รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 (ครั้งที่ 1) ประจาปี 2562
วันพฤหัสบดีท่ี 28 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
______________________
รายชื่อผู้มาประชุม
1. นายอับดุลอาซิซ
2. นายอับดุลนาเซร์
3. นายสุกรี
4. นายบากอรี
5. นายกราซี
6. นายปฐม
7. นายบัญชา
8. นางอุมาพร
9. นายสมชัย
10. นายดอเลาะ
11. จ่าสิบเอก วรดร
12. นายอับดุลเลาะ
13. นายเพาซี
14. นายเด๊ะซามัน
15. นายอิทธินันท์
16. นายมาหะมะรอสีดี

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

ประธานสภาเทศบาลฯ
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
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 3
เลขานุการสภาเทศบาลฯ

รายชื่อผู้ไม่มาประชุม
1. นายอดุลย์

แวโวะ

รองประธานสภาเทศบาลฯ

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

สาแม
หะยีดอปอ
ยานยา
นวลปาน
ตาเละ
จารู

นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทสมนตรี
รองนายกเทศมนตรี.
เลขานุการนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
/7.นางนงเยาว์...

-27. นางนงเยาว์
8. นางนริศรา
9. นายกาแมน
10. นางศรัณยา
11. นางสาวศุภสิ รา
12. นายธิตวิ ัฒน์
13. นางสาวสุกัลยา
14. นางสาวนาเดีย
15. นางสาวซูไรดา
16. นางสาว
หมายเหตุ

ผูม้ าประชุม
ผูล้ าประชุม

นายมาหะมะรอสีดี อุชะมิ
เลขานุการสภาฯ

ไชยมณี
สาและ
อาหมาด
ปูเตะ
มะแซ
ดอเลาะ
สมถวนิช
ปีแว
สาแม
16
-

คน
คน

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

1
16

คน
คน

บั ด นี้ ถึ ง เวลาประชุ ม สภาเทศบาลเมื 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. 2562 วั น พฤหั ส บดี ที่ 28 เดื อ น พฤศจิ ก ายน พ.ศ. 2562
เวลา 09.20 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
ระเบียบวาระที่ 1
เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ เชิญเลขานุการสภาฯ
ประธานสภาเทศบาลฯ
นายมาหะมะรอสีดี อุชะมิ
เลขานุการสภาฯ

ขอแก้ไขเพิ่มเติมข้อความ ในเอกสารที่ 4 คาว่

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ ต่อไป 1.1 เชิญผูบ้ ริการ
ประธานสภาเทศบาลฯ
/1. ผลการการ…

-31. ผลการการประเมินผู้บริหารองค์การ พร้อมเอกสาร
ที่เกี่ยวข้อง ให้คณะทางานระดับจังหวัด ตรวจสอบ ตามที่ นายกรัฐมนตรี
ได้มบี ัญชาให้ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
ก 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 ด้วยระดับ คะแนน 88 คะแนน จากคะแนนเต็ ม
90 คะแนน เชิญ ผู้บริหารชีแ้ 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
เราก็ไม่น้อยหน้าใคร 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

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ 3.
ประธานสภาเทศบาลฯ
/

มติที่ประชุ…
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มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2
เรื่ อ ง รั บ รองรายงานการประชุ ม สภาเทศบาลเมื อ ง
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สะเตงนอก สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 / 2561 (ครั้งที่ 2)
ประธานสภาเทศบาลฯ
เมือ่ วันที่ 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

องค์ ป ระชุ ม ครบ ต่ อ ไปจะขอมติ ที่ ป ระชุ ม สภาเทศบาลฯ สมาชิ ก สภา
เทศบาลฯ ท่านใด รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 /2562 (ครั้งที่ 12) เมื่อวันที่ 28 พฤษติกายน
2562 โปรดยกมือ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด ไม่รับรองรายงานการ
ประชุมฯ 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 4 /2562 (ครั้งที่1)
เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562

ระเบียบวาระที่ 3
เรื่อง ที่เสนอใหม่
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ 3.1 ญัตติ เพื่อทราบรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานที่ได้กระทาล่วง
ประธานสภาเทศบาลฯ
มาแล้วในปีงบประมาณ 2561 เชิญ ผู้บริหารฯ
/นายเกษมสันต์...

