รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ (ครั้งที่ ๑)
วัน อังคาร ที่ ๘ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
______________________
รายชื่อผู้มาประชุม
๑. นายอับดุลอาซิซ
หะยีปิยวงศ์
๒. นายมะยูโซ๊ะ
โต๊ะแว
๓. นายอับดุลนาเซร์
ฮะ
๔. นายบากอรี
บาเก็ง
๕. นายสุกรี
เจ๊ะเงาะ
๖. นายกราซี
แวนะลัย
๗. นายดอเลาะ
สะหัดอีตา
๘. นางอุมาพร
ใจแผ้ว
๙. จ่าสิบเอก วรดร
รอดทุกข์
๑๐. นายบัญชา
ศิริ
๑๑. นายสมชัย
หิตานุกูล
๑๒. นายปฐม
ปันสรณะ
๑๓. นายอิทธินันท์
สาเฮาะ
๑๔. นายอับดุลเลาะ
กาซอ
๑๕. นายศราวุธ อับดุลกอเดร์ ยานยา
๑๖. นายเพาซี
มะเด็ง
๑๗. นายสมหมาย
ลูกอินทร์

ประธานสภาเทศบาล
รองประธานสภาเทศบาล
สมาชิกสภาฯ เขตที่ ๑
สมาชิกสภาฯ เขตที่ ๑
สมาชิกสภาฯ เขตที่ ๑
สมาชิกสภาฯ เขตที่ ๑
สมาชิกสภาฯ เขตที่ ๒
สมาชิกสภาฯ เขตที่ ๒
สมาชิกสภาฯ เขตที่ ๒
สมาชิกสภาฯ เขตที่ ๒
สมาชิกสภาฯ เขตที่ ๒
สมาชิกสภาฯ เขตที่ ๒
สมาชิกสภาฯ เขตที่ ๓
สมาชิกสภาฯ เขตที่ ๓
สมาชิกสภาฯ เขตที่ ๓
สมาชิกสภาฯ เขตที่ ๓
เลขานุการสภา

รายชื่อผู้ไม่มาประชุม
๑๘. นายอดุลย์ แวโวะ สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๓
รายชื่อผู้มาประชุม
๑๙. นายเกษมสันต์
๒๐. นายเสรี
๒๑. นายสมภพ
๒๒. นายอับดุลอายิ
๒๓. นายมะสดี

สาแม
เรืองกาญจน์
มีเดช
สามะ
หะยียะปาร์

นายกเทศมนตรีฯ
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรีฯ
รองนายกเทศมนตรีฯ
เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ

-๒–

๒๔.
๒๕.
๒๖.
๒๗.
๒๘.
๒๙.
๓๐.
๓๑.

นายกิตติ
นายเกรียงศักดิ์
นายอาฮาหมัด
นางนริศรา
นายกาแมน
นางสาวสิริรัตน์
นายอันวารี
นางสาวชุติกาญจน์

เรืองเริงกุลฤทธิ์
อินทรสกุล
ดือราแม
สาและ
อาดหมาด
โชติสวัสดิ์
แวหะยี
รัตนโชติ

ปลัดเทศบาล
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
ผู้อานวยการกองคลัง
ผู้อานวยการกองช่าง
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
พนักงานจ้างทั่วไป

นายสมหมาย ลูกอินทร์
บัดนี้ถึงเวลาประชุมสภาเทศบาล มีท่านสมาชิกสภามาประชุม
เลขานุการสภา ๑๕ ท่าน ไม่มาประชุม ๑ ท่านถือว่าครบองค์ประชุม ขอเชิญท่าน
ประธานสภา
ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ เรียนนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร เลขานุการนายกเทศมนตรี
ประธานสภา สมาชิกสภาผู้มีเกียรติทุกท่าน
พนักงานเทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่าน ผมขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ (ครั้งที่ ๑) ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๗
วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๗
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ ๑.๑ ประชาสัมพันธ์ เรื่องโครงการจัดงานวันเทศบาลสัมพันธ์ ซึ่งมี
ประธานสภา การจัดการแข่งขันกีฬา
ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๓ เมษายน ๒๕๕๗
ณ สนามกีฬากลางเทศบาลเมืองเบตง สมาชิกสภาท่านใดที่จะเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาแจ้งชื่อได้ที่งานกิจการสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
๑.๒ ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเกียรติในพิธีปิดกีฬาต้านยาเสพติด
สะเตงนอกคัพ ตามกาหนดการที่กองศึกษาได้แจ้งไปแล้ว
๑.๓ ขอเชิญพนักงานเทศบาลตาแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบาย
และแผน ได้ย้ายมาใหม่ขอเชิญแนะนาตัวครับ

-๓-

นางสาวสิริรัตน์ โชติสวัสดิ์ กราบสวัสดีท่านประธานสภา ท่านนายกเทศมนตรี
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ท่านรองนายกเทศมนตรี ท่านรองปลัดเทศบาล ท่านหัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
และทุก ๆ ท่าน ดิฉันนางสาวสิริรัตน์ โชติสวัสดิ์ ตาแหน่งเจ้าหน้าที่
วิเคระห์นโยบายและแผน ย้ายมาจากองค์การบริหารส่วนตาบล
รือเสาะออก เดิมดารงตาแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และรักษาการ
ผู้อานวยการกองคลัง ขอถือโอกาสขอบคุณท่านนายกเทศมนตรี
ท่านรองเสรี เรืองกาญจน์ ท่านอับดุลอายิ สามะ ท่านรองสมภพ มีเดช
และทุกท่านที่เกี่ยวข้องที่ให้โอกาสดิฉันที่ได้มาทางานที่นี่ ขอบคุณค่ะ
ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ (ครั้งที่ ๒) เมื่อวันที่ ๒๗
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาท่านใดมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความ
ประธานสภา ขอเรียนเชิญครับ
นายเกษมสันต์ สาแม เรียนท่านประธานสภา นาเรียนแก้ไข หน้าที่ ๖ นายเกษมสันต์
นายกเทศมนตรี สาแม จากตาแหน่ง ประธานสภา แก้ไขเป็น ตาแหน่ง นายกเทศมนตรี
และให้ตัดข้อความวรรคแรก คาว่า และ ออก ขอบคุณครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาท่านใดมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเชิญครับ ถ้าไม่มี
ประธานสภา เชิญเลขานุการสภาดาเนินการต่อไป
นายสมหมาย ลูกอินทร์ ต่อไปให้ที่ประชุมลงมติ ท่านใดรับรองรายงานการประชุมสภา
เลขานุการสภา เทศบาลเมืองสะเตงนอก ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ (ครั้งที่ ๒)
เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ โปรดยกมือขึ้นครับ
ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ ๑๕ เสียง
ไม่มาประชุม ๑ เสียง
งดออกเสียง ๑ เสียง

