาเนินการเมื่อไร**

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ ท่ า นใด มี ข้ อ สงสั ย หรื อ ข้ อ อภิ ป ราย โปรดยกมื อ
ประธานสภาเทศบาลฯ
เชิญ เลขานุการสภาฯ
นายมาหะมะรอสีดี อุชะมิ
เลขานุการสภาเทศบาลฯ

เรียน ท่านประธานสภาฯ คณะผู้บ ริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ
ทุกท่าน ตามที่สภาฯ ได้อนุมัติกั นเงิน นายกฯ ได้สั่งการให้ผู้รับ ผิดชอบ
ออกแบบ ส่ ง ส านั ก งานโยธาฯ ภายในเดื อ นพฤศจิ ก ายน 2561 ซึ่ งได้
ดาเนินการแล้ว บางโครงการก็ส่งกลับมาแล้ว หินคลุก+ยางมะตอย ไป
ดาเนินการให้หมด โดยทาเป็นแผนสารวจการซ่อมแซม และดาเนินการ
จัดซื้อและดาเนินการพร้อมกันทั้งหมด นายกฯ และกระผม***

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

นายอับดุลนาเซร์ ฮะ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1

เรียน ท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ
ผูท้ รงเกียรติทุกท่าน กระผม นายอับดุลนาเซร์ ฮะ สมาชิกสภาเทศบาลฯ
เขต 1 เมื่อสักครู่อภิปรายไปก็ได้รับคาตอบว่า ตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริง
รีบ ท าเลยครับ เพื่ อ แก้ ปั ญ หาให้ ช าวบ้ าน และเมื่ อ สั ก ครู่ก ระผมได้ รั บ
โทรศัพ ท์ ค วามเดื อดร้อนจากชาวบ้ าน ซอยปะจูรง เนื่ องจากมี รถใหญ่
บรรทุกดิน ไปถมที่ 15 ไร่ กลางซอย อีกทั้งเครื่องจักรกลขนาดใหญ่เพื่อ
ก่อสร้าง***

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีเรื่องอื่น ๆ โปรดยกมือ ไม่มี
ประธานสภาเทศบาลฯ
เชิญ นายกเทศมนตรีฯ
นายเกษมสันต์ สาแม
นายกเทศมนตรี ฯ

เรียน ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน

นายอดุลย์ แวโวะ
รองประธานสภาเทศบาลฯ

กระผม นายอดุลย์ แวโวะ รองประธานสภาเทศบาลฯ ทาหน้าที่แทน
ประธานสภาเทศบาลฯ เนื่องจากได้ออกไปทาภารกิจส่วนตัว สมาชิกสภา
เทศบาลฯ ท่านใด มีเรื่องอื่น ๆ โปรดยกมือ ไม่มี ต่อไปจะขอมติที่ประชุม
เชิญ เลขานุการสภาฯ

นายมาหะมะรอสีดี อุชะมิ
เลขานุการสภาเทศบาลฯ

เรียน ท่านประธานสภาฯ คณะผูบ้ ริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ
ทุกท่าน ญัตติน้ี เพื่อทราบรายงานแสดงผลกาปฏิบัติงานที่กระทาล่วง ได้
มาแล้วในปีงบประมาณ 2561 ของนายกเทศมนตรี ตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 มาตรา
ทศ วรรค 5 ให้นายกเทศมนตรี จัดทารายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน
ตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเป็นประจาทุกปี
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กระผม นายเกษมสันต์ สาแม นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก
ซอยเบอร์เส้ง 7 ซอยปะจูรง สั่งการเป็นลักษณ์อักษร ให้ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการ และชี้แจง***

รับทราบ

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ 3.2 ญัตติ เพื่อพิจารณาขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม โครงการ
ประธานสภาเทศบาลฯ
สนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ หรือ
ทุพลภาพ ประจาปี พ.ศ. 2559 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2 เป็นเงิน
1,215,200 บาท หน่วยงาน สานักปลัด เชิญผูบ้ ริหารท้องถิ่น ชี้แจง
นายเกษมสันต์ สาแม
นายกเทศมนตรี ฯ

เรียน ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน

กระผม นายเกษมสันต์ สาแม นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก

เนื่องจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้โอนเงินจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ า ยประจ างบประมาณ พ.ศ. 2561 เงิน อุ ด หนุ น ทั่ ว ไป โครงการ
สนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือ ทุพลภาพ
ค่ าใช้ จ่ ายส าหรับ สนั บ สนุ น การสงเคราะห์ เบี้ ย ยั งชี พ ความพิ ก าร เพื่ อ
เป็นค่าใช้จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2 จานวน
167 ราย จานวนเงิน 1,215,200 บาท ซึ่ง งานสังคมสงเคราะห์ สานัก
ปลั ด เทศบาล ไม่ ส ามารถเบิ ก จ่ า ยเงิน จั ด สรรได้ ทั น เวลา ในช่ ว งสิ้ น
ปีงบประมาณ 2561 จึงทาให้งบประมาณที่ ได้รับ การจัดสรรตกเป็นเงิน
สะสม รายละเอียดขอให้ผู้อานวยการกองคลัง ได้ชี้แจงเพิ่มเติม
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ เชิ ญ ผู้ อานวยการกองคลั ง
ประธานสภาเทศบาลฯ
นางนริศรา สาและ
ผูอ้ านวยการกองคลัง

เรียน ท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ
ที่เคารพ ทุกท่าน ดิฉัน นางนริศรา สาและ ผูอ้ านวยการกองคลัง ตาม
หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2 /ว 7272 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2560
เรื่อง แนวทางการใช้จา่ ยเงินสะสม ของ อปท. เพื่อสนับสนุนนโยบาย
รัฐบาลในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ อปท.
ในการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ให้ อปท.ถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน
การเก็บรักษา และการตรวจเงิน ของ อปท. พ.ศ. 2547 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม ดังนี้
1. ตรวจสอบยอดเงินสะสมที่นาไปใช้ได้ ณ ปัจจุบัน โดยหักเงิน
สะสมส่งสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการของ อปท. แล้วนาไปหักรายการเงิน
สะสมที่ได้รับอนุมัติแล้ว แต่ยังไม่ได้ดาเนินการ หรือยังไม่ได้เบิกจ่าย
2. เพื่อปฏิบัติให้เป็นไป ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา และการตรวจเงิน
ของ อปท. พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 89 วรรคท้าย ที่กาหนด
ให้ อปท. จะต้องมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอ ที่จะจ่ายค่าใช้จา่ ย
ประจา และกรณีฉุกเฉินที่มสี าธารณภัยเกิดขึ้น โดยการใช้จ่ายเงินสะสมให้
คานึงถึงสถานะการคลัง และเสถียรภาพในระยะยาว ดังนั้น ก่อนจะนาเงิน
สะสม ไปใช้ อปท. ควรสารองเงินสะสมไว้ในกรณี ดังต่อไปนี้
-ยอดเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 ที่นาไปใช้ได้ ณ ปัจจุบัน
หลังจากตรวจสอบยอดเงิน และหักเงินสะสมที่จะต้องส่งฝาก ก.ส.ท. หรือ

ก.ส.อ. แล้ว
จานวน 49,969,500.91
-สารองเงินสะสมที่อนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้ดาเนินการหรืออยู่ระหว่าง
ดาเนินการและยังไม่ได้เบิกจ่าย
จานวน 13,606,761.56
-คงเหลือเงินสะสมที่นาไปใช้ได้ ณ ปัจจุบัน
จานวน 36,362,739.35
-สารองงบบุคลากร (ประมาณ 6 เดือน)
จานวน 19,950,267.96
-สารองจ่ายประจาที่จะต้องจ่ายให้ประชาชน (ประมาณ 3 เดือน) เช่น
ผูส้ ูงอายุ /ผูพ้ ิการ /ผู้ป่วยเอดส์
จานวน 6,421,800.00
-เงินสะสมคงเหลือ
จานวน 9,990,671.37
-สารองกรณีสาธารณภัย 10%
จานวน
999,067.14
คงเหลือเงินสะสมที่นาไปใช้จ่ายได้ จานวน 8,991,604.23
ขอบคุณค่ะ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ ท่ า นใด มี ข้ อ สงสั ย หรื อ ข้ อ อภิ ป ราย โปรดยกมื อ ไม่ มี
ประธานสภาเทศบาลฯ
เชิญ เลขานุการสภาฯ
นายมาหะมะรอสีดี อุชะมิ
เลขานุการสภาเทศบาลฯ

เรียน ท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ
ทุกท่าน องค์ประชุมครบ ต่อไปจะขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลฯ
ท่านใด เห็ นว่า ควรอนุมั ติให้ จ่ายขาดเงินสะสมโครงการสนั บ สนุ นการ
เสริม สร้างสวัสดิ ก ารทางสั งคมให้ แก่ ผู้พิ ก าร หรือ ทุ พ ลภาพ ประจ าปี
พ.ศ. 2559 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2 จานวน 167 คน เป็นเงิน 1,215,200 บาท
โปรดยกมือ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด เห็นว่า ไม่ควรอนุมัติให้จ่าย
ขาดเงินสะสมโครงการฯ ดังกล่าวข้างต้น

มติที่ประชุม

-อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมโครงการฯดังกล่าว จานวน 11 เสียง
-ไม่อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมโครงการฯดังกล่าว จานวน - เสียง
-งดออกเสียง
จานวน - เสียง
เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติ อนุมัติให้จา่ ยขาดเงินสะสม โครงการ
สนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผพู้ ิการ หรือทุพลภาพ
ประจาปี พ.ศ. 2559 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2 จานวน 167 คน เป็นเงิน
1,215,200 บาท

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ 3.3 ญัตติ เพื่อพิจารณาขออนุมัติโอนเพิ่มเงินงบประมาณรายจ่าย
ประธานสภาเทศบาลฯ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จานวน 3 รายการ จานวน
321,000 บาท หน่วยงาน สานักปลัด

3.3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สานักงาน เก้าอี้ทางาน จานวนเงิน
12,000 บาท
-ขอเชิญผูบ้ ริหารท้องถิ่น ชีแ้ จง
นายเกษมสันต์ สาแม
นายกเทศมนตรีฯ

เรียน ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน

กระผม นายเกษมสันต์ สาแม นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก
จะขอให้รองนายกเทศมนตรี ที่รบั ผิดชอบสานักปลัดได้ชแี้ จง

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ เชิ ญ นายถาวร นวลปาน
ประธานสภาเทศบาลฯ
นายถาวร นวลปาน
รองนายกเทศมนตรีฯ

เรียน ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน
กระผม นายถาวร นวลปาน รองนายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก
ด้ ว ยสานั ก ปลั ด เทศบาลเมื อ งสะเตงนอก มี ค วามประสงค์ ข อ
อนุ มั ติ โ อนเงิ น งบประมาณรายจ่ า ย ประจาปี ง บประมาณ พ.ศ.
2562 เนื่ อ งจากไม่ เ พี ย งพอที่ จ ะดาเนิ น การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งได้ ดั ง นี้
โอนลด จากแผนงาน บริ ห ารงานทั่ ว ไป งานบริ ห ารทั่ ว ไป
งบดาเนินการ หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
จานวน 12,000 บาท ดังนี้
-งบประมาณที่อนุมัติ จานวน 1,985,000 บาท
-งบประมาณก่อนโอน จานวน 1,649,000 บาท
-จานวนเงินที่โอน
จานวน
12,000 บาท
-จานวนเงินหลังโอน จานวน 1,637,000 บาท
โอนเพิ่ม แผนงาน บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สานักงาน เก้าอี้ทางาน จานวนเงิน
12,000 บาท ดังนี้
-งบประมาณที่อนุมัติ จานวน
6,000 บาท
-งบประมาณก่อนโอน จานวน
6,000 บาท
-จานวนเงินที่โอน
จานวน
12,000 บาท
-จานวนเงินหลังโอน จานวน
18,000 บาท
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3 )
พ.ศ. 2543 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