-6นายเกษมสันต์ 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

ยุทธศาสตร์

เป้าหมาย ผลการดาเนินงาน

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

-

32

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
จานวน 20,981,100.- บาท ซึ่ง ขณะนีอ้ ยู่ในขั้นตอนดาเนินการของงานพัสดุ บางโครงการ/รายการก็ได้
มีการลงนามในสัญญา และดาเนินการไปแล้ว
*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

-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

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.-

-ท่านสมาชิกฯ ยุทธศาสตร์ด้านที่ 1 ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้าง
พืน้ ฐาน ตั้งเป้าหมายดาเนินการไว้ ทั้งปี 21 โครงการ แต่ดาเนินการ
ได้เพียง 3 โครงการ ถือว่า เป็นการทางานบกพร่องของเจ้าหน้าที่***
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 ***

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 คณะผูบ้ ริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ
ผูท้ รงเกียรติทุกท่าน กระผม นายอับดุลนาเซร์ ฮะ สมาชิกสภาเทศบาลฯ

เขต 1 ***
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****

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 ***

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 ***

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

เรียน ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน

กระผม นายเกษมสันต์ สาแม นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก **

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

เรียน ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน
กระผม นายบพิตร อินทราช ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมือง

สะเตงนอก **
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****

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****

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 ***

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

***

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****

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

เรียน ท่านประธานสภาฯ คณะผูบ้ ริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2

ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม จ่าสิบเอก วรดร รอดทุกข์ สมาชิกสภา
เทศบาลฯ เขต 2 ***

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

***

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 ***

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีเรื่องอื่น ๆ โปรดยกมือ
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

องค์ประชุมครบ ญัตตินี้ เพื่อทราบรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานที่ได้
กระทาล่วง มาแล้วในปีงบประมาณ 2561 ของ นายกเทศมนตรี ตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13)
พ.ศ. 2552 มาตรา 48 ทศ วรรค 5 ให้นายกเทศมนตรี จัดทา
รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาล
เป็นประจาทุกปี

มติที่ประชุม

รับทราบ

กระผม นายเกษมสันต์ สาแม นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก **

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 (เอกสารแนบที่ 1 )

- เนื่ อ งจากกรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น ได้ โ อนเงิ น จั ด สรร
งบประมาณรายจ่า ยประจางบประมาณ พ.ศ. 2561 เงิน อุด หนุ นทั่ วไป
โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือ
ทุพลภาพ ค่าใช้จ่ายสาหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2 ซึ่ง
งานสังคมสงเคราะห์ สานักปลัดเทศบาล ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินจัดสรร
ได้ ทั น เวลา ในช่ ว งสิ้ น ปี งบประมาณ จึ งท าให้ ง บประมาณที่ ได้ รับ การ
จัดสรรตกเป็นเงินสะสม
-ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีก ารรับ เงิน การฝากเงิน
การเก็บรักษาเงิน การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 หมวด 8 เงินสะสม ข้อ
89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายขาดจากเงินสะสมได้ไม่เกินร้อย
ละสี่สิบของงบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุนของปีนั้น โดยได้รับอนุมัติ
จากสภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้
(1)ให้ ก ระท าได้ เฉพาะกิ จ การซึ่ งอยู่ ในอ านาจหน้ าที่ ข ององค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับด้านบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่
เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดทา
เพื่อบาบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามที่กฎหมายกาหนด
-เชิญผูบ้ ริหารท้องถิ่น ชีแ้ จง
นายเกษมสันต์ สาแม
นายกเทศมนตรี ฯ

เรียน ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน

กระผม นายเกษมสันต์ สาแม นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก **

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ เชิ ญ ผู้ อานวยการกองคลั ง
ประธานสภาเทศบาลฯ
นางนริศรา สาและ
ผูอ้ านวยการกองคลัง

เรียน ท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ
ที่เคารพ ทุกท่าน ดิฉัน นางนริศรา สาและ ผูอ้ านวยการกองคลัง **

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

องค์ประชุมครบ ต่อไปจะขอมติที่ประชุมสภาฯ

มติที่ประชุม

-อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมโครงการฯดังกล่าว จานวน 11 เสียง
-ไม่อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมโครงการฯดังกล่าว จานวน - เสียง

-งดออกเสียง
จานวน - เสียง
เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติ อนุมัติให้จา่ ยขาดเงินสะสม โครงการ
สนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผพู้ ิการ หรือทุพลภาพ
ประจาปี พ.ศ. 2559 (เพิ่มเติม) ครัง้ ที่ 2 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 (เอกสารแนบที่ 2 )
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 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 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

องค์ประชุมครบ ต่อไปจะขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด
เห็นว่า ควรอนุมัตใิ ห้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์สานักงาน เก้าอี้ทางาน จานวน
12,000 บาท ของหน่วยงาน สานักปลัด โปรดยกมือ ท่านใด เห็นว่า ไม่
ควรอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณฯ รายการดังกล่าว 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 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

องค์ประชุมครบ ต่อไปจะขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด
เห็นว่า ควรอนุมัตใิ ห้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 ประเภทรายจ่ า ย ค่ า บ ารุ ง รั ก ษาและปรั บ ปรุ ง ครุ ภั ณ ฑ์
จานวนเงิน 300,000 บาท ของหน่ วยงาน ส านั ก ปลั ด โปรดยกมื อ
ท่านใด เห็ นว่า ไม่ควรอนุมั ติให้ โอนเงินงบประมาณฯ รายการดั งกล่าว
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