-๔-

ระเบียบวาระที่ ๓ ญัตตินายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก จานวน ๒ ญัตติ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ ญัตติที่ ๑ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
ประธานสภา พ.ศ. ๒๕๕๗ โอนเพิ่มในหมวดครุภัณฑ์ ประเภท ค่าบารุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ที่มีวงเงินเกิน ๕,๐๐๐ บาท) ของหน่วยงาน
กองช่าง
ญัตติที่ ๒ เรื่องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ หน่วยงานกองช่าง
หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภท ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
รายการ ก่อสร้างคูระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมปรับปรุงถนนแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยตือเบาะ ๒ เจ๊ะซู หมู่ที่ ๑๐ ตาบลสะเตงนอก
รายการ ก่อสร้างท่อระบายน้าพร้อมบ่อพัก ถนนอัลนูร์ หมู่ที่ ๓
ตาบลสะเตงนอก
รายการ ก่อสร้างท่อระบายน้าพร้อมต่อเติมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ซอยประดิษฐ์บารุง หมู่ที่ ๑๐ ตาบลสะเตงนอก
รายการ โครงการจัดหาที่ดินเพื่อรองรับการก่อสร้างสนามกีฬา หมู่ที่ ๖
ตาบลสะเตงนอก
เรียนเชิญฝ่ายบริหารชี้แจง ญัตติที่ ๑ และญัตติที่ ๒ เรียนเชิญครับ
นายเกษมสันต์ สาแม ท่านประธานสภา รองประธานสภา รองนายกเทศมนตรี
นายกเทศมนตรี สมาชิกสภา ผู้อานวยการกองทุกกอง ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผม
นายเกษมสันต์ สาแม นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก
ในระเบียบวาระที่ ๓ ญัตติที่ ๑ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ โอนเพิ่มในหมวดครุภัณฑ์
ประเภท ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
(ที่มีวงเงินเกิน ๕,๐๐๐ บาท) ของหน่วยงานกองช่าง
โอนเพิ่ม
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน
สิ่งก่อสร้าง (ที่มีวงเงินเกินกว่า ๕,๐๐๐ บาท)
งบประมาณอนุมัติ ๔๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

-๕-

นายเกษมสันต์ สาแม งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๓๒๗,๔๖๐ บาท
นายกเทศมนตรี โอนเพิ่มครั้งนี้ ๔๐๐,๐๐๐ บาท
งบประมาณในญัตติที่ ๒
ยอดงบประมาณหลังโอน ๘๐๐,๐๐๐ บาท
โอนลด จากหน่วยงานกองช่าง
งบดาเนินการ หมวดเงินเดือน ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
โอนลดครั้งนี้ ๔๐๐,๐๐๐ บาท

เพื่อไปเพิ่มเงิน

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาท่านใดมีการอภิปรายในญัตติที่ ๑ เชิญครับ
ประธานสภา
นายอับดุลนาเซร์ ฮะ เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม
สมาชิกสภา เขตที่ ๑
นายอับดุลนาเซร์ ฮะ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก เขตที่ ๑
เมื่อสักครู่ท่านนายกเทศมนตรีก็ได้ชี้แจงในญัตติที่ ๑
เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๗ โอนเพิ่มในหมวดครุภัณฑ์ ประเภท ค่าบารุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ที่มีวงเงินเกิน ๕,๐๐๐ บาท) ของหน่วยงาน
กองช่าง
ท่านประธานครับ ถ้าสามารถทาได้ผมขอเสนอยกญัตติที่ ๒
เรื่องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจ้งงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ หน่วยงานกองช่าง หมวด ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค รายการ โครงการจัดหา
ที่ดินเพื่อรองรับการก่อสร้างสนามกีฬา หมู่ที่ ๖ ตาบลสะเตงนอก
มาพิจารณาก่อนได้หรือไม่ ขอบคุณครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาท่านใดมีการอภิปรายเชิญครับ
ประธานสภา
นางอุมาพร ใจแผ้ว กราบเรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
สมาชิกสภา เขตที่ ๒ ขอให้ผู้บริหารชี้แจงใหม่ได้หรือไม่ ว่าจานวนเงินที่จะโอนเพิ่มสี่แสนบาทจะ
ไปเพิ่มในญัตติที่ ๒ โครงการใดบ้าง ดิฉันไม่เข้าใจว่างบประมาณสี่แสนบาท
ที่จะต้องเพิ่มในญัตติที่ ๒ ต้องชี้แจงด้วยว่างบประมาณไม่เพียงพอโครงการ
ใดบ้าง แต่ละโครงการมีงบประมาณอยู่แล้ว ท่านช่วยอธิบายด้วยว่า
โครงการใดที่ต้องใช้งบประมาณเท่าไร เมื่อรวมกันแล้วจะได้ยอดสี่แสนบาท
นามาดาเนินการอะไรบ้าง ขอให้อธิบายรายละเอียดให้เข้าใจมากกว่านี้
ขอบคุณมากค่ะท่านประธานสภา