ข้ อ 27 การโอนเงิน งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่ าครุภั ณ ฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอน
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ ท่ า นใด มี ข้ อ สงสั ย หรื อ ข้ อ อภิ ป ราย โปรดยกมื อ ไม่ มี เชิญ
ประธานสภาเทศบาลฯ
เลขานุการสภาฯ ดาเนินการต่อไป
นายมาหะมะรอสีดี อุชะมิ
เลขานุการสภาเทศบาลฯ

เรียน ท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ
ทุกท่าน องค์ประชุมครบ ต่อไปจะขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลฯ
ท่ า นใด เห็ น ว่ า ควรอนุ มั ติ ใ ห้ โ อนเงิ น งบประมาณรายจ่ า ย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ประเภทรายจ่าย ครุภัณ ฑ์ ส านัก งาน เก้าอี้
ทางาน จานวน 12,000 บาท ของหน่วยงาน สานักปลัด โปรดยกมือ
ท่านใด เห็ นว่า ไม่ควรอนุมั ติให้ โอนเงินงบประมาณฯ รายการดั งกล่าว
โปรดยกมือ

มติที่ประชุม

-ควรอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณฯ
จานวน 7 เสียง
-ไม่ควรอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณฯ จานวน - เสียง
-งดออกเสียง
จานวน 1 เสียง
เป็ นอั นว่ า ที่ ประชุ มมี มติ อนุ มั ติ ให้ โอนเงิน งบประมาณรายจ่ า ย
ประจาปีงบประมาน พ.ศ. 2562 ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์สานักงาน
เก้าอีท้ างาน จานวน 12,000 บาท ของ หน่วยงาน สานักปลัด

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ 3.3.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่า
ประธานสภาเทศบาลฯ
ครุภัณฑ์ ประเภท ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จานวนเงิน
300,000 บาท
-ขอเชิญผูบ้ ริหารท้องถิ่น ชี้แจง
นายเกษมสันต์ สาแม
นายกเทศมนตรีฯ

เรียน ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน

กระผม นายเกษมสันต์ สาแม นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก
จะขอให้รองนายกเทศมนตรี ที่รับผิดชอบสานักปลัดได้ชแี้ จง

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ เชิ ญ นายถาวร นวลปาน
ประธานสภาเทศบาลฯ
นายถาวร นวลปาน
รองนายกเทศมนตรีฯ

เรียน ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน
กระผม นายถาวร นวลปาน รองนายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก

ด้ ว ยสานั ก ปลั ด เทศบาลเมื อ งสะเตงนอก มี ค วามประสงค์ ข อ
อนุ มั ติ โ อนเงิ น งบประมาณรายจ่ า ย ประจาปี ง บประมาณ พ.ศ.
2562 เนื่ อ งจากไม่ เ พี ย งพอที่ จ ะดาเนิ น การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งได้ ดั ง นี้
โอนลด จากแผนงาน บริ ห ารงานทั่ ว ไป งานบริ ห ารทั่ ว ไป
งบดาเนินการ หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
จานวน 300,000 บาท ดังนี้
-งบประมาณที่อนุมัติ จานวน 1,985,000 บาท
-งบประมาณก่อนโอน จานวน 1,637,000 บาท
-จานวนเงินที่โอน
จานวน 300,000 บาท
-จานวนเงินหลังโอน จานวน 1,337,000 บาท
โอนเพิ่ม แผนงาน บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
จานวนเงิน 300,000 บาท ดังนี้
-งบประมาณที่อนุมัติ จานวน 200,000 บาท
-งบประมาณก่อนโอน จานวน 200,000 บาท
-จานวนเงินที่โอน
จานวน 300,000 บาท
-จานวนเงินหลังโอน จานวน 500,000 บาท
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3 )
พ.ศ. 2543 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
ข้ อ 27 การโอนเงิน งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่ าครุภั ณ ฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทาให้ลั กษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอน
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ ท่ า นใด มี ข้ อ สงสั ย หรื อ ข้ อ อภิ ป ราย โปรดยกมื อ ไม่ มี เชิญ
ประธานสภาเทศบาลฯ
เลขานุการสภาฯ ดาเนินการต่อไป
นายมาหะมะรอสีดี อุชะมิ
เลขานุการสภาเทศบาลฯ

เรียน ท่านประธานสภาฯ คณะผู้บ ริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ
ทุกท่าน องค์ประชุมครบ ต่อไปจะขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลฯ
ท่ า นใด เห็ น ว่ า ควรอนุ มั ติ ใ ห้ โ อนเงิ น งบประมาณรายจ่ า ย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ประเภทรายจ่าย ค่าบารุงรักษาและปรับ ปรุง
ครุภัณฑ์ จานวนเงิน 300,000 บาท ของหน่วยงาน สานักปลัด โปรด
ยกมื อ ท่ านใด เห็ น ว่า ไม่ ค วรอนุมั ติ ให้ โอนเงิน งบประมาณฯ รายการ
ดังกล่าว โปรดยกมือ

มติที่ประชุม

-ควรอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณฯ

จานวน 9 เสียง

-ไม่ควรอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณฯ จานวน - เสียง
-งดออกเสียง
จานวน 1 เสียง
เป็ นอั นว่ า ที่ ประชุ มมี มติ อนุ มั ติ ให้ โอนเงิน งบประมาณรายจ่ า ย
ประจ าปี ง บประมาน พ.ศ. 2562 ประเภทรายจ่ า ย ค่ า บ ารุ ง รั ก ษา
และปรั บ ปรุ ง ครุภั ณ ฑ์ จ านวนเงิ น 300,000 บาท ของหน่ ว ยงาน
สานักปลัด
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ 3.3.3 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวด
ประธานสภาเทศบาลฯ
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภท เครื่องพิมพ์/แฟกซ์/ถ่ายเอกสาร/สแกน
จานวนเงิน 9,100 บาท
-ขอเชิญผูบ้ ริหารท้องถิ่น ชีแ้ จง
นายเกษมสันต์ สาแม
นายกเทศมนตรีฯ

เรียน ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน

กระผม นายเกษมสันต์ สาแม นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก
จะขอให้รองนายกเทศมนตรี ที่รับผิดชอบสานักปลัดได้ชแี้ จง

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ เชิ ญ นายถาวร นวลปาน
ประธานสภาเทศบาลฯ
นายถาวร นวลปาน
รองนายกเทศมนตรีฯ

เรียน ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน
กระผม นายถาวร นวลปาน รองนายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก
ด้ ว ยสานั ก ปลั ด เทศบาลเมื อ งสะเตงนอก มี ค วามประสงค์ ข อ
อนุ มั ติ โ อนเงิ น งบประมาณรายจ่ า ย ประจาปี ง บประมาณ พ.ศ.
2562 เนื่ อ งจากไม่ เ พี ย งพอที่ จ ะดาเนิ น การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งได้ ดั ง นี้
โอนลด จากแผนงาน บริ ห ารงานทั่ ว ไป งานบริ ห ารทั่ ว ไป
งบดาเนินการ หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
จานวน 9,100 บาท ดังนี้
-งบประมาณที่อนุมัติ จานวน 1,985,000 บาท
-งบประมาณก่อนโอน จานวน 1,337,000 บาท
-จานวนเงินที่โอน
จานวน
9,100 บาท
-จานวนเงินหลังโอน จานวน 1,327,900 บาท
โอนเพิ่ม แผนงาน บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภท เครื่องพิมพ์/
แฟกซ์/ถ่ายเอกสาร/สแกน จานวนเงิน 9,100 บาท ดังนี้
-งบประมาณที่อนุมัติ จานวน
5,900 บาท
-งบประมาณก่อนโอน จานวน
5,900 บาท
-จานวนเงินที่โอน
จานวน
9,100 บาท

-จานวนเงินหลังโอน จานวน
15,000 บาท
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3 )
พ.ศ. 2543 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
ข้ อ 27 การโอนเงิน งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่ าครุภั ณ ฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอน
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ ท่ า นใด มี ข้ อ สงสั ย หรื อ ข้ อ อภิ ป ราย โปรดยกมื อ ไม่ มี เชิญ
ประธานสภาเทศบาลฯ
เลขานุการสภาฯ ดาเนินการต่อไป
นายมาหะมะรอสีดี อุชะมิ
เลขานุการสภาเทศบาลฯ

เรียน ท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ
ทุกท่าน องค์ประชุมครบ ต่อไปจะขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลฯ
ท่านใด เห็นว่า ควรอนุมัติ ให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2562 ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภทเครื่องพิมพ์
/แฟกซ์ /ถ่ า ยเอกสาร/สแกน จ านวนเงิน 9,100 บาท ของหน่ วยงาน
สานักปลัด โปรดยกมือ ท่านใด เห็นว่า ไม่ควรอนุมัติให้โอนเงิน
งบประมาณฯ รายการดังกล่าว โปรดยกมือ

มติที่ประชุม

-ควรอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณฯ
จานวน 10 เสียง
-ไม่ควรอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณฯ จานวน - เสียง
-งดออกเสียง
จานวน 1 เสียง
เป็ นอั นว่ า ที่ ประชุ มมี มติ อนุ มั ติ ให้ โอนเงิน งบประมาณรายจ่ า ย
ประจ าปี ง บประมาน พ.ศ. 2562 ประเภทครุ ภั ณ ฑ์ ค อมพิ ว เตอร์
ประเภท เครื่องพิมพ์/แฟกซ์/ถ่ายเอกสาร/สแกน จานวนเงิน 9,100 บาท
ของ หน่วยงาน สานักปลัด

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ 3.4 ญัตติ เพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้แทนสมาชิกสภาองค์กรปกครอง
ประธานสภาเทศบาลฯ
ส่วนท้องถิ่น เป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาล
เมืองสะเตงนอก หน่วยงาน กองสาธารณสุข เชิญ ผู้บริหารฯชี้แจง
นายเกษมสันต์ สาแม
นายกเทศมนตรีฯ

เรียน ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน

กระผม นายเกษมสันต์ สาแม นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก
จะขอให้รองนายกเทศมนตรี ที่รับผิดชอบสานักปลัดได้ชแี้ จง

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ เชิ ญ ผู้ อานวยการกองสาธารณสุ ข
ประธานสภาเทศบาลฯ

นางศรัณยา ปูเตะ
รก.ผอ.กองสาธารณสุ ข

เรียน ท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ
ที่เคารพ ทุกท่าน ดิฉัน นางศรัณยา ปูเตะ รักษาการผู้อานวยการกอง
สาธารณสุข ตามหนังสือสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่ สปสช.
5.33 /ว 476 ลงวันที่ 12 กันยายน 2561 เรื่อง แจ้งให้ดาเนินการ
คัดเลือกกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น ตามประกาศ
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อ
สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาเนินงานและบริหารจัดการ
ระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2561 โดย
คัดเลือกจากสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก จานวน 2 คน ***

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ ท่ า นใดมี ข้ อ สงสั ย หรื อ ข้ อ อภิ ป ราย โปรดยกมื อ
ประธานสภาเทศบาลฯ
เชิญ นางอุมาพร ใจแผ้ว สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2
นางอุมาพร ใจแผ้ว
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2

