รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖
สมัยสามัญ สมัย ที่ ๒ (ครั้งที่ ๑)
วัน พฤหัสบดี ที่ ๒๕ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๕ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
______________________
รายชื่อผูม้ าประชุม
๑. นายอับดุลอาซิซ
หะยีปิยวงศ์
ประธานสภาเทศบาล
๒. นายมะยูโซ๊ะ
โต๊ะแว
รองประธานสภาเทศบาล
๓. นายอับดุลนาเซร์
ฮะ
สมาชิกสภาฯ เขตที่ ๑
๔. นายบากอรี
บาเก็ง
สมาชิกสภาฯ เขตที่ ๑
๕. นายสุกรี
เจ๊ะเงาะ
สมาชิกสภาฯ เขตที่ ๑
๖. นายกราซี
แวนะลัย
สมาชิกสภาฯ เขตที่ ๑
๗. นายดอเลาะ
สะหัดอีตา
สมาชิกสภาฯ เขตที่ ๒
๘. นายปฐม
ปันสรณะ
สมาชิกสภาฯ เขตที่ ๒
๙. จ่าสิบเอก วรดร
รอดทุกข์
สมาชิกสภาฯ เขตที่ ๒
๑๐. นายบัญชา
ศิริ
สมาชิกสภาฯ เขตที่ ๒
๑๑. นางอุมาพร
ใจแผ้ว
สมาชิกสภาฯ เขตที่ ๒
๑๒. นายกานต์ชนก
กูเ้ กียรติเนาวบุตร
สมาชิกสภาฯ เขตที่ ๓
๑๓. นายอิทธินันท์
สาเฮาะ
สมาชิกสภาฯ เขตที่ ๓
๑๔. นายเพาซี
มะเด็ง
สมาชิกสภาฯ เขตที่ ๓
๑๕. นายศราวุธ อับดุลกอเดร์ ยานยา
สมาชิกสภาฯ เขตที่ ๓
๑๖. นายอับดุลเลาะ
กาซอ
สมาชิกสภาฯ เขตที่ ๓
๑๗. นายสมหมาย
ลูกอินทร์
เลขานุการสภา
รายชื่อผูไ้ ม่มาประชุม
๑. นายสมชัย หิตานุกลู สมาชิกสภาฯ เขตที่ ๒
๒. นายอดุลย์ แวโวะ สมาชิกสภาฯ เขตที่ ๓

ลาป่วย
ลาป่วย

รายชื่อผูม้ าประชุม
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

นายเกษมสันต์
สาแม
นายเสรี
เรืองกาญจน์
นายสมภพ
มีเดช
นายอับดุลอายิ
สามะ
นายมะสดี
หะยียะปาร์
นายต่วนมาหามะอับดุลกอเดร์ ต่วนกาจิ

นายกเทศมนตรีฯ
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรีฯ
รองนายกเทศมนตรีฯ
เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ
เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ

- ๒–

๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.

นายเกรียงศักดิ์
นายอาฮาหมัด
นางนริศรา
นายกาแมน
นางสาวต่วนมารีนี
นายอันวารี

อินทรสกุล
ดือราแม
สาและ
อาดหมาด
เด่นอุดม
แวหะยี

หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
ผู้อานวยการกองคลัง
ผู้อานวยการกองช่าง
เจ้าพนักงานธุรการ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีพ่ ฒ
ั นาชุมชน

นายสมหมาย ลูกอินทร์ บัดนี้ถึงเวลาประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอกแล้ว และที่
เลขานุการสภา ประชุมมีองค์ประชุมเกินกึง่ หนึ่งถือว่าครบองค์ประชุม
ดังนั้นขอเชิญท่านประธานสภาดาเนินการประชุมต่อไปครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ ขอความสันติสุขแด่ท่านทัง้ หลาย กระผมนายอับดุลอาซิซ
ประธานสภา หะยีปิยวงศ์ ประธานสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก ขอเปิดการประชุม
สภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจาปี ๒๕๕๖ ในวันที่ ๒๕
เมษายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๕ น.
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ทปี่ ระชุม
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ ๑ .๑ เรื่องรับโอนพนักงานเทศบาลตาแหน่งบริหาร
ประธานสภา
๑.๑.๑ ตาแหน่งผู้อานวยการกองช่าง
๑
.๑.๒ ตาแหน่งรองปลัดเทศบาล
โอกาสนี้ผมขอเชิญทัง้ สองท่านแนะนาตัว เชิญครับ
นายอาฮาหมัด ดือราแม เรียนท่านประธานสภาทีเ่ คารพและสมาชิกสภาทุกท่าน
รองปลัดเทศบาล ผมนายอาฮาหมัด ดือราแม ตาแหน่งเดิม ปลัดองค์การบริหารส่วน
ตาบลกาลูปัง อาเภอรามัน จังหวัดยะลา รับโอนมาจากกาลูปัง มาดารง
ตาแหน่งทีเ่ ทศบาลเมืองสะเตงนอก เมือ่ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๖
เคยดารงตาแหน่งทีเ่ ทศบาลเมืองสะเตงนอกเป็นครั้งทีส่ องแล้ว
ครั้งแรกเมือ่ ปี พ.ศ. ๒๕๔๓ ตาแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
สะเตงนอก จากนั้นโอนย้ายไปดารงตาแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วน
ตาบลเมาะมาวีอาเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี และโอนย้ายมาอีกครั้ง
ทีอ่ งค์การบริหารส่วนตาบลสะเตงนอก ต่อมายกฐานะเป็นเทศบาลตาบล
สะเตงนอกและได้มาดารงตาแหน่งอีกครั้งหนึ่ง จากปลัดองค์การบริหาร

- ๓-

นายอาฮาหมัด ดือราแม ส่วนตาบลกาลูปัง ย้ายมาดารงตาแหน่งรองปลัดเทศบาลเมือง
รองปลัดเทศบาล สะเตงนอกพืน้ เพเดิมเป็นคนจังหวัดยะลา ขอบคุณครับ
นายกาแมน อาดหมาด เรียนท่านประธานสภาทีเ่ คารพ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ
ผู้อานวยการกองช่าง คณะผู้บริหารทุกท่าน ผมนายกาแมน อาดหมาด ตาแหน่งผู้อานวยการ
กองช่าง สาหรับตาแหน่งผมนั้นย้ายมาจากเทศบาลตาบลยะหริ่ง อาเภอ
ยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี พืน้ เพเดิมเป็นคนจังหวัดปัตตานี เข้ามารับ
ตาแหน่งทีเ่ ทศบาลเมืองสะเตงนอก เมือ่ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๖ สาหรับ
การทางานนั้นในสวนของผมคิดว่าคงได้ทางานกับท่านคณะผู้บริหารและ
สมาชิกสภาทุกท่าน ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ ในสภาแห่งนี้ขอขอบคุณท่านทัง้ สอง
ประธานสภา ๑
.๒ ด้วยเหตุการณ์ความไม่สงบ เมือ่ วันที่ ๒๔ เมษายน
๒๕๕๖ ได้มคี นร้ายได้กราดยิงผู้ใหญ่บ้านตาบลบุดี ดังนั้นขอให้ทุกท่าน
ระมัดระวังในการเดินทาง โดยเฉพาะเมือ่ วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๖
ได้เกิดเหตุคนร้าย ลอบวางระเบิด รถคณะของ นายอิศรา ทองธวัช
รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา พร้อมด้วยป้องกันจังหวัดยะลา บริเวณ
ถนนสาย ๔๑๐ ม.๕ บ้านกาโสด ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา
ขณะกาลังเดินทางเข้าพืน้ ที่ อ.เบตง จ.ยะลา โอกาสนี้ขอให้ทุกท่าน
ระมัดระวังในการเดินทางให้มากยิ่งขึ้นกว่าเดิม
๑.๓ เมือ่ วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๖ ทางชมรมตาดีกาได้จัด
โครงการเข้าสุนัตหมูไ่ ด้มผี ู้ร่วมโครงการประมาณหกสิบคน
๑.๔ ด้วยทางเทศบาลตาบลเมืองรามันห์ ได้จัดจัดแข่งขันกีฬา
เทศบาล “เมืองรามันห์เกมส์” ระหว่างวันที่ ๘ - ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖
และได้มกี ารเปลี่ยนแปลงกาหนดการคือระหว่างวันที่ ๑๑
–๑๓
พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ สนามกีฬาเทศบาลตาบลเมืองรามันห์
อาเภอรามัน จังหวัดยะลา
ทีป่ ระชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
ครั้งที่ ๒/ ๒๕๕๖
สมัยสามัญ สมัยแรก (ครั้งที่ ๒) เมื่อวันที่ ๑๓
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก

- ๔-

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาท่านใด มีการแก้ไขเพิม่ เติมเรียนเชิญครับ ถ้าไม่มี
ประธานสภา เรียนเชิญเลขานุการสภาดาเนินการต่อไปครับ
นายสมหมาย ลูกอินทร์ ถ้าไม่มจี ะให้ทปี่ ระชุมลงมติเลยครับ
เลขานุการสภา ท่านใดรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
ครั้งที่ ๒/ ๒๕๕๖
สมัยสามัญ สมัยแรก (ครั้งที่ ๒) เมือ่ วันที่ ๑๓
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
โปรดยกมือขึ้นครับ
ทีป่ ระชุม มีมติรับรองรายงานการประชุม ๑๕ เสียง
ไม่มาประชุม
๒
เสียง
งดออกเสียง ๑ เสียง
ระเบียบวาระที่ ๓ ญัตติ เพือ่ พิจารณาขอความเห็นชอบ การโอนและแก้ไขเปลีย่ นแปลง
คาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
ของหน่วยงาน กองช่าง สานักปลัดเทศบาล กองคลัง และ
กองสาธารณสุข
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ ในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญคณะผู้บริหารชี้แจง เรียนเชิญครับ
ประธานสภา
นายเกษมสันต์ สาแม เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา ตลอดจน
นายกเทศมนตรี ผู้เข้าร่วมประชุมทีเ่ คารพรักทุกท่าน ก่อนเริ่มต้นผมรู้สึกว่าพนักงานทีไ่ ด้
โอนย้ายมา คือท่านรองปลัดเทศบาลและผู้อานวยการกองช่าง ได้มา
ดารงตาแหน่งทีเ่ ทศบาลเมืองสะเตงนอก ในนามคณะผู้บริหารยินดี
ต้อนรับทัง้ สองท่านด้วยความยินดียิ่ง
ครับเมือ่ สักครู่ท่านประธานสภาได้นาเรียนชี้แจง ญัตติ
เพือ่ พิจารณาขอความเห็นชอบ การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ของหน่วยงาน
กองช่าง สานักปลัดเทศบาล กองคลัง และ กองสาธารณสุข
- การ โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมา
พ.ศ. ๒๕๕๖ สานักปลัดเทศบาล โอนครั้งที่ ๕/๒๕๕๖