-๖-

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ ขอเชิญท่านเลขานุการสภาครับ
ประธานสภา
นายสมหมาย ลูกอินทร์ สาหรับระเบียบวาระที่ ๓ นี้ ที่ท่านนายกเทศมนตรีได้เสนอญัตติ
เลขานุการสภา ๒ ญัตติ
ญัตติที่ ๑ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ โอนเพิ่มในหมวดครุภัณฑ์ ประเภท ค่า
บารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ที่มีวงเงินเกิน ๕,๐๐๐ บาท)
ของหน่วยงานกองช่าง โอนเพิ่ม ๔๐๐๐,๐๐๐ บาท
ญัตติที่ ๒ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ของหน่วยงานกองช่าง
คือคนละส่วนกันครับ ตามที่สมาชิกสภานาเรียนมาให้พิจารณา
ในญัตติที่ ๒ ก่อนได้หรือไม่ ก็อยู่ที่ประชุมครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ เชิญครับสมาชิกสภา เขตที่ ๒
ประธานสภา
นางอุมาพร ใจแผ้ว กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
สมาชิกสภา เขตที่ ๒ ดิฉันนางอุมาพร ใจแผ้ว สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก เขตที่ ๒
ดิฉันได้ฟังท่านนายกเทศมนตรีได้
นาเรียนมาเมื่อสักครู่ ว่างบประมาณ
สี่แสนบาทนี้ นามาปรับลดใช้ในญัตติที่ ๒ ทาให้สับสนไปเล็กน้อย
จึงได้สอบถามรายละเอียด แต่ถ้าเป็นไปตามท่านเลขานุการสภาได้นาเรียน
มาให้แยกเป็นคนละส่วน เพราะฉะนั้นขอให้ท่านนายกเทศมนตรี
นาเรียนชี้แจงใหม่ ขอบคุณค่ะ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ เชิญท่านนายกเทศมนตรีนาเรียนชี้แจงครับ
ประธานสภา
นายเกษมสันต์ สาแม ต้องขออภัยทุกท่านด้วยครับ
รู้สึกว่ารูปแบบใหม่จึงทาให้สับสน
นายกเทศมนตรี ญัตติที่ ๑ เรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
โอนเพิ่ม งบลงทุน หมวด ค่าครุภัณฑ์ ประเภท ค่าบารุงรักษา
และปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ที่มีวงเงินเกินกว่า ๕,๐๐๐ บาท)

-๗นายเกษมสันต์ สาแม งบประมาณอนุมัติ ๔๐๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน
นายกเทศมนตรี ๓๒๗,๔๖๐ บาท โอนเพิ่มครั้งนี้ ๔๐๐,๐๐๐ บาท ยอดเงินงบประมาณ
หลังโอน ๘๐๐,๐๐๐ บาท
โอนลด จากงบดาเนินการ หมวด เงินเดือน ประเภท ค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง งบประมาณอนุมัติ ๓,๒๐๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ
ก่อนโอน ๑,๙๔๗,๓๘๐ บาท โอนลดครั้งนี้ ๔๐๐,๐๐๐ บาท ยอดเงิน
งบประมาณหลังโอน ๒,๓๕๐,๐๐๐ บาm
ขอบคุณครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ เชิญท่านรองเสรีครับ
ประธานสภา
นายเสรี เรืองกาญจน์ ขออนุญาตท่านประธานสภา ท่านนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร
รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาลที่เคารพรักทุกท่าน
ผมขอทาความเข้าใจใหม่ ในระเบียบวาระที่ ๓ ญัตติที่ ๑
เรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๗ โอนเพิ่มในหมวดครุภัณฑ์ หน่วยงานกองช่างงบประมาณ
คงเหลือก่อนโอน ๓๒๗,๔๖๐ บาท ประเด็นตอนนี้ คือหากสภาอนุมัติ
ขอเพิ่มในประเภท ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ที่มี
วงเงินเกินกว่า ๕,๐๐๐ บาท) โอนเพิ่มครั้งนี้ ๔๐๐,๐๐๐ บาท
ฉะนั้น งบประมาณหลังโอนถ้าสภาผ่านอนุมัติให้โอน ๔๐๐,๐๐๐
บาท จะเป็นเงิน ๗๒๗,๔๖๐ บาท คือเอกสารเจ้าหน้าที่ได้พิมพ์ผิด ขอให้
รอบคอบด้วยครับ โดยการโอนลด จากหมวดเงินเดือน ประเภท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ของหน่วยงานกองช่าง งบประมาณอนุมัติ
๓,๒๐๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๑,๙๔๗,๓๘๐ บาท
ผมรู้สึกว่าเอกสารไม่ถูกต้องครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ เชิญท่านรองสมภพครับ
ประธานสภา
นายสมภพ มีเดช ขออนุญาตท่านประธานสภา สวัสดีท่านคณะผู้บริหาร
รองนายกเทศมนตรี ท่านสมาชิกสภา ข้าราชการผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
ขออนุญาตชี้แจ้ง
อย่างนี้ คือความวุ่นวายของตัวเลขที่เกิดขึ้นจริง ๆ แล้วเจ้าหน้าที่ได้ทามา
ทุกครั้งทุกท่านที่อยู่ ณ ที่นี้ว่าและ เข้าใจหมดเช่นการประชุมทุกครั
ๆ ้งที่ผ่านมา
แต่ครั้งนี้ปลัดเทศบาลได้เปลี่ยนแปลงคาชี้แจงรายละเอียดนี้มาใหม่ จึงเกิดความสับสน