เรียน ท่านประธานสภาฯ คณะผูบ้ ริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ
ผูท้ รงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางอุมาพร ใจแผ้ว สมาชิกสภาเทศบาลฯ
เขต 2 อยากทราบหน้าที่ของคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
เทศบาลเมืองสะเตงนอก

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ เชิ ญ ผู้ อานวยการกองสาธารณสุ ข
ประธานสภาเทศบาลฯ
นางศรัณยา ปูเตะ
รก.ผอ.กองสาธารณสุ ข

เรียน ท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ
ที่เคารพ ทุกท่าน ดิฉัน นางศรัณยา ปูเตะ รักษาการผู้อานวยการกอง
คณะกรรมการฯ ทาหน้าที่พิจารณาโครงการและอนุมัติงบประมาณในการ
ดาเนินการ

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ ท่ า นใดมี ข้ อ สงสั ย หรื อ ข้ อ อภิ ป ราย โปรดยกมื อ
ประธานสภาเทศบาลฯ
เชิญ นางอุมาพร ใจแผ้ว สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2
นางอุมาพร ใจแผ้ว
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2

เรียน ท่านประธานสภาฯ คณะผูบ้ ริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ
ผูท้ รงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางอุมาพร ใจแผ้ว สมาชิกสภาเทศบาลฯ
เขต 2 เป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพใช่หรือไม่

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ เชิ ญ ผู้ อานวยการกองสาธารณสุ ข
ประธานสภาเทศบาลฯ
นางศรัณยา ปูเตะ
รก.ผอ.กองสาธารณสุ ข

เรียน ท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ
ที่เคารพ ทุกท่าน ดิฉัน นางศรัณยา ปูเตะ รักษาการผู้อานวยการกอง
เป็นโครงการที่เกี่ยวกับสุขภาพทั้งหมด

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ ต่อไป ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ ได้เสนอชื่อผู้ที่มคี วามเหมาะสม ทีละคน
ประธานสภาเทศบาลฯ
พร้อมขอผู้รับรองด้วย 2 คน คนที่ 1 เชิญเสนอชื่อครับ
เชิญ นายอิทธินันท์ สาเฮาะ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 3
นายอิทธินันท์ สาเฮาะ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 3

เรียน ท่านประธานสภาฯ คณะผูบ้ ริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ
ผูท้ รงเกียรติ ทุกท่าน กระผม นายอิทธินันท์ สาเฮาะ สมาชิกสภา
เทศบาลฯ เขต 3 ขอเสนอชื่อ นายอับดุลนาเซร์ ฮะ สมาชิกสภา
เทศบาลฯ เขต 1 เป็น คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาล
เมืองสะเตงนอก

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ ขอผูร้ ับรองด้วย 2 คน
ประธานสภาเทศบาลฯ
นางอุมาพร ใจแผ้ว
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2

เรียน ท่านประธานสภาฯ คณะผูบ้ ริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ
ผูท้ รงเกียรติ ทุกท่าน ดิฉัน นางอุมาพร ใจแผ้ว สมาชิกสภาเทศบาลฯ
เขต 2 ขอรับรอง นายอับดุลนาเซร์ ฮะ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1
เป็น คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองสะเตงนอก

จ่าสิบเอก วรดร รอดทุกข์
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2

เรียน ท่านประธานสภาฯ คณะผูบ้ ริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ
ผูท้ รงเกียรติ ทุกท่าน กระผม จ่าสิบเอก วรดร รอดทุกข์ สมาชิกสภา
เทศบาลฯ เขต 2 ขอรับรอง นายอับดุลนาเซร์ ฮะ สมาชิกสภาเทศบาลฯ
เขต 1 เป็น คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมือง
สะเตงนอก

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ มีสมาชิกท่านใดเสนอ เป็นอย่างอื่น เชิญ นายสุกรี เจ๊ะเงาะ สมาชิกสภา
ประธานสภาเทศบาลฯ
เทศบาลฯ เขต 1
นายสุกรี เจ๊ะเงาะ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1

เรียน ท่านประธานสภาฯ คณะผูบ้ ริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ
ผูท้ รงเกียรติ ทุกท่าน กระผม นายสุกรี เจ๊ะเงาะ สมาชิกสภาเทศบาลฯ
เขต 1 ขอเสนอชื่อ นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ ประธานสภาเทศบาลฯ
เป็น คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองสะเตงนอก

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ ขอผูร้ ับรองด้วย 2 คน
ประธานสภาเทศบาลฯ
นายอับดุลเลาะ กาซอ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 3

เรียน ท่านประธานสภาฯ คณะผูบ้ ริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ
ผูท้ รงเกียรติ ทุกท่าน กระผม นายอับดุลเลาะ กาซอ สมาชิกสภา

เทศบาลฯ เขต 3 ขอรับรอง นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ ประธานสภา
เทศบาลฯ เป็น คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมือง
สะเตงนอก
นายเพาซี มะเด็ง
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 3

เรียน ท่านประธานสภาฯ คณะผูบ้ ริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ
ผูท้ รงเกียรติ ทุกท่าน กระผม นายเพาซี มะเด็ง สมาชิกสภาเทศบาลฯ
เขต 3 ขอรับรอง นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ ประธานสภาเทศบาลฯ
เป็น คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองสะเตงนอก

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ มีสมาชิกท่านใดเสนอ เป็นอย่างอื่น ไม่มี เชิญ เลขานุการสภาเทศบาลฯ
ประธานสภาเทศบาลฯ
นายมาหะมะรอสีดี อุชะมิ
เลขานุการสภาเทศบาลฯ

เรียน ท่านประธานสภาฯ คณะผูบ้ ริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ
ทุกท่าน องค์ประชุมครบ ต่อไปจะขอมติที่ประชุม เนื่องจากคณะ
กรรมการฯ คนที่ 1 มีผถู้ ูกเสนอชื่อ จานวน 2 คน คือ
1. นายอับดุลนาเซร์ ฮะ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1
2. นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ ประธานสภาเทศบาลฯ
จึงต้องมีการลงมติคัดเลือก ให้เหลือเพียง 1 คน สมาชิกสภาเทศบาลฯ
ท่านใด เห็นว่า ควรให้คะแนนแบบลับ หรือแบบเปิดเผย

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ เชิ ญ ผู้ อานวยการกองสาธารณสุ ข
ประธานสภาเทศบาลฯ
นางศรัณยา ปูเตะ
รก.ผอ.กองสาธารณสุ ข

เรียน ท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ
ที่เคารพ ทุกท่าน ดิฉัน นางศรัณยา ปูเตะ รักษาการผู้อานวยการกอง
ต้องเป็นการลงคะแนนแบบเปิดเผยค่ะ

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ เชิญ เลขานุการสภาฯ ดาเนินการต่อ
ประธานสภาเทศบาลฯ
นายมาหะมะรอสีดี อุชะมิ
เลขานุการสภาเทศบาลฯ

ต่อไปจะขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด เห็นชอบให้
นายอับดุลนาเซร์ ฮะ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 เป็นคณะกรรมการฯ
คนที่ 1 โปรดยกมือ
-เห็นชอบ
จานวน 6 เสียง
-งดออกเสียง จานวน - เสียง
สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด เห็นชอบให้ นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์
ประธานสภาเทศบาลฯ เป็นคณะกรรมการฯ คนที่ 1 โปรดยกมือ
-เห็นชอบ
จานวน 5 เสียง
-งดออกเสียง จานวน 1 เสียง

-เป็นอันว่า คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมือง
สะเตงนอก คนที่ 1 คือ นายอับดุลนาเซร์ ฮะ สมาชิกสภาเทศบาลฯ
เขต 1
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ ต่อไป ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ ได้เสนอชื่อผู้ที่มคี วามเหมาะสม เป็น
ประธานสภาเทศบาลฯ
คณะกรรมการฯ คนที่ 2 พร้อมขอผู้รับรองด้วย 2 คน
เชิญ นายอับดุลเลาะ กาซอ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 3
นายอับดุลเลาะ กาซอ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 3

เรียน ท่านประธานสภาฯ คณะผูบ้ ริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ
ผูท้ รงเกียรติ ทุกท่าน กระผม นายอับดุลเลาะ กาซอ สมาชิกสภา
เทศบาลฯ เขต 3 ขอเสนอชื่อ นายบัญชา ศิริ สมาชิกสภาเทศบาลฯ
เขต 2 เป็น คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมือง
สะเตงนอก

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ ขอผูร้ ับรองด้วย 2 คน
ประธานสภาเทศบาลฯ
นายเด๊ะซามัน ยูโซ๊ะ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 3

เรียน ท่านประธานสภาฯ คณะผูบ้ ริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ
ผูท้ รงเกียรติทุกท่าน กระผม นายเด๊ะซามัน ยูโซ๊ะ สมาชิกสภาเทศบาลฯ
เขต 3 ขอรับรอง นายบัญชา ศิริ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 เป็น
คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองสะเตงนอก

นายอดุลย์ แวโวะ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 3

เรียน ท่านประธานสภาฯ คณะผูบ้ ริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ
ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายอดุลย์ แวโวะ สมาชิกสภาเทศบาลฯ
เขต 3 ขอรับรอง นายบัญชา ศิริ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 เป็น
คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองสะเตงนอก

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ มีสมาชิกท่านใดเสนอ เป็นอย่างอื่น เชิญ นายอับดุลนาเซร์ ฮะ สมาชิก
ประธานสภาเทศบาลฯ
สภาเทศบาลฯ เขต 1
นายอับดุลนาเซร์ ฮะ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1

เรียน ท่านประธานสภาฯ คณะผูบ้ ริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ
ผูท้ รงเกียรติทุกท่าน กระผม นายอับดุลนาเซร์ ฮะ สมาชิกสภาเทศบาลฯ
เขต 1 ขอเสนอชื่อ จ่าสิบเอก วรดร รอดทุกข์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ
เขต 2 เป็น คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมือง
สะเตงนอก

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ ขอผูร้ ับรองด้วย 2 คน
ประธานสภาเทศบาลฯ
นายสมชัย หิตานุกูล

เรียน ท่านประธานสภาฯ คณะผูบ้ ริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2

ผูท้ รงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสมชัย หิตานุกูล สมาชิกสภาเทศบาลฯ
เขต 2 ขอรับรอง จ่าสิบเอก วรดร รอดทุกข์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ
เขต 2 เป็น คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมือง
สะเตงนอก

นายเพาซี มะเด็ง
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 3

เรียน ท่านประธานสภาฯ คณะผูบ้ ริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ
ผูท้ รงเกียรติ ทุกท่าน กระผม นายเพาซี มะเด็ง สมาชิกสภาเทศบาลฯ
เขต 3 ขอรับรอง จ่าสิบเอก วรดร รอดทุกข์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ
เขต 2 เป็น คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมือง
สะเตงนอก

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ มีสมาชิกท่านใดเสนอ เป็นอย่างอื่น ไม่มี เชิญ เลขานุการสภาเทศบาลฯ
ประธานสภาเทศบาลฯ
นายมาหะมะรอสีดี อุชะมิ
เลขานุการสภาเทศบาลฯ