องค์ประชุมครบ ต่อไปจะขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด
เห็นว่า ควรอนุมัตใิ ห้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาน
พ.ศ. 2562 ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภท เครื่องพิมพ์/แฟกซ์/
ถ่ายเอกสาร/สแกน จานวนเงิน 9,100 บาท ของหน่วยงาน สานักปลัด
โปรดยกมือ ท่านใด เห็นว่า ไม่ควรอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณฯ รายการ
ดังกล่าว 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 (เอกสารแนบที่ 3 )
เชิญ ผู้บริหารฯชีแ้ จง
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 ***

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

เรียน ท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ
ที่เคารพ ทุกท่าน ดิฉัน นางศรัณยา ปูเตะ รักษาการผู้อานวยการกอง**

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 ***

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

เรียน ท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ
ที่เคารพ ทุกท่าน ดิฉัน นางศรัณยา ปูเตะ รักษาการผู้อานวยการกอง**

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ ต่อไป ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ ได้เสนอชื่อผู้ที่มคี วามเหมาะสม ทีละคน
ประธานสภาเทศบาลฯ
พร้อมขอผู้รับรองด้วย 2 คน คนที่ 1 เชิญเสนอชื่อครับ

เชิญ นายอิทธินันท์ สาเฮาะ สมาชิกสภาเทศบาลฯเขต 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 รงเกียรติทุกท่าน 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 รงเกียรติทุกท่าน 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

เรียน ท่านประธานสภาฯ คณะผูบ้ ริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 3

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

องค์ประชุมครบ ต่อไปจะขอมติที่ประชุม เนื่องจากคณะกรรมการฯ
คนที่ 1 มีผู้ถูกเสนอชื่อ 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
ต้องเป็นแบบเปิดเผยค่ะ

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 คณะกรรมการฯ คนที่ 1 คือ นายอับดุลนาเซร์ ฮะ สมาชิก
สภาเทศบาลฯ 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
ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 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
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2

เรียน ท่านประธานสภาฯ คณะผูบ้ ริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ
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

องค์ประชุมครบ ต่อไปจะขอมติที่ประชุม เนื่องจากคณะกรรมการฯ
คนที่ 2 มีผถู้ ูกเสนอชื่อ จานวน 2 คน เช่นกัน 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 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกัน
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 นิติการ สานักปลัด (เอกสารแนบที่ 4 )

*****
-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 ต่อไป จะขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลฯ ว่า จะให้ตราเป็น เทศบัญญัติ
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 (เอกสารแนบที่ 5 )
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 9) พ.ศ.
2553
ข้อ 9 ในกรณีที่มผี อู้ ุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่หน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือใช้สทิ ธิ์อันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็น
ผูด้ ูแลพัสดุนั้น ถ้าการกระทาดังกล่าวมีเงื่อนไขหรือมีภาระติดพัน หน่วย
การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น จะรับเอาพัสดุหรือสิทธิ์ นัน้ ๆ ได้ตอ่ เมื่อ
ได้รับความเห็นชอบจากสภาหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นนัน้
-เชิญผู้บริหารท้องถิ่น ชีแ้ จง
มติที่ประชุม

-อนุมัติเห็นชอบให้รับอุทิศที่ดินฯ
จานวน
-ไม่อนุมัติเห็นชอบให้รับอุทศิ ที่ดินฯ จานวน
-งดออกเสียง

จานวน

เสียง
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 (เอกสารแนบที่ 6 )
-เชิญ ผูบ้ ริหารท้องถิ่นฯ
นายเกษมสันต์ สาแม
นายกเทศมนตรีฯ

เรียน ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน

กระผม นายเกษมสันต์ สาแม นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก

จะขอให้หัวหน้าสานักปลัดได้ชี้แจง
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ เชิ ญ หัวหน้าสานักปลัด
ประธานสภาเทศบาลฯ
นายเกรียงศักดิ์ อินทรสกุล

หัวหน้าสานักปลัด

เรียน ประธานสภาเทศบาลฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ ทุกท่าน
กระผม นายเกรียงศักดิ์ อินทรสกุล หัวหน้าสานักปลัด ***
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒ นา
ขององค์ ก รปกครองส่ วนท้ อ งถิ่ น (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้ อ 13 (3)
รายงานผลและเสนอความเห็ น ซึ่ ง ได้ จ ากการติ ด ตามและประเมิ น ผล
แผนพั ฒ นาต่ อ ผู้ บ ริห ารท้ อ งถิ่ น เพื่ อ ให้ ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น เสนอต่ อ สภา
ท้ อ งถิ่ น และคณะกรรมการพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น พร้ อ มทั้ ง ประกาศผลการ
ติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาให้ ป ระชาชนในท้ อ งถิ่ น ทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว
และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อย
ปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี
-เชิญสานักปลัด ชีแ้ จง