-๘-

นายสมภพ มีเดช หลายท่านอ่านแล้วไม่เข้าใจ ผมก็นั่งทาความเข้าใจอยู่พักใหญ่ คืออย่างนี้
รองนายกเทศมนตรี ขอชี้แจงว่าที่เปลี่ยนแปลงไปนี้งบประมาณที่อนุมัติในเทศบัญญัติ ใน
หน้าที่ ๒
อนุมัติไว้ ๓,๒๐๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๑,๙๔๗,๓๘๐
บาท ช่องที่โอนหากว่าโอนลด ๔๐๐,๐๐๐ บาท นางบประมาณ
๓,๒๐๐,๐๐๐ บาทลบกับ ๔๐๐,๐๐๐ บาท เท่ากับ ๒,๘๐๐,๐๐๐ บาท
อย่างนี้ถูกต้อง แต่ที่มาทาช่องที่ ๒ จากงบประมาณที่ใช้ไปแล้วเหลืออยู่ ณ
ปัจจุบัน ๑,๙๔๗,๓๘๐ บาท เมื่อโอนลดไป ๔๐๐,๐๐๐ บาท ช่องที่ ๔
จะต้องเหลือ ๑,๕๔๗,๓๘๐ บาท แต่ท่านปลัดเทศบาลให้เอาตัวเลขหลังโอน
ลบด้วยตัวเลขที่อนุมัติไว้ งบประมาณจึงคงเหลือ ๒,๓๕๐,๐๐๐ บาท หาก
ว่าอยากทราบตัวเลขจริง ๆ ขณะนี้ว่าเงินหลังจากโอนแล้วคงเหลืออยู่เท่าไร
จะต้องนาช่องที่ ๒ ลบด้วย ช่องที่ ๓ คือนา ๑,๙๔๗,๓๘๐ บาท ลบด้วย
๔๐๐,๐๐๐ บาท จะเหลือยู่ ๑,๕๔๗,๓๘๐ บาท ซึ่งเป็นความ
คลาดเคลื่อนที่ท่านปลัดเทศบาลได้เปลี่ยนแปลงไปจากที่เราได้ทาไว้
ครั้งที่แล้ว จึงทาให้เกิดความสับสน มีท่านใดสงสัยสอบถามได้ครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ เชิญสมาชิกสภา เขตที่ ๑ ครับ
ประธานสภา
นายอับดุลนาเซร์ ฮะ เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร เพื่อนสมาชิกสภาและ
สมาชิกสภา เขตที่ ๑ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายอับดุลนาเซร์ ฮะ สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองสะเตงนอก เขตที่ ๑ ผมดูและฟังแล้วก็ยังไม่เข้าใจเหมือนเดิม
ผมยังยืนยันญัตติที่ ๒ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๗ นารายการ โครงการจัดหาที่ดินเพื่อรองรับ
การก่อสร้างสนามกีฬา หมู่ที่ ๖ ตาบลสะเตงนอก มาพิจารณาก่อน
ขอผู้รับรองด้วยครับ
ผู้รับรอง ๗ เสียง
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่นเชิญครับ ถ้าไม่มีเชิญ
ประธานสภา เลขานุการสภาดาเนินการต่อไปเชิญครับ
นายสมหมาย ลูกอินทร์ ท่านสมาชิกสภาได้เสนอเมื่อสักครู่ได้มีผู้รับรองถูกต้องให้เลื่อน
เลขานุการสภา ญัตติที่ ๒ มาพิจารณาก่อนใน
ระเบียบวาระที่ ๓ ให้ที่ประชุมลงมติ
อีกครั้งหนึ่งว่า จะให้เลื่อนหรือไม่ให้เลื่อน
ท่านใดเห็นชอบให้เลื่อนการพิจารณาญัตติที่ ๒ มาพิจารณาลาดับที่
๑ ในระเบียบวาระที่ ๓ โปรดยกมือขึ้นครับ

-๙-

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ ๑๑ เสียง
ไม่มาประชุม ๑ เสียง
งดออกเสียง ๕ เสียง
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ ญัตติที่ ๒ เรื่องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประธานสภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ กองช่าง
รายการ โครงการจัดหาที่ดินเพื่อรองรับการก่อสร้างสนามกีฬา หมู่ที่ ๖
ตาบลสะเตงนอก เชิญฝ่ายบริหารชี้แจงครับ
นายเกษมสันต์ สาแม ท่านประธานสภา ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายเกษมสันต์
นายกเทศมนตรี สาแม นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก รายการ โครงการจัดหาที่ดินเพื่อ
รองรับการก่อสร้างสนามกีฬา หมู่ที่ ๖ ตาบลสะเตงนอก
งบประมาณอนุมัติ ๙,๙๑๙,๐๐๐ บาท
ข้อความเดิม เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาที่ดินสาหรับ
ก่อสร้างสนามกีฬา หมู่ที่ ๖ ตาบลสะเตงนอก และหมู่ที่ ๘ ตาบลบุดี
อาเภอเมือง จังหวัดยะลา ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒
(พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙)
ข้อความใหม่ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาที่ดินสาหรับ
ก่อสร้างสนามกีฬา จานวนพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๐ ไร่ หมู่ที่ ๖
ตาบลสะเตงนอก และหมู่ที่ ๘ ตาบลบุดี อาเภอเมือง จังหวัดยะลา
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙)
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาท่านใดมีการอภิปรายเชิญครับ ถ้าไม่มีเชิญเลขานุการ
ประธานสภา สภาดาเนินการต่อไปครับ
นายสมหมาย ลูกอินทร์ ให้ที่ประชุมลงมติ สาหรับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจง
เลขานุการสภา งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๗ ของกองช่าง
รายการ โครงการจัดหาที่ดินเพื่อรองรับการ
ก่อสร้างสนามกีฬา หมู่ที่ ๖
ตาบลสะเตงนอก
ท่านใดอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงโครงการดังกล่าวโปรด
ยกมือขึ้นครับ
ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ ๑๑ เสียง
ไม่มาประชุม ๑ เสียง
งดออกเสียง ๕ เสียง

- ๑๐ -

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ ก่อนที่จะลงมติในญัตติที่ ๒ เรื่อง การขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจง
ประธานสภา งบประมาณประจาปีประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ รายการที่ ๑
– ๓ ผมขอพัก
การประชุมสิบนาที
------------------------- พักการประชุม ๑๐ นาที ----------------------------เริ่มประชุมต่อ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ ญัตติที่ ๒ เรื่องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจ้งงบประมาณรายจ่าย
ประธานสภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ หน่วยงานกองช่าง
หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภท ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
รายการ ก่อสร้างคูระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมปรับปรุงถนนแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยตือเบาะ ๒ เจ๊ะซู หมู่ที่ ๑๐ ตาบลสะเตงนอก
รายการ ก่อสร้างท่อระบายน้าพร้อมบ่อพัก ถนนอัลนูร์ หมู่ที่ ๓
ตาบลสะเตงนอก
รายการ ก่อสร้างท่อระบายน้าพร้อมต่อเติมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ซอยประดิษฐ์บารุง หมู่ที่ ๑๐ ตาบลสะเตงนอก
เรียนเชิญฝ่ายบริหารชี้แจงเชิญครับ
นายเกษมสันต์ สาแม ท่านประธานสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
นายกเทศมนตรี ญัตติที่ ๒ เรื่องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ หน่วยงานกองช่าง
หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
รายการ ก่อสร้างคูระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมปรับปรุงถนนแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยตือเบาะ ๒ เจ๊ะซู หมู่ที่ ๑๐ ตาบลสะเตงนอก
งบประมาณอนุมัติ ๙๘๙,๐๐๐ บาท
ข้อความเดิม เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างคูระบายน้า คสล. พร้อม
เสริมผิวถนนแดสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยตือเบาะ ๒ (เจ๊ะซู) หมู่ที่ ๑๐ ขนาด
คูระบายน้า คสล. กว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๒๑๓.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย
๐.๕๐ เมตร เสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร
ยาว ๒๗๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๓ เมตร ยาว ๒๗๗.๐๐ เมตร
หนา ๐.๐๓ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๑๐๘.๐๐ ตารางเมตร