เรียน ท่านประธานสภาฯ คณะผูบ้ ริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ
ทุกท่าน องค์ประชุมครบ ต่อไปจะขอมติที่ประชุม เนื่องจากคณะ
กรรมการฯ คนที่ 2 มีผถู้ ูกเสนอชื่อ จานวน 2 คน คือ
1. นายบัญชา ศิริ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2
2. จ่าสิบเอก วรดร รอดทุกข์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2
จึงต้องมีการลงมติคัดเลือก ให้เหลือเพียง 1 คน สมาชิกสภาเทศบาลฯ
ท่านใด เห็นชอบให้ นายบัญชา ศิริ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 เป็น
คณะกรรมการฯ คนที่ 2 โปรดยกมือ
-เห็นชอบ
จานวน 5 เสียง
-งดออกเสียง จานวน - เสียง
สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด เห็นชอบให้ จ่าสิบเอก วรดร รอดทุกข์
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 เป็นคณะกรรมการฯ คนที่ 2 โปรดยกมือ
-เห็นชอบ
จานวน 5 เสียง
-งดออกเสียง จานวน - เสียง
คะแนนเท่ากัน ขอให้ประธานสภาเทศบาลฯ เป็นผูช้ ขี้ าด ขอเชิญครับ

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ ขอเสนอเป็น นายบัญชา ศิริ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2
ประธานสภาเทศบาลฯ
เป็นคณะกรรมการฯ คนที่ 2
นายมาหะมะรอสีดี อุชะมิ
เลขานุการสภาเทศบาลฯ

เป็นอันว่า นายบัญชา ศิริ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 ได้เป็น
คณะกรรมการฯ คนที่ 2 ด้วยคะแนนเสียง 6 ต่อ 5 เสียง
สรุปว่า ผู้ท่ไี ด้รับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพเทศบาลเมืองสะเตงนอก จานวน 2 คน คือ

1. นายอับดุลนาเซร์ ฮะ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1
2. นายบัญชา ศิริ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2
มติที่ประชุม

เห็นชอบ

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ 3.5 ญัตติ เพื่อพิจารณา ร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองสะเตงนอก
ประธานสภาเทศบาลฯ
เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. .............. ออกตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 หน่วยงาน นิตกิ าร สานักปลัด
*****
-ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 13) พ.ศ. 2552 มาตรา 60 เทศบาลมีอานาจตราเทศบัญญัติโดยไม่ขัด
หรือแย้งต่อตัวบทกฎหมาย ในกรณี ดังต่อไปนี้
(1) เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามหน้าที่ของเทศบาลที่กาหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติน้ี
(2) เมื่อมีกฎหมายบัญญัติให้เทศบาลตราเทศบัญญัติหรือให้มี
อานาจตราเทศบัญญัติ
ในเทศบัญญัตินนั้ จะกาหนดโทษปรับผู้ละเมิดเทศบัญญัติไว้ด้วยได้
แต่หา้ มมิให้กาหนดเกินกว่าหนึ่งพันบาท
มาตรา 61 ทวิ ร่างเทศบัญญัติจะเสนอได้ก็โดย
(1) นายกเทศมนตรี
(2) สมาชิกสภาเทศบาล หรือ
(3) ราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลตามกฎหมาย ว่าด้วย
การเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น
ในกรณี ที่สมาชิกสภาเทศบาลเป็นผู้เสนอร่างเทศบัญ ญั ติต้องมี
สมาชิกสภาเทศบาลลงนามรับรองไม่นอ้ ยกว่าสองคน
ร่างเทศบัญญั ติเกี่ยวกับการเงิน สมาชิกสภาเทศบาลจะเสนอได้
ต่อเมื่อมีคารับรองของนายกเทศมนตรี
-ก่อนอื่น ขอถามสอบความคิดเห็นของท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ
ในที่ประชุมฯ ว่า จะให้พิจารณาร่างเทศบัญญั ติเทศบาลเมืองสะเตงนอก
เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. .............. ทีละวาระ หรือ
พิจารณาทั้งสามวาระรวด คือ
วาระที่ 1 รับหลักการ
วาระที่ 2 แปรญัตติ
วาระที่ 3 การลงมติเห็นชอบ ให้ตราเป็นเทศบัญญัติหรือไม่

-ตามข้อบังคับ การประชุมสภาฯ ข้อ ๔๕ ญั ตติร่างข้อบัญ ญั ติที่
ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ ที่ประชุมสภาท้องถิ่น
จะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดีย วก็ ได้ ในการพิจารณาสามวาระ
รวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น จานวนไม่น้อยกว่าหนึ่ง
ในสามของจานวนผูท้ ี่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้
-ขอถามมติที่ป ระชุมว่า เห็ นชอบให้พิ จารณา ร่างเทศบัญ ญั ติ
เทศบาลเมืองสะเตงนอก เรื่อง การควบคุมการเลีย้ งหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.
.............. ทีละวาระ
/ หรือพิจารณาทั้งสาม...
-6หรือพิจารณาทั้งสามวาระรวด ก่อนที่จะลงมติขอให้เลขานุการสภาฯ ได้
นับองค์ประชุมตามข้อบังคับการประชุมสภาฯ ข้อ 76 ก่อน
มติที่ประชุม

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

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ -ต่อไป วาระที่ 1 รับหลักการ ขอเชิญผูบ้ ริหารท้องถิ่น ได้แถลง
ประธานสภาเทศบาลฯ
หลักการและเหตุผล
-สมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดมีขอ้ จะอภิปราย ขอเรียนเชิญ เมื่อ
ไม่มี ผมขอถามมติที่ประชุมว่า เห็นชอบรับหลักการร่างเทศบัญญัติ
เทศบาลเมืองสะเตงนอก เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์
พ.ศ. .............. หรือไม่ ก่อนที่จะลงมติขอให้เลขานุการสภาฯ ได้นับองค์
ประชุมตามข้อบังคับการประชุมสภาฯ ข้อ 76 ก่อน
มติที่ประชุม

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

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ -ต่อไป วาระที่ 2 แปรญัตติ ตามข้อบังคับการประชุมสภาฯ ข้อ ๔๕
ประธานสภาเทศบาลฯ
การพิจารณาวาระที่สอง นั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปร
ญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุม เป็นประธานคณะกรรมการแปร
ญัตติ
-สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย ขอเรียนเชิญ
-เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ประสงค์จะอภิปรายแล้ว ผมขอ
ถามมติที่ประชุมว่า เห็นชอบ วาระที่ 2 แปรญัตติ หรือไม่ ก่อนที่จะลง
มติขอให้เลขานุการสภาฯ ได้นับองค์ประชุมตามข้อบังคับการประชุมสภาฯ
ข้อ 76 ก่อน
มติที่ประชุม

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

นายอั บ ดุ ล อาซิ ซ หะยี ปิ ย วงศ์ -ต่ อ ไป วาระที่ 3 การลงมติ เ ห็ น ชอบให้ ต ราเป็ น เทศบั ญ ญั ติ
ประธานสภาเทศบาลฯ
เทศบาลเมือง สะเตงนอก เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์
พ.ศ. ......... หรือไม่เห็นชอบฯ ตามข้อบังคับการประชุมสภาฯ ข้อ 52
เชิญเลขานุการสภาฯ
นายมาหะมะรอสีดี อุชะมิ
เลขานุการสภาเทศบาลฯ

วาระที่ 3 นี้ จะไม่อนุญ าตให้มีก ารอภิปราย เพราะข้อบังคับ การประชุม
สภาฯ ข้อ 52 ได้ห้ามมิให้มกี ารอภิปราย เว้นแต่ สภาเทศบาลเมือง
สะเตงนอกจะลงมติให้มกี ารอภิปราย ถ้ามีเหตุผลอันสมควร

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ ต่อ ไป จะขอมติ ที่ ป ระชุม สภาเทศบาลฯ ว่ า จะให้ ต ราเป็ น เทศบั ญ ญั ติ
ประธานสภาเทศบาลฯ
เทศบาลเมืองสะเตงนอก เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์
พ.ศ. .............. ที่ได้ผ่านการพิจารณาในวาระที่ 2 ไปแล้วหรือไม่ก่อนที่
จะลงมติขอให้เลขานุการสภาฯ ได้นับองค์ประชุมตามข้อบังคับการประชุม
สภาฯ ข้อ 76 ก่อน
นายมาหะมะรอสีดี อุชะมิ
เลขานุการสภาเทศบาลฯ

องค์ประชุม

มติที่ประชุม

-อนุมัติ

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ 3.7 ญัตติ เพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบรับอุทศิ ที่ดิน ที่มีภาระ
ประธานสภาเทศบาลฯ
ติดพัน หน่วยงาน นิติการ สานักปลัด
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 9) พ.ศ.
2553
ข้ อ 9 ในกรณี ที่ มี ผู้ อุ ทิ ศ พั ส ดุ ใ ห้ เป็ น กรรมสิ ท ธิ์ แ ก่ ห น่ ว ยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือใช้สิทธิ์อันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็น
ผู้ดูแลพัสดุนั้น ถ้าการกระทาดั งกล่าวมีเงื่อนไขหรือมีภาระติดพัน หน่วย
การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น จะรับเอาพัสดุหรือสิทธิ์ นั้น ๆ ได้ต่อเมื่อ
ได้รับความเห็นชอบจากสภาหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นนั้น
-เชิญผูบ้ ริหารท้องถิ่น ชีแ้ จง
นายเกษมสันต์ สาแม
นายกเทศมนตรีฯ

เรียน ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน

กระผม นายเกษมสันต์ สาแม นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก
ด้วย เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 นางรอปิอะ กะรียอหรือการียอ
อยู่บ้านเลขที่ 57/1 หมูที่ 7 ตาบลบุดี อาเภอเมืองยะลา จังหวัด ยะลา
ซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์โดยชอบด้วยกฎหมาย แปลงโฉนดที่ดิน เลขที่

24798 เล่มที่ 248 หน้า 98 ระวาง

27 ต.

42 หน้าสารวจ 7700

17 อ.

หมู่ที่ 8 ตาบลสะเตงนอก อาเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา มีความ
ประสงค์ และยินดีอุทิศที่ดินบางส่วนให้แก่เทศบาลเมืองสะเตงนอก เนื้อที่
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 115.50 เมตร ตามแผนผังท้ายหนังสือ
ฉบับนี้ เพื่อก่อสร้างถนนสาธารณะใช้ประโยชน์ร่วมกัน โดยไม่มีข้อผูกพัน
ใด ๆ และไม่ ติ ด ใจเรี ย กร้ อ งค่ า เสี ย หาย หรื อ ค่ าตอบแทนใด ๆ จาก
เทศบาลเมืองสะเตงนอก ทั้งสิ้น ซึ่งได้ทาหนังสืออุทิศที่ดินขึ้นไว้ จานวน
2 ฉบับ โดยมีข้อความตรงกัน โดยมีกระผม เป็นผู้รับมอบ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ มีสมาชิกท่านใดมีข้อซักถาม ไม่มี เชิญ เลขานุการสภาเทศบาลฯ
ประธานสภาเทศบาลฯ
นายมาหะมะรอสีดี อุชะมิ
เลขานุการสภาเทศบาลฯ

เรียน ท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ
ทุ ก ท่ าน เนื่ อ งจากที่ ดิ น ยั งติ ด จ านองอยู่ กั บ ธนาคารทหารไทย ต้ อ งท า
เทศบาลฯ ต้องทาหนังสือสอบถามไปยังธนาคารทหารไทย

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ เชิญ นิตกิ ร ชีแ้ จง
ประธานสภาเทศบาลฯ
นายธิติวัฒน์ ดอเลาะ
นิตกิ รชานาญการ

เรียน ท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ
ที่เคารพทุกท่าน กระผม ได้ทาหนังสือสอบถามไปแล้ว และทางธนาคาร
ทหารไทย แจ้งกลับมาว่า ไม่ขัดข้อง