มติที่ประชุม

รับทราบ

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ 3.9 ญัตติ เพื่อทราบประกาศใช้แผนดาเนินงานเทศบาลเมือง
ประธานสภาเทศบาลฯ
สะเตงนอก ประจาปีงบประมาณ 2562 หน่วยงาน สานักปลัด
(เอกสารแนบที่ 7 )
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒ นา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 26 (2) คณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น
พิจารณาแผนการดาเนินงานแล้วเสนอผู้บ ริหารท้องถิ่น เพื่อประกาศใช้
เป็นแผนดาเนินงาน
-เชิญสานักปลัด ชีแ้ จง
มติที่ประชุม

รับทราบ

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ 3.10 ญัตติ เพื่อทราบประกาศการปรับปรุงกระบวนงานตามภารกิจ
ประธานสภาเทศบาลฯ
และการกาหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานบริการ ประจาปี
งบประมาณ 2562 หน่วยงาน สานักปลัด (เอกสารแนบที่ 8 )

-ตามพระราชกฤษฎี ก า ว่ าด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธีก ารบริ ห าร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 28 และมาตรา 37 ที่กาหนด
ระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน แต่ละงานและประกาศให้ประชาชนทราบ
เป็นการทั่วไป
-เชิญสานักปลัด ชีแ้ จง
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****

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 ***

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 ***

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

เรียน ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน
กระผม นายเกษมสันต์ สาแม นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก ***

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

รับทราบ

ปิดประชุม เวลา 13.30 น.
(ลงชือ่ )
ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(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 ได้มีการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก 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

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 ได้ประชุม พิจารณาแผนการดาเนินงานดังกล่าวแล้ว
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
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 เทศบาลเมื อ 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 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 จะนาเรียนให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ
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 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
โดยมีเป้าหมายการทางานที่ชัดเจน 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)
ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(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

ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
สมัยประชุมสามัญประจาปี สมัยที่ 4 (ครั้งที่ 1) ประจาปี 2562
วันพฤหัสบดีท่ี 28 เดือน พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
********************
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ (ประธานสภาฯ)
1.1 การประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) ประจาปี 2562
-การประเมิ นผู้บ ริหารองค์ก าร (ผู้บ ริหารท้องถิ่น) ประจาปี 2562 ได้
ด าเนิ น การเสร็จ สิ้ น ไปแล้ ว เมื่ อ วั น พุ ธ ที่ 9 ตุ ล าคม 2562 ผลปรากฏว่ า
เทศบาลเมืองสะเตงนอก ได้ผ่านการประเมินฯ ครั้งนี้ ด้วยระดับคะแนน 88
คะแนน จากคะแนนเต็ม 90 คะแนน
1.2 การติดตามและประเมินผลแผนการดาเนินงานตามแผนพัฒนา
เทศบาล
เมืองสะเตงนอก ประจาปีงบประมาณ 2562
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 13 (3) รายงานผลและ
เสนอความเห็ น ซึ่ งได้ จ ากการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาต่ อ ผู้ บ ริ ห าร
ท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒ นา
ท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็น
ดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ซึ่ง เทศบาล
เมือง
สะเตงนอก ได้ดาเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
1.3 การประกาศใช้แผนดาเนินงานเทศบาลเมืองสะเตงนอก ประจาปี
งบประมาณ 2563
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 26 (2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
พิจารณาแผนการดาเนินงานแล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อประกาศใช้เป็นแผน
ดาเนินงาน ซึ่งเทศบาลเมืองสะเตงนอก ประกาศใช้แล้ว เมื่อวันที่ 30 เดือน
ตุลาคม พ.ศ. 2562
1.4 การประกาศการปรับปรุงกระบวนงานตามภารกิจและการกาหนด
ระยะเวลาแล้วเสร็จของงานบริการ ประจาปีงบประมาณ 2563
-ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ

-2บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 28 และมาตรา 37 ที่กาหนดระยะเวลา
แล้วเสร็จของงาน แต่ละงาน และประกาศให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป ซึ่ง
เทศบาลเมื อ งสะเตงนอก ได้ ป ระกาศแล้ ว เมื่ อวั นที่ 30 เดือ นตุ ล าคม พ.ศ.
2562
1.5 แนะนา หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล คนใหม่
-นางนงเยาว์ ไชยมณี ตาแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป ระดับ กลาง
1.6 ……………………………………………………………………………………………………………..
มติที่ประชุม

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

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา (เอกสารที่ 1)
-ตามเอกสารส าเนารายงานการประชุม สภาเทศบาลเมือ งสะเตงนอก
สมัยประชุมสามัญ สมัย ที่ 3 (ครั้งที่ 2) ประจาปี พ.ศ. 2562 วันที่ 28
เดื อ น สิ ง หาคม พ.ศ. 2562 ซึ่ งได้ จั ด ส่ ง ให้ ท่ า นสมาชิ ก ก่ อ นการประชุ ม
ล่วงหน้าแล้ว เพื่อให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้อ งแล้ว
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 หมวด 2 การประชุม ข้อ
33
-สมาชิก สภาเทศบาลฯ ท่านใดต้องการแก้ไขเพื่ อความถู ก ต้อง หรือไม่
หากไม่มีก็จะถามมติ ที่ประชุมว่า จะรับรองรายงานการประชุมสภาฯ ครั้งที่ผ่านมา
หรือไม่ ก่อนที่ จะลงมติขอให้เลขานุการสภาฯ ได้นับองค์ประชุมตามข้อบังคับการ
ประชุมสภาฯ ข้อ 76 ก่อน เชิญเลขานุการสภาฯ