- ๕-

นายเกษมสันต์ สาแม
โอนเพิม่
นายกเทศมนตรี ด้าน บริหารงานทัว่ ไป ๐๐๑๐๐ แผนงาน บริหารงานทัว่ ไป ๐๐๑๑๐
งาน บริหารทัว่ ไป ๐๐๑๑๑
งบลงทุน
หมวด ค่าครุภัณฑ์ ๕๔๑๐๐๐
ประเภท ค่าครุภัณฑ์
- เครื่องสารองไฟฟ้า
งบประมาณอนุมตั ิ ๑,๕๐๐.๐๐ บาท
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน
๑,๕๐๐.๐๐ บาท
โอนครั้งนี้
เพิม่
๒๐๐
.๐๐ บาท
ยอดงบประมาณหลังโอน
๑,๗๐๐.๐๐ บาท
รวมโอนเพิม่
๒๐๐
.๐๐ บาท
คาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายกรณีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
๒) เครื่องสารองไฟฟ้า ๗๕๐ VA ราคา ๑,๗๐๐.- บาท
จานวน ๑ เครื่อง
คุณลักษณะพืน้ ฐาน
-มีกาลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า ๗๕๐ VB
-สามารถสารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า ๑๕ นาที
จัดซื้อตามมาตรฐานราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทัว่ ไป งาน บริหารทัว่ ไป
โอนลด
ด้าน บริหารงานทัว่ ไป ๐๐๑๐๐ แผนงาน บริหารงานทัว่ ไป ๐๐๑๑๐
งาน บริหารทัว่ ไป ๐๐๑๑๑
งบลงทุน
หมวด ค่าครุภัณฑ์ ๕๔๑๐๐๐
ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ๔๑๑๖๐๐
งบประมาณอนุมตั ิ ๓๒,๗๔๐
.- บาท
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๓๒,๗๔๐
.- บาท
โอนครั้งนี้
ลด
๒๐๐
.- บาท
ยอดเงินงบประมาณหลังโอน ๓๒,๕๔๐
.- บาท
รวมโอนลด
๒๐๐.- บาท

- ๖-

นายเกษมสันต์ สาแม - การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจาปี
นายกเทศมนตรี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ของหน่วยงาน สานักปลัดเทศบาล
แผนงาน บริหารงานทัว่ ไป ๐๐๑๑๐ บริหารทัว่ ไป ๐๐๑๑๑
จ่ายจากเงินรายได้
หมวด ค่าครุภัณฑ์ ๕๔๑๐๐๐
ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ๔๑๑๖๐๐
งบประมาณอนุมตั ิ ๓๒,๗๔๐
.- บาท
คาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายทีข่ อเปลี่ยนแปลง
ข้อความเดิม
๑) ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล
พร้อมเครื่องควบคุมและสารองไฟฟ้า
จานวน๑ ชุด ๆ ละ
๓๒,๗๔๐.- บาท ประกอบด้วย
เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับประมวลผล ตัง้ ไว้ ๓๒,๗๔๐.-บาท
มีคณ
ุ ลักษณะดังนี้
-มีหน่วยประมวลผลกลาง CPU ไม่น้อยกว่า ๔ แกนหลัก (๔ core)
และมีความเร็วสัญญานาฬิกาไม่น้อยกว่า ๒.๖ GHz และมีความเร็ว
ของหน่วยความจา หรือมี HTT ขนาดไม่น้อยกว่า ๑,๐๖๖ MHz
จานวน ๑ หน่วย
-มีหน่วยประมวลผลเพือ่ แสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก มี
หน่วยความจาขนาดไม่น้อยกว่า ๑
-มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR๓ หรือดีกว่า มีขนาดไม่
น้อยกว่า ๔ GB
จานวน ๑ หน่วย
-มี DVD-RW หรือดีกว่า จานวน ๑ หน่วย
-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายแบบ ๑๐/๑๐๐/๑,๐๐๐ Mbps จานวน
ไม่น้อยกว่า ๑ช่อง
-มีจอภาพแบบ LCD มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ : ๑
และมีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘ นิ้ว จานวน ๑ หน่วย
-พร้อมแป้นพิมพ์ และ Optical Mouse ๑ ชุด
-ติดตัง้ โปรแกรมระบบปฏิบัตกิ ารทีส่ นับสนุนภาษไทยบนเครื่องพร้อมใช้
งานโดยมีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย

- ๗-

นายเกษมสันต์ สาแม
นายกเทศมนตรี

จัดซื้อตามมาตรฐานราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทัว่ ไป งานบริหารทัว่ ไปข้อความใหม่
๑)เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผล ราคา ๒๕,๐๐๐.-บาท
จานวน ๑ เครื่อง คุณลักษณะพืน้ ฐาน
-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๔ แกนหลัก ( ๔ core)
และมีความเร็วสัญญานาฬิกาไม่น้อยกว่า ๒.๕ GHz และมี
หน่วยความจาแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า ๖ MB
จานวน ๑ หน่วย
- มีหน่วยประมวลผลเพือ่ แสดงภาพแยกจากแผงวงหลัก
ทีม่ หี น่วยความจาขนาดไม่น้อยกว่า ๑ GB
-มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ขนาด DDR๓ หรือดีกว่า มีขนาดไม่
น้อยกว่า ๔GB
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า มีขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า ๑ TB จานวน ๑ หน่วย
-มี DVD – RW หรือดีกว่า จานวน ๑ หน่วย
-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครื่องข่ายแบบ Gigabit Ethernet
หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง
-มีจอภาพแบบ LCD มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ :๑
และมีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘ นิ้ว จานวน ๑ หน่วย จัดซื้อตาม
มาตรฐานราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในแผนงาน บริหารงานทัว่ ไป
งาน บริหารทัว่ ไปแผนงาน บริหารงานทัว่ ไป ๐๐๑๑๐ บริหารทัว่ ไป ๐๐๑๑๑
จ่ายจากเงินรายได้
หมวด ค่าครุภัณฑ์ ๕๔๑๐๐๐
ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ๔๑๑๖๐๐
งบประมาณอนุมตั ิ ๑,๕๐๐.- บาท

- ๘–

นายเกษมสันต์ สาแม คาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายทีข่ อเปลี่ยนแปลง
นายกเทศมนตรี
ข้อความเดิม
๒) เครื่องควบคุมและสารองไฟฟ้า UPS ตัง้ ไว้ ๑,๕๐๐.- บาท
มีแบตเตอรี่ สามารถสารองไฟได้ไม่น้อยกว่า ๑๕ นาที
ขนาดไม่ต่ากว่า ๘๐๐ VA/๔๕๐W
จัดซื้อตามมาตรฐานราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทัว่ ไป งาน บริหารทัว่ ไป
ข้อความใหม่
๒)เครื่องสารองไฟฟ้า ๗๕๐ VA ราคา ๑,๗๐๐.- บาท
จานวน ๑ เครื่อง
คุณลักษณะพืน้ ฐาน
-มีกาลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า ๗๕๐ VB
-สามารถสารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า ๑๕ นาที
จัดซื้อตามมาตรฐานราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทัว่ ไป งาน บริหารทัว่ ไป
แผนงาน บริหารงานทัว่ ไป ๐๐๑๑๐ บริหารทัว่ ไป ๐๐๑๑๑
จ่ายจากเงินรายได้
หมวด ค่าครุภัณฑ์ ๕๔๑๐๐๐
ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ๔๑๑๖๐๐
งบประมาณอนุมตั ิ ๒๗,๐๐๐
.- บาท
คาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายทีข่ อเปลี่ยนแปลง
ข้อความเดิม
๓) ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุค้ สาหรับงานประมวลผล
ตัง้ ไว้ ๒๗,๐๐๐.- บาท ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุค้
สาหรับงานประมวลผล จานวน ๑ เครื่อง
โดยมีคณ
ุ สมบัตดิ งั นี้
-หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๔ แกนหลัก
(๔ Core) ทีม่ คี วามเร็วสัญญานาฬิ กาไม่น้อยกว่า ๒.๐ GHz

- ๙-

นายเกษมสันต์ สาแม
นายกเทศมนตรี

และรับรองหน่วยความจา หรือมี HTT ขนาดไม่น้อยกว่า
๑,๐๖๖ MHz จานวน ๑ หน่วย
-มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR๓ หรือดีกว่าขนาดไม่น้อย
กว่า ๔ GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard disk) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า
๕๐๐ GB จานวน ๑ หน่วย
- มีจอภาพชนิด XGA หรือ WXGA หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า ๑๒ นิ้ว
- มี DVD –RW หรือดีกว่า จานวน ๑ หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายแบบ ๑๐/๑๐๐/๑,๐๐๐ Mbps
จานวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (๘๐๒.๑๑,g) และ
Bluetooth
จัดซื้อตามมาตรฐานราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทัว่ ไป งาน บริหารทัว่ ไป
ข้อความใหม่
๓) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุค้ สาหรับงานประมวลผล
ราคา ๒๗,๐๐๐.- บาท จานวน ๑ เครื่อง
คุณลักษณะพืน้ ฐาน
-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๔ แกนหลัก (๔ core)
และมีความเร็วสัญญานาฬิกาไม่น้อยกว่า ๒.๐ GHz จานวน ๑ หน่วย
-มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ขนาด DDR๓ หรือดีกว่ามีขนาดไม่น้อย
กว่า ๔ GB
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) มีขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๗๕๐
GB จานวน ๑ หน่วย
-มีจอภาพแบบชนิด WXGA หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ นิ้ว
-มี DVD – RW หรือดีกว่า จานวน ๑ หน่วย
-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายแบบ Gigabit Ethernet หรือดีกว่า
จานวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง

- ๑๐ -

นายเกษมสันต์ สาแม
นายกเทศมนตรี

-สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (๘๐๒.๑๑b,g, n) และ
Bluetooth
จัดซื้อตามมาตรฐานราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทัว่ ไป งาน บริหารทัว่ ไป
แผนงาน บริหารงานทัว่ ไป ๐๐๑๑๐ บริหารทัว่ ไป ๐๐๑๑๑
จ่ายจากเงินรายได้
หมวด ค่าครุภัณฑ์ ๕๔๑๐๐๐
ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ๔๑๑๖๐๐
งบประมาณอนุมตั ิ ๑๙,๐๐๐.- บาท
คาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายทีข่ อเปลี่ยนแปลง
ข้อความเดิม
๔) ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ตัง้ ไว้ ๑๙,๐๐๐.- บาท
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ชนิด
LED สี่ แบบ Network
จานวน ๑ เครื่อง
โดยมีคณ
ุ สมบัติ ดังนี้
-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๖๐๐X๖๐๐ dpi
-มีความเร็วในการพิมพ์สีและพิมพ์ขาวดา ไม่น้อยกว่า ๒๐ หน้า
ต่อนาที
-มีหน่วยความจา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๖ MB
-สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัตไิ ด้
-มี Interface ไม่น้อยกว่า ๑X Parallel หรือ ๑X USB ๒.๐ และ
๑X Ethernet ๑๐/๑๐๐ Base TX
-สามารถใช้ได้กบั A๔, Letter , Legal และ Custom โดยถาดใส่
กระดาษได้ไม่น้อยกว่า ๒๕๐ แผ่น จัดซื้อตามมาตรฐานราคากลาง
ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในแผนงาน บริหารงานทัว่ ไป
งาน บริหารทัว่ ไป
ข้อความใหม่
๔) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network
ราคา ๑๘,๐๐๐.- บาท จานวน ๑ เครื่อง

- ๑๑ นายเกษมสันต์ สาแม
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คุณลักษณะพืน้ ฐาน
-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๖๐๐X๖๐๐ dpi
-มีความเร็วในการพิมพ์สี่ไม่น้อยกว่า ๒๐ หน้าต่อนาที
-มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดาไม่น้อยกว่า ๒๐ หน้าต่อนาที
-มีหน่วยความจา ( Memory ) ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๖ MB
-สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัตไิ ด้
-มี Interface ไม่น้อยกว่า ๑X Parallel หรือ ๑ X USB ๒.๐
-มีช่องเชื่อมต่อ Ethernet ๑๐/๑๐๐ Base TX ไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง
-สามารถใช้ได้กบั A๔ , Letter , Legal และ Custom
โดยมีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า ๒๕๐ แผ่น
จัดซื้อตามมาตรฐานราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทัว่ ไป งาน บริหารทัว่ ไป
ผมขอชี้แจงรายละเอียดเพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ จากเอกสารบัญชีโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจง
ประธานสภา งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ หน่วยงาน
สานักปลัดเทศบาล สมาชิกสภาท่านใดมีการอภิปรายขอเรียนเชิญครับ
ถ้าไม่มเี ชิญเลขานุการสภาดาเนินการต่อไปครับ
นายสมหมาย ลูกอินทร์ สาหรับสานักปลัดเทศบาลท่านดูจะมีทงั้ การโอนและการแก้ไข
เลขานุการสภา เปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๖
ขอปรึกษาทีป่ ระชุมครับ ในการลงมติจะลงมติคราวเดียวหรือ
จะแยกเป็นการลงมติการโอนก่อน และมาลงมติการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
คาแจงก็ได้ หรือจะโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณคราว
เดียวก็ได้ ขอความเห็นครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ เชิญครับ ขอความเห็นชอบจากสมาชิกสภาทุกท่านครับ
ประธานสภา ถ้าไม่มเี ชิญเลขานุการสภาดาเนินการต่อไปครับ
นายสมหมาย ลูกอินทร์ ถ้าไม่มผี มถือว่าทีป่ ระชุมเห็นชอบให้ลงมติเห็นชอบการโอนและ
เลขานุการสภา แก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในคราวเดียว
ท่านใดเห็นชอบให้โอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
หน่วยงาน สานักปลัดเทศบาล โปรดยกมือขึ้นครับ

- ๑๒ -

ทีป่ ระชุม มีมติเห็นชอบ ๑๕ เสียง
ไม่มาประชุม ๒ เสียง
งดออกเสียง ๑ เสียง
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ ญัตติ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประธานสภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ หน่วยงานกองคลัง
เรียนเชิญคณะผู้บริหารชี้แจงครับ
นายอับดุลอายิ สามะ เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา คณะผู้บริหาร และ
รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาผู้ทรงเกียติ
ญัตติ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ หน่วยงานกองคลัง
แผนงาน บริหารงานทัว่ ไป ๐๐๑๑๐ บริหารงานคลัง ๐๐๑๑๓
จ่ายจากเงินรายได้
หมวด ค่าครุภัณฑ์ ๕๔๑๐๐๐
ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ๔๑๑๖๐๐
งบประมาณอนุมตั ิ ๓๒,๗๔๐.- บาท
คาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายทีข่ อเปลี่ยนแปลง
ข้อความเดิม
๑) ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล
ตัง้ ไว้ ๓๒,๗๔๐.-บาท
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
สาหรับประมวลผล จานวน ๑ เครื่อง ๆ ละ ๓๒,๗๔๐.- บาท
มีคณ
ุ ลักษณะดังนี้
-มีหน่วยประมวลผล (CPU) ไม่น้อยกว่า ๔ แกนหลัก (๔ core) และ
มีความเร็วสัญญานาฬิกาไม่น้อยกว่า ๒.๖ GHz และมีความเร็วของ
หน่วยความจา หรือมี HTT ขนาดไม่น้อยกว่า ๑,๐๖๖
MHz
จานวน ๑ หน่วย
-มีหน่วยประมวลผลเพือ่ แสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก มี
หน่วยความจาขนาดไม่น้อยกว่า ๑ GB
-มีหน่วยความจาหลัก ( RAM) ชนิด DDR๓ หรือดีกว่า มีขนาดไม่
น้อยกว่า ๔GB

- ๑๓ -

นายอับดุลอายิ สามะ
รองนายกเทศมนตรี

-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ( Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑ TB จานวน ๑ หน่วย
-มี DVD-RW หรือดีกว่า จานวน ๑ หน่วย
-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายแบบ ๑๐/๑๐๐/๑,๐๐๐ Mbps จานวน
ไม่น้อยกว่า ๑ช่อง
-มีจอภาพแบบ LCD มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ : ๑
และมีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘ นิ้ว จานวน ๑ หน่วย จัดซื้อตามราคา
มาตรฐานราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ ไป
งาน บริหารงานคลัง
ข้อความใหม่
๑)เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผล ราคา ๓๒,๐๐๐.- บาท
จานวน ๑ เครื่อง
คุณลักษณะพืน้ ฐาน
-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๔ แกนหลัก (๔ core)
และมีความเร็วสัญญานาฬิกาไม่น้อยกว่า ๓.๐
GHz และมี
หน่วยความจาแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า ๘ MB
จานวน ๑ หน่วย
-มีหน่วยประมวลผลเพือ่ แสดงภาพแยกจากแผงวงหลัก
ทีม่ หี น่วยความจาขนาดไม่น้อยกว่า ๑ GB
-มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ขนาด DDR๓ หรือดีกว่า มีขนาด
ไม่น้อยกว่า ๔GB
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า มีขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า ๒ TB จานวน ๑ หน่วย
-มี DVD – RW หรือดีกว่า จานวน ๑ หน่วย
-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายแบบ Gigabit Ethernet หรือดีกว่า
จานวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง
-มีจอภาพแบบ LCD มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ :๑ และ
มีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘ นิ้ว จานวน ๑ หน่วย จัดซื้อตามมาตรฐาน
ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตัง้ จ่าย
จากเงินอุดหนุนทัว่ ไป
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ ไป
งาน บริหารงานคลัง

- ๑๔ –

นายอับดุลอายิ สามะ แผนงาน บริหารงานทัว่ ไป ๐๐๑๑๐ บริหารงานคลัง ๐๐๑๑๓
รองนายกเทศมนตรี จ่ายจากเงินรายได้
หมวด ค่าครุภัณฑ์ ๕๔๑๐๐๐
ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ๔๑๑๖๐๐
งบประมาณอนุมตั ิ
๕,๘๕๐.- บาท
คาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายทีข่ อเปลี่ยนแปลง
ข้อความเดิม
๒) ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดา
ตัง้ ไว้ ๕,๘๕๐.- บาท
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ /ชนิด LED ขาวดา จานวน
๑ เครื่อง ๆ ละ ๕,๘๕๐.- บาท
โดยมีคณ
ุ สมบัติ ดังนี้
-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๖๐๐X๖๐๐ dpi
-มีความเร็วในการพิมพ์ ไม่น้อยกว่า ๑๘ หน้าต่อนาที
-มีหน่วยความจา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า ๘ MB
-มี Interface ไม่น้อยกว่า ๑X Parallel หรือ ๑X USB ๒.๐
หรือดีกว่า
-สามารถใช้ได้กบั
A๔, Letter ,Legal และ Custom โดยถาดใส่
กระดาษได้ไม่น้อยกว่า ๒๕๐ แผ่น จัดซื้อตามมาตรฐานราคากลาง
ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในแผนงาน บริหารงานทัว่ ไป
งาน บริหารงานคลัง
ข้อความใหม่
๒) ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดา
(๒๕ หน้า/นาที) ราคา ๕,๕๐๐.- บาท จานวน ๑ เครื่อง
คุณลักษณะพืน้ ฐาน
-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ X ๖๐๐ dpi
-มีความเร็วในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๒๕ หน้าต่อนาที
-สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัตไิ ด้
-มีหน่วยความจา ( Memory ) ขนาดไม่น้อยกว่า ๘ MB
-มี Interface แบบ ๑ X Parallel หรือ ๑ X USB ๒.๐ หรือ
ดีกว่า

- ๑๕ –

นายอับดุลอายิ สามะ
รองนายกเทศมนตรี

-สามารถใช้ได้กบั A๔ , Letter , Legal และ Custom โดยมีถาดใส่
กระดาษได้ไม่น้อยกว่า ๒๕๐ แผ่น
จัดซื้อตามมาตรฐานราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป
ปรากฏในแผนงาน บริหารงานทัว่ ไป งาน บริหารงานคลัง
ผมขอชี้แจงรายละเอียดเพียงเท่านี้ สวัสดีครับ