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ มีสมาชิกท่านใดมีข้อซักถาม ไม่มี เชิญ เลขานุการสภาเทศบาลฯ
ประธานสภาเทศบาลฯ
นายมาหะมะรอสีดี อุชะมิ
เลขานุการสภาเทศบาลฯ

เรียน ท่านประธานสภาฯ คณะผูบ้ ริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ
ทุกท่าน องค์ประชุมครบ ต่อไปจะขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลฯ
ท่านใด อนุมัติเห็นชอบให้รับอุทิศที่ดินที่ติดภาระผูกพัน จากนางรอปิอะ
กะรียอหรือการียอ โปรดยกมือ สมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใด ไม่อนุมัติ
เห็นชอบให้รับอุทิศที่ดินที่ติดภาระผูกพั น จากนางรอปิอะ กะรียอ หรือ
การียอ โปรดยกมือ

มติที่ประชุม

-อนุมัติเห็นชอบให้รับอุทิศที่ดินฯ
จานวน
-ไม่อนุมัติเห็นชอบให้รับอุทศิ ที่ดินฯ จานวน
-งดออกเสียง

จานวน

9

เสียง

1

เสียง
เสียง

เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติ อนุมัติ เห็นชอบให้รับอุทิศที่ดิน ที่มีภาระ
ติดพัน จากนางรอปิอะ กะรียอหรือการียอ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ 3.8 ญัตติ เพื่อทราบการติดตามและประเมินผลแผนการดาเนินงาน
ประธานสภาเทศบาลฯ
ตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสะเตงนอก รอบเดือนกันยายน
ประจาปีงบประมาณ 2561 (ระหว่างเดือนเมษายน – กันยายน
พ.ศ. 2561) หน่วยงาน สานักปลัด เชิญ ผูบ้ ริหารท้องถิ่นฯ
นายเกษมสันต์ สาแม
นายกเทศมนตรีฯ

เรียน ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน

กระผม นายเกษมสันต์ สาแม นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก
จะขอให้หัวหน้าสานักปลัด ได้ชี้แจง

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ เชิ ญ หัวหน้าสานักปลัด
ประธานสภาเทศบาลฯ
นายเกรียงศักดิ์ อินทรสกุล

หัวหน้าสานักปลัด

มติที่ประชุม

เรียน ประธานสภาเทศบาลฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ ทุกท่าน
กระผม นายเกรียงศักดิ์ อินทรสกุล หัวหน้าสานักปลัด ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น เพื่อให้ผบู้ ริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และ ประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนการดาเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลฯให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบ โดยทั่วถึงกันปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายน
และเดือนตุลาคมของทุกปี
อาศั ย อ านาจตามความในหมวด 6 ข้ อ 29 (3) แห่ ง ระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนา ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 เทศบาลเมืองสะเตงนอก จึงขอประกาศผลการ
ติด ตามและประเมินผลแผนพัฒ นา ประจาปีงบประมาณ 2561 รอบ
เดือนกันยายน ให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 25 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561
ซึ่งรายละเอียดต่าง ๆ งานวิเคราะห์นโยบายและแผนได้ส่งให้ทุกท่านแล้ว
รับทราบ

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ 3.9 ญัตติ เพื่อทราบประกาศใช้แผนดาเนินงานเทศบาลเมือง
ประธานสภาเทศบาลฯ
สะเตงนอก ประจาปีงบประมาณ 2562 หน่วยงาน สานักปลัด
เชิญสานักปลัด ชีแ้ จง
นายเกรียงศักดิ์ อินทรสกุล

เรียน ประธานสภาเทศบาลฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ ทุกท่าน

หัวหน้าสานักปลัด

กระผม นายเกรียงศักดิ์ อินทรสกุล หัวหน้าสานักปลัด ด้วยเทศบาล
เมืองสะเตงนอก ได้จัดทาแผนดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ขึน้ เพื่อแสดงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมต่างๆ
และได้รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานอื่น ๆ ที่เข้ามาดาเนินงานในพื้นที่ของ
เทศบาลฯ ซึ่งเป็นแผนที่สอดคล้องกั บ แผนพั ฒ นาสามปี งบประมาณ
รายจ่ า ยประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่ ง คณะกรรมการพั ฒ นา
เทศบาลเมืองสะเตงนอก ได้พิจารณาแผนการดาเนินงาน ดังกล่าวแล้ว
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่ วนท้ องถิ่ น พ.ศ. 2548 ข้อ 26 (2) คณะกรรมการพั ฒ นา
ท้ องถิ่ น พิ จารณาแผนการด าเนิ นงานแล้ วเสนอผู้ บ ริห ารท้ องถิ่ น เพื่ อ
ประกาศใช้เป็นแผนดาเนินงาน เทศบาลเมืองสะเตงนอก จึงประกาศให้
ใช้เป็นแผนดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของเทศบาลเมือง
สะเตงนอก ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 30 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561
ซึ่งรายละเอียดต่าง ๆ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้ส่งให้ทุกท่านแล้ว
เช่นกัน

มติที่ประชุม

รับทราบ

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ 3.10 ญัตติ เพื่อทราบประกาศการปรับปรุงกระบวนงานตามภารกิจ
ประธานสภาเทศบาลฯ
และการกาหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานบริการ ประจาปี
งบประมาณ 2562 หน่วยงาน สานักปลัด เชิญสานักปลัด ชีแ้ จง
นายเกรียงศักดิ์ อินทรสกุล

หัวหน้าสานักปลัด

เรียน ประธานสภาเทศบาลฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ ทุกท่าน
กระผม นายเกรียงศักดิ์ อินทรสกุล หัวหน้าสานักปลัด อาศัยอานาจ
ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 28 และมาตรา 37 ที่กาหนดระยะเวลา
แล้วเสร็จของงาน แต่ละงาน และประกาศให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป
ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2546 เรื่อง ลด
ขั้นตอนระยะเวลาปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน เทศบาลเมืองสะเตงนอก
จึงออกประกาศ กาหนดการปรับปรุงกระบวนงานตามภารกิจ และการ
กาหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานบริการ ประจาปีงบประมาณ 2562
ไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อที่ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศเทศบาลเมืองสะเตงนอก
เรื่อง กาหนดการปรับปรุงกระบวนงานตามภารกิจ และการกาหนด
ระยะเวลาแล้วเสร็จของงานบริการ ประจาปีงบประมาณ 2562”
ข้อที่ 2 ประกาศนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ประกาศ เป็นต้นไป
ข้อที่ 3 ระยะเวลาดาเนินการแล้วเสร็จของงานให้เป็นไปตาม
รายละเอียดที่ปรากฏแนบท้าย ประกาศนี้
ดังนัน้ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสารของทางราชการ
ผูท้ ี่สนใจและประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบโดยทั่วกัน และเพื่อให้การ
บริการประชาชนเกิดความสะดวกรวดเร็วตามนโยบายดังกล่าวข้างต้น จึง
ประกาศประชาสัมพันธ์การปรับปรุงกระบวนงานบริการประชาชน และ
กาหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของกระบวนงานบริการประชาชน รายละเอียด
ปรากฏตามบัญชีกาหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของกระบวนงานบริการ แนบ
ท้ายประกาศฉบับนี้
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 20 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4
เรื่อง อื่น ๆ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่ า นใดมี เ รื่ อ ง อื่ น ๆ โปรดยกมื อ
ประธานสภาเทศบาลฯ
เชิญ นายอิทธินันท์ สาเฮาะ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 3
นายอิทธินันท์ สาเฮาะ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 3

เรี ย น ท่ านประธานสภาฯ คณะผู้ บ ริ ห ารฯ และสมาชิก สภาเทศบาลฯ
ผูท้ รงเกียรติทุกท่าน กระผม นายอิทธินันท์ สาเฮาะ สมาชิกสภา
เทศบาลฯ เขต 3 กระผม มีเรื่องที่จะสอบถามผู้บริหารฯ ดังนี้
-การซ่อมแซมไฟฟ้า หน้าปอเนาะดือปู***
-เมื่อวันศุกร์ที่แล้ว มีคนเอาหมูใส่ถุงดามาทิง้ ลงในคูน้า ทาให้ชาวบ้านแถว
นั้น***
-ชาวบ้านที่**มีปัญหา ขอรถ JCB ไปขุด แต่รอแล้วรถไม่ไป
-หินคลุกขอมานานแล้ว ก็ไม่ได้สักคัน ให้เขียนคาร้อง ก็เขียนแล้ว แต่ก็ไม่
ดาเนินการ
-ไฟเตือน**
-ประปา หมู่ 13 ตอนนี้ชาวบ้านได้ร้ือรั้วประปา จะไปสร้างอะไรสักอย่าง
ของมัสยิด ประปาก็เงียบไป
-ขอขอบคุ ณ ผู้ บ ริ ห ารฯ ประธานสภาฯ ข้า ราชการ ที่ ได้ ให้ ม าชี้แ จงให้
ทราบ หากมีอะไรผิดพลาดก็ขออภัย

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

เรียน ท่านประธานสภาฯ คณะผูบ้ ริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ
ผูท้ รงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางอุมาพร ใจแผ้ว สมาชิกสภาเทศบาลฯ
เขต 2 สืบเนื่องจาก ท่าน สท.อิทธินันท์ การขอใช้รถ JCB ให้เขียนคาร้อง
เขียนทุกครั้ง และจาเป็นหรือไม่ที่ต้องเขียนคาร้อง ถ้าเป็นเรื่องเร่งด่วน

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

เรียน ท่านประธานสภาฯ คณะผูบ้ ริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ
ผูท้ รงเกียรติทุกท่าน กระผม นายอับดุลนาเซร์ ฮะ สมาชิกสภาเทศบาลฯ
เขต 1 กระผม มีเรื่องที่จะสอบถาม
-การวางท่อ**
-การใช้รถ JCB

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีเรื่องอื่น ๆ โปรดยกมือ
ประธานสภาเทศบาลฯ
เชิญ ผูบ้ ริหารท้องถิ่นฯ
นายเกษมสันต์ สาแม
นายกเทศมนตรีฯ

เรียน ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน
กระผม นายเกษมสันต์ สาแม นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก อนุญาต
ให้ปลัด และนิติกร ดาเนินการร่วมกันในการสืบข้อเท็จจริง ขอให้ปลัด ได้
กาชับเจ้าหน้าที่ให้ดาเนินการ

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีเรื่อง อื่น ๆ โปรดยกมือ เมื่อไม่มี
ประธานสภาเทศบาลฯ
ขอปิดประชุม
มติที่ประชุม

รับทราบ
ปิดประชุม เวลา 13.30 น.
(ลงชื่อ)
ผูบ้ ันทึกรายงานการประชุม
(นายมาหะมะรอสีดี อุชะมิ)
เลขานุการสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
รายงานการตรวจสอบ

รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 (ครั้งที่ 1) ประจาปี 2561
ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 11 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561
ของคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
เสนอ สภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
********************
1. ต้นเรื่อง
สภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก ได้มกี ารประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก สมัยประขุม
สามัญ สมัยที่ 4 (ครั้งที่ 1) ประจาปี 2561 เมื่อวันอังคารที่ 11 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561
2. ข้อเท็จจริง /ความเห็นของคณะกรรมการฯ
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้กาหนดตรวจสอบรายงานการประชุมสภา
เทศบาลฯ ดังกล่าวข้างต้น เมื่อวันจันทร์ที่
เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.30 น. – 16.00 น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก จานวน
หน้า แล้ว เห็นว่า ถูกต้อง และครบถ้วนตรง
ตาม ที่ได้มกี ารประชุมทุกประการ
3. ข้อระเบียบ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 หมวด 2 การประชุม ข้อ 33
4. ข้อพิจารณา /ข้อเสนอแนะ
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม จึงขอรายงานมายัง สภาเทศบาลเมืองสะเตง
นอก เพื่อดาเนินการต่อไป
(ลงชื่อ)

ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายอับดุลนาเซร์ ฮะ)
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก เขต 1
(ลงชื่อ)

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายสมชัย หิตานุกูล)
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก เขต 2
(ลงชื่อ)

คณะกรรมการตรวจรายงานฯ/เลขานุการ

(นายอับดุลเลาะ กาซอ)
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก เขต 3

การรับรองรายงานการประชุม
-สภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก ได้มมี ติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
ในคราวประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก สมัยประชุม สามัญ (สมัยแรก) สมัยที่ 1 (ครั้งที่ 1 )
ประจาปี 2562 . เมื่อวันที่
เดือน
พ.ศ. 2562 .
(ลงชื่อ)

ผูร้ ับรองบันทึกรายงานการประชุม

(นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์)
ประธานสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์
ประธานสภาเทศบาลฯ

๓.๗ ญั ต ติ เพื่ อทราบรายงานการติดตามและประเมิน ผล
แผนพัฒนาเทศบาลเมืองสะเตงนอก รอบเดือนกันยายน
ประจ าปี ง บประมาณ ๒๕๖ (ระหว่ า งเดื อ นเมษายน พ.ศ
๒๕๖๐-กั นยายน พ.ศ. ๒๕๖๐) ของหน่วยงานส านัก ปลั ด
เชิญผูบ้ ริหารฯ

นายเกษมสันต์ สาแม
นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก

เรียน ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ
ทุกท่าน กระผมนายเกษมสันต์ สาแม นายกเทศมนตรีเมือง
สะเตงนอก ตามที่ ได้รายงานผลการปฏิบัติงานที่ได้กระทาล่วง
มาแล้วในปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 ข้างต้น จานวน 66 ล้านกว่า
บาท ในยุทธศาสตร์ทั้ง 7 ยุทธศาสตร์ ซึ่งปีหนึ่งให้รายงานการ
ติดตามฯ ปีละ 2 ครั้ง ดังนี้
-ในห้ ว งเวลาเดื อ นตุ ล าคม 2559 – มี น าคม 2560 ได้
ดาเนินโครงการและใช้งบประมาณไปทั้งสิน้ 17 ล้านกว่าบาท
-ในห้วงเวลาเดือนเมษายน 2560 – กันยายน 2560 ได้
ดาเนินโครงการและใช้งบประมาณไปทั้งสิน้ 48 ล้านกว่าบาท
และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพั ฒ นา
เมื อ งสะเตงนอก ได้ จัด ท ารายงานการติ ด ตามและประเมิ น ผล
แผนพั ฒ นาเมื อ งสะเตงนอก ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาของ
องค์ก รปกครองส่วนท้ องถิ่น พ.ศ. 2559 (ฉบับ ที่ 2) ข้อ 13 (3)
ทั้งนี้ ได้นาข้อมูลในระบบสารสนเทศ เพื่อการวางแผนของ อปท.
(e-plan) มาใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
เมื อ งสะเตงนอก ดั ง กล่ า วด้ ว ย และประกาศรายงานผลฯ ให้
ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์
ประธานสภาเทศบาลฯ

ท่ า นใดมี ข้ อ สอบถาม เชิ ญ ยกมื อ ไม่ มี ถื อ ว่ า สมาชิ ก สภาฯ
ทุ ก ท่ า น รั บ ทราบ
/มติที่ประชุม…

-16มติที่ประชุม

รับทราบ

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์
ประธานสภาเทศบาลฯ

๓.๘ ญั ตติ เพื่ อ ทราบการประกาศใช้ แ ผนด าเนิ น งาน
เทศบาลเมืองสะเตงนอก ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ของ
หน่วยงานสานักปลัด เชิญผูบ้ ริหารฯ

นายเกษมสันต์ สาแม
นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก

เรียน ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ
ทุกท่าน กระผมนายเกษมสันต์ สาแม นายกเทศมนตรีเมือง
สะเตงนอก

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์
ประธานสภาเทศบาลฯ

เชิญ นายเกรียงศักดิ์ อินทรสกุล หัวหน้าสานักปลัด ชี้ แ จง

นายเกรียงศักดิ์ อินทรสกุล
หัวหน้าสานักปลัด

เรี ย น ท่ า นประธานสภาฯ คณะผู้ บ ริ ห ารฯ และสมาชิ ก สภา
เทศบาลฯที่เคารพ ทุกท่าน กระผม นายเกรียงศักดิ์ อินทรสกุล
หัวหน้าสานักปลัด ด้วยงานวิเคราะห์นโยบายและแผนเทศบาล
เมื อ งสะเตงนอก ได้ ด าเนิ น การจั ด ท าแผนด าเนิ น งานประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ขึ้น เพื่อแสดงรายละเอียดของแผนงาน/
โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ และได้รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงาน
อื่ น ๆ ที่ เ ข้ า มาด าเนิ น งานในพื้ น ที่ ข องเทศบาล ซึ่ ง เป็ น แผนที่
สอดคล้ อ งกั บ แผนพั ฒ นาสามปี งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมือง
สะเตงนอก ได้ ประชุมพิจารณาแผนการดาเนินงานดังกล่าวแล้ว
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาของ
อ งค์ ก ร ป ก ค ร อ งส่ ว น ท้ อ งถิ่ น พ .ศ . 2 5 4 8 ข้ อ 2 6 (2 )
คณะกรรมการพัฒ นาท้องถิ่นพิจารณาแผนการดาเนินงานแล้ว
เสนอผูบ้ ริหารเพื่อประกาศใช้เป็นแผนดาเนินงานซึ่งผูบ้ ริหารได้ลง
นามประกาศใช้แผนดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
แล้วเมื่อวันที่ 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์
ประธานสภาเทศบาลฯ

ท่ า นใดมี ข้ อ สอบถาม เชิ ญ ยกมื อ ไม่ มี ถื อ ว่ า สมาชิ ก สภาฯ
ทุ ก ท่ า น รั บ ทราบ

มติที่ประชุม

รับทราบ
/นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์…

-17นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์
ประธานสภาเทศบาลฯ

๓.๙ ญั ต ติ เพื่ อ ทราบประกาศการปรั บ ปรุ งกระบวนงาน
ตามภารกิจ และการกาหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน
บริการ ประจาปี งบประมาณ ๒๕๖๑ ของหน่วยงานส านั ก
ปลัด เชิญผูบ้ ริหารฯ

นายเกษมสันต์ สาแม
นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก

เรียน ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ
ทุกท่าน กระผมนายเกษมสันต์ สาแม นายกเทศมนตรีเมือง
สะเตงนอก ขอให้หัวหน้าสานักปลัด ได้ช้แี จง

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์
ประธานสภาเทศบาลฯ

เชิญ นายเกรียงศักดิ์ อินทรสกุล หัวหน้าสานักปลัด ชี้ แ จง

นายเกรียงศักดิ์ อินทรสกุล
หัวหน้าสานักปลัด

เรี ย น ท่ า นประธานสภาฯ คณะผู้ บ ริ ห ารฯ และสมาชิ ก สภา
เทศบาลฯ ที่เคารพ ทุกท่าน กระผม นายเกรียงศักดิ์ อินทรสกุล
หัวหน้าสานักปลัด รายละเอียดหน้า 38 งานวิเคราะห์นโยบาย
และแผน ได้จัดทาประกาศการปรับปรุงกระบวนงานตามภารกิจ
และการก าหนดระยะเวลาแล้ ว เสร็ จ ของงานบริ ก ารประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๑ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
ของทางราชการ ให้ผู้ที่สนใจ และประชาชนในพื้นที่ได้รับ ทราบ
โดยทั่วกัน และเพื่อให้การบริการประชาชนเกิดความสะดวกและ
รวดเร็ว อาศัยอานาจตามมาตรา 28 และมาตรา 37 แห่งพระ
ราชกฤษฎี ก า ว่ า ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารบริ ห ารกิ จ การ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ที่กาหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน
แต่ละงานและประกาศให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป ประกอบ
กับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2546 เรื่อง ลด
ขั้น ตอนระยะเวลาปฏิ บัติ ราชการเพื่ อประชาชน เทศบาลเมือ ง
สะเตงนอก จึงออกประกาศฯ ดังนี้
ข้ อ ที่ 1 ประกาศนี้ เ รี ย กว่ า “ประกาศเทศบาลเมื อ ง
สะเตงนอก เรื่อง กาหนดการปรับปรุงกระบวนงานตามภารกิจ
และการก าหนดระยะเวลาแล้ ว เสร็ จ ของงานบริ ก ารประจ าปี
งบประมาณ 2561”
ข้อที่ 2 ประกาศนี้ ให้ใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ ป ระกาศเป็ น
ต้นไป
/ข้อที่ 3 ระยะเวลา…

-18ข้อที่ 3 ระยะเวลาดาเนินการแล้วเสร็จของงานให้เป็นไป
ตามรายละเอียดที่ปรากฏแนบท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ 16 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์
ประธานสภาเทศบาลฯ

ท่ า นใดมี ข้ อ สอบถาม เชิ ญ ยกมื อ ไม่ มี ถื อ ว่ า สมาชิ ก สภาฯ
ทุ ก ท่ า น รั บ ทราบ

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์
ประธานสภาเทศบาลฯ

เรื่อง อื่น ๆ
ท่ า นใดมี เ รื่ อ ง อื่ น ๆ โปรดยกมื อ
เชิญ นางอุมาพร ใจแผ้ว สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2

นางอุมาพร ใจแผ้ว
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2

เรียน ท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภา
เทศบาลฯ ที่เคารพทุกท่าน ดิฉัน นางอุมาพร ใจแผ้ว สมาชิก
สภาเทศบาลฯ เขต 2

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์
ประธานสภาเทศบาลฯ

ท่ า นใดมี เ รื่ อ ง อื่ น ๆ โปรดยกมื อ
เชิญ นายอิทธินันท์ สาเฮาะ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 3

นายอิทธินันท์ สาเฮาะ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 3

เรี ย น ท่ า นประธานสภาฯ คณะผู้ บ ริ ห ารฯ และสมาชิ ก สภา
เทศบาลฯ ที่ เคารพทุ ก ท่ า น กระผม นายอิ ท ธิ นั น ท์ สาเฮาะ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 3****

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์
ประธานสภาเทศบาลฯ

ท่ า นใดมี เ รื่ อ ง อื่ น ๆ โปรดยกมื อ ไม่ มี เชิญ ผูบ้ ริหารฯ

นายเกษมสันต์ สาแม
นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก

เรียน ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ
ทุกท่าน กระผม นายเกษมสันต์ สาแม นายกเทศมนตรีเมือง
สะเตงนอก เรื่อง อื่น ๆ จะนาเรียนให้ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ
ได้รับรู้ รับทราบ ผม และสมาชิกสภาฯ ได้รับความไว้วางใจให้มา
พัฒนาสะเตงนอก เพื่อให้น้าไหล ไฟสว่าง ทางสัญจรไปมาสะดวก
รับเรื่องจากสภาฯ ที่เสนอมานาไปปฏิบัติ โดยมีปลัดและ รองปลัด