มติที่ประชุม

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

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่อง กระทู้ถาม
-ไม่มี

มติที่ประชุม
.............................................................................................................................
ระเบียบวาระที่ 4
เสร็จ

เรื่อง ที่คณะกรรมการสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก ตั้งขึ้นพิจารณาแล้ว
-ไม่มี

มติที่ประชุม
.............................................................................................................................
ระเบียบวาระที่ 5

เรื่อง ญัตติท่เี สนอใหม่
5.1 ญัตติ เพื่อทราบรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานที่ได้กระทาล่วงมาแล้ว
ในปีงบประมาณ 2562 (นายกเทศมนตรี)
-ตามพระราชบั ญ ญั ติ เทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ ไขเพิ่ ม เติ มถึ ง (ฉบั บ ที่

13)
พ.ศ. 2552 มาตรา 48 ทศ วรรค 5 ให้นายกเทศมนตรี จัดทารายงาน
แสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเป็นประจาทุกปี
วรรค 6 คาแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรี และรายงานแสดงผล
การปฏิบัติงานให้ประกาศไว้โดยเปิดเผยที่สานักงานเทศบาลด้วย
-เชิญผูบ้ ริหารท้องถิ่น ได้รายงานผลการปฏิบัติงานฯ ต่อไป
มติที่ประชุม

...........................................................................................................................
5.2 ญัตติ เพื่อพิจารณา ร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองสะเตงนอก เรื่อง
การติดตั้งบ่อดักไขมันบาบัดน้าเสียในอาคาร พ.ศ. ...... ออกตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2560
หน่วยงาน นิติการ สานักปลัด (เอกสารที่ 2 )
-ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13)
พ.ศ. 2552 มาตรา 60 เทศบาลมีอานาจตราเทศบัญญัติโดยไม่ขัดหรือแย้งต่อ
ตัวบทกฎหมาย ในกรณี ดังต่อไปนี้
(1) เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามหน้าที่ของเทศบาลที่กาหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติน้ี
(2) เมื่อมีกฎหมายบัญญัติให้เทศบาลตราเทศบัญญัติหรือให้มอี านาจตรา
เทศบัญญัติ
ในเทศบัญญัตินนั้ จะกาหนดโทษปรับผู้ละเมิดเทศบัญญัติไว้ด้วยได้ แต่หา้ ม
มิให้กาหนดเกินกว่าหนึ่งพันบาท
มาตรา 61 ทวิ ร่างเทศบัญญัติจะเสนอได้ก็โดย
(1) นายกเทศมนตรี
(2) สมาชิกสภาเทศบาล หรือ
(3) ราษฎรผู้มสี ิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลตามกฎหมาย ว่าด้วยการเข้าชื่อ
เสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น

ในกรณีที่สมาชิกสภาเทศบาลเป็นผู้เสนอร่างเทศบัญญัติต้องมีสมาชิกสภา
เทศบาลลงนามรับรองไม่นอ้ ยกว่าสองคน
ร่างเทศบัญญัติเกี่ยวกับการเงิน สมาชิกสภาเทศบาลจะเสนอได้ต่อเมื่อมี
คารับรองของนายกเทศมนตรี
-ก่อนอื่น ขอถามสอบความคิดเห็นของท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ในที่
ประชุมฯ ว่า จะให้พิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองสะเตงนอก เรื่อง การ
ติดตัง้ บ่อดักไขมันบาบัดน้าเสียในอาคาร พ.ศ. .............. ทีละวาระ หรือพิจารณา
ทั้งสาม
วาระรวด คือ
วาระที่ 1 รับหลักการ
วาระที่ 2 แปรญัตติ
วาระที่ 3 การลงมติเห็นชอบ ให้ตราเป็นเทศบัญญัติหรือไม่
-ตามข้อบังคับการประชุมสภาฯ ข้อ ๔๕ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณา
สามวาระรวดเดียวก็ได้ ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือ
สมาชิกสภาท้องถิ่น จานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจานวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะ
เป็นผู้เสนอก็ได้
-ขอถามมติที่ประชุมว่า เห็นชอบให้พิจารณา ร่างเทศบัญ ญั ติเทศบาล
เมืองสะเตงนอก เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมัน บาบัดน้าเสียในอาคาร พ.ศ. ....... ที
ละวาระหรือพิจารณาทั้งสามวาระรวด ก่อนที่จะลงมติขอให้เลขานุการสภาฯ ได้
นับองค์ประชุมตามข้อบังคับการประชุมสภาฯ ข้อ 76 ก่อน
มติที่ประชุม
.............................................................................................................................
-ต่อไป วาระที่ 1 รับหลักการ ขอเชิญผูบ้ ริหารท้องถิ่น ได้แถลง
หลักการและเหตุผล
-สมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดมีข้อจะอภิป ราย ขอเรียนเชิญ เมื่อไม่มี
ผมขอถามมติที่ประชุมว่า เห็นชอบรับหลักการร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองสะเตง
นอก
เรื่ อ ง การติ ด ตั้ งบ่ อ ดั ก ไขมั น บ าบั ด น้ าเสี ย ในอาคาร พ.ศ. .............. หรื อ ไม่
ก่อนที่จะลงมติขอให้เลขานุการสภาฯ ได้นับองค์ประชุมตามข้อบังคับการประชุม
สภาฯ ข้อ 76 ก่อน
มติที่ประชุม