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ ขอขอบคุณคณะผู้บริหารครับ
ประธานสภา สาหรับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ หน่วยงานกองคลัง
แผ่นที่ ๑
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล
ตัง้ ไว้ ๓๒,๗๔๐.-บาท
แผ่นที่ ๒
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดา
ตัง้ ไว้ ๕,๘๕๐.- บาท
ท่านใดมีการอภิปรายขอเรียนเชิญครับ ถ้าไม่มเี รียนเชิญ
เลขานุการสภาดาเนินการต่อไปครับ
นายสมหมาย ลูกอินทร์ ท่านใดเห็นชอบให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณ
เลขานุการสภา รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ หน่วยงานกองคลัง
โปรดยกมือขึ้นครับ
ทีป่ ระชุม มีมติเห็นชอบ ๑๕ เสียง
ไม่มปี ระชุม ๒ เสียง
งดออกเสียง ๑ เสียง
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ ขอบคุณครับ
ประธานสภา ญัตติ ขอความเห็นชอบแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ หน่วยงานกองสาธารณสุข
เรียนเชิญคณะผู้บริหารชี้แจงครับ
นายเสรี เรืองกาญจน์ เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ตลอดจน
รองนายกเทศมนตรี ข้าราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทีเ่ คารพรักทุกท่าน
ในส่วนของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๖ ดังนี้

- ๑๖ -

นายเสรี เรืองกาญจน์ แผนงาน สาธารณสุข ๐๐๒๒๐
รองนายกเทศมนตรี งาน บริหารทัว่ ไปเกีย่ วกับสาธารณสุข ๐๐๒๒๑
หมวด ค่าครุภัณฑ์ ๕๔๑๐๐๐ ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ๔๑๑๖๐๐
งบประมาณ ๓๑,๐๐๐.- บาท
คาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายทีข่ อเปลี่ยนแปลง
ข้อความเดิม
๑) ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล
ตัง้ ไว้ ๓๑,๐๐๐.-บาท ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
สาหรับงานประมวลผล
มีคณ
ุ ลักษณะดังนี้
-มีหน่วยประมวลผลกลาง CPU ไม่น้อยกว่า ๔ แกนหลัก (๔ core)
และมีความเร็วสัญญานาฬิกาไม่น้อยกว่า ๓.๐ GHz และมีความเร็ว
ของหน่วยความจา หรือมี HTT ขนาดไม่น้อยกว่า ๑,๐๖๖ MHz
จานวน ๑ หน่วย
-มีหน่วยประมวลผลเพือ่ แสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก
มีหน่วยความจาขนาดไม่น้อยกว่า ๑ GB
-มีหน่วยความจาหลัก (
RAM) ชนิด DDR๓ หรือดีกว่า
มีขนาดไม่น้อยกว่า ๔ GB
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ( Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑.๕ TB จานวน ๑ หน่วย
-มี DVD-RW หรือดีกว่า จานวน ๑ หน่วย
-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายแบบ ๑๐/๑๐๐/๑,๐๐๐ Mbps จานวน
ไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง
-มีจอภาพแบบ LCD มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า ๖๐๐: ๑
และมีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘ นิ้ว จานวน ๑ หน่วย
จัดซื้อตามมาตรฐานราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข งาน บริหารทัว่ ไปเกีย่ วกับสาธารณสุข
ข้อความใหม่
๑) เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผล
ราคา ๒๕,๐๐๐.- บาท จานวน ๑ เครื่อง

- ๑๗ -

นายเสรี เรืองกาญจน์
รองนายกเทศมนตรี

คุณลักษณะพืน้ ฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๔ แกนหลัก (๔ core)
และมีความเร็วสัญญานาฬิกาไม่น้อยกว่า ๒.๕
GHz
และมีหน่วยความจาแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า ๖ MB
จานวน ๑ หน่วย
- มีหน่วยประมวลผลเพือ่ แสดงภาพแยกจากแผงวงหลัก
ทีม่ หี น่วยความจาขนาดไม่น้อยกว่า ๑ GB
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ขนาด DDR๓ หรือดีกว่า มีขนาด
ไม่น้อยกว่า ๔GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า มีขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า ๑ TB จานวน ๑ หน่วย
- มี DVD – RW หรือดีกว่า จานวน ๑ หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครื่องข่ายแบบ Gigabit Ethernet หรือดีกว่า
จานวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง
- มีจอภาพแบบ LCD มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า ๖๐๐:๑ และมี
ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘ นิ้ว จานวน ๑ หน่วย
จัดซื้อตามมาตรฐานราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข งาน บริหารทัว่ ไปเกีย่ วกับสาธารณสุข

แผนงาน สาธารณสุข ๐๐๒๒๐ งาน บริหารทัว่ ไปเกีย่ วกับสาธารณสุข
๐๐๒๒๑
หมวด ค่าครุภัณฑ์ ๕๔๑๐๐๐ ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ๔๑๑๖๐๐
งบประมาณ ๑,๘๐๐.- บาท
คาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายทีข่ อเปลี่ยนแปลง
ข้อความเดิม
๒) ค่าจัดซื้อเครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด ๗๕๐ VA
ตัง้ ไว้ ๑,๘๐๐.- บาท
- ค่าจัดซื้อเครื่องสารองไฟ ขนาด ๗๕๐
VA จานวน
๑ เครื่อง ๆ ละ ๑,๘๐๐.- บาท
โดยมีคณ
ุ ลักษณะ ดังนี้
- มีกาลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า ๗๕๐ VA

- ๑๘ -

นายเสรี เรืองกาญจน์
รองนายกเทศมนตรี

- สามารถสารองไฟได้ไม่น้อยกว่า ๑๕ นาที ขนาดไม่ต่ากว่า
๘๐๐ VA/๔๕๐W
จัดซื้อตามมาตรฐานราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข งาน บริหารทัว่ ไปเกีย่ วกับสาธารณสุข
ข้อความใหม่
๒) เครื่องสารองไฟฟ้า ๗๕๐ VAราคา ๑,๗๐๐.- บาท
จานวน ๑ เครื่อง
คุณลักษณะพืน้ ฐาน
-มีกาลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า ๗๕๐ VB
-สามารถสารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า ๑๕ นาที
จัดซื้อตามมาตรฐานราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในแผนงาน สาธารณสุข
งาน บริหารทัว่ ไปเกีย่ วกับสาธารณสุข
แผนงาน สาธารณสุข ๐๐๒๒๐ งาน บริหารทัว่ ไปเกีย่ วกับสาธารณสุข
๐๐๒๒๑
หมวด ค่าครุภัณฑ์ ๕๔๑๐๐๐ ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ๔๑๑๖๐๐
งบประมาณ ๘,๔๐๐.- บาท
ข้อความเดิม
๓)ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด
LED ตัง้ ไว้
๘,๔๐๐.- บาท
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ /ชนิด
LED ขาวดา
(๒๕ หน้า/นาที) จานวน ๑ เครื่อง ๆ ละ ๘,๔๐๐.- บาท
โดยมีคณ
ุ สมบัติ ดังนี้
-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ X ๖๐๐ dpi
-มีความเร็วในการพิมพ์ ไม่น้อยกว่า ๒๕ หน้าต่อนาที
-มีหน่วยความจา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า ๘ MB
-สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัตไิ ด้
-มี Interface ไม่น้อยกว่า ๑X Parallel หรือ ๑X USB ๒.๐
หรือดีกว่า
-สามารถใช้ได้กบั A๔, Letter ,Legal และ Custom

- ๑๙ -

นายเสรี เรืองกาญจน์
รองนายกเทศมนตรี

โดยถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า ๒๕๐ แผ่น จัดซื้อตามมาตรฐาน
ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข
งาน บริหารงานทัว่ ไปเกีย่ วกับสาธารสุข
ข้อความใหม่
๓) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดา(๒๕ หน้า/นาที)
ราคา ๕,๕๐๐.- บาท จานวน ๑ เครื่อง
คุณลักษณะพืน้ ฐาน
-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ X ๖๐๐ dpi
-มีความเร็วในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๒๕ หน้าต่อนาที
-สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัตไิ ด้
-มีหน่วยความจา ( Memory ) ขนาดไม่น้อยกว่า ๘ MB
-มี Interface แบบ ๑ X Parallel หรือ ๑ X USB ๒.๐
หรือดีกว่า
- สามารถใช้ได้กบั A๔ , Letter , Legal และ Custom
โดยมีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า ๒๕๐ แผ่น
จัดซื้อตามมาตรฐานราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข งาน บริหารทัว่ ไปเกีย่ วกับสาธารณสุข
ท่านสมาชิกสภาก็ได้อา่ นรายละเอียดไปแล้วนั้น ในส่วนของ
หน่วยงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมมีเพียงเท่านี้ สวัสดีครับ

นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ ขอบคุณครับคณะผู้บริหาร
ประธานสภา สมาชิกสภาท่านใดมีการอภิปราย การแก้ไขเปลี่ยนแปลง
คาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
ของหน่วยงานกองสาธารณสุขเชิญครับ ถ้าไม่มขี อเชิญเลขานุการสภา
ดาเนินการต่อไปครับ
นายสมหมาย ลูกอินทร์ ครับเป็นการลงมติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจง
เลขานุการสภา งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ของหน่วยงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ท่านใดเห็นชอบให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ของหน่วยงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โปรดยกมือขึ้นครับ