ไปกาชับ ผอ.แต่ละกองดาเนินการแก้ปัญหาให้เป็นรูปธรรม เรื่อง
หิน คลุ ก ที่เป็ น ปัญ หาผ่านมาหลายเดือนก็ จัด ซื้อ ไม่ เสร็จ ซอย
630 หมู่ 12 ซอยผ่อ งอ าไพ หมู่ 9 ซอยราษฎร์บ ารุง 2 หมู่ 9
ซอยสมศักดิ์ หมู่ 9 ซอยรุ่งโรจน์ หมู่ 9 ซอยนพเกล้า หมู่ 12
และซอยสุนีย์ เรื่องรถขยะ ในการจัดเก็บขยะในหมู่ 13 ให้รับเป็น
/คาสั่งในการปฏิบัติ…
-24คาสั่งในการปฏิบัติ อยากให้เจ้าหน้าที่ได้ชแี้ จง แต่อย่างไรก็คงต้อง
ที่ปลัด ซึ่งทุกเช้าของวันจันทร์ได้มีการประชุม หากท่านสมาชิกฯ
ว่าง ขอเชิญ มาร่วมประชุมแจ้งปัญหาที่รับจากชาวบ้านมา จะได้
นาไปแก้ปัญหาให้ชาวบ้าน เพื่อให้ประชาชนได้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์
ประธานสภาเทศบาลฯ

ท่ า นใดมี เ รื่ อ ง อื่ น ๆโปรดยกมื อ ไม่ มี เชิญ เลขานุการสภาฯ

นายมาหะมะรอสีดี อุชะมิ
เลขานุการสภาเทศบาลฯ

ในฐานะปลัด ตามที่ท่านนายกเทศมนตรี พูดมา กระผมไม่ขอแก้
ตัวใด ๆ ทั้งสิน้ เพราะในฐานะเป็นผูก้ ากับดูแล การทางาอาจจะ
มีปัญ หาบ้าง ไม่ท าคือไม่ผิด ในการท างานทุก อย่าง ต้องได้รับ
ความร่วมมือของทุกฝ่าย มีความสามัคคี และการทางานเป็นทีม
โดยมีเป้าหมายการทางานทีช่ ัดเจน ตรงประเด็น ก่อนอื่นต้อง
ขอขอบคุณ ทุกท่าน ท่านนายกฯ และคณะผู้บริหารฯ ประธาน
สภาฯ รองประธานสภาฯ และสมาชิ ก สภาฯ ทุ ก ท่ า น ตลอด
ระย ะเวล า 1 ปี ท างาน มี ผิด พ ล าด บ้ าง ถู ก บ้ าง มี ก าร
กระทบกระทั่งกันบ้าง ต้องขออภัย สิ่งที่ดียกให้ชาวบ้าน สิ่งที่ไม่ดี
กระผมจะขอรับไว้เอง และขอโทษแทนพนักงานเทศบาลฯทุกคน
ที่ ท างานบกพร่ อ งไปบ้ า ง ปี ใ หม่ นี้ ขอให้ ทุ ก ท่ า นมี ค วามสุ ข
ความสาเร็จในอาชีพ การงาน และครอบครัว

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์
ประธานสภาเทศบาลฯ

สมาชิ ก สภาเทศบาลฯ ท่ า นใด มี เ รื่ อ งอื่ น ๆขอยกมื อ ไม่ มี
ต้ อ งขอขอบคุ ณ ทุ ก ท่ า นที่ เ ข้ า ประชุ ม ในวั น นี้ แ ละในโอกาส
ปี ใ ห ม่ นี ้ ข อ อ ว ย พ ร ใ ห้ ท ่ า น แ ล ะ ค ร อ บ ค รั ว จ ง ป ร ะ ส บ
ผลสาเร็ จ ในหน้ า ที่ ก ารงาน มี ค วามสุ ข กาย และสุ ข ใจ ขอ
ปิ ด ประชุ ม

มติที่ประชุม

รับทราบ

ปิดประชุม เวลา 13.30 น.
(ลงชื่อ)
ผูบ้ ันทึกรายงานการประชุม
(นายมาหะมะรอสีดี อุชะมิ)
เลขานุการสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก

รายงานการตรวจสอบ
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 (ครั้งที่ 1) ประจาปี 2561
ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 11 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561
ของคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
เสนอ สภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
********************
1. ต้นเรื่อง
สภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก ได้มกี ารประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก สมัยประขุม
สามัญ สมัยที่ 4 (ครั้งที่ 1) ประจาปี 2561 เมื่อวันอังคารที่ 11 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561
2. ข้อเท็จจริง /ความเห็นของคณะกรรมการฯ
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้กาหนดตรวจสอบรายงานการประชุมสภา
เทศบาลฯ ดังกล่าวข้างต้น เมื่อวันจันทร์ที่
เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.30 น. – 16.00 น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก จานวน
หน้า แล้ว เห็นว่า ถูกต้อง และครบถ้วนตรง
ตาม ที่ได้มกี ารประชุมทุกประการ
3. ข้อระเบียบ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 หมวด 2 การประชุม ข้อ 33
4. ข้อพิจารณา /ข้อเสนอแนะ
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม จึงขอรายงานมายัง สภาเทศบาลเมืองสะเตง
นอก เพื่อดาเนินการต่อไป
(ลงชื่อ)

ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายอับดุลนาเซร์ ฮะ)
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก เขต 1
(ลงชื่อ)

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายสมชัย หิตานุกูล)
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก เขต 2
(ลงชื่อ)

คณะกรรมการตรวจรายงานฯ/เลขานุการ

(นายอับดุลเลาะ กาซอ)
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก เขต 3

การรับรองรายงานการประชุม
-สภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก ได้มมี ติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
ในคราวประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก สมัยประชุม สามัญ (สมัยแรก) สมัยที่ 1 (ครั้งที่ 1 )
ประจาปี 2562 . เมื่อวันที่
เดือน
พ.ศ. 2562 .
(ลงชื่อ)

ผูร้ ับรองบันทึกรายงานการประชุม

(นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์)
ประธานสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก

*บางโครงการ/รายการที่ได้มกี ารกันเงิน เพราะเบิกจ่ายไม่ทันสิน้ ปีงบประมาณ
***โครงการที่ ไ ด้ กั น เงิ น งบประมาณ เพื่ อ ด าเนิ น การปี ง บประมาณ 2562 ทั้ ง หมด 3
ยุทธศาสตร์
ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
กันเงินไว้ 18 คก. = 17,767,000.ที่
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
การดาเนินงาน
1 โครงการก่อสร้างคูระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก
808,000.- อยู่ระหว่างดาเนินการ
ซอยตักวา 1 หมูท่ ี่ 4
2 โครงการก่อสร้างคูระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก
1,230,000.- *วันลงนามสัญญา 24 พ.ค. 2561
ซอยนิบงบารู 8 หมูท่ ี่ 7
วันสิ้นสุดสัญญา 21 ก.ย. 2561
3 โครงการก่อสร้างคูระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก
1,807,000.- อยู่ระหว่างดาเนินการ
ซอยเบิกฟ้า หมูท่ ี่ 12
4 โครงการก่อสร้างคูระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก
865,000.- *วันลงนามสัญญา 24 พ.ค. 2561
ซอยประดิษฐ์บารุง หมูท่ ี่ 10
วันสิ้นสุดสัญญา 21 ก.ย. 2561
5 โครงการก่อสร้างคูระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก
1,490,000.- *วันลงนามสัญญา 24 พ.ค. 2561
ถนนสายมาลายูบางกอก - พงยือไร หมู่ที่ 2
วันสิ้นสุดสัญญา 21 ก.ย. 2561
6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
600,000.- วันลงนามสัญญา 24 ก.ย. 2561
ซอยนนทรี หมูท่ ี่ 4
วันสิ้นสุดสัญญา 23 พ.ย. 2561
7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
650,000.- วันลงนามสัญญา 24 ก.ย. 2561
ซอยมณี หมูท่ ี่ 13
วันสิ้นสุดสัญญา 23 พ.ย. 2561
8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
465,000.- วันลงนามสัญญา 27 พ.ย. 2561
ซอยอัลนูร์ 1 หมูท่ ี่ 3
วันสิ้นสุดสัญญา 26 ก.พ. 2562
9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
491,000.- วันลงนามสัญญา 27 พ.ย. 2561
ซอยอัลนูร์ 2 หมู่ที่ 3
วันสิ้นสุดสัญญา 26 ก.พ. 2562
/มีตอ่ ...

-31. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ต่อ)
กันเงินไว้ 18 คก. = 17,767,000.ที่
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
การดาเนินงาน
10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
1,370,000.- วันลงนามสัญญา 24 ก.ย. 2561
สายลางาปายอ หมู่ที่ 5
วันสิ้นสุดสัญญา 23 พ.ย. 2561
11 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต
1,165,000.- *วันลงนามสัญญา 11 มิ.ย. 2561
ซอยมุสลิมปอเนาะ- ตะโละบอแร หมู่ที่ 6
วันสิ้นสุดสัญญา 9 ต.ค. 2561
12 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต 1,034,000.พร้อมคูระบายน้า ซอย 22 ถนนผังเมือง 4 หมูท่ ี่ 9
13 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต 2,148,000.พร้อมคูระบายน้า ซอยเบอร์เส้ง 7 หมูท่ ี่ 1
14 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต
684,000.พร้อมคูระบายน้า ซอยรวมญาติธารน้าผึ้ง หมูท่ ี่ 13
15 โครงการติดตั้งไฟจราจร 4 แยก 12 เหรียญ ระหว่าง
1,700,000.อยู่ระหว่างดาเนินการของ
หมูท่ ี่ 9 และ 10
กองช่างและงานพัสดุ
16 โครงการบุกเบิกถนนหินคลุก ซอยสกุลฮะ
316,000.หมูท่ ี่ 6
17 โครงการบุกเบิกถนนหินคลุก ซอยสวนส้มการยาง
317,000.หมูท่ ี่ 3
18 โครงการบุกเบิกถนนหินคลุก ระหว่างซอยปิโตสะโน –
627,000.บาโงตือเงาะ (โรงอิฐ) หมู่ที่ 1
รวมเงินทั้งสิ้น
17,767,000.4. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาและกีฬา
ที่
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
1 โครงการถมดินสนามกีฬา หมูท่ ี่ 6
รวมเงินทั้งสิ้น
7. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ
ที่
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
1 อาคารอเนกประสงค์ (สานักปลัด)

กันเงินไว้ 1 คก. = 2,000,000.งบประมาณ
การดาเนินงาน
2,000,000.- วันลงนามสัญญา 12 พ.ย. 2561
วันสิ้นสุดสัญญา 11 ม.ค. 2562
2,000,000.กันเงินไว้ 16 รก. = 1,214,100.งบประมาณ
การดาเนินงาน
497,000.- วันลงนามสัญญา 30 ส.ค. 2561
วันสิ้นสุดสัญญา 28 พ.ย. 2561
/มีต่อ...

-47. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ (ต่อ)
ที่
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
2 เคาเตอร์งานทะเบียนราษฎร (สานักปลัด)
3 ตู้เซฟนิรภัย (กองคลัง)
4 คอมพิวเตอร์ (กองคลัง)
5 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ LED ขาวดา (กองคลัง)
6 คอมพิวเตอร์ (กองช่าง)
7 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ (กองช่าง)
8 รอก (กองช่าง)
9 กล้องถ่ายภาพดิจติ อล (กองช่าง)
10 เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง (กองช่าง)
11 เครื่องเจาะเหล็ก (กองช่าง)
12 เครื่องเจียตัด (กองช่าง)
13 เครื่องเจียตั้งโต๊ะ (กองช่าง)
14 ชุดบล็อกลมถอดล้อ (กองช่าง)
15 เครื่องออกกาลังกาย (กองการศึกษา)
16 เครื่องคอมพิวเตอร์(กองการศึกษา)
รวมเงินทั้งสิ้น

นายอดุลย์ แวโวะ
รองประธานฯ ทาหน้าที่
ประธานสภาเทศบาล

กันเงินไว้ 16 รก. = 1,214,100.งบประมาณ
การดาเนินงาน
95,000.- -อยู่ระหว่างดาเนินการ
20,000.48,000.6,600.22,000.- -ดาเนินการจัดซื้อแล้ว
53,000.15,000.20,000.38,000.6,500.- -อยู่ระหว่างดาเนินการ
8,000.30,000.26,000.297,000.32,000.- -ดาเนินการจัดซื้อแล้ว
1,214,100.-

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

-14นายลาเต๊ะ กามา
เลขานุการสภาฯ

เรียน ท่านประธานสภาฯ คณะผูบ้ ริหารฯ และสมาชิกสภาฯ ที่เคารพ
ทุกท่าน การกาหนดสมัยประชุมสามัญประจาปี ของทุกปี นั้น ในการ
ประชุม สภาเทศบาลฯ สมั ย แรกของปี ถั ด มา สภาฯ ต้ อ งเป็ น ผู้ก าหนด
จานวนสมัยประชุมสามัญ ประจาปี 2560 ตามพระราชบัญ ญั ติเทศบาล
พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552มาตรา 24 ในหนึ่ง
ปีให้มีสมัยประชุมสามัญ สองสมัยหรือหลายสมัยแล้วแต่สภาเทศบาลจะ
กาหนด แต่ต้องไม่เกินสี่สมัย วันเริ่มสมัยประชุมสามัญ ประจาปี ให้สภา
เทศบาลกาหนด และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับ
การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
2547 แก้ไขเพิ่ มเติมถึง (ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2554 หมวด 2 การประชุม
ข้อ 21 การกาหนดจานวนสมัยประชุมสามัญ ประจาปี ระยะเวลาและวัน
เริ่มต้นประชุมสมัย ประชุมสามัญ ประจาปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่ม
สมัยประชุมสามัญประจาปีของปีถัดไป และระยะเวลาของของสมัยประชุม
สามัญประจาปีสมัยแรกของปีถัดไป ให้
ประธานสภาท้องถิ่นนาปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจาปีสมัยแรกของแต่
ละปี โดยให้นาความในข้อ 11 มาใช้บังคับโดยอนุโลม
การกาหนดสมัยประชุมปีหนึ่งไม่เกิน 4 สมัย ในปีที่แล้ว ปี พ.ศ. 2559
สภาเทศบาลฯ ได้กาหนดสมัยประชุม ดังนี้
-สมัยสามัญ สมัยที่ 2
ระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน ถึงวันที่ 14 กรกฎาคม 2559
-สมัยสามัญ สมัยที่ 3
ระหว่างวันที่ 15 สิงหาคม ถึงวันที่ 13 กันยายน 2559
-สมัยสามัญ สมัยที่ 4
ระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 14 ธันวาคม 2559
-สมัยสามัญ สมัยแรก ประจาปี 2560
ระหว่างวันที่ 16 มกราคม ถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560
ส่ ว นการก าหนดสมั ย ประชุ ม สามั ญ ประจ าปี 2560 และก าหนดสมั ย
ประชุมสามัญ สมัยแรกของปีถัดไป จะใช้ห้วงเวลาเดิม หรือกาหนดใหม่ก็
แล้วแต่ดุลพินจิ ของสภาฯ

นายอดุลย์ แวโวะ
รองประธานฯ ทาหน้าที่
ประธานสภาเทศบาลฯ

เชิญ ท่านอับดุลนาเซร์ ฮะ

/นายอับดุลนานาเซร์ ฮะ...

-15นายอับดุลนานาเซร์ ฮะ
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๑

เรี ย น ท่ านประธานสภาฯ คณะผู้ บ ริ ห ารฯ และสมาชิก สภาเทศบาลฯ
ที่เคารพทุกท่าน กระผม นายอับดุลนาเซร์ ฮะ สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองสะเตงนอก เขตที่ ๑ ขอเสนอให้กาหนดสมัยประชุมในห้วงเวลา
เดียวกันกับสมัยประชุมของ ปี 2559

นายอดุลย์ แวโวะ
ประธานฯ ทาหน้าที่
ประธานสภาเทศบาล

สมาชิกสภาฯ ท่านใด มีความเห็นเป็นอย่างอื่น เชิญ ยกมือ ไม่มี
ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ดาเนินการต่อไป

นายลาเต๊ะ กามา
เลขานุการสภาฯ

เรีย น ท่ านประธานสภาฯ คณะผู้บ ริห ารฯ และสมาชิก สภาฯ ที่ เคารพ
ทุกท่าน ท่านสมาชิกสภาฯ ได้เสนอให้กาหนดห้วงสมัยประชุมเหมือน
ของปี 2559 และการประชุมสมัยแรก ของปี 2560 ได้ก าหนดแล้ว
คือ การประชุมในวันนี้ ดั งนั้น การก าหนดสมั ยประชุมสามัญ ประจาปี
พ.ศ. 2560 ที่เหลืออีกสามสมัย และกาหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก
ของปี 2561 มีดังนี้
-สมัยสามัญ สมัยที่ ๒
ระหว่างวันที่ ๑5 มิถุนายน ถึงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕60
-สมัยสามัญ สมัยที่ ๓
ระหว่างวันที่ ๑๕ สิงหาคม ถึงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕60
-สมัยสามัญ สมัยที่ ๔
ระหว่างวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ถึงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕60
-และสมัยสามัญ สมัยแรก ประจาปี ๒๕๖1
ระหว่างวันที่ ๑๖ มกราคม ถึงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖1

รอง

ขอมติที่ประชุม สมาชิก สภาฯ ท่านใด เห็นชอบการก าหนดสมัยประชุม
สามัญประจาปี พ.ศ.2560 และกาหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ของปี
2561 ขอยกมือ ท่านใด ไม่เห็นชอบการกาหนดสมัยประชุมฯดังกล่าว ขอ
ยกมือ ไม่มี
มติที่ประขุม

เห็นชอบการกาหนดสมัยประชุมฯ
จานวน 14 เสียง
ไม่เห็นชอบการกาหนดสมัยประชุมฯ
จานวน - เสียง
งดออกเสียง
จานวน 1 เสียง
เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบการกาหนดสมัยประชุมสามัญประจาปี
พ.ศ.2560 และกาหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ของปี 2561
/ระเบียบวาระที่ ๖…

ระเบียบวาระที่ 5
นายอดุลย์ แวโวะ
ประธานฯ ทาหน้าที่
ประธานสภาเทศบาล

เรื่อง ที่เสนอเพื่อพิจารณา
5.1 ญั ตติขอความเห็นชอบร่างเทศบัญ ญัติเทศบาลเมือง
รอง
สะเตงนอก เรื่อ ง การเรีย กเก็ บ ค่ าตอบแทนเป็ น รายปี จ ากผู้ รั บ
อนุญาตตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.....................
เชิญ ผูอ้ านวยการคลัง ชีแ้ จง

นางนริศรา สาและ
ผูอ้ านวยการกองคลัง

เรียน ท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาฯ ที่เคารพ
ทุกท่าน ดิฉัน นางนริศรา สาและ ผูอ้ านวยการกองคลัง โดยที่
มาตรา 9/1 แห่งประมวลกฎหมายที่ดนิ พ.ศ. 2497 และแก้ไข
เพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2551 บัญญัติให้ผรู้ ับอนุญาตตาม
มาตรา 9 ต้องเสียค่าตอบแทนเป็นรายปีให้แก่ เทศบาล องค์การบริหาร
ส่ ว นต าบล กรุ ง เทพมหานคร เมื อ งพั ท ยา หรื อ องค์ ก รปกครองส่ ว น
ท้องถิ่นอื่น ที่กฎหมายจัดตั้งที่ดินที่ได้รับอนุญาตตั้งอยู่ และได้บัญญัติให้
การจัดเก็บค่าตอบแทนเป็นไปตามวิธีการและอัตราที่กาหนดในข้อบัญญัติ
ท้องถิ่น นัน้ รายละเอียดต่าง ๆ ปรากฏในวาระการประชุม หน้าที่ 19-20
และเงินค่าตอบแทนที่เรียกเก็บ จากผู้รับอนุญ าตตาม มาตรา 9 ให้แบ่ง
จัดสรรตามอัตรา ร้อยละ 40
ของ ค่าตอบแทนจัดสรรให้ องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดยะลา และ ร้อยละ 60 ของค่าตอบแทนเป็นรายได้
ของเทศบาลเมืองสะเตงนอก จึงเป็นการสมควรตราเทศบัญ ญั ติ
เทศบาลเมืองสะเตงนอก ว่าด้วยการเรียกเก็บค่าตอบแทนเป็นรายปีจาก
ผู้รับอนุญาตตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน เพื่อประกอบการ
จัดเก็บรายได้ของเทศบาลฯ

นายอดุลย์ แวโวะ

สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ได้ศึกษาในรายละเอียดของร่างเทศบัญญัติ รอง
เทศบาลเมื อ งสะเตงนอก เรื่อ ง การเรี ย กเก็ บ ค่ าตอบแทนเป็ น รายปี
จากผู้รับอนุญาตตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดนิ พ.ศ.............. แล้ว
และไม่มอี ะไรเพิ่มเติม ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ดาเนินการต่อไป

ประธานฯ ทาหน้าที่
ประธานสภาเทศบาล
นายลาเต๊ะ กามา
เลขานุการสภาฯ

เรีย น ท่ านประธานสภาฯ คณะผู้บ ริ ห ารฯ และสมาชิก สภาฯ ที่ เคารพ
ทุ ก ท่ าน ต่ อ ไปขอให้ ที่ ป ระชุม ลงมติ สมาชิก สภาฯ ท่ านใดเห็ น ชอบร่ าง
เทศบั ญ ญั ติ เทศบาลเมื อ งสะเตงนอก เรื่อ ง การเรีย กเก็ บ ค่ าตอบแทน
เป็นรายปีจากผู้รับอนุญาตตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดนิ
พ.ศ......... โปรดยกมือ สมาชิกสภาฯ ท่านใด ไม่เห็นชอบร่างเทศบัญญั ติฯ ดังกล่าว
โปรดยกมือ ไม่มี
/มติที่ประชุม....

-5มติที่ประชุม

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

ความหมายของญัตติ
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ให้ความหมายของ “ญัตติ” ว่า “ญัตติ น. ข้อเสนอเพื่อลงมติ เช่น
ผู้แทนราษฎรเสนอญัตติเข้าสูส่ ภาเพื่อขอให้ท่ปี ระชุมลงมติว่าจะเห็นชอบด้วยหรือไม่”[2] นอกจากนี้ มีการให้
ความหมายอืน่ ๆ ดังนี้
ญัตติ หมายถึง เรื่อง ปัญหา หรือประเด็น ที่สมาชิกรัฐสภาหรือคณะรัฐมนตรีเสนอเข้าสูก่ ารพิจารณาของสภา
ผู้แทนราษฎร หรือวุฒิสภา เพื่อให้มีการลงมติในเรื่องปัญหา หรือประเด็นดังกล่าว นอกจากนี้ ยังมีความหมายว่า
ข้อเสนอใด ๆ ที่มีความมุ่งหมายจะให้รัฐสภาลงมติหรือวินิจฉัยชี้ขาดว่าจะให้ปฏิบัติหรือดาเนินการอย่างไรต่อไป[3]