- ๑๑ นายเกษมสันต์ สาแม ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ)
นายกเทศมนตรี ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๗
– ๒๕๕๙) หน้า ๔๘ ข้อที่ ๔.๕๓
ข้อความใหม่ เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างคูระบายน้า คสล. พร้อม
เสริมผิวถนนแดสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยตือเบาะ ๒ (เจ๊ะซู) หมู่ที่ ๑๐
ขนาดคูระบายน้า คสล. กว้าง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๒๑๓.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย
๐.๕๐ เมตร และซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พื้นที่ไม่น้อยกว่า
๘๕๘.๗๐ ตารางเมตร หนา ๐.๐๓ เมตรตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙) หน้า ๔๘ ข้อที่ ๔.๕๓
รายการ ก่อสร้างท่อระบายน้าพร้อมบ่อพัก ถนนอัลนูร์ หมู่ที่ ๓
ตาบลสะเตงนอก งบประมาณอนุมัติ ๖๗๙,๐๐๐ บาท
ข้อความเดิม เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้าพร้อมบ่อพัก
ถนนอัลนูร์ หมู่ที่ ๓ ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๒๕๐.๐๐ เมตร
ขนาดท่อระบายน้า ศก ๐.๕๐ เมตร พร้อมบ่อพักขนาด ๐.๗๕ x ๐.๗๕ x
๑.๐๐ เมตร จานวน ๒๕ ท่อ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ตามแบบแปลน
ของเทศบาลฯ) ปรากฏในแผนพัฒนาสมปี (พ.ศ. ๒๕๕๗
-๒๕๕๙)
หน้า ๔๑ ข้อที่ ๔.๑๕
ข้อความใหม่ เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้าพร้อมบ่อพัก
ถนนอัลนูร์ หมู่ที่ ๓ ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๑๘๙.๐๐ เมตร
ขนาดท่อระบายน้า ศก. ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพักขนาดกว้าง
๑.๐๐ x ๑.๒๐ x ๑.๐๐ เมตร จานวน ๑๘ บ่อพัก ซ่อมแซมถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๖๕.๓๓ ตารางเมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
(เป็นเงินจานวน ๗๒๐,๐๐๐ บาท) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ) ปรากฏในแผนพัฒนาสมปี
(พ.ศ. ๒๕๕๗ -๒๕๕๙) หน้า ๔๑ ข้อที่ ๔.๑๕
รายการ ก่อสร้างท่อระบายน้าพร้อมต่อเติมผิวแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ซอยประดิษฐ์บารุง หมู่ที่ ๑๐ งบประมาณอนุมัติ ๔๒๕,๐๐๐ บาท
ข้อความเดิม เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้าพร้อมบ่อพัก
และต่อเติมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยประดิษฐ์บารุง หมู่ที่ ๑๐
ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๖๐.๐๐ เมตร ขนาดท่อคอนกรีตอัดแรง ศก. ๐.๔๐
เมตร พร้อมบ่อพักขนาด ๐.๗๕ x ๐.๗๕ x ๑.๐๐ เมตร จานวน ๑๖ บ่อพัก
และต่อเติมแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง ๐.๗๕ เมตร ยาว ๑๖๐.๐๐ เมตร

- ๑๒ -

นายเกษมสันต์ สาแม หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒๐.๐๐ ตารางเมตร ตั้งจ่ายจาก
นายกเทศมนตรี เงินอุดหนุนทั่วไป (ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ)
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙) หน้า ๔๘ ข้อที่ ๔.๕๒
ข้อความใหม่ เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้าพร้อมบ่อพัก
และต่อเติมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยประดิษฐบารุง หมู่ที่ ๑๐
ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๑๑๐.๐๐ เมตร ขนาดท่อระบายน้า ศก. ๐.๖๐
เมตร ขนาดบ่อพักกว้าง ๑.๐๐ x ๑.๐๐ x ๑.๐๐ เมตร จานวน ๑๒ บ่อพัก
และต่อเติมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๑๑.๐๐ ตาราง
เมตร เป็นเงินจานวน ๓๘๔,๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙) หน้า ๔๘ ข้อที่ ๔.๕๒
ผมขอชี้แจงเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาท่านใดมีการอภิปรายเชิญครับ
ประธานสภา
นายอับดุลนาเซร์ ฮะ เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
สมาชิกสภา เขตที่ ๑ กระผมนายดับดุลนาเซร์ ฮะ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก เขตที่ ๑
ญัตติที่ ๒ เรื่องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ หน่วยงานกองช่าง
หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
รายการ ก่อสร้างคูระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมปรับปรุงถนน
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยตือเบาะ ๒ เจ๊ะซู หมู่ที่ ๑๐
ตาบลสะเตงนอก
รายการ ก่อสร้างท่อระบายน้าพร้อมบ่อพัก ถนนอัลนูร์ หมู่ที่ ๓
ตาบลสะเตงนอก
รายการ ก่อสร้างท่อระบายน้าพร้อมต่อเติมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ซอยประดิษฐ์บารุง หมู่ที่ ๑๐ ตาบลสะเตงนอก
จากข้อความเดิม เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้าพร้อมบ่อ
พักจากขนาด ๐.๔๐ เมตร ความยาวเท่าเดิม เปลี่ยนมาเป็นขนาด ๐๐
เมตร ผมตั้งข้อสังเกตว่า ก่อนที่จะบรรจุลงในร่างเทศบัญญัติ ในการ
ก่อสร้าง
คูระบายน้าท่อขนาด ๔๐ เมตรนั้น แสดงว่าตรงนี้ผมเข้าใจว่าท่านไม่ได้ไปสารวจ
พื้นที่เลย ท่านก็ทราบดีว่า ที่นี่เป็นเทศบาลเมืองสะเตงนอกว่าท่อใช้ขนาด ๐.๔๐ เมตร