- ๒๐ -

ทีป่ ระชุม มีมติเห็นชอบ ๑๕ เสียง
ไม่มาประชุม ๒ เสียง
งดออกเสียง ๑ เสียง
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ ขอขอบคุณสมาชิกสภาทุกท่าน
ประธานสภา ญัตติ ขอความเห็นชอบการโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
ของหน่วยงาน กองช่าง
ขอเรียนเชิญคณะผู้บริหารชี้แจง เรียนเชิญครับ
นายกาแมน อาดหมาด เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ผู้อานวยการกองช่าง ผมตัวแทนของกองช่างให้มาทาการชี้แจงแทนท่านรองนายกเทศมนตรี
นายสมภพ มีเดช ในส่วนของกองช่างมีดงั นี้
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
หน่วยงาน กองช่าง
แผนงาน เคหะและชุมชน ๐๐๒๔๐
งาน บริหารทัว่ ไปเกีย่ วกับการเคหะและชุมชน ๐๐๒๔๑
จ่ายจากเงินรายได้
หมวด ค่าครุภัณฑ์ ๕๔๑๐๐ ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ๔๑๑๖๐๐
งบประมาณอนุมตั ิ ๓๑,๐๐๐
.- บาท
ข้อความเดิม
๑. ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์
ค่าจัดซื้อ
คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ สาหรับงานประมวลผล (จอขนาดไม่น้อย
กว่า ๑๘ นิ้ว) จานวน ๑ ชุด ๆ ละ ๓๑,๐๐๐.- บาท
โดยมีคณ
ุ ลักษณะพืน้ ฐานดังนี้
-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๔ แกนหลัก (๔ core)
และมีความเร็วสัญญาณนาฬิ กาไม่น้อยกว่า ๓๐ GHz และมีความเร็ว
ของหน่วยความจา หรือมี HIT ขนาดไม่น้อยกว่า ๑,๐๖๖ MHz
จาหนวน ๑ หน่วย
-มีหน่วยประมวลผลเพือ่ แสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักทีม่ หี น่วย
ความจาขนาดไม่น้อยกว่า ๑ GB
-มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR ๓ หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า ๔GB

- ๒๑ -

นายกาแมน อาดหมาด
ผู้อานวยการกองช่าง

-มี DVD –RW หรือดีกว่า จานวน ๑ หน่วย
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า ๑.๕ TB จานวน ๑ หน่วย
-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย แบบ ๑๐/๑๐๐/๑,๐๐๐ Mbps
จานวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง
-มีจอภาพแบบ LCD มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า ๖๐๐:๑
และมีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘ นิ้ว จานวน ๑ หน่วย
จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งาน บริหารทัว่ ไปเกีย่ วกับเคหะ
และชุมชน
ข้อความใหม่
๑. เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวล
ราคา ๓๒,๐๐๐.-บาท จานวน ๑ เครื่อง
คุณลักษณะพืน้ ฐาน
- มีหน่วยประมวลผล (CPU) ไม่น้อยกว่า ๔ แกนหนัก (๔ core)
และมีความเร็วสัญญานาฬิกาไม่น้อยกว่า ๓.๐
GHz และมี
หน่วยความจาแบบ CacheMemory ขนาดไม่น้อยกว่า ๘ MB
จานวน ๑ หน่วย
- มีหน่วยประมวลผลเพือ่ แสดงภาพแยกจากแผงวงหลัก
ทีม่ หี น่วยความจาขนาดไม่น้อยกว่า ๑ GB
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM)ขนาด DDR ๓ หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า ๔ GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่ามีขนาดความ
จุไม่น้อยกว่า ๒ TB จานวน ๑ หน่วย
- มี DVD – RW หรือดีกว่า จานวน ๑ หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย แบบ Gigabit Ethernet หรือดีกว่า
จานวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง
-มีจอภาพแบบ LCD มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า
๖๐๐:๑ และมีขนาดไม่น้อยกว่า ๑ หน่วย
จัดซื้อตามมาตรฐานราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน งาน บริหารทัว่ ไปเกีย่ วกับเคหะและชุมชน

- ๒๒ –

นายกาแมน อาดหมาด แผนงาน เคหะและชุมชน ๐๐๒๔๐
ผู้อานวยการกองช่าง งาน บริหารทัว่ ไปเกีย่ วกับการเคหะและชุมชน ๐๐๒๔๑
จ่ายจากเงินรายได้
หมวด ค่าครุภัณฑ์ ๕๔๑๐๐ ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ๔๑๑๖๐๐
งบประมาณอนุมตั ิ ๕,๘๕๐
.- บาท
ข้อความเดิม
๒. ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ จานวน ๑ ชุด ๆ ละ ๕,๘๕๐.- บาท
โดยมีคณ
ุ ลักษรพืน้ ฐานดังนี้
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐X๖๐๐ dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๒๕ หน้าต่อนาที
- มีหน่วยความจา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า ๘ MB
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัตไิ ด้
- มี Interface แบบ ๑ X Parallel หรือ ๑ X USB ๒.๐ หรือดีกว่า
- สามารถใช้ได้กบั A ๔ , Letter, Legal และ C ๑๙๔ โดยมีถาดใส่
กระดาษไม่น้อยกว่า ๒๕๐ จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น
ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในแผนงาน เคหะและชุมชน
งาน บริหารทัว่ ไปเกีย่ วกับเคหะและชุมชน
ข้อความใหม่
๒) ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ / ชนิด LED ขาวดา (๒๕
หน้า / นาที ) ราคา ๕,๕๐๐.- บาท จานวน ๑ เครื่อง
คุณลักษณะพืน้ ฐาน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ X ๖๐๐ dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๒๕ หน้าต่อนาที
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัตไิ ด้
- มีหน่วยความจา (Memory ) ขนาดไม่น้อยกว่า ๘ MB
- มี Interface แบบ ๑X Parallel หรือ ๑X USB ๒.๐ หรือดีกว่า
- สามารถใช้ได้กบั A๔ , Letter , Legal และ Custom โดยมีถาดใส่
กระดาษได้ไม่น้อยกว่า ๒๕๐ แผ่น
จัดซื้อตามมาตรฐานราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไปปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งาน บริหารทัว่ ไปเกีย่ วกับเคหะและชุมชน

- ๒๓ –

นายกาแมน อาดหมาด การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
ผู้อานวยการกองช่าง
พ.ศ. ๒๕๕๖ โอนครั้งที่ ๕/๒๕๕๖
โอนเพิม่
ด้าน บริการชุมชนและสังคม ๐๐๒๐๐
แผนงาน เคหะและชุมชน ๐๐๒๔๐
งาน บริหารทัว่ ไปเกีย่ วกับเคหะและชุมชน ๐๐๒๔๑
งบลงทุน
หมวด ค่าครุภัณฑ์ ๕๔๑๐๐๐
ประเภท ครุภัณฑ์สานักงาน ๔๑๐๑๐๐
- ค่าจัดซื้อเก้าอีท้ างานระดับผู้บริหาร
งบประมาณอนุมตั ิ
บาท
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน
- บาท
โอนครั้งนี้ เพิม่
๖,๐๐๐
.- บาท
ยอดเงินประมาณหลังโอน
๖,๐๐๐
.- บาท
ประเภท ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ๔๑๑๖๐๐
- ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์
งบประมาณอนุมตั ิ
๓๑,๐๐๐
.- บาท
งบประมาณก่อนโอน
๓๑,๐๐๐
.- บาท
โอนครั้งนี้
เพิม่
๑,๐๐๐
.- บาท
ยอดเงินงบประมาณหลังโอน
๓๒,๐๐๐
.- บาท
ประเภท ค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ๔๑๐๓๐๐
- ค่าจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขับเคลื่อน ๒ ล้อ
งบประมาณอนุมตั ิ ๗๓๐,๐๐๐
.- บาท
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน
๗๓๐,๐๐๐
.- บาท
โอนครั้งนี้
เพิม่
๑๖๖,๐๐๐
.- บาท
ยอดเงินงบประมาณหลังโอน
๘๙๖,๐๐๐
.- บาท
ประเภท ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ๔๑๑๘๐๐
งบประมาณอนุมตั ิ ๓๐๐,๐๐๐
.- บาท
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน
๑๓๗,๙๙๕
.- บาท
โอนครั้งนี้
เพิม่
๒๐๐,๐๐๐
.- บาท

- ๒๔ -

นายกาแมน อาดหมาด ยอดเงินงบประมาณหลังโอน
๓๓๗,๙๙๕
.- บาท
ผู้อานวยการกองช่าง
รวมโอนเพิม่
๓๗๓,๐๐๐
.- บาท
คาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายกรณีมกี ารแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ค่าจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขับเคลื่อน ๔ ล้อ เพือ่ จ่ายเป็นค่า
จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิล้ แค็บ
จานวน ๑ คัน
โดยมีคณ
ุ ลักษณะพืน้ ฐานดังนี้
- เป็นกระบะสาเร็จรูป
- ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิล้ แค็บ ๔ ประตู
- เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ
- มีน้าหนักบรรทุกไม่ต่ากว่า ๒,๔๐๐ ซีซี
- ราคารวมภาษีสรรพสามิต
ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน งาน บริหารทัว่ ไปเกีย่ วกับเคหะและชุมชน
โอนลด
ด้าน บริการชุมชนและสังคม ๐๐๒๐๐
แผนงาน เคหะและชุมชน ๐๐๒๔๐
งาน บริหารทัว่ ไปเกีย่ วกับเคหะและชุมชน ๐๐๒๔๑
งบบุคลากร ๕๒๐๐๐๐
เงินเดือน(ฝ่ายประจา) ๕๒๒๐๐๐
หมวด เงินเดือน
ประเภท เงินเพิม่ ต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง ๒๒๐๗๐๐
- ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัตงิ านพืน้ ทีพ่ เิ ศษ
งบประมาณอนุมตั ิ ๙๐๐,๐๐๐ .- บาท
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๘๐๐,๐๐๐.- บาท
โอนครั้งนี้
ลด ๒๐๐,๐๐๐ .- บาท
ยอดเงินงบประมาณหลังโอน ๖๐๐,๐๐๐.- บาท
งบดาเนินการ ๕๓๐๐๐๐ หมวด ค่าวัสดุ
๕๓๐๐๐๐
ประเภท ค่าวัสดุกอ่ สร้าง ๕๓๐๖๐๐
งบประมาณอนุมตั ิ
๑,๕๕๐,๐๐๐.- บาท
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๑,๓๐๖,๒๖๐.- บาท

- ๒๕ –

นายกาแมน อาดหมาด โอนครั้งนี้
ลด
๑๗๓,๐๐๐
.- บาท
ผู้อานวยการกองช่าง ยอดเงินงบประมาณหลังโอน ๑,๑๓๓,๒๖๐
.- บาท
รวมโอนลด
๓๗๓,๐๐๐
.- บาท
ในส่วนของกองช่างผมขอนาเรียนชี้แจงเพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาท่านใดมีการอภิปรายในส่วนของกองช่าง
ประธานสภา แผ่นที่ ๑ ถึง แผ่นที่ ๔ ขอเรียนเชิญครับ ถ้าไม่มเี รียนเชิญเลขานุการ
สภาดาเนินการต่อไปครับ
นายสมหมาย ลูกอินทร์ สาหรับกองช่างถ้าท่านดูจะมีทงั้ การโอนและการแก้ไข
เลขานุการสภา เปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๖
ขอปรึกษาทีป่ ระชุมครับ ในการลงมติจะลงมติคราวเดียวหรือ
จะแยกเป็นการลงมติการโอนก่อน และมาลงมติการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
คาชี้แจงก็ได้ หรือจะโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณ
คราวเดียวก็ได้ ขอความเห็นครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ เชิญครับ ขอความเห็นชอบจากสมาชิกสภาทุกท่านครับ
ประธานสภา ถ้าไม่มเี ชิญเลขานุการดาเนินการต่อไปครับ
นายสมหมาย ลูกอินทร์ ถ้าไม่มผี มถือว่าทีป่ ระชุมเห็นชอบให้ลงมติเห็นชอบการโอนและ
เลขานุการสภา แก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในคราวเดียว
ท่านใดเห็นชอบให้โอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
หน่วยงานกองช่าง โปรดยกมือขึ้น
ทีป่ ระชุม มีมติเห็นชอบ ๑๔ เสียง
ไม่มาประชุม
๒ เสียง
งดออกเสียง ๒ เสียง
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ ขอขอบคุณสมาชิกสภาทุกท่านทีล่ งมติการโอนและแก้ไข
ประธานสภา เปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ของหน่วยงาน
งานกองช่าง สานักปลัดเทศบาล กองคลัง และกองสาธารณสุข
เพือ่ ประโยชน์สุขของประชาชน

- ๒๖ –

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอืน่ ๆ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ ไม่ทราบว่าทีป่ ระชุมมีเรื่องจะเสนอแนะ ขอเชิญครับ
ประธานสภา เรียนเชิญครับสมาชิกสภาเขตที่ ๒
จ่าสิบเอก วรดร รอดทุกข์ กราบเรียนท่านประธานสภาทีเ่ คารพ กระผมจ่าสิบเอก
สมาชิกสภา เขตที่ ๒ วรดร รอดทุกข์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก เขตที่ ๒ มีข้อ
สงสัยและท้วงติงสักนิด ขอความร่วมมือว่าครั้งต่อไป ถ้าส่งหนังสือ
หมายความว่าเหมือนว่าหนังสือฉบับนี้เพิง่ มาวางไว้ทโี่ ต๊ะผม ผมจาได้ครั้ง
ทีส่ องแล้วครับ เมือ่ ก่อนหนังสือก็ส่งถึงบ้าน มาอยู่ชุดหนึ่งมาในสภา
วางเพิม่ อีกหนึ่งชุด ผมขอความร่วมมือว่าครั้งต่อไป ขอให้ส่งพร้อมกัน
จะได้ศกึ ษา คือไม่ได้ศกึ ษาอะไรเลยเรื่องนี้ ขอบคุณครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ ขอบคุณมากครับ เชิญสมาชิกสภาเขตที่ ๒ ครับ
ประธานสภา
นางอุมาพร ใจแผ้ว กราบเรียนท่านประธานสภาทีเ่ คารพ และสมาชิกสภา
สมาชิกสภา เขตที่ ๒ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางอุมาพร ใจแผ้ว สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองสะเตงนอก เขตที่ ๒ เรื่องอืน่ ๆ ดิฉันสนับสนุนด้วยกับท่านวรดร
เรื่องเอกสารการพิจารณางบประมาณขอจัดส่งให้กอ่ น เพราะว่ามีหลาย
เรื่องทีต่ อ้ งพิจารณาไม่ทัน ดิฉันก็จะโดนตาหนิเหมือนครั้งสมัยก่อน
และอีกหนึ่งเรื่องทีช่ าวบ้านร้องขอมา ขอฝากผ่านท่าน
ประธานสภาไปยังกองช่าง ขอให้รถเข้าไปขุดสักนิด ขุดลอกคูระบายน้า
ทีซ่ อยกิตติ เนื่องจากวันก่อนฝนตกหนักใช้เวลาแค่สามชั่วโมงน้าระบาย
ไม่ทัน ทาให้ท่วมบ้านชาวบ้านถึงสามสี่หลัง ตรงนี้ขอรบกวนสักนิด
ขอบคุณค่ะ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ เรียนเชิญคณะผู้บริหารชี้แจงครับ
ประธานสภา
นายเสรี เรืองกาญจน์ เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ
รองนายกเทศมนตรี ตลอดจนเจ้าหน้าทีท่ ุกท่าน
ก็รับเรื่องครับขอให้เจ้าหน้าทีจ่ ดรายละเอียดทีท่ ่านสมาชิกสภา
เรื่องจัดส่งเอกสารให้ครบถ้วนก่อนวันประชุม ก็ขอขอบคุณที่
ให้คาแนะนาในการทางาน ผมมีเรื่องทีจ่ ะชี้แจงสองเรื่อง

- ๒๗ -

นายเสรี เรืองกาญจน์ เรื่องแรกเมือ่ สักครู่ได้พดู คุยกับท่านนายกเทศมนตรี และคณะผู้บริหาร
รองนายกเทศมนตรี ผู้อานวยการกองทุกกอง สมาชิกสภา ให้ดาเนินการเกีย่ วกับการจอด
รถจักรยานยนต์ผู้ทมี่ าติดต่อและของเจ้าหน้าที่ ตอนนี้เราจะเห็นว่าการ
จอดรถยังไม่เป็นระเบียบ ทางกองช่างได้ดาเนินการจัดทีไ่ ว้ทโี่ รงจอดรถ
แล้ว ขอให้จอดริมสุดข้างรั้วใกล้อาคารละหมาด ขอให้ผู้อานวยการกอง
ทุกกองแจ้งเจ้าหน้าทีจ่ อดรถจักรยานยนต์ทโี่ รงจอดรถตามทีไ่ ด้จัดไว้ จะ
เริ่มวันจันทร์นี้เป็นต้นไป ในส่วนของสมาชิกสภาทีม่ าติดต่อผมว่าจอด
ด้านข้างก็ได้ครับ เพือ่ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยในส่วน
ของชาวบ้านทีม่ าติดต่อราชการเขาจะได้จอดด้านหน้า ทางเทศบาลจะได้
ทราบว่ารถของเจ้าหน้าทีห่ รือของบุคคลภายนอก เพือ่ ป้องกันหลาย ๆ
ด้าน และความเรียบร้อยด้วยครับ
เรื่องทีส่ อง ช่วงระหว่างนี้ทางเทศบาลได้จัดทาแผนพัฒนาสามปี
ในพืน้ ที่ วันนี้กไ็ ปหมูท่ ี่ ๑๑ มีอกี ก็ไม่กหี่ มูบ่ ้าน แต่กอ่ นทีจ่ ะไปสู่หมูบ่ ้าน
นั้น ผมขอกล่าวสักนิดว่ายังมีหลาย ๆ ท่าน ยังไม่เข้าใจหรืออาจจะ
เข้าใจ แต่ทาเป็นไม่รู้ร้อนทาเป็นไม่รู้เรื่องหรือตกข่าว ผมก็เคยชี้แจงให้
สมาชิกสภาได้ทราบไปแล้วนั้น ว่าการก่อสร้างอับดับแรกต้องมี
ในเทศบัญญัติ อันดับสองการบรรจุในเทศบัญญัตติ อ้ งมีในแผนพัฒนา
สามปี จึงเข้าสู่ในร่างเทศบัญญัตปิ ระจาปี
ฉะนั้น ในแต่ละพืน้ ทีม่ ปี ัญหาอะไรอันดับแรก ท่านก็เสนอ
สิ่งเหล่านั้นเพือ่ บรรจุในแผนพัฒนาสามปี และเพือ่ นามาบรรจุลงในร่าง
เทศบัญญัตปิ ระจาปีตอ่ ไป ท่านคณะผู้บริหารและสมาชิกสภา ถ้าบรรจุ
ในแผนพัฒนาสามปีทงั้ หมดก็คงไม่เพียงพอต่องบประมาณ คือความ
ต้องการของประชาชนในพืน้ ทีส่ ะเตงนอก มีความต้องการสี่ร้อยกว่าล้าน
เทศบาลมีงบประมาณไม่เพียงพอในส่วนความต้องการตรงนั้น
แต่เทศบาลสามารถดาเนินการได้ในส่วนทีม่ ปี ัญหาหนัก ๆ ได้ไปมาก
ในการจัดทาแผนพัฒนาสามปีจึงต้องให้สมาชิกสภาเข้าร่วมประชุมใน
เรื่องของแผนพัฒนาสามปี แต่จริง ๆ อยากจะให้ชาวบ้านมีส่วนร่วม
มากกว่า เพราะท่านสมาชิกสภาได้มานั่งตรงนี้แล้ว ท่านสามารถเสนอมา
อะไรก็ได้ แต่ส่วนใหญ่แล้วชาวบ้านจะไม่เข้าใจ พอมีปัญหาก็จะถาม
สมาชิกสภา แต่สมาชิกสภาบางท่านก็จะพูดว่า ทาในสิ่งทีช่ าวบ้าน
ไม่ตอ้ งการบ้าง คณะผู้บริหารไม่ลงพืน้ ทีบ่ ้าง สิ่งเหล่านี้ทุกสิ่งทุกอย่าง
เพือ่ จะปัดให้ตนเองดี แล้วโยนความผิดให้กบั ผู้บริหารหรือสมาชิกสภา
คนอืน่ ๆ นี่คอื นิสัยพืน้ ฐานถ้าพูดตรง ๆ คือเป็นคนหน้าไว้หลังหลอก
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นายเสรี เรืองกาญจน์ แต่สิ่งเหล่านี้เทศบาลไม่ตอ้ งการให้เกิดขึ้น ถ้าท่านบรรจุในแผนพัฒนา
รองนายกเทศมนตรี สามปีแล้ว ถ้าเป็นปัญหาให้กบั ชาวบ้าน เทศบาลก็ไม่ตอ้ งการให้เกิดขึ้น
ในส่วนของงบประมาณของเทศบาลได้บอกกล่าวไปแล้วว่า
มีงบประมาณจากัด บางส่วนของงบประมาณ บางส่วนงบประมาณต้อง
ไปขอสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอืน่ ไม่ใช่มาจากงบประมาณที่
บรรจุในเทศบัญญัติ งบประมาณอืน่ คืองบประมาณจากโยธาจังหวัด
จากจังหวัดบ้าง ไม่ว่าจะเป็นงบ ส.ส. งบศอ.บต. พูดง่าย ๆ คือเขาให้
การสนับสนุนให้กบั เทศบาล คือทาเอ็มโอยูร่วมกับเทศบาล สามารถ
ติดต่อกันได้ พอได้งบประมาณในส่วนนั้นแต่ละครั้งในการไปขอ
สนับสนุนงบประมาณไม่ใช่งา่ ยเลยครับ ท่านอาจจะเข้าใจว่าไปขอ
งบประมาณง่าย ๆ ไม่ใช่หรอกครับ งบประมาณแต่ละปีของจังหวัดมี
จากัดกับความต้องการ ทัง้ จังหวัดก็มจี านวนมากไม่ว่าจะขยายถนน
คูระบายน้า โครงการอืน่ ๆ อีกมากมาย ทางเทศบาลก็ตอ้ งไปนาเสนอ
งาน ต้องสู้ในเชิงนโยบายไม่ว่าจะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอืน่ ๆ
ไม่ว่าจะเป็นองค์การบริหารส่วนตาบล เทศบาลตาบล เทศบาลเมือง
และเทศบาลนครทีม่ สี ี่ขนาดในจังหวัดยะลานี้ ทุกทีก่ อ็ ยากจะได้
งบประมาณ ซึ่งทางเทศบาลเมืองสะเตงนอกได้งบประมาณก็ทตี่ ลาดสด
ทีก่ าลังก่อสร้าง และหน้าสานักงานเทศบาลอีกหนึ่งที่ พูดตรงนี้ได้เลยว่า
คณะผู้บริหารไม่ได้ใช้งบประมาณของเทศบาล คือขออนุญาตสถานที่ คือ
ทีด่ นิ เท่านั้น งบประมาณจากท่านนายกเทศมนตรีไปพรีเซ้นทีโ่ ยธา
จังหวัดยะลา ฟังชัดๆ ครับงบประมาณนี้มาจากโยธาจังหวัดยะลาครับ
ไม่ใช่งบประมาณจากเทศบัญญัตปิ ระจาปี เพราะผมได้ยินจากชาวบ้าน
ซึ่งชาวบ้านได้ฟงั จากสมาชิกสภาว่านายกเทศมนตรีทาในสิ่งทีไ่ ม่จาเป็น
ทีช่ าวบ้านไม่ตอ้ งการ ผมถามว่าท่านพิสูจน์ได้อย่างไรว่าชาวบ้านไม่
ต้องการ ไม่ใช่ครับท่านจะนาคนเพียงแค่ห้าคนสรุปทัง้ ตาบลนี้ไม่ได้ครับ
ในทีป่ ระชาคมท่านบอกชาวบ้านว่า ชาวบ้านไม่ตอ้ งการ อาจจะเป็นกลุ่ม
หรือพรรคพวกของท่าน ก็ขอทาความเข้าใจทีค่ ลาดเคลื่อนทีเ่ ข้าใจผิดกัน
และขอชี้แจงว่างบประมาณทีเ่ ทศบาลได้มาสร้างอาคารนี้ทหี่ น้าตลาดสด
สามชั้น และหน้าสานักงานเทศบาลเมืองสะเตงนอกก็สามชั้น และจะมี
อุปกรณ์กฬี าทีเ่ ป็นงบประมาณผูกพันกับเทศบาล ตรงนี้กต็ อ้ งดูว่า
งบผูกพันจะเป็นในอุปกรณ์การกีฬาหรือว่าอีกเท่าไรก็ดาเนินการในส่วน
นั้น
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นายเสรี เรืองกาญจน์ อันดับแรกเทศบาลยังไม่มที อี่ อกกาลังกายในพืน้ ทีส่ ะเตงนอก โอกาสนี้
รองนายกเทศมนตรี เป็นโอกาสดี ไม่ใช่เสนอแล้วได้เลยเราต้องสู้ในด้านสถานทีด่ า้ นวิสัยทัศน์
สู้ในเชิงองค์กรกว่าจะได้ทงั้ สองโครงการนี้ยากมาก จริง ๆ ท่านน่าจะ
ภูมใิ จ ท่านนายกเทศมนตรีสามารถนางบประมาณจากหน่วยงานอืน่ มา
ได้ ทีแ่ ล้ว ๆ มาท่านได้เห็นหรือไม่ ครั้งทีแ่ ล้วท่านได้ทาความเข้าใจผิด
ให้กบั ชาวบ้านก็ไม่เป็นไรครับ ทางเทศบาลสามารถอธิบายได้ แต่สุดท้าย
ท่านอาจจะกลายเป็นคนพูดเท็จพูดในสิ่งทีไ่ ม่เป็นความจริง ถ้าเป็น
งบประมาณจากเทศบัญญัตทิ ่านสามารถฟ้องได้เลยครับ ผมจะชดใช้คนื
ให้กบั เทศบาลแม้กระทัง้ การถมทีก่ จ็ ะเป็นงบประมาณในส่วนนั้นทัง้ หมด
ทางเทศบาลเพียงแต่ยินยอมสถานทีเ่ ท่านั้น คือทีด่ นิ ของเทศบาล
แต่การถมทีส่ ร้างอาคารและค่าอุปกรณ์นั้นเป็นในส่วนของงบประมาณ
โยธาจังหวัด เมือ่ โยธาสนับสนุนมาแล้ว ถ้างบประมาณไม่เพียงพอ ทัง้ นี้
ทัง้ นั้นก็ตอ้ งขึ้นอยู่ทสี่ ภาแห่งนี้เท่านั้น แม้จะจัดซื้อครุภัณฑ์ชิ้นเดียวก็
ต้องผ่านสภาแห่งนี้พอผ่านสภาแห่งนี้ท่านบอกว่าไม่ทราบ นั่นก็คอื ตัว
ท่านเองแล้วครับไม่ใช่คณะผู้บริหาร
ฉะนั้นโครงสร้างพืน้ ฐานทีท่ ุกท่านได้เห็น ท่านไม่เคยทราบเลย
ว่า มีจริงหรือไม่ในเทศบัญญัติ ซึ่งไม่ได้บรรจุเลยในเทศบัญญัติ
ท่านได้ไปคุยกับชาวบ้านว่าเป็นงบประมาณมาจากเทศบัญญัตใิ ช่หรือไม่
รายละเอียดก็มคี วามชัดเจนแล้วก็ขอให้สมาชิกสภาถ้าได้ยินคาถามนี้
ช่วยกันตอบคาถามทีเ่ ป็นจริงพิสูจน์ได้ เมือ่ คาตอบทีเ่ ป็นจริงปรากฏ
คาตอบทีเ่ ป็นเท็จก็จะสลายไปอัตโนมัติ ผมก็ขอชี้แจงเพียงเท่านี้ครับท่าน
ประธานสภา ขอขอบคุณครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร
ประธานสภา สมาชิกสภาท่านใดมีการสอบถามเสนอแนะในระเบียบ
วาระที่ ๔ ขอเรียนเชิญครับ ขอเชิญสมาชิกสภาเขตที่ ๑
นายอับดุลนาเซร์ ฮะ เรียนท่านประธานสภา กระผมนายอับดุลนาเซร์ ฮะ
สมาชิกสภา เขตที่ ๑ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก เขตที่ ๑ ท่านประธานสภาครับผม
มีประเด็นทีว่ ่าเป็นการร้องเรียนจากชาวบ้านหมูที่ ๖ เขตที่ ๑ คือเรื่อง
เดิมผมได้กล่าวในสภาแห่งนี้มาแล้วครั้งหนึ่งทัง้ สมาชิกสภาและคณะ
ผู้บริหารก็ได้รับทราบแล้ว คือปัญหาเรื่องวัวบนถนน เคยได้กล่าวมาแล้ว
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นายอับดุลนาเซร์ ฮะ เพราะว่าเมือ่ ไม่นานมานี้ ถนนสายหลักในเขตพืน้ ทีห่ มูท่ ี่ ๖ ได้เกิด
สมาชิกสภา เขตที่ ๑ อุบัตเิ หตุจากการชนวัว วัวตัวนั้นไม่ใช่วัวเร่ร่อน แต่เป็นวัวทีม่ เี จ้าของ
แต่ว่าเร่ร่อนเหมือนไม่มเี จ้าของ พอเกิดอุบัตเิ หตุขึ้นมาก็หาคนรับผิดชอบ
ไม่ได้ เพราะว่าเจ้าของวัวไม่ยอมรับว่าเป็นวัวของตนเอง ทีน่ ี้จะใช้
มาตรการอย่างไร ผมอยากจะให้ผู้ทเี่ กีย่ วข้องช่วยดูแลในเรื่องนี้ดว้ ย
หรือว่าไปหารือกับเจ้าของวัวว่าจะทาอย่างไร ไม่ให้วัวของท่านมาเร่ร่อน
กลางถนน ผมได้พดู ในสภาแห่งนี้มาแล้วครั้งหนึ่งเรื่องก็เงียบไป ครั้งนี้ก็
เกิดขึ้นอีกเจ้าของวัวไม่เป็นไรหรอกครับ แต่คนทีเ่ จออุบัตเิ หตุนี้ ก็จะ
เสียทรัพย์สินไปจะตามไปจับวัว วัวก็หนีไป ถ้าว่าวัวได้เสียชีวิตเขาจะเอา
ไป บางท่านเขาก็เอาไปขายตัวละห้าร้อยบาทก็มคี รับ นั่นคือประเด็นวัว
ประเด็นทีส่ อง คือมาจากชาวบ้านเหมือนกันครับ ชาวบ้านใน
พืน้ ทีเ่ ขตที่ ๒ ก็ขอฝากขอบคุณทางคณะผู้บริหารทีก่ ล้าจ่ายขาดเงิน
สะสมโครงการขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง จริง ๆ แล้วชาวบ้านอยากจะมา
ขอบคุณในวันนี้มพี วงมาลัยมาให้ท่านนายกเทศมนตรี แต่ผมบอกว่าไม่
เป็นไรหรอกครับ ผมมาเป็นตัวแทนของท่านก็ได้ฝากบอกขอบคุณ
ท่านนายกเทศมนตรีเองครับ ผมมีเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ ประเด็นทีส่ องก็ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาด้วยครับ เพราะว่า
ประธานสภา สมาชิกสภาได้มมี ติเห็นชอบโครงการดังกล่าว และรบกวนช่วยบอก
ชาวบ้านด้วยว่าสมาชิกสภาทุก ๆ ท่านก็มสี ่วนร่วมในเรื่องนี้
สมาชิกสภาท่านใดมีเรื่องเสนอแนะเรียนเชิญครับ เชิญครับ
สมาชิกสภาเขตที่ ๒
นางอุมาพร ใจแผ้ว กราบเรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
สมาชิกสภา เขตที่ ๒ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางอุมาพร ใจแผ้ว สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองสะเตงนอก เขตที่ ๒ คือชาวบ้านฝากบอกมาถนนสายแยก
ตือเบาะถึงซอยกิตติเนื่องจากสร้างเสร็จสิ้นมานานแล้วถนนชารุด
ได้นาเรียนไปแล้วนอกสภากับท่านรองสมหมาย ปรากฏว่ายังอยู่ใน
ประกัน ถามว่าเมือ่ ไรจะลงมือซ่อมแซม ซึ่งตอนนี้ใช้ถนนได้เพียงข้าง
เดียว เพราะว่าอีกข้างหนึ่งวิ่งไม่ได้ครู ะบายน้าทีม่ ถี นนขรุขระดาเนินการ
สักนิดให้เหมือนไฟฟ้าทีท่ ่านสมาชิกสภาเขตที่ ๑ ได้ชมว่าทาได้รวดเร็ว
มาก ดิฉันก็อยากได้อย่างเร็วเหมือนกันก็คอื ไฟฟ้าทีซ่ อยมีเกียรติเช่นกัน
ทีไ่ ด้ยื่นนาเสนอไปแล้วยังไม่ได้ทาการตอบรับของซอยมีเกียติเนื่องจาก
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นางอุมาพร ใจแผ้ว ประชาชนในละแวกนั้นมีหลายครัวเรือน แต่กจ็ ะออกมาถนนใหญ่จะ
สมาชิกสภา เขตที่ ๒ ผ่านป่าซึ่งตรงนั้นงูเห่าจะมาก ดิฉันก็ขอนาเรียนในสภาแห่งนี้ดว้ ย
และก็มปี ระชาชน ของซอยรุ่งตะวันก็ฝากขอบคุณมายังเทศบาลเช่นกัน
เรื่องเกีย่ วกับการติดตัง้ ไฟฟ้าซึ่งเขาพึงพอใจมาก ฝากขอบคุณมา ณ ทีน่ ี่
ด้วยขอบคุณค่ะ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาท่านใดมีการเสนอแนะขอเรียนเชิญครับ ถ้าไม่มขี อ
ประธานสภา เรียนเชิญคณะผู้บริหารชี้แจงด้วยครับ
นายเกษมสันต์ สาแม ท่านประธานสภา ผู้เข้าร่วมประชุมทีเ่ คารพรักทุกท่าน ผมนาย
นายกเทศมนตรี เกษมสันต์ สาแม
นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก ในเรื่องของการ
ประชาคม ฝากขอบคุณจริง ๆ แล้ว ผมทาตามทีส่ ภาแห่งนี้อนุมตั ิ
เท่ากับว่าทุกคนต้องทาตามสภาทุกเรื่อง ท่านก็ทราบดีอยู่แล้ว เพราะเรา
ทัง้ หมดเป็นตัวแทนของชาวบ้านทัง้ ตาบล ชาวบ้านจานวนมากสามหมืน่
กว่าคนไม่เพียงพออยู่แล้วระบบประชาธิปไตยก็สมาชิกสภาตัวแทนของ
ประชาชนสิบแปดคนมานาเสนอปัญหาเรื่องต่าง ๆ ผมก็ได้ดาเนินการ
ตามทีท่ ่านรองเสรีได้กล่าวมาเมือ่ สักครู่นี้ทุกเรื่องก็ตอ้ งขึ้นอยู่กบั สภามีใน
แผนพัฒนาสามปีแล้วมาบรรจุลงในเทศบัญญัตอิ ย่างไฟฟ้าอะไรต่าง ๆ
เช่นคูระบาย ถนน เพราะบรรจุอยู่ในเทศบัญญัตกิ จ็ ัดทาได้ แต่กม็ คี วาม
ยากเย็นเหลือเกินในการของบสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกผมก็ได้
เดินทางไปประเทศซาอุดไี ด้ทาการลายี่สิบวันก็เพิง่ กลับมา ก็ได้รับทราบ
เมือ่ สักครู่นี้ทที่ ่านรองเสรีได้นาเรียนเมือ่ สักครู่นี้รับทราบว่าอะไรต่าง ๆ
นานา ฟังแล้วรู้สึกว่าสมาชิกสภาบางท่านไปพูดในส่วนทีไ่ ม่เป็นจริง
ชาวบ้านได้รับทราบเรื่องนี้กข็ อแล้วกัน ความจริงเป็นสิ่งไม่ตาย เอาความ
จริงมาพูดมาคุยเกีย่ วกับเรื่องอาคารไปบอกกล่าวให้ชาวบ้านว่าก่อสร้าง
อาคารแต่ไม่ได้ทาโครงการทีเ่ ร่งด่วนก่อน ทุกท่านก็ทราบดีอยู่แล้วว่าอยู่
ในแผนพัฒนาสามปี ต้องเข้าใจในเรื่องนี้ สภาต้องเข้าใจทีว่ ่าอาคารสาม
ชั้นไม่ได้ตงั้ ไว้ในเทศบัญญัตคิ รับ คือจากการขอสนับสนุนจากหน่วยงาน
ภายนอกด้วยความสามารถจากคณะผู้บริหาร ผมก็ไม่เจาะจงเฉพาะผม
ทัง้ หมดครับทีช่ ่วย ถ้าผมทาคนเดียวจะสาเร็จคงยากเหมือนกัน
โดยเฉพาะส่วนราชการภายในเทศบาลเมืองสะเตงนอกในการจัดทา
โครงการหลาย ๆ โครงการก็มสี ่วนได้มายกความดีนี้ให้กบั ทุกคน
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นายเกษมสันต์ สาแม ผมก็อยากจะฝากให้ทุกท่านรวมเป็นหนึ่งเดียว ทาให้เป็นครอบครัว
นายกเทศมนตรี เดียวกันได้หรือไม่ ผมให้รองปลัดและผู้อานวยการกองช่างโอนย้ายมา
ทีน่ ี่ และอีกไม่นานก็บรรลุประสงค์ตามทีป่ ระชาชนต้องการ อยากจะ
ทาตามทีป่ ระชาชาร้องขอมาทีถ่ ูกตามระเบียบทัง้ หมด ทุกท่านก็ตอ้ ง
เข้าใจว่างบประมาณจริงสิบกว่าล้าน รวมทัง้ หมดยี่สิบกว่าล้านบาท
สิบสามหมูบ่ ้านฝากให้ทุกท่านทาความเข้าใจกับประชาชนให้ถูกต้องด้วย
ถ้าคิดทางลบแล้วอย่าพูดเลยถ้าจริงไม่ว่ากัน เหมือนทีท่ ่านรองเสรี
นากล่าวเมือ่ สักครู่นี้ ถ้าท่านพูดในเรื่องทีไ่ ม่จริงทาให้เกิดความเสียหาย
แก่เทศบาล พยายามพูดในทางบวกผมก็ไม่ได้แอบแฝงใด ๆ ทัง้ สิ้น
เรื่องทีท่ าไปต้องผ่านสภาทุกท่าน และฝ่ายทีจ่ ะเป็นชิ้นงานเป็นรูปธรรม
ก็คอื ฝ่ายสภาทุกท่านและฝ่ายทีจ่ ะเป็นชิ้นงานเป็นรูปธรรมก็คอื พนักงาน
ข้าราชการ พนักงานจ้างทุกท่าน ก็ตอ้ งขอบคุณ ขอชี้แจงเพียงเท่านี้
ขอบคุณมากครับ
นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์ ขอบคุณครับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท่านใดมีเรื่อง
ประธานสภา จะเสนอแนะ ขอเรียนเชิญครับ ถ้าไม่มกี อ่ นปิดการประชุม ผมในฐานะ
ฝ่ายสภา ขอขอบคุณคณะผู้บริหารทีไ่ ด้ขอสนับสนุนงบประมาณ
ของหน่วยงานภายนอก ผมได้ข่าวมาว่าก่อนทีท่ ่านนายกเทศมนตรีและ
ท่านรองนายกเทศมนตรีจะไปประเทศซาอุดี ท่านก็ได้ของบประมาณ
ของ ส.ส. ประมาณสิบล้านบาท เพือ่ จัดสร้างคูระบายน้าสาย
แยกตือเบาะในฐานะประธานสภา ขอขอบคุณคณะผู้บริหารทีช่ ่วยหา
งบประมาณจากหน่วยงานภายนอก เพือ่ บรรเทาความทุกข์ของ
ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสะเตงนอก สุดท้ายขอให้ทุกท่านเดินทาง
โดยสวัสดิภาพ ขอปิดการปะชุมในวันนี้ สวัสดีครับ
ปิดการประชุม เวลา ๑๕

.๐๐ น.
สมหมาย ลูกอินทร์ ผู้จดรายงานการประชุม

(นายสมหมาย ลูกอินทร์)
เลขานุการสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก
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อับดุลนาเซร์ ฮะ ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายอับดุลนาเซร์ ฮะ)
ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม
สมชัย หิตานุกลู ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายสมชัย หิตานุกลู )
กรรมการตรวจรายงานการประชุม
อับดุลเลาะ กาซอ ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายอับดุลเลาะ กาซอ)
เลขานุการกรรมการตรวจรายงานการประชุม

----------------------------------------------------------------------สภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก ได้รับรองรายงานการประชุมฉบับนี้เรียบร้อยแล้ว เมือ่ คราว
ประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก ครั้งที่
๔ /๒๕๕ ๖ สมัย วิ สามัญ สมั ยที่ ๑ (ครั้งที่ ๑)
วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๖
(ลงชื่อ) อับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์
(นายอับดุลอาซิซ หะยีปิยวงศ์)
ประธานสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก