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

-ต่อไป วาระที่ 2 แปรญัตติ ตามข้อบังคับการประชุมสภาฯ ข้อ ๔๕
การพิจารณาวาระที่สอง นั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็ม
สภา โดยให้ประธานที่ประชุม เป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ
-สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย ขอเรียนเชิญ
-เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ประสงค์จะอภิปรายแล้ว ผมขอถามมติที่
ประชุ ม ว่ า เห็ น ชอบ วาระที่ 2 แปรญั ต ติ หรื อ ไม่ ก่ อ นที่ จ ะลงมติ ข อให้
เลขานุการสภาฯ ได้นับองค์ประชุมตามข้อบังคับการประชุมสภาฯ ข้อ 76 ก่อน
มติที่ประชุม
.............................................................................................................................
-ต่อไป วาระที่ 3 การลงมติเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาล
เมื อ งสะเตงนอก เรื่ อ ง การติ ด ตั้ ง บ่ อ ดั ก ไขมั น บ าบั ด น้ าเสี ย ในอาคาร
พ.ศ. ............ หรือไม่เห็นชอบฯ ตามข้อบังคับการประชุมสภาฯ ข้อ 52
-ในวาระที่ 3 นี้ จะไม่ อ นุ ญ าตให้ มี ก ารอภิ ป ราย เพราะข้ อ บั งคั บ การ
ประชุมสภาฯ ข้อ 52 ได้หา้ มมิให้มีการอภิปราย เว้นแต่ สภาเทศบาลเมืองสะเตง
นอก จะลงมติให้มกี ารอภิปราย ถ้ามีเหตุผลอันสมควร
-ขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลฯ ว่า จะให้ตราเป็นเทศบัญญัติ เทศบาลเมือง
สะเตงนอก เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบาบัดน้าเสียในอาคาร พ.ศ. ......... ที่ได้
ผ่านการพิจารณาในวาระที่ 2 ไปแล้วหรือไม่ ก่อนที่จะลงมติขอให้เลขานุการ
สภาฯ ได้นับองค์ประชุมตามข้อบังคับการประชุมสภาฯ ข้อ 76 ก่อน
มติที่ประชุม
.............................................................................................................................
5.3 ญัตติ เพื่อพิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ “ค่าบารุงรักษา
และซ่อมแซม” จานวน 1,070,000 บาท หน่วยงาน กองสาธารณสุข
(เอกสารที่ 3 )
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3 ) พ.ศ. 2543
หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่ อสร้าง ที่ท าให้ลัก ษณะ ปริม าณ คุณ ภาพเปลี่ย น หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็ น
รายการใหม่ ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
-ขอเชิญผูบ้ ริหารท้องถิ่น ชีแ้ จง

มติที่ประชุม

............................................................................................................................
5.4 ญัตติ เพื่อพิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ “โครงการ
ก่อสร้างโรงจอดรถหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา หมู่ท่ี 6” จานวน
171,000 บาท หน่วยงาน กองการศึกษา (เอกสารที่ 4 )
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3 ) พ.ศ. 2543
หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดนิ และ
สิ่งก่ อสร้าง ที่ท าให้ลัก ษณะ ปริ ม าณ คุณ ภาพเปลี่ย น หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็ น
รายการใหม่ ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
-ขอเชิญผูบ้ ริหารท้องถิ่น ชีแ้ จง

มติที่ประชุม

............................................................................................................................
5.5 ญัตติ เพื่อพิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ “เครื่องตัดหญ้า
แบบข้อแข็ง” จานวน 9,500 บาท หน่วยงาน กองการศึกษา (เอกสารที่
4 )
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3 ) พ.ศ. 2543
หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่ อสร้าง ที่ท าให้ลัก ษณะ ปริม าณ คุณ ภาพเปลี่ย น หรือโอนไปตั้งจ่ ายเป็ น
รายการใหม่ ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
-ขอเชิญผูบ้ ริหารท้องถิ่น ชีแ้ จง

มติที่ประชุม

............................................................................................................................
5.6 ญัตติ เพื่อพิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ “เครื่องตัดหญ้า
แบบข้ออ่อน” จานวน 11,000 บาท หน่วยงาน กองการศึกษา (เอกสารที่
4 )

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3 ) พ.ศ. 2543
หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่ อสร้าง ที่ท าให้ลัก ษณะ ปริม าณ คุณ ภาพเปลี่ย น หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็ น
รายการใหม่ ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
-ขอเชิญผูบ้ ริหารท้องถิ่น ชีแ้ จง
มติที่ประชุม

............................................................................................................................
5.7 ญัตติ เพื่อพิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ “โครงการอบรม
สัมมนาการจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานของ อปท.” จานวน 33,000 บาท หน่วยงาน กองการศึกษา
(เอกสารที่ 5 )
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3 ) พ.ศ. 2543
หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่ อสร้าง ที่ ท าให้ลัก ษณะ ปริม าณ คุณ ภาพเปลี่ย น หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็ น
รายการใหม่ ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
-ขอเชิญผูบ้ ริหารท้องถิ่น ชีแ้ จง

มติที่ประชุม

............................................................................................................................
5.8 ญัตติ เพื่อพิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ “โครงการอบรม
สัมมนาการจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาปฐมวัย
ของ อปท.” จานวน 22,000 บาท หน่วยงาน กองการศึกษา (เอกสารที่
5 )
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3 ) พ.ศ. 2543
หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิ นและ
สิ่งก่ อสร้าง ที่ท าให้ลัก ษณะ ปริม าณ คุณ ภาพเปลี่ย น หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็ น
รายการใหม่ ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
-ขอเชิญผูบ้ ริหารท้องถิ่น ชีแ้ จง
มติที่ประชุม

............................................................................................................................
5.9 ญัตติ เพื่อพิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 จานวน 390,000 บาท หน่วยงาน กองช่าง
(เอกสารที่ 6 )
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3 ) พ.ศ. 2543
หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่ อสร้าง ที่ท าให้ลัก ษณะ ปริม าณ คุณ ภาพเปลี่ย น หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็ น
รายการใหม่ ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
-ขอเชิญผูบ้ ริหารท้องถิ่น ชีแ้ จง

มติที่ประชุม

............................................................................................................................
5.10 ญัตติ เพื่อพิจารณาขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณ
รายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จานวน 2 โครงการ
หน่วยงาน กองช่าง
1. โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมคู
ระบายน้า ซอยรวมญาติธารน้าผึ้ง หมู่ท่ี 13
ข้อความจากเดิม “ ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ยาว 113.00
เมตร
หนา 0.05 เมตร หรือพืน้ ที่ไม่นอ้ ยกว่า 452.00 ตารางเมตร บ่อพัก จานวน
15 ลูก”
แก้ไขเป็นข้อความ “ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100.00
เมตร
หนา 0.05 เมตร หรือพืน้ ที่ไม่นอ้ ยกว่า 396.00 ตารางเมตร บ่อพัก จานวน
16 ลูก”
2. โครงการก่อสร้างคูระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเบิกฟ้า
หมู่ท่ี 12

ข้อความจากเดิม “(1) ขนาดยาว 735.00 เมตร ขนาดท่อระบายน้า
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร พร้อมขนาดบ่อพักกว้าง 0.75x1.00x1.20
เมตร จานวน 49 บ่อพัก”
(2) งานคืนสภาพหลังท่อเป็น คสล.
แก้ไขเป็นข้อความ “(1) ขนาดยาว 692.00 เมตร ขนาดท่อระบายน้า
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร พร้อมขนาดบ่อพักกว้าง 0.75x1.00x0.80
เมตร จานวน 48 บ่อพัก”
(2) งานคืนสภาพหลังท่อเป็นหินคลุก
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3 ) พ.ศ. 2543
หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาขีแ้ จงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่า
ครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้างที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ
เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
-ขอเชิญผูบ้ ริหารท้องถิ่น ชีแ้ จง
มติที่ประชุม

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

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่อง อื่น ๆ
............................................................................................................................

มติที่ประชุม

............................................................................................................................
**************************

รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานที่ได้กระทาล่วงมาแล้ว ในปีงบประมาณ 2562
เรียน ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 มาตรา
48 ทศ วรรค 5 ให้นายกเทศมนตรี จัดทารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อ
สภาเทศบาลเป็นประจาทุกปี วรรค 6 คาแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรี และรายงานแสดงผลการ
ปฏิบัติงานให้ประกาศไว้โดยเปิดเผยที่สานักงานเทศบาลด้วย

กระผม นายเกษมสันต์ สาแม นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก ขอรายงานแสดงผลการ
ปฏิ บั ติ งานที่ ได้ ก ระท าล่ วงมาแล้ ว ในปี งบประมาณ 2562 ของ เทศบาลเมื อ งสะเตงนอก มี
โครงการต่าง ๆ ที่เทศบาลฯ ดาเนินการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 รวมทั้งหมด 107 โครงการ/รายการ รวมงบประมาณ เป็นจานวนเงิน 69,379,754

บาท ดาเนิ น การได้ จ านวน 80 โครงการ/รายการ มี ก ารเบิ กจ่ ายงบประมาณ จ านวนเงิน
42,409,054 บาท จาแนกแต่ละยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้
ยุทธศาสตร์

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

การเบิกจ่าย
งบประมาณ (บาท)

หมายเหตุ

(โครงการ)

(โครงการ)

1. ยุ ท ธศาสตร์ ด้ า นการพั ฒ นาด้ า น
โครงสร้างพื้นฐาน

28

3

2. ยุทธศาสตร์ดา้ นเศรษฐกิจและการ
แก้ไขปัญหาความยากจน

10

10

26,533,952.00

-

3. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

5

5

3,621,866.00

-

4. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาและกีฬา

17

17

7,065,996.00

-

5. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความ
สงบเรียบร้อย

1

1

17,370.00

-

6. ยุทธศาสตร์ด้านสังคม ศาสนา
วัฒนธรรม และประเพณี

7

7

1,000,557.00

-

7. ยุทธศาสตร์ดา้ นการบริหารจัดการ

39

39

1,598,208.00

-

รวม

107

80

42,409,054.00

2,571,105.00 กันเงินไว้ 25 คก.
26,970,700.-

26,970,700.-

- ในจานวนโครงการที่ดาเนินการ ทั้งหมด 107 โครงการ/รายการ ได้มีการกันเงินงบประมาณ
รายจ่ายฯ เพื่อดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3
(ครั้งที่ 2) ประจาปี 2562 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 ไว้จานวน 25 โครงการ/รายการ เป็นเงิน
จานวน 26,970,700.- บาท ***โครงการที่ได้ กันเงินงบประมาณ เพื่อดาเนินการปีงบประมาณ
2563 ทั้งหมด อยู่ในยุทธศาสตร์ ด้านที่ 1 ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒ นาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
25 โครงการ = 26,970,700.ที่
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
1 โครงการก่อสร้างคูระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก
725,000.ซอยตือเบาะ 3 หมู่ที่ 10
2 โครงการก่อสร้างคูระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก
759,000.ซอยนิบงบารู 10 หมู่ที่ 7
3 โครงการก่อสร้างคูระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก
544,000.-

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ซอยนิบงบารู 11 หมูท่ ี่ 7
โครงการก่อสร้างคูระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยประดิษฐ์บารุง หมูท่ ี่ 10
โครงการก่อสร้างคูระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยปะจูงรง หมูท่ ี่ 1 ,12
โครงการก่อสร้างคูระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยยิโภชนา หมูท่ ี่ 11
โครงการก่อสร้างคูระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก
ถนนวัดเห้งเจีย สายเนินงาม หมูท่ ี่ 9
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยนาเดีย หมูท่ ี่ 5
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยเบอร์เส้ง 4 หมูท่ ี่ 1
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยเบอร์เส้ง 9 หมู่ที่ 1
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยมัสยิดตักวา หมูท่ ี่ 4
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยอัลนูร์ 5 หมูท่ ี่ 3
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ถนนสายเบอร์เส้ง -กาปงดาระบุดี หมู่ที่ 1

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ต่อ)
ที่
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
14 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ถนนหน้าหอพักชาย รร.อิสลามประสานวิทย์ หมูท่ ี่ 5
15 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ถนนหลักห้า 1 หมูท่ ี่ 2
16 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต
พร้อมคูระบายน้า ซอยมัสยิด หมูท่ ี่ 12
17 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต
ซอยกูแบกูเล็ง หมูท่ ี่ 8
18 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต
ซอยหลังบ้านผู้ใหญ่ หมูท่ ี่ 4
19 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

751,000.6,320,000.1,357,000.3,000,000.139,200.268,700.471,500.700,700.492,600.727,100.-

งบประมาณ
388,800.248,100.1,424,000.614,000.522,000.294,000.-

20
21
22
23
24

ซอยมิตรสัมพันธ์ หมูท่ ี่ 6
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต
ซอยแลแง หมูท่ ี่ 8
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต
ซอยผ่องอาไพ หมูท่ ี่ 9
โครงการติดตั้งไฟจราจรสี่แยกอนามัย
หมูท่ ี่ 6
โครงการบุกเบิกถนนหินคลุก
ถนนหลักห้า 2 หมูท่ ี่ 2
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ซอยปะจูงรง หมูท่ ี่ 1
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ซอยหลังมัสยิด หมู่ที่ 4
รวมเงินทั้งสิ้น

581,000.1,429,000.1,300,000.966,000.2,455,000.493,000.26,970,700.-