- ๑๓ -

นายอับดุลนาเซร์ ฮะ ใช้ไม่ได้ แต่ถ้าท่านทาได้ท่านก็ดาเนินการไปแล้วไม่ต้องนาเข้าสภา
สมาชิกสภา เขตที่ ๑ แต่เมื่อท่านทาไม่ได้ก็ต้องนาเข้าสภาเพื่อให้สภาอนุมัติ ผมคิดว่าท่านสมควร
ไปสารวจดูอีกครั้ง ว่าขนาดท่อ ๐.๖๐ เมตร ยังใช้ได้อีกหรือไม่หรือว่าต้อง
ใช้ขนาด ๐.๘๐ เมตร ผมกลัวว่าวันนี้สภาอนุมัติไปแล้ว ประชุมครั้งต่อไป
ก็จะมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนาเข้าสภาให้เพิ่มเป็นขนาด ๐.๘๐ เมตรอีก
ดังนั้น ผมขอเสนอให้ทางกองช่างหรือผู้ที่รับผิดชอบ ให้ไปสารวจ
ดูให้ชัดเจนและให้นาเข้าสภาอีกครั้ง ขอบคุณครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาท่านใดมีการอภิปรายเชิญครับ ถ้าไม่มีเชิญฝ่าย
ประธานสภา บริหารนาเรียนชี้แจงเชิญครับ
นายเกษมสันต์ สาแม เดิมทางกองช่างได้ระบุท่อขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร ขนาดที่ระบุไม่
นายกเทศมนตรี สามารถรองรับน้าได้น้าไหลไม่ทัน ต้องเปลี่ยนเป็นขนาดกว้าง ๐.๖๐ เมตร
ทางผู้อานวยการกองช่างนั้นเพิ่งย้ายมาดารงตาแหน่งใหม่ และในส่วน
งบประมาณก็มีจากัด เป็นปกติทุก ๆ เรื่องที่ทาอยู่ตอนนี้ จึงต้องแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ขอบคุณครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ เชิญสมาชิกสภาเทศบาลเขตที่ ๒ ครับ
ประธานสภา
นางอุมาพร ใจแผ้ว กราบเรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
สมาชิกสภา เขตที่ ๒ ดิฉันนางอุมาพร ใจแผ้ว สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก เขตที่ ๒
ในกรณีรายการก่อสร้างท่อระบายน้าพร้อมบ่อพัก ถนนอัลนูร์
หมู่ที่ ๓ ตาบลสะเตงนอก ดิฉันต้องขอตัวก่อน เพราะไม่ใช่เจ้าของพื้นที่
จึงไม่สามารถว่าจะต้องใช้ท่อขนาดเท่าไร แต่ในกรณีของดิฉัน ในหมู่ที่ ๑๐
ซอยตือเบาะ ๒ และซอยประดิษฐ์บารุง เนื่องจากถนนมีความคับแคบและ
อีกอย่างท่อที่มีขนาด ๐.๘๐ เมตร เป็นท่อที่ใหญ่มากเกรงว่า
ถ้าท่านวางลงไปขนาดนั้น ต้องกินเนื้อที่เข้าไปอีกมาก ดิฉันมองว่าขนาด
๐.๖๐ เมตร ถือว่าพอสาหรับปริมาณพื้นที่ในซอยที่ดิฉันดูแลอยู่ตรงนั้น
เนื่องจากปริมาณบ้านเรือนประชาชนและปริมาณน้าฝนที่ไหลลงไปในซอย
นั้น ไม่ใช่ระยะยาวจนเกินไป ดิฉันขอกราบเรียนท่านประธานเพียงเท่านี้
ขอบคุณค่ะ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาท่านใดมีการอภิปรายโดยเฉพาะเขตที่ ๓ เชิญครับ
ประธานสภา

- ๑๔ นายเพาซี มะเด็ง เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านนายกเทศมนตรี ท่านรอง
สมาชิกสภา เขตที่ ๓ นายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ผมนายเพาซี มะเด็ง สมาชิก
สภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก เขตที่ ๓ ตามที่คณะผู้บริหารได้นาเรียนเสนอ
ท่อระบายน้า ถนนอัลนูร์ หมู่ที่ ๓ ขนาดท่อ ๐.๖๐ เมตร ผมว่าเหมาะสม
แล้ว ขอบคุณครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาท่านใดมีการอภิปรายเชิญครับ
ประธานสภา สภาดาเนินการต่อไปเชิญครับ

ถ้าไม่มีเชิญเลขานุการ

นายสมหมาย ลูกอินทร์ ต่อไปให้ที่ประชุมลงมติในญัตติที่ ๒ เรื่องขออนุมัติแก้ไข
เลขานุการสภา เปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
หน่วยงานกองช่าง หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้าง
สิ่งสาธารณูปโภค มีทั้งหมด ๓ รายการ จะให้ที่ประชุมลงมติทีละรายการ
รายการ ก่อสร้างคูระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมปรับปรุง
ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยตือเบาะ ๒ เจ๊ะซู หมู่ที่ ๑๐
ตาบลสะเตงนอก
ท่านใดอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ โครงการดังกล่าวโปรดยกมือขึ้นครับ
ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ ๑๐ เสียง
ไม่มาประชุม

๑ เสียง

งดออกเสียง ๖ เสียง
นายสมหมาย ลูกอินทร์ ต่อไปให้ที่ประชุมลงมติ รายการที่ ๒ รายการ
ก่อสร้าง
เลขานุการสภา ท่อระบายน้าพร้อมบ่อพัก ถนนอัลนูร์ หมู่ที่ ๓
ตาบลสะเตงนอก
ท่านใดอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ โครงการดังกล่าว
โปรดยกมือขึ้นครับ
ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ ๑๐ เสียง
ไม่มาประชุม

๑ เสียง

งดออกเสียง ๖ เสียง
นายสมหมาย ลูกอินทร์ รายการที่ ๓
ก่อสร้างท่อระบายน้าพร้อมต่อเติมผิวแอสฟัลท์ติก
เลขานุการสภา
คอนกรีต ซอยประดิษฐ์บารุง หมู่ที่ ๑๐ ตาบลสะเตงนอก
ท่านใดอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ โครงการดังกล่าว
โปรดยกมือขึ้นครับ

- ๑๕ ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ ๑๐ เสียง
ไม่มาประชุม

๑ เสียง

งดออกเสียง ๖ เสียง
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ ระเบียบวาระที่ ๓ ญัตติที่ ๑ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประธานสภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ โอนเพิ่มในหมวดครุภัณฑ์ ประเภท
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ที่มีวงเงินเกินกว่า
๕,๐๐๐ บาท ) หน่วยงานกองช่าง
เรียนเชิญผู้บริหารนาเรียนชี้แจงเชิญครับ
นายเกษมสันต์ สาแม ขออนุญาตให้ท่านรองสมภพนาเรียนชี้แจงในระเบียบวาระที่ ๓
นายกเทศมนตรี ญัตติที่ ๑ ครับ
นายสมภพ มีเดช ขอกราบสวัสดี ท่านนายกเทศมนตรี ท่านรองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี ท่านสมาชิกสภา ท่านข้าราชการผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
ในกรณีการโอนเงินงบประมาณ ในอันดับแรก การโอนเพิ่ม ๔๐๐,๐๐๐
บาท ประเภท ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ที่มีวงเงิน
เกินกว่า ๕,๐๐๐ บาท) ยอดงบประมาณอนุมัติในเทศบัญญัติ ๔๐๐,๐๐๐
บาท ยอดงบประมาณอนุมัติคงเหลือก่อนโอน ๓๒๗,๔๖๐ บาท ครั้งนี้ขอ
โอนเพิ่ม ๔๐๐,๐๐๐ บาท หลังจากโอนเงินจะได้งบประมาณที่อนุมัติ
๘๐๐,๐๐๐ บาท ครั้งแรก หากจะทราบว่างบประมาณปัจจุบันโอนแล้วมี
งบประมาณเท่าไร นาช่องงบประมาณก่อนโอนกับงบประมาณที่โอนครั้งนี้
๔๐๐,๐๐๐ บาท ลบกับ ๓๒๗,๔๖๐ บาท จะได้ ๗๒๗,๔๖๐ บาท
โอนลด จากหน่วยงานกองช่าง หมวดเงินเดือน ประเภท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง งบประมาณอนุมัติ ๓,๒๐๐,๐๐๐ บาท
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๑,๙๔๙,๓๘๐ บาท โอนลดครั้งนี้ ๔๐๐,๐๐๐
บาท ยอดเงินงบประมาณหลังโอน ๒,๓๕๐,๐๐๐ บาท
วิธีการคิดยอดเงินงบประมาณหลังโอนดังนี้
นางบประมาณอนุมัติ ๓,๒๐๐,๐๐๐ บาท ลบด้วย โอนครั้งที่ ๑
จานวนเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท ลบด้วย โอนครั้งที่ ๒ จานวนเงิน ๑๕๐,๐๐๐
บาท และลบโอนครั้งนี้ ๔๐๐,๐๐๐ บาท จะได้ยอดเงินงบประมาณจานวน
เงิน ๒,๓๕๐,๐๐๐ บาท ขอบคุณครับท่านประธานสภา
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาท่านใดมีการสอบถามเรียนเชิญครับ
ประธานสภา

- ๑๖ นายสุกรี เจ๊ะเงาะ ท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ผมนายสุกรี
สมาชิกสภา เขตที่ ๑ เจ๊ะเงาะ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก เขตที่ ๑ ผมได้ตั้งข้อสังเกต
ในการประชุมครั้งที่แล้ว ทีทางคณะผู้บริหารได้ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก เขต
เลือกตั้งที่ ๓ (แทนตาแหน่งที่ว่าง) ซึ่งการประชุมครั้งนั้น สภาได้อนุมัติ
งบประมาณเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน ด้วยความดื้อด้านของฝ่ายบริหารจะ
เอาให้ครบตามกาหนด ครั้งแรกที่ของบประมาณเก้าแสนกว่าบาท
ผมขอถามว่า ที่โอนเงินหนึ่งแสนเก้าหมื่นกว่าบาทนั้นเอามติมาจากที่ใด
ไม่ได้ถามสมาชิกสภาเลยครับ ผมขอสอบถามตรงนี้ก่อนขอบคุณครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาท่านใดมีการสอบถามเชิญครับ
ประธานสภา
นายบากอรี บาเก็ง เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ เพื่อนสมาชิกสภาและ
สมาชิกสภา เขตที่ ๑ คณะผู้บริหารผม
ยังสับสนกับตัวเลขอยู่ครับ ครั้งที่ แล้วสภาได้นาเรียนว่า
ถ้ากองใดทาโครงการขึ้นมา ให้ผู้อานวยการกองขึ้นมาชี้แจงใช่หรือไม่ครับ
ตัวเลขตรงนี้ดูแล้วไม่ทราบว่ากองใดคานวณ คานวณแล้วไม่ลงตัว แบบนี้
หรือครับที่จะให้สมาชิกสภาผ่าน ถ้าเกิดว่าสมาชิกสภาให้ผ่าน ผมดูแล้ว
น่าจะไม่มีความรู้ด้านการคานวณ ถ้าเขาสอบถามมาว่าสภาผ่านได้อย่างไร
จะตอบอย่างไรและส่วนที่เหลือหายไปไหน คนที่เขียนโครงการนี้ผมขอให้
ชี้แจงด้วยครับ ขอบคุณครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาท่านใดมีการสอบถามในระเบียบวาระที่ ๓ ญัตติที่ ๑
ประธานสภา
นายอับดุลนาเซร์ ฮะ เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้เข้าร่วม
สมาชิกสภา เขตที่ ๑ ประชุมทุกท่าน กระผมนายอับดุลนาเซร์ ฮะ สมาชิก
สภาเทศบาลเมือง
สะเตงนอก ในระเบียบวาระที่ ๓ ญัตตินายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอกมี
๒ ญัตติ ญัตติที่ ๒ ได้ผ่านไปแล้ว ในส่วนญัตติที่ ๑ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ โอนเพิ่มในหมวด
ครุภัณฑ์ ประเภท ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
(ที่มีวงเงินเกินกว่า ๕,๐๐๐ บาท ) หน่วยงานกองช่าง ในญัตตินี้ก็มีเพื่อน
สมาชิกสภาหลาย ๆ ท่านที่ได้อภิปราย ไม่ว่าตัวเลขไม่ตรงกับการชี้แจงมาใน
เอกสาร ผมว่าครั้งต่อไปผู้ที่รับผิดชอบเอกสารให้ตรวจสอบให้ดีก่อนเสนอ
เข้าสภา

- ๑๗ นายอับดุลนาเซร์ ฮะ ฉะนั้น ผมขอเสนอให้สภาเลื่อนในระเบียบวาระที่ ๓ ญัตติที่ ๑
สมาชิกสภา เขตที่ ๑ เรื่อง ขออนุมัติ
โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๗ โอนเพิ่มในหมวดครุภัณฑ์ ประเภท ค่าบารุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ที่มีวงเงินเกินกว่า ๕,๐๐๐ บาท) หน่วยงาน
กองช่างพิจารณาในการประชุมสมัยหน้าขอบคุณครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาท่านใดมีการสอบถามเชิญครับ
ประธานสภา เลขานุการสภาดาเนินการต่อไปครับ

ถ้าไม่มีเชิญ

นายสมหมาย ลูกอินทร์ ถ้าไม่มีท่านใดอภิปราย ให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระที่ ๓
เลขานุการสภา ญัตติที่ ๑ การ
โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๗ โอนเพิ่มในหมวดครุภัณฑ์ ประเภท ค่าบารุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ที่มีวงเงินเกินกว่า ๕,๐๐๐ บาท ) หน่วยงาน
กองช่าง
ท่านใดให้โอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๗ โอนเพิ่มในหมวดครุภัณฑ์ ประเภท ค่าบารุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ที่มีวงเงินเกินกว่า ๕,๐๐๐ บาท ) หน่วยงาน
กองช่าง โปรดยกมือขึ้นครับ
ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ ๔ เสียง
ไม่เห็นชอบ
๑๐ เสียง
ไม่มาประชุม
งดออกเสียง

๑ เสียง
๒ เสียง

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ เชิญคณะผู้บริหารชี้แจงของสมาชิกสภาสุกรีได้สอบถามเชิญครับ
ประธานสภา
นายเกษมสันต์ สาแม เรียนประธานสภา ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายเกษมสันต์
นายกเทศมนตรี สาแม นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก
ในเรื่องของสมาชิกสภาสุกรี
เจ๊ะเงาะ ได้นาเรียนมางบประมาณหนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทถ้วนนั้น ผมขอไม่
นาเรียนชี้แจง เพราะต้องเตรียมข้อมูลให้ละเอียด ต่อไปถ้าสมาชิกสภาจะ
สอบถาม ขอให้ทาเป็นกระทู้ ผมจะได้เตรียมชี้แจงได้ถูกต้องชัดเจน
ในส่วนงบประมาณที่โอนไปเมื่อสักครู่นี้ เรื่องโอนเงินงบประมาณเป็น
ของงบประมาณหน่วยงานกองช่าง ขอบคุณครับ

- ๑๘ -

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ เชิญครับท่านรองนายกเทศมนตรี
ประธานสภา
นายอับดุลอายิ สามะ เรียนประธานสภาที่เคารพ ท่านนายกเทศมนตรี สมาชิกสภา
รองนายกเทศมนตรี ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ตามที่สมาชิกสภาสุกรี เจ๊ะเงาะ ได้กล่าวมาว่าเรื่อง
การจ่ายการจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งในครั้งที่แล้ว
ซึ่งสภาได้อนุมัติงบประมาณเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน แต่ที่ท่านสมาชิกสภา
กล่าวมาเมื่อสักครู่นี้ ว่าเป็นความดื้อด้านของคณะผู้บริหาร
ด้วยความเคารพท่านสมาชิกสภาจริง ๆ เรื่องที่โอนเงินงบประมาณจานวน
เงินเท่าไรอีกนั้น ผมหนึ่งในคณะผู้บริหารผมไม่ทราบจริง ๆ รู้สึกว่า
ที่กล่าวมาเมื่อสักครู่ ความดื้อด้านของคณะผู้บริหาร ผมในฐานะผู้ดูแล
กองคลัง ผมไม่ทราบจริง ๆ ผมก็ไม่ทราบว่าเจ้าหน้าที่หรือนายกเทศมนตรี
นาไปโอนเงินงบประมาณ ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันด้วยความเคารพจริง ๆ
ท่านสมาชิกสภา ขอบคุณครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาท่านใดมีการสอบถามเสนอแนะเชิญครับ ถ้าไม่มีผม
ประธานสภา ของปิดการประชุมสวัสดีครับ
เลิกประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น.
ลงชื่อ)

ผู้จดรายงานการประชุม

(นายสมหมาย ลูกอินทร์)
เลขานุการสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
ผูต้ รวจรายงานการประชุม
(นายอับดุลนาเซร์ ฮะ)
ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายสมชัย หิตานุกูล)
กรรมการตรวจรายงานการประชุม
ผูต้ รวจรายงานการประชุม
(นายอับดุลเลาะ กาซอ)
เลขานุการกรรมการตรวจรายงานการประชุม

- ๑๙ -

สภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก ได้รับรองรายงานการประชุมฉบับนี้เรียบร้อยแล้ว เมื่อคราว
ประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ (ครั้งที่ ๑) เมื่อวันศุกร์
ที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗
(ลงชื่อ)
(นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์)
ประธานสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก

